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S`n`tate Frumuse]e&
Diete u;or de urmat pentru
cei cu un stil de via\[ alert

nucile reduc colesterolul
seric ;i protejeaz[ inima
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Turcii au suferit o înfrângere zdrobitoare,
pierzând (după spusele unor cronicari) o mare
parte a armatei. A fost considerată cea mai
mare înfrângere a islamului în fața unei ar-
mate creștine.

O cauz[ a urii islamice fa\[ de lumea apu-
sean[, preponderent cre;tin[, este bazat[ pe
conflictul dogmatic.

Obiectivele turistice vizate au fost si-
tuate, în ordine, în localităţile< Apa, Cav-
nic, Tăuţii Măgherăuş, Şişeşti, Şurdeşti,
Cavnic, Onceşti, Valea Stejarului.

Principesa Maria se va muta
definitiv în România
      Principesa Maria, cea mai tânără
dintre cele cinci fiice ale Regelui Mihai şi
ale Reginei Ana, se va muta definitiv în
România, începând din luna ianuarie.
      Potrivit informaţiilor, principesa
Maria va participa pe 18 ianuarie la
evenimentele organizate la Bucureşti cu
prilejul împlinirii a 25 de ani de la
întoarcerea primului membru al Familiei
Regale (principesa moştenitoare
Margareta) în România. Pe 18 ianuarie
1990, păşea pe pământ românesc primul
membru al Familiei Regale după o
întrerupere de 42 de ani.
      Începând din 18 ianuarie, principesa
Maria va rămâne în România şi va locui
la Bucureşti, urmând ca aceasta să preia
o parte dintre însărcinările Casei Regale.
      Principesa Maria a României s-a
născut în exil, la Copenhaga, pe 13 iulie
1964.  Cea mai tânără dintre principesele
României a fost botezată în credinţa
ortodoxă, iar naşa de botez a fost
principesa moştenitoare Margareta, sora
ei, conform site-ului Familiei Regale a
României.
      Principesa Maria a locuit şi studiat în
Elveţia, apoi a petrecut cea mai mare parte
a vieţii în Statele Unite ale Americii. 
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Tragicele evenimente din Paris
soldate cu moartea a 10 ziari;ti ne-au
reamintit for\a caricaturii ̀ n exercitarea
dreptului la opinie. ~n urm[ cu c]\iva
ani, Informa\ia Zilei de Duminic[ s-a
remarcat printr-o serie de caricaturi de
o `nalt[ calitate artistic[ ;i etic[. Ne
aducem aminte c]t de mult am fost

`njura\i pentru acele caricaturi. A fost
;i unul dintre motivele pentru care din
p[cate am renun\at la caricatur[. ~n
semn de omagiu fa\[ de caricaturi;tii
francezi uci;i cu bestialitate, public[m
`n acest num[r c]teva din caricaturile
ap[rute de-a lungul timpului `n
Informa\ia de Duminic[.

~n secolul XViii, rutenii s-au stabilit `n
Micula, Lazuri, Livada nou[, Bercu, Pele;
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Violen\a fundamentali;tilor 
islamici are baze solide
`n Coran ;i istorie

Elevi de la patru ;coli
gimnaziale au fost
într-o excursie tematic[

Se `mplinesc 540 de ani
de la victoria lui :tefan
cel Mare la Vaslui
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Pantofii stiletto `\i impun o
postur[ corect[, cu pieptul
înainte, pa;i mici ;i elegan\i
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Caricatura, s[geata de aur 
a presei libere

În localităţile din 
Maramureş şi din judeţul

Satu Mare, s-au g[sit 
câteva similitudini între

gospodăriile ţărăneşti
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Judeţul Satu Mare se numără
printre unităţile administrativ teri-
toriale ale României, în care trăiesc
peste 1.500 de ucraineni stabiliţi în
mai multe sate. De departe, comu-
nitatea cea mai numeroasă de ucrai-
neni, care numără aproximativ 700
de persoane, din care 120 de copii
de vârstă preşcolară şi şcolară este
Micula.

Acolo există grupă de grădiniţă pentru
preşcolarii de etnie ucraineană, iar la Şcoa-
la gimnazială "Gellert Sandor" se studiază
limba ucraineană.

Despre stabilirea ucrainenilor la noi
în judeţ, Toth Zoltan, specialist în cadrul
Muzeului Judeţean Satu Mare, a întocmit
un studiu. Acesta include aspecte privind
migraţia acestei etnii din Maramureş în
special, în localităţi ale judeţului Satu Ma-
re.

Potrivit autorului menţionat mai sus,
marea majoritate a satelor populate de
ucraineni, cu referire la zona studiată,
sunt aşezate într-o zonă montană sau de-
luroasă, unde condiţiile de mediu nu per-
mit o dezvoltare prielnică a agriculturii,
de punere în valoare a potenţiaului pro-
ductiv al pâmântului. Din acest motiv
ocupaţia de bază a oamenilor a fost creşte-
rea animalelor. Pe lângă păşunat, gospo-
darii mai aveau nevoie şi de alte produse
agricole, pe care le puteau produce şi asi-
gura datorită recoltelor mai bune din zona
de câmpie.

Secolul al XVII -lea s-a dovedit de-
osebit de nefavorabil pentru satele comi-
tatelor Ugocea şi Sătmar. Acest lucru s-a
concretizat prin distrugerea satelor şi di-
minuarea numărului populaţiei din zo-
nele de şes şi uşor deluroase, cauzate de
invazia polonă din anul 1657, de răscoalele
anti-habsburgice ale lui Thokoly şi Ra-
koczi, de epidemiile din 1712 şi mai ales
de invazia tătară din 1717. Au rămas ne-
atinşi doar iobagii din zonele de munte,
adică, rutenii.

Primele colonizări

Primele colonizări de ruteni s-au făcut
la finalul evului mediu în fostul comitat
Ugocea, în localităţile Tarna Mică, Tarna
Mare, Porumbeşti şi Valea Seacă, iar apoi,
la începutul secolului al XVIII -lea, la Tu-
rulung. 

Sosiţi la munci legate în special de re-
coltarea cerealelor, în secolul al XVIII -
lea, rutenii s-au stabilit în localităţile Mi-
cula, Lazuri, Livada Nouă, Bercu, Peleş.
După cel de al doilea război mondial s-au
extins colonizările în localităţile Dumbra-
va, Ciuperceni, Păulean, Moftinu Mic,
Traian, Decebal.

Mişcările demografice ale populaţiei
ucrainene, procesele de migrare şi colo-
nizare din Evul Mediu şi din timpul Im-
periului Austro-Ungar, precum şi după
primele două războaie mondiale au favo-
rizat păstrarea etnosului ucrainean.

Localităţile cu populaţie ucraineană
cercetate în Maramureş pentru realizarea
studiului sunt< Crasna Vişeului, Lunca la
Tisa, Poienile de Sub Munte, Rona de Sus,
Bistra, Crăciuneşti, Piatra, Remeţi, Sighetu
Marmaţiei. Caracterul marcant al acestor
aşezări este arhitectura populară tradiţio-
nală.

Ahitectura ţărănească
şi materialele folosite

Datorită aşezării geografice, materiile
prime pentru clădirea gospodăriilor ţără-
neşti au fost lemnul, piatra şi lutul. Una
din preocupările de bază ale oamenilor
din această zonă împânzită de munţi şi
văi cu codri de fag, brad, stejar, a fost şi
este meşteşugul prelucrării lemnului. Toţi

meşterii se fac cunoscuţi prin construirea
locuinţelor, a şurilor, a grajdurilor, a tutu-
ror anexelor gospodăreşti şi a obiectelor
folosite lângă casă. Arhitectura populară
tradiţională este o izbândă a spiritului
creator asupra materiei.

Aceste creaţii sunt realizate de meşteri
lemnari care au crescut şi au cunoscut
toate tainele lemnului, începând de la ale-
gerea acestuia din pădure, zvântarea, de-
bitarea, fasonarea şi îmbinarea elemente-
lor constructive.

Satul şi gospodăria constituie un uni-
vers, reflectat pe suprafeţe riguroase şi în
volume legate puternic de acest peisaj.
Meşteşugul lemnului cunoaşte o aleasă
dezvoltare promovând o adevărată artă a
lemnului.

În secolul al XIX-lea casele erau mai
simple, compuse dintr-o cameră, tindă şi
o a doua cameră. Construcţia era făcută
pe o fundaţie de piatră spartă, peste care
se aşeza o talpă groasă de stejar sau brad,
clădindu-se pereţii formaţi din bârne ro-
tunde de brad îmbinate la colţuri cu cheu-
tori. Învelitoarea era din şită (şindrilă de
brad). În zonele de munte, casele de locuit
erau mai joase, iar partea de acoperiş era
mult mai înaltă. În tindă aveau cuptor cu
horn slobod (liber) de unde fumul se răs-
pândea în pod. Podul se folosea ca afu-
mătoare sau loc pentru uscarea fructelor.
Se mai folosea şi hornul de tip babă, care
nu permitea ieşirea scânteilor şi răspândea
fumul prin două orificii.

La începutul secolului al XX-lea, ti-
pologia s-a extins la locuinţe compuse din
două camere între care se afla tinda, având
şi rol de bucătărie, unde se folosea pentru
gătit şporul (sobă de gătit cu plită). În pe-
rioada interbelică, pentru protejarea ca-
selor de intemperii, pe lungimea casei se
construieşte un târnaţ sprijinit pe stâlpi
de lemn ciopliţi sau strunjiţi (şatra).

În multe cazuri, la un capăt al casei
exista un spaţiu închis cu scânduri pentru
cămară (comora). La unele case, acest târ-
naţ s-a extins şi în partea din faţă sau spa-
tele casei.

Bârnele rotunde se transformă în se-
mirotunde prin tăierea longitudinală cu
ajutorul joagărului manual, mai târziu tre-
cându-se la joagărul mecanic angrenat de
apă, sau motoare cu combustibil lichid
sau curent. Se confecţionează bârnele de
diferite grosimi şi profile, dreptunghiulare
sau pătrate şi scânduri pentru tâmplărie
(uşi, geamuri, poditură sau pardoseală).
Pe lângă îmbinarea în cheutori se foloseşte
cea în coadă de rândunică, prin plătuire,
cep şi uluc. Învelitoarea din şindrilă se în-
locuieşte cu materiale mai rezistente în
timp, cum ar fi< ţigla, tabla, poala (azbo-
ciment). Mai nou, mai ales la anexele gos-
podăreşti, se foloseşte şi materialul plastic,
simplu sau ondulat.

Tipologic, satele ucrainene din zona
montată şi de deal sunt de tip răsfirat sau
împrăştiat, iar gospodăriile sunt închise.

În urma cercetărilor efectuate în lo-

calităţile din Maramureş şi a celor făcute
în judeţul Satu Mare, vă prezentăm câteva
similitudini între gospodăriile ţărăneşti
din cele două zone, cu specificul lor şi cu
transformările intervenite prin strămuta-
rea lor.

Intrând în curtea unei gospodării
ucrainene se pot observa construcţiile şi
anexele, care apar ca un puzzle din lemn
îmbinate armonios de nişte meşteri pri-
cepuţi. Aceste construcţii sunt tencuite
doar în partea interioară.

Anexele gospodăreşti din aşezările po-
pulate de ucraineni includ printre altele
grajd, coteţ pentru porci şi păsări, unele
cu fânar deasupra, o mică bucătărie de
vară, colejnă, un spaţiu pentru depozitarea
lemnelor şi un cuptor pentru gătit, coşteiul
pentru mălai, şopron pentru depozitarea
uneltelor agricole. 

Sunt diferenţe nesemnificative între
gospodării în ceea ce priveşte construcţia,
materiale utilizate, dar şi anexele gospo-
dăreşti. Se fac remarcate unele schimbări
în concepţie şi realizare a caselor şi a ane-
xelor în localităţile de câmpie, acolo unde
ucraineni s-au stabilit de o bună vreme.

Aşa cum menţionează autorul cerce-
tărilor prezentate mai sus, în marea ma-
joritate a gospodăriilor din Micula spre
exemplu există minime dotări pentru pre-
lucrarea lemnului, ceea ce dovedeşte că
meseria de meşter lemnar este transmisă
tinerei generaţii.

Text prelucrat şi adaptat de Ioan A.

~n 10 ianuarie 2015 se `mplinesc
at]t 95 de ani de la `nfiin\area oficial[
a Societ[\ii Na\iunilor, c]t ;i 69 de ani
de la prima sesiune a Adun[rii Gene-
rale a ONU care a avut loc la Westmin-
ster Hall, la Londra.

Societatea Națiunilor sau Liga Na-
țiunilor a fost o organizație interguver-
namentală înființată în urma Confe-
rinței de Pace de la Paris care a pus ca-
păt Primului Război Mondial și pre-
cursoarea Organizației Națiunilor Uni-
te. Societatea a fost prima organizație
internațională de securitate având
obiectivul principal să mențină pacea
mondială.

În perioada de maximă dezvoltare,
între 28 septembrie 1934 și 23 februarie
1935, a avut 58 de membri. Stabilite în
Pactul Societății Națiunilor, scopurile
principale ale Societății erau prevenirea
războiului prin securitate colectivă, de-
zarmarea, și rezolvarea disputelor in-
ternaționale prin negociere și arbitraj.
Printre altele erau tratate și probleme
precum condițiile de muncă, tratamen-
tul corect al locuitorilor indigeni, tra-
ficul de persoane și al drogurilor, co-
mercializarea armelor, sănătatea mon-
dială, prizonierii de război și protejarea
minorităților din Europa.

Filozofia diplomatică a Ligii Națiu-
nilor a reprezentat o schimbare radicală
a gândirii politice față de ultimele sute
de ani precedenți. Societatea nu dis-
punea de forțe armate proprii, ci de-
pindea de Marile Puteri pentru a-și pu-
ne în aplicare rezoluțiile, menținerea
sancțiunilor economice pe care Socie-
tatea le impunea sau să i se ofere o ar-
mată pe care Societatea să o poată folosi
când va fi necesar. Cu toate acestea,
ezitau adesea să o folosească. Sancțiu-
nile puteau de asemenea să nemulțu-
mească membrii Societății, prin urma-
re nu se puteau conforma cu acestea.
Când Societatea i-a acuzat pe soldații
italieni că ținteau corturile medicale
ale Crucii Roșii în timpul celui de-al
Doilea Război Italo-Etiopian, Benito
Mussolini a răspuns că „Societatea Na-
țiunilor este extrem de eficientă atunci
când ciripesc păsărelele, dar își pierde
complet utilitatea atunci când atacă uli-
ii”.

După o serie de succese și unele
eșecuri din anii 1920, Liga s-a dovedit
neputincioasă în fața agresiunii Pute-
rilor Axei din anii 1930. Germania a
părăsit Societatea Națiunilor, urmată
apoi de Japonia, Italia, Spania și alții.
Declanșarea celui de-al Doilea Război
Mondial a însemnat eșecul scopului
principal al Societății, acela de a îm-
piedica o nouă conflagrație mondială. 

anivers[ri pentru
OnU ;i Societatea
na\iunilor `n 2015
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Unul din actele majore ale is-
toriei omenirii, care a schimbat
cursul politicii la Roma ;i a dus,
prin seria de r[zboaie civile pro-
vocate, la instaurarea Imperiului,
s-a produs `n 10 ianuarie 49 `.Hr.

Iulius Caesar (Cezar) a trecut
grani\a provinciei Galia, unde era gu-
vernator, ̀ ndrept]ndu-;i armatele spre
Roma `mpotriva colegului s[u de tri-
umvirat, Pompei. Grani\a se afla pe
r]ul Rubicon, iar gestul lui Cezar a de-
venit proverbial, “a trece Rubiconul”
desemn]nd o decizie care nu las[ loc
de `ntoarcere.

~nceputul sf]r;itului
Republicii romane

Tensiunile ap[rute ̀ ntre cei trei oa-
meni politici perteneri `n primul tri-
umvirat (Cezar, Pompei ;i Crassus)
duc la ̀ ntrevederea de la Lucca ̀ n Etru-
ria, care se ̀ ncheie prin re`nnoirea tri-
umviratului. Totodat[ se decide ca
Pompei ;i Crassus s[ ocupe al doilea
consulat, iar dup[ incetarea mandatu-
lui lui Pompei i se acord[, pentru cinci
ani, guvernarea provinciilor din Spa-
nia, iar lui Crassus autoritatea asupra
Siriei. Cezar ;i-a reznnoit comanda-
mentul `n Gallia.

Dup[ moartea lui Crassus in
Orient, la Carrhae (53 `. Hr.), `ntr-o
lupt[ dat[ ̀ mpotriva par\ilor, triumvi-
ratul se destram[. Asist[m la intensi-
ficarea fr[m]nt[rilor sociale ;i politice
la Roma, soldate cu lupte de strad[
`ntre populari ;i optima\i ;i la apro-
pierea lui Pompei de pozi\iile aristo-
cra\iei senatoriale.

Senatul, incapabil de a st[p]ni valul
de violen\e, nume;te pe Pompei ̀ n ca-
litate de “consul sine colega” (52 ̀ .Hr.).

Numit consul unic, Pompei urm[re;te
`ndep[rtarea lui Cezar de la conduce-
rea treburilor publice. ~ncerc[rile lui
Cicero de aplanare a conflictului care
se profila e;ueaz[.

“Zarurile au fost aruncate”

Dup[ sf]r;itul celui de al doilea
mandat de guvernare a Galliei, Cezar
spera s[ primeasc[ consulatul. Dar

Pompei ob\ine adoptarea unei legi care
prevedea instituirea unui r[stimp de 5
ani ̀ ntre dou[ magistraturi de\inute la
Roma ori `ntre dou[ guvern[minte de
provincii. Mai mult, printr-un decret
al senatului (senatus consultum ulti-
mum), Cezar este demis (ianuarie 49
`.Hr.), din func\iile sale militare, iar
Pompei este `ns[rcinat cu puteri dic-
tatoriale “`n vederea ap[r[rii republi-
cii”. Se ajunge astfel la un conflict des-
chis. Cezar nu-;i abandoneaz[ puterea
;i legiunile pe care le are ca guvernator
al Galliei.

~nving[torul gallilor nu se las[ in-
timidat ;i, la scurt timp, ̀ n 10 ianuarie
49 ̀ .Hr., Cezar traverseaz[ cu legiunile
sale Rubiconul, r]u care separ[ Gallia
cisalpina de Italia peninsular[ (se spu-
ne c[ ar fi declarat> “Alea iacta est”, “Za-
rurile au fost aruncate”), deschiz]nd
ostilit[\ile cu Pompei ;i r[zboiul civil
care va dura peste patru ani. Surprins
de rapiditatea ̀ naint[rii lui Cezar, Pom-
pei este obligat s[ se refugieze (martie
49), de la Brundisium `n Grecia, unde
`ncepe concentrarea de for\e ̀ n vederea
recuceririi Italiei.

Pentru a-;i asigura spatele, Cezar
se `ndreapt[ mai `nt]i `mpotriva con-
centr[rii de for\e pompeiene din His-
pania, evaluate la 7 legiuni, pe care le
`nfr]nge, `n august 49, `n b[t[lia de la
Ilerda. Debarc]nd apoi in Epir (ianua-

rie 48), Cezar este antrenat la `nceput
`ntr-un adev[rat r[zboi de pozi\ii la
Dyrrachium. Confruntarea decisiv[
dintre cele dou[ armate are loc ̀ n Thes-
salia, la Pharsalos (9 august 48 i.Chr.).

~nfr]nt, Pompei se refugiaz[ `n
Egipt, unde este asasinat din ordinul
regelui Ptolemeu XIII. Urm[rindu-l,
Cezar ocup[ Alexandria ;i intervine
`n conflictul dinastic, sprijinind pe
Cleopatra VII `mpotriva fratelui ei,
Ptolemeu XIII. Ca urmare, Cezar este
asediat ̀ n citadela Alexandriei de par-
tizanii lui Ptolemeu ;i numai sosirea
unor `nt[riri din Asia Mic[ `i permite
s[ ob\in[ victoria `n b[t]lia de la Nil
(27 martie 47 `.Hr.).

Lumea roman[ ̀ ;i reg[se;te pacea,
iar Cezar este numit dictator pe 10 ani,
pentru ca apoi s[ fie desemnat pe via\[
(dictator perpetuus, `n 44). ~n acest
timp, pentru anii 48, 46, 45, 44, Cezar
a de\inut ;i consulatul. Paralel `i sunt
`ncredin\ate drepturi speciale ;i puteri
excep\ionale, reu;ind s[ concentreze
`n propriile m]ini, `n anii 45-44 `.Hr.,
o putere cvasimonarhic[. Dictatura sa
ia aspectul unei monarhii de natur[
divin[, dupa model oriental . Cezar ac-
cept] ;i `nsemnele exterioare ale aces-
teia (baterea unor monede cu portretul
s[u), ceea ce va jigni spiritul republican
tradi\ional al senatorilor ;i va provoca
un complot care va reu;i s[-l ucid[.

Bătălia de la Vaslui, men-
ționată uneori drept Bătălia
de la Podul Înalt, a avut loc
în data de 10 ianuarie 1475
lângă orașul Vaslui, între ar-
matele aliate creștine mol-
do-maghiaro-polone sub co-
manda lui Ștefan cel Mare și
oastea otomano-munteană
sub conducerea lui Suleiman
Pașa.

În pofida diferenței mari de forțe,
turcii au suferit o înfrângere zdrobi-
toare, pierzând (după spusele unor cro-
nicari) o mare parte a armatei. A fost
considerată cea mai mare înfrângere a
islamului în fața unei armate creștine,
Ştefan cel Mare fiind numit eroul creș-
tinătății.

Contextul b[t[liei

În decembrie 1473 a avut loc o campa-
nie otomană în Țara Românească și
sudul Moldovei. Radu cel Frumos, în
fruntea unei armate de 17.000 de turci
și 12.000 de munteni, l-a înlăturat pe
Laiotă Basarab de pe tronul Țării Ro-
mânești (23 decembrie), după care a
pătruns în Moldova, jefuind și prădând
până la Bârlad.

Cu sprijin de la Ştefan, Laiotă a pă-
truns în martie 1474 în Țara Româ-
nească unde, după înlăturarea lui Radu
cel Frumos, a reluat scaunul domnesc.
În octombrie 1474 Laiotă a trecut de
partea otomană, ceea ce a dus la o cam-
panie fără succes a lui Ştefan în Țara

Românească.
În 29 septembrie 1474 Ştefan cel

Mare, care în urma Bătăliei de la Baia
era în relații reci cu regele Matia al Un-
gariei, s-a adresat papei Sixtus al IV-
lea cu scopul ca acesta să organizeze o
coaliție creștină antiotomană.

Aflând de planurile lui Mehmed al
II-lea, Ştefan cel Mare trece din nou în
Țara Românească, unde îl înscăunează
pe Laiotă Basarab, Radu cel Frumos

pierind în luptele care se dau cu acest
prilej. 

Desf[;urarea luptei

Armata otomană, care aduna
100.000 de turci și tătari, alături de
17.000 de munteni din Țara Româ-
nească (după Cronica moldo-polonă,
alte surse indicând un total de 60.000
- 120.000 de oameni), soldați bine pre-

gătiți și înarmați, setoși de sânge și de
averi, continuă înaintarea până la ho-
tarele Moldovei. Oastea Moldovei și
puținele ajutoare care au sosit au ridicat
taberele la Vaslui, alături de domn fiind
comasați 40.000 de luptători moldo-
veni, la care s-au adăugat cei 8.800 de
oameni veniți în ajutor și beneficiind
de vreo 20 de tunuri. Raportul de trupe
era mult în favoarea otomanilor
(120.000 de oameni), astfel că Ştefan a

adoptat o tactică de hărțuire și înfo-
metare, iar planurile de luptă foloseau
toate avantajele terenului. El a dat po-
runcă să fie părăsite toate așezările
omenești care puteau nimeri în calea
dușmanilor, să fie tăinuite proviziile.
Locul ales pentru bătălie se afla în
preajma târgului Vaslui, pe valea Bâr-
ladului, la vărsarea râului Racova, în-
tr-o zonă mlăștinoasă prinsă între pă-
duri, care îngreuna desfășurarea for-
țelor dușmane și manevrele de armată. 

În dimineața zilei de 10 ianuarie
1475, oastea otomană înainta pe valea
Bârladului pe o ceață dens[. Era moină
și zăpada începuse să se topească, încât
toată lunca Bârladului era plină de băl-
toace. Faptul că mii de oameni și cai
treceau prin același loc transforma va-
lea într-o mocirlă. Ştefan a așezat de-
a curmezișul văii câteva mii de oameni.
Aceștia trebuiau să-i oprească pe oto-
mani și să înceapă lupta. Ştefan calcu-
lase ca în momentul în care oamenii
lui aveau să dea semne de oboseală, de
pe malul drept al Bârladului, din mar-
ginea pădurii, mai mulți oșteni trebu-
iau să dea semnalul de lupt[. Când au
auzit otomanii trâmbițele și surlele, ei
au crezut că vor fi atacați din partea
aceea, asfel c[ s-au îndreptat în acea
direcție, găsind doar câțiva oșteni. În
schimb pe malul stâng al Bârladului se
afla grosul oastei lui Ştefan. Când turcii
au întors spatele, atacând spre margi-
nea pădurii, au fost izbiți de armata
moldovenească. Până să se dezmeti-
cească otomanii, mulți dintre ei au fost
uciși, iar cei care au scăpat s-au pus pe
fugă, cu toată încercarea lui Suleiman
Pașa de a-i opri. 

~ntr-o zi de ianuarie iulius Cezar a trecut Rubiconul atac]nd Roma

B  asorelief pe soclul statuii lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii de la Ia;i, reprezentând o scenă din bătălia de la
Vaslui (bronzul este operă a sculptorului francez Fremiet)

Decizia lui Cezar a dat startul r[zboaielor civile din care s-a n[scut Imperiul

Oastea Moldovei şi puținele ajutoare care au sosit au ridicat taberele la
Vaslui, alături de domn fiind comasați 40.000 de luptători moldoveni, la
care s-au adăugat cei 8.800 de oameni veniți în ajutor şi beneficiind de vreo
20 de tunuri. 

Se `mplinesc 540 de ani de la
victoria lui :tefan cel Mare la Vaslui

IANUARIE
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EDUCA}IE
Casa memorială „Vasile Lucaciu“ a fost reabilitată recent de Muzeul Judeţean Satu Mare în co-

laborare cu Muzeul „Jósa András“ din Nyíregyháza, în cadrul unui proiect intitulat Cult-Tour.
Lacul Apa este cel mai adânc lac din judeţul Satu Mare, circa 60-80 m, lac rezultat în urma
extragerii industriale a agregatelor minerale< nisip, pietriş, bolovăniş> sunt anumite legende legate
de dimensiunea enormă a unor specii de peşti, adevăraţi monştri. 

Obiectivele turistice vizate au
fost situate, în ordine, în localităţile<
Apa, Cavnic, Tăuţii Măgherăuş,
Şişeşti, Şurdeşti, Cavnic, Onceşti,
Valea Stejarului.

Elevii participanţi la această excur-
sie au fost< Bodo Diana, Nojea Denis,
Pop Cristina, Pop Cezara, Pop Simina
– clasa a V-a de la Colegiul Naţional
„Ioan Slavici“, Cicioc Cătălin – clasa a
VII-a B, Horotan Rareş clasa a VIII-a
A de la Şcoala Gimnazială „Bălcescu-
Petöfi“, Bucsi Maya Szofia, Ilosvai
Adam Krisztian, Marchiş Alex Armin,
Borcovan Ana Maria – clasa a VI-a A,
Paul Brandon, Mureşan Aris, Şereş An-
drei – clasa a V-a B de la Şcoala Gim-
nazială „Constantin Brâncoveanu“ şi
eleva Munteanu  Daria – clasa a V-a A
de la Şcoala Gimnazială „Grigore Moi-
sil“. 

Ei au fost însoţiţi de profesorii<
Munteanu Eva, Munteanu Gheorghe
şi Paşca Ioan. 

În Apa

Primul obiectiv din comuna Apa a
fost Biserica reformată. Construcţia
sobră, a cărei personalitate este dată
de acoperişul piramidal al turnului,
prevăzut cu opt feţe, este realizată din
zidărie tencuită. Are numeroase in-
scripţii datând din anii 1752, 1802,
1807,1865, 1896....

Casa memorială „Vasile Lucaciu“ a
fost reabilitată recent de Muzeul Ju-
deţean Satu Mare în colaborare cu Mu-
zeul „Jósa András“ din Nyíregyháza,
în cadrul unui proiect intitulat Cult-
Tour. 

Lacul Apa este cel mai adânc lac
din judeţul Satu Mare, circa 60-80 m,
lac rezultat în urma extragerii indus-
triale a agregatelor minerale< nisip,
pietriş, bolovăniş> sunt anumite legen-
de legate de dimensiunea enormă a
unor specii de peşti, adevăraţi monştri. 

Tăuţii Măgherăuş şi Baia Mare

În orăşelul Tăuţii Măgherăuş elevii
au observat că plăcuţele stradale nu
prezintă denumiri ci numerotări. 

În Baia Mare excursioniştii au vi-
zitat cel mai nou „obiectiv turistic“ al
municipiului, cunoscut sub numele de
„Zidul ţigănesc“. Construcţia acestuia

a generat multă vâlvă şi în mass-media
internaţională, formulându-se acuzaţii
nefondate la adresa primarului privind
discriminarea locuitorilor celor trei
blocuri de pe Strada Horea de la nu-
merele 46 A, 46 B şi 6, care ar fi fost
izolaţi de acel zid. În realitate, menirea
zidului, în prezent decorat cu graffiti-
uri viu colorate de studenţi de la Uni-
versitatea de Artă şi Design din Cluj-
Napoca, este de a stopa dispersarea de
vânt a deşeurilor menajere din jurul
blocurilor menţionate. Acestea ajun-
geau pe trotuar şi în mijlocul şoselei,
fiind debarasate probabil de la ferestre,
dar şi cu scopul de a proteja minorii
acelor blocuri de pericolele traficului
auto.

În Şişeşti şi Şurdeşti

În localitatea Şişeşti, grupul de ex-
cursionişti a vizitat Complexul Muzeal
„Vasile Lucaciu“, unde este şi mormân-
tul neînfricatului luptător pentru drep-
turile românilor din Transilvania. Ele-
vii au reţinut că românul Vasile Lucaciu
rămâne cel mai mare patriot sătmărean
şi maramureşean din toate timpurile.

Biserica de lemn de la Şurdeşti,
aparţinând cultului greco-catolic, i-a

fascinat pe elevi prin încadrarea în pei-
sajul pitoresc, prin silueta zveltă a tur-
lei, prevăzută cu patru turnuleţe. Clă-
direa este învelită cu draniţă (şindrilă).
Deosebită este şi scara monoxilă (cio-
plită într-un trunchi de arbore) din in-
terior, care duce la cor. Pavimentul, al-
cătuit din dale de piatră aşezate fără
poloboc, are un aspect arhaic, iar pic-
tura religioasă realizată pe scândurile
ce formează bolta se continuă pe fâşii
de pânză ce au fost lipite la îmbinarea
dintre scânduri, anume pentru a ca-
mufla apariţia rosturilor. Biserica da-
tează din anul 1721 şi încă este funcţio-
nală. Interesante sunt şi cele câteva
morminte de influenţă romanică din
faţa bisericii, care au fiecare în spatele
crucii din piatră cioplită câte un mo-
nolit cioplit, având forma unui sarco-
fag.  

În Cavnic

În Cavnic, o scurtă oprire s-a rea-
lizat şi la Stâlpul Tătarilor, un obelisc
din piatră, înalt de 7,2 metri, ridicat în
anul 1736 în cinstea locuitorilor din
Şurdeşti şi Cavnic. Ei au reuşit să res-
pingă hoardele tătare fugărindu-le în-
apoi în pădure. O inscripţie în limba

latină ne înştiinţează< „Anno 1717 us-
que hic fuerunt tartaris“, adică „În anul
1717, până aici au ajuns tătarii“. Pre-
zenţa brondoşilor, adică a acelor oa-
meni din Cavnic, costumaţi în „draci“,
le-a cam dat de gândit tătarilor. N-au
mai întâlnit în migraţia lor o astfel de
populaţie mascată şi zgomotoasă, echi-
pată cu tălăngi şi bice. Brondoşii purtau
măşti fioroase din piei de oaie, erau în-
călţaţi cu opinci şi îmbrăcaţi cu nădragi
şi lecricuri albe din lână, cu un chimir
lat din piele de vită de care erau fixate
numeroase tălăngi. Prin sărituri pe loc
sau în timpul alergării, tălăngile pro-
vocau zgomote infernale, acompaniate
şi de pocniturile bicelor cu care mai
erau înarmaţi, bice înzestrate cu o îm-
pletitură lungă din cureluşe din piele
prevăzută cu câteva noduri anume
pentru a intensifica usturimea pe pielea
tătarilor. Însă păgânii nedumeriţi de
aspectul brondoşilor, precauţi au făcut
cale întoarsă.

În zona Pasului Neteda (1.039 m)
elevii au întâlnit prima zăpadă adevă-
rată din această iarnă, de care au pro-
fitat din plin, bulgărindu-se. 

Nu departe de popasul numit „La
Făgădău“, situat înainte de localitatea
Budeşti, dinspre Cavnic, elevii s-au

amuzat făcând experimente în sectorul
de şosea considerat de unii ca având
proprietăţi „paranormale“. Acolo,
maşinile, spre mirarea oamenilor, urcă
o pantă a şoselei cu motorul scos din
viteză, iar apa aruncată pe şosea învin-
ge gravitaţia, urcând panta. Fenomenul
este în realitate o iluzie optică. 

În Onceşti

În localitatea Onceşti excursioniştii
sătmăreni au fost ospătaţi cu diferite
bunătăţi culinare între care ciorbă de
perişoare, supă de găină, piroşte (sar-
male) cu groştior (smântână), pită
coaptă în bloadăr, cârnaţi de casă, za-
cuscă, salată de vinete, prăjituri variate,
unele umplute cu mere, suc natural de
mere obţinut la o fabrică din Văleni.
Câţiva profesori au putut admira şi ca-
litatea colecţiei de horincă din pere şi
din prune sau afinata făcută pe horincă
de gazdele, mereu zâmbitoare, Godja
Maria şi nora ei, Godja Anuţa. În acea
pensiune elevii şi-au făcut fotografii în
costume populare maramureşene şi au
fost vizitaţi şi colindaţi de un grup de
adolescenţi în costume tradiţionale
(Godja Ioniţa, Godja Bogdan şi Godja
Maria), autentici rapsozi ai Maramu-
reşului, locuitori ai Onceştiului. 

În Valea Stejarului

În satul Valea Stejarului (fostă Valea
Porcului, localitate atestată în anul
1.378, comuna Vadu Izei) au admirat
creaţii ale tehnicii populare între care
două biserici din lemn (una ridicată în
anul 1630), numeroase porţi maramu-
reşene (construcţii monumentale scul-
ptate în lemn), fântâni cu ciutură şi
cumpănă. În acel sat, elevii au vizitat
doi sculptori în lemn, unul fiind cele-
brul Petru Godja, zis Pupăză (în mar-
tie, 2015 va împlini 80 de ani), care
printre multe povestiri, ne-a spus de
unde i se trage porecla de „Pupăză“.
Ne-a mai spus că norocul l-a purtat şi
prin Canada, unde a avut plăcerea să
bea câteva pahărele de horincă de pru-
ne pe marginea cascadei Niagara, iar
în Statele Unite a vizitat Detroitul în-
ainte de a intra în faliment.
Toţi elevii vor primi diplomă de parti-
cipare, color (faţă-verso) personalizată,
cu o schiţă de hartă a traseului efectuat
şi numele tuturor participanţilor.

Obiectivele turistice vizate au fost situate, în ordine, în localităţile< Apa, Cavnic, Tăuţii Măgherăuș, Şișești, Şurdești,
Cavnic, Oncești, Valea Stejarului

Elevi de la patru ;coli gimnaziale
au fost într-o excursie tematic[

Cei mai merituoşi studenţi,
masteranzi şi doctoranzi români
care învaţă în toate colţurile lu-
mii şi în România au fost pre-
miaţi joi la Gala Ligii Studenţilor
Români din Străinătate, care s-a
desfăşurat la Palatul Parlamen-
tului, informează Agerpres.

Premiile au fost acordate stu-
denţilor români cu experienţă acade-
mică şi extracurriculară la cel mai în-
alt nivel pentru următoarele categorii<
"Studentul Român al Anului din Ame-
rica de Nord", "Studentul Român al
Anului din Europa", "Studentul Ro-

mân al Anului de pe alte continente",
"Studentul Român Erasmus al Anu-
lui", "Studentul Anului în România",
"Premiul Special în Arte", "Studentul
Român al Anului în Străinătate".

Concurenţii provin de la univer-
sităţi de prestigiu internaţional, pre-
cum Massachusetts Institute of Te-
chnoly (MIT), Yale University, Impe-
rial College London, University of
Cambridge, University of Oxford,
Université Paris-Sorbonne, dar nu nu-
mai. 

Totodată, la eveniment au urcat
pe scenă tineri artişti români de re-
nume internaţional, alături de care in-
vitaţii şi membrii Ligii sărbătoresc 6

ani de activitate a LSRS.

Participanţi

La gală au participat 800 de stu-
denţi şi tineri profesionişti, persona-
lităţi din mediul academic şi sectorul
public, din mediul de afaceri şi cel ne-
guvernamental. Gala LSRS 2015 mar-
chează de asemenea şi începerea ac-
tivităţii Fundaţiei C.A.E.S.A.R. (Cen-
trul pentru Acces la Expertiza Stu-
denţilor şi Absolvenţilor Români),
proiect al Ligii Studenţilor Români
din Străinătate. Selecţia finală a fost
realizată de Marele Juriu, care a fost
alcătuit din< academician dr. Ionel Va-

lentin Vlad, dr.h.c. Norman Manea,
dr. Florin Păun, prof. dr. Laurenţiu
Damian, prof. dr. Miron Bogdan, aca-
demician dr. Ionel Haiduc. Printre fi-
nalişti se numără Alexandra Chere-
cheş, masterandă la Universitatea Al-
cala, Ioana Ciucă, de la Universitatea
Durham din Anglia, Sergiu Iliev, de
la Imperial College London, Cristina
Bleonţu, doctorandă la Universitatea
din Zurich şi la cea din Oviedo, Alexa -
ndra Bocşe, de la Universitatea din
Cambridge, Monica Enescu, doctorat
la Universitatea din Oxford, Mădălina
Vlăsceanu, de la University College
London.

Stelian Crainic

gala Ligii Studen\ilor Români din Str[in[tate premiaz[ excelen\a academic[

Logo-ul Ligii Studenţilor Români din
Străinătate
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TERORISM
"O, voi cei care crede\i! Lupta\i `mpotriva necredincio;ilor de l]ng[ voi! Ei s[ g[seasc[ `n voi

asprime! :i s[ ;ti\i c[ Allah este al[turi de cei care au fric[!" (Coran, sura 9, versetul 123)

Atacul s]ngeros asupra
redac\iei s[pt[m]nalului satiric
Charlie Hebdo readuce ̀ n aten\ie
fundamentalismul islamic ;i pune
`n discu\ie natura acestei religii.
Nu trebuie s[ uit[m c[ “funda-
mentalist” este acela care res-
pect[, literal ;i integral, coman-
damentele doctrinei la care ader[.

~n aceast[ accep\iune a termenului,
martirii cre;tinismului timpuriu, care
preferau s[ moar[ dec]t s[ ̀ ;i lase cre-
din\a, pot fi numi\i fundamentali;ti.
Dar dac[ ace;tia acceptau s[ moar[ ca
dovad[ suprem[ a adeziunii lor la eto-
sul Noului Testament, musulmanii
foarte convin;i accept[ s[ ucid[ ̀ n nu-
mele credin\ei lor. Privind la sursele
acesteia - Coranul ;i Hadith (povesti-
rile despre Profet relatate de apropia\ii
acestuia) - constat[m c[ ei nu fac dec]t
s[ aplice un comandament explicit, re-
petat ;i fundamental. ~i putem acuza
de orice, dar nu de ipocrizie.

De la prietenie la rivalitate<
Islamul ;i “popoarele C[r\ii”

O cauz[ a urii islamice fa\[ de lu-
mea apusean[, preponderent cre;tin[,
este bazat[ pe conflictul dogmatic.
Atunci c]nd Mohammed a `nceput s[
propovaduiasc[ islamul, singurul lui
du;man era tribul quraishit din Mecca,
care nu putea fi de acord cu eliminarea
statuilor din sanctuarul de la Kaaba,
ce le aduceau profit. Nu se punea atunci
problema unei st[ri antagonice fa\[ de
cre;tinism. Mahommed nu impune
ini\ial convertirea cre;tinilor, deoarece
ei au aceea;i surs[ de credin\[ ;i deci
nu este nevoie de aducerea lor la supu-
nerea Coranului. Imediat ̀ ns[ dup[ fu-
ga profetului la Medina evreii au fost
v[zu\i ca ni;te tr[d[tori ai cauzei, de-
oarece nu au dorit s[ lupte al[turi de
musulmani pentru `nfr]ngerea ;efilor
de trib din Mecca.

Minunea expansiunii fulger[toare
a islamului a fost permanent conside-
rat[ ca fapt[ a lui Allah. La anul 632 d.
Hr., la moartea sa, Mohammed reu;ise
s[ unifice, mai ales prin mijloace mi-
litare, toate triburile din Peninsula Ara-
biei. ~n secolul urm[tor, r[zboinicii
arabi, sub impulsul versetelor coranice,
au pus bazele unui imperiu ce cuprin-
dea Orientul Mijlociu, p]n[ `n Arme-
nia ;i India, iar `n vest p]n[ `n Spania
;i Portugalia. Abia prin lupta de la Poi-
tiers (732 d.Hr.) s-a pus cap[t expan-
siunii arabe. Mobilul acestei
fulger[toare extinderi st[, pe de o parte,
`n concep\ia arabului de r]nd c[ prin
el se ̀ mpline;te o misiune divin[, aceea
de a-i aduce sub ascultarea Coranului
pe necredincio;i, iar pe de alt[ parte
pe capacitatea ;i setea de `navu\ire a
califilor. Dar cre;tinii ;i iudeii puteau
s[-;i p[streze credin\a, fiind supu;i
doar taxelor (jizya) ce `ntre\ineau im-
ensa armat[.

Mohammed, `n timpul c[l[toriilor
sale comerciale, vizitase Ierusalimul, fi-
ind foarte impresionat de ruinele Tem-
plului lui Solomon, de Zidul Pl]ngerii.
El se va visa urc]nd scara mirific[ spre
cer , unde, zice el, i-a `nt]lnit pe Moise
;i pe Aaron, precum ;i pe cei doi veri ai
lui Iisu. De aceea, dup[ moartea Profe-
tului arabii au considerat permanent
Ierusalimul ca al treilea loc sacru al isla-
mului, dup[ Mecca si Medina. Cuce-

rindu-l in anul 638 d.Hr., ei au inceput
aici construirea unui sanctuar, Domul
St]ncii, precum ;i a unei moschei, Al
Aqsa, chiar l]ng[ Zidul Pl]ngerii. Bise-
ricile cre;tine au r[mas neatinse, ba
chiar evreii s-au putut `ntoarce `n ora;.
O bun[ bucat[ de timp pelerinajul la
Ierusalim s-a putut face f[r[ probleme.
Ulterior presiunea islamic[ cresc]nd[
a f[cut ca practic pelerinajul s[ ̀ nceteze,
ceea ce a declan;at ;irul cruciadelor.
Cre;tinii au eliberat ora;ul, au trans-
format Domul ̀ ntr-o biseric[, iar mos-
cheea ̀ n re;edin\a regelui cre;tin de Ie-
rusalim. Din acest moment lumea mu-
sulman[ ;i cea cre;tin[ s-au aflat per-
manent pe doi versan\i opu;i ai dispu-
telor istorice.

Radicalizarea recent[

Problema s-a acutizat `n anii do-
mina\iei coloniale europene ̀ n Orient.
Stilul de via\[ al europeanului, laiciza-

rea lui, pragmatismul ;i goana dup[
`navu\ire au trezit resentimentul fa\[
de tot ceea ce se numea Occident. Ast-
fel, `n concep\ia musulmanului, "Oc-
cident" era similar cu iadul sau via\a
demonic[. ~nc[ din secolul al XVII-lea
ap[ruse un "Savonarola beduin", Al-
Wahab, care era partizanul revenirii la
puritatea originar[ a islamului. Astfel
el condamn[ obiceiurile laicizate, im-
pune purtarea b[rbii "islamice", eli-
min[ luxul ;i ornamentele din case si
din moschei. ~n cele din urm[, dup[ o
serie de lupte, wahabi\ii au reu;it s[ se
impun[, ceea ce a f[cut ca dinastia Sau-
dit[ s[ devin[ protectoarea mi;c[rilor
de revenire la islamul shariic autentic. 

~ncep]nd din secolul al XIX-lea,
musulmanii sunt tot mai con;tien\i c[
pericolul pierderii identit[\ii lor reli-
gioase vine dinspre Occident. Perso-
nalitatea cea mai important[ care
sus\inea ideea respingerii a tot ceea ce
era de factur[ occidental[ a fost un po-

et ;i activist politic, Jamal al-Din, cu-
noscut sub denumirea de Al-Afgani
(1838-1897). N[scut ̀ n Iran, prin pre-
dica sa itinerant[ a incitat popoarele
islamice la nesupunere fa\[ de condu-
cerea statului, care ar fi tr[dat legea
Shariei ;i ar fi copiat Occidentul. Dup[
el, islamul este un mod cuprinz[tor ;i
atotsuficient de via\[, care include re-
ligia, legea, guvernarea si socialul, deci
este incompatibil cu oricare din for-
mulele laice, occidentale.

~n aceast[ ur[ de moarte, alimen-
tat[ ;i de prezen\a statului Israel ̀ n zo-
na arab[, trebuie c[utat[ ;i justificarea
grup[rilor paramilitare de tip terorist,
`n care copiii sunt fanatiza\i de mici.
Ei consider[ c[ diavolul este `ntrupat
`ntr-un sistem de via\[ (standardele
occidentale), de aceea cea mai nobil[
lupt[ este cea de a extirpa pe Satana
din r]ndul oamenilor credincio;i. Ver-
setele r[zboinice din Coran `ncura-
jeaz[ aceast[ ideologie.

Bazele coranice ale Jihadului

La ̀ nceput Muhammad era un pro-
fet minor, cu pu\ini adep\i, cum sunt
`n multe secte obscure ̀ n zilele noastre.
A reu;it ̀ ns[ s[-i enerveze la culme pe
notabilii din Mecca ;i de aici p]n[ la
lupt[ armat[ n-a mai fost mult. Con-
vins de adev[rul viziunii sale, profetul
a devenit tot mai radical ̀ n mesaj. Aces-
ta este contextul versetelor din Coran
care `ndeamn[ explicit la r[zboi ne-
cru\[tor cu necredincio;ii.

C]teva exemple<
":i lupta\i ̀ mpotriva lor p]n[ ce nu

va mai fi ispit[ ;i p]n[ ce religia va fi
`n `ntregime pentru Allah.” (8<39)

"O, voi cei care crede\i! Lupta\i
`mpotriva necredincio;ilor de l]ng[
voi! Ei s[ g[seasc[ ̀ n voi asprime! :i s[
;ti\i c[ Allah este al[turi de cei care au
fric[!" (9<123)

“V-a fost prescris[ lupta, chiar dac[
ea v[ este nepl[cut[. Or, se poate ca
voi s[ ur]\i un lucru care este bun pen-
tru voi ;i s[ iubi\i un lucru care este
r[u pentru voi. Dar Allah ;tie, ̀ n vreme
ce voi nu ;ti\i” (2<216)

“Ei ar vrea ca voi s[ nu crede\i, a;a
cum nici ei nu cred, astfel `nc]t s[ fi\i
deopotriv[. Nu v[ lua\i dintre ei
p[rta;i, p]n[ ce ei nu vor purcede pe
calea lui Allah! Dar dac[ ei ̀ ntorc spa-
tele, prinde\i-i ;i omor]\i-i, oriunde-i
ve\i afla! S[ nu v[ face\i dintre ei nici
p[rta;, nici ajutor” (4<89)

“Lupta\i ̀ mpotriva acelora care nu
cred `n Allah ;i nici `n Ziua de Apoi ;i
nu opresc ceea ce Allah ;i Trimisul S[u
au oprit ;i nu `mp[rt[;esc religia
Adev[rului, dintre aceia c[rora li s-a
dat Cartea, p]n[ ce ei nu vor pl[ti tri-
butul cu m]na lor, fiind ei supu;i legi-
lor!” (9<29). Referin\[ explicit[ inclusiv
la cre;tini ;i evrei. Ori pl[tesc taxa de
protec\ie, ori vor fi uci;i.

“Muhammad este Trimisul lui Al-
lah. Iar aceia care stau al[turi de el sunt
aspri fa\[ de necredincio;i ;i sunt
`ndur[tori ̀ ntre ei.” (48<29). De aici re-
iese clar dublul standard etic aplicat de
Islam ̀ ntre cei ce cred ;i cei ce nu cred.

~n Hadith, colec\ia de amintiri des-
pre Profet bazat[ pe m[rturiile apro-
pia\ilor s[i, considerat[ la fel de sacr[
ca ;i Coranul pentru musulmanii se-
rio;i, se g[se;te o afirma\ie atribuit[
lui Muhammad care nu las[ loc de ni-
ciun fel de echivoc< "Mi s-a poruncit
s[ lupt cu oamenii p]n[ c]nd ei spun<
Nimeni ̀ n afara lui Allah nu are dreptul
la `nchinare. :i dac[ ei spun asta, se
roag[ dup[ rug[ciunile noastre, se
`ndreapt[ cu fa\a spre Qibla noastr[ ;i
sacrific[ animalele cum le sacrific[m
noi, atunci s]ngele ;i bunurile lor vor
fi sacre pentru noi ;i nu vom interveni
`ntre ei dec]t `n mod legal (conform
Sharia - n. red.)” (Hadith Bukhari
8<387). Toate acestea explic[ foarte clar
insisten\a musulmanilor din Occident
de a se conduce dup[ legile lor, dar ;i
ideologia r[zboinic[ a unor grupuri ca
ISIS sau Al-Qaida, care nu fac dec]t s[
aplice la virgul[ atitudinea Profetului<
“cine nu e cu noi e ̀ mpotriva noastr[“.
Este un lucru fundamental ̀ n na;terea
;i istoria Islamului.

Desigur, mul\i musulmani nu `;i
iau religia chiar at]t de `n serios. Unul
din poli\i;tii uci;i la Paris era musul-
man. Dar ca s[ `n\elegem ce se
`nt]mpl[ trebuie s[ analiz[m ideile care
`i conduc. Sper[m s[ fi reu;it `n acest
articol.

Demonstra\ii ale musulmanilor din Olanda pentru introducerea codului legal islamic

Masacrarea celor care se opun Islamului este `n mod explicit permis[ ;i `ncurajat[ `n Coran

Violen\a fundamentali;tilor islamici
are baze solide `n Coran ;i istorie
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Caricatura, s[geata de aur a presei libere
CARICATURI CARICATURI
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RE}ETE

Milkshake cu banane
;i fructe de p[dure 

Fasole b[tut[,
pentru post

Mod de preparare<

Fructele decongelate în prealabil se
mixează cu apa minerală, apoi se stre-
coară de eventualii sâmburi și de coajă.
Pasta astfel obținută se pune înapoi în
vasul robotului, se adaugă și restul in-
gredientelor, mai puțin gheața, dacă se

folosesc cuburi și se mixează până când
obțineți o cremă omogenă. Se pune în
pahare, se ornează, dacă la preparare s-
a folosit pulbere de gheață se servește
imediat, iar dacă se folosesc cuburi, mil-
kshake-ul se poate păstra la frigider chiar
și câteva ore, însă înainte de servire se
amestecă și se adaugă cuburile de gheață.
Se poate orna cu frișcă, fructe, frunze
de mentă, topping de ciocolată, lamele
de ciocolată, sau orice altceva ce se po-
trivește la gust.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare< 

2 ceşti de fructe de pădure (amestec)
congelate, 2 banane, 400 ml de lapte,
200 ml apă minerală carbogazoasă,
4 linguri de miere (se poate substitui
cu îndulcitor lichid), cuburi de ghea-
ță, sau preferabil pulbere de gheață

Mod de preparare<

Fasolea se fierbe în apă ușor sărată,
apoi boabele se strecoară. Fasolea se
zdrobește, fie cu robotul, blenderul,
sau conform rețetelor vechi se dă prin
mașina de tocat. Din făină și puțin ulei
se prepară un rântaș, se adaugă o lin-

guriță de boia, apoi fasolea zdrobită,
condimente și puțină apă (sau prefe-
rabil puțină zeamă în care s-a fiert fa-
solea), până la obținerea consistenței
dorite. Se fierbe puțin, iar după ce se
ia de pe foc se adaugă și usturoiul zdro-
bit și se amestecă. Ceapa se feliază și se
călește în ulei, apoi se presară cu boia.
Fasolea bătută se servește caldă, iar de
asupra se pune ceapa călită. Se poate
servi și cu cârnăcior sau alte afumături
prăjite, iar ca salată se recomandă varza
murată. 

Ave\i nevoie< 

500 g fasole boabe, 3 linguri de făină,
ulei, 3 căței mari de usturoi, sare, pi-
per, boia de ardei, o ceapă, iar la ser-
vire cârnați prăjiți, bacon, slănină
prăjită, sau orice altă carne afumată

friptă la grătar.

Ciocolat[ de cas[

Mod de preparare< 

Se pune apa să fiarbă împreună cu
zahărul și zahărul vanilat până când se
formează un sirop. Fierberea zahărului
nu trebuie să dureze mai mult de cinci
minute. Însă pentru reușita ciocolatei
trebuie să se facă o probă a siropului.
Luăm între două degete puțin sirop iar

dacă acesta se alungește ca un elastic,
puteți considera că este gata. Se ia cra-
tița de pe foc și se adaugă untul. Com-
poziția trebuie lăsată să se răcească pâ-
nă la o temperatură de 40 - 45 de grade
Celsius, după care  se adaugă laptele
praf, în prealabil amestecat cu cacaoa.
Se amestecă, după care se frământă cu
mâna. Veți obține o pastă densă, ase-
mănătoare aluatului. La acesta se mai
poate adăuga nucă, alune, arahide, fis-
tic, stafide sau vișine. Această pastă se
întinde într-o tavă unsă cu unt sau ta-
petată cu hârtie de copt, după care se
porționează. Se păstrează într-un loc
mai răcoros, nu neapărat la frigider.

Ingrediente< 

175 ml apă, 1 plic zahăr vanilat,
400 grame zahăr, 150 grame unt, 500
grame lapte praf, 50 grame cacao. Se
pot adăuga bucăți de nucă prăjită,
alune sau arahide (nesărate) prăjite,
fistic, stafide sau vişine (proaspete

sau compot) fără sâmburi.

Sup[ crem[ de \elin[
cu mere

Mod de preparare<

Țelina și ceapa se curăță. Ceapa se
toacă mărunt sau se răzuiește, iar țelina
se taie în lamele sau se dă pe răz[toarea
mare. Într-o cratiță se încinge o lingură
de ulei de măsline, se pune ceapa și se

călește două minute. Se adaugă țelina,
se stinge cu supa de pasăre și se lasă la
fiert 20 de minute. Se adaugă și merele
curățate și tăiate cubulețe, precum și
cele două lingurițe de curry și se mai
lasă la fiert 15 de minute. Se ia vasul de
pe foc și se pune apoi totul în blender
sau se pisează până devine cremos, apoi
se condimentează cu sare și piper. Bu-
cățile de bacon se prăjesc în uleiul ră-
mas, până devin crocante, se așează pe
un șerve\el să se scurgă de grăsime, iar
la servire se pune câte o felie în fiecare
bol cu supă.

Ave\i nevoie< 

500 g de țelină (pe cât posibil, nu
prea bătrână), 3 mere uşor acrişoare,
două cepe, două lingurițe de curry,
700 ml de supă din carne de pasăre,
8 feliuțe de bacon, 4 linguri de ulei

de măsline, sare, piper.

Curmalele sunt bogate în sub-
stan\e care ajută la men\inerea unei
tensiuni arteriale normale, întăresc

sistemul imunitar, iar antioxidan\ii
pot ajuta la prevenirea cancerului, po-
trivit unui studiu publicat în Interna-
tional Journal of Clinical and Expe-
rimental Medicine, citat de descope-
ra.ro.

Potrivit cercetării, curmalele sunt
bogate în antioxidan\i, o serie de sub-
stan\e care blochează radicalii liberi
din organism, care pot deteriora ce-
lulele ;i pot duce la apari\ia canceru-
lui.

Studiul a arătat că aceste fructe
con\in niveluri ridicate de polifenoli,
un tip de antioxidant despre care se
crede că ajută la scăderea inciden\ei
cancerului ;i a mortalită\ii provocate
de această boală.

De asemenea, curmalele con\in
beta D-glucan, o substan\ă care a fost
folosită în teste de laborator, pe ani-
male, ;i care a încetinit dezvoltarea
tumorilor canceroase.

Curmalele con\in ;i cantită\i mari
de potasiu, util în men\inerea unui
nivel normal al tensiunii arteriale,
mangan, cupru ;i seleniu, benefice în
întărirea sistemului imunitar.

Savan\ii cred că aceste fructe sunt
benefice organismului datorită com-
bina\iei de minerale, care ajută ;i la
metabolizarea con\inutului ridicat de
zahăr, astfel încât să nu fie transfor-
mat în grăsime.

Principalul autor al cercetării, me-
dicul Arshad H. Rahmani, de la Uni-
versitatea Qassim din Arabia Saudită,
a declarat că studiul arată existen\a
unor efecte benefice ale curmalelor
în prevenirea cancerului, dar este ne-
voie de analize suplimentare pentru
a în\elege exact de ce se întâmplă acest
lucru.

"Sunt studii care au arătat capaci-
tatea curmalelor de a preveni unele
muta\ii celulare care duc la apari\ia
cancerului. Substan\ele din curmale
au proprietă\i antitumorale, dar me-
canismul exact de ac\iune al acestor
fructe în prevenirea cancerului nu es-
te cunoscut", a spus Rahmani.

Curmalele pot
preveni cancerul

Potrivit cercetării, curmalele sunt bogate în antioxidan\i, o serie de substan\e care blochează
radicalii liberi din organism, care pot deteriora celulele ;i pot duce la apari\ia cancerului.

Studiul a arătat că aceste fructe con\in niveluri ridicate de polifenoli, un tip de antioxidant
despre care se crede că ajută la scăderea inciden\ei cancerului ;i a mortalită\ii provocate de
această boală.
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S~N~TATE

Expunerea prelungită la frig
poate cauza hipotermie, degeră-
turi, dar ;i probleme legate de sta-
rea psihică precum somnolen\ă,
pierderi de memorie, dificultă\i
de vorbire, iar pe vreme friguroa-
să se pierde până la 50% din căl-
dura corpului prin extremită\i,
aten\ionează medicii speciali;ti
`n s[n[tate public[.

Ace;tia ne sf[tuiesc s[ evit[m de-
plasările lungi în spații deschise ;i ex-
punerea la frig.

O aten\ie special[ trebuie acordat[
persoanelor vârstnice, în special celor
cu afec\iuni cardiace ;i respiratorii, care
trebuie să evite deplasările ;i frecven-
tarea locurilor aglomerate care creează
premizele decompensării în condi\ii
de temperaturi scăzute.

De asemenea, o aten\ie specială tre-
buie acordată copiilor, care nu trebuie
lăsa\i să a;tepte în interiorul autovehi-
culelor parcate, nu trebuie să fie trans-
porta\i pe distan\e lungi în vehicule fă-
ră climatizare ;i neechipate corespun-
zător. Părin\ii sunt ruga\i să suprave-
gheze echiparea de iarn[ a copiilor, li-
mitarea timpului de joac[ `n condi\ii
de temperaturi negative.

Totodat[ este util[ încălzirea co-

respunzătoare a locuin\elor ;i evitarea
utilizării instala\iilor improvizate, care
pot duce la intoxica\ii cu monoxid de
carbon, ;i este benefic[ asigurarea unei
bune aerisiri a locuin\elor, cel pu\in o
dată pe zi.

Se acord[ aten\ie supraîncălzirii at-

mosferei din locuin\ă, pentru că ;ocul
termic este mai mare atunci când ie;im
afară, dat[ find o diferen\[ mare de
temperatur[ `ntre interior ;i exterior",
aten\ionează medicii.

Oamenii sunt sfătui\i ca în aceste
zile geroase să nu stea mult afară fără

o îmbrăcăminte adecvată, iar cei cu su-
ferin\e cardiace ;i respiratorii să res-
pecte cu stricte\e recomandările me-
dicilor.

Atunci c]nd ne confrunt[m cu
temperaturi extrem de scăzute, e bine
să evit[m deplasările în aer liber dacă

nu ne-am îmbrăcat corespunzător - da-
că nu avem căciulă, mănu;i ;i ghete
călduroase, pentru că extremită\ile
sunt foarte sensibile la ger ;i pot apărea
lesne degerăturile. În cazul în care aces-
tea totu;i apar, este recomandată con-
sultarea de urgen\ă a unui medic, ;i ̀ n
niciun caz nu se trece la automedica\ie. 

Alimenta\ia are un rol esen\ial

Totodată, în aceste zile este foarte
importantă alimenta\ia. Medicii reco-
mandă popula\iei în perioadele cu
temperaturi scăzute să consume ali-
mente bogate în proteine ;i grăsimi ne-
saturate, fructe, legume ;i să evite con-
sumul băuturilor alcoolice.

Odat[ cu sosirea frigului, pielea,
`nveli;ul   care protejeaz[ organismul
de modific[rile mediului ̀ nconjur[tor,
sufer[ o serie de   transform[ri< de la
usc[ciune, senza\ie de  `n\ep[tur[ sau
fisuri, p]n[ la manifest[ri mai serioase
sau la agravarea unor boli de piele pree-
xistente. Prima m[sur[ la care vom re-
curge este aplicarea de creme protec-
toare.

În plus, cei care au în vecinătate
persoane singure sunt ruga\i să le facă
cel pu\in o vizită pe zi în perioadele
geroase. 

C. B.

~n tradi\iile ;i obiceiurile po-
pulare rom]ne;ti, nucile erau
`mp[r\ite copiilor ;i colind[tori-
lor de Cr[ciun, dar ;i de Sf]ntul
Dumitru, `mpreun[ cu mere, co-
vrigi ;i fructe uscate. E bine s[ ne
amintim ;i de acea zical[ german[
care spune c[ Dumnezeu ne d[ru-
ie;te nuci, dar nu le ;i sparge pen-
tru noi.

Miezul de nuc[ constituie un bun
remediu terapeutic, fiind un aliment
complet, foarte bogat `n calorii, albu-
mine, gr[simi ;i s[ruri minerale. Da-
torit[ acestui con\inut, este foarte im-
portant ̀ n alimenta\ia copiilor anemici
;i rahitici, a convalescen\ilor, a diabe-
ticilor ;i a vegetarienilor, deoarece ̀ nlo-
cuie;te carnea ;i con\ine o cantitate
mic[ de glucide solubile.

O past[ ob\inut[ din 6-8 nuci m[ci-
nate, amestecat[ cu o lingur[ de miere
poliflor[, ̀ ntr-un pahar cu suc natural,
constituie un energizant de excep\ie.

S-a demonstrat c[ femeile care con-
sum[ s[pt[m]nal minimum 5 nuci,
at]t separat c]t ;i `n diferite preparate
de patiserie, prezint[ cu 35% mai
pu\ine riscuri pentru accidente coro-
nariene.

Efecte favorabile se ̀ nregistreaz[ ;i
`n bolile cardiovasculare, tuberculoz[,
diabet, litiaz[ renal[ sau dermatoze.

Datorit[ taninurilor, frunzele au o
ac\iune astringent[ ;i propriet[\i u;or
hipoglicemiante, hipotensive ;i anti-
alergice. Recent s-a demonstrat c[ ex-
tractele apoase din frunze de nuc au
ac\iune diuretic[.
Se prepar[ sub form[ de infuzie, o lin-
gur[ de frunze la o can[ cu ap[, din

care se beau 2 c[ni pe zi. Decoctul, pre-
parat din dou[ linguri de frunze, se
aplic[ local sub form[ de comprese `n
eczeme, acnee sau psoriazis.

Uleiul de nuc[

Uleiul de nuc[ este un ulei consis-
tent, cu gust ;i miros deosebit de pl[cu-
te. Cu un con\inut foarte bogat de acizi
gra;i polinesatura\i (73-84%) ;i pu\ini
acizi gra;i satura\i, uleiul de nuc[ se
situeaz[ pe primul loc `ntre uleiurile

nesaturate,`n ceea ce prive;te pro-
priet[\ile sale anticolesterolemiante,
`naintea uleiului de soia (50-60%) ;i a
celui de porumb (40-50%). De acest
ulei ar trebui s[ profite to\i cei ce au
colesterolul ridicat ;i sunt dispu;i la

ateroscleroz[. Datorit[ con\inutului
foarte bogat ̀ n acizi polinesatura\i este
indicat `n curele de protec\ie a apara-
tului cardiovascular, precum ;i ̀ n dieta
persoanelor cu activit[\i intelectuale ;i
fizice intense. Uleiul de nuc[ are pro-
priet[\i tonice, fiind recomandat doar
uleiul presat la rece.
Cei ce sufer[ de enurezis e bine s[ con-
sume o felie de p]ine pr[jit[, ̀ mbibat[
`n ulei de nuc[, `n fiecare sear[, timp
de 15 zile. In hipercolesterolemie, se
indic[ o cur[ cu durata de 8-10 zile pe
lun[, cu dou[ linguri de ulei, adminis-
trate diminea\a, pe nem]ncate.

~mpotriva c[derii p[rului se aplic[
10-20 de pic[turi de ulei de nuc[ la
r[d[cina firului de p[r, se maseaz[, se
a;teapt[ 10-15 minute, dup[ care se
spal[ cu un ;ampon din plante, de dou[
ori pe s[pt[m]n[ timp de 3 luni.
Frec\iile cu ulei de nuc[ sunt de ase-
menea benefice ̀ n tratarea artritei reu-
matoide ;i a `ncheieturilor dureroase.

~n urma unei analize comparative
`ntre uleiul de nuc[ presat la rece ;i
uleiul de m[sline, a rezultat c[ primul
are un con\inut de acizi gra;i de tip
omega 3 de 21 de ori mai mare dec]t
al doilea, iar nivelul acizilor gra;i de
tip omega 6 este de 5 ori mai mare `n
cazul uleiului de nuc[ fa\[ de cele din
uleiul de m[sline. Prin con\inutul for-
midabil de acizi gra;i nesatura\i, uleiul
de nuc[ regleaz[ func\iile organismu-
lui, cum sunt cele cardiovasculare, re-
produc[toare, imunitare ;i ale siste-
mului nervos.

Acest con\inut aduce cu sine ;i de-
zavantajul c[ r]nceze;te u;or ;i trebuie
p[strat la frig ;i `ntuneric.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Recomand[ri ale medicilor pe timp de ger

Miezul de nuc[ constituie un bun remediu terapeutic, fiind un aliment complet, foarte bogat
`n calorii, albumine, gr[simi ;i s[ruri minerale. Datorit[ acestui con\inut, este foarte important
`n alimenta\ia copiilor anemici ;i rahitici, a convalescen\ilor, a diabeticilor ;i a vegetarienilor,
deoarece `nlocuie;te carnea ;i con\ine o cantitate mic[ de glucide solubile.

nucile reduc colesterolul seric
;i protejeaz[ inima

O past[ ob\inut[ din 6-8 nuci m[cinate, amestecat[ cu o lingur[ de miere poliflor[, ̀ ntr-un pahar cu suc natural, constituie
un energizant de excep\ie
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DIET~

Dietele uşor de urmat sunt in-
dicate mai ales persoanelor care
duc un stil de viaţă alert, cu un pro-
gram încărcat şi care sunt mereu
ocupate. Aceste motive sunt cele ca-
re nu ne lasă suficient timp pentru
a ne dedica unui mod dificil de pier-
dere în greutate. De aceea vă pro-
punem astăzi câteva diete de slăbit
care vă vor ajuta să arătaţi bine, fără
a vă da peste cap programul zilnic.

Aceste diete uşor de urmat se bazează
pe reducerea caloriilor şi ajută la obţine-
rea rapidă a rezultatelor. De exemplu,
dieta cu supă, dieta Step (dieta în paşi)
şi dieta DASH sunt doar câteva regimuri
pentru slăbit care pot fi urmate uşor,
oriunde. Cheia pentru menţinerea sănă-
tăţii este hrana echilibrată şi creşterea ac-
tivităţii fizice pentru a arde rapid grăsi-
mile. Se recomandă consultul medicului
înainte de a le urma, ca măsură de pre-
cauţie.

Dieta cu supă

În câteva săptămâni puteţi slăbi până
la 9 kg, urmând un program simplu. Me-
niul constă în mare parte în supă, însă
spre deosebire de situaţia dietei cu supă
de varză, de data aceasta aveţi posibilita-
tea să includeţi mai multe reţete inclusiv
chili şi supa de peşte. Sunt permise 3 me-
se pe zi bogate în proteine şi nutrienţi<
puteţi mânca şi sanvişuri, salate şi omletă
de ouă, ceea ce face ca regimul să fie mult
mai accesibil.

Dieta Step

Este o cură simplă, slabă în grăsimi

şi bogată în fibre, ce presupune o alimen-
taţie echilibrată şi exerciţii fizice mode-
rate. Există 5 reguli de bază, şi anume<

• Mâncaţi în fiecare zi câte 20 g de
grăsimi sănătoase şi 20 g de fibre (cu pre-
cădere legume şi cereale integrale care
oferă senzaţia de saţietate).

• Evitaţi produsele procesate (ca să
reduceţi caloriile pe care le introduceţi
în organism).

• Limitaţi sarea, cafeina şi alcoo-
lul.

• Beţi cel puţin 1 l de apă zilnic.
• Mergeţi pe jos 20-30 de minute

în fiecare zi.

Dieta DASH

Este şi ea inclusă în rândul celor mai
bune diete uşor de urmat, iar pe lângă

faptul că ajută la pierderea în greutate,
aduce şi alte beneficii, fiind recomandată
de către Asociaţia Americană pentru Ini-
mă în tratamentele pentru reducerea hi-
pertensiunii.
Este foarte important să nu slăbim mult
dintr-o dată, pentru a nu ne pune sănă-
tatea în pericol. Conform specialiştilor
de la centrele de prevenirea şi controlul
bolilor, ideal ar fi să pierdem câte 900 g
pe săptămână, căci este posibil ca orga-
nismul să nu poată suporta mai mult în-
tr-o perioadă atât de scurtă. Însă, dacă
optăm pentru diete uşor de urmat, nu va
fi o problemă ca într-un timp mai înde-
lungat să slăbim foarte mult şi vom fi să-
nătoase. 
Cât despre exerciţiile fizice, este foarte
bine să ardeţi câte 250 – 500 calorii pe
sesiune, ceea ce înseamnă în jur de 200
– 400 g pierdute pe săptămână prin sport.

Diete u;or de urmat pentru
cei cu un stil de via\[ alert

Noua modă în materie de diete
este să nu faci mişcare, să nu con-
sumi alimente sănătoase, dar să
mănânci batoane de slăbit. Rezul-
tatul este niciunul. Ce anume se as-
cunde de fapt în spatele acestor de-
numiri care ne imprimă în minte
idea că sunt aliaţi de nădejde în lup-
ta kilogramelor veţi afla în acest ar-
ticol.

Nu te amăgi, de fapt nu există nu pro-
duse minune de slăbit, cum nu există nici
batoane de slăbit care te vor ajuta să
ajungi la silueta mult visată. Mulţi con-
fundă un baton de slăbit cu un produs
pe care, daca îl consumi, sigur vei slăbi,
indiferent ce ai face. Acest lucru se în-
tâmplă pentru că aşa sunt prezentate
multe dintre ele - cum că ar arde grăsi-
mile, cum că ar trebui să se consume 2-
3 batoane pe zi. Din păcate, dintr-un in-
teres pur comercial şi atât.

Care sunt avantajele?
Există însă câteva avantaje pe care ţi

le oferă batoanele atunci când ţii un re-
gim<

Fiind de dimensiuni mici se pot purta
mereu în geantă. În cazul în care ţi se
face foarte foame, poţi alege să consumi
un astfel de baton, decât o tablet[ de cio-
colată sau un produs de patiserie. Un alt
avantaj este că pot fi consumate ca şi gus-
tare într-o dietă cu cinci mese pe zi. 

Tipuri de batoane 
Din punct de vedere al conţinutului

caloric, în linii mari, sunt de două tipuri.

Cu conţinut caloric până în 200
Kcal/baton - acestea trebuie folosite ca
gustări în regimurile de slăbire.

Cu conţinut caloric peste 200 Kcal şi
până în 450 kcal - trebuie folosite de cei
care vor să ia în greutate, de cei care merg
la sală şi vor să îşi mărească masa mus-
culară.

Dacă ţii o dietă, alege-le pe cele cu
conţinut caloric sub 200 Kcal. Şi consumă
maximum două pe zi, sub formă de gus-
tări sau înlocuind o singură masă.

Care este batonul potrivit
Cele sub 200 Kcalorii/baton, consi-

derate batoane de slăbit, de obicei conţin<
cereale expandate, sirop de glucoză, fibră
vegetală, proteină din lapte praf degresat,
dextroză, fructoză, grăsime vegetală hi-
drogenată, lecitină din soia. Conţinutul
caloric între 150-170 şi 200 calorii poate
să înlocuiască o masă sau să reprezinte
o gustare, dar vă recomand să le consu-

maţi doar în caz de nevoie.

Atenţie la prezentările mincinoase! 
Iată un exemplu real< „Baton care ar-

de grăsimile şi vă ajută să slăbiţi”.
Conţine< sirop, amidon, glazură de cio-
colată, stafide, porumb expandat, leciti-
nă, L-carnitină. 100 de grame din acest
baton conţin< 9,5 g proteine, 59,6 g car-
bohidraţi, 16,5 g grăsimi, deci furnizează
423 kilocalorii! 

Nu te lăsa înşelat de faptul că pe mul-
te dintre aceste batoane scrie că au
conţinut în lecitină – care transformă co-
lesterolul şi alte lipide în substanţe hi-
drosolubile ducând la eliminarea lor din
organism, sau conţinut în L-carnitină -
care transformă acizii graşi liberi în ener-
gie (dar doar sub influenţa efortului fi-
zic). Faptul că aceste batoane au un anu-
mit conţinut în aceste substanţe nu în-
semnă nimic pe lângă restul conţinutului
pe care îl au.

Batoane de “sl[bit” dac[ vrei s[ te `ngra;i

Mâncarea mexicană ajută la acce-
lerarea metabolismului prin faptul că
este foarte picantă. Condimentele uti-

lizate în mod tradițional în bucătăria
mexicană, precum chili, au un efect
de încălzire și de eliminare a grăsimi-
lor din organism. Încearcă și tu dieta
mexicană!

Descoperă cum se ține die-
ta mexicană de 5 zile și slăbeș-
te rapid savurând preparate
exotice!

Ziua 1 a dietei mexicane
La trezire vei consuma un pahar

cu apă. Micul dejun va fi compus din
pulpa unui fruct de mango, cafea sau
ceai cu îndulcitor dietetic. La două
ore după masă, bea un pahar mare cu
apă.

Prânz< frigărui de pui cu legume
la tigaie, plus un pahar mare cu apă
cu 30 de minute după masă. Gustarea
va fi formată din un ou fiert, limonadă
cu îndulcitor dietetic, plus un pahar
mare cu apă cu 30 de minute după
masă.

Cină< o conservă de ton cu chili
presărat, ceai decofeinizat cu îndulci-
tor dietetic, plus un pahar mare cu
apă cu 30 de minute după masă.

Ziua a 2-a a dietei mexicane
La trezire un pahar cu apă, după

care un ou fiert cu un cârnaț chorizo,
cafea sau ceai cu îndulcitor, plus un
pahar mare cu apă cu 30 de minute
după masă.

Prânz< o jumătate de piept de pui
cu sos salsa, plus un pahar mare cu
apă cu 30 de minute după masă. 

Gustarea va fi o salată mica de ver-
dețuri, limonadă cu îndulcitor diete-
tic, plus un pahar mare cu apă cu 30
de minute după masă.

Cină< fasole verde cu chili și o felie
de brânză, ceai decofeinizat cu îndul-
citor dietetic, plus un pahar mare cu
apă cu 30 de minute după masă.

Ziua a 3-a a dietei mexicane
La trezire se bea un pahar cu apă.

La micul dejun un ou fiert, cafea sau
ceai cu îndulcitor dietetic, plus un pa-
har mare cu apă cu 30 de minute după
masă.

Prânzul va fi format din un ardei
umplut cu carne de vită, plus un pahar
mare cu apă cu 30 de minute după
masă. 

La gustare vei servi un papaya, li-
monadă cu îndulcitor dietetic, plus
un pahar mare cu apă cu 30 de minute
după masă.

Cină< un taco picant, ceai decofei-

nizat cu îndulcitor dietetic, plus un
pahar mare cu apă cu 30 de minute
după masă.

Ziua a 4-a a dietei mexicane
La micul dejun vei servi o salată

de fructe, cafea sau ceai cu îndulcitor
dietetic, plus un pahar mare cu apă
cu 30 de minute după masă.

Prânzul va fi format din un bol cu
supă de legume, plus un pahar mare
cu apă cu 30 de minute după masă.

Gustarea va conține o salată de
castravete cu chili, ceai decofeinizat
cu îndulcitor dietetic, plus un pahar
mare cu apă cu 30 de minute după
masă.

Cină< un dovlecel la grătar, limo-
nadă cu îndulcitor dietetic, plus un
pahar mare cu apă cu 30 de minute
după masă.

Ziua a 5-a a dietei mexicane
Mic dejun< un bol mic cu cocktail

de fructe tropicale (în sirop light), ca-
fea sau ceai cu îndulcitor dietetic, plus
un pahar mare cu apă cu 30 de minute
după masă.

Prânz< o jumătate de piept de pui
fiert cu sos picant, plus un pahar mare
cu apă cu 30 de minute după masă.

Gustare< felii de portocală presă-
rate cu chili măcinat și scorțișoară,
ceai decofeinizat cu îndulcitor diete-
tic, plus un pahar mare cu apă cu 30
de minute după masă.

Cină< un bol mic cu fructe de mare
picante, limonadă cu îndulcitor die-
tetic, plus un pahar mare cu apă cu 30
de minute după masă.

M]ncarea mexican[ ajut[ la
accelerarea metabolismului

Mâncarea mexicană ajută la accelerarea metabolismului prin faptul că este foarte picantă.
Condimentele utilizate în mod tradițional în bucătăria mexicană, precum chili, au un efect de în-
călzire şi de eliminare a grăsimilor din organism. Încearcă şi tu dieta mexicană!

Descoperă cum se ține dieta mexicană de 5 zile şi slăbeşte rapid savurând preparate exotice!
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MOD~

“Dă-i unei fete pantofii potriviți
și va cuceri lumea“, spunea Marilyn
Monroe. Noi credem că aceștia sunt
senzualii pantofi stiletto! Un model
cu personalitate, care îți flatează si-
lueta și nu se demodează niciodată. 

O pereche de pantofi stiletto
sunt un must have pentru orice fe-
meie, indiferent de trenduri sau de
vârstă. Poartă-i cu încredere și la-
să-i să vorbească despre stilul și per-
sonalitatea ta seducătoare!

Dacă ai în garderobă o pereche de
pantofi stiletto sau mai multe trebuie să
știi cum să îi porți ca să te pună în va-
loare!

Cele mai multe dintre noi avem im-
presia că nu poți încălța o pereche de sti-
letto fără ca picioarele noastre să aibă de
suferit. Ne imaginăm chinuri groaznice
pe care trebuie să le suportăm de dragul
frumuseții. Ne lăsăm pradă compromi-
surilor doar de dragul de a fi în pas cu
moda. M-ai crede dacă ți-aș spune că
poți purta o pereche de pantofi cu toc
stiletto, fără platformă ajutătoare și fără
să simți dureri infernale? Prea puțin pro-
babil, dar iată cum alegerile pe care le
facem contribuie la starea de bine a pi-
cioarelor noastre.
Alege măsura corectă a unei perechi de
pantofi stiletto

Un sfat pe cât se poate de banal pe
atât de neglijat. Sunt convinsă că ți s-a
întâmplat cel puțin o dată să cumperi o
pereche de pantofi cu jumătate de număr
mai mic doar pentru că modelul dorit
nu se afla pe stocul furnizorului și au
ajuns obiecte de decor în dressingul tău. 

Când încalți o pereche de stiletto ar
trebui să ai acea senzație că se potrivesc
perfect, ca o a doua piele. Nu simți asta?
Poate că mărimea sau modelul ales nu
se potrivește conformației piciorului tău
și oricât de mult ți-ar plăcea, mergi mai
departe.

Tot la fel de convinsă sunt că ai cum-
părat online cel puțin o pereche de pan-
tofi stiletto într-o mărime nepotrivită și

asta doar pentru că nu ai răbdarea și cu-
riozitatea necesară să verifici tabelul de

mărimi și să îți măsori talpa piciorului
cu rigurozitate. Foarte multe modele de
stiletto pe care le găsești online sunt im-
portate din Europa, SUA sau de pe con-
tinentul asiatic. Nu numai că vorbim de
un alt sistem de măsurători ci și de faptul
că mărimile nu se potrivesc. Asta ar în-
semna să nu mai faci shopping online în
goana după chilipiruri? Nicidecum! Tre-
buie doar să verifici tabelul de mărimi
înainte de a comanda online o pereche
de stiletto. Returul este neplăcut atât pen-
tru tine cât și pentru furnizor.

Alege modelul potrivit 
conformației piciorului tău

Bineînțeles că suntem înnebunite du-
pă pantofii stiletto adânc decupați, cu
tocul cui și înalt de 12 cm, fără platformă
ajutătoare și cu un vârf foarte ascutit.
Sunt feminini, îți dau instant un senti-
ment nebun de putere și multă încredere
în sine. 

N-ar fi nimeni în măsură să nege
acest fapt dar te întreb< ți se potrivesc?
Iar aici nu mă refer dacă se potrivesc sti-
lului tău de viață ci dacă sunt potriviți
conformației piciorului tău.

Dacă ai talpa groasă și monturi este
evident că o pereche de stiletto decupați
nu sunt alegerea ideală pentru tine. Te
vei chinui să o îndeși într-un model ne-
potrivit piciorului tău iar efectele poate
nu le vei simți pe moment, dar în câteva
ore grimasele nu vor întârzia să apară pe
fața ta. În fond, sunt atâtea modele de
pantofi stiletto dintre care poți să alegi și
nu toate modelele atrăgătoare implică un
toc de 12 cm, poți miza chiar pe un ‘kit-
ten-heel’.

Învață să mergi într-o
pereche de stiletto

Deși când i-ai încălțat prima oară ai
avut senzația că se potrivesc perfect con-
formației tale, după câteva ore de mers

ți-ai schimbat total părerea. Înainte de a
arunca întreaga vină asupra producăto-
rului sau de a pune asta pe seama unei
alegeri neinspirate de moment, vezi dacă
ceva nu este în regulă cu propriul mers.

Deși pantofii stiletto îți impun o pos-
tură corectă, cu pieptul înainte și pași
mici și eleganți, oboseala te face s[-ți
arunci picioarele înainte la întâmplare
fără să îți controlezi mișcarea din coapse,
exercitând astfel o presiune mai mică pe
călcâi. Dacă este pentru prima dată când
încalți o pereche de stiletto, te-ai putea
folosi de o oglindă pentru a-ți analiza
mersul. A merge corect pe tocuri înalte
este o artă pe care o vei dobândi în timp.

Sfaturi utile

Practica și analiza atentă stau la baza
formării unui mers corect în stiletto.

Fă pauze între mers. Nu încălța sti-
letto dacă iei mijloace de transport în co-
mun aglomerate care nu-ți permit să te
așezi și evită să porți stiletto când mergi
în localuri aglomerate fără să dispui de
un loc la o masă sau la un bar.

Întinde-ți picioarele atunci când faci
o pauză. Rotește-ți gleznele, descalță pan-
tofii și mișcă-ți degetele pentru o mai
bună circulație a sângelui.

Ia-ți o pereche de balerni de rezervă.
Cei care se pliază pot fi păstrați chiar și
în geantă sau în torpedoul mașinii tale.

Mizează pe calitate

Lesne de înțeles c[ o pereche de sti-
letto de calitate contribuie extraordinar
de mult la confortul picioarelor tale. Bi-
neînțeles că brandurile care produc astfel
de modele se vând la prețuri mai mari
însă picioarele tale merită tot ce este mai
bun. Nu îți cumpăra 10 perechi de pan-
tofi în mai multe culori și modele, în total
vei cheltui la fel de mult ca pe o singură
pereche de calitate și clasici care nu se
supun probei timpului și rămân în ten-
dințe sezon după sezon.

O porți zilnic, dar știi cum se
poartă? Modul în care ții geanta
îți poate da bătăi de cap, în în-
cercarea de a-l găsi pe cel potrivit
stilului tău, fără ca cei din jur să-
și ridice sprâncenele în semn de-
zaprobator. Chiar dacă designe-
rii vin cu propuneri creative, ve-
detele își poartă geanta ca pe un
trofeu, tu poți rămâne în sfera
clasicului, cu care nu vei da ni-
ciodată greș.

Noi direcții de stil se impun odată
cu schimbarea modei. Asta nu în-
seamnă că trebuie să te grăbești să le
adopți dacă nu se potrivesc stilului
tău personal sau dacă simți că te-ar
face să pari ridicolă însă este o idee
bună să te lași inspirată de ultimele
tendințe. 

Noua găselniță a designerilor este
purtarea genții pe post de plic. Deși
la prima vedere poate părea puțin ciu-
dat, curând te vei obișnui cu acest
mod de a ține geanta. Se spune că este
super șic.

Bineînțeles că geanta cu barete a
fost gândită să fie purtată pe umăr,

iar asta din mai multe motive. În pri-
mul rând este o alegere practică, lă-
sându-ți libere ambele mâini de care
te poți folosi în voie. În alte situații,
precum în cazul genții poștaș, nu ai
alte alternative.

Pe care um[r se \ine geanta?

De obicei, deși nu este o regulă
scrisă, geanta se poartă pe partea mai
puțin dominantă. Așa că doar dacă
ești stângace o poți purta pe dreapta.
Deși multora li se poate părea ana-
poda, este o idee bună să schimbi
umărul pe care porți geanta atunci
când simți durere la nivelul unuia,
geanta fiind încărcată de tot felul de
mărunțișuri care ajung să cântărească
o tonă.

Cel mai simplu este să porți gean-
ta de mânere, în cazul în care are mâ-
nere scurte. Astfel vei fi sigură că nu
încalci nicio regulă de stil, doar știi
foarte bine că mizând pe clasic nu
poți da greș. Te poți obișnui să o porți
în mâna stângă, lăsând mâna dreaptă
liber[ pentru diferite activități, fără
să fie nevoie să-ți schimbi geanta
dintr-o mână în alta.

Când porți o geantă plic, nu ai atât
de multe opțiuni în privința felului
în care să-l ții, încât să mai poți sta
pe gânduri. Un plic obișnuit se prinde
pur și simplu de partea superioară,
cu arătătorul întins pentru stabilitate
sau se poate purta sub braț, o abor-
dare practică care-ți permite să ges-
ticulezi și să-ți folosești mâinile. Gu-
rile rele susțin că sub nicio o formă
n-ar trebui să ținem geanta plic ca pe
o mapă.

Purtarea gen\ii pe antebra\ 
criticat[ de speciali;ti

Chiar dacă ți-ai dat economiile pe
trei luni pe o geantă de firmă, evită s-
o porți ca pe un fel de trofeu. Purtarea
genții pe antebraț a devenit o modă
în rândul tinerelor de azi, avându-le
ca model pe vedetele preferate. Dar
este acesta un mod corect de purta
geanta? Specialiștii ne spun că nu. Lă-
sând la o parte gurile rele care aso-
ciază acest mod de a ține geanta cu
un veritabil kitch, specialiștii în să-
nătate susțin că te poți alege cu afec-
țiuni precum inflamarea umărului și
crampe musculare.

Ultima g[selni\[ a designerilor< geanta se poate purta pe post de plic

Pantofii stiletto `\i impun o postur[ corect[,
cu pieptul înainte, pa;i mici ;i elegan\i

Când încalți o pereche de stiletto ar trebui să ai acea senzație că se potrivesc perfect,
ca o a doua piele. Nu simți asta? Poate că mărimea sau modelul ales nu se potriveşte
conformației piciorului tău şi oricât de mult ți-ar plăcea, mergi mai departe.
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Anul 2015 se anun\[ a fi unul ex-
ploziv pentru starul `n v]rst[ de 45 de
ani, cu dou[ premiere cinematografice,
o nou[ apari\ie `n calitate de jurat al
emisiunii „American Idol” ;i o viziune
schimbat[ asupra vie\ii. Iar documen-
tarul s[u „Dance Again”, difuzat de ca-
nalul HBO pe 31 decembrie, care ne
arat[ via\a din spatele camerelor ̀ n tim-
pul primului ei turneu mondial din
2012, pare s[ fie primul pas.

Av]nd ̀ n vedere c[ transformarea lui
Jennifer Lopez `n brandul J.Lo a avut loc
cu aproape 20 ani `n urm[, ne este u;or
s[ uit[m c[ ea ;i-a f[cut debutul `n in-
dustria de divertisment ̀ n calitate de dan-
satoare Fly Girls, trupa de dans care
ap[rea ̀ n comedia „In Living Color”, emi-
siunea care i-a lansat pe Jim Carrey ;i Ja-
mie Foxx. De;i este considerat[ mai mult
actri\[ ;i c]nt[rea\[ ̀ n prezent, Lopez este
;i dansatoare, ea abord]nd propria via\[
cu aceea;i intensitate ;i energie pe care o
acord[ coreografiei. „Eu `nc[ m[ consi-
der, mai presus de orice, o dansatoare.
Bine`n\eles dup[ statutul de mam[.”

Pentru orice apari\ie scenic[ Jennifer
d[ totul, asta `nsemn]nd zile ;i chiar
s[pt[m]ni de repeti\ii cu trupa ei de dan-
satori, ea fiind o persoan[ care nu crede
`n lucrul f[cut pe jum[tate. Multe dintre
zilele ei presupun film[ri pentru inter-
viuri, apari\ii tv ;i la final munc[ ̀ n studio
pentru a `nregistra c]teva piese noi cu
Rodney Jerkins, renumitul produc[tor
din spatele „If You Had My Love”, primul
ei hit de acum 16 ani. 

~n ciuda programului ̀ nc[rcat, ea res-
pect[ cele 7-8 ore de somn `n fiecare
noapte, glumind c[ e prea plictisitoare
pentru a ie;i `n ora; dup[ miezul nop\ii.
„Sunt `n pat `ntre 11<30 ;i 12<30 `n cazul
`n care nu lucrez la ceva toat[ noaptea
sau am film[ri”.

Respectarea programului de somn `i

va fi de mare ajutor fiindc[ 2015 se anun\[
a fi un an uimitor pentru ea. Pe l]ng[ lo-
cul de jurat „American Idol”, Jennifer se
va asocia cu cei de la compania de s[n[ta-
te ;i fitness BodyLab pentru a crea un
nou program util pentru femei, compus
din re\ete, sfaturi de s[n[tate, sucuri die-
tetice, precum ;i dispozitive care-\i
m[soar[ caloriile consumate ;i intensi-
tatea exerci\iilor fizice. Lopez va inter-
preta ;i rolul de detetectiv ;i mam[ sin-
gur[ ̀ n serialul TV „Shades of Blue”, care
se anun\[ a fi lansat `n aceast[ toamn[.
Pe marile ecrane o vom putea urm[ri `n
dou[ noi produc\ii care vor avea premiera
cur]nd ;i va continua s[ fac[ ;i muzic[.
Toate acestea le va face ̀ n timp ce va lucra
la un alt proiect important – propria per-
soan[. „Vreau s[ dovedesc tuturor c[ pot
face totul ;i pot fi o super-femeie. Dar
trebuie s[-mi dedic ;i mie mai mult timp.”

„The Boy Next Door”, unul dintre fil-
mele `n care urmeaz[ s[ apar[, va avea
premiera `n aceast[ lun[, ;i se pare c[ a
fost un proiect de suflet pentru ea. Rea-
lizat cu un buget de 4 milioane de dolari,
filmul ne-o prezint[ pe Jennifer `n rolul
lui Claire Peterson, o mam[ cu un so\
aventurier care se las[ sedus[ de vecinul
`n v]rst[ de 19 ani. Femeia realizeaz[ c[
a f[cut o gre;eal[, dar t]n[rul nu accept[
s[ fie respins ;i o terorizeaz[ p]n[ la
sf]r;itul filmului. „M-am sim\it atras[ de
acest proiect deoarece pot s[ empatizez
cu personajul meu. Am trecut prin di-
vor\uri, am fost `n;elat[, la fel ca multe
alte femei din aceast[ lume. Po\i s[ ̀ n\eleg
prin ceea ce trece. De asemenea, ;i eu am
avut un iubit mai t]n[r dec]t mine, a;a
c[ pot `n\elege ;i acea atrac\ie.”

T]n[rul la care se refer[ este Beau
„Casper”Smart, dansatorul cu 18 ani mai
t]n[r dec]t ea cu care a avut o rela\ie dup[
desp[r\irea de so\ul ei Marc Anthony `n
2011. Cei doi au fost `mpreun[ doi ani ;i
jum[tate ;i s-au desp[r\it anul trecut `n

iunie. Dup[ ruperea rela\iei lor, artista
spune c[ ;i-a examinat serios obiceiul ei
de-o via\[ de a s[ri de la o rela\ie serioas[
la alta. „Acela a fost tiparul dup[ care m[
conduceam. Niciodat[ nu a;teptam s[
m[ vindec de durerea unei desp[r\iri, ni-
ciodat[ nu mi-am acordat suficient timp
pentru a-mi reveni.”

Tiparul de care aminte;te pare s[ fi
`nceput cu mult timp ̀ n urm[. Jennifer l-
a cunoscut pe Anthony `n culisele unui
spectatcol de pe Broadway, la sf]r;itul
anilor ’90. Cei doi au `nregistrat un duet
;i au devenit prieteni. Apoi Jennifer ;i
Ben Affleck au anulat nunta cu pu\in timp
`nainte de a avea loc, `n 2003. Anthony a
ap[rut la u;a ei trei zile dup[. Nunta lor
a avut loc nou[ luni dup[, `n curtea
re;edin\ei actri\ei. 

~n cartea ap[rut[ recent, „True Love”,
Jennifer scrie c[, de;i mai fusese c[s[torit[
de dou[ ori, Affleck a fost prima ei
decep\ie adev[rat[. S-a `ndreptat spre
Marc pentru a-l uitat pe Ben, apoi a f[cut
la fel cu Casper pentru a se vindeca de
divor\ul de Marc. „C]nd ai parte de at]ta
durere, trebuie s[ te anesteziezi cumva”,
spune ea despre desp[r\irile prin care a
trecut. „Oamenii fac diferite lucruri. Unii
ies ̀ n cluburi, petrec ;i au rela\ii pasagere,
dar acesta nu e felul meu. Eu am g[sit ali-
narea `ntr-o nou[ rela\ie. Cred c[ asta se
nume;te s[ fii dependent[ de iubire.”

Din acest motiv, ̀ n ultimele ;ase luni
a luat decizia de a nu intra `ntr-o alt[
rela\ie pentru prima dat[ `n via\a ei de
adult, pentru a-;i acorda timpul de a afla
ce-;i dore;te cu adev[rat. Aceasta a pre-
supus ;edin\e cu un terapeut, lectura unor
c[r\i de auto–cunoa;tere (preferata ei este
„You Can Heal Your Life” de Louise Hay)
;i s[ ̀ ncerce medita\ia. „~nc[ mai trebuie
s[ `nv[\ s[ stau nemi;cat[.”

A realizat c]t de important este s[-;i
cunoasc[ limitele cu trei ani `n urm[, la
o ;edin\[ foto ce avea loc ̀ n de;ert ;i unde

a avut un atac de panic[. A sim\it cum `i
cresc b[t[ile inimii, nu a putut respira ;i
a crezut c[-;i pierde min\ile. Atunci s-a
uitat la mama ei ;i la Benny Medina, ca-
re-i este manager, ;i le-a spus printre la-
crimi c[ nu credea c[ mai poate continua
c[snicia ei cu Marc. „:tiu c[ am o team[
de a fi singur[, a;a c[ m-am decis s[ lucrez
la asta. Dar mi-au trebuit ani de zile s[
ajung la aceast[ concluzie. ~nt]i am
`nv[\at s[ m[ iubesc pe mine. :i apoi am
putut s[-mi `nfrunt temerile.”

Urm[torul pas este s[ ̀ nve\e s[ fie fe-
ricit[ cu ea `ns[;i. „M[ `ntrebam de ce
nu iau deciziile corecte pentru mine.
Chiar aveam nevoie de cineva care s[ m[
aline sau puteam s[ fac ;i eu acest lucru
pentru mine? C]nd te analizezi `n acest
mod ;i ̀ ncepi s[ descifrezi acel puzzle, te
sim\i pu\in mai puternic[. Te g]nde;ti c[
po\i s[ faci acel lucru, c[ e;ti singur[ ;i
nici m[car nu e at]t de r[u. Dar mai exist[
;i momente ̀ n care ur[;ti acea singur[ta-
te. Dar tocmai acesta este progresul.”

O alt[ schimbare a avut loc ;i la capi-
tolul carier[, fiind ̀ nc]ntat[ de libertatea
artistic[ dat[ de pelicula independent[
„The Boy Next Door”. Cu 20 de ani `n
urm[, c]nd ;i-a `nceput cariera `n cine-
matografie, mul\i actori de prim rang
erau pl[ti\i cu sume uria;e pentru a
ap[rea `n francize asupra c[rora aveau
foarte pu\in control creativ. Iar filmele fie
erau un succes, fie un dezastru. Jennifer
nu ;i-a imaginat atunci c[ rena;terea fil-
melor independente din ultimii 10 ani `i
va permite s[ aleag[ un scenariu `n care
crede, s[ g[seasc[ un regizor, apoi s[ joace
`n acea pelicul[ ;i s[ o produc[ ̀ n acela;i
timp. „Dac[ ar fi auzit asta ̀ n trecut, mult[
lume ar fi fost sceptic[ s[ fac[ un film de
acest gen. Dar acum avem posibilitatea
s[ facem acest lucru. Tot ceea ce trebuie
s[ fac este s[ m[ bazez pe mine, eu fiind
parte tocmai din aceast[ industrie.”

Ideea c[ filmul men\ionat a inversat

dinamica obi;nuit[ dintre un b[rbat mai
`n v]rst[ ;i o femeie mai t]n[r[ a fost, de
asemenea, ceva ce a interesat-o. „Toate
acele vechi cli;ee despre femei trebuie
desfiin\ate. Suntem acum pe o alt[ pozi\ie.
Suntem atr[g[toare ;i cele mai `n v]rst[,
putem s[ ie;im `n ora; cu b[rba\i mai ti-
neri ;i nu mai este un tabu. B[rba\ii fac
acela;i lucru de ani de zile ;i nu e o pro-
blem[ at]t de mare.” 

Cu toate c[ anul acesta va `mplini 46
de ani, actri\a pare s[ `ntinereasc[. Fai-
mosul ei trup arat[ mai bine ca niciodat[.
Pe l]ng[ dans, ea `;i datoreaz[ fizicul to-
nifiat orelor de antrenament cu Tracy An-
derson. Pe l]ng[ asta, ea simte c[ ;i munca
interioar[ pe care o depune d[ rezultate
;i o ajut[ s[-;i transforme trupul. „M[
concentrez mai mult pe munca interioar[,
fiindc[ simt c[ atunci c]nd sufletul este
intact, e mai u;or s[ mergi la sal[.”

Desigur c[ alimenta\ia corect[ este
un factor extrem de important. Vedeta
`ncearc[ s[ evite p]inea ;i alcoolul, dar
`;i satisface pofta zilnic[ de dulce cu o
doz[ mic[ de ciocolat[. ~nainte de
repeti\ii a servit un bol de paste la cin[
al[turi de copiii ei, gemenii Max ;i Emme
`n v]rst[ de 6 ani. Aceasta nu e masa ei
normal[ de sear[, dar are nevoie de for\[
pentru a putea dansa. „C]nd fac ceva `n
plus, am nevoie ;i de m]ncare mai mult[.
Dac[ nu m[n]nci ;i `ncerci s[ dansezi,
vei fi epuizat.”

Sunt pu\ine ;anse ca a;a ceva s[ i se
`nt]mple ei. Jennifer prive;te spre anul ce
tocmai a `nceput ca unul care o va defini
pe femeia ce sper[ s[ devin[, o persoan[
a c[rei tenacitate interioar[ este pe m[su-
ra for\ei sale fizice. :i cu toate c[ timpul
pe care-l investe;te `n proiectele sale nu
se va scurta, este preg[tit[ pentru aceast[
provocare ;i pentru munca grea ce o
a;teapt[. C]t despre regimul intens de
exerci\ii fizice, `l vede ca pe un antrena-
ment care o preg[te;te pentru lupt[.

Jennifer Lopez, preg[tit[ pentru
un an plin de proiecte


