
I
Anul XII Nr. 608 Duminic[ 5 octombrie 2014

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

S`n`tate Frumuse]e&
“NONCHALANCE”-
noua colec\ie
INEDIT 

Uleiul de cocos accelereaz[ 
arderea gr[similor

Extractul din frunze de m[slin,
un antiinfec\ios redutabil

PAGINA 8PAGINA 5

Afirmarea, cea mai
cunoscut[ revist[

s[tm[rean[ interbelic[

PAGINA  4

Înot[torii din jude\ au cucerit 45 de medalii
la Memorialul Gheorghe Demeca

       Trei români - Ionuţ Budişteanu, Paul-Andre Baran şi Cristian Botan - se regăsesc pe lista celor 100 de lideri ai inovaţiei
din Europa Centrală şi de Est, elaborată de mai multe companii, între care şi Google, ca parte a unei campanii care are ca 
scop promovarea inovaţiei în această regiune.
       Ionuţ Alexandru Budişteanu este student al Universităţii din Bucureşti. Programează de mai mult de nouă ani şi a fost
implicat în peste 50 de proiecte de acest tip.  Proiectul unei maşini fără şofer, la un cost redus, realizat de Ionuţ a câştigat
primul loc şi un premiu de 75.000 dolari la competiţia Intel International Science and Engineering Fair.
       Paul-Andre Baran este născut în Los Angeles. În ultimii trei ani, Paul a administrat programul Biblionet, de 26,9
milioane de dolari, al fundaţiei Bill & Melinda Gates, menit să reformeze bibliotecile publice din România. Paul trăieşte şi
munceşte în România de peste 12 ani, timp în care a oferit asistenţă tehnică în dezvoltarea centrelor de pregătire regionale
ale administraţiei publice din România.
       Cristian Botan este creatorul portalului jobs.gov.ro, realizat cu scopul combaterii nepotismului în administraţie. 

Trei români pe lista celor mai importan\i 100 de inovatori est-europeni

Francisc a ascultat întotdeauna de
semnele pe care i le trimitea Dumne-
zeu în momentele de cumpănă, aban-
donându-se total Voinţei divine. Oda-
tă, plimbîndu-se cufundat în sine şi
dialog]nd cu vocea interioară, nu auzi
clopoţeii care desemnau leproşii. Con-
form legii, aceştia nu aveau voie să se
apropie prea mult de un om sănătos.
Supus vocii interioare, Francisc se auzi
spun]nd leprosului< "Vrei să te desco-
peri?" Rostise cu bl]ndă hotărîre do-
rinţa, ca un medic care-i cere pacien-
tului să-i arate rana.

Surprins, omul zise< "Ştii că e oprit
să vorbesc cu tine!" Cu o putere ce nu
ştia de unde venea, Francisc a întins
m]inile, simţind mirosul de boală, de
stătut, de putreziciune şi nespălare.
Încet, dezveli faţa necunoscutului.
Ceea ce văzu depăşea cu mult închi-
puirea lui. Îşi înghiţi ţipătul de oroare
în ultima clipă. "Sunt frumos?", glumi
dureros fiinţa nenorocită dinaintea
lui.
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Francisc din Assisi, sfânt al s[r[ciei, umilin\ei
;i iubirii
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Aproximativ 15 manageri ai unor
organisme publice europene din do-
meniul cărţilor vor semna o declaraţie
comună, pe 9 octombrie, la iniţiativa
Centrului Naţional al Cărţii (CNL) din
Franţa, la Târgul de Carte de la Frankfurt,
unul dintre cele mai importante eveni-
mente de acest tip din lume. Această
primă declaraţie comună europeană în
domeniul cărţilor are obiectivul de a
garanta drepturile de autor şi de a le
proteja pe cele ale cititorilor.

Declaraţia vizează apariţia unor
poziţii comune referitoare la apărarea
drepturilor de autor, impunerea unui
TVA redus în cazul cărţilor tipărite şi
digitale şi libera alegere a cititorului,
adică interoperabilitatea ce permite lec-
turarea oricărei cărţi de pe dispozitivul
dorit. Acţiuni colective vor putea fi
astfel realizate în colaborare cu federaţiile
profesionale europene.

Târgul de carte de la Frankfurt are
loc în acest an în perioada 8 - 14 oc-
tombrie.

O declara\ie european[
în domeniul c[r\ilor 

Cercetătorul Michael Paulkovich a analizat
126 de texte istorice şi a ajuns la concluzia că
Iisus din Nazareth este un "personaj mitologic",
care "nu a existat niciodată".

Se pare că această descoperire contro-
versată a fost făcută după ce istoricul nu a
găsit nicio frază care să menţioneze numele
Hristos în cele 126 de texte pe care le-a
studiat şi care provin din "epoca lui Iisus",
începând din secolul I e.n. şi până în secolul
al III-lea e.n. Michael Paulkovich spune că
Iisus este un personaj fictiv, inventat de cre-
dincioşii creştini pentru a crea un idol la
care să se închine.

Teoria lui a fost publicată într-un articol
apărut în Free Inquiry intitulat "The Fable
of the Christ" ("Fabula lui Hristos"), dar şi
într-o carte intitulată "No Meek Messiah".

Atât în articol, cât şi în carte, istoricul
spune că a remarcat "absenţa dovezii care să
ateste existenţa lui Iisus" în textele istorice.

El spune că descoperirea este surprinză-
toare, în contextul "miracolelor globale şi al
presupusei faime mondiale" de care se bucura
Iisus.

Un cercet[tor desfiin\eaz[ 
teoria existen\ei lui Iisus
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Libertatea şi unitatea naţio-
nală sunt două ţeluri pentru care
de-a lungul timpului intelectua-
litatea a luptat din toate timpu-
rile. În decursul istoriei româ-
nilor nu puţine au fost momen-
tele în care nevoia de schimbare
era majoră. Acestea au fost po-
sibile doar prin curaj, adoptarea
unei noi atitudini şi odată cu ea
a unor măsuri care să schimbe
în timp obiceiuri şi crezuri.

La mijlocul secolului XIX, odată
cu încheierea dualismului austro-un-
gar, mentalitatea poporului român
începe să se îndepărteze de monarhie
datorită legislaţiei adoptate ce ducea
la desnaţionalizare. Pentru ca românii
să nu uite cine sunt cu adevărat şi
care le este scopul, intelectualitatea a
început să îşi unească forţele. Activi-
tăţile pentru apărarea drepturilor po-
litice şi naţionale ale românilor s-au
intensificat, justeţea cauzei fiind de
ajuns pentru ca focul ce ardea în ini-
mile lor să nu se stingă indiferent ce
vânt urma să sufle. 

Cunoaştem cu toţii că zona Săt-
marului a oferit în timp multe minţi
luminate ce şi-au canalizat toate ener-
giile înspre educarea poporului, adu-
cerea lui cu spunere în faţa lui Dum-
nezeu şi încurajarea şi îmbărbătarea
lor în ceea ce priveşte unitatea naţio-
nală. Contemporan cu Vasile Lucaciu
şi George Pop de Băseşti, intelectualul
sătmărean Gavril Lazăr de Purcăre\i
a luptat întreaga sa viaţă pentru  pro-
blemele poporului român, recepţio-
nându-i durerea şi speranţa. 

Sete de cunoa;tere
;i o minte ager[

S-a născut în satul Pomi, din ju-
deţul Satu Mare în anul 1839, tot aici
urmând să studieze pentru prima da-
tă în cadrul ciclului primar. A dovedit
că are o sete de cunoaştere şi o minte
ageră încă din fragedă pruncie. Stu-

diile gimnaziale le-a făcut la Beiuş
urmând ca mai apoi să urmeze cur-
surile Universităţii din Viena, fiind
licenţiat în teologie. 

Dorinţa de întoarcere la rădăcini,
la locurile iubite de el în copilărie, îl
îndeamnă ca între 1864-1869 să pro-
feseze ca dascăl la Gimnaziul din Be-
iuş. În concepţia sa limitele în ceea
ce priveşte cunoaşterea nu trebuiau
să existe şi de aceea conducând “So-
cietatea literară Samuil Vulcan“ a în-
fiinţat o publicaţie cu scopul de a an-
trena tinerii din clasele superioare în
activitatea publicistică. Numele aces-
teia a fost “Muza română”, iar liniile
după care s-a ghidat au pornit tot din
dorinţa de reîntregire a neamului şi
de consolidare a unor idealuri naţio-
naliste.

Afirmarea sa în rândurile mişcării
naţionaliste a românilor sătmăreni a
început să fie mai vizibilă după ce se
stabileşte în parohia Sanislău ca preot
şi protopop al Eriului. Ajuns aici, Ga-
vril Lazăr de Purcăreşti îşi focalizează
întreaga energie pentru apărarea
drepturilor bisericii şi şcolii româ-
neşti din Sanislău şi din întreg proto-
popiatul. 

A mizat  foarte mult  pe în-
văţământ, iar pentru a-i atrage pe ti-
neri înspre şcoală a încadrat doar pro-
fesori competenţi. Rezultatele nu s-
au lăsat aşteptate. “Astfel în anul 1900
din cele şapte districte şcolare câte
avea comitatul Satu Mare în districtul
Eriului, funcţionau opt şcoli cu 852
elevi şi erau încadraţi 10 învăţători
având cea mai bună situaţie.

La preparandia din Oradea
la sfârşitul secolului
al XIX-lea cei mai mulţi elevi
proveneau din Satu Mare

Este explicabil faptul că mulţi din-
tre aceşti tineri au continuat studiile
la şcolile secundare din Beiuş, Blaj şi
Oradea. Numai la preparandia din
Oradea la sfârşitul secolului al XIX-
lea cei mai mulţi elevi proveneau din

Satu Mare, iar într-o statistică pe lo-
calităţi primele două locuri erau ocu-
pate de Sanislău şi Ciumeşti cu 20
respectiv 9 preparanzi“, Fl. Nica,
“Părţile Sătmărene şi preparandia ro-
mânească din Oradea“, în Satu Mare.
Studii şi comunicări, volumul VII-
VIII, 1986-1987, p. 233.

Gavril Lazăr de Purcăre\i a fost
unul din cei trei învăţători care s-au
opus susţinerii ortografiei latinizate,
în cadrul conferinţei pe această temă,
din 3 iunie 1880, organizată în oraşul
Satu Mare.  A fost preşedintele “Reu-
niunii Învăţătorilor Români Sătmă-
reni“ înfiinţată din iniţiativa arhidia-
conului părţilor sătmărene, George
Marchiş. Acesta a desfăşurat o intensă
activitate realizând mai multe pro-
grame generoase de răspândire a cul-
turii româneşti în localităţile sătmă-
rene. A organizat activităţi cu caracter
naţional şi patriotic împreună cu în-
văţătorii Georgiu Mureşan şi Pavel
Magyar. “O astfel de acţiune a avut
loc în anul 1888 constituind o mare
sărbătoare naţională cum nu mai avu-
sese loc în Sanislău, au participat şi
locuitori din satele învecinate“, Arhi-
va Episcopiei Ortodoxe Române Ora-
dea, adnotaţie pe un Octoih, inv.
168/1978, p.46.

Fruntaşii mişcării naţionale
din Satu Mare şi Sălaj au fost 
convoca\i la Baia Mare

Menţinerea şi dezvolarea spiritu-
lui naţional în detrimentul politicii
de deznaţionalizare a reprezentat un
ţel pentru intelectualitatea sătmărea-
nă în acea vreme. În 17 februarie 1891
la Baia Mare au fost convocaţi să par-
ticipe în cadrul unei conferinţe, toţi
fruntaşii mişcării naţionale din Satu
Mare şi Sălaj. “Apelul a fost semnat
de Alimpiu Barbulavici, vicarul Sil-
vaniei, George Pop de Băseşti , Gavril
Lazăr de Purcăre\i, Vasile Lucaciu,
Chiriac Barbu. Scopul declarat al con-
ferinţei era “cauza noastră naţională
română a cărei dezvoltare şi per-

fecţionare este condiţionarea vitală
“menţionându-se în continuare ne-
cesitatea apărării religiei şi limbii ro-
mâne pentru care să ne jertfim şi
viaţa”, Maramureşenii în luptă pentru
libertate şi unitate naţională, Docu-
mente 1848-1918, Bucureşti, 1981,
p.97. 

În cadrul conferinţei atât Vasile
Lucaciu cât şi Gavril Lazăr de Purcă-
re\i au evidenţiat în faţa celor 500 de
persoane prezente, modul greşit în
care se predă limba română în şcolile
din regiunile sătmărene şi băimărene.
Tot aici s-au rostit discursuri cu pri-
vire la necesitatea reprezentării într-
un număr cât mai mare a românilor
în Parlament şi chiar s-a întocmit un
memoriu către primul ministru, din
acea vreme. Acesta a fost semnat de
Gavril Lazăr de Purcăre\i, George Pop
de Băseşti şi Constantin Lucaciu. 

Este binecunoscută implicarea in-
telectualităţi în elaborarea actului
Memorandist. O contribuţie semni-
ficativă a avut-o şi Gavril Lazăr de
Purcăre\i. Acesta a fost numit mem-
bru al Comitetului executiv al Parti-
dului Naţional Român, susţinând îm-
preună cu ceilalţi sătmăreni înainta-
rea Memoradumului Curţii din Vie-
na. Tot el a fost unul dintre cei 21 de
sătmăreni care a înaintat importantul
act, împăratului din Viena. 

Aşa cum istoria ne arată, Memo-
randumul a fost respins, iar Gavril
Lazăr de Purcăreşti a fost interogat
în 1893 la Carei. La fel ca toţi ceilalţi,
şi acesta refuză să semneze declaraţia
şi susţine că este nevinovat. În anul
1897 acesta devine directorul proas-
păt înfiinţatei filiale din Satu Mare a
Asociaţiei “Astra“, iar mai apoi devine
preşedintele băncii “Arina“ din Sani-
slău, înfinţată în 1906. 

Pe tot parcursul vieţii sale, până
în anul 1907 când a încetat din viaţă,
Gavril Lazăr de Purcăreşti a luptat
pentru interesele naţionale şi biseri-
ceşti ale românilor din regiunea Săt-
marului. Acesta este înmormântat în
capela cimitirului din Sanislău. 

Sergiu Podină
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Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Satu Mare anunță
că Ministerul Tineretului şi Spor-
tului, în perioada 19 - 23 noiem-
brie 2014, la Complexul Ex-
poziţional Romexpo, Bucureşti,
organizează cea de a XII-a ediţie
a "Salonului Naţional de Inventi-
că şi Creaţie Ştiinţifică pentru Ti-
neret".
 

Salonul se desfăşoară în cadrul Târ-
gului Internaţional "Gaudeamus - Car-
te de învăţătură". Grupul ţintă este
compus din tineri, cu vârsta între 14 şi
35 ani, din toată ţara, tineri care au o
orientare spre o societate bazată pe cu-
noştere şi dezvoltare. Cu acest prilej
Ministerul Tineretului şi Sportului lan-
sează şi un concurs de invenţii şi creaţii
pentru tinerii care au preocupări, cu-
noştinţe şi aptitudini provenind din di-
verse domenii şi care îşi expun lucrările
în cadrul Salonului Naţional de Inven-
tică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret
- 2014.

La Concurs participă tineri ale că-
ror invenţii sau creaţii se încadrează în
următoarele secţiuni< Științe aplicate
(mecanică, electricitate, optică, termo-
tehnică, biotehnologie, nanotehnolo-
gie, aeronautică, astronautică etc.)>
Tehnologia informației (tehnologie ca-
re asociază utilizarea calculatorului şi
a informaţiilor, care ajută să producă,
să manipuleze, să comunice sau să di-
fuzeze informaţiile), respectiv Tehno-
logii ale viitorului (robotică, grafic des-
ign etc.)

Creaţiile şi invenţiile vor fi expuse
în cadrul salonului, iar cele mai creative
şi inovative lucrări, pe fiecare tematică,
vor fi premiate la finalul manifestării
într-un cadru festiv. Selecţia partici-
panţilor se face în baza următoarelor
documente< formular tip de înscriere,
document de identitate (C.I.) în copie
și Curriculum Vitae. Toate acestea se
vor transmite la adresa de e-mail< sa-
lon.naţional2014@mts.ro, având in-
scripţionată, în câmpul "Subiect",
menţiunea Înscriere "Salonul Naţional
de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pen-
tru Tineret", până vineri 10 octombrie.
Fişa de înscriere şi alte informaţii pot
fi obţinute de pe site-ul www.mts.ro

S[tm[renii sunt
a;tepta\i la concursul

"Salonului Na\ional
de Inventic[ ;i Crea\ie

:tiin\ific[
pentru Tineret"

PERSONALIT~}I
Menţinerea şi dezvolarea spiritului naţional în detrimentul politicii

de deznaţionalizare a reprezentat un ţel pentru intelectualitatea sătmă-
reană în acea vreme. În 17 februarie 1891 la Baia Mare au fost convocaţi
să participe în cadrul unei conferinţe, toţi fruntaşii mişcării naţionale
din Satu Mare şi Sălaj. “Apelul a fost semnat de Alimpiu Barbulavici, vi-
carul Silvaniei, George Pop de Băseşti , Gavril Lazăr de Purcăre\i, Vasile
Lucaciu, Chiriac Barbu.

Intelectualul s[tm[rean a sus\inut înaintarea Memoradumului Curţii din Viena

~n 1891, Gavril Laz[r de Purc[re\i
a sus\inut dreptul rom]nilor de a fi

reprezenta\i `n Parlament

Director editor< Ilie S[lceanu
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RELIGIE
În timpul unei lupte dintre Assisi şi Perugia, Francisc cade prizonier şi un an de zile împarte

cu mai mulţi concetăţeni viaţa aspră de prizonierat. La întoarcerea acasă, se îmbolnăveşte. Re-
căpătându-şi sănătatea simte cum sufletul este cuprins de dezgust faţă de petrecerile şi bucuriile
de mai înainte şi i se pare că va găsi adevărata mulţumire în fapte de vitejie pentru apărarea
Locurilor Sfinte.

Vama este o comună mare care
are astăzi peste 4000 locuitori. La
recensământul din 1965 avea 3070
locuitori. A fost și încă mai este un
important centru de ceramică. Ve-
chile vase, până la începutul seco-
lului al XX-lea erau decorate prin
procedeul scrafitării contururilor
motivelor ornamentale.

Cea mai veche pomenire a unor așe-
zări din Țara Oașului datează din a doua
jumătate a secolului al XIII-lea. Este vorba
de scrisoarea regelui Ștefan al Ungariei din
17 noiembrie 1278 în care sunt amintite
așezările Prilog, Vama și Oașul (Negreștiul
de azi). Mai târziu, pe la 1822, la Vama,
este amintit voievodul Raco\i și tot atunci
sunt amintiți mai mulți nobili români. La
Vama din 395 locuitori 26 erau nobili ro-
mâni. Din punct de vedere religios românii
erau greco-catolici și ortodocși, iar ma-
ghiarii romano-catolici și reformați.

Multă vreme comuna aparținea de
v[duva Caterina, st[p]na castrului din
Medieș. ~ntr-o scrisoare adresată Papei
Grigore al XI-lea, aceasta sublinia< “că ro-
mânii din Țara Oașului erau convertiți la
catolicism cu mult înaintea anului 1377,
dar și după acel an au avut preoți și con-

fesori care le-au vorbit în limba româneas-
că și care periodic i-au mărturisit și îm-
părtășit, iar zeciuiala ce se aduna de la cre-
dincioși era folosită la întreținerea, repa-
rarea și construcția de noi biserici” (Leonte
Răutu, Țara Oașului Românească de se-
cole, cinci documente cu privire la vechi-
mea Românilor din Țara Oașului) Vama
era la începutul evului mediu la capătul
“Drumului sării” care venea de la Ocna
Șugatag spre Panonia. Era un drum de că-
ruțe și cărări de munte iar la Vama se făcea
prima acțiune de vămuire. După anul 1700
toată populația românească din Oaș și
Ugocea era greco -catolică cu mici excepții,
slovacii din Boinești și Huta erau roma-
no-catolici.

În cartea “Mărturii strămoșești” a in-
spectorului școlar Dariu Pop, aflăm infor-
mații despre cărțile religioase de la biserici
și frumoasa “patentă” a lui Iosif al II-lea
de la 1775 în arhiva de la Boinești.

Alte informații prețioase le aflăm în
cartea lui Doru Radosav “ Carte și socie-
tate”, sec. XVII-XIX.

Într-o carte apărută în anul 1921 cu
titlul “ Apele minerale și stațiunile balneo-
climaterice din Ardeal dar și din Vechiul
Regat, Basarabia și Bucovina” având ca au-
tori doi universitari clujeni< dr. Emil Țe-
posu și dr. Liviu Câmpeanu, la pag. 84 ne

informează despre “ Mărturii strămoșești”
“ Băile Maria”, aflate în partea de sud a
Țării Oașului, la 2 km de Vama, într-o vale
cu păduri bătrâne de stejar, la mică distanță
de muntele Mic, unde se găsesc 11 izvoare
minerale care prin compoziția și calitatea
lor se bucurau de renume în tratarea unor
maladii ca< anemia, scrofuloza, rahitism,
guta, reumatism, congestii de ficat și splină,
boli nervoase etc.

Înainte de decembrie 1989 în această
comună și-a desfășurat activitatea ca în-
vățător și director Gheorghe Haiduc, cel
care s-a preocupat de valorificarea unor
informații legate de istoria acestei localități
și a amenajat un muzeu de ceramică. Tot
el, după 1989, s-a ocupat, împreună cu
protopopul Iacob Feier, de refacerea pa-
rohiei greco-catolice, de ridicarea unei noi
biserici, făcând multe drumuri la Cluj pen-
tru a negocia și a cumpăra terenul unde
astăzi se înalță măreț frumoasa biserică și
casa parohială. A scris și publicat cărți cu
conținut religios, a fost curator și cantor.
De fapt era absolvent al unor cursuri de la
Blaj,  înainte de 1948.

Alături de el s-a instalat tânărul preot
Vasile Vraja din Rona de Jos a Maramu-
reșului istoric, care a reușit să finalizeze
lucrările și a făcut posibil ca la 28 septem-
brie să se sfințească acest nou lăcaș de către

Preasfinția Sa Vasile Bizău, episcop al Die-
cezei de Maramureș și Satu Mare, în pre-
zența a sute de credincioși din comună,
zona Oaș și din Maramureș.

Biserică greco-catolică
ridicată `n 1848

Am văzut și m-a impresionat mulți-
mea de credincioși, preoți din protopo-
piatul Țara Oașului, corul Bisericii Sf. Trei-
me din orașul Negrești condus de doamna
Angela Cionca, apoi țăranii oșeni, îmbră-
cați în costume populare și câteva tinere
din Maramureș cu portul lor fermecător.

Trebuie să mai menționez că această
comună a avut o biserică greco-catolică
ridicată chiar în anul 1848, anul Revoluției
Române și că ea s-a bucurat de activitatea
unor preoți deosebiți ca Alexandru Dara-
bant, Petru Doboși, Gheorghe Coman și
alții. Unii dintre ei au activat în cadrul AS-
TREI pentru luminarea populației româ-
nești.

Petru Doboși a servit la Vama timp de
17 ani (1958-1875). La 3 iunie 1880 preotul
din Vama a fost prezent la Satu Mare la
conferința intelectualilor români în che-
stiunea ortografiei române. Recensămân-
tul din 1933 ne informează că în Vama
erau 1446 de greco catolici și ortodocși,

iar preot era Alexandru Darabant și avea
două filii< Puturoasa cu 4 credincioși și “
Scălzile Vamei” cu 5. Pe vremea aceea Oa-
șul avea 29.718 greco-catolici și 227 orto-
docși. Biserica noastră a avut mult de su-
ferit în regimul comunist dar și înainte de
1944. 

La 1 septembrie 1944 mai mulți preoți
din Țara Oașului au fost arestați și duși cu
forța la Satu Mare. Printre ei a fost și dr.
Gheorghe Coman, preot din Vama.

Revenind la evenimentul din 28 sep-
tembrie 2014 de la Vama, trebuie să subli-
niez că prezența episcopului nostru a în-
suflețit pe credincioșii noștri, prin harul
său dovedit la Sf. Liturghie, prin predica
sa cucernică, prin dialogul cu credincioșii
după liturghie.

P[rintele Vasile Vraja a mulțumit să-
tenilor de toate cultele religioase, celor din
afara țării, plecați temporar sau stabiliți în
Occident< unor biserici din Roma, Ger-
mania, Franța și de pe continentul Ame-
rican, a mulțumit părinților pentru edu-
cația primită, soției sale, profesoară la Li-
ceul Tehnologic din Negrești și nu în ulti-
mul rând episcopului și protopopului Ia-
cob.Oaspeții au fost invitați să participe la
o masă comună cu mâncare și dulciuri
tradiționale, sucuri și apă minerală.

Prof. pens. Vasile Nemeş

Teolog și poet italian> numele
laic Giovanni Bernardone (1182-
1226), fondatorul ordinelor fran-
ciscanilor, clariselor și tertiarilor.
Este sărb[torit de Biserica Roma-
no-Catolică la 4 octombrie.

Francisc a ascultat întotdeauna de
semnele pe care i le trimitea Dumnezeu
în momentele de cumpănă, abandonân-
du-se total Voinţei divine. Odată, plim-
bîndu-se cufundat în sine şi dialog]nd cu
vocea interioară, nu auzi clopoţeii care
desemnau leproşii. Conform legii, aceştia
nu aveau voie să se apropie prea mult de
un om sănătos. Supus vocii interioare,
Francisc se auzi spun]nd leprosului< "Vrei
să te descoperi?" Rostise cu bl]ndă hotărîre
dorinţa, ca un medic care-i cere pacientu-
lui să-i arate rana. Surprins, omul zise< "Ştii
că e oprit să vorbesc cu tine!" Cu o putere
ce nu ştia de unde venea, Francisc a întins
mîinile, simţind mirosul de boală, de stă-
tut, de putreziciune şi nespălare. Încet,
dezveli faţa necunoscutului. Ceea ce văzu
depăşea cu mult închipuirea lui. Îşi înghiţi
ţipătul de oroare în ultima clipă. "Sunt fru-
mos?", glumi dureros fiinţa nenorocită di-
naintea lui. Într-un elan de milostivire,
Francisc întinse braţele şi apropie obrazul
frumos şi tînăr de faţa aceea cumplit de
hidoasă şi o sărută. În momentul următor
îl copleşi un miros de trandafiri şi o pace
nesfîrşită îi urcă în mărul lui Adam. "Sunt
fratele tău, nu te teme", i-a spus necunos-
cutului. Atunci, ochii bolnavului luciră
adânc într-o căldură insuportabilă. Fran-
cisc se desprinse parcă de pămînt, plutind.
Totul în jur se înlănţui într-un vârtej lu-
minos, care luă forma unei spirale ce urca
spre cer, ca o jertfă primită de Înalt. Îşi în-
vinsese sila, se învinsese pe sine.

Brusc, s-a trezit singur. Unde a dispă-
rut omul, ca topit, ca o nălucă? Francisc
începea să se obişnuiască să trăiască într-
o lume a miracolelor, o lume în care Cerul
cobora pe Pămînt pentru el, pentru a-l în-
văţa ce este iubirea pentru tot ce există.

Francisc a cunoscut via\a
aspr[ de prizonierat

S-a născut în anul 1182, fiind primul
copil al soţilor Petru şi Pica Bernardone.
Petru Bernardone era un mare negustor
de stofe şi deseori lipsea de acasă, obligat
de interesele comerţului său la călătorii în-
delungate prin diferite ţări. La întoarcerea
dintr-o călătorie în Franţa, ia cunoştinţă
de naşterea primului său copil, căruia la
botez i s-a dat numele de Ioan. Din sim-
patie faţă de ţara din care tocmai se întor-
sese, a hotărât să-i schimbe numele în
Francesco, cu înţelesul de "francez", con-
form unui obicei mai vechi de a se da co-
pilului născut în lipsa tatălui numele ţării
în care se afla acesta. Datorită condiţiilor
din casa părintească, precum şi tempera-
mentului său nobil şi deschis, Francisc
ajunge floarea tineretului din Assisi, rege
al celor mai fastuoase petreceri şi vânători.
Tatăl, deşi nu vedea cu ochi buni risipa fă-
cută de fiul său, îi permitea asemenea ma-
nifestări, cu speranţa de a-l face să se
ataşeze de activitatea comercială. Dar vii-
torul îl va dezamăgi. În timpul unei lupte
dintre Assisi şi Perugia, Francisc cade pri-
zonier şi un an de zile împarte cu mai mulţi
concetăţeni viaţa aspră de prizonierat. La
întoarcerea acasă, se îmbolnăveşte. Recă-
pătându-şi sănătatea simte cum sufletul
este cuprins de dezgust faţă de petrecerile
şi bucuriile de mai înainte şi i se pare că va
găsi adevărata mulţumire în fapte de vitejie
pentru apărarea Locurilor Sfinte.

Cu acest gând, se îndreaptă spre Spo-
leto, unde un cavaler renumit se pregătea
să meargă în Cruciadă, dar pe drum, aude
parcă un glas care l-a întrebat< "Francisc!
ce este mai nobil< să fii în slujba stăpânului
sau în slujba servitorului său?" A înţeles
că era glasul lui Cristos care trăieşte în cei
săraci şi suferinzi. Se întoarce la Assisi şi
începe a se amesteca printre cei săraci, a
vizita spitalele, a petrece multe ore în faţa
unui Crucifix din Bisericuţa Sfântul Da-
mian, aflată în afara oraşului Assisi. Aici

se ruga astfel< "Dumnezeule Preaînalt, lu-
minează cu lumina ta întunericul inimii
mele. Dăruieşte-mi o credinţă dreaptă, o
Speranţă neclintită, o Dragoste des-
ăvârşită". Odată, în timpul unei rugăciuni
pline de fervoare, Răstignitul de pe cruce
i-a spus< "Francisc, mergi şi repară biserica
mea!" Gândindu-se la starea jalnică a mul-
tor lăcaşuri sfinte, oferă o mare sumă de
bani pentru refacerea lor, şi el însuşi adună
materialele şi contribuie la lucrările de re-
novare.

Neliniştit de noul fel de viaţă al fiului

său, Petru Bernardone îl cheamă pe Fran-
cisc în faţa episcopului şi-i cere să-i înapo-
ieze sumele de bani luate pentru a fi date
altor biserici> aici are loc actul despărţirii
definitive de viaţa lumească de până atunci.
Sub privirile înmărmurite ale episcopului
şi ale celor care-l înconjurau, Francisc se
dezbracă de haine, aşază pe ele banii şi le
întinde tatălui său, spunând< "De acum voi
putea zice cu adevărat< Tatăl nostru, care
eşti în ceruri". Nu a fost un gest teatral, ci
ruptura totală cu dragostea faţă de bunurile
materiale şi logodna solemnă cu "Domniţa

Sărăcie". De acum înainte, va trăi din mun-
ca braţelor sale sau din mila inimilor dar-
nice. Mulţi locuitori din Assisi, în primul
rând, tatăl şi fratele său, au considerat că
şi-a pierdut minţile, în timp ce alţii, văzând
bunătatea lui faţă de toţi oamenii, bucuria
netulburată a inimii şi seninătatea feţei,
dragostea faţă de lăcaşurile şi slujbele sfin-
te, au înţeles că în mijlocul lor a apărut un
mare apostol al lui Cristos. 

~n vara anului 1209 a luat 
fiinţă “Ordinul Fraţilor 
Minori”

În curând, în jurul lui Francisc s-a adu-
nat un grup de doisprezece concetăţeni
din Assisi, care, urmând sfatul evanghelic
şi îndemnul lui, au dăruit averile lor săra-
cilor şi au îmbrăţişat viaţa de pocăinţă şi
sărăcie propusă de el. Pentru aceştia a scris
un regulament intitulat "Regula et vita fra-
trum minorum", "Regula şi viaţa fraţilor
minori", şi împreună s-au dus la Roma,
pentru a cere aprobarea din partea Sfân-
tului Părinte Papa a noului mod de viaţă.
Papa Inocenţiu al III-lea a refuzat să aprobe
o normă de viaţă atât de severă, conside-
rând-o peste puterile omeneşti. Se spune
că, peste noapte, Inocenţiu al III-lea a văzut
în vis cum biserica din Lateran, "Capul şi
Mama tuturor bisericilor", era aproape să
se dărâme, când un om mic de statură,
îmbrăcat foarte sărăcăcios, încins cu o
frânghie, a sărit din întuneric şi a sprijinit
cu umărul turnul înclinat şi apoi l-a readus
la locul său. Privind cu atenţie, papa a des-
coperit trăsăturile feţei Sărăcuţului - "il Po-
verello" - cu care vorbise în ajun. La ur-
mătoarea întâlnire cu grupul "penitenţilor"
din Assisi, Inocenţiu al III-lea le-a dat apro-
barea şi binecuvântarea sa pentru noul fel
de viaţă călugărească, şi le-a permis să pre-
dice întoarcerea la adevărata trăire a Sfintei
Evanghelii. Atunci, în vara anului 1209 a
luat fiinţă "Ordinul Fraţilor Minori" sau
Ordinul I Franciscan.

Preot Ovidiu Bârle

Localitatea Vama a avut biseric[ greoc-catolic[ `nc[ din 1848

Francisc a ajuns floarea tineretului din Assisi, rege al celor mai fastuoase petreceri
şi vânători

Francisc din Assisi, sfânt
al s[r[ciei, umilin\ei ;i iubirii
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LITERATUR~
“Afirmarea” a intrat în circuitul naţional şi a fost recenzată în reviste de prestigiu, dar

cel care a menţinut-o în atenţie după al Doilea Război Mondial a fost Nae Antonescu.
Distinsului cărturar i se datorează un studiu sintetic publicat în volumul “Reviste din
Transilvania” (Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2001, pp.249-257), prin care a inclus
publicaţia sătmăreană în constelaţia celor mai importante reviste ardelene, “Gândirea”,
“Familia”, “Saeculum”, “Echinox” etc.

Zilele acestea, a apărut un vo-
lum pe gustul sătmărenilor iubitori
de literatură şi al celor care cerce-
tează fenomenul literar din ţinutul
de la extremitatea nord-vestică a
României. Este vorba de monogra-
fia intitulată “Revista Afirmarea
(1936-1940)” (Editura Citadela,
Satu Mare, 2014), semnată de pro-
fesoara Maria Antonescu.

Lucrarea se alătură unei alte mono-
grafii, “Trei reviste din Nord-Vestul inter-
belic< Ţara de Sus, Icoane maramureşene
şi Cronica literară”, volum publicat în 2009
de Florica Mădăras. Ar putea urma, din
interbelic, “Datina”, “Muguri” şi “Fata mor-
gana” precum şi multe altele mai apropiate
de zilele noastre.

De reţinut că “Afirmarea” este revista
locală cu cea mai îndelungată apariţie din
perioada interbelică. Prin emulaţia pe care
a generat-o şi prin sincronizarea ţinutului
cu marea literatură naţională, ea a făcut
istorie culturală în judeţul nostru care in-
cludea pe atunci părţi din Zalău şi Mara-
mureş. 

O revistă deschisă, cu impact
în cultura şi literatura locală

Monografia conţine un studiu apro-
fundat despre revistă, urmat de un indice
bibliografic exhaustiv, grupat tematic, dar
pentru a avea inclusiv imaginea preocu-
părilor revistei, amintesc domeniile mo-
nografiate în ordinea stabilită de autoare<
literatură, critică şi istorie literară, note şi
însemnări, folclor, revista revistelor, lite-
ratură străină, recenzii, probleme de limbă,
cultură, artă, pedagogie, istorie, filosofie,
estetică, sociologie, economie, reproduceri
din arta plastică şi altele.

Datele esenţiale merită să fie pomenite
în această recenzie. Revista a fost fondată
de Constantin Gh. Popescu şi Octavian
Ruleanu, continuând într-un fel munca de
pionierat începută de Dariu Pop în 1921
prin “Ţara de Sus” în domeniul publicisticii
literare. Octavian Ruleanu a făcut parte
din grupul năsăudenilor (Dariu Pop, Vasile
Scurtu, Aurel Şorobetea etc.), cărora Satu
Mare le datorează extrem de mult în do-
meniul culturii şi al învăţământului, într-
un moment de penurie a forţelor locale. 

“Afirmarea” a fost condusă efectiv de
Octavian Ruleanu, profesor la Liceul “Mi-
hai Eminescu”. Menţionez că scrierile sale
au fost antologate recent, inclusiv cele pu-
blicate în “Afirmare”, iar activitatea sa a
fost omagiată în volumul “Himere din Ţara
cu dor...” ediţie îngrijită de Ioan Lăpuşne-
anu, Grigore Marţian şi Vasile Şt. Tutula
(Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2010).

Colaboratorii proeminenţi, alături de
cei doi fondatori sunt< Ion Şiugariu, D. Hi-
noveanu, Gh. Crişan, V. Ilieşu, Alex Nico-
rescu, C. Pârlea, L. Seleş şi alţii (p.5). Re-
vista a rezistat cinci ani, din 1 martie 1936
până în 31 august 1940 însumând 35 de
numere. 

În centrul atenţiei se afla poezia. Au-
toarea numără 226 de titluri. Este o poezie
tradiţionalisă ca pondere, dar prin cola-
borarea lui Ion Şiugariu, se remarcă o sur-
prinzătoare deschideri spre modernitate.
Ion Şiugariu (n. 6 iunie 1914, Băiţa – m. 2
februarie pe front, la Polhora, azi Brezno,
fiind înmormântat la Svolen în Slovacia),
titular al rubricii “Viaţa poeziei” din “Re-
vista Fundaţiilor Regale”, are peste 30 de
apariţii, aproape un volum. Nae Antonescu
îi rezervă un capitol bogat în “Scriitori ui-
taţi” (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980,
pp.111-136) şi cinci pagini în monografia
“Revista Fundaţiilor Regale” (Ed. Solstiţiu,
Satu Mare, pp. 112-116). Semnalez, de ase-

menea, că Nae Antonescu a lăsat în ma-
nuscris alte pagini dedicate poetului săt-
măreano-maramureşean.

Valoarea poeziei acestuia a fost apre-
ciată de critici de renume, unul fiind Vla-
dimir Sreinu pentru care, cuvintele poe-
melor lui Şiugariu sun “vibraţii şi adieri”.
O poezie, “Fum”,  publicată recent în “Nord
Literar” este edificatoare< “E numai fum,
iubito, numai fum. / În mine, tot mai sin-
gur şi bătrân, / Amarnic mă frământ şi mă
sugrum, / Pe drumurile vechi să mai ră-
mân. // Şi dorurile se tot duc spre zări, se
duc, / Dar zările sunt goale şi pustii. / În
vreme, plop zadarnic mă usuc, / Bătut de
tot mai mari melancolii. // Că ne-a purtat
prin lume, ne-a purtat, / Un fără sens bles-
tem de foc sublim, / Dar nu ştiu cum anu-
me s-a-ntâmplat – /Doar ceea ce suntem
mereu să fim...” (Vezi< “Nord Literar”, nr.
6(133), iunie 2014, p.7).

Lectura monografiei doamnei Maria
Antonescu impune constatarea că din
punct de vedere valoric, de la “Ţara de Sus”
din 1921 la primul număr al revistei “Afir-
marea” din 1936, doar în 15 ani, cultura
sătmăreană, interesul pentru literatură şi
creaţia însăşi au urcat vertiginos nume-
roase trepte. 

La fel ca toate celelalte, ea a creat o in-
telectualitate sătmăreană puternică, dedi-
cată creaţiei în sens larg, dar mai ales în
domeniul literar, a făcut posibilă închega-
rea unei elite literare locale şi a unui corp
didactic extrem de eficient, vizibil mai ales
prin efectul iradiant în plan cultural al li-
ceului de talie naţională “Mihai Eminescu”,
adevărat centru universitar al zonei din
acele vremuri de redeşteptare naţională. 

Revista a răspuns “multiplelor căutări
şi încercări de afirmare” ale acelor ani, cum
precizează autoarea (p.5), şi s-a bazat pe o
solidaritate autentică în jurul unor idei

printre care< emanciparea naţională a ro-
mânilor nord-vestici, propagarea literaturii
naţionale în rândul publicului, înălţarea
culturală a plaiurilor sătmărene, rămase
în urmă după secole de deznaţionalizare.
Ecourile ei au fost puternice, revista a do-
bândit prestigiu, era căutată, citită şi, în li-
mita posibilităţilor, sprijinită financiar în
primul rând de colaboratori. 

“Afirmarea”a biruit orgoliile
şi complexele provinciale

Sunt vizibile eforturile unor entuziaşti
de a repara pentru cultura română un timp
mort de pe aceste plaiuri, dintr-o vreme
de tristă amintire a dualismului monstruos
care a sufocat aspiraţiile românilor de aici,
şi, evident, de a privi spre viitor.

Rostul esenţial al publicaţiei este afir-
mat de Maria Antonescu în “Nota expli-
cativă”< “Revista este merituoasă şi prin
faptul că nu s-a închis în turnul de fildeş
al provinciei, ci a urmărit permanent des-
chiderea spre scriitorii din toată ţara.” (p.5). 

Judecată azi, din perspectiva anilor ca-
re s-au scurs de la primul număr din martie
1936, observăm că sita valorică, pe lângă
articole şi studii temeinice de interes naţio-
nal, a scăpat şi unele fragmente de tărâţe
mai mari sau mai mici, mai ales în privinţa
creaţiei literare locale. Dar ceea ce sare în
ochi şi a însemnat foarte mult în epocă
este biruinţa obţinută împotriva oricărui
complex (sau orgoliu!) provincial. Spiri-
tual, ţinutului sătmărean, prin reviste de
acest impact, prin şcoală, prin oamenii de
cultură care, fie au poposit aici temporar,
fie s-au format în noul climat fertil, se
înălţa la rangul întregului naţional, verti-
ginos şi fără reticenţe.

Dar dincolo de realizările revistei, este

potrivit să detectăm spiritul ei. Ea a în-
semnat “un steag de simţire românească”
în primul rând, cum o defineşte Octavian
Ruleanu, dar “a afirma / a te afirma” în-
seamnă a gândi creator, a promova o scară
certă a valorilor, a progresa nu împotriva
altora, ci în sensul de a nu fi mai prejos
decât alţii. “Afirmarea” a însemnat un DA
ferm construcţiilor temeinice şi o descă-
tuşare a energiilor creatoare ale fiinţei. Re-
virimentul literar şi revuistic de după 1989
în judeţul nostru este o consecinţă a “afir-
mărilor” interbelice.

Monografia profesoarei Maria
Antonescu este o lucrare model

Autoarea cărţii este o profesoară cu
activitate bogată în învăţământul sătmă-
rean. S-a născut în 1951 şi a activat la şcoala
din Cămărzana, apoi la Şcoala nr. 3 Satu
Mare (ca director şcolar), încheindu-şi ac-
tivitatea la Şcoala nr 10 Satu Mare. A fost
căsătorită cu fiul lui Nae Antonescu, Fla-
viu, care a trecut la cele veşnice în 2 august
2008, la şase săptămâni după moartea ta-
tălui său. 

Aflându-se în apropierea cunoscutului
cărturar din Terebeşti, doamna profesoară
a beneficiat, la fel ca Florica Mădăras, de
arhiva şi informaţiile lui Nae Antonescu,
iar rezultatul este această monografie
exemplară. Ne imaginăm că fiecare pagină
i-a trecut pe sub ochii severi şi, cum au
mărturisit deseori autoarele, n-au avut ni-
cio scăpare până n-au asigurat perfecţiu-
nea filologică. Fie spus în treacăt şi, mai
ales, fie să nu se uite că cele două mono-
grafii care investighează revuistica inter-
belică, dar şi alte multe iniţiative şi scrieri
sătmărene îl au ca autor moral pe cărtu-
rarul fără egal Nae Antonescu, un reper,
un împătimit al revuisticii şi un luptător
ataşat trup şi suflet creşterii valorice a scri-
sului local. 

În volum este reprodus un text
inedit al lui Octavian Ruleanu

Scris “ad hoc” şi intitulat “Amintiri...,
amintiri” textul oferă date de la sursă pri-
vind începuturile revistei, atmosfera, en-
tuziasmul, piedicile inerente sau puse de
rău-voitori. Transpare bucuria vieţii unei
reviste apreciate, dar şi durerea resimţită
la încetarea apariţiei sale. Ca realizare, este
remarcată evitarea polemicilor sterile, care
nu clarifică, ci acumulează animozităţi.
Evident, nu sunt uitate efectele politicia-
nismului găunos şi ale micilor gâlcevi fra-
tricide, de care nu ne vom mântui în veci
de veci... Îşi aminteşte de Eugen Seleş di-
rectorul liceului Mihai Eminescu, “om ini-
mos şi bun patriot” (p.142), de “racolarea”
lui Ion Şiugariu, de debutul în coloanele
revistei a viitorului profesor universitar şi
cercetător Gheorghe Bulgăr, vorbeşte des-
pre sărbătorirea lui Ionel Teodoreanu, des-
pre colaborarea lui Petre Dulfu şi Mihail
Lungianu. Evident, nu poate uita zăngă-
nitul declanşat de ghilotina Diktatului de
la Belvedere, care a retezat entuziasme, va-
lori, destine, aducând sărăcie lucie, salarii
plătite în pengö şi lungul şir de crime în
răstimp de aproape cinci ani, de la Ip la
Ghimeş Palanca şi retur, Moisei şi
Moişeni..., crime pe care nu le-a mai “de-
contat” nimeni până azi, oblăduite fiind
astfel buruienile răului. 

Dar, după paranteza neguroasă încrus-
tată cu baionete de ocupaţia horthystă, fi-
rul valorilor cultivate de revistă va fi reluat
în 1946 prin prezenţa benefică a celei mai
proeminente personalităţi literare locale,
poetul şi traducătorul Gabriel Georgescu,
apoi de cenaclul cu acelaşi titlu, “Afirma-
rea”, care ar merita şi el o monografie (până
nu dispar protagoniştii!), şi actualmente,

la pleiada de reviste sătmărene de talie
naţională şi internaţională. 

Importanţa şi răsunetul revistei
pe plan naţional

“Afirmarea” a intrat în circuitul naţio-
nal şi a fost recenzată în reviste de prestigiu,
dar cel care a menţinut-o în atenţie după
al doilea Război Mondial a fost Nae An-
tonescu. Distinsului cărturar i se datorează
un studiu sintetic publicat în volumul “Re-
viste din Transilvania” (Biblioteca revistei
Familia, Oradea, 2001, pp.249-257), prin
care a inclus publicaţia sătmăreană în con-
stelaţia celor mai importante reviste arde-
lene, “Gândirea”, “Familia”, “Saeculum”,
“Echinox” etc. În finalul articolului autorul
arată că revista “s-a ferit, în general, de
manifestările polemice, urmându-şi dru-
mul ei personal de revistă de cultură, o
publicaţie atent redactată, aducând o reală
contribuţie la trecutul istoric al regiunii, a
promovat culegerea folclorului din părţile
nord-vestice ale ţării şi a înlesnit educaţia
literară a cititorilor sătmăreni pe o perioa-
dă de aproape cinci ani.” (op.cit.p.257). Re-
feritor la acest volum, e bine a se aminti
faptul că el a apărut graţie insistenţelor –
şi nu numai! – ale poetului Grigore Scarlat
pe lângă regretatul cărturar, reticent la idee,
la gloria tipografică de a-şi aduna chiar şi
propriile articole, necum ale altora, între
copertele unei cărţi, considerând apariţia
în presă ca fiind suficientă. Imprimarea
celei mai valoroase cărţi semnate de Nae
Antonescu li se datorează ambilor, auto-
rului aplecarea benedictină asupra a tot ce
viza înfiriparea şi creşterea literelor arde-
lene, inclusiv sătmărene, iar lui Grigore
Scarlat altruismul, modestia şi timpul sa-
crificat pentru înfiriparea cărţii unui co-
milioton. Reamintesc, un gest identic s-a
repetat în 2006 când iniţiativa poeţilor Ge-
orge Vulturescu şi Dumitru Păcuraru a
dus la tipărirea manuscrisului intitulat
“Revista Fundaţiilor Regale – monografie”
(Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2006), cea
mai documentată investigaţie a celebrei
reviste, realizată de sătmăreanul Nae An-
tonescu.

Retipărirea scrierilor
sătmărene interbelice ar putea 
fi un proiect viabil

În sfârşit, câteva gânduri... entuziaste.
O monografie oferă date exacte. Dar a răs-
foi o revistă, a o citi pe viu este egal cu o
regresiune temporală. Colecţiile sunt însă
mai puţin accesibile, de aceea, publicarea
unor antologii cu selecţii tematice din to-
talitatea numerelor ar fi salutară. Bistriţenii
au publicat o culegere din articolele lui
Octavian Ruleanu. Cu ani în urmă, Ghe-
orghe Toduţ a realizat o antologie de succes
din presa interbelică locală. Digitalizarea
publicaţiilor este bine primită, de aseme-
nea, dar a avea “în braţe” revista care păs-
trează ceva din patina vremii e altceva.
Am în mână un exemplar reprodus anas-
tatic cu câţiva ani în urmă din iniţiativa
lui George Vulturescu şi constat (impresie
pur personală!) cât de pasionantă este o
asemenea lectură. În plus, cititorul poate
constata în articolele de atunci un aspect
interesant şi anume că nişte realităţi vechi
se aseamănă izbitor cu cele de azi. A pune
la îndemână cititorilor contemporani acest
real tezaur prin tehnicile moderne de co-
piere ar fi un act cultural benefic şi un gest
remarcabil de cinstire a înaintaşilor, iar un
proiect temeinic de recuperare a valorilor
din alte vremuri e posibil. Desigur, dacă s-
ar înfiinţa la apel edituri dispuse, iar ma-
culatura s-ar ruşina în faţa tipăriturilor
utile şi de valoare.

Ioan Nistor

Afirmarea, o publica\ie interbelic[
ale c[rei ecouri sunt înc[ vii
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S~N~TATEEfectul acestui remediu este at]t de puternic, `nc]t chiar ;i `n cazul bolnavilor de
SIDA, ingerarea de doze mari de extract de frunze de m[slin a dus la redres[ri specta-
culoase ale num[rului de celule imunocomponente ;i la cre;terea capacit[\ii de ap[rare
a organismului pe ansamblu.

Mi;carea este un factor im-
portant de c[lire a organismului
;i este accesibil tuturor v]rstelor.
Chiar ;i bolnavilor de inim[ li
se recomand[ mersul pe jos, `n
unele cazuri, doar cu avizul me-
dicului.

~n primele zile, ritmul va fi de 5
km/or[ ajung]ndu-se la 6-7 km/or[.
La `nceput vor fi acoperite distan\e
mici, de 3-6 kilometri zilnic, apoi
acestea se vor m[ri  treptat
ajung]ndu-se dup[ un antrenament
`ndelungat la 20 - 30 kilometri pe zi.
O astfel de performan\[ poate fi
atins[ numai de persoanele s[n[toase
;i foarte bine antrenate.

Dup[ fiecare 50 de minute de
mers se recomand[ o pauz[ de 10 mi-
nute, iar dup[ trei ore, una de 30 de
minute, timp ̀ n care se va sta jos ;i se
vor consuma sucuri de fructe sau se
va lua o gustare u;oar[.

~n cazul persoanelor suferinde sau
`n v]rst[, speciali;tii recomand[ par-
curgerea a 8-10 ore pe s[pt[m]n[ re-

partizate `n mai multe zile, (dimi-
nea\a ;i dup[-amiaza) cu o vitez[ de
5 kilometri pe or[ , fie 5 ore pe
s[pt[m]n[ cu 6 kilometri pe or[, fie
doar trei  ore ;i  jum[tate pe
s[pt[m]n[ cu o vitez[ de 7 kilometri
pe or[.

Contribuie la `mbun[t[\irea 
circula\iei s]ngelui, for\ei
de contrac\ie a inimii, precum
;i la fortificarea mu;chilor

Aceast[ form[ de mi;care contri-
buie la `mbun[t[\irea circula\iei
s]ngelui, for\ei de contrac\ie a inimii,
precum ;i la fortificarea mu;chilor ;i
tendoanelor membrelor inferioare.
Ca urmare a efortului fizic intens, or-
ganismul secret[ o mai mare cantitate
de endorfine, substan\e care printre
altele, produc ;i o u;oar[ stare de eu-
forie. 

De aici, buna dispozi\ie creat[ de
mersul pe jos, mai ales c]nd se prac-
tic[ `n grup, `n locuri pitore;ti.

M. Gh.

M[slinul este un arbore de o
frumuse\e aparte despre care se
crede c[ ar fi printre primele plan-
te ap[rute pe p[m]nt, cu multe
milenii `n urm[.

Efectele benefice pentru s[n[tate
ale uleiului de m[sline sunt cunoscute
;i mediatizate, ̀ ns[ destul de rar se pre-
zint[ calit[\ile preparatelor din frun-
ze.

Efectul antiinfec\ios

M[slinul este un arbore originar
din Siria ;i zonele de litoral din Turcia,
fiind cultivat ̀ n regiunile cu climat me-
diteranean din America Central[ ;i de
Sud, Europa, Africa ;i Australia. Frun-
zele mature se culeg ̀ n martie ;i aprilie,
`nainte s[ apar[ mugurii de flori, iar
apoi sunt uscate ;i m[cinate pentru
utilizarea ̀ n infuzii, extracte ;i tincturi
sau combinate cu alte plante cu efect
terapeutic similar.

Dintre preparatele din frunze, ex-
tractul reprezint[ remediul cel mai pu-
ternic. Acesta se ob\ine prin deshidra-
tarea ;i concentrarea solu\iilor alcoo-
lice ob\inute prin macerarea frunzelor
de m[slin.

Ceea ce rezult[ prin aceast[ con-
centrare este o pulbere fin[ ;i extrem
de amar[, care con\ine mari cantit[\i
de oleuropein[, substan\[ activ[ res-
ponsabil[ pentru calit[\ile benefice ale
frunzelor de m[slin.

Acest produs natural este foarte efi-
cient pentru cei care se confrunt[ cu
infec\ii greu de tratat, cronicizate sau
recidivante. Efectul acestui remediu es-
te at]t de puternic, ̀ nc]t chiar ;i ̀ n ca-
zul bolnavilor de SIDA, ingerarea de
doze mari de extract de frunze de
m[slin a dus la redres[ri spectaculoase

ale num[rului de celule imunocompo-
nente ;i la cre;terea capacit[\ii de
ap[rare a organismului pe ansamblu.

Extractul distruge direct viru;ii ;i
bacteriile din tubul digestiv, dar ;i de
pe tractul urinar ;i respirator. De ase-
menea, penetreaz[ celulele deja infec-
tate ;i blocheaz[ replicarea viru;ilor.
Distruge microorganismele care pro-
duc toxiinfec\ii alimentare ;i `nt[re;te

membrana celular[, f[c]nd celulele
s[n[toase mai pu\in vulnerabile la in-
fec\ii.

Acest remediu nu interfereaz[ ne-
gativ cu ac\iunea antibioticelor, anti-
fungicelor sau antiviralelor de sintez[,
fiind un ajutor valoros ̀ n practic orice
tip de infec\ie, de la banala r[ceal[,
p]n[ la infec\iile intraspitalice;ti bac-
teriene sau fungice, at]t de greu de tra-

tat pe cale clasic[.

Administrare

~n caz de hipertensiune arterial[ se
ob\in rezultate foarte bune `n cazuri
de gravitate mic[ sau medie, dac[ se
administreaz[ `ntre 500 ;i 1000 mg pe
zi.

Extractul de frunze de m[slin este

un bun adjuvant ;i ̀ n ischemia cardiac[
;i aritmii, dozele fiind de maximum
1000 mg pe zi ̀ n cure de p]n[ la 4 luni,
urmate de pauze.

~n caz de colesterol m[rit, se ad-
ministreaz[ zilnic 800-1000 mg ̀ n cure
de 2 s[pt[m]ni.
Cistitele ;i infec\iile renale se trateaz[
cu 1200 mg pe zi, timp de 14 zile, ex-
tractul fiind eficient ;i `n infec\ii cu
Escherichia coli ;i Staphylococus Au-
reus. ~mpotriva toxiinfec\iei alimentare
se iau 1200-2000 mg de extract pe zi
timp de 5-7 zile.

~n infec\ia cu herpes, se adminis-
treaz[ intern 800-1200 mg pe zi timp
de 15 zile. Extern, se presar[ con\inutul
unei capsule cu extract pe locul afectat,
se umeze;te apoi cu pu\in alcool sau
tinctura de coada ;oricelului, pentru a
m[ri puterea de penetrare a remediu-
lui. ~n diabet se iau 1000 mg pe zi `n
cure de 2 luni cu pauze de 2 s[pt[m]ni.
~n sf]r;it, dar nu ̀ n ultimul r]nd, gripa
se poate trata cu 1200 mg de extract
administrat timp de 10-14 zile.
Extractul de frunze de m[slin este util
pentru a preveni urm[toarele boli< dia-
bet, tromboflebit[, ateroscleroz[, arte-
rita obliterant[, cancer.

Precau\ii ;i contraindica\ii

Acest remediu va fi luat cu pru-
den\[ de persoanele care sufer[ de cal-
culoz[ biliar[, deoarece poate provoca
migrarea calculilor. Cei care sufer[ de
infec\ii grave pot experimenta `n pri-
mele 5 zile de tratament st[ri de grea\[,
u;oare dureri de cap ;i oboseal[.

Diabeticii insulino-dependen\i vor
\ine leg[tura cu medicul specialist `n
primele s[pt[m]ni de cur[ pentru ajus-
tarea dozelor de insulin[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Dintre preparatele din frunze, extractul reprezint[ remediul cel mai puternic. Acesta se ob\ine prin deshidratarea ;i
concentrarea solu\iilor alcoolice ob\inute prin macerarea frunzelor de m[slin

~n primele zile, ritmul va fi de 5 km/or[ ajung]ndu-se la 6-7 km/or[. La `nceput vor fi acoperite distan\e mici, de 3-6
kilometri zilnic, apoi acestea se vor m[ri treptat 

Extractul din frunze de m[slin,
un antiinfec\ios redutabil

Mersul pe jos cu regularitate `mbun[t[\e;te circula\ia ;i fortific[ mu;chii
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Vin de mure

Mâncare de fasole
crud[ boabe

Mod de preparare<

Murele se se spală bine și se lasă în-
tr-o strecurătoare sau într-un tifon curat
să se scurgă. Într-un vas mai mărișor
fructele se zdrobesc cu blenderul și se
amestecă cu zahărul, apoi se lasă la ră-
coare până a doua zi, când se toarnă în-

tr-o damigeană de 10 litri. Se adaugă zea-
ma de lămâie proaspăt stoarsă, drojdia
se dizolvă în apă, se toarnă și aceasta în
damigeană, apoi se adaugă apa, lăsând
un spațiu gol de cel puțin 4 degete până
la gâtul vasului. Se astupă cu un dop de
fermentație, iar capătul furtunului se pu-
ne într-un vas cu apă. Se lasă să se fer-
menteze, apoi să se așeze, după care vinul
se poate strecura. Procesul de fermentație
poate dura aproximativ 4 - 5 săptămâni.
Vom obține un vin ușor sifonat, dulce-
acrișor, care se poate servi natur, fiert,
cu cuburi de gheață sau în coctailuri.

Ingrediente<

2 kg de mure coapte (care se des-
prind uşor de pe codiță), 2 kg de za-
hăr alb (în acest caz zahărul brun
nu este indicat, deoarece ar putea
tulbura compoziția), 2 linguri de zea-
mă de lămâie, o bucățică de drojdie
proaspătă, de mărimea unei nuci,

circa 6 litri de apă.

Mod de preparare<

Fasolea crudă se spală bine, se fier-
be în apă cu sare, apoi se strecoară, dar
zeama nu se aruncă. Făina se rume-
nește ușor în ulei, se adaugă o linguriță
de boia, apoi și fasolea fiartă. Se adaugă

câte puțin și din zeama în care s-a fiert
fasolea, până când se formează o zeamă
păstoasă, se adaugă condimentele, pre-
cum și smântâna zdrodită bine în prea-
labil, adăugând și 2-3 linguri de zeamă
fierbinte. Mâncarea se mai lasă pe foc
până când începe din nou să fiarbă.
Usturoiul pisat, dacă se folosește, se
adaugă fie în rântaș, când începe să ca-
pete o culoare aurie, fie, dacă doriți să
se păstreze gustul proaspăt de usturoi,
după ce se ia mâncarea de pe foc. Se
servește ca mâncare de sine stătătoare,
sau garnitură la cărnuri afumate și pră-
jite, cârnați prăjiți etc.

Ingrediente< 

500 g de fasole crudă boabe, 150
g de smântână, circa 5-6 linguri de
ulei, 3 linguri de făină, sare, piper,
boia de ardei dulce, 2 căței de usturoi

(nu în mod obligatoriu).

Pl[cinte cu mere 
;i scor\i;oare

Mod de preparare<

Merele curățate se răzuiesc, se
amestecă cu o lingură de zahăr și se
lasă să stea așa cel puțin o oră. Se ames-
tecă bine-bine, cu un tel sau cu mixerul
făina, ouăle, laptele, zahărul și drojdia

preparată în prealabil cu un pic de lapte
călduț îndulcit. Merele se storc bine de
zeamă, se amestecă cu scorțișoara și se
adaugă la aluat. Se mai amestecă până
la omogenizare, apoi se lasă aluatul
acoperit, într-un loc călduț circa o ju-
mătate de oră să crească. Se pune în
ulei fierbinte cu ajutorul unei linguri,
sau se coace în formă pentru plăcinte
americane, eventual în formă pentru
gofre, unsă în prealabil cu ulei sau unt.
Se servesc calde, ornate cu topping, sau
presărate cu zahăr pudră.

Ave\i nevoie de 
urm[toarele ingrediente< 

400 g făină albă, 2 ouă, 500 ml
lapte, 4 linguri pline de zahăr, 25 g
de drojdie proaspătă (sau 10 g droj-
die uscată), 6 mere, o linguriță de
scorțişoar[ pudră, ulei pentru copt,
sau zahăr pudră cu gust de vanilie

la servire.

Sup[ de gulii

Mod de preparare<

Guliile curățate și tăiate cubulețe
șau fâșii (eventual răzuit mare) se că-
lesc în ulei sau unt, se condimentează
după gust și se sting cu circa un litru

de apă. În loc de apă se poate folosi și
supă de carne sau de zarzavaturi. Din
făină și smântână se face o îngroșeală,
cu grijă, să nu rămână cu noduri. La
acest amestec se adaugă treptat, câteva
linguri de supă, iar când bucățile de
gulii sunt fierte, se adaugă îngroșeala
și se mai fierbe așa câteva minute. La
servire se poate orna cu frunze proas-
pete de pătrunjel, sau bacon afumat și
prăjit. Tot la servire se pot oferi și ardei
iuți murați.

Ave\i nevoie< 

2 gulii mai mari, sau 3 mai mici,
2-3 linguri de ulei sau o lingură mare
de unt, 200 g de smântână (12-15%),
o lingură cu vârf de făină, o legătură
de pătrunjel verde, sare, piper, bază
pentru mâncăruri (dacă se poate, de

casă)

Preparatele din seminţe de castan săl-
batic sunt remedii eficiente de prevenire
şi combatere a unor afecţiuni precum< va-
rice, flebite, tromboze, ulcere varicoase la
picioare, crampe dureroase, insuficienţă

venoasă şi limfatică. De asemenea, cresc
tonusul capilarelor fragile şi contribuie la
vindecarea hematoamelor, a vânătăilor şi
a luxaţiilor. 

Extractul de castane
intensifică fluxul sangvin

Castanele decojite, uscate şi măcinate
au proprietăţi antiinflamatoare, vasodila-
tatoare, flebotonice, antiedematoase, an-
ticoagulante şi fluidizante sangvin, decon-
gestive, hemostatice şi antiexudative ve-
noase. Aceste propriet[\i sunt datorate,
conţinutului în escină, cumarine şi flavo-
noide. Acţionează cu efecte în afecţiuni
venoase şi la întărirea pereţilor vaselor ca-
pilare fragile. Escina ameliorează crizele
reumatice şi durerile sciatice, spondiloza
şi hernia de disc. Scoarţa de castan are pro-
prietăţi febrifuge, având capacitatea de a
suplini chinina şi piramidonul.

Tinctura de castan se prepară din 250
g castane cu coajă într-un litru alcool 40%,
care se lasă la macerat 14 zile. Se strecoară
într-o sticlă brună, pentru a se lua intern
câte 10-15 picături pe zi, în tratamentul
trombozei şi al varicelor. Extern, se aplică
în afecţiuni hemoroidale, varice şi flebite
sau sub formă de frecţii contra artrozelor
la nivelul încheieturilor de la mâini şi pi-
cioare. 

Indicaţii< vindecarea hemoroizilor in-
terni şi externi, retragerea varicelor, insu-
ficienţă venoasă cronică. Se mai poate fo-
losi ca adjuvant în tratamentul de recupe-
rare a bolnavilor care au suferit un accident
cerebral sau o intervenţie chirurgicală pe
creier.

Tinctura din scoarţă de castan
este bună pentru varice.

Mod de preparare< se folosesc 100 g
de scoarţă măcinată şi 300 ml de alcool de
40 de grade. Se lasă la macerat 15 zile, se
strecoară şi se iau câte 10-15 pic[turi pe zi
în tratamentul trombozei şi al varicelor.

Tinctura din flori de castan< 20 g de
flori macerate timp de 3-4 zile în 100 ml
de alcool. Se strecoară şi se foloseşte sub
formă de frecţii în reumatism, deger[turi
şi impetigo.

Vin din scoarţă de castan. 50 g scoarţă
măcinată se pun într-un litru de vin alb>
se macerează 7 zile. Se strecoară. Se con-
sumă câte un păhărel înainte de mese, ca
băutură tonică şi febrifugă în diaree, di-
zenterie şi malarie, având efecte similare
cu scoarţa arborelui de chinină.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Castanele s[lbatice
sunt remedii pentru

varice, tromboze,
crampe dureroase

Castanele decojite, uscate şi măcinate au proprietăţi antiinflamatoare, vasodilatatoare, flebo-
tonice, antiedematoase, anticoagulante şi fluidizante sangvin, decongestive, hemostatice şi anti-
exudative venoase. Aceste propriet[\i sunt datorate conţinutului în escină, cumarine şi flavonoide.
Acţionează cu efecte în afecţiuni venoase şi la întărirea pereţilor vaselor capilare fragile. Escina
ameliorează crizele reumatice şi durerile sciatice, spondiloza şi hernia de disc. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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MOD~
“NONCHALANCE”-

noua colec\ie INEDIT
De;i frigul nu s-a instalat `nc[ la modul serios, ar trebui s[ v[ g]ndi\i cum s[ v[ `mbr[ca\i

`n anotimpul rece. Fie c[ sunte\i adep\ii unui stil elegant sau ai unui stil relaxat, noua colec\ie
“NONCHALANCE” de la INEDIT ar putea fi o solu\ie pentru fiecare dintre voi.

Ideea `ntregii colec\ii este de a aduce spiritul ;i atmosfera parizian[, r[sp]ndindu-l prin
piesele vestimentare create `n `ntreaga \ar[.

Vedetele noii colec\ii “NONCHALANCE” sunt blazerul ;i rochia mantou, care, fiind rea-
lizate din stof[ uni, cu croiuri simple ;i rafinate `n acela;i timp, `\i va pune `n eviden\[ silueta
a;a cum nu credeai c[ este posibil.

~n colec\ia masculin[ “NONCHALANCE”, piesa de rezisten\[ r[m]ne sacoul din stof[
fin[, av]nd accente subtile, detalii care dau “aerul” parizian dorit de INEDIT.

Culorile care se poart[ `n toamna-iarna 2014-2015 ;i care le reg[si\i `n colec\ia “NON-
CHALANCE” realizat[ de INEDIT sunt< galbenul mu;tar ;i cogniacul-culori calde, care
eman[ stil, nuan\ele de albastru-`n tonuri de cobalt ;i albastru ̀ nchis-culori care sunt perfecte
`n orice ocazie, bejul ;i maroul `nchis-cele dou[ culori care intr[ `n lista de culori la mod[ a
sezonului.

Animal printul-c]nd nu a fost la mod[?!!-continu[ s[ creeze un look cu impact, mai pu\in
riscant atunci c]nd e purtat iarna> `l ve\i reg[si ;i `n colec\ia “NONCHALANCE” de la INE-
DIT.

De asemenea, catifeaua apare ̀ n piesele vestimentare ale colec\iei, fiind un material pre\ios,
c[lduros ;i care, este perfect[ pentru a fi purtat[ `n sezonul rece.

A;a cum v-a obi;nuit de 24 de ani, INEDIT ofer[ ;i `n acest sezon o colec\ie `n edi\ie
limitat[, care include \inute actuale ;i articole de tendin\[.

Colec\ia “NONCHALANCE” o pute\i g[si deja `n magazinele brandului ;i pe 

www.ineditfashion.com.
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DIET~

Indiferent despre ce ulei vor-
bim, de cele mai multe ori când oa-
menii aud cuvântul “ulei” se gân-
desc la multe kilograme în plus. Ia-
tă că în acest articol vom încerca să
demontăm această asociere, care
este de fapt, un simplu mit.

Creșterea interesului față de alimen-
tația sănătoasă în rândul consumatorilor,
a dus la crearea de noi produse alimentare
care nu dăunează siluetei. Nu toate grăsi-
mile contribuie la creșterea în greutate și
sunt dăunătoare sănătății. Dimpotrivă,
multe tipuri de ulei aduc beneficii sănătății
și chiar ne ajută să slăbim. Este ;i cazul
uleiului de cocos, care ar trebui să se regă-
sească în bucătăriile tuturor persoanelor
ce se confruntă cu kilograme în plus.

Dieta cu ulei de cocos se poate zice că
este una mai exotică, mai ales pentru că
nuca de cocos nu se regăsește pe lista zil-
nică de cumpărături. Nu este o dietă res-
trictivă, nu îți impune să mănânci anumite
alimente, în anumite cantități și la anumite
ore. Presupune adăugarea uleiului de cocos
în felurile de mâncare preparate. 

Pentru a înțelege mai bine principiile
acestei diete vă propun să descoperiți mai
multe despre beneficiile uleiului de cocos
cât și în ce constă defapt dieta cu ulei de
cocos.  

Dieta cu ulei de cocos activează
metabolismul

Obținut din fructele proaspete ce cresc
în țările tropicale, uleiul de cocos nerafinat
face parte din categoria uleiurilor vegetale
care nu sunt stocate de organism. Astfel
că, spre deosebire de grăsimile tradiționale,
precum untul sau grăsimile animale, acest
ulei nu îți periclitează nici sănătatea, nici
silueta.

Este foarte bogat în acizi grași, în spe-
cial acid lauric, care protejează inima, re-
ducând nivelul colesterolului rău și cres-
când nivelul colesterolului bun. Uleiul de

cocos este cunoscut ca fiind un bun sti-
mulator al metabolismului, facilitând astfel
arderea accelerată a grăsimilor. 

Dincolo de pierderea kilogramelor, un
metabolism mai bun înseamnă și o vin-
decare mult mai rapidă a organismului în
caz de boală< celulele se reînnoiesc mai re-
pede și astfel sănătatea în ansamblul ei se
îmbunătățește.

Inhibă apetitul

Atuul major al uleiului de cocos este
capacitatea sa de a ajuta la instalarea rapidă
a senzației de sațietate. Această senzație
de sațietate îți permite să mănânci mai pu-
țin și deci să uiți de ronțăielile nesănătoase
dintre mese. În acest fel, vei consuma mai
puține calorii prin alimentație și vei pierde
mai repede kilogramele în exces. Pe par-
cursul dietei cu ulei de cocos vei observa
că te vei sătura ușor, iar poftele vor fi mai
puțin numeroase.

Cum integrezi acest produs
în dietă

Pentru a profita din plin de avantajele
uleiului de cocos este suficient să consumi
trei linguri din acest produs
de-a lungul unei zile. În ca-
drul dietei cu ulei de co-
cos poți consuma ule-
iul direct din lingu-
ră, îl poți adaugă
în cafea sau în
ceai și, desigur,
îl poți folosi la
prepararea sa-
latelor și a al-
tor mâncă-
ruri dieteti-
ce. De aseme-
nea, este reco-
mandată adău-
garea unei lin-
guri de ulei de
cocos în sucurile
de fructe și legume

naturale.
Exact ca în cazul altor diete, este ne-

cesar să consumați alimente sănătoase și
practicarea sportului regulat. Ziua o poți
începe cu un suc de fructe sau de legume
în care să adaugi desigur ulei de cocos. 

Meniu pentru o zi

Mic dejun< un pahar de suc de fructe
în care ai adăugat o lingură de ulei de co-

cos sau o felie de pâine integrală cu
două ouă fierte și cu câteva le-
gume alături sau o felie de pâine
integrală cu brânză proaspată
sau telemea și câteva legume.

Prânz< un piept de pui
sau pește la grătar alături de o

salată de legume preparată cu
o lingură de ulei de cocos.

Cină< o mâncare de
legume preparată cu o lingură
de ulei de cocos sau pește la gră-
tar cu salată sau supă de legume
în care puteți adăuga o lingură
de ulei de cocos.

Este permis[ câte o
gustare între mese. La prima
poți servi un fruct sau un
iaurt iar la a doua gustare
poți consuma un iaurt sau
o mână de fructe oleagi-

noase.

Uleiul de cocos accelereaz[
arderea gr[similor

După ce ai trecut prin toate
greutățile pentru a slăbi, cu sigu-
ranță nu-ți dorești să te trezești
că nedoritele kilograme se întorc.
Deci, este normal să te întrebi ce
trebuie să faci pentru a-ți menține
greutatea câștigată cu atâta su-
doare.

Iată o dietă care vine în sprijinul tău.
Dieta este structurată pe două faze. În
prima parte a dietei se urmărește pier-
derea în greutate după un program bine
stabilit, astfel încât să ajungi la un aport
zilnic de 500 de calorii.

Fii stăpână pe trupul tău

Dieta în sine o poți construi chiar tu,
cu singura condiție, că nu vei depăși nu-
mărul de calorii recomandate. Ideal ar fi
ca această fază să dureze circa trei luni,
depinde de kilogramele la care dorești
să renunți.

Faza a doua a dietei, presupune men-
ținerea greutății obținute în urma primei
faze. Asta nu înseamnă că va trebui să
înduri insuportabilele restricții alimen-
tare până la sfârșitul vieții pentru a ră-
mâne cu greutatea dorită. Dimpotrivă!
Din momentul în care ai parcurs acest

drum lung, corpul s-a obișnuit cu anu-
mite alimente. Nu mai este dependent
de consumul excesiv de zahăr, fast-food
și alte alimente interzise. După ce ești
adepta unui regim de menținere a greu-
tății, vei descoperi cu surprindere că nu
te mai poți reîntoarce la vechile obiceiuri
alimentare. Dieta îți permite să consumi
o gamă variată de alimente. După ce o
urmezi, obiectivul tău este să crești nu-
mărul caloriilor consumate, astfel încât
să îți menți noua greutate.

Este mai simplu să menții
greutatea, decât să ții o dietă 
strictă

Dacă ai urmat o dietă de slăbit timp
de câteva săptămâni, cantitatea de ener-
gie furnizată de alimente a fost mult mai
mică decât te-ai fi așteptat. Însă, impor-
tant este faptul că organismul tău s-a
obișnuit să “lucreze” cu mai puține calorii
și să fie eficient, în același timp. De exem-
plu, dacă ai pierdut 10% din greutatea
ta, atunci corpul tău are nevoie cu 10%
mai puține calorii pentru a funcționa în
parametrii optimi. Marea greșeală care
se face frecvent de către cei care au ținut
diete este aceea, că ei consumă ulterior
mai multe calorii decât ar avea nevoie

corpul lor. Pentru a-ți menține greutatea
după dietă, tot ce trebuie să faci, este să
crești ușor cantitățile de alimente con-
sumate în timpul dietei. Iată un exem-
plu<

La micul dejun poți consuma între
50-60 de grame de fulgi de ovăz. Maxim
100 de grame de pâine neagră, unsă cu
margarină, cu 100 de grame de bacon.
-un pahar de suc natural
-o banană
-o cafea fără cofeină

La prânz și cină poți servi< 
- Patru cartofi fierți
- 75 de grame de orez
- 60 de grame de paste făinoase
- 180 de grame de friptură
- Un pahar de vin roșu (care, în timpul
dietei, este interzis)

Gustările care nu pot lipsi din ali-
mentația zilnică pot fi fructe, iaurt fără
grăsimi și zahăr, brânză de casă și legume
crude. Astfel, sistemul tău digestiv va fi
mereu în formă.

Important este să nu lași să treacă
trei ore între mese sau gustări. Cina tre-
buie să fie constituită din 70% vegetale,
15% proteine animale și 15% carbohi-
darți. Cele mai bune alimente sunt cele
neprelucrate industrial.

Men\inerea greut[\ii

Caloriile reprezintă subiectul prin-
cipal când vine vorba despre alimentația
corectă. Câte calorii are un aliment, câte
calorii ai consumat ieri sau câte calorii
se ard în timpul unui antrenament, aces-
tea pot fi doar câteva din întrebările pe
care ți le pui zilnic. 

Teoretic, ecuația slăbirii sau creșterii
în greutate este simplă. Slăbirea se pro-
duce prin energia venită din alimente,
energia consumată prin metabolism și
activități fizice. Dacă avem un rezultat
pozitiv, creștem în greutate, deci ne în-
grășăm. Dacă avem un rezultat negativ
slăbim, adică corpul consumă din resur-
se. Totuși, există situații comune în care
o persoană începe să mănânce mai mult
și totuși slăbește sau situații când o per-
soană mănâncă mai puțin și totuși se în-
grașă. Deci există și alți factori dincolo
de această abordare simplistă.

Câte calorii are un aliment?

Pe hârtie un aliment are suma ener-
giei oferite de grăsimi, carbohidrați, pro-
teine, alcooli. Această energie este esti-
mată prin diverse teste de laborator, însă
energia finală eliberată în corpul nostru
rămâne încă o enigmă. Pentru calculul
caloriilor se folosesc tabele cu valori ti-
pice pentru diverse alimente. Alimentul
pe care îl ai în față poate fi totuși diferit
de cel “teoretic”, în primul rând prin con-
ținutul de apă, apoi prin cel de nutrienți.
În funcție de modul de obținere și pro-
cesare al alimentului poți avea diverse
valori finale.

Câte calorii ajung în corpul
tău?

După ce mâncăm, tubul digestiv în-
cepe un proces complex de separare a
elementelor nutritive din mâncare și de
absorbție a lor în corp. Acest lucru se în-
tâmplă cu un oarecare randament, adică
o parte din energie și nutrienți va fi eli-
minată. În perioadele de subalimentație
randamentul crește, corpul reținând o
proporție mai mare. În funcție de com-
binația de alimente ingerate, de aseme-
nea, poți elimina mai mult sau mai puțin
din ce ai mâncat. Anumite alimente au
efect sinergic, adică se ajută unele pe al-
tele în procesul de digestie, altele se îm-
piedică reciproc. 

Deci, chiar dacă ai măsura cu exac-
titate cantitățile de mâncare și ai estima
cu precizie mare conținutul de nutrienți,
rămâi cu această enigmă< cât din ceea ce

mănânci asimilezi efectiv și cât este eli-
minat?

Câte calorii arzi pentru 
menținerea vieții?

Cunoscut drept “metabolism bazal”,
această noțiune este la fel de vagă precum
și cele de mai sus. În funcție de starea
corpului (antrenamente, temperatura ex-
terioară, nivel de stres etc.) poate avea
nevoie de mai multe sau mai puține ca-
lorii (energie). Deci această valoare este
diferită la aceeași persoană de la o pe-
rioadă la alta. Bineînțeles că de la o per-
soană la alta diferențele pot fi majore.

Dacă la valorile nutritive ale alimen-
telor și metabolismul bazal se pot face
estimări relativ utile, în cazul caloriilor
arse la antrenament diferențele sunt atât
de mari încât devine inutil să discutăm
subiectul. Începătorii ard mai multe ca-
lorii, în timp ce un sportiv antrenat pen-
tru anumite mișcări va fi mult mai efi-
cient. Se pare că până și proporția de nu-
trienți afectează energia consumată în
efortul fizic.

Câte calorii înseamnă
un kilogram de greutate 
corporală?

Țesutul gras este estimat la aproxi-
mativ 7.700 kcalorii pe kilogram. Totuși,
în corpul nostru poate fi depozitată și
apă, pot interveni masa musculară, de-
pozitele de glicocen din mușchi. În prima
fază a unui program de slăbire se elimină
în principal apă și conținut intestinal.
Corpul are o capacitate limitată de a mo-
biliza, transporta, procesa și arde grăsi-
me. Oricât ai încerca, nu poți depăși aces-
te limite, deși le poți “întinde” prin di-
verse metode de nutriție, suplimente nu-
tritive sau chiar substanțe dopante.

Ce rost are să faci un calcul al calo-
riilor?

Statistic vorbind, dacă începi un jur-
nal amănunțit de nutriție și anternament,
îți urmărești constant greutatea corporală
și monitorizezi ceilalți factori, poți ajunge
la concluzii despre “medii”. Afli cam cât
mănânci, cam cât arzi, cam cât slăbești
sau acumulezi. Totuși, pe termen mediu
și lung balanța slăbirii este mai fină decât
atât (vorbim de echivalentul a câteva zeci
sau sute de kcalorii pe zi), erorile și aba-
terile la estimări fiind pentru cei mai
mulți, cauza eșecului atunci când încear-
că să țină un regim strict și cântăresc
mâncarea “la gram”.

Este necesar un calcul
al caloriilor `n diet[?

Pentru a profita din plin de avantajele uleiului de cocos este suficient să consumi
trei linguri din acest produs de-a lungul unei zile. În cadrul dietei cu ulei de cocos poți
consuma uleiul direct din lingură, îl poți adaugă în cafea sau în ceai şi, desigur, îl
poți folosi la prepararea salatelor şi a altor mâncăruri dietetice. De asemenea, este
recomandată adăugarea unei linguri de ulei de cocos în sucurile de fructe şi legume
naturale.
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Din schipa CSM Satu Mare, antrenată de Silviu Pop au făcut parte sportivii Cătălin
Moşneguțu, Ariana Pop, Luca Tătar, Zalán Szelmenczi, Adam Mihalku, Andrei Sopo-
nar, Luca Simon, Mark Mihalku, Tibor Riedl Serli, Darius Soponar, Alexandra Gătina,
Andra Beliga, Alexandra Grigoriu, Maria Chifor, Miruna Dărăban, Oana Komiati,
Filip Grigoriu, Lara Princz şi Blanca Stăncioiu (19 sportivi). Rezultatele obținute au
fost pe măsura aşteptărilor.

Toamna a adus şi rezultatele de pes-
te an ale columbofililor membri ai Clu-
bului Sportiv Columbofil Tippler-Ro-
mânia, cu sediul în Satu Mare. Sătmă-
renii sunt campioni naţionali la po-
rumbei maturi, la tineret, dar şi la ca-
tegoria general.

Concurenţă puternică
pe parcursul anului

Zilele trecute ne-a vizitat la redacţie
Ioan Sasu, un pasionat columbofil săt-
mărean, cel care a pus bazele acestui
club al cărui preşedinte este. El ne-a
prezentat o listă cu rezultatele obţinute
de columbofilii membri ai acestui club.
Din informaţiile puse la dispoziţie se

deduce faptul că cei mai buni porum-
bei din rasa Tippler sunt la Satu Mare.

Etapa a VI-a denumită Cupa Ro-
mâniei, din cadrul Campionatului de
zbor cu porumbei rasa Tippler Englez
şi-a desemnat câştigătorii. La această
etapă au participat 20 columbofili din
8 localităţi din ţară, printre care şi săt-
măreni. 

Ca urmare a unor probleme au fost
descalificaţi 7 concurenţi, din care 3
sătmăreni. Rezultatele omologate ale
acestei etape sunt< locul I cu timpul de
9 ore şi 25 de minute a revenit lui Con-
stantin Şofronia din Resighea, locul II
lui Florin Domuţa din Doba, cu timpul
de 7 ore şi 53 de minute, iar locul III,
cu timpul de 6 ore şi 10 minute a reve-

nit lui Alexandru Tasi, din Doba.
Etapa a VII-a intitulată Cupa

Toamnei, ultima din Campionatul
Naţional de Zbor, s-a desfăşurat pe o
vreme caniculară şi o presiune atmos-
ferică ridicată. 

La acest concurs s-au înscris şi 7
concurenţi sătmăreni. După omologa-
rea rezultatelor locul I a revenit unui
concurent din Arad, pe nume Toth At-
tila, cu timpul de 9 ore şi 11 minute,
urmat de sătmărenii Alexandru Lazăr
din Vetiş, cu timpul de 7 ore şi 54 de
minute, iar cu timpul de 7 ore şi 35 de
minute pe locul III s-a clasat Constan-
tin Şofronia. La această etapă au par-
ticipat 18 concurenţi, din 7 localităţi
din ţară.

Rezultatele finale ale anului
competiţional 2014

În urma omologării rezultatelor de
zbor ale ultimei etape au fost întocmite
clasamentele finale care au condus im-
plicit la nominalizarea titlurilor de
Campioni Naţionali pentru sezonul
competiţional 2014.

La porumbei maturi clasamentul
final este< locul I Makara Andrei din
Satu Mare, cu timpul de 51 de ore şi 30
de minute, locul II - Constantin Şofro-
nia din Resighea cu 40 de ore şi 32 de
minute, iar locul III - Lucian Iepure
din Satu Mare, cu 32 de ore şi 37 de
minute.

La tineret locul I a revenit lui Viorel

Benţe, din Vetiş, cu timpul de 15 ore şi
14 minute, locul II lui Alexandru Taşi
din Doba, cu timpul de 15 ore şi 4 mi-
nute, iar locul III  a fost ocupat de Ma-
kara Andrei din Satu Mare, cu timpul
de 13 ore şi 49 de minute.

La categoria general, clasamentul
privind titlul de Campion Naţional Ab-
solut este< locul I - Makara Andrei, cu
timpul de 71 de ore şi 20 de minute,
locul II - Constantin Şofronia din Re-
sighea, cu timpul de 67 de ore şi 53 de
minute, iar locul III lui Florin Domuţa,
din Doba, cu timpul de 56 ore şi 2 mi-
nute.

Festivitatea de premiere va avea loc
în perioada următoare la Bucureşti.

Ioan Aniţa;

Înotătorii sătmăreni, în pe-
rioada 27-28 septembrie au par-
ticipat la ediția a IX-a a Concur-
sului Memorial “Gheorghe De-
meca”, desfășurat la Bazinul
Olimpic cu același nume din Baia
Mare.

Bazinul cu 8 culoare competitive
are o lungime de 50 m. Concursul a
fost organizat de Primăria Municipiu-
lui Baia Mare, DJST Maramureș, Fun-
dația Gheorghe Demeca, CSM Baia
Mare și CS Aqua Swim, scopul con-
cursului fiind depistarea copiilor ta-
lentaţi, verificarea înotătorilor, întă-
rirea relaţiilor de prietenie cu oraşele
învecinate și dezvoltarea spiritului
competiţional. Concursul s-a organi-
zat pe următoarele categorii de vârstă<
2006, copii, juniori I, juniori II și se-
niori. S-au acordat diplome şi medalii
pe categorii de vârst[, probe și sexe
pentru locurile I–III, pentru locurile
IV-VI diplome, iar pentru cea mai bu-
nă performanță, feminin și masculin,
calculată după tabela internațională
de punctaj, juniori II, juniori I și se-
niori sportivii au fost distinși cu cu-
pe.

Din schipa CSM Satu Mare, an-
trenată de Silviu Pop au făcut parte
sportivii Cătălin Moșneguțu, Ariana
Pop, Luca Tătar, Zalán Szelmenczi,
Adam Mihalku, Andrei Soponar, Luca
Simon, Mark Mihalku, Tibor Riedl
Serli, Darius Soponar, Alexandra Gă-
tina, Andra Beliga, Alexandra Grigo-
riu, Maria Chifor, Miruna Dărăban,
Oana Komiati, Filip Grigoriu, Lara
Princz și Blanca Stăncioiu (19 spor-
tivi). Rezultatele obținute au fost pe
măsura așteptări lor.  Înotătorii
sătm[reni au câștigat nu mai puțin de
45 de medalii dintre care 20 de aur,
10 de argint, 15 de bronz, 8 locuri IV,
10 locuri V și 11 locuri VI. 

Astfel, Cătălin Moșneguțu a fost
favoritul probelor pentru anul de naș-
tere 2001 și a câștigat 9 medalii de aur
la probele de 50 m liber, 100 m liber,
200 m liber, 50 m spate, 100 m spate,
200 m spate, 50 m fluture, 100 m flu-
ture, 200 m mixt și locul IV la 50 m

bras, participând la 10 probe în con-
curs.

Ariana Pop s-a clasat pe locul 3 și
medalia de bronz la proba de 200 m
liber, locul 4 la 200 m spate, locul 5 la
100 m fluture, locul 4 la 100 m spate,
locul 4 la 50 m liber, locul 6 la 50 m
spate și locul 4 la 50 m fluture, fiind
înscris la 12 probe.

Luca Tătar s-a impus la toate cele
4 probe la care a participat, respectiv
50 m liber, 50 m spate, 50 m bras și 50
m fluture câștigând medaliile de aur,
cucerind și cupa pentru cel mai bun
înotător născut în anul 2007.

Zalán Szelmenczi s-a clasat pe lo-
cul 5 la proba de 50 m liber, locul 2 și

medalia de argint la proba de 50 m
bras, locul 5 la 100 m fluture, locul 2
și medalia de argint la 100 m bras și
locul 6 la 100 m spate.

Adam Mihalku a obținut locul 3
la proba de 100 bras câștigând medalia
de bronz, pe locul 6 la 50 m liber, locul
5 la 100 m spate, locul 6 la 50 m bras,
locul 4 la 100 m fluture, locul 6 la 50
m spate și locul 6 la 50 m fluture.

Andrei Soponar s-a clasat pe locul
6 la proba de 50 m bras.

Luca Simon  a câștigat locul 2 și
medalia de argint la proba de 100 m
spate, medalia de bronz la proba de
50 m bras, medalia de bronz la 50 m
spate, medalia de bronz la 100 m bras

și s-a clasat pe locul 4 la proba de 50
m fluture, locul 5 la 100 m liber, locul
6 la 50 m liber și locul 4 la 100 m flu-
ture.

Mark Mihalku s-a clasat pe locul
6 la proba de 50 m spate și 100 m liber,
iar la proba de 100 m fluture pe locul
4.

Tibor Riedl Serli a câștigat medalia
de aur la proba de 100 m liber, medalia
de aur la proba de 100 m spate, me-
dalia de aur la 50 m spate, medalia de
argint la 100 m bras, medalia de bronz
la 50 m liber, medalia de bronz la 50
m bras, medalia de bronz la 100 m
fluture și medalia de bronz la 50 m
fluture.

Darius Soponar s-a clasat pe locul
1 la proba de 100 m bras câștig]nd
medalia de aur, locul 2 și medalia de
argint la proba de 50 m bras, locul 4
la 100 m fluture, locul 5 la 100 m liber,
locul 5 la 100 m spate, locul 5 la 50 m
spate și locul 6 la 50 m fluture.

Alexandra Gatina s-a clasat pe lo-
cul 4 la proba de 50 m bras.

Andra Beliga a obținut locul 5 și
6 la probele de 50 m bras și 50 m li-
ber.

Urm[toarea competi\ie
are loc la Arad

Alexandra Grigoriu a câștigat me-
dalia de bronz și locul 3 la probele de
50 m spate, 50 m bras, 100 m spate,
100 m bras, 100 m fluture și s-a clasat
pe locul 5 la 50 m fluture, locul 5 la
100 m liber și locul 4 la 50 m liber.

Maria Chifor a obținut locul 6 la
probele de 100 m liber și 100 m spa-
te.

Oana Komiati a câștigat locul 1 și
medalia de aur la proba de 200 m liber,
locul 2 și medalia de argint la probele
de 100 m liber, 100 m spate si 100 m
bras.

Filip Grigoriu a terminat concur-
sul cu 2 medalii de argint la probele
de 50 m spate și 50 m liber.

Lara Princz s-a clasat pe locul 1 și
a câștigat medalia de aur la proba de
50 m liber, locul 1 și medalia de aur
la proba de 50 m bras, respectiv locul
3 și medalia de bronz la proba de 50
m spate. La finele concursului și spor-
tiva Lara Princz, la fel ca și Luca Tătar
a câștigat cupa pentru cea mai bună
performanță la fetele născute în anul
2008.

Stancioiu Blanca s-a clasat pe locul
5 la probele de 50 m spate și 50 m
liber, iar la brobele de 50 m fluture și
100 m liber pe locul 6.

Înot[torii sătmareni vor susține
următorul concurs la Arad, unde, pe
1 noiembrie se va desfășura "Cupa
Aradului" ediția a XVI-a. Sportivii se
pregătesc foarte serios și pentru aceas-
tă competiție, deci există speranțe rea-
le că și rezultatele vor fi pe măsură.

Columbofilii, c];tig[tori la toate competi\iile din 2014

Copiii au câștigat 20 de medalii de aur, 10 de argint, 15 de bronz, 8 locuri IV, 10 locuri V și 11 locuri VI

Înot[torii din jude\ au cucerit 45 de
medalii la Memorialul Gheorghe Demeca

EDUCA}IE
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Statul Islamic. Aşa este cu-
noscut în lume grupul care a pus
pe jar marile puteri ale lumii.
Această grupare a mai purtat şi
alte nume precum ISI, ISIS şi
ISIL. 

Sunt văzuţi ca o ameninţare atât
de către Statele Unite cât şi de Europa
occidentală. Chiar şi Rusia vede acest
grup ca o ameninţare datorită pro-
blemelor pe care Federaţia Rusă le-a
avut cu separatiştii ceceni.

Cine sunt ei? Ce vor? Care e obiec-
tivul lor final? În acest articol vom
încerca să facem o biografie a grupu-
lui să explicăm de unde au pornit,
cum au ajuns ca într-o perioadă rela-
tiv scurtă să cucerească teritorii mari
din Iraq şi Siria şi de ce sunt văzuţi ca
o ameninţare asupra păcii globale.

Autointitulatul Stat Islamic, al-
Dawlah al-Islāmīyah în arabă şi-a în-
ceput existenţa în 1999. Acest grup a
fost predecesorul grupării Al-Qaeda
în Iraq, grup condus de Abu Musab
Al Zarqawi, liderul reţelei teroriste Al
Qaeda după moartea lui Osama Bin
Laden.

Gruparea a fost activă în insur-
genţa împotriva guvernului iraqian
stabilit după invazia forţelor armate
americane în 2003.

În timpul războiului din Iraq care
a durat din 2003 până în 2011 acest
grup a făcut alianţe cu triburile sun-
nite din Iraq pentru a forma un grup
umbrelă cunoscut sub numele de Sta-
tul Islamic în Iraq. 

Gruparea autointitulată
Statul Islamic doreşte impu-
nerea propriei viziuni
a Islamului asupra lumii

Conform manifestului eliberat de
ei, s-au autoproclamat un califat isla-
mic şi consideră că au autoritate asu-
pra musulmanilor din întreaga lume.
Viziunea SI aupra lumii e una distor-
sionată. Ei doresc întemeierea unui
califat islamic în regiunea Levantului,
care cuprinde Siria, Israel, Palestina,
Iordania, Liban, Cipru, Iraq şi părţi
din sudul Turciei.

Ca în marea majoritate a cazurilor
care implică grupări teroriste, după
un timp au apărut probleme în con-
ducerea organizaţiei. O parte foarte
radicală dorea acţiune violentă pen-
tru a-şi atinge obiectivele, iar o altă
parte, cea care îl susţinea şi îl susţine
pe Al Zarqawi erau mai moderaţi.

Gruparea radicalizată a ajuns să
formeze organizaţia care astăzi se nu-
meşte SI, sub conducerea lui Abu
Bakr al-Baghdadi. 

De când al-Baghdadi a preluat
conducerea grupului, aceştia au
reuşit să se transforme într-o forţă
militară profesionistă, drept dovadă
fiind suprafeţele mari de teren care
au fost cucerite de grup din 2013 pâ-
nă acum dar şi cantitatea mare de
echipament militar de origine ame-
ricană care a fost capturată de grup
după ce forţele armate iraqiene se re-
trăgeau de frică. 

SI a reuşit să insufle frică
în rândurile celor care doresc 
să lupte împotriva lor

Ceea ce se poate remarca este o
diferenţă foarte mare între SI şi alte
grupuri teroriste. În primul rând SI
s-a remarcat prin o cunoştinţă apro-
fundată a tacticilor militare. Ceea ce

le dă un avantaj distinct pe câmpul
de luptă sunt dedicaţia totală a luptă-
torilor, faptul că sunt dispuşi să moară
pentru idealul lor şi lipsa toatlă de
milă pe care o arată faţă de prizonieri.

Prin filmele postate pe internet,
care arată în detaliu foarte grafic cum
membrii SI execută atît soldaţi ai ar-
matei şi forţelor de poliţie siriene, dar
şi soldaţi ai forţelor armate iraqiene,

SI a reuşit să insufle frică în rândurile
celor care doresc să lupte împotriva
lor, de multe ori aceştia fugind, fuga
fiind o opţiune mai bună decât ceea
ce i-ar aştepta dacă ar fi capturaţi în
viaţă.

În al doilea rând gruparea are o
idee foarte bine pusă la punct despre
ceea ce vor să facă, şi prin faptul că
au încercat să administreze teritoriile

cucerite, chiar luând atribuţiile unui
stat de drept.

Un alt lucru care diferenţiază SI
de restul grupărilor teroriste, indife-
rent dacă ne referim la grupuri isla-
mice sau altele este faptul că SI a reuşit
în timp scurt să atragă mulţi luptători
din state occidentale precum Statele
Unite, Regatul Unit al Marii Britanii,
Canada sau din UE.

SI a dat dovadă că poate
să producă filme
de propagandă şi recrutare
de foarte bună calitate

Ramura de propagandă a SI, al
Furqan Media este, judecând după fil-
mele de recrutare pe care le-au postat
pe internet foarte bine finanţată. Au
reuşit să atragă sau să angajeze profe-
sionişti în montaj, efecte speciale vi-
deo şi persoane foarte bine pregătite
în manipulare şi propagandă.

În primul rând se poate observa
faptul că s-a pus mult efort în mon-
tarea acestor filme şi că se adresează
unei audienţe aparte, tinerilor euro-
peni sau americani care sunt obişnuiţi
cu filmele de acţiune făcute de Hol-
lywood şi care sunt susceptibili la o
manipulare subtilă.

Filmele de propagandă şi de re-
crutare care au fost puse pe internet
de către ramura media a SI arată un
nivel ridicat de profesionalism. Se
poate observa că se folosesc filmări
scurte, din mai multe bătălii pentru a
da impresia că este o filmare întreagă
a unei singure lupte. Luptătorii SI care
mor sunt prtretizaţi ca nişte martiri,
iar când sunt filmaţi după moarte par
să aibă un zâmbet pe buze, lucru care
arată clar că înainte de filmare s-au
făcut anumite retuşuri.

Deşi SI încearcă să atragă mulţi
aderenţi din rândul cetăţenilor ame-
ricani şi din rândul cetăţenilor care
trăiesc în ţări din UE, ei nu se sfiesc
să arate în filmele postate pe internet
scene extraordinar de grafice. Aici se
poate face referire la execuţii prin îm-
puşcare sau decapitare, crucificări şi
lovituri de bici aplicate civililor din
teritoriile controlate de SI pentru că
au încălcat legile impuse de acest
grup.

Obiectivul principal al SI este cum
am mai spus de a crea un stat islamic,
bazat pe o interpretare selectivă a legii
musulmane, a Sharia. Până acum au
avut un succes foarte mare, deşi la ora
actuală au împotriva lor o parte din
forţele aeriene ale Statelor Unite, Ba-
hrainului, Quatarului, şi mai nou ale
Regatului Unit al Marii Britanii şi ale
Turciei.

Dar până când nu vor fi trupe te-
restre implicate în această campanie,
bătălia împotriva SI nu va putea fi
câştigată. Iar acţiunea militară este
doar o parte a unei strategii unificate
împotriva acestei ameninţări. Atâta
timp cât în Orientul Mijlociu şi în lu-
me există persoane dispuse să fi-
nanţeze sau să lupte pentru SI, această
bătălie nu poate fi câştigată.

Bogdan Mihalca

Filmele de propagandă şi de recrutare care au fost puse
pe internet de către ramura media a SI arată un nivel ridicat
de profesionalism. Se poate observa că se folosesc filmări
scurte, din mai multe bătălii pentru a da impresia că este o
filmare întreagă a unei singure lupte.

Mul\i tineri occidentali de religie musulman[
au fost atra;i de propaganda Statului Islamic

Statelor Unite, Europa occidentală şi Rusia v[d o amenin\are `n gruparea terorist[

Acest grup a fost predecesorul grupării Al-Qaeda în Iraq, grup condus de Abu Musab Al Zarqawi, liderul reţelei teroriste
Al Qaeda după moartea lui Osama Bin Laden

SI s-a remarcat prin o cunoștinţă aprofundată a tacticilor militare. Ceea ce le dă un avantaj distinct pe câmpul de luptă
sunt dedicaţia totală a luptătorilor, faptul că sunt dispuși să moară pentru idealul lor și lipsa toatlă de milă pe care o arată
faţă de prizonieri
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Această terapie fost concepută de australianul Tom Bowen în urmă cu peste

60 de ani. Deşi nu avea pregătire de specialitate în domeniul medicinei, odată
cu deschiderea cabinetului privat, la sfârşitul anilor ’50, peste 13.000 de pacienţi
au ajuns să îi treacă pragul, anual. S-a estimat că Tom trata circa 14 pacienţi
pe oră, iar în medie aplica fiecăruia doar două sau trei şedinţe, după care erau
însănătoşiţi.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Conceptul terapiei descoperită
şi dezvoltată de Tom Bowen, cum
că organismul nostru are capaci-
tatea de a se vindeca singur în mo-
mentul în care se realizează rela-
xarea totală a corpului, este redes-
coperit cu surprindere acum de că-
tre lumea medicală clasică. 

Cu ajutorul unei terapii manuale, un
hunedorean ajută corpul să îşi reia pro-
cesul de vindecare, care de multe ori se
află într-o stare latentă. Corpul este ajutat
să se regenereze prin presarea anumitelor
puncte cheie, acţionate specific prin Te-
rapia Bowen, iar tipul respectiv de mişcare
declanşează anumite efecte în corp. 

Terapia a fost creată
de un australian în anii ’50

„Modul în care se execută respecti-
vele mişcări este unic. Nu seamănă nici
cu presopunctura, nici cu reflexoterapia,
nici cu nimic altceva. Este o mişcare de
tip Bowen prin care să zicem că un
muşchi este presat, după care acesta se
eliberează, iar eliberarea produce o vi-
braţie fizică, care apoi se manifestă pe
efect energetic, inclusiv electric, în corp”,
povesteşte hunedoreanul Adrian Sava,
care practică acest tip de terapie din 2006.

Este vorba despre o metodă de trata-
ment care ajută corpul să îşi activeze pro-
cesul de vindecare. Această terapie fost
concepută de australianul Tom Bowen
în urmă cu peste 60 de ani. Deşi nu avea
pregătire de specialitate în domeniul me-
dicinei, odată cu deschiderea cabinetului
privat, la sfârşitul anilor ’50, peste 13.000
de pacienţi au ajuns să îi treacă pragul,
anual. 

S-a estimat că Tom trata circa 14 pa-
cienţi pe oră, iar în medie aplica fiecăruia
doar două sau trei şedinţe, după care erau
însănătoşiţi. Din 1992 această metodă de
tratament a fost predată unui număr de
29.000 persoane din întreaga lume, cu
ajutorul a 98 de instructori. Au fost or-
ganizate seminarii în peste 30 de ţări şi
s-au înfiinţat 18 Asociaţii Bowen afiliate
Academiei de Terapie Bowen din Aus-
tralia. Din anul 2005 metoda de trata-
ment Bowen a ajuns şi în România, fiind
predată mai multor persoane, care au de-

venit terapeuţi. Unul dintre aceştia este
Adrian Sava.

Procedeul facilitează procesul
de vindecare, nu vindecă

"Nicio terapie nu vindecă. Este timpul
ca lumea să ştie asta. Terapia facilitează
procesul de vindecare. Procesul de vin-
decare este mult mai mult decât o atingere
a unui terapeut pe corpul unui pacient.
Suntem atât de bine făcuţi, încât corpul
nostru se vindecă singur. Nu trebuie decât
să activezi acest mecanism de vindecare”,
povesteşte terapeutul prin mâinile căruia
au trecut zeci de pacienţi cu diverse pro-
bleme de sănătate. 

A adus mai aproape de normalitate
pacienţi cu diverse afecţiuni cum ar fi
epilepsia sau tetrapareza, ba chiar a reuşit
să ofere copii mai multor femei care au
fost diagnosticate cu infertilitate. Ca să
vindeci o boală, trebuie să descoperi cau-
za, substratul care odată depăşit, lasă
afecţiunea să se manifeste în corp. „Ca o

boală să se manifeste într-un corp, ai ne-
voie de o cauză şi de un substrat. Subs-
tratul nu este corpul fizic, substratul este
un conglomerat de tensiuni, pe toate ni-
velurile firii, pornind de la minte, por-
nind de la legătura noastră profundă cu
ceea ce suntem noi în esenţă şi abia în ul-
timul stadiu cu corpul fizic”, mai punc-
tează Adrian Sava. De exemplu, persoa-
nele care suferă de puternice afecţiuni
lombare, manifestă în general o grijă ex-
cesivă pentru ziua de mâine. Acest stres
permanent ţine corpul în tensiune, în ul-
timă instanţă apărând durerile de spate.

Pacienţii reacţionează
de la prima şedinţă

Săptămânal, terapeutul ajunge în mai
multe localităţi din judeţ, dar şi din ţară
unde îl aşteaptă pacienţi care deja au în-
ceput terapia. Deoarece niciodată două
persoane care au aceeaşi boală nu se vor
manifesta sau trata la fel, pentru fiecare
pacient, se face o evaluare înainte de a

începe terapia de vindecare propriuzisă.
De la fiecare pacient, Adrian Sava solicită
un diagnostic de la medic, deoarece el
nu face diagnoză. 

În funcţie de acesta şi de evaluarea
specialistului se începe iniţierea proce-
sului de vindecare. Indiferent de gravita-
tea diagnosticului pus de medic, toate
persoanele cu probleme medicale întâl-
nite de terapeutul hunedorean, au
reacţionat de la prima şedinţă. Indiferent
că pacienţii sunt copii, femei sau bărbaţi
toţi au răspuns în mod pozitiv, reacti-
vându-şi mecanismele de vindecare. Du-
pă fiecare şedinţă, corpul se relaxează
complet, tocmai această relaxare a cor-
pului antrenând după sine şi o relaxare a
structurilor psihice. Ciclul de vindecare
durează şapte zile, în primele cinci zile
corpul începe să lucreze, iar următoarele
două urmează stabilizarea. Astfel
şedinţele se desfăşoar[ săptămânal, de
preferat în aceeaşi zi, iar o şedinţă costă
50 de lei.

Rezultate foarte bune,
cu răbdare şi consecvenţă

"Bowen dinamizează întrega struc-
tură fizică şi lucrează spre vindecare” spu-
ne terapeutul. Fiecare afecţiune necesită
un anumit număr de şedinţe pentru ca
pacientul respectiv să se vindece, deşi ni-
meni nu îi poate garanta că prin acest tip
de terapie se va face bine. Dar Bowen
poate ameliora diverse simptome, iar în
multe cazuri corpul se vindecă 100%. 
Terapeutul enumeră câteva afecţiuni un-
de rezultatele au fost dintre cele mai bune<
epilepsie şi alte afecţiuni neurologice, te-
trapareze spastice, paralizii în urma ac-
cidentelor, probleme scheleto-musculare
şi deformări ale coloanei, afecţiuni ale
organelor interne, echilibrare hormonală,
oboseală cronică şi stres, imunitate, in-
fertilitate, chisturi ovariene, fibroame ute-
rine. 

Am fost întrebat ades de către unii
dintre pacienţii mei dacă garantez că se
vor face bine. Din nefericire niciodată nu
am putut garanta asta. Ştiu din experienţă
că răbdarea şi consecvenţa de a urma
această terapie poate aduce rezultate no-
tabile”, mai povesteşte Adrian Sava pentru
zhd.ro. 
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Ce înseamn[ de fapt 
durerile în dreapta

Fizicienii elvețieni au reu;it să
realizeze teleportarea cuantică pe
o distanță de 25 de kilometri, a
anunțat o echipă de cercetători din
Geneva.

“Experimentul, realizat în laboratorul
profesorului Nicolas Gisin, reprezintă o
premieră ;i a pulverizat pur ;i simplu fos-
tul record de 6 kilometri, stabilit în urmă
cu 10 ani de aceea;i echipă de cercetători
de la Universitatea din Geneva (UNIGE)”,
a dezvăluit profesorul elvețian într-un co-
municat.

Distanța dintre Star Ttrek
;i realitate este încă mare

Popularizată de literatura SF ;i de fran-

ciza “Star Trek”, teleportarea cuantică nu
permite, cel puțin în stadiul actual al cu-
no;tințelor ;tiințifice, realizarea unui
transfer între obiecte uzuale ;i cu atât mai
puțin între ființe umane.

Această tehnică ar trebui să conduc[
in viitor la găsirea unor aplicații intere-
sante, mai ales în domeniul telecomuni-
cațiilor ;i al criptării informatice pe inter-
net, potrivit oamenilor de ;tiință, care spe-

ră că teleportarea cuantică va permite ga-
rantarea faptului că o informație transmisă
de un expeditor către un receptor va ajun-
ge la destinație fără să fie interceptată.

În cadrul experimentului realizat la
UNIGE, fizicienii elvețieni au captat doi
fotoni provenind din aceea;i sursă.

Unul dintre cei doi fotoni a fost pro-
pulsat de-a lungul unei fibre optice, în
timp ce al doilea a fost trimis într-un cris-
tal, într-un fel de dispozitiv de stocare a
informației fotonice. Primul foton, aflat
în fibra optică, la 25 kilometri de fratele
său geamăn, a fost apoi percutat de un al
treilea foton.

Savanții au constatat apoi că informa-
ția conținută în al treilea foton a reu;it să
ajungă în acel cristal, fără ca fotonii-ge-
meni să se întâlnească în mod direct. Sur-
sa< mediafax.ro

S-a reu;it teleportarea cuantic[

Un român a descoperit metoda care
ajut[ corpul s[ se vindece singur

Ficatul nu doare! Ce înseamnă de
fapt durerile în dreapta numai în cabi-
netul de specialitate poți afla. 

Căci așa-numita durere de burtă
poate ascunde o sumedenie de boli,
chiar unele dintre cele mai grave. 

De exemplu, când simți că te doare
undeva în mijlocul abdomenului, poate
fi vorba despre o afecțiune a intestinului
subțire, dar și de o manifestare a pan-
creasului. 

Însă și anevrismul de aortă abdomi-
nală dă aceleași simptome. Mai pe înțe-
lesul tuturor, când cea mai mare arteră
a organismului se dilată anormal, dă du-
reri și poate duce chiar și la deces, dacă
nu este tratată. 

Când durerea apare pe părțile late-
rale ale abdomenului, colonul poate fi
de vină. Însă durerea de abdomen poate
fi cauzată și de hernii, eventrații sau zona
zoster. Ceea ce obișnuim să traducem
de obicei prin durere de stomac, poate
fi de fapt o criză de dischinezie biliară. 

Or, stomacul dă semne în partea
stângă a abdomenului, sus, în timp ce
vezica biliară, în dreapta, sub coaste.
Splina doare foare rar, și atunci numai
dacă este vorba despre tumori, ciroză
ori boli de sânge, în partea stângă, sub
coaste. 

O problemă legată de organele ge-
nitale se manifestă în partea de jos a ab-
domenului, pe mijloc dacă e uterul afec-
tat și lateral, la ovare. Însă și o durere
dată de vezica biliară are aceeași locali-
zare. Uneori, rinichii cu probleme ne
pot păcăli. Durerea reflectă din spate în
abdomen, pe partea opusă rinichiului
afectat. 

Oricum, localizarea unei dureri nu
înseamnă neapărat că un organ aflat în
preajmă o provoacă. E posibil ca aceasta
să fie o reflectare la distanță de organul
bolnav. 

Prin urmare, ecografia, endoscopia,
colonoscopia sau testele de sânge sunt
singurele metode care pot da diagnos-
ticul precis.

“Durerea abdominală în dreapta,
sub coaste, e considerată durere de ficat.
Sunt numeroase erori din partea pa-
cienților. 

Durerea «de ficat» (numită hepatal-
gie) este relativ frecvent acuzată de bol-
navi, înaintea consultului. De altfel, fi-
catul doare foarte rar, iar atunci în cazuri
grave. Durerea din dreapta sub coaste
poate avea cauză hepatică, dar există
mult mai multe alte cauze. 

Durerea de ficat e întâlnită cel mai
frecvent în boli de inimă cu mărirea fi-
catului, tumori, hepatita acută sau al-
coolică, icter mecanic. 

Cele mai dese dureri în această re-
giune sunt date de fiere, colon, nevralgii
intercostale, rinichi, glanda suprarenală
dreaptă, coloana vertebrală, apendicită,
ulcer gastric, pancreas. 

Popularizată de literatura SF ;i de franciza “Star Trek”, teleportarea cuantică nu
permite realizarea unui transfer între ființe umane

Așa-numita durere de burtă poate as-
cunde o sumedenie de boli, chiar unele
dintre cele mai grave

Este vorba despre o metodă de tratament care ajută corpul să îşi activeze procesul
de vindecare
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A c];tigat un num[r record de
turnee Grand Slam cu precizia
unui ceas elve\ian. La 33 de ani,
entuziasmul s[u pentru joc a
r[mas la fel de intens. Dar tenisul
are c]\iva rivali serio;i ̀ n afara te-
renului< un mariaj de poveste, pa-
tru copii ;i o pasiune pentru vi\a
de vie.

C]nd scriitorul David Foster Wallace
a vorbit despre „frumuse\ea ;i geniul” jo-
cului oferit de Federer, nu a fost vorba de
o hiperbol[. Tenisul profesionist necesit[
o abilitate atletic[ extraordinar[ ;i o lo-
vitur[ puternic[. Iar `ntre succes ;i e;ec
exist[ o delimitare infim[. Sportivul de
33 de ani a petrecut mai mult de un de-
ceniu ̀ n fruntea clasamentelor, tot timpul
cu aparenta u;urin\[ a unui pe;te care
`noat[ ̀ n aval. Al\i campioni ai prezentu-
lui – ca Nadal, Djokovic sau Murray –
vor ca spectatorii s[ ;tie c]t de greu le
este ̀ n drumul spre victorie. Se manifest[
vocal, transpir[ abundent ;i invoc[ zeii
neiert[tori. Dar nu ;i Federer.

~n cele mai dificile meciuri ale sale,
Roger ;i-a men\inut un echilibru ;i o ex-
presivitate intimidante pentru adversar.
Chiar ;i acum, spre apusul carierei sale,
c]nd c];tig[ mai pu\ine turnee, ̀ ;i mani-
fest[ bucuria de a juca de fiecare dat[.
Gre;eala, spune el, este s[ crezi tot ceea
ce vezi. „Ar[t foarte lini;tit, ca ;i cum
totul a venit foarte u;or. Dar nu a fost nici
pe departe a;a.”

Faptul c[ Federer a fost mai tempe-
ramental `nainte nu este o noutate, dar e
totu;i surprinz[tor. N[scut ̀ ntr-o familie
din clasa de mijloc, fiul cuplului Robert

;i Lynette Federer a fost un adolescent
rebel. A rupt rachete, a strigat la arbitri ;i
s-a `mbufnat cu m[re\ie. Nimeni nu se
`ndoia de talentul s[u, dar comportamen-
tul fioros p[rea s[-i d[uneze. Bomb[nind
nervos dup[ fiecare punct pierdut, `;i
aminte;te c]t era de perfec\ionist, „nu
puteam s[ accept gre;eli din partea mea”.

Tenismenul ̀ ;i aminte;te cum, ̀ n anul
2000, c]nd avea 18 ani ;i era ̀ n prima lui
final[ a unui turneu mondial ATP, `n
Marsilia, a pierdut `n fa\a prietenului ;i
co-na\ionalului Marc Rosset. La finalul
meciului, Federer a pl]ns f[r[ s[ se as-
cund[ pe teren ;i f[r[ s[ se poat[ con-
trola. Rosset l-a `mbr[\i;at la fileu ;i a
`ncercat s[-l lini;teasc[, spun]ndu-i c[
era vorba doar de un singur meci. Roger
avea s[ c];tige ̀ ns[ mult mai multe dec]t
acesta. „Atunci mi s-a p[rut at]t de u;or
din partea lui s[ spun[ asta. Eu m[
g]ndeam c[ nu voi mai c];tiga niciun
turneu”, spune cel care are `n palmares
un record de 17 titluri Grand Slam.

A c];tigat primul titlu ̀ ntr-un turneu
Grand Slam de-abia ̀ n 2003, la Wimble-
don, cu o lun[ `nainte s[ `mplineasc[ 22
de ani. Juc[torii din aceea;i genera\ie, ca
Lleyton Hewitt, Andy Roddick ;i Marat
Safin, au c];tigat primul lor titlu la 20 de
ani. De;i Federer a avut ni;te victorii me-
morabile - `n 2001, la 19 ani, l-a `nvins
pe marele Pete Sampras la Wimbledon
`n runda a patra, i-a luat c]\iva ani s[
acumuleze experien\[ ;i s[ c];tige un
turneu important. „Eu nu am fost Tiger
Woods, Rafa sau Hingis – unul dintre
acei supercopii care ;tiau c[ ̀ ntr-o zi vor
deveni campioni.” Modalitatea `n care a
reu;it s[ lase `n urm[ nelini;tea a fost
efortul suplimentar depus pentru a de-

veni Roger Federer cel din prezent – fe-
ricit, echilibrat, realizat ;i calm. Totul a
\inut de voin\a puternic[ pe care a avut-
o.

La ̀ nceputul carierei, petrecea foarte
mult timp privindu-;i ̀ nregistr[rile pro-
priilor meciuri. A vrut s[ ;tie dac[-i place
ceea ce vedea, iar r[spunsul a fost ’Nu ̀ n
totalitate’. :tia c[ trebuie s[ `nve\e s[-;i
controleze reac\iile. A ̀ nv[\at s[ vad[ jo-
cul mai deta;at, ̀ n a;a fel ̀ nc]t s[-;i poat[
pl[nui loviturile `n avans. :i cel mai im-
portant aspect dintre toate a fost decizia
de a fi fericit c]nd joac[. Treptat, Federer
s-a educat s[ iubeasc[ experien\a teni-
sului. A ̀ nceput s[ aprecieze publicul mai
mult ;i privilegiul de a ap[rea pe un teren
cu tribunele pline. A `nceput s[-i fac[
pl[cere aten\ia ce a venit cu c];tigarea
titlurilor de Grand Slam. Dup[ ce ̀ nainte
ura s[ vorbeasc[ cu presa, a `nceput s[-
i vad[ pe jurnali;ti ca pe un pod c[tre fa-
nii s[i. G]ndul c[ trebuia s[ poarte cos-
tum nu a mai fost at]t de terifiant ;i a
`nceput s[ poarte cu pl[cere haine ele-
gante ;i s[ apar[ la evenimente impor-
tante. S-a `mprietenit cu vedete pop,
prin\i ;i prin\ese ;i a `nv[\at s[ arate
`ncredere f[r[ a fi arogant.

Un alt lucru important pe care l-a
deprins a fost s[ piard[ cu senin[tate.
„Nimeni nu ;tie s[ piard[ mai lejer dec]t
Roger”, spune agentul s[u, Tony Godsick.
„O zi, dou[, ;i apoi merge mai departe.”
A `nv[\at s[-;i ia motiva\ia nu din frica
de `nfr]ngere, ci din bucuria victoriei.
„E un sentiment minunat s[ c];tigi punc-
tul care-\i aduce meciul.”

Nu to\i tenismenii au `ns[ parte de
aceea;i abordare. ~n cartea sa „Open”,
Andre Agassi vorbe;te despre lungile pe-

rioade din via\a lui ̀ n care a ur]t tenisul,
compar]ndu-l cu o `ncarcerare. Federer
a declarat c[ nu i-a venit s[ cread[ c]nd
a citit afirma\iile lui Agassi. ~n viziunea
lui, nu era posibil ca cineva at]t de talen-
tat ;i competitiv ca Agassi, s[ urasc[ at]t
de mult ceea ce f[cea. „Pentru mine, s[
fiu fericit, s[ m[ simt bine ;i s[ `mpart
cu ceilal\i aceast[ stare este singurul mod
posibil. E extrem de important pentru
mine.”

Fericirea este o tem[ la care Federer
a revenit de multe ori. ~n 2003, de exem-
plu, acela;i an `n care a c];tigat primul
turneu Grand Slam, iubita lui (care avea
s[-i devin[ so\ie), juc[toarea elve\ian[
de tenis Mirka Vavrinec, se retr[sese din
circuitul profesionist dup[ mai multe ac-
cident[ri. Juc[torii profesioni;ti de tenis
sunt pe drumuri 42 de s[pt[m]ni pe an,
a;a c[ cei doi au decis s[ c[l[toreasc[
`mpreun[, Mirka urm]nd s[-l ajute s[-
;i organizeze evenimentele de pres[. Un-
sprezece ani dup[ ce ;i-au rezervat pri-
mele bilete de avion ̀ mpreun[ ;i la cinci
ani de la c[s[torie, sunt ferici\ii p[rin\i a
dou[ gemene ̀ n v]rst[ de cinci ani – My-
la Rose ;i Charlene Riva, ;i a doi gemeni
– Lenny ;i Leo, n[scu\i la ̀ nceputul lunii
mai.

Federer `;i aminte;te c[ decizia de a
c[l[tori cu iubita lui a p[rut singura plau-
zibil[. „Ei `i era dor de mine c]nd eram
plecat ;i mie de ea c]nd r[m]nea acas[.
A fost o perioad[ interesant[. Micul de-
jun, pr]nzul ;i cina `mpreun[, 365 de
zile. Dar ne-a pl[cut fiecare moment ;i
continu[m s[ tr[im la fel.” ~ns[ ̀ n ultimul
timp, logistica deplas[rilor familiei a de-
venit din ce `n ce mai complicat[. C]nd
familia, antrenorii, asisten\ii ;i alte aju-

toare trebuie s[ se mute dintr-un ora; ̀ n
altul, este ca un circ, spune Roger. :tie c[
fiicele ;i fiii lui au parte de o experien\[
grozav[, dar `mpachetatul ;i despache-
tatul bagajelor a ̀ nceput s[ fie o corvoad[,
mai ales c[ uneori e nevoit s[-;i fac[ ba-
gajele pentru trei luni.

~n sport e nevoie de o concentrare
uimitoare ;i c]t mai pu\ine lucruri care
s[-\i distrag[ aten\ia pentru a te men\ine
la cel mai `nalt nivel. Dar Federer e de
alt[ p[rere. Mult timp din via\[, tenisul
a fost prioritar. Acum, `n ciuda ambi\iei
sale, exist[ o competi\ie pentru aten\ia
lui. „Nu mi se pare logic s[ fiu departe
de copii. Altfel ce rost mai are s[ ai copii,
dac[ `\i petreci foarte pu\in timp cu ei?”

A b[tut sau egalat aproape toate re-
cordurile din tenis, datorit[ longevit[\ii
;i campaniilor publicitare, devenind unul
dintre cei mai boga\i sportivi ai planetei.
Veniturile sale din premii se ridic[ la 81
milioane de dolari, iar revista „Forbes”a
estimat la 40 de milioane de dolari pe an
veniturile provenite din campaniile pen-
tru sponsorii s[i, printre care se num[r[
Rolex, Credit Suisse, Wilson, Nike, Mer-
cedez-Benz ;i Moët & Chandon. :i
atunci de ce continu[? Mai vrea `nc[ un
titlu de Grand Slam? „Nu, asta spune
doar presa. Lor le plac statisticile”, in-
sist]nd c[ nu este obsedat de Grand
Slam-uri. „~mi place s[ joc tenis. Iubesc
totul legat de acest sport.” Iar ultimii zece
ani au fost mult peste ceea ce a sperat
vreodat[. :i probabil tocmai din acest
motiv are a;a o pl[cere de a juca `n con-
tinuare. „~mi amintesc c]t de trist ;i ner-
vos eram la ̀ nceputuri. ~mi amintesc c]t
de mult[ munc[ am investit `n tenis. :i
de aceea nu vreau s[ renun\ `nc[ la el.”

Roger Federer ;i pl[cerea 
de a juca tenis


