
Lemnul era prezent alături
de om pe tot parcursul vieții lui.
Imediat după naștere pruncul
era pus în leagănul sculptat
dintr-un trunchi de lemn și era
îmbăiat în vasul de lemn. Pe par-
cursul vieții obiectele din lemn
îl însoțeau pe om peste tot, fie el
bărbat la munca fizică a câmpu-
lui sau femeie în treburile casni-
ce. 

Acesta însoțește ființa umană
și când părăsește această lume.
Și ritualurile de pe parcursul vie-
ții unui om se foloseau de obiecte
din lemn. 

O pictur[ a lui Pablo Picasso a fost v]ndut[
la licita\ie cu 179,4 milioane de dolari, devenind
astfel cea mai scumpă operă de artă tran-
zacţionată vreodată la licitaţie. Reprezentanţii
casei organizatoare estimaseră iniţial că tabloul
"Les femmes d'Alger (Version O)" se va vinde
cu aproximativ 140 milioane de dolari, însă
licitaţia de luni seară a fost mult mai disputată,
iar preţul final de vânzare a fost de 179,4 mi-
lioane de dolari.

“Dresorul de stafii”, un spectacol marca
Vasile Blaga Paulin

B[t[lia caselor de licita\ii
duce la pre\uri nebune;ti
ale tablourilor
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Dacii liberi f[ceau contraband[
cu armament roman
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~n secolul XIX, fiecare gospod[rie avea
un atelier pe ntru sculptarea lemnului

Numeroasele descoperiri de piese
romane din spaţiul barbar sunt în ma-
joritatea cazurilor obiecte ajunse din
Imperiul Roman pe calea comerţului.

Există însă un eşantion de piese ro-
mane din mediul cazon care nu fac par-
te din mărfurile comercializate, mai
ales în afara graniţelor Imperiului Ro-
man.

Dacia Porolissenis se învecina la
graniţele sale cu Barbaricum, cu tribu-
rile dacilor liberi. Aşezările lor, cele cu-
noscute până în acest moment, în faţa
Porolissumului, cel mai important
punct defensiv, sunt orientate econo-
mic spre un schimb intens cu acest cen-
tru militar şi civil roman.

Totuşi, această viaţă economică a

aşezărilor de daci liberi şi a altor se-
minţii barbare din apropiere nu a fost
astfel organizată de la bun început pen-
tru că în timpul epocii lui Traian şi la
începutul domniei lui Hadrian, când
dacii mai sperau la eliberarea fostului
lor regat, aceştia au întreprins atacuri
repetate şi ostile împotriva noilor veniţi.

      Cea mai răspândită
dependență de pe Pământ este
fumatul, 22,5% din adulții din
lume fiind fumători - este
concluzia la care a ajuns Linda
Gowing de la Universitatea din
Adelaide (Australia), care a studiat
obiceiurile rele ale oamenilor în
funcție de locul de origine.
      Potrivit studiului desfășurat
de cercetătoare, locuitorii Europei
de Est ar fi cei mai mari fumători
și băutori din lume. Cercetătoarea
a analizat numeroase date,
îndeosebi ale Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS) și
Oficiului Națiunilor Unite

împotriva drogurilor și
criminalității. Dintre cei 22,5%
fumători de pe glob, bărbații
dependenți sunt 32%, iar femeile,
7%.
      Circa 43% din locuitorii
planetei consumă alcool și practic
5% dintre aceștia sunt alcoolici.
Cei mai mari consumatori de
alcool sunt europenii din est,
urmați de cei din nordul
continentului. Cel mai puțin beau
locuitorii Asiei de Est și Africii.
      În ceea ce privește consumul
de droguri ilegale (în majoritatea
țărilor), oamenii preferă
canabisul.

Est-europenii sunt cei mai mari fum[tori 
;i b[utori din lume
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Preşedintele Klaus Iohannis a
semnat, miercuri, decretul privind
promulgarea legii pentru
declararea zilei de 10 mai ca zi de
sărbătoare naţională, cu precizarea
c[ r[m]ne zi lucr[toare. 

Camera Deputaţilor a decis, în
luna aprilie, în calitate de for
legislativ decizional, ca 10 mai să
fie zi de sărbătoare naţională, fiind
ziua care marchează trei momente
istorice - începutul domniei lui
Carol I, Independenţa de stat şi
încoronarea primului rege al ţării.

Institu\iile vor organiza
manifestări de 10 mai în limita
alocaţiilor bugetare prevăzute.

Ziua de 10 mai este 
s[rb[toare na\ional[
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Din cele mai vechi timpuri între
om ;i natur[ a existat o relație nes-
cris[, strâns legată. Culegător sau
vânător, omul a interacționat în
permanență cu natura, aceasta ofe-
rindu-i locul perfect pentru adă-
post și hrană.

Privită mai în detaliu, relația omului
cu natura s-a concentrat mult pe relația
omului cu lemnul. Acesta a fost din cele
mai vechi timpuri folosit ca și material de
bază în activitatea zilnică, fiind utilizat la
construirea adăpostului, la realizarea ar-
cului sau a suliței pentru vânătoare dar și
pentru obiectele casnice și cel mai impor-
tant pentru aprinderea și întreținerea fo-
cului. În momentul în care omul a părăsit
modul de viață nomad și implicit traiul în
natură și s-a stabilit în comunități tot mai
moderne acesta a dus cu sine în interiorul
casei sale lemnul, sub diferite forme.

Lemnul, material
de construcție

În România, până la sfârșitul secolului
al XIX-lea, peste 70% din suprafața țării
era împădurită. Lemnul a fost cea mai la
îndemână resursă a oamenilor de a-și con-
strui casele și tot ce aveau nevoie în gos-
podărie. Acesta a fost utilizat sub diferite
forme, de la trunchiul brut curățat de ra-
muri până la bârne atent tăiate și cioplite
în patru fețe sau rotunde. Fiecare parte a
unui trunchi de copac avea utilitatea și în-
semnătatea ei, pierderile în folosirea lem-
nului pentru construcția unei case fiind
minime.

Un document vechi cu autor anonim
arată cât de util era lemnul și câte între-
buințări primea în fiecare gospodărie.
"Me;teru de c[;i f[cu din lemn tot ce era
prin ograda omului - cas[, ;ur[, podi;or[,
cotețe, garduri. Lemnu dac[ era mai mare
s[ ciople p[ dou[ ori p[ patru feță, dacă
era mai subțâre să folose rotund, a fost
casă de-o avut și bârne rotunde și cioplite,
și îmbinare încheotore, oricând no fost re-
gulă să piuie numa bârnă rotundă ori nu-
ma cioplită...". După cum reiese din text,
oamenii respectau lemnul așa cum acesta
era găsit în natură, dându-i o însemnătate,
o nouă viață. Meșterii populari care și-au
axat activitatea pe munca cu lemnul con-
siderau că acesta nu murea și îi dădeau
importanța unei ființe vi.

Lemnul are durabilitate atât fizică și
palpabilă cât și spirituală. Acesta continuă
să trăiască și după tăiere, fiind modelat ca-
pătă valoare pragmatică. Meșterii simt, cu-
nosc și modelează lemnul dând fiecărei
bucăți un sens și o funcție. Pe parcursul
transformării acestuia între meșter și lemn
se realizează o legătură care dăinuie peste
ani. 

Fiecare bărbat din comunitățile tradi-
ționale cunoștea mește;ugul lemnului, cel
puțin într-o măsură primară care să îi per-
mită să realizeze cele trebuincioase pe lân-
gă casă. Pentru lucrările mai dificile aceștia
apelau la specialiștii timpurilor, tâmplari,
dulgheri, stoleri. Aceste meserii presupu-
neau o bună cunoaștere, de cele mai multe
ori fiind transmise din generație în gene-
rație și reprezentau singura ocupație și sur-
să de venit a celor care o realizau. Mulți
dintre ei se identificau chiar și prin nume,
fiind frecvente și în prezent în cultura ro-
mânească familii precum Rotaru, Dulghe-
ru sau Dogaru. 

Lemnul era prezent alături de om pe
tot parcursul vieții lui. Imediat după naș-
tere pruncul era pus în leagănul sculptat
dintr-un trunchi de lemn și era îmbăiat în
vasul de lemn. Pe parcursul vieții obiectele
din lemn îl însoțeau pe om peste tot, fie el

bărbat la munca fizică a câmpului sau fe-
meie în treburile casnice. Tot lemnul în-
soțește ființa umană și când părăsește
această lume, sicriul și crucea fiind reali-
zate din material lemnos, prin diferite teh-
nici de prelucrare. Și ritualurile de pe par-
cursul vieții unui om se foloseau de obiecte
din lemn. Astfel plosca nașilor la cununie
era realizată din lemn precum era și pres-
curnicerul, pecetea cu care se imprimau
simbolurile creștine pe prescura realizată
de femei duminica pentru biserică. 

Lemnul, prezent zi de zi 

Sub diferite forme, lemnul adus în sta-
re brută din pădure iar pe urmă lucrat în
serile lungi de toamnă și de iarnă, era pre-
zent în fiecare gospodărie. Bărbații scul-
ptau în mici ateliere lângă casă, cu unelte
primare bucăți de lemn pe care mai apoi
le foloseau în traiul zilnic. De asemenea
aceștia se înconjurau și de obiecte mai mari
din lemn pentru care apelau la cei mai
abili în această meserie. Mobilierul era din

lemn, se mânca din vase de lemn, alimen-
tele se păstrau tot în astfel de obiecte, unel-
tele din gospodărie erau  din lemn. De ase-
menea obiectele de cult erau tot din lemn,
cel mai bun exemplu fiind colecțiile etno-
grafice din muzeele din țară. Din lemn de
brad și stejar sunt realizate construcțiile,
din fag au fost realizate lăzile de zestre, din
corn și alun se găsesc sculptate bâte cio-
bănești iar din paltin și tei sunt realizate
furcile de tors, lingurile și alte obiecte cas-
nice. 

În unele cazuri obiectele de lemn sunt
păstrate până în prezent. Viticultura este
cel mai bun exemplu în acest sens, mește-
șugul dogăritului fiind păstrat în regiunile
viticole extinse din țară. Butoaiele de lemn
sunt principalele recipiente folosite în acest
domeniu chiar și după mai bine de 1000
de ani de la apariție. Pentru prelucrarea,
depozitarea, transportul și conservarea vi-
nului sunt necesare recipiente de dimen-
siuni și forme diverse, ciubere, căzi, bu-
toaie, precum și presa pentru struguri.
Deși au apărut materiale noi pentru rea-
lizarea acestora, lemnul rămâne încă în

preferințele viticultorilor, acesta împru-
mutând o parte din aroma lui vinului. 

În unele privințe munca cu lemnul a
evoluat în prezent față de ce era în gospo-
dăriile tradiționale. În actualitate lemnul
primește mult mai multă atenție din punct
de vedere estetic. Modelele cu care sunt
înfrumusețate bucățile de lemn acum, mo-
tivele diferite pe care le primesc îi dau o
putere vizuală mult mai mare. Obiectele
mai vechi de lemn sunt lipsite de prea mul-
te forme, acestea fiind în mare parte geo-
metrice, zoomorfe și antropomorfe. 

Obiectele care au umplut și au înfru-
musețat casele tradiționale românești sunt
greu de găsit în gospodăriile din ziua de
azi, dar acestea sunt bine conservate și pre-
zentate publicului larg în cadrul muzee-
lor.

Informa\iile au fost preluate din capi-
tolul “Lemnul - generator de valori patri-
moniale”, publicat de muzeograful Mara
Lobon\ Pu;ca;, `n volumul Studii ;i Co-
munic[ri, ap[rut `n 2012 la Editura Mu-
zeului S[tm[rean.

A consemnat Adrian Caraba

~n data de 17 mai 1920 Vaticanul o
trecea `n r]ndul sfin\ilor Bisericii Ca-
tolice pe Ioana D’Arc (1412-1431),  A
fost supranumită de naționaliștii fran-
cezi “fecioara din Orleans” și i s-a atri-
buit faptul că, în urma unor viziuni,
Dumnezeu i-a spus să reîntoarcă pă-
mânturile Franței care erau dominate
de Anglia după Războiul de o sută de
ani (1337 - 1453).

Născutã în ianuarie 1412, la Dom-
remy,(Burgundia, azi provincia Lore-
na), Fecioara din Orleans este consi-
derat[ cea mai important[ figură din
Evul Mediu al Franței. Ioana a afirmat
de nenumărate ori c[ auzea voci de ori-
gine divină (considerate astăzi simpto-
me ale schizofreniei), voci care-i po-
runceau s[ mobilizeze armata în lupta
pentru eliberarea Franței de sub domi-
nația engleză. Trimisă să conducă tru-
pele franceze care asediau cetatea din
Orleans, Ioana d’Arc, spune mitul, a
reușit s[ o cucerească în doar 9 zile
(afirmație contrazisă de realitatea is-
torică). După mai multe victorii în se-
rie, ea a contribuit la încoronarea re-
gelui Charles VII la Catedrala de la
Reims. La vârsta de 13 ani, Ioana d'Arc
aude "voci" care îi comandă să meargă
la Bourges și să salveze regatul. În anul
1428, locuitorii din Domremy fug din
fața armatelor anglo-burgunde, care
dau foc bisericii. Ioana este martoră la
violarea și uciderea surorii sale, Cat-
herine, de către soldații englezi. "Voci-
le", pe care numai ea le aude, devin im-
perative. Reticentă până atunci, se ho-
tărăște să-i mărturisească unchiului
său că primește ordine misterioase să
meargă să elibereze regatul. Acesta o
duce la castelanul de Veaucouleurs, Ro-
bert Bedricourt, un fidel al casei de Va-
lois. Sceptic la început, căpitanul se lasă
convins până la urmă. Îi dă un cal, o
mică escortă, veșminte bărbătești și o
scrisoare de recomandare pentru a se
putea apropia de Delfinul Carol (re-
gentul Charles).

Oamenii de arme acceptă să i se su-
pună. Istoricii apreciază ca uluitor fap-
tul că tânăra se face ascultată de bărbați
ce nu au obișnuința disciplinei. Venirea
ei îi redă încrederea Delfinului, care
aștepta impasibil căderea Orleansului.
Ioana îl convinge pe Delfin să profite
de avantajul obținut și să accepte să-l
conducă la Reims, pentru a fi uns rege,
după cum i-au comandat "vocile". În
pofida sfaturilor înțelepților, pruden-
ților și intriganților, se supune planului
său. După 15 zile de călătorie triumfală,
Ioana și Delfinul intră în Reims. Carol
al VII-lea este uns rege în prezența ei
și a stindardului. 

Aproape un secol
de la canonizarea

Ioanei D’Arc

ME{TE{UGURI
Lemnul adus în stare brută din pădure iar pe urmă lucrat în serile lungi de toamnă și de iarnă, era

prezent în fiecare gospodărie. Bărbații sculptau în mici ateliere lângă casă, cu unelte primare bucăți
de lemn pe care mai apoi le foloseau în traiul zilnic. Aceștia se înconjurau și de obiecte mai mari din
lemn pentru care apelau la cei mai abili în această meserie. Mobilierul era din lemn, se mânca din
vase de lemn, alimentele se păstrau tot în astfel de obiecte, uneltele din gospodărie erau  din lemn. 

Lemnul era prezent alături de om pe tot parcursul vieții lui. Imediat după naștere pruncul era pus în leagănul sculptat dintr-
un trunchi de lemn și era îmbăiat în vasul de lemn. Pe parcursul vieții obiectele din lemn îl însoțeau pe om peste tot, fie el
bărbat la munca fizică a câmpului sau femeie în treburile casnice

~n secolul XIX, fiecare gospod[rie avea
un atelier pe ntru sculptarea lemnului
Aceast[ materie prim[ era util[ pentru fabricarea obiectelor casnice necesare `n locuin\[ 
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ISTORIE
La Petea au fost descoperite două obiecte militare romane, o fibulă şi un vârf de lance. Vârful

de lance are 22 de centimetri lungime şi 3 lăţime, are vârful rupt şi muchiile tocite, semn al unei
utilizări serioase. Fibula s-a găsit în stare fragmentară, iar corpul piesei prezintă pe margini un
decor mărunt. Ambele piese aparţin unor complexe închise, databile în prima jumătate a secolu-
lui II d.Hr., şi nu sunt singulare în acest spaţiu, asemenea piese fiind descoperite şi la Medieşu
Aurit şi Lazuri.

Arhitectura civilă şi militară a
Daciei romane îşi are momentele
de început şi de sf]rşit puse sub
simbolul a două poduri aruncate
de Traian şi Constantin cel Mare
peste Dunăre, respectiv la Drobeta
şi la Sucidava (Celei).

Caracterul lor excepţional, în special
al primului, constă în aceea că, traversînd
cel mai mare fluviu al Europei, podul con-
struit de Apollodor din Damasc la Dro-
beta în răstimpul cuprins între primăvara
lui 103 şi cea a lui 105, îşi sprijinea supra-
structura de lemn, lungă de 1.135 m şi
lată de 14,55 m, pe douăzeci de picioare
de piatră care ocupau prin masivitatea
zidirilor lor 40% din lăţimea patului de
scurgere al apelor. Această monumentală
operă, cu importanţă deopotrivă militară
şi economică (lăţimea deosebit de mare
permitea un trafic intens în ambele sen-
suri), a pus serioase probleme de în-
treţinere, dezafectarea lui dator[ndu-se
şi schimbărilor intervenite în configuraţia
albiei fluviului în acel loc.

Un fapt semnificativ pentru arhitec-
tura şi urbanismul roman din Dacia este
neobligativitatea corespondenţei absolute
între statutul administrativ-politic al unei

aşezări şi gradul ei de dezvoltare sub ra-
port constructiv, urbanistic. Aceasta în-
seamnă că nu numai aglomeraţiile urba-
ne, care aveau rangul de “municipium” şi
“colonia” şi se bucurau de dreptul italic,
beneficiau de comodităţile nivelului ri-
dicat de viaţă romană orăşenească.

Existau nenumăraţi “pagi” (sate), ce
administrau largi teritorii de locuire ru-
rală, al căror aspect urbanistic şi arhitec-
tonic se asemăna mult cu cel al munci-
piilor şi coloniilor. Sucidava este exemplul
cel mai ilustru. Îi urmează castrul şi aşeza-
rea civilă de la Răcari, cea de la Aquae
(Cioroiul Nou, ambele în Oltenia) sau de
la Cristeşti ([îngă Tg. Mureş). Micia
(Veţel), în Dacia Superior, era ca şi Suci-
dava, un “pagus”.

Clădiri publice ridicate din
zidărie şi cu coloane de piatră

Se găseau în aceşti “pagi” terme, clă-
diri publice ridicate din zidărie şi cu co-
loane de piatră, incinte de apărare cu cur-
tine şi turnuri de piatră, planuri stradale
ortogonale de reţelele cărora erau deli-
mitate cvartalele de locuinţe (insulae),
canalizări şi apeducte şi chiar amfiteatre
(cazul amfiteatrului militar de la Micia).

Comodităţile menţionate, din “pagi” sau
din vilele rustice, nu presupuneau luxul>
ele erau exclusiv utilitare, iar modestei
lor folosinţe nu-i lipsea, c]teodată, încli-
narea către împodobire prin tencuieli pic-
tate sau stucaturi simple, cum s-au găsit
la Micia, de pildă.

Unele a;ez[ri urbane erau
lipsite de ziduri de ap[rare 

Aflate în preajma castrelor, unele
aşezări orăşeneşti se dispensau de ziduri
de apărare, care să le impună un plan ri-
guros, dar păstrau o tramă stradală mai
mult sau mai puţin rectangulară. Forul,
elementul definitoriu al unei “civitas”, îl
regăsim la Ulpia Traiana şi Napoca, iar
despre clădirile ce mărgineau aceste “fora”,
fie că vor fi fost ele bazilici, temple sau
porticuri, stau mărturie sumedenie de
capiteluri de piatră, ridicîndu-se în Dacia
intracarpatică la peste două sute de piese,
care provin, în majoritatea lor, de la Po-
rolissum, Apulum, Potaissa, Napoca, Ul-
pia Traiana şi Micia.

Cel mai interesant edificiu public al
Sarmizegetusei este palatul Augustalilor,
destinat cultului împăratului în provincia
Dacia. Ob]rşia orientală a planului său

cu atrium poate fi susţinută prin compa-
raţia cu bazilica de tip sirian de la Callatis,
cu care are multe asemănări, precum şi
prin existenţa, în exteriorul zidirii, a unor
contraforturi tipice construcţiilor din

Orient. Interiorul palatului era placat cu
lespezi de marmură de Bucova, iar pavi-
mentele lucrate în mozaicuri din spărturi
de cărămidă prinse în pat de beton.

A consemnat V. A.
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Puterea militară a acestor barbari nu
poate fi prea bine apreciată tocmai datorită
lipsei de descoperiri arheologice care ar
putea să ofere lămuriri în aces sens. Lu-
crurile par cu atât mai greu de analizat,
dacă se ia în considerare o părere care este
demult acceptată între istoricii şi arheo-
logii acestei perioade, cea că armatele lui
Traian au depăşit în epoca războaielor cu
dacii graniţele viitoarei provincii Dacia,
tocmai pentru a crea un Vorland, o zonă
de siguranţă, care să-i ferească de even-
tualele contraatacuri din partea vecinilor
barbari.

Majoritatea pieselo r militare romane
descoperite la nord-vest de Porolissum au
fost adesea încadrate ca fiind din epoca
războaielor dacice ale lui Traian.

V]rful de lance descoperit
la Petea a fost intens utilizat

La Petea au fost descoperite două
obiecte militare romane, o fibulă şi un
vârf de lance. Vârful de lance are 22 de
centimetri lungime şi 3 lăţime, are vârful
rupt şi muchiile tocite, semn al unei uti-
lizări serioase.

Fibula s-a găsit în stare fragmentară,
iar corpul piesei prezintă pe margini un
decor mărunt. Ambele piese aparţin unor
complexe închise, databile în prima ju-
mătate a secolului II d.Hr., şi nu sunt sin-
gulare în acest spaţiu, asemenea piese fiind
descoperite şi la Medieşu Aurit şi Lazuri.

Obiectele de la Petea
au fost descoperite într-o
aşezare barbară

Arheologii sătmăreni sunt înclinaţi să
creadă că obiectele descoperite la Petea
de arheologul Robert Gindele, `n anul
1999, au aparţinut iniţial unui soldat ro-
man, suliţa şi fibula de acest tip fiind cu-
rent întâlnite în rândul auxiliarilor din

castrele de pe limes-ul Daciei.
Obiectele de la Petea au fost descope-

rite într-o aşezare barbară locuită de o po-
pulaţie amestecată formată din vandali şi
daci liberi. Robert Gindele a spus că au
existat relaţii economice între romani şi
aceste triburi, dar cele două piese sunt
speciale pentru că sunt piese militare.

Existenţa lor în această zonă se poate
explica ori prin faptul că un barbar a făcut
serviciul militar în armata romană şi a
adus apoi piesele acasă, ori prezenţa pie-
selor pot indica o eventuală prezenţă mi-
litară romană în zonă, aceste două piese
fiind datate după războaiele traiane.

Mai există o teorie, confirmată de des-
coperirile făcute în Muntenia şi Moldova,
şi anume că tot teritoriul regatului dacic
a fost cucerit de romani, după care aceştia
s-au retras în Transilvania şi Oltenia.

În zona noastră această terorie nu este
confirmată pentru că încă nu s-a desco-
perit o garnizoană romană, dar au fost
găsite un număr de piese care indică o
posibilă prezenţă militară romană în
această zonă.

Un soldat roman avea
la dispoziţie un echipament
extrem de bine pus la punct

Prezenţa militară romană în această
zonă ar putea fi confirmată şi prin faptul
că la cuptoarele dacice de la Medieşul Au-
rit au fost descoperite mai multe piese mi-
litare romane, şi se presupune că pentru
o perioadă de timp producţia de la Medieş
a fost controlată de romani.

Exportul de armament roman către
triburile barbare era interzis, dar, ca în
orice perioadă istorică se făcea şi atunci
contrabandă. Limesul de la Porolissum
este unul dintre cele mai mari 4 aşezări
de acest fel, celelalte 3 fiind la Zork în Ma-
rea Britanie, Koln în Germania şi lângă
Viena în Austria.

Zona Porolissum era una dintre cele
mai bine fortificate graniţe ale Imperiului

Roman din Europa.
Un soldat roman avea la dispoziţie un

echipament extrem de bine pus la punct,
confecţionat în ateliere militare. Arma de
atac era o spadă scurtă, iar pentru anga-
jarea la distanţă soldatul dispunea de un
pilum, o lance pentru aruncare.

Echipamentul defensiv era format
dintr-un scut, coif şi platoşă pentru pro-
tejarea pieptului şi a spatelui, iar cei mai
bogaţi dispuneau de protecţii pentru pi-
cioare şi braţe.

Platoşa, coiful şi sabia erau piese im-
portante, care erau recuperate de pe câm-
pul de luptă, de aceea arheologii nu des-
coperă multe asemenea piese.

Bătăliile între daci şi romani
au fost exagerat de violente

Cele două piese de la Petea înmulţesc
numărul de obiecte militare romane din
mediul barbar care atestă ori un comerţ
de contrabandă cu obiecte romane cazo-
ne, ori evenimente dramatice, bătălii între
daci şi romani, obiectele putând ajunge
în Barbaricum ca trofee, în urma unui
raid de jaf în provincia Dacia.

Confruntările au fost fără doar şi poa-
te extrem de violente şi au fost resimţite
în întreaga lume barbară învecinată şi
aceasta cu atât mai mult cu cât vexilaţiile

romane au înaintat de-a lungul râului So-
meş, urcând apoi pe Tisa pentru a pune
capăt existenţei ultimului complex de for-
tificaţii dacice de pe Valea Tisei Superioa-
re, cetăţi aflate astăzi în marea lor majo-
ritate în judeţul Maramureş-cetăţuia
Oneşti şi la Zakarpat, Malaja şi Solotvina
în Ucraina.

Informaţiile au fost preluate din capi-
tolul "Obiecte de factură romană desco-
perite la Petea", scris de Călin Timoc şi
Robert Gindele, publicat în volumul "Stu-
dii şi Comunicări seria arheologie", pu-
blicat de Editura Muzeului Sătmărean.

A consemnat Bogdan Mihalca

Arhitectura roman[ urban[ `n Dacia a l[sat multe vestigii

Exportul de armament roman către triburile barbare era interzis

Produc\ia cuptoarelor dacice din Medie;u
Aurit a fost controlat[ de romani

Dacii de pe teritoriul actual al jude\ului f[ceau contraband[ cu armament roman

Castrul de la Drobeta, construit de `mp[ratul Traian `ntre r[zboaiele dacice
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Cu ocazia lans[rii c[r\ii sale de
versuri, g]nduri ;i amintiri “Vre-
mea Trandafirului”, cunoscutul
actor s[tm[rean Vasile Blaga ;i-a
lansat ;i un nume nou de scen[,
pe care insist[ s[ `l folosim de
acum `ncolo ca s[ `l individuali-
zeze fa\[ de alte persoane publice
cu acest nume. A ad[ugat la nume
“Paulin”, un omagiu adus mamei
sale, Paulina, a c[rei amintire o
ador[.

Complet]nd acest... hai s[-l numim
rebranding, actorul a lansat ;i un specta-
col, construit pe funda\ia unui text de Ion
B[ie;u, pe care Blaga Paulin adaug[ frag-
mente ;i aluzii la opere de Theodor Ma-
zilu, William Shakespeare ;i :tefan Au-
gustin Doina;, dar ;i inspira\ii personale,
spectacolul devenind de la un punct ̀ nco-
lo un show de improviza\ie.

Dar nu este un one-man show. Este
mai cur]nd un fel de sonat[ baroc[, `n
care instrumentul solist - de la care, s[
nu uit[m, se a;tepta `n acea vreme s[ in-
troduc[ o mul\ime de ornamente pe l]ng[
linia melodic[ principal[ - este asistat de
a;a-numitul “basso continuo”, cu func\ie
de suport al armoniei ;i contrast de so-
noritate. De obicei solistul avea o sono-
ritate ̀ nalt[, str[lucitoare - vioara ;i flautul
fiind instrumentele predilecte acestui gen
- `n timp ce basul continuu se c]nta `n

registre grave, la violoncel sau clavecin.
De ce compar[m acest spectacol, apa-

rent u;urel, cu o sonat[ baroc[? Din cauza
prezen\ei lui Stelian Ro;ian, ̀ n rolul unui
v[taf uitat de lume `ntr-un castel ruinat.
Actorul, protagonist ̀ n marea majoritate

a premierelor importante din stagiunea
curent[, asigur[ echilibru `n scen[ prin
jocul s[u sobru, bine temperat, comic f[r[
a da ̀ n histrionism excesiv, contempl]nd
u;or amuzat tiradele colegului s[u. Adic[
o presta\ie care corespunde cu ceea ce se

a;teapt[ de la acompaniatorul din basul
continuu.

C]t prive;te “vioara solo”, Vasile Blaga
- Paulin, s[ nu uit[m - nu-;i dezminte re-
numele de comedian ;i obiceiul de a-;i
aduce personalitatea expansiv[ ̀ n roluri,

p]n[ la anularea specificului personajului
scris. Aici fiind o parafraz[ dup[ B[ie;u
- alt gen consacrat de muzicienii barocu-
lui - actorul are deplin[ libertate< face
poante cu aluzii locale, pocne;te din bici
ca la ferma sa din Botiz, umple spa\iul
sonor cu dic\ia sa sacadat[ ;i accentul
u;or italian, c]nt[ ;i danseaz[, antreneaz[
publicul, d[ un recital de mimic[ ;i ges-
tic[, f[c]ndu-te s[ cau\i cu privirea invi-
zibilii nobili pe care dresorul-farsor ̀ i an-
treneaz[ (la premier[ s-au f[cut v[zu\i
spre final). Ca ;i `n cartea sa, `n acest
spectacol Vasile Blaga Paulin este `ntru
totul el ̀ nsu;i ;i nu vrea s[ fie altul sau s[
fac[ vreo concesie dinadins “artistic[”
unui public mai preten\ios. E un enter-
tainer ;i a;a vrea s[ r[m]n[. Cine nu `i
gust[ stilul poate fi dezam[git, dar lumea
se distreaz[, iar publicul de joi sear[, cu
foarte mul\i tineri, a intrat inclusiv pe
scen[ la finalul spectacolului, dans]nd ̀ n
;ir indian. “Cu elegan\[ ;i prestan\[“, vor-
ba dresorului din poveste.

Am auzit oameni spun]nd c[ actorul
e cabotin. Noi am zice c[ e o chestiune de
asumare a unui anume tip de actorie ;i
spectacol. E divertisment, e distrac\ie f[r[
preten\ii de mare art[. Actorul poate fi ;i
profund dac[ dore;te (;i ̀ n carte are mo-
mente realmente emo\ionante). Dar sun-
tem convin;i c[ sondajele Teatrului de
Nord au ar[tat c[ lumea vrea comedii
u;oare, relaxante. :i atunci... clientul nos-
tru, st[p]nul nostru.

V. A.

~nainte de vernisajul expozi\iei
“Micul Prin\”, edi\ia 20, Cristina
Gloria Opri;a spunea c[ nu vor
ajunge dou[ pagini de ziar pentru
a-i pomeni cum se cuvine pe cei
aproape 120 de arti;ti din catalo-
gul evenimentului. ~ntr-adev[r,
lista e impresionant[, ca ;i parcur-
gerea pas cu pas a expozi\iei.

De la intrarea ̀ n galeriile dedicate de
la Muzeul de Art[, pa;ii `\i sunt condu;i
de urme frumos decorate, de parc[ ̀ nsu;i
micul prin\ din poveste ar fi trecut pe
acolo s[ vad[ ce s-au g]ndit oamenii s[
`i dedice. :i el, ca ;i noi, nu s-ar fi plictisit
defel.

Varietatea lucr[rilor e uimitoare.
Poate doar genul portretului s[ fie mai
pu\in reprezentat, `n rest avem de toate<
colaje, instala\ii, lucr[ri ̀ n ulei, ̀ n acrilic,
o excelent[ colec\ie de fotografii, montaje
inventive, o provocatoare sculptur[ `n
bronz (semnat[ Ana Zoe Pop), o poart[
spre Eden (adus[ tocmai de la Br[ila de
Gheorghe Mosorescu)... Dac[ pomeni-
rea numelor arti;tilor ̀ ncape totu;i ̀ ntr-
un spa\iu rezonabil (dup[ cum vede\i
mai jos), o analiz[ serioas[ a lucr[rilor
ar umple lejer o carte.

Sunt lucr[ri care te fac s[ te opre;ti
fascinat `n fa\a lor< “C[l[toriile” lui Ioan
Pop Prilog, micile peisaje esen\ializate
semnate de Mica Sasu, dou[ cicluri de
fotografii foarte diferite, dar la fel de im-
presionante, semnate de Carina Man\a
;i Tadao Shibata, o compozi\ie-portret
plin[ de ironie lucrat[ `n alb-negru de
Timea Mitroi, r[scrucea de idei ;i con-
cepte desenat[ multicolor de Dan Cos-
ma, “planeta-giuvaer” asamblat[ din pie-
tre semipre\ioase de Sorina Ardelean,
colaje ingenioase (Daniela Frumu;eanu,
Mate Rainer, desenul unei evolu\ii ovi-

pare g[ndit de Leonard Lupu, “Sonatina”
de culori compus[ de Maria Olteanu... ;i
multe, foarte multe altele. Este extraor-
dinar[, ca de fiecare dat[, dezl[n\uirea
de energie creatoare st]rnit[ de ideea
Cristinei Gloria Opri;a. Merit[ s[ v[
`nt]lni\i cu ea pe viu.

Participan\ii la expozi\ia
Micul Prin\ 2015

Sorina Ardelean, Viktor Anghiu; Lo-
cher, Anna Catinca Antohe, Rodica Ban-
ciu Regep, Mircea B]tc[, Liana B[d[l[u,

Ioana B[ltan, Jacqueline Benea, Cristina
Busuioc, Cercul de pictur[ al Casei de
Cultur[ Ploie;ti, Elena Felicia C]mpian,
Dana C[lug[reanu, Andrei Alexandru
Ciubotariu, Andreia Ioana Cisma;iu, Ro-
bert Costea, Marius Coman-Sipeanu,
Oana-Alexandra Coman-Sipeanu, Olim-
pia Angela Coman-Sipeanu, Cercul de
pictur[ Coloria al Asocia\iei Inedit 87
Satu Mare, Cristian Che;u\, Dan Cosma,
Roxana Constantinescu, Nicolin Dejan,
Eugenia Dr[goi Banciu, Daniela Fru-
mu;eanu, un grup de studen\i ai
Facult[\ii de Teatru ;i Televiziune a Uni-

versit[\ii Babe;-Bolyai Cluj-Napoca
(Norbert Boda, Andreea B[nic[, Denisse
Moise, Irnima Sibef, Dan Pughineanu,
Cosmin St[nil[, Victor Tunsu, Eric
|u\uianu), Cornel Gavril[, Dorel G[in[,
Iulian Dan Cotfas, Vlad Hurgoiu, Teo-
dora Dima, Andriana Oborocean, :tefan
B[dulescu, Oana Popa, Leonard Viziteu,
Alex Csaba Nistor, Bogya Aniko, Andra
Cr[ciun, Gyori Erika, Ina Lunganu, Luiza
Ionescu, Lilla Leopold, Lorincz Tamas,
Bernard Naghi,  Oana Simtion,  :tefan
Preda, George Tentean, Emanuela
V[;can, Mihaela Gan\[, Drago; Geor-

gescu, Marilena Gheorghi\[, :tefan
Gnandt, Casandra Florina Ha\eganu,
Ovidiu Ha\eganu, Florin Ianas, Ovidiu
Ianca, Daiana Ilcu, Mihaela Ilie, Corne-
lia-Camelia Ion, Ioana Ionescu, Andreea
Iovan-Bertok, Lazin Csaba, Jakab Mo-
nika, Kiss Janos, Doris Kun, Emilia Kun,
Eszter Lang, Agneta Labancz-Cisma;iu,
Leonard Lupu, Caius Lugojan, elevi ai
Liceului de Art[ “Hans Mattis Teutsch”
Bra;ov, elevi ai Liceului Teoretic
Negre;ti-Oa; (Emilia Stan, Teodora Dan,
Vlad |ipla, Iulia Corpo;, Vanessa Mihoc
- prof. Vasile :aito;), Istvan Magen, Mu-
gurel Emanuel Manea, Gabriela Elena
Marica, Oliver Marica, Mira Marinca;,
Carina Ada Man\a, Dominic Man\a, Mi-
lea Mihalache, Timea Mitroi, Sixtine Mi-
troi, Katalin Moldvai, Gheorghe Moso-
rescu, Ovidiu Munteanu, Vasile
Mure;an, Alina Nealco;, Marius Olariu,
Maria Olteanu, Cristina Gloria Opri;a,
Lia Paul Trifu, Mihai Paskan, Virginia
Pi;coran, Ana Zoe Pop, Corneliu Pop,
Zita Pop, Adriana Popa C[nija, Vasile
Pop Negre;teanu, Ioana Liana Popa, Ta-
mas Potyok, Ioan Pop Prilog, Lucica Io-
nela Popescu, Gabriela Radu, Minerva
Radu-M[rginean, Mate Rainer, Simina
R[dulescu, Eugenia Riemschneider, Sofia
Emilia Ross, Ana-Maria Rugescu, Ioana
Russel-Banciu, Radu Ru;anu, Cristina
Sab[u-Trifu, Aron S]mp[lean, Hanna
S]mp[lean, Mica Sasu, Valer Sasu, Alfred
Schupler, Sofia S]rbu, Lola Scripor, Liviu
Scripor, Tomaz Sedonja, Tadao Shibata,
Adam Sofine\i, Maria Zoi\a Suiugan,
Szabo T. Zoltan, Kalman Sztrharszky,
elevi ai :colii “Avram Iancu”, elevi ai :co-
lii “Mircea Eliade”, Valentina :tef[nescu,
Andrea T[m[;an, Dani T[m[;an, Laura
Titor, Vasile Tuns, C[lin, Ionela, Alexie,
Dimitrie, Nicolai V[dan ;i prietenii, Hu-
go ;i Marius Zah.

Vasile A.

“Dresorul de stafii”, un spectacol marca Vasile Blaga Paulin

Elevi din clasa a IV-a B de la :coala Avram Iancu, fo;ti elevi ai doamnei Bety, au participat și ei cu lucrări la expoziție

Stelian Ro;ian ;i Vasile Blaga Paulin `n spectacolul lor lansat la sf]r;itul lunii aprilie

De la intrarea `n galeriile dedicate, pa;ii `\i sunt condu;i de urme frumos decorate, de parc[
`nsu;i micul prin\ din poveste ar fi trecut pe acolo s[ vad[ ce s-au g]ndit oamenii s[ `i dedice. :i
el, ca ;i noi, nu s-ar fi plictisit defel.

“Micul Prin\” a adus peste o sut[
de arti;ti `n s[lile Muzeului de Art[
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Pentru via\a de zi cu zi, orga-
nismul are nevoie de energie, care
provine mai ales din glucide.
Acestea sunt transportate prin
s]nge la nivelul celulelor ;i trans-
formate `n energie. Pentru a be-
neficia de glucoz[, celulele au ne-
voie de insulin[, care se produce
`n pancreas.

~n cazul diabetului zajarat, celulele
pancreatice elibereaz[ o cantitate in-
suficient[ de insulin[ rezultatul fiind
cre;terea glucozei `n s]nge ;i produ-
cerea diabetului zaharat (DZ).

Speciali;tii afirm[ c[ un diabet ne-
glijat ;i/sau netratat duce la calcifierea
arterelor (arterioscleroza). Aceasta este
cauza hipertensiunii arteriale, a tul-
bur[rilor de circula\ie la nivelul picioa-
relor (care vor determina apari\ia du-
rerilor ̀ n timpul mersului), a infarctu-
lui miocardic sau a accidentelor vas-
culare cerebrale.

Datorit[ hiperglicemiei apar ;i le-
ziuni ale vaselor mici de s]nge. Acestea
sunt responsabile  de modific[rile pa-
tologice ap[rute la nivelul ochilor ;i al
rinichilor. "Leziunile diabetice" ale sis-
temului nervos (neuropatia diabetic[)
se manifest[ prin tulbur[ri  de sensi-
bilitate, furnic[turi, senza\ii de arsur[
;i durere la nivelul picioarelor ;i m]ini-
lor.

Iat[ ce pute\i face pentru a v[ \ine
sub control starea de s[n[tate
1. ~ncerca\i s[ sl[bi\i c]teva kilogra-
me.
2. Tratamentul cu antidiabetice orale
nu exclude regimul dietetic ;i exerci\iul
fizic
3. Nu cre;te\i ̀ n nici un caz doza zilnic[
de tablete
4. Evita\i pe c]t posibil consumul de
alcool ;i nu fuma\i.
5. Acorda\i aten\ie solicit[rilor fizice
neobi;nuite.
6. ~nv[\a\i simptomele unei hipoglice-

mii. ~n cazul unor manifest[ri deose-
bite contacta\i de urgen\[ medicul
dumneavoastr[.
7. P[stra\i ̀ ntotdeauna un plic de zah[r
la dumneavoastr[.
8. M[sura\i-v[ pe c]t posibil zilnic gli-
cemia, greutatea corporal[ ;i tensiunea
arterial[.
9. Inspecta\i-v[ regulat picioarele ;i
acorda\i aten\ie sporit[ prezen\ei unor
leziuni sau inflama\ii.
10. Comunica\i fiec[rui medic care v[
consult[ faptul c[ ave\i diabet zaharat
;i medicamentele pe care le lua\i.

Argintul are ast[zi o gam[
larg[ de utiliz[ri `n medicin[ ;i
nu numai. Este folosit `n mod
frecvent ca dezinfectant cu spec-
tru larg de uz medical, pentru de-
zinfectarea apei, este `ncorporat
`n cadrul consumabilelor medi-
cale (catetere, sonde endotrahea-
le), este folosit `n stomatologie
pentru implanturi dentare. ~n do-
meniul chirurgiei, argintul e fo-
losit `n unirea vaselor cerebrale
sau `nchiderea defectelor de pe
suprafa\a craniului.

A fost folosit la filtrele m[;tilor ce-
lor care se ocupau cu dezinfectarea `n
timpul epidemiei de grip[ aviar[.

Practic, argintul este un dezinfec-
tant universal, adev[rat medicament,
detronat `ns[ de apari\ia penicilinei ;i
uitat pe nedrept.

Solu\iile coloidale

Metalele coloidale sunt suspensii
extrem de fine ale unor particule me-
talice, cu dimensiuni foarte mici, ̀ n di-
ferite lichide cum ar fi apa. La aceste
dimensiuni, din punct de vedere fizi-
co-chimic ;i deci, din punct de vedere
al interac\iunii cu materia vie, ele de-
not[ propriet[\i care nu se `nt]lnesc
nici ̀ n cazul metalului brut, nici ̀ n ca-
zul compu;ilor acestor metale. Din
acest motiv, ele sunt studiate foarte in-
tens la ora actual[, exist]nd deja foarte
multe domenii de aplicabilitate, iar al-
tele noi apar constant, de;i suspensiile
coloidale sunt cunoscute de mult timp.

Dintre propriet[\ile interesante, de
men\ionat este comportamentul bio-
chimic aparte, manifestat prin
interac\iuni selective cu molecule com-
plexe, fiind astfel utilizate ca instru-
mente de studiu ;i ac\iune ̀ n medicin[,
microbiologie, genetic[ etc.

~n privin\a aspectului, suspensiile
coloidale metalice se prezint[ ̀ n gene-
ral ca lichide transparente. Anumite
nuan\e sunt date de forma ;i m[rimea
particulei ;i doar `n secundar de con-
centra\ie.

Aplica\iile biomedicale ale solu\ii-
lor coloidale se bazeaz[ inclusiv pe fap-
tul c[ ele, spre deosebire de s[rurile
metalelor, sunt mai pu\in reactive, fiind
astfel mai pu\in agresive fa\[ de bio-
chimia corpurilor.

Ca atare, surplusul lor este eliminat
mai u;or, o anumit[ cantitate
p[trunz]nd ̀ n mediul intercelular sau
intracelular, iar alta r[m]n]nd ̀ n fluxul
sanguin, iar nanoparticula ̀ ;i p[streaz[
forma pe termen relativ lung, eliber]nd
lent ionii metalului respectiv ;i
ac\ion]nd astfel mai bl]nd, dar mai sis-
tematic f[r[ a genera acelea;i efecte se-
cundare negative precum compu;ii
acelora;i metale.

Unul dintre efectele pentru care
anumite metale s-au f[cut remarcate
este efectul oligodinamic. Acest efect
descrie proprietatea acestora de a avea
o ac\iune puternic bactericid[, anti-
fungic[, antiviral[, cele mai puternice
recunoscute pentru aceasta fiind ar-
gintul (care se folose;te de exemplu la
argintarea vaselor destinate stoc[rii
apei `n navetele spa\iale sau avioane)
;i cuprul care pur sau `n aliaj, este uti-
lizat pentru orice suprafa\[ care este
necesar s[ se autodezinfecteze, cum ar
fi mobilierul de spital.

Mecanismul de ac\iune este `nc[
necunoscut. ~n realitate se pare c[ nu
se poate vorbi de un singur mecanism,
ele ac\ion]nd `n moduri diferite `n
func\ie de starea lor (compu;i, nano-
particule) ;i de substratul cu care inte-
rac\ioneaz[(bacterii, virusuri, fungi).
~n anumite cazuri particulare au fost
depistate, m[car par\ial, modalit[\ile
de ac\iune specifice.

Starea coloidal[ nu este o stare fi-
zico-chimic[ neobi;nuit[, artificial[,
ci este o stare c]t se poate de natural[,
fireasc[. Fierul din s]ngele nostru este
`n stare coloidal[. Toate mineralele din
fructele ;i legumele proaspete sunt `n
stare coloidal[. Pentru c[ organismul

nostru s[ poat[ s[ absoarb[ ;i s[ folo-
seasc[ mineralele ;i nutrien\ii, ele tre-
buie s[ fie `n stare coloidal[.

Majoritatea medicamentelor de
sintez[ se afl[ `ntr-o stare anorganic[,
cristalizat[, specific[ materiei inerte,
moarte. Ajunse ̀ n corp, ele trebuie adu-
se `n stare coloidal[ `nainte s[ poat[ fi
utilizate, proces foarte lent ce are loc
cu un consum mare de energie ̀ n urma
c[ruia, de cele mai multe ori r[m]n re-
ziduuri.

Stimuleaz[ digestia
alimentelor ;i absorb\ia
principiilor nutritive

Argintul  catalizeaz[ sau mediaz[
o multitudine de interac\iuni, mai ales
`n forma sa coloidal[.

O serie dintre aceste ac\iuni, de;i
nu complet explicate, sunt totu;i evi-
den\iate de studii moderne ;i nu nu-
mai< efectul antibacterian, antiviral, an-
timicotic, regenerator celular, antiin-
flamator.

Argintul coloidal face parte din ca-
tegoria mijloacelor medicale alterna-
tive, fiind considerat de marea majo-
ritate a utilizatorilor s[i ca lipsit de efec-
te secundare ;i un formidabil antibiotic
natural.

~n anul 1983 Ministerul S[n[t[\ii
din Statele Unite a recunoscut ;i apro-
bat argintul coloidal ca fiind un medi-
cament f[r[ reac\ii adverse.

Evident, dozele recomandate nu re-
prezint[ prescrip\ii medicale sau ga-
ran\ii de vindecare deplin[. Dar cine
ofer[ garan\ii de vindecare deplin[?

Efectele benefice ale argintului co-

loidal au fost confirmate de un studiu
realizat de doi cercet[tori germani pe
parcursul a 10 ani, care a cuprins peste
100 de subiec\i cu v]rste cuprinse ̀ ntre
2 ;i 85 de ani. S-au ob\inut rezultate
bune, unele chiar spectaculoase `n ca-
zul multor afec\iuni `ncep]nd cu ba-
nala r[ceal[ ;i termin]nd cu infec\ia
cu virusul HIV.

Folosirea argintului coloidal pentru
uz intern, nu ̀ nlocuie;te ̀ n nici un caz
vizita la medic. De asemenea, modali-
tatea de r[spuns a organismului la ar-
gintul coloidal difer[ de la persoan[ la
persoan[.

Acest metal `n stare coloidal[ sti-
muleaz[ digestia alimentelor ;i ab-
sorb\ia principiilor nutritive, secre\ia
de mucus ;i troficitatea mucoaselor
tractului digestiv, eliminarea reziduu-
rilor din intestin ;i a urinei din vezica
urinar[, stimuleaz[ memoria ;i imagi-
na\ia creatoare, stimuleaz[ func\ia de
reproducere, favorizeaz[ somnul, este
antibiotic natural, antiinflamator, anal-
gezic, antiseptic, regenerator al pielii
;i cicatrizant, revitalizant.

Ingerarea argintului coloidal corect
preparat nu rezult[ ̀ n acumularea aces-
tuia `n corp. Nu exist[ nici o eviden\[
c[ s-ar depozita semnificativ ̀ n unghii
sau p[r. Datele conduc la concluzia c[,
dup[ ingerarea a mai mult de 2 mg de
argint zilnic timp de mai multe luni,
acesta pare s[ fie evacuat din corp, `n
cea mai mare parte prin urin[, la aproa-
pe aceea;i rat[ la care este consumat.
Timpul de remanen\[ poate fi redus
semnificativ dac[ se beau doi litri de
ap[ pe zi.

Inginer chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Suspensiile coloidale metalice se pre-
zint[ ̀ n general ca lichide transparente.
Anumite nuan\e sunt date de forma ;i
m[rimea particulei ;i doar ̀ n secundar
de concentra\ie

M[sura\i-v[ pe c]t posibil zilnic glicemia, greutatea corporal[ ;i tensiunea ar-
terial[

Zece reguli de aur pentru persoanele cu diabet zaharat

Acest metal `n stare coloidal[ stimuleaz[ digestia alimentelor ;i absorb\ia principiilor nutriti-
ve, secre\ia de mucus ;i troficitatea mucoaselor tractului digestiv, eliminarea reziduurilor din in-
testin ;i a urinei din vezica urinar[, stimuleaz[ memoria ;i imagina\ia creatoare, stimuleaz[
func\ia de reproducere, favorizeaz[ somnul, este antibiotic natural, antiinflamator, analgezic,
antiseptic, regenerator al pielii ;i cicatrizant, revitalizant.

Argintul coloidal este un medicament
minune f[r[ efecte secundare

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST
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RE}ETE

Cozonac 
secuiesc

Ro;ii umplute
cu salat[ de vinete

Mod de preparare<

Amestecăm drojdia cu 2 linguri de
zahăr praf și puțin lapte călduț și lăsăm
până începe să crească. Adăugăm la
făina ținută în prealabil într-un loc cald
și cu restul ingredientelor o frământăm
bine, până când începe să facă bulbuci.
Formăm o sferă, ungem suprafața cu
puțin ulei și lăsăm aluatul la dospit.
Când a crescut bine, întindem aluatul,
formând fășii de lățimea degetului.

Lemnul rotund se preîncălzește și se
unge cu ulei. Se înfășoară cu f]șiile de
aluat, apoi se unge din nou cu ulei și
se învârte în zahăr tos. Se prăjește ro-
tind deasupra jarului, sau în cuptor cu
funcție gril, eventual în ulei fierbinte,
dar în acest caz se acoperă cu zahăr
abia după ce s-a prăjit.  Cât timp cozo-
nacul mai e fierbinte se presar[ cu za-
hăr tos (cristale mari), miez de nucă
măcinată, scorțișoară pudră, cocos mă-
cinat, sau cocos măcinat și colorat.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

1 kg de făină, 2 ouă, 4 gălbenușuri de
ouă, 12 linguri de zahăr pudră, 30 g
drojdie, puțină sare, 1/2 litri de lapte,
12 linguri de unt sau margarină topită,
coaja răzuită a unei lămâi, iar pentru
presărat< zahăr tos, miez de nucă mă-
cinată, scorțișoară pudră, cocos mă-
cinat, sau eventual cocos măcinat și
colorat. Veți mai avea nevoie de acele
obiecte rotunde, pe care se rulează

aluatul.

Mod de preparare<

Vinetele se prăjesc în coajă, la cup-
tor, sau dacă e posibil pe jar. Se curăță
de coajă pănă când încă nu se răcesc și
se toacă bine-bine cu un cuțit din lemn
sau din plastic. Pentru a curăța mai
ușor vinetele, puneți apă rece într-un

vas în care vă puteți răci mâinile în
timp ce îi dați jos coaja fierbinte. Nici
la preparare și nici la servire nu se fo-
losesc instrumente sau vase metalice,
deoarece vinetele vor pișca. Din găl-
benuș, muștar și ulei se prepară o ma-
ioneză, ceapa se taie măruntă, sau pre-
ferabil se răzuiește, toate acestea se
amestecă, se condimentează, iar roșiile
scobite în prealabil se umplu cu această
salată. Modul de ornare la servire de-
pinde doar de fantezia dumneavoas-
tră.

Ave\i nevoie< 
2 bucăți de vinete mai mărișoare, o
ceapă, gălbenușul unui ou, circa 250
ml de ulei de floarea soarelui, o lin-
guriță de muștar, 8 - 10 bucăți de roșii
bine coapte, dar nu moi, sare, piper.

T[i\ei de cas[
cu brânz[ s[rat[

Mod de preparare<

Se amestecă făina, ouăle și puțină
sare, se frământă bine, fie cu mâna, fie
cu robotul de bucătărie, sau cu mașina
de făcut pâine, apoi se face o minge și
se întinde cu sucitoarea, sau cu aparatul
special pentru făcut tăiței și se taie la
lățimea de circa 1 cm. Dacă folosiți ma-

șina de tăiței, aluatul trebuie să fie foar-
te consistent. Tăițeii se fierb în apă ușor
sărată, se strecoară, se stropesc cu puțin
ulei și se amestecă. Slănina sau baconul
se taie cubulețe se prăjește, apoi se stre-
coară de marea parte a unturii rezul-
tate. Tăițeii se amestecă cu brânza sfă-
râmată și cu slănina prăjită, se așează
într-un vas termorezistent, smântâna
se toarnă deasupra, în așa fel încât să
acopere cât mai egal toată suprafața.
Se pune la cuptor, la foc mare și se lasă
să se coacă, până când capătă o crustă
roșiatică. Se servesc calzi.

Ave\i nevoie< 
300 g făină, 2 ouă, 400 g brânză sărată
(eventual telemea, sau burduf), 200 g
slănină afumată sau bacon, 300 g de
smântână cu grăsime medie, puțin
ulei, sare, eventual piper și bineînțeles,
trebuie să dispuneți și de instrumen-
tele necesare, respectiv tabla de întins
și sucitoarea (sau mașina de tăiței).

Sup[ crem[ 
de cartofi

Mod de preparare<

Cartofii curățați, tăiați cuburi și bi-
ne spălați se pun la fiert în circa 1,5 -
2 litri de apă (sau eventual, dacă aveți,
în supă de carne), cu morcovul curățat
și mărunțit, prazul (sau ceapa), foile
de dafin și puțină sare. Când toate in-
gredientele, inclusiv morcovii s-au în-

muiat, se strecoară, dar zeama nu se
aruncă. Se scoate prazul și foile de da-
fin, iar restul se pisează sau se mixează,
până devine o pastă omogenă, adău-
gând treptat și zeama, precum și con-
dimentele după gust. Amidonul se fier-
be circa 2 minute în lapte, apoi se adau-
gă la amestecul anterior preparat, iar
după ce se răcește la circa 50-60 grade
C se adaugă și smântâna duce. Se ser-
vește călduță, ornată cu verdețuri,
eventual cu cârnați, slănină sau bacon
afumat și prăjit. Poate fi consumat și
de cei care nu pot mânca alimente pre-
parate cu r]ntaș.

Ave\i nevoie< 
1/2 kg cartofi, o lingură de amidon
alimentar, circa 100 g praz (sau o cea-
pă), un morcov (nu prea mare), sare,
piper, 5-8 foi de dafin, 200 ml lapte,
200 ml smântână dulce pentru gătit
(se poate înlocui cu iaurt cremă, sau
sana), cârnați afumați, slănină, bacon,

sau verdețuri pentru ornat.

Proprietăţile terapeutice ale
preparatelor din flori de salcâm
dau posibilitatea intervenţiilor în
tratarea și/sau ameliorarea mul-
tor boli, mai ales în afecţiunile sis-
temului nervos și în boli digestive
și pulmonare.

Efectele vindecătoare ale florilor de
salcâm se exercită la toate persoanele, in-
diferent de vârstă. Acţiunile asupra sis-
temului nervos se manifestă prin capa-
citatea de a calma și de a tonifia organis-
mul aflat în diferite stări nevrotice. Pro-
dusele din flori de salcâm sunt utilizate
în multe afecţiuni psihosomatice care
apar drept consecinţe directe ale unor
tensiuni sufletești.

Afecţiunile sistemului nervos dere-
glat se pot trata prin< inhalarea parfu-
mului florilor de salcâm, cu efecte liniști-
toare asupra psihicului, recomandându-
se scurte plimbări prin preajma salcâmi-
lor înfloriţi> aromatizarea camerei de lu-
cru și de dormit a bolnavului cu buchete
de flori proaspete> consumul unei infuzii
din flori uscate (o lingură la 200 ml apă
clocotită), luată în 3 reprize pe zi, într-o
cură de 3 săptămâni, înlocuind total apa
de băut> consumul zilnic a unui macerat
la rece din flori ţinute 2-3 zile în miere
de albine, luând câte 3-5 linguriţe pe zi>
tinctură din 20 de grame flori uscate care
se macerează în 100 ml alcool 70 de gra-
de, timp de 10-14 zile, din care se iau zil-
nic de două ori câte 10 picături.
Băi generale cu extracte din flori

În tratamentul bolilor aparatului di-
gestiv, de multă vreme este cunoscută
acţiunea benefică a florilor de salcâm
asupra gastritei hiperacide, mai ales cea
apărută pe un fond de nervozitate, la
acest efect contribuind glicoizii flavonici
care acţionează ca hipoacidifianţi.

Efecte benefice se constată în com-
baterea arsurilor de stomac (pirozis), apă-
rute mai ales noaptea, cu localizări re-
trosternale, datorate hiperacidităţii. De
asemenea sunt atenuate durerile în ulce-
rul gastric și duodenal, în gastralgii hi-
perclorhidrice, reflux gastro-esofagian,
indigestii după mese copioase cu alimen-
te grase, în insuficienţă hepatică, crampe
abdominale și hernie hiatală. La copii,
florile de salcâm pot avea efecte benefice

în diareea acidă sau vărsături de lapte,
precedate de agitaţie.

Tratamentele acestor boli digestive
se pot face cu încredere folosind o infuzie
din amestec, în părţi egale, cu flori de
salcâm și frunze de dud bogate în carbo-
nat de calciu cu efecte alcalinizante, de
reducere a hiperacidităţii gastrice> se ia
o linguriţă din amestec la 250 ml apă clo-
cotită, se infuzează acoperit 10-15 minute
și se beau două ceaiuri pe zi, după mesele
principale, în cure de lungă durată.

În cursul zilei, în locul apei potabile
sau a sucurilor, este recomandat să se
consume apă din flori de salcâm (o mână
de flori uscate se macerează la rece, mi-
nimum 8 ore, într-un litru de apă curată
de izvor).

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Preparatele din flori
de salcâm

amelioreaz[ boli ale
sistemului nervos

Afecţiunile sistemului nervos dereglat se pot trata prin inhalarea parfumului florilor de salcâm,
cu efecte liniștitoare asupra psihicului, recomandându-se scurte plimbări prin preajma salcâmilor
înfloriţi; aromatizarea camerei de lucru și de dormit a bolnavului cu buchete de flori proaspete;
consumul unei infuzii din flori uscate (o lingură la 200 ml apă clocotită), luată în 3 reprize pe zi,
într-o cură de 3 săptămâni.

rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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MOD~

Dac[ vre\i ca vara asta s[ v[
accentua\i feminitatea ;i s[ ave\i
un aer inocent ;i tineresc atunci
rochia `n carouri este alegerea
ideal[. Aceasta este la mod[ `n
acest sezon, fiind foarte prezent[
pe marile podiumuri ale marilor
designeri.

Rochiile ̀ n carouri sunt rochii lejere
care nu vor face altceva dec]t s[ v[ scoat[
`n eviden\[ ;i s[ v[ dea lejeritatea de care
ave\i nevoie ̀ ntr-o zi c[lduroas[ de var[.
Unii designeri au prezentat rochia al[turi
de teni;i pentru un look mai sport, dar
au fost designeri care au colorat rochiile
`n carouri cu nuan\e pastelate ;i au reu;it
un mix surprinz[tor de fresh ;i g]ndul
ne zboar[ la vremea c]nd eram pe b[nci-
le ;colii primare. Cu toate acestea, duo-
ul alb-negru a fost cel mai prezent `n
crea\iile designerilor.

|inut[ potrivit[ 
;i pentru birou

E;ti fata care mereu impresioneaz[
la locul de munc[ ;i vrei ;i `n aceast[
var[ s[ fii la `n[l\ime? Atunci `mbrac[ o
rochie ̀ n carouri ;i vei face cea mai bun[
impresie. Vei inspira seriozitate, `ncre-
dere ;i competen\[  dar `n acela;i timp
vei p[rea rupt[ din cele mai glam podiu-
muri de mod[. Cel mai potrivit model
de rochie `n carouri office este cel tip
c[ma;[. Trebuie purtat `ncheiat p]n[ la
ultimul nasture, iar astfel look-ul t[u va
fi unul dr[g[la; ;i vei deveni una dintre
cele mai simpatice colege. Chiar dac[
`ncheiat ;i ultimul nasture asta nu
`nseamn[ c[ trebuie s[ fii foarte serioas[.
Purtat cu prea mult[ seriozitate, printul
gingham se apropie amenin\[tor de cel
al uniformei de ;coal[ mai sus amintit.
Pentru a evita acest lucru ;i pentru a nu
asocia rochia `n carouri cu o uniform[
de ;coal[ asorteaz[ un ruj ro;u ;i o pe-
reche de pantofi statement ;i automat vei
avea un look foarte sexy. Tot pentru birou
po\i opta pentru rochia ̀ n carouri mulat[
pe corp. Cu siguran\[ prezen\a ta va im-
presiona pentru c[ \inuta este una stilat[,
dar `n acela;i timp are ;i un aer inocent.

Alegerea ideal[
pentru  o zi relaxant[

Rochia `n carouri nu este o alegere
perfect[ doar pentru o zi la birou. Ea se
potrive;te perfect ;i pentru o ie;ire rela-
xant[ de weekend. Lungimea ideal[ pen-
tru aceast[ rochie este cea midi, dar pen-
tru o zi `n care vrei s[ te relaxezi este ;i
ocazia perfect[ pentru a-\i dezveli pu\in
picioarele ̀ ns[ f[r[ s[ pari vulgar[. Alege
t[ieturi ;i forme de inspira\ie urban[ ;i
scoate din anonimat \inuta actual[ cu
accente sport.

Rochia `n carouri poate fi potrivit[
pentru orice activitate de sf ]r;it de
s[pt[m]n[. Dac[ trebuie s[ mergi `n vi-
zit[ la p[rin\ii iubitului t[u ;i vrei s[-i
convingi c[ fiul lor a f[cut cea mai bun[
alegere, po\i s[ te bazezi pe printul gin-
gham, pe o pereche de sandale classy ;i
cu siguran\[ vei face cea mai bun[ im-
presie. Dac[ nu ai de g]nd s[-\i vizitezi
socrii, dar ie;i cu fetele, o rochie `n ca-
rouri ;i o geac[ de piele este alegerea per-
fect[, iar pentru shopping po\i `nc[l\a
ni;te pantofi sport ;i libertatea de mi;care
va fi maxim[. 

Dac[ nu mergi la socri pentru c[ abia
acum are loc prima `nt]lnire cu b[iatul
la care ai visat de mult, atunci o rochie
`n carouri roz va fi colacul t[u de salvare
pentru c[ nu ai cum s[ dai gre;. 

Unii designeri au prezentat rochia al[turi de teni;i pentru un look mai sport, dar au fost designeri
care au colorat rochiile `n carouri cu nuan\e pastelate ;i au reu;it un mix surprinz[tor de fresh ;i
g]ndul ne zboar[ la vremea c]nd eram pe b[ncile ;colii primare.

Rochia `n carouri este potrivit[
pentru orice activitate
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DIET~

Orice diet[, chiar ;i cea mai
strict[ dintre ele, con\ine cel pu\in
un fel de br]nz[. Br]nzeturile
sunt recomandate ̀ n diet[ pentru
c[ sunt bogate `n calciu ;i protei-
ne. Au foarte pu\ine calorii, dar
trebuie alese cu grij[ pentru c[ nu
toate sortimentele de br]nz[ sunt
indicate atunci c]nd vrem s[ pier-
dem `n greutate. 

Din cauza procentului mare de
gr[sime ;i a num[rului mare de calorii
anumite tipuri de br]nzeturi sunt total
interzise `ntr-o diet[. ~n continuare
vom prezenta o list[ cu cele mai cu-
noscute sortimente de br]nz[ ;i num[r
ul de calorii pentru fiecare 100 de gra-
me. ~n acest mod vom ;ti ce s[ evit[m
atunci c]nd mergem la cump[r[turi.

Lista br]nzeturilor 

1. Brânză – caşcaval tip Gouda/Em-
mentaler< (20-30% grăsime) -300-400
kcal/ 100 g
2. Brânză tip Brie< (20-35% grăsime) -
300-370 kcal/ 100 g
3. Caşcaval clasic de vacă/ oaie/ bi-
voliţă< (20-30% grăsime) -270-420
kcal/ 100 g
4. Brânză tip Blue Danish< (30-45%
grăsime) -350-450 kcal/ 100 g
5. Brânză Ricotta light< (8-10% grăsi-
me) -140-150 kcal/ 100 g
6. Urdă< (10-15% grăsime)-150-180
kcal/ 100 g
7. Telemea de vacă light< 12-16% gra-
sime - 180-220 kcal/ 100 g
8. Brânză de vaci degresată< (de la 0,1-
2% grăsime)- 65-80 kcal/100 g
9. Brânză grasă< (8-10% grăsime)-130-
140 kcal/ 100 g
10. Caş de vacă< (15-20% grăsime)-
250-280 kcal/ 100 g
11. Brânză tip Cheddar< (30-35% gră-
sime) – peste 400 kcal/ 100 g
12. Brânză Feta grecească< (20-25%
grăsime) -200-300 kcal/ 100 g
13. Brânză tip Camembert< (20-30%
grăsime) - 280-350 kcal/ 100 g
14. Brânză de grătar tip Halloumi< (20-
30% grăsime) - 250-320 kcal/ 100 g
15. Brânză mozzarela light< (8,5-10 %
grăsime)-150-180 kcal/ 100 g
16. Brânză de vaci proaspătă cu smân-
tână dietetică< (de la 2%-5% grăsime)-
90-120 kcal/ 100 g
17. Brânză tip daneză< (20-25% grăsi-
me) -300-400 kcal/ 100 g

18. Brânză de burduf de capră/oaie<
(20-30% grăsime) -270-370 kcal/ 100
g
19. Brânză cottage/brânzică de
casă/perle de brânză/ bulg[raşi de
brânză< (de la 2%-8% grăsime) - 80-
130 kcal/ 100 g

Ce spun nutri\ioni;tii

Unii nutri\ioni;ti spun c[ br]nze-
turile ne aduc aminte de  primii ani

din via\[ ;i este perfect normal s[ le
poftim, dar trebuie avut grij[ la can-
tit[\i pentru c[ o cantitate corect[ de
br]nz[ trebuie s[ fie ceva mic. Un cu-
bule\ de br]nz[ topit[, iar asta
`nseamn[ nu mai mult de 25 – 30 de
grame la o mas[. Tot nutri\ioni;tii ne
sf[tuiesc s[ combin[m br]nzeturile,
care sunt bogate ̀ n proteine ;i gr[simi,
cu legume pentru c[ acestea sunt bo-
gate `n fibre ;i minerale ;i astfel rezul-
tatul va fi unul foarte bun.

Br]nzeturile sunt
recomandate `n diet[

De multe ori ne g]ndim ce bine ar
fi s[ existe un aliment s[rac `n calorii
care s[ ne taie pofta de m]ncare. Un
studio a ar[tat c[ menta mirosit[ `n
mod regulat poate reduce pofta de
m]ncare ;i aportul de calorii. Volun-
tarii studiului au mirosit ulei de ment[
la fiecare dou[ ore, timp de cinzi zile,
iar la sf]r;itul studiului ace;tia au ra-
portat o sc[dere a senza\iei de foame
;i au consumat cu 3.485 mai pu\ine ca-
lorii pe parcursul acestor zile. 

Studiul a demonstrat c[ aroma pu-
ternic[ a mentei distrage aten\ia de la
m]ncare ;i ofer[ celor ce o inhaleaz[ o
energie pozitiv[.

Menta taie pofta de m]ncare

Cu to\ii ;tim c[ fructele ;i le-
gumele sunt o surs[ de vitamine
;i minerale ce contribuie la re-
glarea func\iilor corpului. ~ns[
acestea se pot consuma ;i sub
form[ de sucuri. Sucurile natu-
rale sunt importante pentru o
alimenta\ie s[n[toas[ ;i echili-
brat[ ;i pot fi consumate at]t la
micul dejun c]t ;i `n locul unei
gust[ri `n timpul zile. 

Urm[toarea `ntrebare este ce su-
curi sunt bune? Ce bem atunci c]nd
suntem la diet[ ;i nu vrem ca printr-
un suc s[ `nghi\im de fapt zah[r?
Atunci c]nd alegem sucurile naturale
trebuie s[ fim siguri c[ sunt 100% na-
tural ;i nu con\in aditivi artificiali,
zah[r, sirop sau al\i `ndulcitori sau
orice ingredient care `mbun[t[\esc
gustul, culoarea, dar nou[ nu ne aduce
niciun beneficiu. Pentru a face alege-
rea correct[ trebuie s[ ;tim cum se
ob\in sucurile naturale. 

Sucul natural este un produs
ob\inut exclusiv din fructe sau legume
proaspete sau congelate. Acestea nu
pot con\ine conservan\i, coloran\i,
arome sau zaharuri. Culoarea ;i aroma
provin `ntotdeauna din fructele ;i le-
gumele din care se face sucul. Aromele
artificiale, `ndulcitorii, coloran\ii ;i
conservan\ii sunt interzi;i. 

Mousse-urile din fructe 
;i beneficiile lor

C]nd ne este poft[ de un suc na-
tural putem opta ;i pentru mousse-
uri. Acestea sunt ob\inute ̀ n principal

din piure de fructe sau legume proas-
pete. Avantajele mousse-urilor este
con\inutul de fibr[ (pectin[) pentru
c[ aceasta adaug[ un plus de savoare
;i o senza\ie de consisten\[. Acestea
sunt o surs[ de fibre solubile pentru
c[ 100 de grame de mousse este echi-
valentul unei por\ii de morcov ;i de
un fruct. Mousse-urile ;i piureurile
din fructe con\in elemente valoroase
;i esen\iale `n special potasiu, calciu
;i magneziu. La fel ca fructele ;i legu-
mele, mousse-urile con\in ;i o doz[
redus[ de proteine ;i gr[simi. 

Evita\i sucurile 
carbogazoase!

Piureurile sunt ob\inute 100% nu-
mai din fructe sau legume. Bananele,
morcovii, merele, c[p;unii sunt cele
mai dese ̀ nt]lnite pentru c[ sunt foar-
te gustoase. Acestea fiind foarte s[race
`n calorii sunt indicate `n orice diet[
pentru c[ vor da energia at]t de nece-
sar[ pentru a finaliza cu success lupta
`nceput[ `mpotriva kilogramelor. 

Pentru a sl[bi toate obiceiurile
nes[n[toase trebuie ̀ nlocuite. Un obi-
cei prost este consumul de sucuri car-
bogazoase. Acestea con\in foarte mult
zah[r ;i nu aduc niciun beneficiu or-
ganismului nostru. Renun\a\i defini-
tive la b[uturile carbogazoase ;i ̀ nlo-
cui\i-le cu sucuri ;i mousse-uri natu-
rale pe care le pute\i prepara foarte
u;or acas[. Tot ce trebuie s[ face\i este
s[ profita\i de roadele fiec[rui ano-
timp ;i s[ transforma\i fiecare fruct ;i
legum[ `ntr-o arm[ cu care s[ v[
ap[ra\i `mpotriva kilogramelor `n
plus. 

Sucurile naturale,
alegerea ideal[

Pentru a sl[bi toate obiceiurile nes[n[toase trebuie `nlocuite. Un obicei prost este consumul
de sucuri carbogazoase. Acestea con\in foarte mult zah[r ;i nu aduc niciun beneficiu organismului
nostrum. Renun\a\i definitive la b[uturile carbogazoase ;i `nlocui\i-le cu sucuri ;i mousse-uri
naturale pe care le pute\i prepara foarte u;or acasa.
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Ministrul Educaţiei, Sorin
Câmpeanu, promite o nouă Lege
a Educaţiei. Noul proiect va fi lan-
sat în dezbatere publică în iunie,
prilej cu care vor fi ascultate pro-
punerile primite de la reprezen-
tanţii sistemului de învăţământ,
dar şi de la elevi, studenţi şi pă-
rinţi.  

Ministrul Sorin Cîmpeanu< "Am vă-
zut cu toţii ce a generat promovarea unei
legi a educaţiei prin asumarea răspunde-
rii. Acest lucru nu trebuie să se mai în-
tâmple”. El susţine că este nevoie de o no-
uă lege a educaţiei mai ales pentru a asi-
gura "o coerenţă" cu alte reglementări le-
gale în vigoare, dar şi cu cerinţele siste-
mului, care trebuie să fie legate "strâns"
de cerinţele mediului socio-economic.

Câteva teme au apărut mereu printre
priorităţile ierarhizate de profesori, rec-
tori, elevi, studenţi şi părinţi< admiterea
la liceu, examenul de Bacalaureat, pro-
grama şcolară şi implicarea tinerilor în
procesul decizional.

„Proiectul de lege va fi bază de dis-
cuţie până la sfârşitul lunii mai, ministerul
urmând ca pe baza observaţiilor primite
de la sindicatele profesorilor, organizaţiile

de studenţi şi elevi, Consiliul Naţional al
Rectorilor şi asociaţiile de părinţi, să lan-
seze oficial proiectul în iunie”, a explicat
Sorin Cîmpeanu. El a mai precizat că una
dintre cele mai importante teme de dez-
batere va fi admiterea la liceu. „Este un
subiect pus în discuţie în ansamblul şco-
lilor româneşti. S-au avansat mai multe
variante, să rămână Evaluarea Naţională
sau să se organizeze un examen punctual
de admitere la liceu, care să nu ia în con-
siderare mediile din gimnaziu”, a spus
ministrul

Am solicitat şi un punct de vedere al
liderilor sindicali. Iată răspunsul primit
de la Ioan Drăgan, prim-vicepreşedinte
al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie
Spiru Haret.

“În general sunt probleme legate de
Statutul personalului didactic. Federaţia
solicită ca acest statut să devină Statutul
Personalului din Învăţământ şi să cuprin-
dă şi personalul nedidactic (fie ca parte
integrantă a legii, fie separat, conform
modelului de statut din Legea 128).

Avem de recuperat alte drepturi sa-
lariale şi sporuri care sunt cuprinse în
Contractul Colectiv de Muncă, dar care
nu se pot aplica nefiind fundamentate le-
gislativ şi financiar (sporuri de condiţii
de muncă, salariul anual, fond de pre-

miere, salariul de merit, spor de zonă etc).
Evident aşteptăm o lege a salarizării care
să ţină seama de importanţa socială a
muncii şi să reglementeze problema strin-
gentă a salariilor din educaţie”, a precizat
liderul sindical.

Legea Educaţiei a fost schim-
bată de 64 de ori în 25 de ani

Liderii de sindicat au obiectat că Le-
gea Educaţiei a fost schimbată de 64 de
ori în ultimii 25 de ani de cei 20 de
miniştri care au stat în fotoliul ministerial
şi că nu există o viziune unitară asupra
sistemului de învăţământ.

În această perioadă, învăţământul
obligatoriu a fost redus de la 10 la opt
clase şi au fost schimbate programele şco-
lare. Abia în 1995 a apărut prima lege de
după Revoluţie, modificată de 61 de ori
în 17 ani. Câteva modificări sunt< intro-
ducerea examenului de Capacitate, în
1999, de ministrul Andrei Marga, intro-
ducerea manualelor alternative şi înlo-
cuirea trimestrelor cu semestre. Ecaterina
Andronescu a introdus repartizarea com-
puterizată pentru admiterea la liceu, a ex-
tins învăţământul obligatoriu la 10 clase
şi a reorganizat examenul naţional de Ca-
pacitate. Cristian Adomniţei a introdus

Tezele cu subiect unic, iar în 2008 Ecate-
rina Andronescu a modificat Bacalau-
reatul în forma care funcţionează şi acum.
În 2011, Daniel Funeriu a dat o nouă lege,
prin care a introdus evaluările periodice,
includerea clasei a IX-a în gimnaziu şi
obligativitatea ca învăţătorii să aibă studii
superioare, iar profesorii masterat didac-
tic. În 2014, legea fusese modificată deja
de trei ori, iar în vară Guvernul a aprobat
alte 97 de modificări importante. 

Finlanda este ţara europeană cu cel
mai performant sistem de învăţământ şi
continuă reformele planificate încă de
acum 30 de ani. Sistemul de predare pe
discipline, de tipul o oră de istorie, apoi
o oră de geografie se retrage treptat din
programa şcolară a claselor superioare
de liceu şi este înlocuit de învăţământul
interdisciplinar. Iar schimbările nu se
opresc la modul în care este structurată
programa şcolară, ci se doreşte şi o re-
gândire a modului în care se face predarea
la clasă. Rândurile de bănci în care copiii
ascultă pasiv la profesorul care îşi susţine
ora vor fi înlocuite cu grupurile de lucru,
în care elevii vor fi provocaţi să rezolve
probleme împreună, pentru a-şi îmbu-
nătăţi abilităţile de comunicare şi de lucru
în echipă. 

V. N. Deleanu

În aceste zile, la Școala Gimna-
zială „Petőfi Sándor” Livada, un
loc important l-a ocupat „cartea”
prin activitățile organizate în ca-
drul Centrului de Documentare și
Informare.

De asemenea, programul a inclus teme
despre Europa şi teatru.

S-au formulat o serie de întrebări re-
feritoare la carte< Din ce este făcută cartea?,
Ce învăţăm din cărţi?, Ce formă au cărţile?,
Din ce se face hârtia?, Cine face cartea?,
De ce avem nevoie de cărţi?, Unde stau
cărţile?, De ce nu avem toate cărţile acasă?,
De câte feluri sunt cărţile?, Ce învăţăm din
cărţi?, Câţi ani trăieşte cartea?, Cine este
mai important< scriitorul sau tipograful?
Este greu sau uşor să scrii o carte? 

Pornind de la aceste întrebări, elevii
claselor a IV-a B, a V-a B și a VI-a B și-au
îmbogăţit sfera de cunoştinţe referitoare
la carte prin dezvoltarea competenţelor de
căutare, selectare, prelucrare, organizare
şi comunicare a informaţiilor. În acest scop,
ei au avut la dispoziție toate resursele CDI-
ului (tradiționale şi digitale). Activitățile
au fost concepute sub forma unor concur-
suri pe echipe deoarece s-a urmărit dez-
voltarea interesului elevilor pentru lectură,
să se gândească și să analizeze creativ, să
realizeze o creație literară originală, să-şi
formeze deprinderi de a asocia fapte şi lo-
curi istorice de personalităţi ale literaturii
române; să gândească la ce e bine şi ce e
rău, să judece pe cel bun şi pe cel rău, să-
şi exerseze deprinderile şi abilităţile de lu-
cru cu calculatorul, să prezine rezultatul
muncii întregii echipei și să-și dezvolte în-
crederea în sine. 

Rezultatele concursurilor 
despre carte

Iată rezultatele concursului „Cărțile au
suflet”< clasa a IV-a B< locul I – Ujhelyi
Edina, Huja Daiana, Sentianosi Alin, Mag-
da Nicolae> locul II – Pircsuk Julia, Gyapias
Denisa, Finteușan Aida, Ținta Casian și
locul III – Ivanyczki Natalia, Lapka Carl,
Zob Teodora și Eles Sonia.

La Concursul  de scriere creativă și
ilustrație  „A fost odată ca niciodată”, cla-
samentul este următorul< clasa a V-a B< lo-
cul I – Pribilean Daria, Pincovai Gabriela,
Medve Natalia, Teremi Alex> locul II – Eles
Barbara, Mos Roxana, Bărbos Alexandru,
Șuta Evelin> locul III – Micsku Szilvia, Ioc-
sak Natalia, Berinde Rafael și Dioszegi Da-
vid.

La concursul „Scriitori români”, rezul-
tatele sunt următoarele< clasa a VI-a B< lo-
cul I – Ciulean Alin, Vasile Sabina, Chira
Nadina, Erdosi Szabina> locul II – Bandics
Daniel, Vasile Marian, Mărcuț Cristian,
Hrenyu Alex> locul III – Ban Paula, Fechete
Alexandra, Câmpian Daria, Borhidan Mi-
haela, Mențiune  I – Szabo Raul, Kovacs
Raymond, Plet Vivien și Giurcău Lavinia.

Concursul despre Europa

Concursul despre Europa a pornit de
la întrebările< Ce este Europa? Ce infor-
mații de cultură generală cunoști despre

Europa (țări, limbă, orașe, fluvii, tradiții și
obiceiuri, drepturile cetățenilor europeni
etc.? Ce sărbătorim noi românii pe data
de 9 mai? Ce sărbătoresc europenii pe data
de 9 mai ? Ce știi despre Uniunea Euro-
peană (U.E. )? Elevii clasei a IV-a A au
avut următoarele obiective de atins< să ex-
plice ce reprezintă U.E.> să prezinte care
este misiunea U.E.> să enumere principalele
obiective ale U.E., să enumere statele mem-
bre ale U.E.> să prezinte care sunt simbo-
lurile U.E.> să argumenteze necesitatea ade-
rării la U.E., să prezinte obiectivele Româ-
niei de aderare la U.E.> să recepteze im-
portanţa aderării la U.E.> să prezinte avan-
tajele şi dezavantajele aderării pentru Ro-
mânia la U.E. Un loc aparte l-a ocupat ziua
de 9 mai 1877 – Ziua Independenței de
stat a României și 9 mai 1945 – Ziua vic-
toriei împotriva fascismului. Astfel că, pen-
tru noi, românii, ziua de 9 mai are o triplă
semnificație istorică.

Rezultatele concursurilor 

despre Uniunea Europeană

La concursul „Statele membre euro-
pene”, s-a obţinut următorul clasament<
clasa a IV-a A< locul I – Crișan Lorena,
Dobre Cristina, Lapka Sonia, Pincovai Je-
nifer> locul II – Barz Răzvan, Pasztor Se-
bastian, Eles Sebastian, Ardelean Maik>
locul III – Câmpian Viktoria, Nicoară
Emeșe și Medve Kitti> Mențiune I – Barz
Andrei, Denes Richardo, Butka Răzvan. 

Clasamentul de la Concursul de cul-
tură generală „Cetățenii europei”< locul I
– clasa a IV-a B ( )> locul II – Apan Andra-
da, Cazicicu Sofia, Dallos Alex, Mos Ro-
xana (clasa a V-a B)> locul III – Vasile Sa-
bina, Erdosi Szabina, Ciulean Alin și Chira
Nadine (clasa a VI-a B).

Informarea tuturor elevilor școlii, în-
cepând cu clasele pregătitoare și până la
clasele a VIII-a, s-a realizat prin distribui-
rea de pliante cu tema „9 mai - Ziua Eu-
ropei”.

Piese de teatru

Trupa de teatru a școlii Cezara (coor-
donată de directoarea adjunctă Ionuț Car-
men), formată din clasele a V-a B și a VI-
a B, a prezentat piesa „Sarea în bucate”.
Apoi s-au recitat poezii și dans modern
(clasa a VI-a A – trupa „Alb și Negru”) și
dans tradițional maghiar (clasa a VI-a C -
Lanyok).

La final toți elevii au fost premiați cu
diplome, dulciuri și semne de carte.
Activitățile au fost coordonate de învăță-
torii Bărbuș Viorica, Hepcal Iuliana, di-
rectoarea adjunctă Ionuț Carmen, profe-
sorul Oproiu Bogdan, secretara Tout Ma-
riana și profesorul documentarist Szalay
Miklos Attila.

Printre noi am avut invitați pe profe-
soarele Duda Adriana (Școala Gimnazială
„Ion Creangă”), Dumitru Camelia (biblio-
tecar documentarist la CCD Satu Mare) și
directorul Csaki Francisc.

Partener în cadrul acestor activități es-
te CREDDIS Satu Mare (partenerul școlii
prin CDI). 

Informaţiile ne-au fost oferite de pro-
fesorul Szalay Miklos Attila.

A consemnat V. Nechita

Proiectul noii Legi a educa\iei intr[ în dezbatere public[

Elevii claselor a IV-a B, a V-a B și a VI-a B și-au îmbogăţit sfera de cunoștinţe
referitoare la carte

Competi\ii organizate de
:coala Petofi Sándor Livada

EDUCA}IE
Elevii claselor a IV-a B, a V-a B și a VI-a B și-au îmbogăţit sfera de cunoştinţe referitoare la

carte prin dezvoltarea competenţelor de căutare, selectare, prelucrare, organizare şi comunicare
a informaţiilor. În acest scop, ei au avut la dispoziție toate resursele CDI-ului (tradiționale şi di-
gitale).

Liceul Teoretic German “Johann Et-
tinger” derulează un parteneriat anual cu
Gymnasium Nidda Germania. În decem-
brie 2014, elevii şi profesorii din România
au vizitat Gymnasium Nidda, iar acum au
primit vizita unui grup de 10 elevi şi doi
profesori din şcoala parteneră. Este pentru
a treia oară când elevii şi profesorii din
Germania vizitează Liceul German. 

Elevii au fost găzduiţi în familii, având
posibilitatea să cunoască nemijlocit reali-
tăţile, obiceiurile şi tradiţiile culturii ro-
mâneşti. De asemenea, au participat la ac-
tivităţi sportive şi workshop-uri în cadrul
şcolii, au participat la ore şi la manifestările
organizate de Zilele Culturale Germane,
care s-au desfăşurat în această perioadă.
Delegaţia germană a fost primită la Pri-
măria Satu Mare de viceprimarul Radu
Roca. Edilul a menţionat din nou impor-
tanţa pe care o au aceste schimburi de elevi,
cât şi proiectele şi parteneriatele şcolare.

Gazdele au mai pregătit şi o excursie
în Maramureş, elevii români şi germani
având posibilitatea de a vizita Memorialul
din Sighet, Cimitirul Vesel din Săpânţa,
mănăstirea Bârsana. Elevii şi profesorii
oaspeţi au apreciat în mod deosebit aceste
ultime două obiective din patrimoniul
UNESCO. Limbile de comunicare au fost
deopotrivă germana şi limba engleza.

Informaţiile ne-au fost comunicate de
profesoara Rodica Moise, coordonator de
proiect.

A consemnat V. Nechita

Elevi ;i profesori
nem\i viziteaz[ 
Liceul German

~n cadrul Colegiului Economic „Ghe-
orghe Dragoş” Satu Mare, a avut loc o
activitate dedicată lecturii, o pledoarie
pentru carte, sub forma unei dezbateri
care a vizat eficienţa lecturii tradiţionale
şi a celei în format electronic. S-au relevat
aspectele pozitive şi cele negative în ceea
ce priveşte cele două tipuri de lectură, în
cadrul proiectului interdisciplinar Cartea
de specialitate – viitorul profesiei noastre. 

Scopul proiectului are în vedere cul-
tivarea interesului pentru lectură şi a plă-
cerii de a citi şi studia cartea de speciali-
tate, formarea unui tânăr cu o cultură li-
terară şi de specialitate bogată, capabil
să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ
capacităţile proprii. S-a ridicat şi proble-
ma stimulării interesului pentru alcătui-
rea unei biblioteci personale, cu sprijinul
şi îndrumarea profesorilor.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat
cu Universitatea De Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, filiala Satu Mare> CECCAR Sa-
tu Mare>  Banca Transilvania Satu Mare>
Biblioteca Judeţeană Satu  Mare. 

Coordonatorii proiectului, din partea
Colegiului Economic „Gheorghe Dragoş”
Satu Mare, sunt profesorii< Sălăgian Ma-
ria, Horincar Alina, Ardelean Monica,
Popa Camelia, Cuha Nicoleta, Torok
Mircea, Vălean Ioan, Livia Iosif, State
Olimpia şi bibliotecara Benea Delia, iar
grupul ţintă îl reprezintă elevii din clasele
a  X-a A, a XI-a C, a XI-a D şi a XII-a D.

Obiectivele specifice proiectului sunt<
înţelegerea rolului cărţii în viaţa omului,
a cărţii de specialitate în profesia conta-
bilă> utilizarea anumitor informaţii, ex-
presii, citate, în realizarea unor referate,
compuneri, eseuri> stimularea muncii în
echipă> evidenţierea importanţei lecturii
în dezvoltarea abilităţilor de comunicare
şi formare a personalităţii> valorificarea
potenţialului creator al elevilor în pro-
cesul instructiv-educativ şi extracurri-
cular> realizarea unei colaborări eficiente
între elevi şi biblioteca şcolară şi în mod
deosebit cu cartea de specialitate.

Dezbatere la Colegiul
Economic despre
cartea de specialitate
în profesia contabil[
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ART~

Un tablou în ulei realizat de
Pablo Picasso în 1955 a fost vân-
dut cu 179,4 milioane de dolari
la o licitaţie organizată luni de
casa Christie’s, la New York, şi a
devenit astfel cea mai scumpă
operă de artă tranzacţionată
vreodată la licitaţie. Replica riva-
lilor de la Sotheby’s a venit deja a
doua zi, b[t[lia caselor de licita\ii
duc]nd la pre\uri uria;e.

Reprezentanţii casei organizatoare
estimaseră iniţial că tabloul "Les fem-
mes d'Alger (Version O)" se va vinde
cu aproximativ 140 milioane de dolari,
însă licitaţia de luni seară a fost mult
mai disputată, iar preţul final de vân-
zare a fost de 179,4 milioane de dolari
(inclusiv comisionul de 12% al casei
Christie's).

Această pictură de Picasso a fost
vândută cel mai recent la licitaţie în
anul 1997, când a fost tranzacţionată
contra sumei de 31,9 milioane de do-
lari. De această dată, preţul de pornire
a fost fixat la 100 milioane de dolari.

Identitatea noului proprietar al
acestei opere de artă ce aparţine cu-
rentului cubist nu a fost dezvăluită.

Precedentul record mondial de
preţ pentru o operă de artă vândută la
licitaţie a aparţinut unui triptic de
Francis Bacon, intitulat "Three Studies
of Lucian Freud", care a fost vândut
cu 142,4 milioane de dolari, tot de casa
Christie's, în 2013.

O sculptură realizată în 1947 de
artististul elveţian Alberto Giacometti,
"L'homme au doigt", a stabilit la rândul
ei un record mondial de preţ pentru o
sculptură, după ce a fost vândută cu
141,3 milioane de dolari. Precedentul
record mondial de preţ pentru o scul-
ptură aparţinea aceluiaşi artist el-
veţian, a cărui operă "L'homme qui
marche I" a fost vândută la licitaţie cu
104,3 milioane de dolari în 2010.

Aceste recorduri au fost stabilite la
licitaţia organizată de casa Christie's
luni seară la New York, intitulată "Loo-
king Forward to the Past", în cadrul

căreia au fost puse în vânzare opere
aparţinând unor curente artistice di-
verse şi unor artişti celebri, precum
Claude Monet şi Andy Warhol. Lici-
taţia a generat încasări totale de 705,9
milioane de dolari, depăşind cu mult
estimările specialiştilor (578 milioa-
ne-668 milioane de dolari). O singură
operă dintre cele 35 care au fost puse
în vânzare nu şi-a găsit cumpărător.

Printre celelalte opere vândute cu
sume considerabile luni seară la New
York s-a aflat un alt tablou de Picasso,
"Buste de femme (Femme a la resille)",
care a fost achiziţionat cu 67,4 milioa-
ne de dolari.

Tabloul "No. 36 (Black Stripe)" de
Mark Rothko şi pictura "Le Parlament"

de Claude Monet s-au vândut fiecare
cu 40,5 milioane de dolari. Alte recor-
duri mondiale au fost stabilite pentru
artiştii Chaim Soutine, Peter Doig şi
Jean Dubuffet - al cărui tablou "Paris
Polka" s-a vândut cu 24,8 milioane de
dolari, depăşind de peste trei ori esti-
mările specialiştilor.

Casa Sotheby’s
nu se las[ mai prejos

O pânză de Mark Rothko a fost ad-
judecată marți seară cu 46,5 milioane
de dolari la o licitație organizată de
casa Sotheby's la New York și marcată
de câteva recorduri.

Tabloul lui Rothko 'Untitled (Yel-

low and Blue)', de 2,42 metri pe 1,86
metri, pictat în 1954, a fost estimat în-
tre 40 și 60 de milioane de dolari, fiind
una dintre cele mai valoroase piese de
artă contemporană prezentate la lici-
tație, alături de 'The Ring' a lui Roy
Lichtenstein, pe care Sotheby's spera
să o vândă cu 50 de milioane de dolari.
'The Ring' a fost adjudecat cu 41,69
milioane de dolari.

O altă operă valoroasă de la licita-
ție, 'Abstraktes Bild', a germanului
Gerhard Richter, a fost cumpărată cu
28,25 milioane de dolari, mai puțin
decât fusese estimată — 30 de milioa-
ne. Pentru niciunul dintre cei trei pic-
tori menționați suma obținută nu a
constituit un record.

Însă alți artiști au depășit recorduri
de preț, printre care germanul Sigmar
Polke, a cărui pânză intitulată
'Dschungel' (1967) a fost adjudecată
cu 27,13 milioane de dolari, de trei ori
mai mult decât precedentul record,
potrivit Sotheby's. Opera fusese eva-
luată la 20 de milioane, artistul fiind
aproape necunoscut înainte de 2011.

O imensă pânză de Christopher
Wool, 'Riot', s-a vândut cu 29,93 de
milioane de dolari, fiind estimată între
12 și 18 milioane. Suma constituie un
record pentru artistul american care
este în viață.

Christie’s m[re;te miza
a doua zi

Un tablou de Mark Rothko a fost
vândut miercuri cu aproape 82 de mi-
lioane de dolari la casa de licitaţii Chri-
stie’s din New York, la două zile după
vânzările record ale unor lucrări de
Picasso şi Giacometti.

Tabloul „No 10″, pictat în 1958 de
către maestrul american al expresio-
nismului abstract Mark Rothko (1903
— 1970), a fost adjudecat cu 81,92 mi-
lioane de dolari, aproape dublu faţă
de estimarea iniţială de 45 de milioane
de dolari şi nu departe de recordul în-
registrat de artist< 86,88 milioane de
dolari pentru tabloul „Orange, Red,
Yellow”, vândut în martie 2012.

Cu o zi înainte, un alt tablou al ar-
tistului, „Untitled, (Yellow and Blue)”
a fost adjudecat pentru 46,5 milioane
de dolari de la casa de licitaţii Sotheby’s
din New York.

O altă lucrare de artă contempo-
rană vândută miercuri seara la Chri-
stie’s este o pictură în ulei semnată de
Lucian Freud adjudecată pentru 56,16
milioane de dolari, un record pentru
artist, scrie AFP.

„Colored Mona Lisa” de Andy
Warhol a fost vândut tot cu 56,16 mi-
lioane de dolari iar „Portrait of Hen-
rietta Moraes” semnat de britanicul
Francis Bacon pentru 47,65 milioane
de dolari.

V. A.

B[t[lia caselor de licita\ii duce la
pre\uri nebune;ti ale tablourilor

"Les femmes d'Alger (Version O)" de Picasso a b[tut recordul casei Christie’s luni sear[

Această pictură de Picasso a fost vândută cel mai recent la licitaţie în anul 1997, când a fost tran-
zacţionată contra sumei de 31,9 milioane de dolari. De această dată, preţul de pornire a fost fixat
la 100 milioane de dolari.

Scriitorul Miron Manega pu-
blica ̀ n iarna anului 2012 un arti-
col ̀ ngrijorat, ̀ n toiul unui r[zboi
al licita\iilor de art[ similar cu ceea
ce se `nt]mpl[ `n aceste zile.
Red[m c[teva fragmente, not]nd
;i c[ `n vremuri de criz[ ;i infla\ie
investi\ia ̀ n art[ este o supap[ cla-
sic[ de siguran\[.

Aşa cum, în inflaţia monetară, avem
de-a face cu emisiunea excesivă de bilete
bancare peste oferta reală de bunuri și
servicii, un fenomen similar se întâmplă
şi pe piaţa artei contemporane< preţurile
la care se vând lucrări aparţinând acestui
conglomerat de curente şi stiluri, care
mai de care mai conceptuale şi mai fis-
tichii, depăşesc cu mult oferta reală de
valoare conţinută. Practic, preţurile tind
spre infinit, iar valoarea tinde spre zero.
Asistăm chiar la o competiţie absurdă

între marile case de licitaţii, la un fel de
joc de-a cine vinde mai scump nimicul. 

Să luăm două exemple recente< pe
13 noiembrie 2012, la New York, casa
de licitaţii Sotheby’s a obţinut recordul
mondial absolut la vânzări prin licitaţie,
cu lucrări de artă contemporană în va-
loare de 375 milioane de dolari. Recor-
dul absolut a rezistat însă doar două
zile, până pe 15 noiembrie când, tot la
New York, Christie’s a avut încasări de
412 milioane de dolari. Tot pe lucrări
de artă contemporană. Seamănă teribil
cu strategia celor doi mari galerişti, Tad-
daeus Ropak şi Larry Gagosian, care au
vernisat la Paris, la un interval de patru
zile, acelaşi artist.

În legătură cu configuraţia pieţei
mondiale de artă contemporană (...) ea
reprezintă o mare oportunitate, un ve-
hicul rapid de consacrare pentru artiştii
români. Dar ea în sine e un mare balon
umflat dincolo de limite şi care, la un

moment dat,  va exploda.
“Ofensiva” a început în anul 2000,

când arta contemporană reprezenta sub
2% din totalul pieţei. Azi depăşeşte 12%
şi continuă să crească. Ceea ce, în sine,
ar fi un fapt pozitiv, dacă specula şi ma-
nipularea n-ar fi atins niveluri de ne-
imaginat. Iar aceste niveluri n-ar fi putut
fi atinse fără cârdăşia financiară a mai
multor factori de decizie. Concret, se
întâmplă cam aşa< aceiaşi oameni care
se află în consiliile de administraţie ale
marilor instituţii financiare îi găsim şi
în cele ale marilor muzee, ale marilor
case de licitaţii, marilor fundaţii, marilor
organisme de presă scrisă, audio şi video
şi ale marilor galerii, aceleaşi persoane
fiind şi colecţionari. În acest context,
nu mai contează forma din care trebuie
să se nască substanţa unei opere de art[.

Astăzi, asemenea grupuri restrânse
decid, într-un consiliu de administraţie,
cine va fi artistul de mâine şi ce tip de

fier de călcat va deveni o capodoperă în
orele următoare. Odată decizia luată,
întreaga maşinărie se pune în mişcare.
Galeristul expune, media urlă, muzeul
cere şi el să expună, după care casa de
licitaţie cere să vândă, după care presa
din nou urlă, iar galeristul anunţă că
producţia este foarte limitată. Rezulta-
tul< fierul de călcat este transformat în-
tr-un chivot sacrosanct la care accesul
este, bineînţeles, restricţionat. Anunţul
restricţionării face să explodeze cererea,
deci preţul. Între timp, artistul e izolat
şi închis în cadrul unui contract, iar co-
municarea între el şi public este inter-
zisă. 

Acesta este mecanismul mondial, în
cadrul căruia se ascund alte mecanisme,
complice şi complementare, de exact
acelaşi tip, care acţionează regional. Un
detaliu< în numai câţiva ani piaţa chi-
nezească, pornind de la zero, a smuls
Statelor Unite şi Marii Britanii 40% din

piaţă. Marea Britanie şi Statele Unite
continuă să reziste, dar cu foarte mare
dificultate. 

Numărul muzeelor şi centrelor de
artă contemporană din lume a atins, în
momentul de faţă, nivelul de 90.000 şi
alte 5.000 de noi muzee sunt în con-
strucţie. Mai deconcertantă este re-
partiţia acestora. Qatarul, de pildă, po-
sedă aproximativ 50.000 de centre de
vânzare a artei contemporane  (din to-
talul mondial de 90.000). Cumpără ab-
solut tot ce consideră că este de calitate.
Iar ca discuţia să fie scurtă şi ţinta să fie
atinsă, plătesc cu 40% - 45% peste cota
de piaţă a artistului. ~n condiţiile în care
sculptura “Une Muse” de Brâncuşi s-a
vândut pe 7 noiembrie, la Christie’s, cu
“doar” 12,4 milioane de dolari, cred că
regele e gol şi că preţurile n-au nicio le-
gătură cu valoarea E o mare cacealma
în care nu se ştie exact cine-s şmecherii
şi cine-s fraierii.

Un semnal de alarm[< Cine vinde mai scump nimicul?
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Se pare că ̀ n țara din nordul Euro-
pei se găsește apa supercritică, o sursă
inepuizabilă de energie care ar alimen-
ta întregul continent. 

Oamenii de știință din Islanda au
încheiat cu succes un experiment
prin care au reușit să capteze energie
direct din interiorul vulcanilor. 

În 2009, cercetătorii islandezi au
găsit un rezervor subteran de apă cu o
temperatură atât de ridicată, înc]t oa-
menii de știință au considerat că aceas-
ta se află într-o altă stare a materiei,
pe lângă cea lichidă, solidă și gazoasă.
Această ap[ super încinsă, denumit[
apă “supercritică” se află undeva la gra-
nița dintre lichid și gaz și există doar
în anumite condiții de temperatură
și presiune. Cercetătorii o pot genera
în laborator, dar nimeni nu știa până
atunci că apa se găsește în această for-
mă și în natură. Oamenii de știință
au concluzionat atunci că apa ajunge
la acest nivel de temperatură doar
în adâncurile pământului, aproape de
centrul de foc al vulcanilor. 

Din apa “supercritică” ar putea fi
extrasă de zeci de ori mai multă ener-
gie decât din apa înfierbântată clasic. 

Guvernul islandez, inginerii spe-
cializați și partenerii străini au fost en-
tuziasmați de descoperire și de poten-
țialul pe care îl are apa “supercritică”
și se gândeau că ca ISLANDA ar fi pu-
tut deveni, în câțiva ani, exportator net
de energie produsă prin această me-
todă (ținând seama  de multitudinea
de vulcani de pe suprafața țării), aju-
tând astfel țările din Europa să scape
de dependența de combustibilii fosili. 

Punerea în aplicare a proiectului
s-a dovedit însă mai dificilă decât se es-
timase inițial. Pentru a scoate apa “su-
percritică” la suprafață,  exploratorii
trebuiau să foreze în interiorul vulca-
nului, lucru extrem de periculos, care
a dus la sistarea lucrărilor doar după
2,1 kilometri de săpături în adâncul
pământului, din cei 4,5 kilmetri pro-
puși înainte să ajungă la această apă.

După ce planul inițial a eșuat, oa-
menii de știință s-au hotărât să se în-
toarcă la locul în care au forat, pentru
a vedea dacă nu cumva groapa făcută
s-a umplut cu apă. Ceea ce s-a și în-
tâmplat. După doi ani de la sistarea lu-
crărilor, groapa colectase apă care avea
o temperatură de 450 de grade (record
mondial). 

Acest lucru a fost posibil datorită
fracturării  rocilor și  a
pătrunderii c[ldurii emanate de mag-
ma din adâncul pământului. 

Chiar dacă temperatura de 450 de
grade nu este suficientă pentru ca apa
să fie apă “supercritică”, tot conține o
cantitate enormă de energie care ar pu-
tea fi folosită. În consecință, inginerii
estimează că o pot folosi pentru a crea
centrale care să genereze 36 de mega-
wați de electricitate. 

Este de 20 de ori mai puțin decât
produce o centrală clasică pe căr-
buni, dar energia geotermală poate fi
obținută fără niciun cost suplimentar
și nu produce nici emisii de carbon. 

Așadar, chiar dacă cercetătorii nu
au atins succesul la care s-au
gândit inițial, aceștia au patentat o teh-
nologie prin care energia produsă
de vulcani poate fi scoasă la suprafa-
ță. Dacă această metodă va fi folosită
la scară mare, se estimează că Islanda
ar putea deveni, până la urmă, centrala
întregii Europa. 

Și, spre deosebire de energia solară
și de cea eoliană, clocotul din adân-
curile pământului nu se oprește nicio-
dată.  

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Medicina chinezeasc[< “Cu fie-
care respiraţie ai două alternative<
fie te conectezi cu sufletul tău, fie
te lupţi cu îndoială”. Înţelegerea
acestui principiu îţi poate schim-
ba viaţa.

Să ne gândim acum la situaţiile ten-
sionate, de emoţie puternică. Ce facem
majoritatea dintre noi? Vorbim cu noi
înşine şi ne spunem “totul e ok, totul
va fi bine, este în regulă, calmează-te
acum”. Sau ceva de genul acesta.

Respiraţia ne ajut[ s[ sim\im,
s[ savur[m ;i s[ ne conect[m
cu lumea din jur

Nu să te temperezi, nu să îţi vor-
beşti, doar să respiri. Pentru a avea o
comunicare mai bună, o viaţă sexuală
mai bună, pentru a fi mai plin de viaţă,
respir[.

În Psihologia somatică respiraţia
este considerată cheia pentru o viaţă
trăită cu adevărat. Când respiri adânc,
eşti prezent în acel moment. Respiraţia
ne ajută să simţim, să savurăm şi să ne
conectăm cu lumea din jur sau cu Si-
nele nostru autentic. Atunci când laşi
respiraţia să “te respire”, permiţi expre-
siilor originale şi spontane să se nască
în tine.

Noi ne “luptăm cu îndoială” şi
atunci opunem rezistenţă experienţelor
noi, din cauza fricii că nu le putem stă-
pâni. Fizic, atunci când ne simţim ame-
ninţaţi într-o situaţie, ne ţinem respi-
raţia pentru a-i mic;ora intensitatea.

Fii atent la ce se întâmplă în corpul
tău în acele momente< observă cum ţi
se întăreşte diafragma şi se încordează
muşchii umerilor. Acelaşi lucru se în-
tâmplă la nivel subtil, atunci când opu-
nem rezistenţă sentimentelor incon-
fortabile.

Reprimarea este mecanismul in-
conştient de apărare care blochează

amintirile şi sentimentele care credem
că ne fac rău. Apărarea nu se face doar
la nivel mental. Pentru a păstra senti-
mentele la nivel inconştient, implicăm
şi partea fizică, le blocăm şi la acest ni-
vel. Rezultă astfel tensiuni ale muşchi-
lor trapezului, ale mijlocului spatelui,
oftezi mai des, respiri mai scurt, ai con-
tracţii la nivelul plexului solar şi dia-
fragmei.

În medicina chineză aceasta are im-
plicaţii mai adânci şi se numeşte Stag-
nare a Chi-ului la nivelul ficatului. În
Tao-ism fiecare organ are un suflet.
Spiritul ficatului se numeşte Hun. Hun
este cel care ̀ nglobeaz[ Instincul Vieţii.
Este sediul creativităţii, creşterii, im-
aginaţiei şi dorinţei de a trăi. Repri-

mându-ţi energia emo\inal[, se
micşorează conexiunea cu forţa vieţii.
O respiraţie superficială înseamnă mai
puţin contact cu sinele.

Ceea ce câştigi pe termen scurt re-
primând, este un momentan sentiment
al păcii şi o reducere temporară a dis-
confortului emoţional. Doar că acestea
nu vin fără un preţ. Mai întâi, dacă nu
le opunem rezistenţă, emoţiile vin şi
pleacă. De fapt, odată produse, emoţiile
nu durează în noi decât 90 de secunde.
Atunci când sunt reprimate, ele rămân
blocate şi devin active – pe termen lung
la un nivel mai scăzut.

Apoi, dacă respiraţia este cheia care
ne permite să experimentăm lucruri
uimitoare, atunci respirând mai puţin,

mai superficial, ne îndepărtează de ma-
ximul pe care îl putem trăi. Astfel
stagn[m în viaţă.

Încă avem momente în care vrem
să ştergem durerile vieţii. Însă atunci
când învăţăm să le “tratăm” cu o res-
piraţie adâncă şi conştientă, avem nu-
mai de câştigat. Rămânem conectaţi
cu noi înşine.

Atunci când simţi cum emoţiile
cresc în tine (asta presupune să fii
Conştient şi să nu le percepi ca fiind
mai puternice decât sunt), deci când
simţi că acestea apar schimbă-ţi con-
centrarea de pe ele pe respiraţie.

Respiră adânc şi ceea ce vei simţi
este efectul respiraţiei, adică o stare de
calm, linişte. Asta înseamnă ca emoţia
a trecut, fără să luptăm cu ea, să o în-
vingem sau să o ascundem.

Data viitoare când apare un stres
în viaţa ta, verifică-ţi corpul şi respiră
adânc. Nu vorbi cu tine, nu eticheta
starea, nu te abţine, doar respiră fără a
judeca. Vei vedea că tensiunea dispare
şi în locul ei apare starea de linişte şi
pace.

Cu fiecare respiraţie a ta, ai de ales<
fie te laşi în seamă Sinelui tău spontan
şi creativ, fie te lupţi cu emoţiile, creând
tensiune. 

Pentru a afla divinitatea din noi,
trebuie mai întâi să ne acceptăm uma-
nitatea. Emoţiile sunt o marcă a uma-
nităţii şi a le ocoli, acoperi sau nega ne
face să purtăm un sac de “probleme”
în spate.

Modul cel mai natural de a trata
emoţiile poate fi observat la un copil<
el se enervează, se bucur[ spontan şi
trăieşte din tot sufletul fiecare stare,
dar nu judec[.

Ce e de făcut? Să revenim la stadiul
de copii, când trăiam fiecare emoţie.
Acum putem conştientiza mai uşor,
dar putem şi să le lăsăm să treacă mai
uşor, fără a le eticheta. Astfel nu le acu-
mul[m în noi. Astfel avem mai mult
spaţiu interior pentru a fi noi înşine.

Reprimarea este mecanismul inconştient de apărare care blochează amintirile
şi sentimentele care credem că ne fac rău

Celebra statuie a lui Iisus din
Rio de Janeiro este cunoscut[ de
toat[  lumea, însă foarte puţini
ştiu că sculptorul chipului Mân-
tuitorului este românul Gheorghe
Leonida.

Acesta provine dintr-o familie care
a dat ţării numeroase personalităţi (in-
ginerul Dimitrie Leonida si Elisa Leo-
nida Zamfirescu, de asemenea ingi-
ner). Gheorghe Leonida s-a născut la
Galaţi, în 1892 (1893, după alte surse).

Autorul a luptat în primul
Război Mondial

Cum tatăl său, ofiţer de carieră, a
fost nevoit să plece din Galaţi, Gheor-
ghe a absolvit liceul la Bucureşti, unde
apoi a urmat Conservatorul de Arte
Frumoase, secţia sculptură. Şi-a făcut
debutul în 1915, la un salon naţional.
După ce a luptat în Primul Război
Mondial, şi-a continuat studiile de artă
în Italia, timp de trei ani, iar operele
sale au fost încununate cu mari premii
la Roma (pentru lucrarea „Reveil”) şi

la Paris („Le Diable”).
În 1925, s-a mutat în capitala

Franţei, unde Paul Landowsky tocmai
primise comanda pentru statuia Cristo

Redentor (Cristos Mântuitorul). 
Unanim recunoscut pentru expre-

sivitatea chipurilor pe care le realiza,
Gheorghe Leonida a fost angajat de
Landowsky să sculpteze capul monu-
mentalei statui a lui Iisus. 

Începută în 1926, întreaga lucrare
a fost finalizată în 1931 şi a devenit în
timp un adevărat simbol al Americii
Latine. Cu o înălţime totală de 38 de
metri (numai capul are 3,75 metri) şi
o greutate de 1.145 de tone, Cristo Re-
dentor este considerată una dintre mi-
nunile lumii moderne.

Întors în ţară, Gheorghe Leonida a
continuat să sculpteze, însă a murit la
49 de ani, în primăvara anului 1942,
căzând de pe acoperişul casei sale din
Bucureşti, în timp ce culegea flori de
tei.

Regimul comunist i-a minimalizat
opera, din cauza faptului că Leonida a
sculptat mai multe busturi ale mem-
brilor Casei Regale, astfel că faimoasa
sa contribuţie la minunea din Rio a ră-
mas uitată de români. 

Lucrările lui Gheorghe Leonida se
află în principal la Castelul Bran şi la
Muzeul Naţional de Artă.

Noi ne “luptăm cu îndoială” şi atunci opunem rezistenţă experienţelor noi, din cauza fricii că
nu le putem stăpâni. Fizic, atunci când ne simţim ameninţaţi într-o situaţie, ne ţinem respiraţia
pentru a-i mic;ora intensitatea.

Fii atent la ce se întâmplă în corpul tău în acele momente< observă cum ţi se întăreşte diafrag-
ma şi se încordează muşchii umerilor. Acelaşi lucru se întâmplă la nivel subtil, atunci când opu-
nem rezistenţă sentimentelor inconfortabile.

Începută în 1926, întreaga lucrare a fost finalizată în 1931 şi a devenit în timp
un adevărat simbol al Americii Latine

Respira\ia poate fi cheia pentru 
o via\[ tr[it[ cu adev[rat

Un român a sculptat statuia Mântuitorului din Rio de Janeiro

Descoperirea f[cut[
în Islanda ar putea

schimba lumea
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Autoare, jurnalist[, antrepre-
noare, mogul media ;i lector la
Harvard, Arianna Huffington
s[rb[tore;te 10 ani de la fondarea
propriului site de ;tiri prin inter-
mediul lans[rii acestuia ̀ n China
;i prin reducerea timpului perso-
nal petrecut pe dispozitivele di-
gitale.

~nainte de a deveni o expert[ media
la nivel global, a ap[rut `n talk show-uri
`n calitate de comentatoare politic[ con-
servatoare, de cele mai multe ori fiind
singura prezen\[ feminin[ la o mas[ ro-
tund[ alc[tuit[ doar din b[rba\i. Mai
t]rziu ;i-a schimbat viziunea politic[, iar
`n 2005 a fondat `mpreun[ cu `nc[ doi
asocia\i TheHuffingtonPost.com, ca un
r[spuns liberal la adresa site-ului The
Drudge Report. Cea mai recent[ carte
scris[ de ea (a paisprezecea), „Thrive<
The Third Metric to Redefining Success
and Creating a Life of Well-Being, Wis-
dom, and Wonder”, a debutat pe locul
`nt]i din lista de best-seller-uri „New
York Times” ;i s-a men\inut pe aceea;i
pozi\ie timp de 19 s[pt[m]ni, fiind deja
publicat[ `n 24 de \[ri.

Jurnalista `n v]rst[ de 64 de ani `i
provoac[ pe oameni s[ evalueze sensul
succesului pentru ei – fie c[ e vorba de
un birou mare, o ma;in[ de lux, o
re;edin\[ impun[toare, o vacan\[ exotic[
sau mai mult timp petrecut cu familia,
iar cartea ei a ajuns la inima cititorilor
s[i. Teoria ei, conform c[reia defini\ia
succesului pentru americani este bani ;i
putere, fapt ce a dus la o epidemie de boli
legate de epuizare ;i stres ;i o sc[dere a
calit[\ii rela\iilor, a vie\ii de familie ;i, ̀ n
mod ironic, a carierelor. Fiind conecta\i
la tot ceea ce se `nt]mpl[ 24 de ore din
24 ;i 7 zile din 7, oamenii pierd leg[tura
cu ceea ce conteaz[ cu adev[rat `n via\[.
Remediul ei este s[ `ncetinim ritmul, s[
dormim mai mult ;i s[ ne „deconect[m”
din c]nd `n c]nd de la telefoane ;i com-
putere. „Lumea crede c[ extenuarea ;i
privarea de somn sunt drumul spre suc-
ces, dar s-a demonstrat c[ ele sunt dru-
mul spre boal[ - de inim[, diabet, hiper-

tensiune ;i, s[ nu uit[m, anxietatea ;i de-
presia. Tot ceea ce nu ne dorim.”

Pe l]ng[ site-ul Huffington Post,
Arianna este pre;edint[ ;i redactor-;ef
al Huffington Post Media Group, o jur-
nalist[ cunoscut[ ;i autoarea multor
c[r\i. Influen\a ei este considerabil[, fiind
invitat[ s[ \in[ discursuri la multe uni-
versit[\i ;i colegii ca Simmons, Harvard,
Tufts, precum ;i la Camera de Comer\.

A trecut un deceniu de c]nd a lansat
The Huffington Post.com, un site de ;tiri
;i bloguri care a devenit `n scurt timp
unul dintre cele mai citite, accesate ;i ci-
tate branduri media de pe Internet, `n
2012 c];tig]nd ;i un Premiu Pulitzer. Si-
te-ul a fost v]ndut `n 2011 companiei
AOL pentru suma de 315 milioane de
dolari, consolid]nd statutul ei ca una
dintre cele mai influente femei din media
global[. „Mi-a pl[cut `ntotdeauna s[
`ncep conversa\ii, chiar ;i ̀ n camera mea
de la Universitatea Cambridge, pe dife-
rite teme. HuffPost a `nsemnat mutarea
acestor conversa\ii `n mediul online.
Chiar ;i `n prezent, c]nd avem 850 de
jurnali;ti ;i reporteri cu tehnicieni `n
aproape 15 \[ri, conversa\ia este modelul
nostru ;i ̀ nc[ una dintre activit[\ile mele
preferate.”

Huffington Post are 13 edi\ii
interna\ionale `n prezent, urm]nd s[ se
lanseze ̀ n Australia, iar o versiune pentru
China va fi lansat[ p]n[ la finalul acestui
an. China este o pia\[ plin[ de provoc[ri
datorit[ restric\iilor din media, dar
Arianna are un plan. „Viziunea noastr[
pentru intrarea pe pia\a din China este
legat[ de stilul de via\[. Sunt probleme
majore `n China acum, care necesit[ re-
ducerea nivelului de stres dat[ fiind dez-
voltarea industriei digitale. Aceasta este
una dintre zonele unde suntem lideri ;i
avem enorm de mult con\inut.” Ea
dore;te s[ vad[ The Huffington Post `n
fiecare \ar[ de pe p[m]nt ;i a pus deja
ochii pe Mexic ;i apoi America de Sud,
iar o edi\ie arab[ va fi lansat[ ̀ n decursul
acestui an.

Dat fiind aceast[ poveste incredibil[
de succes, e u;or de imaginat c[ mentorii
s[i au fost cineva de tipul lui Warren Buf-
fett sau Bill Gates. Dar nici vorb[ de a;a

ceva. Totul se datoreaz[ mamei sale, Yaya.
Arianna a crescut cu mama ;i sora ei `n
Atena. Cu toate c[ nu au avut mul\i bani,
mama ei ;tia s[ improvizeze ceva parc[
av]nd puteri magice, indiferent c]t de
dificil[ era situa\ia lor. „A avut `ntot-
deauna for\a ;i creativitatea de a ne pune
la dispozi\ie ceea ce aveam nevoie, in-
clusiv o educa\ie bun[ ;i m]ncare
s[n[toas[. Ea avea doar dou[ rochii ;i n-
a cheltuit niciodat[ bani pentru ea. ~mi
amintesc c]nd a v]ndut ultima ei pereche
de cercei de aur. A cerut bani `mprumut
de la oricine putea pentru ca fiicele ei s[
poat[ merge la facultate ;i indiferent c]t
de pu\in aveam noi, ea a d[ruit din ceea
ce aveam ;i altora pentru a ne face s[
sim\im c[ suntem mai presus de situa\ia
`n care ne aflam.”

Cu toate activit[\ile ei de zi cu zi,
Arianna Huffington ar putea fi scuzat[
c[ se gr[be;te dintr-o parte `n alta. Dar
exact opusul este adev[rat `n cazul ei,
dup[ cum explic[ ;i ̀ n cartea ei „Thrive”.
Influen\a mamei sale se poate observa,
mai ales dup[ ce o descrie ca pe cineva
care tr[ia tot timpul `n prezent ;i nu ig-
nora nimic din drumul ei. Un drum la
pia\a de alimente putea `nsemna o zi
`ntreag[ petrecut[ de ea acolo. Ultima
dat[ c]nd mama ei s-a sup[rat pe ea
`nainte de a muri a fost c]nd ;i-a v[zut
fiica citind un email pe laptop ̀ n timp ce
vorbea cu copii ei. „Mi-a spus atunci c[
destest[ multitasking-ul cu un accent
grecesc ap[sat. Cu alte cuvinte, fiind con-
ecta\i `ntr-un mod superficial cu lumea
ne poate `mpiedica s[ fim mai ad]nc le-
ga\i de cei apropia\i, inclusiv de noi. :i
acolo se afl[ `n\elepciunea.”

Aceea;i viziune o are ;i pentru pro-
iectul jurnalistic pe care-l conduce, do-
rind s[ aduc[ o schimbare ̀ n materialele
publicate. „Cred c[ este responsabilitatea
noastr[ de jurnali;ti s[ le oferim citito-
rilor imaginea complet[. Desigur c[ asta
include crize, decapit[ri ;i violuri, ;i vom
continua s[ ne ocup[m ;i de aceste su-
biecte. Dar `n acela;i timp, imaginea
complet[ include ;i multe lucruri bune
care se ̀ nt]mpl[ - exemple de ingeniozi-
tate, compasiune, solu\ii reale pentru di-
ferite probleme. Nu cred c[ jurnali;tii ;i-

au f[cut at]t de bine treaba c]nd vine
vorba de aceste subiecte. Rezultatul e c[
avem multe crime copiate, dar nu la fel
de multe solu\ii r[sp]ndite.”

Acest accent pe lucrurile pozitive este
`n acord cu solu\ia ei pentru succes, care
const[ ̀ n patru piloni< bun[stare, ̀ n\elep-
ciune, miracol ;i d[ruire. Ea sus\ine
s[n[tatea mental[ ;i fizic[ prin detoxi-
fiere digital[, somn de 8 ore pe noapte,
relaxare, respectarea zilelor de concediu,
iar prin aceast[ re`nnoire putem deveni
ni;te angaja\i mai buni ;i mai de succes.

E destul de greu de crezut c[
pre;edintele unui imperiu media aflat ̀ n
nebunia ciclului de ;tiri poate, cu
adev[rat, s[ ;i fac[ ceea ce le recomand[
altora. Dar dup[ spusele ei ;i ale
apropia\ilor s[i, Arianna are perioade ̀ n
care se deconecteaz[ de la tot. „Ziua mea
`ncepe de fapt cu seara dinainte ;i de-
pinz]nd de c]nd trebuie s[ m[ trezesc,
estimez necesarul de 8 ore de somn. Ast-
fel, cu cel pu\in o or[ `nainte de a merge
la culcare ̀ nchid toate dispozitivele. Am
un adev[rat ritual pentru c[ le pun la
`nc[rcat ̀ n alt[ ̀ nc[pere ;i chiar dac[ nu
am terminat tot ceea ce aveam de f[cut,
este `n regul[.”

Huffington a `nv[\at, sau mai de-
grab[ s-a antrenat s[ tr[iasc[ ;i cu lu-
crurile nefinalizate. Ea crede c[ at]ta
timp c]t cele mai importante lucruri au
fost puse la punct, aceasta e tot ceea ce
conteaz[. Medita\ia o ajut[ foarte mult,
iar unul dintre lucrurile grozave legate
de tehnolgie este posibilitatea de a accesa
aplica\ii de well-being ;i yoga. „Ador s[
m[ plimb ̀ n Central Park, s[ merg seara
la o plimbare c]nd se face vreme bun[,
`n loc s[ merg la `nt]lniri de afaceri ;i s[
stau pe scaun la o mas[. Iar c]nd am mu-
safiri din alte ora;e, `mi place s[-i duc la
teatru ;i la musicaluri, fiindc[ avem de
unde alege `n New York.” Ritualul ei de
diminea\[ presupune 20-30 minute de
medita\ie, 30 minute pe bicicleta medi-
cinal[, apoi 10 minute de yoga. :i toate
acestea f[r[ s[ fi mers s[-;i verifice me-
sajele.

Dac[ ar fi s[-;i dea un sfat ei la tine-
re\e, ;i-ar dori s[ fi ;tiut c[ nu exist[ com-
promis `ntre o via\[ complet[ ;i a da tot

ce ai mai bun la locul de munc[. „Mi-a;
dori s[ m[ pot `ntoarce `n timp ;i s[-mi
spun «Arianna, realiz[rile tale se vor
`mbun[t[\i, de fapt, dac[ nu doar vei
munci din greu, ci te vei ;i desprinde
pentru a-\i `nc[rca bateriile ;i a te
re`nnoi». Asta m-ar fi sc[pat de mult stres
inutil ;i extenuare.”

Pe m[sur[ ce medita\ia ;i yoga au
devenit tot mai cunoscute, mul\i direc-
tori de firme au `nceput s[ le introduc[
la locul de munc[. Astfel, acestea nu mai
sunt doar ni;te tematici destinate s[ apar[
doar `n paginile de s[n[tate ;i stil de
via\[. Iar ea este o campioan[ a somnului,
`n birourile lor din New York exist]nd
chiar ;i capsule de dormit, precum ;i pa-
turi normale. ~ntrebat[ fiind dac[ ea le
folose;te vreodat[, Arianna spune c[ sunt
`ntotdeauna ocupate, dar ea are o cana-
pea `n biroul ei. Iar pentru a transmite
un mesaj pozitiv echipei sale despre obi-
ceiul unui pui de somn la serviciu, ea
las[ `ntotdeauna perdelele trase c]nd se
`ntinde pe canapea. „~nainte aveam obi-
ceiul s[ `nchid jaluzelele, dar acum nu o
mai fac, deoarece consider c[ e bine s[
d[m un exemplu pozitiv c[ pu\in somn
la locul de munc[ este un lucru bun.”

~nt]mplarea care a dus la aceast[
schimbare `n stilul ei de via\[ a fost `n
2007, c]nd, din cauza extenu[rii ;i a lipsei
de somn, s-a pr[bu;it ̀ n biroul ei, lovin-
du-se de col\ul biroului ;i fractur]ndu-
;i pometele. Ceea ce a urmat au fost mai
multe vizite la doctori pentru analize ;i
investiga\ii. Atunci a `nceput s[-;i pun[
multe `ntreb[ri legate de ce fel de via\[
ducea. „Eram pe coper\ile mai multor
reviste ;i fusesem aleas[ de c[tre „Time”
una dintre cele mai influente persoane
din lume. Dar `n timp ce eram dus[ la
spital, m-am ̀ ntrebat dac[ oare a;a ar[ta
succesul ;i aceea era via\a pe care mi-o
doream? De aceea, prin cea mai recent[
carte a mea, doresc s[ conving ;i cel mai
sceptic cititor c[ modul actual ̀ n care ne
tr[im via\a nu e `n favoarea noastr[ ;i
studiile f[cute de oamenii de ;tiin\[ do-
vedesc c[ putem tr[i mai bine, s[ fim mai
s[n[to;i ;i mai ferici\i. Dar pentru a c];ti-
ga aceast[ lupt[, trebuie mai `nt]i s[ ne
declar[m dorin\a de schimbare.”

Arianna Huffington - succesul
dincolo de bani ;i putere


