
Prin prezentarea documente-
lor expuse ̀ n pagina 3 putem afir-
ma c[ evenimentele importante
din Istoria Poporului Rom]n, mai
mult sau mai pu\in cunoscute
prin acte, unele dintre ele zac ;i
ast[zi prin arhive necercetate sau
prin diferite muzee, sau la per-
soane particulare, ele fiind scrise
`n alte limbi, nu sunt traduse `n
limba rom]n[. Din aceste consi-
derente trebuie s[ recunoa;tem
c[ ne face nou[ rom]nilor un ma-
re deserviciu. 

Muzeul Jude\ean Satu Mare ascunde un bogat 
tezaur de monede antice

Casa codreneasc[ din secolul XIX, una
dintre construc\iile cele mai semnificative
de arhitectur[ popular[ din \ar[ ;i Europa
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Un document istoric important, mai pu\in 
cunoscut de c[tre rom]ni< Discursul
lui Simion B[rnu\iu la 2 - 14 mai 1848

       Analizele ştiinţifice efectuate
de autorităţile ruse la cererea
Bisericii ortodoxe au confirmat,
prin intermediul unui test ADN,
autenticitatea rămăşiţelor
pământeşti ale ultimului ţar al
Rusiei, Nicolae al II-lea.
       Înhumate la Sankt Petersburg,
fosta capitală imperială rusă,
rămăşiţele pământeşti ale ţarului
şi ale soţiei sale, Alexandra, "au fost
exhumate, în cadrul redeschiderii
anchetei ce a vizat circumstanţele
în care a murit familia imperială",
a anunţat comitetul însărcinat cu
efectuarea acestor analize." Mostre
de ADN au fost prelevate din
mandibulele lui Nicolae al II-lea şi
ale soţiei sale, Alexandra, ca şi din
vertebra cervicală a ultimului ţar
rus", se afirmă în acelaşi
comunicat.

       Examinarea acestor probe
ADN a arătat că ele "coincid cu
cele prelevate de pe ultima cămaşă
purtată de Nicolae al II-lea, pe care
se aflau pete de sânge", după
executarea familiei imperiale ruse. 
       Rămăşiţele pământeşti ale
membrilor familiei Romanov,
inclusiv cele ale ţarului Nicolae al
II-lea şi ale împărătesei Alexandra
Feodorovna, exhumate dintr-o
groapă comună din Ekaterinburg,
în regiunea Ural, în 1991, au fost
oficial identificate în 1998 de
guvernul rus. 
       Scheletele lor au fost înhumate
cu mare pompă la Sankt
Petersburg şi toţi cei şapte membri
ai familiei Romanov - asasinaţi de
bolşevici în 1918 - au fost
canonizaţi şi declaraţi martiri de
către Biserica ortodoxă rusă.

R[m[;i\ele p[mânte;ti ale \arului Nicolae al 
II-lea, autentificate cu ajutorul unui test ADN
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Autoritățile de la Berlin au
tradus în limba arabă Constituția
Germaniei pentru a putea fi
consultată de sutele de mii de
migranți arabi care au venit în
această țară cu obiectivul de a
rămâne acolo. "Constituția este
fundamentul statului nostru
democratic și pluralist, precum și
al ordinii în societatea noastră", se
menționează într-un comunicat
difuzat de Agenția pentru Educație
Politică în Germania, organismul
guvernamental care s-a achitat de
această sarcină și a mai editat și alte
materiale pentru a ajuta solicitanții
de azil să se integreze în societate. 

Cancelarul Angela Merkel,
susținătoarea politicii de deschidere
față de migranți, le-a atras anterior
atenția acestora că, dacă doresc să
rămână în Germania, trebuie să
respecte "regulile și valorile"
Constituției acestei țări și să învețe
limba germană. Autoritățile de la
Berlin se așteaptă să primească anul
acesta până la un milion de cereri
de azil din partea migranților.

Constitu\ia Germaniei
a fost tradus[ în limba 
arab[ pentru refugia\i
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Zona Codrului a impresionat
dintotdeauna prin arhitectura sa
populară. Multe construcţii, în
mare parte şuri dar şi case ţără-
neşti construite în a doua jumă-
tate a secolului XIX pot fi admi-
rate şi în zilele noastre, acestea
fiind îngrijite cu sfinţenie de fie-
care generaţie în parte. Satele au
existat, dar unde pot fi găsite şi
în prezent monumentele de ar-
hitectură populară sunt Apa, So-
meşeni, Valea Vinului, Pomi,
Chilia, Homorodul de Sus, Sol-
duba şi multe altele în zona de
deal.  

Monumentele de arhitectură po-
pulară construite în a doua jumătate
a secolului XIX, precum case şi con-
strucţii gospodăreşti, în special şuri,
din zona etnografică Codru şi parţial
în lunca Someşului se păstrează şi azi
putând fi admirate de toţi iubitorii de
folclor şi tradiţie. Specialiştii în do-
meniu spun că după edificiile de cult,
biserici de lemn, aceste construcţii
merită o atenţie deosebită. Trebuie
amintit că toate acestea au aparţinut
ţărănimii din comitatul Satu Mare ca-
re au fost împroprietăriţi în timpul
Mariei Tereza cu suprafeţe ce variau
între 34 şi 44 de iughere de pământ,
suprafaţă suficientă ca întindere pen-
tru practicarea unei agriculturi in-
tensive de o gospodărie ţărănească.
Această suprafaţă transformată ar în-
semna 17 până la 24 de hectare de
pământ.

Masivele `ntinderi de p[duri 
din stejar au oferit materia 
prim[ necesar[ oamenilor
din zon[

Oamenii din zonă au profitat to-
todată de masivele întinderi de păduri
de stejar din zona Codrului şi din lun-
ca superioară a Someşului, lemnul re-
prezentând materia primă necesară
edificării monumentelor de arhitec-
tură populară. 

Satele au existat, dar unde pot fi
găsite şi în prezent monumentele de
arhitectură populară sunt Apa, So-
meşeni, Valea Vinului, Pomi, Chilia,
Homorodul de Sus, Solduba şi multe
altele în zona de deal. Vechimea aces-
tor localităţi datează încă din secolul
XII-XIV şi sunt caracterizate prin ca-
sele de tipul celor compact-adunate
construite în preajma râului Someş
sau a văilor din zona de deal, fiind
străbătute de o singură uliţă princi-
pală şi de câteva laterale în funcţie de
dezvoltarea în timp a aşezării.

Lemnul utilizat `n tehnica
de construc\ie

După cum am amintit şi în rân-
durile de mai sus, tehnica de con-
strucţie atât la case cât şi la acareturi
este cea care întrebuinţează lemnul.
Casa la bază are o ramură de grinzi
masive, fasonate pe cele patru laturi,
groase până la 30 centimetri. Din lip-
sa carierelor de patră acestea nu au
soclu şi doar din loc în loc câte un
bolovan sau mai mulţi stâlpi, tot din
lemn, îngropaţi în pământ şi cu o pie-

dică în partea de sus, înspre exterior.
Acestor stâlpi li se spunea “boci“ şi
erau întâlniţi mai ales la casele con-
struite în pantă. Pereţii erau contruiţi
tot din stâlpi, dar cu uluc pe două la-
turi în care se introduceau bârnele
orizontale. Această tehnică se nu-
meşte în lunca Someşului şi în zona
Codru “în şeşi“.

Pere\ii sunt lipi\i cu
“tin[”, cu pleavă în interior
şi exterior

Prispele aveau între patru şi 12
stâlpi de târnaţ cu contrafise şi “mâ-
nuri“ în partea superioară. Toate aces-
tea sunt introduse într-o ramă cores-
punzătoare ca mărime cu talpa casei.
Pereţii sunt lipiţi mai apoi cu lut sau
“tină” în limbaj popular, cu pleavă în
interior şi exterior. Înălţimea pe-
reţilor este de doi metri sau maxim
2,4 metri. Podeaua este făcută din
scânduri ori de stejar, ori de pin, iar
podul este lipit şi el cu lut amestecat
cu pleavă. Căpriorii la aceste case se
puneau ori prin fixarea lor cu cuie de
lemn în tăietura făcută în cunună ori
în grinzi transversale tăiate oblic la
capete. 

Acoperişul se făcea, cel mai frec-
vent, în două ape şi pinioane “şuturi“
în formă de trapez. În privinţa pla-
nului caselor din zona Codru, acesta
consta în două sau trei încăperi< tinda
din mijloc, casa dinainte, înspre uli\ă
şi casa dinapoi.

În unele locuri apar şi case cu pa-
tru încăperi, ultima nefiind numită
cameră ci “odalhaz“, termen împru-
mutat din limba maghiară. O parti-
cularitate a acestei case codreneşti o
reprezintă prezenţa deasupra uşilor

de intrare, din tindă, în ambele încă-
peri, a unei ferestre înguste de lăţimea
uşii. Prezenţa acestei ferestre se da-
torează întunecimii tinzii care s-a
produs datorită podirii acesteia.

Casele erau `mpodobite
cu elemente decorative
`n relief sau s[pate

Spre deosebire de zonele înveci-
nate precum Oaş, Chioar, Lăpuş, la
casele codreneşti prispa nu apare ni-
ciodată în porţiunea supradimensio-
nată a faţadei. Ea este prezentă fie pe
întreaga faţadă, fie numai în dreptul
tinzii şi casei dinainte precum şi la
fronton.  Aceste case erau împodobite
cu elemente decorative în relief sau
săpate precum torsade, cercuri şi se-
micercuri, unghiuri, romburi, moti-
vul dintelui, linii întretăiate, linii şer-
puite şi multe altele.

În interior casele codreneşti şi cele
din lunca Someşului au pe meşter
grindă un decor alcătuit din cruci şi
rozete care simbolizezază străvechi
credinţe populare sau diferite texte.

Locuin\a codreneasc[ are
dimensiuni impresionante, 
ajung]nd s[ aib[ 14 metri
lungime ;i 7 metri l[\ime

Dimensiunile unei case codre-
neşti din a doua jumătate a secolului
XIX sunt de proporţii impresionante
ajungând să aibă 14 metri lungime şi
7 metri lăţime. “Pe lângă acea impre-
sionantă simetrie a planului care apa-
re în restul zonelor etnografice din
nordul Transilvaniei decât la începu-
tul secolului XX, casa codrenească şi

din lunca Someşului din a doua pe-
rioadă a secolului al XIX-lea, consti-
tuie una din realizările cele mai se-
minicative de arhitectură populară
din lemn de la noi din ţară, precum
şi pe plan european”, spune Ivan Iu-
raşciuc în Satu Mare - Studii şi Co-
municări IV, Etnografie - Arhitecura
populară codrenească şi din lunca So-
meşului din a doua jumătate a sec.
XIX, pg. 31.

Pe lângă case, în ordinea impor-
tanţei gospodăreşti şi a valorii arhi-
tecturale, şura se situează pe primul
loc, fiind urmată de grajdul şi coteţul
pentru porci. Şura are formă drep-
tunghiulară şi este de proporţii im-
presionante şi este construită în furci,
tehnică de construcţie ce s-a practicat
în trecut, cu mici deosebiri zonale,
pe o arie geografică foarte vastă a ţării
noastre. Acestea sunt fixate în talpă
din doi în doi metri. Lateral pe toată
dimensiunea peretelui, furcile sunt
prevăzute cu uluce în care sunt in-
troduse bârnele, crăpate sau rotunde.
Adică în aceiaşi tehnică ca şi pereţii
caselor. În partea de sus au menirea
de a susţine grinzile pe care vin că-
priorii şi pe de altă parte de a forma
podul şurii. 

Acoperişul acestor construcţii
sunt făcute în două ape şi două pi-
nioane, iar pentru învelire s-a folosit
stuful şi jupii de paie de secară. În
faţă acestea au o poartă mare care
permite introducerea în[untru a unui
car cu fân sau paie. Peretele dintre
curte este de obicei ornamentat cu
diferite motive geometrice şi florale
aplicate. Pe grinda orizontală aflată
deasupra porţii se obişnuia a se în-
cresta anul construcţiei şi numele ce-
lor care au ridicat-o. 

Sergiu Podină

~n data de 15 noiembrie 1955 Con-
siliul de securitate al ONU a aprobat
primirea în rândurile organizaţiei a 16
noi state, printre care şi Republica Po-
pular[ Română.

La 14 decembrie 1955, România de-
venea, alături de alte 15 state, membru
cu drepturi depline în Organizaţia
Naţiunilor Unite (ONU). Contextul
geopolitic postbelic şi constituirea
ONU vor marca reaşezarea relaţiilor
internaţionale într-o nouă configuraţie,
ducând la noi raporturi diplomatice în-
tre naţiuni, reunite în cadrul ONU în
vederea atingerii unor aspiraţii comune
ce vizau, în primul rând, menţinerea
păcii în lume.

Fostul diplomat Grigore Gafencu,
în articolul “Republica Populară la
ONU” publicat în decembrie 1955, în
“România Muncitoare” (“revistă socială
şi politică a sindicaliştilor din exil”, aşa
cum se intitula), dezavua şi critica pri-
mirea în ONU ţărilor “satelit”, “care nu
se bucură de nici un fel de indepen-
denţă sau suveranitate, şi al căror regim,
impus de Rusia Sovietică, nesocoteşte
şi calcă legea de temelie a Naţiunilor
Unite”. De asemenea, Comitetul Naţio-
nal Român (C.N.R.), organism creat la
Washington în 1949, sub preşedinţia
generalului Nicolae Rădescu şi sub pa-
tronajul Regelui Mihai I, se va erija în-
tr-un guvern al României din exil şi, la
momentul aderării României la ONU,
va iniţia demersuri pentru a denunţa
grava încălcare a principiilor Cartei
ONU în România, condusă la acea vre-
me de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Chi-
vu Stoica. Informaţii despre atitudinea
C.N.R. faţă de aderarea României la
ONU găsim în arhiva de la Hoover In-
stitute> într-un document (un raport al
C.N.R. c[tre Regele Mihai I), din care
vom reda un fragment, sunt  descrise
acţiunile iniţiate de C.N.R. în vederea
atragerii atenţiei asupra situaţiei din
România, situaţie în profund dezacord
cu principiile enunţate în Carta ONU<
“Comitetul Naţional Român a dezvoltat
o vie activitate în legătură cu chestiunea
gravă a admiterii «Guvernului» de la
Bucureşti în Naţiunile Unite. El a trimis
guvernelor ţărilor libere, precum şi re-
prezentanţilor lor la Naţiunilor Unite
un Memoriu arătând motivele pentru
care aşa zisul Guvern de la Bucureşti
nu poate fi admis în această organi-
zaţiune internaţională. Comitetul a fă-
cut demersuri personale pe lângă mai
mulţi delegaţi, precum şi prin organi-
zaţia Adunărei Naţiunilor Europene
Captive, care a adoptat o rezoluţiune
ce a fost comunicată tuturor guvernelor
libere.” Decizia a r[mas `ns[ una defi-
nitiv[.

60 de ani de la
invitarea Rom]niei
`n r]ndurile ONU

ARHITECTUR~
Monumentele de arhitectură populară construite în a doua

jumătate a secolului XIX, precum case şi construcţii gospodăreşti,
în special şuri, din zona etnografică Codru şi parţial în lunca So-
meşului se păstrează şi azi putând fi admirate de toţi iubitorii de
folclor şi tradiţie

~n prezent, monumentele de arhitectură populară sunt `n Apa, Someșeni, Valea Vinului, Pomi, Chilia, Homorodul de
Sus, Solduba și multe altele în zona de deal
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ISTORIE
“Doresc doar s[ atrag[ aten\ia asupra unui lucru nepermis, felul `n care mai zac sau sunt ascunse

cu inten\ie multe documente `n limba latin[, german[ sau ungar[, care nu sunt traduse `n limba
rom]n[, de;i avem Academia Rom]n[, universit[\i ;i alte institu\ii de specialitate. Cine oare are
interesul acestei st[ri care nu onoreaz[ contemporaneitatea? Nu cumva este chiar modalitatea ca
Poporul Rom]n s[-;i piard[ propriile r[d[cini?”

Monedele din epoca romană
descoperite la Amaţi, Medieşu
Aurit, Săcăşeni,  Apa şi Homoro-
du de Sus, sunt denari din argint,
monede frecvent întâlnite  în afa-
ra graniţelor Imperiului Roman.

Această monedă de argint era apre-
ciată de popoarele barbare care trăiau
în afara graniţelor Imperiului Roman,
argintul fiind considerat un metal nobil,
iar solda soldaţilor barbari care au luptat
în legiunile romane era plătită tot în
aceşti denari, aşa explicându-se proba-
bil modul în care au ajuns aceste mo-
nede în zona judeţului Satu Mare.

Atât la Medieş cât şi la Săcăşeni au
fost descoperite 2 monede deosebite şi
rare. Existenţa acestor monede se poate
explica prin faptul că atât pe lângă Me-
dieş cât şi pe lângă Săcăşeni existau rute
comerciale vechi. Pe lângă Medieş exista

ruta comercială de pe Someş, pe râu fi-
ind aduse diverse mărfuri, făcând din
localitatea Medieş un centru de putere.
Ruta comercială a fost folosită din tim-
puri preistorice până în Evul Mediu.

Cale comercial[ riveran[ 
important[ la Medie;

Dacă la Medieş exista o cale comer-
cială riverană prin existenţa căreia se
poate explica prezenţa acestei monede,
la Săcăşeni aceste monede au ajuns cel
mai probabil datorită existenţei unei ru-
te comerciale terestre care a fost folosită
până în Evul Mediu, ruta fiind Săcăşeni-
Tăşnad-Debrecen.

Cea mai interesantă însă, rămâne
moneda de tipul "călăreţul cu pasăre"
descoperită de Gheorghe Tătăran în
1944, pe când pr[şea porumbul pe te-
renul numit "Păşunea Nemţilor" din lo-
calitatea Homorodu de Jos.

Conform unei legende celtice,
aceştia au migrat din vestul Germaniei
şi din Franţa şi au folosit drept reper
zbotul păsărilor.

Aversul monedei este reprezentat
de un cap uman în profil spre stânga,
uşor stilizat cu cunună cu lauri şi barbă.
Pe revers este reprezentat un călăreţ în
trap, ce are pe cap un coif, iar deasupra
o pasăre, reprezentată cu aripile strân-
se.

Această monedă este  o monedă ca-
re datează din secolul III î.e.n. şi este o
monedă rară şi scumpă care a fost fo-
losită de celţi. Se poate face o legătură
între moneda de la Homorodu de Jos şi
coiful de la Ciumeşti, pe ambele piese
apărând pasărea, care este un puternic
simbol celtic.

Prezenţa păsării pe moneda de la
Homorodu de Jos se înscrie în obiceiul
celţilor de a include simboluri, sigle,
monograme, incizii şi contramărci (cele

mai frecvente simboluri sunt lup, porc
mistreţ, pasăre, fulger, trident, făclie,
arc, ramură de brad, rozetă, cerc, liră,
iar printre sigle şi monograme figurează
Δ, M, T, K, X, B, Π, V, Y sau Φ conside-
rate a fi de influenţă celtică sau greceas-
că.

Acest tip monetar este rar, fiind re-
prezentat doar de câteva exemplare ce
apar în componenţa unor tezaure sau
au fost descoperite izolat ca şi în cazul
monedei de la Homorodu de Jos. Aria
restrânsă de răspândire a monedelor de
tip „călăreţul cu pasăre”, limitată la ves-
tul României şi nord-estul Ungariei, îi
determină pe specialişti să afirme că
aceast[ moned[ a fost emisă de un şef
celtic local ce stăpânea un teritoriu din
zona de descoperire, în prejma anului
200 î.e.n.

Simbolurile animaliere
de pe unele monede celtice

au constituit subiectul
analizei arheologilor

Supusă analizei de mai mult timp,
problema asocierii simbolurilor anima-
liere cu reprezentări religioase pe unele
monede celtice a fost la început respin-
să. Totuşi, o asemenea ipoteză tinde în
ultimul timp să capete consistenţă. Fe-
nomenul de trecere de la reprezentările
antropomorfe la cele abstracte este sur-
prins în întreaga lume celtică. 

Acesta ar constitui de fapt un mod
de a reprezenta legendele şi miturile
celţilor în cadrul cărora eroii şi zeii trec
în cadrul unei evoluţii continue de la o
formă la alta. 

În cazul monedelor de tip „călăreţul
cu pasăre” simbolul animalier de pe ele
poate fi asociat cu prezenţa păsării pe
coiful de la Ciumeşti, descoperire ce
apare în zona de răspândire a tipului
călăreţul cu pasăre.

Publicarea acestor documente
este o chemare la cunoa;terea dra-
melor Poporului Rom]n, la robia
;i dezna\ionalizarea sa ̀ n Ardeal,
la `nl[turarea unor edificii, acte,
segmente de identitate, pentru ca
autorit[\ile odioasei coali\ii aus-
tro ungare s[ st[p]neasc[ prin
legi de;arte, dezonorante, un po-
por cre;tinat, mult `naintea lor,
ce a dat lumii probe de demnitate
;i `n\elepciune.

Doresc doar s[ atrag[ aten\ia asupra
unui lucru nepermis, felul `n care mai
zac sau sunt ascunse cu inten\ie multe
documente ̀ n limba latin[, german[ sau
ungar[, care nu sunt traduse `n limba
rom]n[, de;i avem Academia Rom]n[,
universit[\i ;i alte institu\ii de speciali-
tate. Cine oare are interesul acestei st[ri
care nu onoreaz[ contemporaneitatea?
Nu cumva este chiar modalitatea ca Po-
porul Rom]n s[-;i piard[ propriile
r[d[cini? De a ne mul\umi cu pu\inul
adev[r pe care ni-l dau al\ii, pentru a nu
deranja pe nimeni? Ce se ascunde sub
acest t[v[lug al indiferen\ei? Oricum, cu
c]t vom cerceta ;i cu c]t se va traduce
mai mult, cu at]t ne vom da seama ce
cumplit[ a fost dezna\ionalizarea
rom]nilor din Ardeal, ca o invita\ie la
cunoa;terea ;i aprofundarea propriei
noastre biografii. 

1. Manifestul de unire ̀ ncheiat ̀ n ur-
ma sinodului de la Alba Iulia din 7 oc-
tombrie 1698 preluat de la sematismul
veneratului Cler al Arhiepiscopiei Me-
tropolitane greco-catolice rom]ne de la
Alba Iulia ;i F[g[ra; spre anul Domnului
1900, editat de tipografia seminarului
Arhiedieesan din Blaj, p. 16 - 17>

2. Memoriul episcopului Inocen\iu
Micu Klein din anul 1743, prelucrat din
lucrarea istoricului David Prodan "Su-
plex Libelus Valahorum - din istoria
form[rii na\iunii rom]ne", ap[rut[ la edi-
tura enciclopedic[ din Bucure;ti ̀ n anul
1998. Originalul memoriului a fost ̀ nre-
gistrat `n arhiva cancelariei antice sub
num[rul 181 / 1743.

3. O pagin[ de istorie din via\a ;i ac-
tivitatea episcopului Inocen\iu Micu
Klein> 

4. Zece documente extrase din lu-

crarea din lucrarea regretatului istoric 1.
Dumitru Snagov "Rom]nii" `n arhivele
Romei (secolul al XVII - lea) cu privire
la situa\ia grav[ ̀ n care s-a aflat episcopul
Inocen\iu Micu Klein `n surghiunul de
la Roma p]n[ la moarte, timp de 24 de
ani 1744 - 1768.

D[inuirea credin\ei
str[bune `n Ardeal
a fost “un miracol divin”

5. Situa\ia Rom]nilor din Ardeal la
finele anului 1762 din punct de vedere
religios (date privind familiile preo\ilor
;i a bisericilor ortodoxe ;i greco-catolice)
din Ardeal, `ntocmit[ cu mult[ compe-
ten\[ ;i responsabilitate de c[tre Admi-
nistra\ia Austriac[ `n perioada anilor
1760 - 1762, `ncheiat[ dup[ `n[bu;irea
mi;c[rii c[lug[rului Sofrone (sprijinit de
c[tre preo\ii din fruntea mo\ilor din
mun\ii Apuseni ;i a \[ranilor din M[rgi-
nimea Sibiului precum ;i de celelalte lo-
calit[\i din Ardeal), de c[tre "tunurile"
bravului baron generalul Adolf Bucov.
Sacrificiile ;i rezisten\a rom]nilor ̀ mpo-
triva catoliciz[rii ;i a p[str[rii credin\ei
str[bune din perioada respectiv[, care a
contribuit direct la situa\ia de ast[zi, ne
d[ posibilitatea s[ afirm[m c[ d[inuirea
credin\ei str[bune `n Ardeal a fost " un
miracol divin" astfel putem acea soart[
rom]nilor catolici ;i unguriza\i din Arcul
Carpatic (Covasna, Harghita), a se vedea
;i cerceta documentele statistice existente
`n biblioteci ;i `n diverse arhive din \ar[
;i din str[in[tate. Situa\iile statistice au
fost redate de dr. Virgil Ciobanu, din ar-
hiva de r[zboi din Viena ;i au fost extrase
din "Anuarul Institutului de Istorie na\io-
nal[" din Cluj Napoca, III (1924 - 1925)
aceast[ lucrare at]t de important[ care
cuprinde date reale `ntocmite cu mult[
r[spundere, de c[tre o comisie supe-
rioar[ a Administra\iei Austriece format
din< N. Adolf de Bucov general de can-
celarie ;i comandantul tuturor trupelor
`mp[r[te;ti din Transilvania, L. D. Mo-
ringer, consilier al Tezaurului ;i secreta-
rul comisiei baronul FR. L. Dietrich, con-
silier al Tezaurului. Avem posibilitatea
de a reda `n `ntregime care dup[ cum
arat[, doctor Virgil Ciobanu fiind un do-
cument statistic deosebit de important
pentru soarta Neamului Rom]nesc din

Ardeal din perioada generalului Bucov
1762 - 1769.

6. Discursul lui Simion B[rnu\iu la 2
- 14 mai 1848 ̀ n catedrala greco catolic[
de la Blaj.

7. Alexandru Papiu Ilarian la 2 - 14
mai 1848 discursul ;i programul s[u pre-
zentat la Adunarea de la Blaj din 30 apri-

lie 1848. 
8. Scrisoarea avertisment a patriotu-

lui Alexandru Papiu Ilarian, trimis[ la
Viena, la Blaj, la 9 septembrie 1850, pu-
blicat[ ̀ n ziarul "Unirea" nr. 25 / 1905, ̀ n
"Foaia Bisericeasc[ ;i politic[ de la Blaj"
de c[tre Emil V. Decan, cu privire la re-
comand[rile transmise referitor la ale-

gerea noului episcop greco catolic la Si-
nodul de la Blaj, care la punctul 3 ne arat[
c[ dup[ lege s[ ave\i grij[ ca s[ intre `n
candida\iune Crainic Sulu\ ;i Ciparin ;i
s[ protesta\i energic dac[ v]nz[torii
na\iei ar vrea s[ aleag[ pe Alutan, Pap-
falui, Szilagyi de la Oradea, se afl[ acum
la Viena, poate va merge ;i pe la adunarea
de la Blaj. El s-a `n\eles cu primatele de
la Streigon (Esztergon, locul unde se afl[
primatul catolic al Ungariei), ca s[ su-
pun[ biserica noastr[ sub noua form[ a
Strigoniului. El vrea s[ se aleag[ de Mi-
tropolit unit supus Primatului. Ave\i grij[
s[ nu capete voturi. Protesta\i aspru at]t
asupra lui c]t ;i asupra Strigoniului ;i
protestele de pe la comunit[\i s[ le ̀ nain-
ta\i la ~mp[ratul ;i la Papa de la Roma. 

9. Istorici rom]ni< Clain, :incai,
B[rnu\iu, Laurian, Ilarianu ;i Hurmu-
zachi despre unirea cu Biserica Romei ;i
foloasele unirii (extras din lucrarea isto-
ricului ardelean Nicolae Densu;eanu< In-
dependen\a bisericeasc[ a Mitropoliei
Rom]ne de la Alba Iulia, editat[ de tipo-
grafia lui Andrei Mure;an din Bra;ov `n
anul 1893 ;i reeditat[ la Alba Iulia `n
2002).

10. Extrase ;i date din lucrarea lui
:tefan Manciulea "Grani\a de Vest", cu
privire la dezna\ionalizarea rom]nilor
din Ardeal, prin ;coal[ ;i biseric[. Epis-
copia greco catolic[ ungureasc[ de la
Hajdu Dorog ;i rom]nii.

Unele dintre documente zac
și acum `n arhive necercetate

Consider c[, prin prezentarea acestor
documente putem afirma c[ evenimen-
tele importante din Istoria Poporului
Rom]n, mai mult sau mai pu\in cunos-
cute prin acte, unele dintre ele zac ;i
ast[zi prin arhive necercetate sau prin
diferite muzee, sau la persoane particu-
lare, ele fiind scrise ̀ n alte limbi, nu sunt
traduse ̀ n limba rom]n[. Din aceste con-
siderente trebuie s[ recunoa;tem c[ ne
face nou[ rom]nilor un mare deserviciu.
Este vorba de a cunoa;te ;i de a ̀ mpinge
adev[rul `n fa\[, de a `ndrepta `ns[;i is-
toria noastr[ na\ional[, care `n ultimii
ani este falsificat[ ̀ n mod dirijat din afar[
;i din[untru de noi "roslerieni" ;i "role-
rieni". 

Prof. dr. Ioan Corneanu

Moneda celtic[ descoperit[ la Homorodu de Jos poate fi asociat[ coifului de la Ciume;ti

Episcopul Inocen\iu Micu Klein

Documente istorice importante, mai pu\in 
cunoscute de c[tre rom]ni

Unele dintre ele zac ;i ast[zi prin arhive necercetate sau prin diferite muzee, ori la persoane particulare
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Iat[-ne ajun;i la jum[tatea lui
Brumar sau a Vinicerului dup[
cum i se mai spune `n popor lunii
Noiembrie. Este considerat[ ca fi-
ind vremea prielnic[ ferment[rii
;i limpezirii vinului `n butoaie.  I
se spune brumar deoarece acum
cad brumele mari ;i promoroaca,
anun\]nd apropierea iernii.

Cu toate c[ este o lun[ relativ rece, no-
iembrie abund[ `ntr-o serie de activit[\i
`n gospod[rie, premerg[toare sf]r;itului
de an. Vechile calendare agricole cuprind
sfaturi despre lucr[rile din gr[din[, dar ;i
pentru vinul din pivni\[.

"La fiertul mustului avem s[ fim lu[tori
de seam[, ca s[ nu se `nt]mple nici prea
repede, dar nici prea ̀ ncet. ~n cazul dint]i
stropim butea cu ap[ rece, ̀ n cel din urm[
o acoperim cu o hain[ de l]n[. Bu\ile s[ le
\inem tot pline. Poamele ce dau spre pu-
trezire trebuiesc del[turate. Frunzele picate
se adun[ ;i se pun gr[mad[ amestec]ndu-
se cu gunoi ori p[m]nt. Din ele se face un
gunoi foarte bun" sunt c]teva din sfaturile
cuprinse `n calendarele vechi.

Din punct de vedere religios, cea de-a
doua jum[tate a lunii noiembrie este mar-
cat[ de dou[ s[rb[tori importante< Intrarea
`n Biseric[ a Maicii Domnului la 21 no-
iembrie ;i  Sf]ntul Apostol Andrei, cel ̀ nt]i
chemat, ocrotitorul Rom]niei, cinstit la 30
noiembrie.

21 noiembrie, Intrarea `n 
Biseric[ a Maicii Domnului  

~n fiecare an, la data de 21 noiembrie
pr[znuim Intrarea `n Biseric[ a Maicii
Domnului. Numit[ ;i Aducerea Maicii
Domnului la Templu, este unul din marile
praznice cinstit deopotriv[ de credincio;ii
ortodoc;i, greco catolici ;i romano-cato-
lici.

~n conformitate cu tradi\ia, Fecioara
Maria a fost dus[ de p[rin\ii s[i, Ioachim
;i Ana, la Templul Evreiesc din Ierusalim
pe c]nd era copil[, la v]rsta de 3 ani, unde
a tr[it ;i slujit ca fecioar[ `n Templu p]n[
la logodna ei cu Sf]ntul Iosif. 

Astfel, dumnezeie;tii p[rin\i Ioachim
;i Ana au `mplinit f[g[duin\a pe care au
f[cut-o lui Dumnezeu mai `nainte de a se
na;te fiica lor, Fecioara Maria. Fiind oa-
meni sterpi ;i neroditori s-au rugat cu
st[ruin\[, cu post ;i milostenie, s[
dob]ndeasc[ ;i ei un copil. "Doamne de
ne vei da nou[ un prunc, ziceau ei, noi `l
vom `nchina Bisericii Tale pentru toat[
via\a, numai s[ nu ne la;i sterpi ;i nerodi-
tori, spre ocara lumii"

Maria a fost primit[ solemn de comu-
nitatea templului, condus[ de preotul Za-
haria, tat[l lui Ioan Botez[torul. 

A fost condus[ `n acel loc sf]nt ca s[
devin[ ea ̀ ns[;i "Sf]nta Sfintelor" lui Dum-
nezeu, biseric[ vie ;i templu al pruncului
dumnezeiesc care se va na;te din ea.
Aceast[ s[rb[toare a luat na;tere ̀ n secolul
VI. Astfel, la 20 noiembrie 543, ̀ mp[ratul
Iustinian a zidit la Ierusalim, l]ng[ ruinele
templului, o biseric[ `nchinat[ Sfintei Fe-
cioare Maria, care, spre deosebire de una
mai veche, a fost numit[ Biserica "Sf]nta
Maria cea Nou[". 

Conform obiceiului, a doua zi dup[
sfin\ire, adic[ la 21 noiembrie, a `nceput
s[ fie serbat hramul (patronul) bisericii,
adic[ ̀ ns[;i Sf]nta Fecioar[ Maria, serba-
rea fiind consacrat[ aducerii ei la templu.
S[rb[toarea s-a extins apoi ̀ n tot Orientul
cre;tin ;i ̀ n Occident fiind marcat[ cu cru-
ce ro;ie `n calendar. 

Ast[zi ̀ n biseric[ se c]nt[ troparul In-
tr[rii Maicii Domnului ̀ n Biseric[ - "Ast[zi
`nainte ̀ nsemnarea bun[voin\ei lui Dum-
nezeu ;i propov[duirea m]ntuirii oame-
nilor, `n Biserica lui Dumnezeu luminat
Fecioara se arat[ ;i pe Hristos mai ̀ nainte
`l veste;te. Acesteia ;i noi cu mare glas s[-
i c]nt[m< Bucur[-te plinirea r]nduielii Zi-
ditorului".

Dup[ cum spun sfin\ii p[rin\i, Intrarea
Maicii Domnului ̀ n Biseric[ a fost primul
semn din r]nduiala bun[voin\ei lui Dum-
nezeu de a m]ntui neamul omenesc. 

Pentru ca bucuria s[rb[torii s[ nu fie
umbrit[ de post, Biserica a r]nduit ca pe
21 noiembrie sa fie dezlegare la pe;te.

Ziua Intr[rii Maicii Domnului `n Bi-
seric[ poart[ `n popor ;i denumirea de
Vovidenie (ceea ce se face v[zut), Obreje-
nie sau Ovidenie. Este o zi foarte impor-
tant[ ;i popular[ printre cre;tini. 

Tradi\ii de Vovidenie

Tradi\ia spune c[ de Vovidenie cerul
se deschide, animalele vorbesc, strigoii
umbl[ prin lume ;i de aceea oamenii dau
cu usturoi pe ferestre. ~n aceast[ zi se fac

;i anumite prevestiri de timp. Dac[ `n
noaptea de Vovidenie cerul va fi senin,
anul ce urmeaz[ va fi secetos, s[r[cie, dac[
cerul va fi `norat ;i lini;tit, oamenii cred
c[ va fi un an greu cu boli ;i s[r[cie iar
dac[ va ninge va fi o iarn[ bogat[ cu mult[
z[pad[.

De Vovidenie copiii pun crengu\e de
m[r ̀ n ap[, pe care le ̀ ngrijesc p]n[ ̀ nmu-
guresc ;i ̀ nfloresc fiind folosite ca sorcove
de Anul Nou.  

Ziua intr[rii `n Biseric[ a Fecioarei
Maria, numit[ Ovidenia, Obrejenia sau
Vovidenia, corespunde ̀ n Calendarul po-
pular cu celebrarea unei n[prasnice divi-
nit[\i a lupilor, Filipul cel :chiop sau Filipul
cel Mare (21 noiembrie). Local, `n Buco-
vina, se credea c[ ̀ n aceast[ zi s-ar fi n[scut
Domnul Hristos. S[rb[toarea de Ovidenie
`mpreun[ cu Filipii de Toamn[, Noaptea
Strigoilor, S]ntandrei ;i S]nnicoar[
(Sf]ntul Nicolae) formeaz[, `n perioada
13 noiembrie - 6 decembrie, un scenariu
ritual de ̀ nnoire a timpului, probabil Anul
Nou dacic. ~n noaptea de Ovidenie, c]nd
se credea c[ se deschide Cerul ;i vorbesc
animalele, se priveghea la lumina unei
lum]n[ri `ncol[cite o strachin[ cu ap[ de
leac. Tot atunci se f[ceau farmece ;i
desc]ntece, se afla ursita, se efectuau ob-
serva\ii ;i previziuni meteorologice. Pentru
copiii mor\i neboteza\i ;i pentru oamenii
`neca\i ;i mor\i f[r[ lum]nare li se f[ceau
`n aceast[ zi praznice ;i li se ̀ mp[r\eau po-
meni. ~ntruc]t se credea c[ `n noaptea de
Ovidenie strigoii circulau f[r[ opreli;te,
se ungeau cu usturoi cercevelele ferestrelor,
tocurile u;ilor, vatra ;i cuptorul care co-
municau, prin horn, cu exteriorul. Pentru
protec\ia vitelor `mpotriva animalelor
s[lbatice se interzicea orice activitate legat[
de prelucrarea l]nii ;i pieilor de animale.
De la Ovidenie p]n[ la S]ngiorz, femeilor
le era interzis s[ mai spele rufele la r]u.

Pentru ca anul s[ fie plin de bucurie ;i
spor, oamenii trebuie s[ respecte aceast[
s[rb[toare.

A consemnat :tefania Cri;an

~n aceast[ duminic[ de 15 no-
iembrie 2015 `ncepe Postul Cr[ciu-
nului, care va \ine p]n[ `n ziua de
Ajun a Cr[ciunului, 24 decembrie
inclusiv  c]nd este zi de post aspru.
Din r]nduielile biserice;ti afl[m c[
anul acesta l[satul de sec se face `n
seara de s]mb[t[ 14 noiembrie.

Postul Cr[ciunului \ine de, duminic[,
15 noiembrie ;i  se `ncheie joi, 24 decem-
brie, cu men\iunea c[ ziua din Ajunul
Cr[ciunului este o zi de post aspru spre
deosebire de celelalte zile ale Postului
Cr[ciunului. De la p[rin\ii Bisericii afl[m
c[ dezlegarea la alimentele de dulce se face
dup[ Sf]nta Liturghie de Cr[ciun din data
de 25 decembrie.

Dup[ cum scrie pr. prof. dr. Ene
Brani;te `n lucrarea "Liturgica general[" -
"Ziua de Ajun a Cr[ciunului este o zi de
post mai aspru dec]t `n celelalte zile. Se
ajuneaz[ p]n[ la ceasul al IX-lea (ora
15.00), c]nd se obi;nuie;te s[ se m[n]nce,
`n unele p[r\i, gr]u fiert amestecat cu fruc-
te ;i miere, ̀ n amintirea postului Sf]ntului
Prooroc Daniel ;i al celor trei tineri din
Babilon. ~n unele zone se ajuneaz[ p]n[ la
r[s[ritul luceaf[rului de sear[, care ne
aminte;te de steaua ce a vestit magilor
Na;terea M]ntuitorului. Aceast[ ajunare
aminte;te, de asemenea, de postul \inut
odinioar[ de catehumenii care, `n seara
acestei zile, primeau Botezul cre;tin ;i apoi
prima `mp[rt[;ire la Liturghia s[v]r;it[
atunci `n acest scop".

De asemenea, Postul Cr[ciunului
aminte;te de postul ̀ ndelungat al patriar-
hilor ;i drep\ilor din Vechiul Testament,
`n a;teptarea venirii lui Mesia - Izb[vitorul.
Exist[ ;i opinia c[ prin durata lui de 40 de
zile, acest post ne aduce aminte ;i de postul
lui Moise de pe Muntele Sinai, c]nd acesta
a;tepta s[ primeasc[ cuvintele lui Dum-
nezeu, Decalogul (cele 10 porunci), scrise

pe lespezile de piatr[ ale Tablelor Legii.
Primele men\iuni despre respectarea

acestei perioade de `nfr]nare alimentar[
;i trupeasc[ provin din secolele IV-V, de
la Fericitul Augustin ;i de la episcopul
Leon cel Mare al Romei, care a rostit nou[
cuv]nt[ri despre acest post, numit "postul
din luna a zecea". Postul Cr[ciunului este
`nchinat ̀ n primul r]nd s[rb[torii Na;terii
Domnului ;i M]ntuitorului nostru Iisus
Hristos.

La ̀ nceput, nu to\i cre;tinii posteau ̀ n
acela;i mod ;i acela;i num[r de zile. De
exemplu, unii posteau numai ;apte zile,
al\ii ;ase s[pt[m]ni, unii \ineau un post
mai aspru, al\ii unul mai u;or. Uniformi-
zarea duratei Postului Na;terii Domnului
s-a f[cut la Sinodul local din Constanti-
nopol, \inut la anul 1166 (sub patriarhul
Luca Chrysoverghi), hot[r]nd ca to\i cre-
dincio;ii s[ posteasc[ timp de 40 de zile,
`ncep]nd cu data de 15 noiembrie.

Ca orice post, ̀ n primul r]nd el trebuie
s[ reprezinte o ab\inere de la lucrurile rele
care ne `ndep[rteaz[ de Dumnezeu ;i de
oameni. Din punctul de vedere al alimen-
ta\iei, Postul Cr[ciunului este mai u;or
fa\[ de cel al Pa;telui, av]nd multe
dezleg[ri la pe;te, ulei ;i vin. Este dezlegare
la pe;te ;i preparate din pe;te, precum ;i
la vin, untdelemn ̀ n toate zilele de s]mb[t[
;i duminic[, cuprinse `n perioada 21 no-
iembrie - 19 decembrie, inclusiv. Zilele cu
dezlegare sunt marcate, de regul[, `n Ca-
lendarul cre;tin ortodox fie prin men\iu-
nea dezlegare la pe;te, fie prin simbolul
unui pe;te.

Zile cu dezlegare la pe;te

Anul acesta, conform Calendarului
cre;tin-ortodox pe anul 2015, zilele din
Postul Cr[ciunului cu dezlegare la pe;te
sunt<s]mb[t[ - 21 noiembrie, de s[rb[toa-
rea Intr[rii ̀ n biseric[ a Maicii Domnului>

duminic[ - 22 noiembrie> s]mb[t[ – 28
noiembrie> duminic[ - 29 noiembrie> luni
- 30 noiembrie c]nd `l s[rb[torim pe
Sf]ntul Apostol Andrei, cel `nt]i chemat,
Ocrotitorul Rom]niei> joi - 3 decembrie
c]nd ̀ l s[rb[torim pe Sf]ntul Cuvios Ghe-
orghe de la Cernica ;i C[ld[ru;ani>
s]mb[t[ - 5 decembrie c]nd ̀ l s[rb[torim
pe Sf]ntul Sava cel Sfin\it ;i pe Sf. Mucenic
Anastasie> duminic[ - 6 decembrie c]nd
`l pr[znuim pe Sf]ntul  Ierarh Nicolae, ar-
hiepiscopul Mirelor Lichiei> luni, 7 decem-
brie - Sf]nta Muceni\[ Filofteia de la Cur-
tea de Arge;> s]mb[t[, 12 decembrie, c]nd
se aduce cinstire Sf]ntului Ierarh Spiridon,
episcopul Trimitundei> duminic[, 13 de-
cembrie - Sf]ntul Ierarh Dosoftei, mitro-
politul Moldovei ;i s]mb[t[, 19 decem-
brie.

Post de asprime mijlocie

Potrivit p[rintelui Ene Brani;te, acest
post este de asprime mijlocie, asem[n[tor
celui al Sfin\ilor Apostoli. Dup[ r]nduiala
din pravile, `n timpul acestui post, `n
m[n[stiri se ajuneaz[ lunea, miercurea ;i
vinerea p]n[ `n ceasul al IX-lea (aproxi-
mativ orele 15.00-16.00), c]nd se m[n]nc[
hran[ uscat[ sau legume fierte, f[r[ unt-
delemn> mar\ea ;i joia se m[n]nc[ plante
fierte, drese cu untdelemn ;i se bea vin,
iar s]mb[ta ;i duminica se ̀ ng[duie ;i pe;te
(cu excep\ia perioadei dintre 20 ;i 25 de-
cembrie, c]nd postul devine mai aspru).
Dac[ lunea, mar\ea sau joia cade pr[znui-
rea vreunui sf]nt cu doxologie mare, se
dezleag[ la pe;te, iar miercurea ;i vinerea,
la vin ;i untdelemn, dar se m[n]nc[ numai
o dat[ pe zi. Tot a;a, dac[ miercuri sau vi-
neri se ̀ nt]mpl[ s[ cad[ s[rb[torirea unui
sf]nt cu Priveghere sau hramul bisericii,
atunci se dezleag[ la untdelemn, pe;te ;i
vin. (pr. prof. dr. Ene Brani;te, Liturgica
General[).

Dac[ ninge de Vovidenie 
vom avea o iarn[ bogat[ 
cu mult[ z[pad[

Uniformizarea duratei Postului Na;terii Domnului s-a f[cut la Sinodul local din Constantinopol, \inut la anul 1166 (sub
patriarhul Luca Chrysoverghi)

Tradi\ia spune c[ de Vovidenie cerul se deschide, animalele vorbesc, strigoii umbl[ prin lume ;i
de aceea oamenii dau cu usturoi pe ferestre. ~n aceast[ zi se fac ;i anumite prevestiri de timp. Dac[
`n noaptea de Vovidenie cerul va fi senin, anul ce urmeaz[ va fi secetos, s[r[cie, dac[ cerul va fi
`norat ;i lini;tit, oamenii cred c[ va fi un an greu cu boli ;i s[r[cie iar dac[ va ninge va fi o iarn[
bogat[ cu mult[ z[pad[. De Vovidenie copiii pun crengu\e de m[r ̀ n ap[, pe care le ̀ ngrijesc p]n[
`nmuguresc ;i `nfloresc fiind folosite ca sorcove de Anul Nou.

Postul Na;terii Domnului 
sau Postul Bucuriei
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S~N~TATE
Nano-bacteriile sunt microorganisme de peste 100 de ori mai mici dec]t bacteriile obi;nuite. Ele

se ̀ mbrac[ ̀ ntr-o cochilie calcaroas[, rezist]nd tuturor tratamentelor conven\ionale. Nano-bacteriile
au o afinitate deosebit[  pentru pere\ii vaselor sanguine unde formeaz[ micropl[ci calcaroase, iar
apoi prin depuneri de colesterol, fibrin[ ;i elemente celulare, formeaz[ ateromul (obstruc\ia vas-
cular[) caracteristic[ aterosclerozei.

Pe m[sur[ ce `mb[tr]nim, co-
lesterolul, metalele grele ;i calciul
se acumuleaz[ pe pere\ii interiori
ai sistemului circulator. Depunerile
de acest fel sunt diagnosticate sub
diferite denumiri< ateroscleroza,
`nt[rirea arterelor, arterioscleroza
etc. Cu timpul, aceste depuneri op-
tureaz[ par\ial sau total circuitul
sanguin, duc]nd la func\ionarea
necorespunz[toare a organelor in-
terne din cauza lipsei de oxigen ;i
nutrien\i.

Dac[ obtura\ia este la inim[, atunci
se produce infarctul sau atacul de cord.
Dac[ obtura\ia este la creier, se produce
congestia cerebral[. Dar ;i alte organe
sunt afectate ̀ n bun[ m[sur[< ficatul, ri-
nichii, organele sexuale etc.

Ce sunt nano-bacteriile?

~n anul 2004, Agen\ia Spa\ial[ Ame-
rican[ (NASA) a dezv[luit c[ to\i astro-
nau\ii americani sufer[ de probleme de
calcifiere ̀ n ̀ ntreg organismul ;i aceast[
calcifiere se datoreaz[ unor microorga-
nisme extrem de mici, denumite nano-
bacterii. Cercet[rile efectuate ̀ n Canada
au demonstrat c[ nano-bacteriile, de;i
foarte mici se divid `n mod continuu ;i
normal ̀ n interiorul organismului uman
`n condi\ii terestre, iar ̀ n condi\ii de im-
ponderabilitate se ̀ nmul\esc uimitor de
repede. De aici calcifierea mai rapid[ ;i
generalizat[ a cosmonau\ilor. Practic
toate organele ;i articula\iile sunt afec-
tate de nano-bacterii, produc]ndu-se
efecte degeneratorii cronice ;i acute.

Nano-bacteriile sunt microorganis-
me de peste 100 de ori mai mici dec]t
bacteriile obi;nuite. Ele se ̀ mbrac[ ̀ ntr-
o cochilie calcaroas[, rezist]nd tuturor
tratamentelor conven\ionale. Nano-bac-
teriile au o afinitate deosebit[  pentru
pere\ii vaselor sanguine unde formeaz[
micropl[ci calcaroase, iar apoi prin de-
puneri de colesterol, fibrin[ ;i elemente
celulare, formeaz[ ateromul (obstruc\ia
vascular[) caracteristic[ aterosclerozei.
Mai mult, cercet[torii au descoperit re-
cent o leg[tur[ intrinsec[ ̀ ntre prezen\a
nano-bacteriilor ;i cancer.

~n organismul uman se constat[ c[
exist[ destule locuri unde apar aglo-
mer[ri de calciu, ;i anume< creier (cal-
cifieri pineale, Alzheimer, scleroza tu-
beroas[, artere dure, congestie cere-
bral[), ochi (cataracte, glaucom, dege-
nerescen\a macular[), din\i ;i gingii(pie-
trific[ri ale gingiilor, pietre la glandele
salivare), s]ni ;i pl[m]ni(cancer la s]n,
tuberculoz[), inima ;i sistemul circula-
tor(ateroscleroza, calcifierea valvelor
inimii, cardiopatie ischemic[, infarct),
aparatul reproductiv ;i urinar (pietre la
rinichi, prostatit[ cronic[, microli\i tes-
ticulari, cistit[ intersti\ial[, cancer ova-
rian), oase ;i mu;chi (artrit[, osteoar-
trit[, spondilit[ anchilozant[, cancer la
oase).

Totodat[, organismul omului mo-
dern con\ine depozite de metale grele
;i alte chimicale acumulate ca urmare a
polu[rii mediului, chimiz[rii agricultu-
rii ;i industrializ[rii produc\iei de ali-
mente. Acestea au un efect degenerativ
;i carcinogen asupra organelor `n care
se acumuleaz[.

EDTA ;i efectele sale

EDTA (acidul etilenglicoldiamino-
tetraacetic) este un aminoacid care are
proprietatea de a chela(chelatina) adic[

de a lega diverse minerale ;i metale ca
mercur, fier, arsen, aluminiu, calciu,
plumb, cupru ;i determin[ eliminarea
lor din organism. Terapia aceasta  de-
numit[ chelatinare este a;adar un proces
chimic prin care acest aminoacid, EDTA
este fie injectat intravenos, fie adminis-
trat oral ;i asimilat, fie introdus rectal
sub forma de supozitoare, pentru a eli-
mina calcifierile ;i metalele grele nedo-
rite din sistemul circulator ;i din orga-
nele interne. Aceast[ terapie este din ce
`n ce mai larg r[sp]ndit[ `n special `n
Canada ;i SUA ;i mai recent ̀ n Europa.

Deoarece EDTA simplu nu este to-
lerat de organism, exist[ 3 forme chi-
mice folosite cu scop terapeutic. Dintre
acestea, forma disodic[ este cea mai efi-
cient[ dar este ;i cea mai scump[ ;i greu
de tabletat.

Tabletele sunt acoperite cu film gas-
trorezistent suficient de gros pentru a
`mpiedic[ dizolvarea tabletei `n stomac
timp de minimum 2 ore, timp suficient
pentru ca aceasta s[ treac[ din duoden
`n intestinul sub\ire.

Astfel tableta ajunge intact[ `n in-
testin unde se dezintegreaz[ rapid sub
ac\iunea bilei ;i sucului intestinal.

Eliberarea EDTA-ului direct `n in-
testin nu numai c[ `i m[re;te biodispo-
nibilitatea la maximum(deci ;i efectul
terapeutic) dar elimin[ complet ;i efec-
tele stomacale nedorite.

Unii medici au folosit terapia cu che-
latori pentru tratamentul aterosclerozei
sau bolilor coronariene. Al\i medici con-
sider[ c[ EDTA poate ac\iona ca un an-
tioxidant prin ̀ ndep[rtarea metalelor ;i
mineralelor combinate  cu colesterolul
r[u, ce produc afec\iuni ale arterelor.
Dar EDTA are ;i alte valen\e terapeuti-
ce.

Av]nd un efect anticoagulant pre-
vine formarea de cheaguri de s]nge, care
duc la tromboze sau tromboflebite. Are
de asemenea, un efect antiplachetar.
Agregarea plachetar[ este aderarea pla-
chetelor una de alta ;i constituie etapa

premerg[toare coagul[rii sanguine
atunci c]nd este lezat un vas. Ea poate
avea ;i efecte nedorite atunci c]nd se
produce pe o plac[ de aterom. ~n acest
caz favorizeaz[ constituirea cheagului
de s]nge care se desprinde ;i astup[ de
exemplu un vas mic ce irig[ creierul,
ceea ce constituie un accident ischemic
tranzitoriu. Cheagurile mai mari pot
ajunge la inim[ cu efecte catastrofale.

EDTA regleaz[ metabolismul cal-
ciului eliber]nd calciul din calcifieri ;i
f[c]ndu-l disponibil pentru a fi depus
`n oase ;i din\i. Administrarea de EDTA
nu schimb[ metabolismul calciului sau
fierului ;i poate fi recomandat ;i per-
soanelor care sufer[ de osteoporoz[.

EDTA elimin[ toxinele acumulate
`n organism ;i `mbun[t[\e;te circula\ia
sanguin[ a creierului ;i circula\ia peri-
feric[. Are efecte vizibil pozitive asupra
prostatei, rinichilor ;i ficatului. Este be-
nefic `n diabet, sc[z]nd glicemia.

Sunt posibile at]tea efecte pozitive
deoarece odat[ cur[\ate arterele ;i eli-
minate metalele grele, toate organele
sunt mai curate, mai bine irigate cu
s]nge.

Administrare ;i precau\ii

Administrarea de EDTA este nece-
sar[ tuturor persoanelor adulte deoarece
au organismul intoxicat cu calciu ;i me-
tale grele, `n special cu mercur, plumb
;i cadmiu. Este necesar celor predispu;i
la infarct miocardic, congestii cerebrale,
hipertensiune arterial[, `nt[rirea arte-
relor etc.

EDTA capsule se administreaz[ sea-
ra, pe stomacul gol,  cu multe lichide.
Pe perioada tratamentului cu EDTA se
recomand[ administrarea unui complex
de vitamine ;i minerale.

Nu se administreaz[ concomitent
cu anticoagulante.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

EDTA este antidotul pentru
depunerile de calciu ;i metale

din organism Leg[tura `ntre caren\a vitaminei D `n
s]nge ;i problemele cardiovasculare sunt
cunoscute de mult[ vreme, cercet[torii fi-
ind preocupa\i s[ determine limitele spe-
cifice de la care cre;te riscul unui accident
cardiovascular.

Speciali;tii au ajuns la concluzia c[
acele persoane ale c[ror nivel de vitamina
D este de sub 15 nanograme pe milimetru
de s]nge au un risc cardiovascular crescut.
Datele fac obiectul unui studiu prezentat
la conferin\a anual[ a American Heart As-
sociation.

Rezultatele acestui studiu se sprijin[
pe o analizare a datelor medicale a peste
230.000 de pacien\i pe care cercet[torii i-
au \inut sub observa\ie timp de trei ani,
urm[rind accidentele cardiovasculare gra-
ve (infarct, boli coronariene, renale...) ;i
decesele.

Grupul cel mai afectat a fost cel care a
avut un nivel de vitamina D de sub 15
ng/ml, care a `nregistrat un risc sporit de
35% comparativ cu cel al c[ror nivel de vi-

tamin[ D a fost superior.
Vitamina D este produs[ `n mod na-

tural de expunerea la soare ;i se g[se;te
din abunden\[ `n uleiul de pe;te, legume,
g[lbenu;ul de ou ;i cereale. Unele studii
de laborator sugereaz[ de asemenea faptul
c[ vitamina D ar putea avea ;i efecte anti-
cancerigene.

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

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)

Caren\a de vitamina D
cre;te riscul unui

accident cardiovascular

Tonul con\ine din bel;ug vitamina D
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Tort diplomat

Cartofi sc[zu\i
cu cârna\i

Mod de preparare<

Se pune gelatina la înmuiat, con-
form modului de utilizare indicat pe
ambalaj. Se amestecă gălbenu;urile cu
zahărul până când se albesc. Peste acest
amestec se toarnă laptele călduț și se
fierbe pe aburi, amestecând continuu,
până când compoziția se îngroașă. Se

ia de pe foc și se adaugă gelatina în-
muiată. Se amestecă bine și se lasă să
se răcească. Frișca, cu zahărul vanilat
se bate spumă tare și se amestecă cu
compoziția fiartă. Se lasă la frigider pâ-
nă când forma se căptușește cu o folie
transparentă, apoi se așează un strat
de fructe feliate. La margine se pot pu-
ne fructe, sau pișcot, după gust. Se toar-
nă o parte din compoziție, se așează
un nou strat de fructe, din nou crema
gelatinoasă și așa mai departe, până
când toate se termină. Se acoperă cu
pișcot, apoi cu o folie. Se lasă 5-6 ore
la frigider, după care se răstoară pe o
tavă și se acoperă cu frișcă, marțipan,
ciocolată, sau glazură și se ornează.

Ave\i nevoie<
200 g de zahar, 5 gălbenușuri de

ouă, 1 - 2 pliculețe de zahăr vanilat
sau câteva picături esență de vanilie,
500 ml lapte, 250 g de frișcă lichidă.
10 foi, sau 20 g gelatină cristale (2 pli-
curi), 3 bucăți kiwi, 2-3 banane, 3 por-
tocale (nu prea mari), o cutie de com-
pot de ananas 300 g pișcoturi pentru

copii, sau foi de pișcot.

Mod de preparare<

Cârnații se feliază și se prăjesc ușor,
apoi se scot din ulei pe o farfurie. Car-
tofii curățați se taie cubulețe sau fâșii,
după preferință. Ceapa mărunțită se
călește în uleiul în care s-au prăjit câr-
nații, se presară cu boia, apoi se adaugă
repede și cartofii bine spălați, precum

și cârnații prăjiți. Se condimentează
după gust, cartofii se călesc, apoi se
sting cu apă, cât să-i acopere bine. Se
adaugă ardeiul tăiat în două, curățat și
se lasă mâncarea la fiert până când car-
tofii se înmoaie, iar zeama scade, sau
dacă vă place, chiar până când devine
păstoasă. Dacă e nevoie, înainte de a
se lua de pe foc, se mai poate condi-
menta puțin. Se servește ca mâncare
de sine stătătoare, fiind foarte practică
atunci când gătim doar un singur fel
de mâncare.

Ave\i nevoie< 
Un kg de cartofi, un fir de cârnați

de casă afumați, o ceapă mai mare, 8-
10 linguri de ulei, un ardei gras, o lin-
gură de delicat de casă, sare, piper, o

linguriță de boia de ardei.

Varz[ murat[, la butoi

Mod de preparare<

Varza se curăță și se mărunțește
(deja se poate cumpăra gata mărunți-
tă), iar din căpățâne miezul tulpinei se
scobe;te. Scobitura se umple cu sare și
piper boabe. Hreanul se curăță și se
taie f]șii, la fel și morcovii, dacă se fo-
losesc. Se feliază și gutuile, apoi toate
condimentele se spală bine, în apă căl-
duță. În butoiul spălat bine cu apă fier-
binte se așează mai întâi un strat de
condimente, apoi un strat de varză mă-
runtă și un pumn bun de sare. Se apasă
cu forța, se mai pune un strat de varză
măruntă, sare, condimente și se pre-
sează din nou. După aproximativ 10

kg de varză măruntă se așează 4-5 că-
pățâne, condimente și din nou varză
măruntă. Se presează de fiecare dată
cu putere, în așa fel încât, dacă se poate,
să scoată o zeamă cât să o acopere.
Acest lucru se repetă, până când toată
varza se pune în butoi. Stratul superior
trebuie să fie varză măruntă, presărată
cu condimente. Se acoperă cu un capac
de lemn sau eventual plastic și se apasă
cu o greutate (nemetalică). Dacă varza
nu a fost suficient de puternic presată
și nu lasă suficientă zeamă se fierbe
apă, se răcește și se adaugă sare (un
pumn bun de sare la un litru de apă),
iar această zeamă se toarnă în butoi,
astfel încât varza să fie bine acoperită.
Butoiul se ține 2-3 săptămâni la căldu-
ră, până când varza se acrește, apoi se
pune în loc răcoros, iar dacă începe să
facă pojniță, se spală cu apă rece.

Ingrediente 
(pentru un butoi de 50 l)<

40 kg varză feliată subțire, 12-15
căpățâne întregi de varză, sare dură,
neiodată (aproximativ 600 g la 10 kg
de varză), 100 g piper boabe, 40-50
frunze de foi de dafin, 4 știuleți de
porumb, 4-5 gutui, 500 g hrean, 4-5
fire mari de mărar, 4-5 ramuri de cim-
bru, 15-20 bucăți de ardei iute, even-

tual 4-5 bucăți de morcovi.

Sup[ crem[ 
de usturoi

Mod de preparare<

În vasul în care se gătește supa se
topește untul, iar usturioul curățat și
pisat în prealabil se călește foarte ușor
în untul topit. Înainte de a se rumeni

se stinge cu supă de carne (dacă nu
aveți acasă supă de carne, se poate pre-
para rapid din cubulețe de supă), iar
c]nd începe să fiarbă se adaugă grisul,
amestecând în continuu cu un tel. Se
adaugă apoi frișca, sare cât este nevoie
și se mai fierbe circa 5 minute. Se ser-
vește cu crutoane sau semințe prăjite
de dovleac, presărat eventual cu caș-
caval răzuit, bacon răjit, sau pătrunjel
verde.

Ave\i nevoie< 
O căpățână de usturoi, 50 g de unt

(eventual ulei de măsline), 2 l bază de
supă de carne (preferabil de vită), 3-
4 linguri de gris de grâu, 300 ml de
smântână dulce pentru gătit (frișcă),
sare, crutoane sau semințe prăjite de

dovleac.

Moșmonul este un arbore înalt de
până la 6 m cunoscut și cu numele de
scorus, mostochin sau miscul. Face par-
te din familia Rosaceae și are denumi-
rea știinţifică de Mespilus germanica.
Este originar din regiunile împădurite
din Asia Mică, în prezent fiind cultivat
în Balcani, Iran, Turcia, Caucaz, Cri-
meea și Europa de Vest. Poate crește la
altitudini de până la 2050 m, în pădurile
mixte de carpen și stejar sau pantele
deschise. Rezistă o perioadă de 20-30
de ani. Sâmburii de moșmon stimulea-
ză stomacul și combat guta și durerile
lombare.

Are rădăcina puternică, bine dez-
voltată și ancorată în sol, trunchiul cu
diametrul de 20 cm, acoperit cu scoarţă
gri-maronie, iar ramurile mai subţiri
sunt maronii-roșcate. Pe crengile sale
apar muguri verzui și \epi de lungime
mică. Frunzele sunt eliptice și pufoase,
de culoare verde, iar florile sunt albe,
cresc solitar și sunt parfumate. Au dia-
metrul de 3-5 cm, în mijloc cu cca. 30
de stamine. Fructele arborelui sunt
mici, cărnoase, în formă rotundă sau
de pară, la vârf cu o coroană de sepale.
Culoarea lor este verde-închis la înce-
put, apoi când a jung la maturitate de-
vin maronii sau roșii-gălbui. Au coaja
tare, în interior conţin fiecare câte cinci
seminţe. Perioada de înflorire este în
aprilie și mai, iar de coacere a fructelor
este în luna octombrie. Acest arbore es-
te rezistent la secetă, se dezvoltă bine
în sol fertil și calcaros.

Fructele de la moșmon se folosesc
at]t în gastronomie pentru deserturi
(gemuri, prăjituri, bomboane, sucuri
de fructe, compoturi, băuturi racori-
toare) cât și în scop terapeutic. Au gust
dulce-acrișor, sunt mai plăcute și mai
dulci mai ales după ce sunt bine coapte,
trecute de perioada de maturitate și ti-
nute la frigider. Pot fi consumate crude
sau conservate. Fructele sunt apreciate
pentru proprietăţile astringente, au în
compoziţie substanţe active importante
pentru sănătatea organismului< acid
malic, taninuri, acid citric, zahăr, mu-
cilagi, pectine și substanţe volatile. În
medicina populară se utilizează și frun-
zele de moșmon, se recoltează din luna
mai până în august. Acestea sunt bogate
în taninuri, au proprietăţi astringente
și sunt folosite în tratamentul infla-
maţiilor bucale sub formă de gargară,
în cazuri de faringită și amigdalită. In-
fuzia din frunze de moșmon are efect
hemostatic și calamant pentru durerile
de gât.

Seminţele de la fructele încă ne-
coapte și frunzele fragede sunt folosite
în bolile intestinale sub formă de de-
coct, ajută în tratamentul diareei cu
sânge. Fructele pot fi un bun remediu
pentru ameliorarea inflamaţiilor cuta-
nate, pulpa fructului se aplică local pe
zona afectată sub formă de cataplasme.
Rădăcina și frunzele arborelui sunt fo-
losite la vopsirea ţesăturilor din fibre
naturale în nuanţe maronii și galbene. 

Moșmoanele favorizează diureza,
calmează inflamaţiile intestinelor și re-
glează funcţiile acestora> de asemenea,
calmează inflamaţiile rinichilor și ale
cavităţii bucale. Acţiunea acestor fructe
asupra mucoasei intestinale se datorea-
ză conţinutului lor de pectină și tanin.

Sâmburii pisaţi și infuzaţi în vin alb
sunt foarte eficienţi în combaterea li-
tiazei urinare, retenţiei de apă, gutei.

Sâmburii proaspeţi, spălaţi și pisaţi,
se pot lăsa la macerat în alcool timp de
3 zile> în paralel, pregătiţi un sirop (din
apă cu zahăr) la care adăugaţi, după fil-
trare, alcoolul> l[saţi-l să stea încă 3 zile.
Câte un paharel (după fiecare masă)
din lichiorul obţinut rezolvă digestia
dificilă, stimulează stomacul și combate
guta și durerile lombare.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Sâmburii de mo;mon
stimuleaz[ stomacul
;i combat guta 

Fructele de la moşmon se folosesc atat în gastronomie pentru deserturi (gemuri, prăjituri, bomboane,
sucuri de fructe, compoturi, băuturi racoritoare) cât şi în scop terapeutic. Au gust dulce-acrişor,
sunt mai plăcute şi mai dulci mai ales după ce sunt bine coapte, trecute de perioada de maturitate
şi tinute la frigider. 
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Femeile `ns[rcinate sunt la fel
ca toate celelalte. Sarcina nu este
o boal[ ;i femeile `n aceast[
ipostaz[ nu trebuie s[ se poarte
ca unele suferinde. Este ceva
normal, plus c[ ele au o str[lucire
aparte, care face ca acele c]teva
kilograme `n plus sau burtica
bombat[ s[ nu conteze.

De aceea, este important pentru ele
s[ se simta frumoase ;i atr[g[toare. Pot
continua s[ fie la mod[, la fel ca `nainte.
Uneori, ̀ ns[, ele nu vor dec]t s[ se simt[
bine `n ni;te haine comune, mai pu\in
preten\ioase, mai ales acum, c[ a venit
toamna. Ce pot purta femeile
`ns[rcinate ;i care sunt \inutele pe care
le pot aborda `n aceasta toamn[? V[
prezent[m c]teva dintre variantele
posibile. O femeie care vrea ceva
simplu, dar elegant, poate purta o
pereche de pantaloni de stof[, cu un top
alb ;i un cardigan larg, evident, cu
imprimeuri etno. Pentru confortul
termic al picioarelor, poate purta o
pereche de botine din piele `ntoars[.

Dac[ vrea ceva mai sport, respectiva
doamn[ poate purta o salopet[, pe sub
care s[ insereze un pulover pe g]t. Ni;te
mocasini din piele, comozi, pot `ntregi
\inuta.

O alt[ variant[ este fust[ special[, cu
burtier[ lejer[, al[turi de o tunic[ cu
guler, lung[, care s[ acopere abdomenul.
O vest[, dac[ este mai c[ldu\, sau un
pulover descheiat se poate purta peste
acestea. Cizmele lungi, p]n[ peste
genunchi, fac din \inuta aceasta una
feminin[, elegant[, potrivit[ `n orice
context.

C[m[;ile cadrilate nu trebuie uitate.
Pot fi purtate cu o pereche de blugi
lejeri, o vest[ ;i un fular. Ghetu\ele
scurte sunt potrivite `n completare.

Dac[ sunte\i firi mai sportive, geaca de
piele sport, purtat[ peste un tricou din
jerse sau bumbac, cu m]neci lungi, o
pereche de blugi cu imprimeuri ;i o

pereche de ghete cu catarame ;i/sau
\inte este o alegere. Sarcina nu ̀ nseamn[
c[ trebuie s[ renun\ati la stilul propriu.
Firile mai romantice pot alege o \inut[

pe m[sur[< o bluz[ cu m]neci lungi, `n
form[ de clopo\el, o pereche de
pantaloni, ni;te cizmuli\e ;i o p[l[rie cu
boruri mai largi. 

Accesoriile sunt esen\iale pen-
tru o viziune perfec\ionat[ care
prezint[ stilul individual ;i sim\ul
modei. 

Prin urmare, este important ca aces-
tea s[ fie la mod[. Iat[ care sunt
tendin\ele `n accesorii pentru toamn[-
iarn[ 2015-2016.

Ochelari de soare
~n timp ce ochelarii de soare sunt

mai mult c[uta\i ̀ n zilele fierbin\i de var[,
ei sunt un accesoriu obligatoriu pentru
iarn[, ̀ n primul r]nd pentru a completa
viziunea dumneavoastr[. Pentru acest
sezon, designerii au ales modele retro -
de exemplu, ochelari rotunzi mici ̀ n stilul
anilor ’70 stil sau ochi de pisic[ `n stilul
anilor ’60. ~n general, ramele groase au
prioritate.

P[l[rii
~n vremea rece, p[l[riile sunt doar

un accesoriu favorit de multe femei. Ex-
trem de populare sunt p[l[riile din l]n[
cu borduri largi, cu excep\ia faptului c[
\in de cald, ele sunt o emblem[ a stilului
de iarn[ Bohol cu accente elegante. ~n
acest sezon este din nou la mod[ bereta
francez[ ̀ n diferite culori ;i m[rimi. Des-
ignerii de mod[ ofer[ de asemenea mai
multe modele asem[n[toare cu cele polo.
Desigur, p[l[riile cu pene intr[, de ase-
menea, `n tendin\ele actuale.

E;arfe
Spre deosebire de sezonul trecut,

pentru toamn[-iarn[ 2015-2016 e;arfele
nu sunt la fel de populare cum au fost o
dat[. Bine`n\eles c[ bluzele cu guler ̀ nalt
;i poncho nu au nevoie de un astfel de
accesoriu. Am identificat trei modele pe
care pute\i paria `n acest sezon. E;arfele
pufoase eman[ elegan\[, clas[ ;i stil, iar
stratul de l]n[ diversificat este foarte mo-
dern. E;arfe tricotate r[m]n, de aseme-
nea moderne. De asemenea la mod[
sunt ;i cele de care se leag[ o panglic[
`n fa\[.

Curele
Dac[ vre\i s[ fi\i la mod[ ̀ n aceast[

toamn[, atunci merge\i la cump[r[turi
pentru o curea nou[. V[ recomand[m
s[ alege\i un model larg, deoarece aces-
ta a fost v[zut pe podiumurile de mod[
pentru toamn[-iarn[ 2015-2016. Unii
designeri au mers la cealalt[ extrem[ ;i
ofer[ modele foarte sub\iri ;i delicate ca-
re se impun pe pulover sau c[ma;[. Mo-
derne sunt, de asemenea, curelele care
se poart[ deasupra hainelor mai groase.

Bijuterii
Printre bijuteriile `n tendin\e `n se-

zonul rece sunt bro;ele spectaculoase.
Acesta este un accesoriu preferat de Karl
Lagerfeld ;i Chanel, `ns[ mai putem ve-
dea ;i cercei spectaculo;i ;i lungi. Unii
designeri au pus `n practic[ ideea de a
purta un singur cercel `n ureche.

O femeie care vrea ceva simplu, dar elegant, poate purta o pereche de pantaloni de
stof[, cu un top alb ;i un cardigan larg, evident, cu imprimeuri etno. Pentru confortul
termic al picioarelor, poate purta o pereche de botine din piele `ntoars[.

Ce pot purta femeile `ns[rcinate 
`n aceast[ toamn[?

Accesoriile obligatorii pentru acest sezon
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Produsele sau suplimentele
nutritive elaborate de c[tre Labo-
ratoarele Hypericum sunt ob\in-
ute din surse naturale (organice)
- plante medicinale din flora
spontan[ ̀ n marea lor majoritate,
plante medicinale din culturi eco-
logice, c]t ;i din fructe de p[dure. 

Noutatea acestor produse este c[ toa-
te sunt extracte naturale concentrate, deci
`n interiorul capsulelor nu este plant[
m[run\it[, ci un extract integral concen-
trat din aceasta, ceea ce asigur[ o mai
bun[ biodisponibilitate ;i o mai bun[
asimila\ie ̀ n organism a substan\elor ac-
tive benefice pentru diferite afec\iuni. 

Prin aceast[ tehnologie se re\in din
plantele medicinale enzimele, vitaminele
;i mineralele necesare pentru s[n[tate.
Extractul natural are forma unei mase
de particule sferice, care au
o curgere mai bun[, for-
ma sferic[ a particulelor
reduc]nd posibilitatea
`nglob[rii de aer printre
ele, astfel `nc]t dozarea
`n capsule este mult mai
exact[ ;i mai u;oar[.
Plantele medicinale ;i
fructele de p[dure folo-
site ca materie prim[
sunt recoltate din zone
nepoluate, ecologic
curate, astfel `nc]t
putem garanta

eficien\a maxim[ ;i puritatea produsului,
prin lipsa de contaminan\i toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide,
`ngr[;[minte chimice.

Sirop cu c[tin[ alb[

Siropul de c[tin[ alb[ (f[r[ zah[r)
este un supliment alimentar cu rol im-
unostimulator, vitaminizant ;i minera-
lizant. Are ̀ n componen\[ extract natural
din fructe proaspete de C[tin[-alb[ (Hip-
pophae rhamnoides), ap[ deminerali-
zat[, `ndulcitor hipocaloric (ciclamat de
sodiu, zaharinat de sodiu, acesulfam K),
gum[ xanthan, conservant (benzoat de
sodiu). Un litru de sirop de C[tin[-alb[
f[r[ zah[r (hipocaloric) este ob\inut din
2 kg fructe proaspete de C[tin[-alb[.

Siropul are rol de rol de stimulare a
sistemului imunitar. Contribuie la nor-
malizarea nivelului colesterolului seric.

Reprezint[ o surs[ de vi-
tamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate spo-
rit[. De asemenea, con-
tribuie la limitarea efec-
telor stresului oxidativ,
la buna func\ionare a
sistemelor hepatic ;i
cardiovascular. Limi-
teaz[ procesele inflama-

torii din organism.  Are
ac\iune hipocolestero-

lemiant[, energi-
zant[, antiinfla-

matoare, anti-

oxidant[, vasodilatatoare, hepatoprotec-
toare, imunostimulatoare, depurativ[,
diuretic[, vitaminizant[ ;i mineralizant[.

Produsul de fa\[ este recomandat, ̀ n
special, persoanelor ce au glicemia cres-
cut[ (sau cu tendin\[ de cre;tere) datorit[
folosirii `ndulcitorilor specifici `n locul
zah[rului. Siropul este util ;i ̀ n curele de
sl[bire, fiind un produs hipocaloric.

Siropul de C[tin[-alb[ ajut[ la ̀ nt[ri-
rea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt
adev[rate polivitamine naturale. Acest
proces se manifest[ prin ac\iunea de dis-
trugere a agen\ilor patogeni ;i prin sti-
mularea form[rii de anticorpi. De ase-
menea, compu;ii cu propriet[\i antioxi-
dante din aceste fructe ajut[ la combate-
rea form[rii radicalilor liberi, cauza stre-
sului oxidativ.

Produsul este un bun adjuvant ̀ n eli-
minarea substan\elor toxice din orga-
nism, contribuind la protejarea rinichilor
;i a prostatei. Acesta este eficient ;i `n
normalizarea colesterolului sanguin ;i a
trigliceridelor serice, regl]nd tensiunea
arterial[ ;i amelior]nd circula\ia s]nge-
lui, `n special cea periferic[. Astfel, da-
torit[ compu;ilor biologic-activi precum
acizii gra;i nesatura\i ;i fitosterolii, pro-
dusul de fa\[ are o ac\iune cardio-pro-
tectoare.

Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea siste-
mului nervos ;i la stimularea activit[\ii
intelectuale, particip]nd ;i la procesele
de reglare ale sistemului endocrin. Nu
`n ultimul r]nd, extractul de C[tin[-alb[
este ;i un excelent protector gastro-in-
testinal ;i hepatic, favoriz]nd procesul
natural de regenerare al celulelor hepa-
tice.

Toate aceste propriet[\i se explic[
prin con\inutul mare ̀ n vitamine, mine-
rale ;i a celorlal\i compu;i bio-activi ce
se p[streaz[ nealtera\i, cu o bio-dispo-
nibilitate sporit[, datorit[ proces[rii mi-
nimale a ingredientelor, f[r[ tratamente
termice.

Mod de folosire

~n privin\a modului de folosire, doza
recomandat[ este de 3-4 linguri de sirop,
maxim 6 pe zi, dizolvate ̀ n ap[ mineral[,
dup[ mesele principale. Sunt recoman-
date cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze de 7
zile `ntre acestea. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. Con\ine pulp[ de
fruct. 

Produsul  este disponibil ;i ̀ n varian-
ta cu ̀ ndulcitor natural, respectiv cu Hy-
per Stevia rebaudiana (`ndulcitor natural
din planta Stevia rebaudiana).

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Siropul de c[tin[ alb[ de la
Hypericum, surs[ de s[n[tate 

;i vitalitate Una dintre cele mai populare
metode de sl[bit `n momentul de
fa\[, at]t `n Rom]nia, c]t ;i `n
restul Europei, este dieta Rina,
cunoscut[ ;i drept “cur[ de sl[bire
`n 90 de zile”. A fost creat[ ;i
dezvoltat[ în SUA de c[tre un
medic sportiv ;i promite rezultate
rapide f[r[ eforturi prea mari. 

Regimul alimentar de fa\[ nu
reprezint[ un pericol pentru s[n[tate, din
contr[, este recomandat de mul\i adep\i ai
remediilor naturiste. Dieta Rina
garanteaz[ pierderea `n greutate a 15-20
kg pentru femeile supraponderale,
precum ;i o reducere a hipertensiunii. Un
alt beneficiu este c[ ̀ \i pune metabolismul
lene; la treab[, favoriz]nd arderea
gr[similor ;i stabiliz]nd procesul
metabolic pentru a se evita efectul yo-yo
(acumularea rapid[ a gr[similor dup[
sl[bire), de ̀ ndat[ ce se revine la m]ncatul
normal. Dac[ `\i dore;ti s[ sl[be;ti mai
pu\in, po\i `nceta mai devreme cura de
sl[bire Rina, `ns[ metabolismul nu se va
schimba suficient ca s[ intre pe un ritm
s[n[tos de func\ionare `nc]t s[ nu pui la
loc kilogramele pierdute `n urma curei.

Cum func\ioneaz[?
De;i po\i pierde 15 kg `n 3 luni cu

regimul Rina, aceasta este o metod[ foarte
s[n[toas[, deoarece cu ajutorul ei sl[be;ti
0,680 kg pe s[pt[m]n[, adic[ exact
greutatea pe care nutri\ionistii o propun
de obicei ca obiectiv. Aceast[ cur[ de
sl[bire, presupune un ciclu de 4 zile care
se repet[ pe parcursul celor 90 de zile,
dup[ cum urmeaz[<
- ziua 1 - proteine
- ziua 2 - legume
- ziua 3 - carbohidra\i
- ziua 4 - fructe
Ziua 1 - Ziua proteinelor
Micul dejun< fructe.
Pr]nz< po\i consuma carne - la cuptor sau
fiart[, precum cea de pui, pe;te sau
curcan> este de preferat s[ nu m[n]nci
orice tip de carne dac[ nu este men\ionat
`n meniul curei. Pentru rezultate mai
bune, se recomand[ carnea pr[jit[ u;or pe
gr[tar. De exemplu, po\i m]nca 3 felii de
piept de pui sau pe;te. Po\i ̀ nlocui carnea
cu 3 ou[ fierte sau br]nz[, iaurt ori br]nz[
de vaci (cel mult  200 g). Ideea este s[
consumi o por\ie de 200 g proteine.
Carnea sau lactatele pot fi ̀ nso\ite de orice
cantitate de salat[ proasp[t[, asezonat[ cu
sare, piper sau mirodenii, `ns[ f[r[ ulei.
Po\i m]nca o felie de p]ine sau po\i servi
200 ml de sup[ f[r[ t[i\ei, `ns[ dieta ar
func\iona mai bine f[r[ acestea. Laptele ;i
br]nza sunt permise doar `n aceast[ zi.
Cina -se poate servi acela;i meniu
specificat pentru pr]nz, `ns[ cantitatea
trebuie s[ fie pe jum[tate ;i este indicat s[
nu se consume p]ine ;i sup[.
Ziua 2 - Ziua amidonului (legume)
Mic dejun< Fructe.
Pr]nz< po\i m]nca legume `n[bu;ite,
fierte, pr[jite (fasole, maz[re, maz[re
verde, porumb, linte, morcovi, cartofi etc),
asezonate cu sos de tomate, ketchup ;i
verde\uri. Sunt permise ;i orezul `n[bu;it
;i salat[ proasp[t[. Ca ;i `n cazul zilei
anterioare, se poate consuma ;i o felie de
p]ine, `ns[ dieta ar da rezultate mai bune
f[r[ ea.
Cina< se pot consuma acelea;i legume ca
la pr]nz, iar cantitatea s[ fie pe jum[tate
(f[r[ p]ine).
Ziua 3 - Ziua carbohidra\ilor

Femeile c[rora le plac deserturile
delicioase, vor fi foarte `nc]ntate de
aceast[ zi. Sunt permise produsele de
patiserie, pastele, pizza.
Mic dejun< Fructe.
Pr]nz< paste fierte, pizza sau produse de
patiserie (de cantitatea unei pizze). Po\i
folosi sos de tomate sau pesto, cu pu\ine

legume. Nota< pizza nu trebuie s[ con\in[
mozzarella sau carne!
Cina< 2 felii mici de tort sau p]ine dulce,
ori chiar 3 cupe de ̀ nghe\at[ ;i 4 buc[\i de
ciocolat[ neagr[ (cu cel pu\in 80% cacao).
Dac[ nu ̀ \i plac dulciurile, po\i r[m]ne la
produsele de patiserie.
Ziua 4 - Ziua vitaminelor

Trebuie s[ consumi doar fructe, nuci
;i semin\e, `ntr-o cantitate limitat[, la
fiecare 2 ore. De asemenea, po\i servi ;i
salate de fructe. Aceasta este ziua `n care
po\i m]nca orice cantitate de fructe, at]t
la micul dejun, c]t ;i la pr]nz ;i cin[.

Este bine de re\inut
Dieta Rina poate p[rea complicat[ la

prima vedere, `ns[ `n realitate nu este
deloc a;a. Micul dejun este acela;i `n
fiecare zi ;i const[ `n fructe< 2 mere, 2
pere, piersici, pepene, banan[ etc. Este
important s[ a;tep\i 1-2 ore `nainte de a
servi pr]nzul. ~n mod normal, fructele nu
se consum[ doar la prima mas[ a zilei,
`ns[ corpul va digera mai `nt]i cantitatea
de zah[r care alimenteaz[ sistemul nervos
(zah[rul oferit de micul dejun `i va oferi
creierului energia necesar[ pentru a
rezista p]n[ la momentul mesei mai
consistente). ~ncearc[ s[ nu sari peste
vreun aliment din meniu sau peste mese,
deoarece trebuie s[ te \ii de reguli dac[ `\i
dore;ti s[ sl[be;ti pe c]t \i-ai propus.

Dup[ ce ai terminat dieta Rina,
trebuie ca timp de 90 de zile s[ m[n]nci
`n continuare doar fructe la micul dejun.
Dac[ `n cele 3 luni de `ntre\inere care
urmeaz[ dup[ diet[ propriu-zis[, pierzi
`nc[ 3 kg, `nseamn[ c[ s-a produs
schimbarea metabolismului. Po\i bea
cafea sau ceai oric]t dore;ti, ̀ ns[ f[r[ zah[r
;i f[r[ lapte. Nu trebuie s[ sari peste nicio
etap[ a regimului, deoarece toate tipurile
de alimente au func\iile lor specifice, f[r[
de care corpul t[u nu ar rezista. Zilele se
alterneaz[ dup[ cum sunt regulile
men\ionate anterior ;i nu trebuie s[rit[
nicio zi, precum nu trebuie schimbat[
ordinea acestora. Apa este permis[
oric]nd ;i `n orice cantitate, deoarece este
cel mai bun lichid pentru diete, ajut]nd la
detoxifierea organismului. Kilogramele
pierdute depind de greutatea ta de la
`nceputul curei, acest lucru `nseamn[ c[
persoanele supraponderale vor sl[bi mai
rapid. Conform site-ului yve.ro ziua cu
num[rul 29 din fiecare lun[ dintre cele trei
din dieta Rina este pentru detoxifiere, deci
trebuie doar s[ se bea ap[, `n cantit[\i
mari.

Schimb[-\i 
metabolismul 

cu ajutorul dietei Rina!

Siropul de C[tin[-alb[ ajut[ la ̀ nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului ̀ ntruc]t
fructele acestei specii sunt adev[rate polivitamine naturale. Acest proces se manifest[
prin ac\iunea de distrugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anti-
corpi.
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O vacan\[ petrecut[ toamna ̀ n
Maramure; e spectaculoas[ chiar
`ncep]nd de pe ;osea, pe drumul
spre loca\ia aleas[ pentru sejur.
P[durile care `mbrac[ mun\ii
ofer[ privitorilor ni;te armonii
policrome splendide ;i nu e de mi-
rare c[ peisajele din zon[ au in-
spirat o mul\ime de pictori re-
numi\i. Dar Maramure;ul istoric
are mult mai multe de oferit pe
l]ng[ frumuse\ile naturale.

Am petrecut c]teva zile, de cur]nd,
la Ocna :ugatag, g[zdui\i fiind de fru-
moasa pensiune Popasul Din Deal,
aflat[ la intrarea ̀ n sta\iune pe drumul
ce vine dinspre Sighetul Marma\iei prin
Vadu Izei, dup[ ce se trece prin
Negre;ti-Oa; ;i Huta Certeze. O rut[
alternativ[ pentru a ajunge `n aceast[
localitate balnear[ trece prin Baia Mare,
zona p]rtiilor de schi (:uior, Mogo;a),
peste Gutin. De cur]nd a fost realizat[
;i o spectaculoas[ ;osea care leag[ Ocna
:ugatag de Cavnic ;i Baia Sprie, oferind
peisaje superbe ;i o provocare
proasp[t[ pentru ;oferi.

Popasul Din Deal, tratament
;i agrement

Pensiunea “Popasul Din Deal”
exist[ din 1997 ;i s-a dezvoltat pas cu
pas prin eforturile familiei Pop din Oc-
na :ugatag, devenind un loc cunoscut
;i c[utat pentru condi\iile bune de ca-
zare ̀ n cele 14 camere oferite turi;tilor,
foarte bine `nc[lzite, dotate cu televi-
ziune prin cablu, combin[ frigorific[,
du;, camere single sau duble. Se mai
ofer[ parcare proprie p[zit[ - 20 locuri,
loc de joac[ pentru copii, salon pentru
servirea mesei - 60 locuri, bar de zi - 20
locuri, teras[ acoperit[, gr[tar ̀ n aer li-
ber vara, teren de sport, sal[ de confe-
rin\e - 20 de locuri. Sunt disponibile
`nchirieri de biciclete, excursii la cerere
cu microbus, transport ;i catering la
p]rtiile de schi din Cavnic, punct de
informare turistic[ (h[r\i, pliante,
bro;uri). O atrac\ie balnear[ ;i de di-
vertisment este piscina acoperit[ cu
dou[ bazine, unul cu ap[ s[rat[ cu hi-
dromasaj, altul cu ap[ dulce. Se ofer[ ;i
cabine de saun[.

P]n[ `n 15 decembrie cei care do-
resc s[ petreac[ 7 zile ;i 6 nop\i la Po-
pasul Din Deal pot s[ o fac[ la un pre\
promo\ional, de 398 de lei de persoan[,
`n care este inclus accesul liber la bazine
;i un mic dejun copios ̀ n fiecare dimi-
nea\[.

De la Ocna :ugatag se ajunge foarte
u;or la c]teva obiective turistice im-
portante din zon[.

M[n[stirea B]rsana

Chiar din centrul localit[\ii pleac[
un drum sinuos de 10 km spre B]rsana,
iar la ie;irea din acest sat un urcu; scurt
;i abrupt te poart[ spre M[n[stirea
B]rsana, pe o culme de deal cu un aer
extrem de curat.

Biserica mare de lemn este con-
struită din bârne asamblate în sistem
„blockbau” (tehnica construcţiilor din
bârne orizontale) şi are plan dreptun-
ghiular, cu pridvor cu două niveluri pe
vest şi absidă a altarului poligonală, în
retragere. La interior este de remarcat
bolta de secţiune poligonală, pe console

(în comparaţie cu bolţile semicilindrice
întâlnite de obicei), iar la exterior sunt
pridvoarele cu arcade pe stâlpi sculptaţi
şi parapete traforate.

Acoperişul, cu streaşină dublă, are
deasupra pronaosului un turn-clo-
potniţă cu camera clopotelor în con-
solă, deschisă, cu arcade pe stâlpi şi aco-
periş înalt, piramidal. De aici se poate
admira panorama mun\ilor din jur.

Pictura murală are un program ico-
nografic dominat, în naos, de scene din
Geneză, iar în pronaos de Judecata de
Apoi, ca şi de discursul moralizator pus
în evidenţă de paralelismul dintre sce-
nele din Vechiul Testament şi Patimile
lui Iisus. Zugravul Toader Hodor in-
troduce în pictura murală maramu-
reşeană motive decorative de inspiraţie
barocă şi rococo şi un mod de repre-
zentare pictural şi dinamic, străin
tradiţiei post-bizantine. 

Memorialul de la Sighet

Fundaţia Academică Civică a con-
siderat necesar ca în celulele mânjite
cu sânge ale Penitenciarului de la Sighet
(clădire dezafectată în 1977) să inten-
teze un tăcut proces, în care juraţii (vi-
zitatorii) să judece şi să condamne fap-
tele torţionarilor.În 1995, fosta ruină a
închisorii este preluată de Fundaţie şi
transformată într-un dureros Memorial
al Victimelor Comunismului şi al Re-
zistenţei. Au fost adunate fotografii, ac-
te, obiecte, scrisori, colecţii de ziare,
cărţi, manuale. În curtea interioară a
închisorii a fost amplasat un grup sta-
tuar< Cortegiul sacrificaţilor. Anual, în
cadrul Memorialului din Sighet se des-
făşoară cursurile Şcolii de Vară, unde
100 de elevi ascultă prelegerile unor
profesori din ţară şi din străinătate.

Experien\a unei vizite este
cople;itoare, prin austeritatea locului
;i mul\imea de m[rturii ale suferin\ei
`ndurate acolo de elitele Rom]niei. În
1950, Închisoarea din Sighet - construi-
tă în 1897 - îşi capătă tristul renume de
Închisoare a Miniştrilor. Într-o singură
noapte (5/6 mai) au fost încarceraţi aici
peste 100 de demnitari din întreaga ţară
(foşti miniştri, academicieni, eco-
nomişti, militari, istorici, ziarişti, poli-
ticieni), unii condamnaţi la pedepse
grele, alţii nici măcar judecaţi. Au murit
aici, printre al\ii, Iuliu Maniu ;i Ghe-
orghe I. Br[tianu.

Cimitirul Vesel

Săpânţa a devenit cel mai vizitat loc
din Maramureş. Cimitirul Vesel din sat
a fost declarat cel mai important cimitir
din Europa şi al doilea din lume, după
cel egiptean din Valea Regilor. Dis-
tincţia a fost conferită la Simpozionul
Monumentelor Funerare, desfăşurat în
1998, în SUA, însă obiectivul din Să-
pânţa a fost considerat unic în lume
mult mai devreme şi a fost inclus de
UNESCO în patrimoniul mondial, da-
torită crucilor sale „vesele".

Săpânţa nu înseamnă doar Cimiti-
rul Vesel. Pe cei 150 de kilometri pătraţi
ai comunei se află lunci şi terase, dealuri
şi munţi, rezervaţia naturală Mlaştina
Poiana Brazilor sau cascada din poiană,
izvoarele cu ape minerale ori parcul
dendrologic în mijlocul căruia a fost
înălţată Mănăstirea Săpânţa-Peri, des-
pre care se spune că este “cea mai înaltă
construcţie de lemn din Europa".

Vacan\[ de toamn[ `n inima
Maramure;ului istoric

TURISM
P]n[ `n 15 decembrie cei care doresc s[ petreac[ 7 zile ;i 6 nop\i la Popasul Din Deal pot s[ o fac[
la un pre\ promo\ional, de 398 de lei de persoan[, `n care este inclus accesul liber la bazine ;i un
mic dejun copios ̀ n fiecare diminea\[. De la Ocna :ugatag se ajunge foarte u;or la c]teva obiective
turistice importante din zon[.
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Centrul de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog Satu Mare
a desfăşurat marți, 10 noiembrie,
în municipiul Carei, două
campanii antidrog adresate
elevilor din şcolile gimnaziale şi a
părinţilor angajaţi.

În cadrul campaniei "O zi în şcoala
ta", 260 de elevi cu vârste cuprinse între
13 şi 14 ani din cadrul Şcolilor
Gimnaziale nr. 1 şi nr. 3 din Carei au
dezbătut cu specialiştii antidrog
problemele legate de consumul de tutun,
alcool, etnobotanice şi consecinţele pe
care le are consumul de droguri legale şi
ilegale  asupra dezvoltării fizice, psihice,
intelectuale şi sociale la vârsta
adolescenţei.

În anul şcolar 2015-2016 Campania
"O zi în şcoala ta" se desfăşoară în toate
şcolile gimnaziale din judeţul Satu Mare
în scopul informării, educării şi
conştientizării elevilor din clasele a VII-
a şi a VIII-a cu privire la riscurile
consumului de tutun, alcool şi
etnobotanice. Până în prezent campania
s-a desfăşurat în 5 şcoli gimnaziale< Liceul
de Arte "Aurel Popp", Şcoala gimnazială
"Bălcescu - Petofi", Şcoala gimnazială
"Octavian Goga" , Şcolile gimnaziale  nr.
1 şi nr. 3 Carei însumând 560 de elevi
informaţi. În această acțiune o parte
activă vor avea și redactorii de la
Informația Zilei, care vor prezenta
elevilor consecințele unor vicii. întâlnite
în cariera lor.

Informarea ;i con;tientizarea
p[rin\ilor  cu privire
la factorii de risc

În a doua parte a zilei, specialiştii
Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Satu Mare sprijiniţi
de 5 voluntari SNAC din cadrul Liceului
Teoretic Carei, coordonaţi de doamna
profesor consilier Onodi Eniko, au ieșit
la o firmă parteneră din Carei, pentru a
informa şi conştientiza părinţii angajaţi
cu privire la factorii de risc asociaţi
consumului de droguri în rândul
copiilor/tinerilor şi măsurile de protecţie

ce trebuie întreprinse pentru prevenirea
comportamentelor de consum. Cei 5
tineri voluntari, au împărţit părinţilor
materiale informative (flyere, pliante) şi
au realizat un sondaj de opinie cu privire
la informaţiile pe care părinţii le au cu
privire la fenomenul consumului de
droguri. La întrebarea "Aţi vorbit
vreodată cu copilul dvs. despre consumul
de droguri?", 62% dintre respondenţi au
răspuns afirmativ iar 38% au răspuns
negativ. În acest sens este important tipul
de mesaj pe care părinţii îl transmit
copiilor. Este indicat ca părinţii să discute

despre riscurile consumului de tutun,
alcool şi alte droguri şi să nu se limiteze
la o abordare de genul "dacă vrei să
fumezi sau să bei fă-o în faţa mea şi nu
pe ascuns", în special dacă copiii au sub
14 ani. La întrebarea "Ştiţi care sunt
semnele consumului de droguri?", 52%
dintre părinţi au răspuns afirmativ,
susţinând că îşi cunosc copiii iar
schimbarea comportamentului ar fi
indiciul cel mai concludent. Majoritatea
părinţilor au afirmat că nu ar şti ce să
facă în cazul în care copilul ar consuma
droguri. La întrebarea "La cine aţi apela

în cazul în care aţi avea o problemă legată
de consumul de droguri?" pe primul loc
se află prietenii/familia, urmaţi de
medicii din unităţile sanitare şi psihologi. 

Prin cea de a doua acțiune realizată
în cadrul campaniei "Parteneriat pentru
protecţia copilului tău" specialiștii au
reuşit să informeze peste 500 de părinţi
cu privire la riscurile şi semnele
consumului de droguri în rândul
tinerilor, precum şi modul în care părinţii
trebuie să acţioneze în cazul în care îşi
suspectează copilul de consum de
droguri. 

De anul acesta, pentru personalul
didactic şi auxiliar din învăţământ re-
vine sporul pentru calculator, scrie
portalinvatamant.ro. Astfel, în baza
Legii 71/2015, cei care lucrează într-
o instituţie de învăţământ şi îşi des-
făşoară în mare parte activitatea în
faţa unui calculator, vor primi din
acest an sporul de calculator, care nu
a mai fost acordat din 2009.

Conform legii 71/2015 sporul de
condiţii vătămătoare se acordă per-
soanelor care au beneficiat de el în
decembrie 2009, în baza deciziei de
atunci, a unei cereri către conducerea
şcolii şi a unui proces verbal de la Me-
dicina Muncii care a constatat per-
soanele care au risc vizual şi îşi des-
făşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
De asemenea, pot beneficia de spor
de calculator şi angajaţii noi, care sunt
încadraţi pe posturile vacante care în
decembrie 2009 au beneficiat de acest
spor. Dar, pentru a primi acest spor,
angajaţii din învăţământ trebuie să îl
solicite. 

Pentru a beneficia de spor de cal-
culator pentru angajaţi, conducerea
unităţii de învăţământ trebuie să facă
o adresă către DSP prin care să ceară
expertizarea locurilor de muncă, pre-
cum şi numărul angajaţilor pe fiecare
post.

Expertizarea se va face din ianua-
rie 2016, conform noii legi a salariză-
rii. Abia atunci se va putea aplica spo-
rul de calculator şi pentru persoanele
care nu erau angajate în 2009 sau se
pot modifica criteriile de acordare.

Stelian Crainic

Sporul pentru 
calculator se 
acord[ din nou 
angaja\ilor
din înv[\[mânt

Potrivit legii, orele de educaţie fi-
zică prevăzute în planurile de în-
văţământ trebuie predate de profesori
cu studii superioare de specialitate.
Astfel, predarea orelor de educaţie fi-
zică este exclusă din cadrul activi-
tăţilor didactice de predare pe care
trebuie să le efectueze în mod obliga-
toriu profesorii din învăţământul pri-
mar (învăţătorii), scrie portalinvata-
mant.ro. Aceasta nu reprezintă o di-
minuare a timpului de muncă de 8
ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână,
deoarece activitatea profesorilor pen-
tru învăţământul primar se comple-
tează, în mod corespunzător, cu alte
activităţi dintre cele prevăzute< eva-
luare, pregătire metodico-ştiinţifică,
activităţi de educaţie, complementare
a procesului de învăţământ etc. 

Orele de educaţie fízică predate
de învăţători, institutori şi profesori
pentru învăţământ primar pot fi re-
munerate în sistem de plată cu ora,
ca personal necalificat, potrivit art.
15 alin. (3) din Contractul Colectiv
de Muncă Unic la Nivel de Sector de
Activitate - Învăţământ Preuniversi-
tar. 

V.N. Deleanu

Înv[\[torii sunt 
pl[ti\i separat 
pentru predarea 
orelor de educa\ie 
fizic[

38% dintre careienii întreba\i nu au
discutat cu copiii lor despre droguri
Campania "O zi în şcoala ta" se desfăşoară în toate şcolile gimnaziale din judeţul Satu Mare

Cei 5 tineri voluntari au împărţit părinţilor materiale informative (flyere, pliante) și au realizat un sondaj de opinie

În anul şcolar 2015-2016 Campania "O zi în şcoala ta" se des-
făşoară în toate şcolile gimnaziale din judeţul Satu Mare în scopul
informării, educării şi conştientizării elevilor din clasele a VII-a
şi a VIII-a cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool şi
etnobotanice.

Primul-ministru interimar
Sorin Cîmpeanu, împreună cu
miniștrii Muncii și Finanțelor,
Rovana Plumb și Eugen
Teodorovici, precum și secretarul
de stat din Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, Gigel
Paraschiv, s-au întâlnit astăzi, la
Palatul Victoria, cu reprezentanți
ai organizațiilor studenților și
elevilor.

“Am fost și rămân un partener de
dialog și un susținător al finanțării
adecvate a domeniului educației si
cercetării,  în funcție, desigur, de
posibilitățile bugetare. Mă simt cu atât
mai responsabil de susținerea bugetului
educației si cercetării, cu cât încă dețin,
acest portofoliu. Majorarea salariilor
personalului din educație, măsură

adoptată în ședința de Guvern de
săptămâna trecută, constituie o premisă
favorabilă“, a precizat premierul

interimar Sorin Cîmpeanu.
Reprezentanții organizațiilor

studenților și elevilor au solicitat
Guvernului sprijin pentru alocarea a 6%
din PIB domeniului educației, finanțare
care să se reflecte în investițiile din sistem,
în creșterea finanțării de bază, `n burse,
`n condițiile de cazare din cămine ;i
decontarea serviciilor de transport. O
altă solicitare a reprezentanților
organizațiilor elevilor a vizat adaptarea
programei școlare la piața muncii, astfel
încât să crească numărul absolvenților
care sunt angajați după finalizarea
studiilor. 

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen
Teodorovici, a reiterat sprijinul
Guvernului României pentru domeniul
educației si cercetării,  arătând că
solicitările venite din partea
reprezentanților mediului universitar și
preuniversitar vor fi avute în vedere la
elaborarea proiectului bugetului de stat

pentru anul 2016.
De asemenea, ministrul Muncii,

Rovana Plumb, și-a arătat preocuparea
pentru susținerea educației, afirmând că
banii alocați acestui domeniu reprezintă
“o investiție, nu o cheltuială“. 

Guvernul a fost și rămâne preocupat
de adaptarea programei școlare la
cerințele pieței muncii și de sprijinul
acordat tinerilor absolvenți pentru a-şi
găsi un loc de muncă în concordanță cu
studiile lor. În acest sens, ministrul
Muncii a amintit programele “Garanție
pentru tineri“, “Primul Job“, măsuri de
sprijin pentru angajatorii care încadrează
în muncă tineri absolvenți. De la
începutul anului, aproximativ 155.000 de
tineri au fost încadrați în muncă, fapt
care arată că aceste măsuri și programe
produc efecte pozitive, a conchis
ministrul Rovana
Plumb.                                                                                
(Sursa< biroul de presă al Guvernului)

Primul-ministru interimar Sorin
Cîmpeanu

Primul-ministru interimar Sorin Cîmpeanu s-a întâlnit
cu reprezentan\ii organiza\iilor studen\ilor ;i elevilor



15 noiembrie 2015/Informa\ia de Duminic[ 11

MAGAZIN

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Fără apă, acest veritabil „sânge”
al planetei noastre, viaţa organică
nu ar putea exista. 

Însă atunci când apa pe care o bem
este foarte impură, ea devine o ameninţare
pentru sănătatea noastră, din cauza lipsei
calităţilor nutritive și vitalizante ale apei
pure.

Apa distilată

Apa distilată se obţine prin evaporare,
ce are ca scop disocierea ei de impurităţi
și apoi condensarea ei ca un lichid pur. Ea
devine astfel chimic pură. În această stare,
apa va rămâne atât timp cât nu va întâlni
substanţe solubile. Acţiunea ei purgativă
poate sărăci organismul de anumite ele-
mente și minerale. De aceea, consumul
zilnic de apă distilată nu este recomandat
pentru perioade lungi de timp.

Apa de ploaie

Într-o atmosferă nepoluată, apa de
ploaie este cea mai pură apă pe care ne-o
oferă natura. Din păcate, la ora actuală,
pericolul ploilor acide pune sub semnul
întrebării chiar și această apă.

Apa de suprafaţă

Are contact cu pământul, astfel că
poate dizolva diverse substanţe, inclusiv
poluanţi. Contactul direct cu lumina so-
lară poate energiza acest tip de apă.

Apa freatică

Extrasă de la adâncime, această apă
este mai bună datorită conţinutului ridicat
de minerale. În călătoria sa prin straturile
impermeabile ale pământului ea poate
apărea ca o infiltraţie în puţurile de scur-
gere sau ca izvor de suprafaţă.

Apa de izvor

Este cea mai bună apă revitalizantă.
Este bogată în minerale, oligoelemente și
carbonaţi dizolvaţi. Vitalitatea sa poate fi
observată în aspectul strălucitor care o di-

ferenţiază de orice alt tip de apă. Aceste
izvoare, dacă nu sunt contaminate de sub-
stanţe folosite în agricultură sau de habi-
tatul uman, rămân cele mai preţioase surse
de apă potabilă.

Viktor Schauberger a fost o persona-
litate aparte în lumea știinţei secolului tre-
cut. Unul dintre acele personaje incomo-
de, ale cărui descoperiri i-au deranjat pe
mai-marii industriei vremii, care dobân-
deau câștiguri imense din utilizarea sur-
selor convenţionale de energie. Ori,
Schauberger propunea, ca surse necon-
venţionale de energie, apa și aerul, care
sunt la îndemâna oricui.

Viktor Schauberger a inventat un dis-
pozitiv care putea folosi orice apă nepo-
luată (pentru că nu acţiona chimic) pentru
a o transforma într-o apă asemănătoare
celei de izvor. Datorită acestei invenţii el
a fost supranumit Vrăjitorul apei, pentru
că apa pe care o obţinea avea puternice
calităţi curative. Astfel, el a reușit, numai
cu această apă, în mai multe cazuri, remi-
siunea tumorilor canceroase.Autorităţile
l-au acuzat însă de înșelătorie, pentru că
nu avea calificarea necesară practicilor te-
rapeutice. Mașina de purificat apa a fost
apoi confiscată și distrusă…

În ultimul deceniu, tot mai mulţi oa-
meni de știinţă și-au îndreptat cercetările

în direcţia descrisă de descoperirile ge-
niale ale lui Schauberger.

Încă din iunie 1974, revista „Implo-
sion” făcuse cunoscut faptul că firma
„Schauberger Biotechnik AG” a început
deja producerea de aparatură pentru pu-
rificarea aerului, care lucrează bineînţeles
după principiul turbionar al deplasării ae-
rului printr-o spirală în sens anti-orar.
Dar aceste aparate nu au fost comerciali-
zate niciodată.

Alte aplicaţii practice ale ideilor lui
Schauberger, vizate de cercetători în ulti-
mii ani sunt< *obţinerea apei vii ca medi-
cament> *creșterea mult accelerată a sis-
temelor vii prin utilizarea turbinelor cu
sens anti-orar și a generatoarelor de apă
speciale> *realizarea apei prin fuziune nu-
cleară la rece, pornind de la oxigen eteric
și hidrogen, prin intermediul generato-
rului cu apă> *obţinere de energie liberă
din apa care este deplasată cicloidal printr-
o ţeavă spiralată în sens anti-orar.

Plecând de aici, el a enunţat un prin-
cipiu conform căruia energia se obţine în
mod natural prin implozie, și nu prin ex-
plozie, precumîn motoarele actuale.

Această teorie se bazează pe un prin-
cipiu universal al mișcării, ce include două
aspecte – pe de o parte, mișcarea implo-
zivă, unificatoare, cea care susţine viaţa,

iar pe de altă parte, mișcarea explozivă,
cea care conduce la epuizarea resurselor
vitale. Primul tip de mișcare, imploziv, ge-
nerează răcire, creșterea puterii de ab-
sorbţie și sănătate sau altfel spus sistemul
să meargă în direcţia scăderii entropiei,
adică a creșterii ordinii. Al doilea tip de
mișcare, cel exploziv, generează căldură,
presiune, fragmentare, boală și chiar
moarte.

Toate motoarele cunoscute se bazează
pe explozie, deci conduc inevitabil la dis-
trugerea naturii. De aceea, unul din sco-
purile principale ale lui Schauberger a fost
studierea și reproducerea, prin anumite
mecanisme, a mișcării pe care natura o
folosește pentru a condensa energie, im-
plozia. În principal, această mișcare des-
crie o formă spiralată în sens anti-orar,
precum un vortex rotitor. Pornind de la
această formă, el a conceput, în timpul
celui de-al doilea război mondial, mai
multe discuri zburătoare pentru naziști,
care funcţionau pe un mod de „propulsare
cu vortex lichid” (o tehnologie care ar
anula gravitaţia), submarine, sisteme de
purificare a aerului și aparate de producere
neconvenţională a energiei electrice. Toate
acestea se bazau pe deplasarea apei sau
aerului prin „ţevi răsucite” sau „ţevi cu fi-
let” care nu erau altceva decât forme spi-
ralate.

El a observat că, atât din punct de ve-
dere biologic, cât și din punct de vedere
simbolic, mișcarea în spirală pare a fi for-
ma de mișcare cea mai naturală. În timp
ce – în viziunea sa – cercul reprezintă un
sistem de închis, care izolează interiorul
cercului de restul universului, spirala este
un sistem deschis, ascensional și evolutiv.

Pentru Schauberger, spirala YANG (în
sens anti-orar) constituie o formaţiune
„aspirantă implozivă” care ne apare ca o
curbură spaţială infinită în toate modurile
ei diferite de manifestare.

Implozia are la bază un vortex autoîn-
treţinut care evoluează în mediu fluid și
are un efect ordonator, concentrator și de
reducere a temperaturii mediului. Când
fluidul (apa, aerul) trece printr-un tub cu
diametru progresiv mai mic, are tendinţa
de a curge în spirală, într-o turbulenţă ci-
cloidă. Când iese din tub, după ce toate
subsistemele turbionare sunt sincronizate,
are loc o eliberare gigantică de energie.

Tesla a brevetat o maşină de
zbor care prin descrierile făcute
de el însuşi este asemănătoare cu
ceea ce noi numim azi OZN. 

Maşina se poate deplasa în orice di-
recţie, are decolare verticală şi foloseşte
un motor alimentat wireless cu energie
electrică, asfel că poate staţiona mult
timp în aer. 

Ma;ina poate zbura în orice
direcție

Tesla o destina uzului militar, dar şi
celui civil, pentru a înlocui…automobi-
lul. Este foarte probabil că ea a fost de
mult fabricată, dar din considerente eco-
nomice şi de altă natură, nu a trecut în
uzul frecvent.

Descrierea acestui aparat o va face
chiar Tesla, în numeroasele articole pu-
blicate în marile reviste americane< „În
urmă cu 20 de ani, credeam că voi fi pri-
mul om care va zbura, că eram pe punc-
tul de a realiza ceva unic. Munca mea se

desfăşura în domeniul electricităţii şi nu
mi-am dat seama că motoarele cu ben-
zină se dezvoltaseră atât de mult încât
puteau face un avion fezabil. La vremea
aceea, lucram la transmisia fără fire a
energiei electrice. Ideea mea era să con-
struiesc o maşină de zbor propulsată de
un motor electric, alimentat cu energie

de la staţiile de la sol. Încă nu am realizat
aceasta, dar sunt sigur că o voi face la
timpul potrivit. Când am aflat că am fost
anticipat de cercetători din alte domenii,
am început să studiez problema zborului
din alte unghiuri. Devenea o problemă
de mecanică, nu de electricitate. Ştiam
că există surse de energie mai bune decât

cele de acum, şi prin eforturi îndelungate,
după ani de zile, am înţeles posibilitatea
utilizării principiilor vâscozităţii şi ade-
renţei fluidelor în construcţia motorului
meu”.

“Acum că am realizat motorul, ur-
mătorul pas este maşina perfectă de
zbor.” Un avion care să folosească moto-
rul dumneavoastră?, a întrebat reporte-
rul. Răspunsul lui Tesla este surprinzător
şi acum, după aproape 100 de ani.
“Maşina de zbor a viitorului – maşina
mea de zbor – va fi mai grea decât aerul,
dar nu va fi un avion. Nu va avea aripi şi
nici propulsoare. Va fi solidă şi stabilă. 

Văzută la sol, nici nu îţi dai seam că
e un aparat de zbor. Totuşi, va putea zbu-
ra în orice direcţie în perfectă siguranţă,
la viteze mult mai mari decât cele atinse
până acum, în ciuda curenţilor de aer
verticali şi a golurilor de aer. 

Va putea urca şi în astfel de curenţi
dacă e nevoie, staţiona în aer perioade
mari de timp, chiar şi la viteze foarte mari
ale vântului. Puterea sa de zbor nu va de-
pinde de aripi, ca la păsări, ci de acţiuni
mecanice pozitive”.

Apa care curge prin forme
spiralate devine ap[ vie

Alfabetul Morse

Ma;ina de zbor Tesla< OZN-ul de azi

Într-o atmosferă nepoluată, apa de ploaie este cea mai pură apă pe care ne-o oferă natura. Din
păcate, la ora actuală, pericolul ploilor acide pune sub semnul întrebării chiar şi această apă.

Maşina se poate deplasa în orice direcţie, are decolare verticală şi foloseşte un
motor alimentat wireless cu energie electrică, astfel că poate staţiona mult timp
în aer

24 mai 1844< Samuel Morse a trans-
mis prima telegramă în codul Morse de
la Washington DC, către asistentul său
Alfred Vail, în Baltimore, Maryland
pentru a inaugura prima linie telegrafi-
că. Conținutul mesajului a fost< „Ce a
făcut Dumnezeu?” (un citat biblic, nu-
merele 23<23).

Samuel Finley Morse, inventatorul
a numeroase îmbunătățiri ale telegra-
fului, s-a născut in Charlestown în 27
aprilie 1791 fără să ;tie că va ajunge un
inventator faimos. Încă de la 4 ani, in-
ventatorul s-a arătat interesat de desen. 

Abia `n 1832, în timp ce călătorea
spre Europa, Morse a ascultat o discuție
despre electromagnetism care a inspirat
idea sa pentru un telegraf electric.

Primul model de telegraf a lui Morse
a folosit într-adev[r un singur fir ;i a
fost scos la lumină în 1837. Până în anul
următor, el deja perfecționase un alt
model avansat ;i mai sigur în transmi-
terea mesajelor.

În cadrul unei expoziții a telegrafu-
lui în anul 1838, Morse a reu;it să trans-
mită 10 cuvinte per minut folosind co-
dul Morse, care va deveni mod de co-
municare prin telegraf standard în lu-
me.

Codul Morse este un limbaj prin in-
termediul căruia informația se transmite
folosind secvențe standardizate de sem-
ne ori pulsații cunoscute drept „puncte”
;i „linii” care înlocuiesc literele, cifrele
;i caracterele speciale caracteristice fie-
cărui mesaj.

Începând cu anul 1920, a fost intro-
dusă și în aviaţia SUA comunicarea prin
Morse, iar zece ani mai târziu impor-
tanţa lui era considerată atât de mare,
încât toţi militarii și civilii din armată
erau obligaţi să îl cunoască. În timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, Co-
dul Morse a fost folosit din plin, prin
radiotelegrafie, fiind deja indispensabil
armatelor moderne, care se deplasau
atât de repete, încât nu mai era timp
pentru instalarea stâlpilor pentru firele
de telegraf sau telefonie. Comunicarea
dintre navele aflate la mare distanţă une-
le de altele se făcea tot prin radiotele-
grafie, iar mesajele erau criptate, pentru
a nu fi înţelese de inamici. Codul Morse
a avut cea mai lungă viaţă dintre toate
sistemele electronice de codificare, fiind
folosit până în anul 1997, când marina
franceză a trimis ultimul mesaj, care su-
na astfel< „Către toţi. Acesta este strigătul
ultim înainte de tăcerea noastră veșni-
că“.

Cunoscutul “SOS”( ‘Save Our Souls)
care a salvat mii de vieţi de atunci de
când a fost lansat (1 iulie 1908) pentru
prima dat[ a fost ales tocmai pentru că
în limbajul Morse era cel mai simplu,
cel mai scurt și cel mai clar cu putinţă -
o reprezentare simplistă formată din 3
puncte, 3 linii, 3 puncte.
Alfabetul original a fost îmbunătăţit,
prelucrat și diferă puţin de cel utilizat
astăzi. Iniţial codul a fost transmis sub
formă de pulsaţii electrice de-a lungul
unei linii telegrafice, însă mai târziu a
permis și redarea codului ca un ton au-
dio, ca un semnal radio având pulsaţii
ori tonuri lungi și scurte, sau ca semnale
mecanice ori vizuale, utilizând o lan-
ternă, un heliograf sau așa-numita lam-
pă Aldis.
semn scurt, denumit punct sau dit (•)>
semn lung, denumit linie, dash sau dah
(–)> un spa\iu liber ̀ ntre caractere (între
puncte ;i linii)> spa\iu scurt (între litere)>
spa\iu mediu (între cuvinte)> spa\iu lung
(între propoziţii).

Operatorii specializa\i ̀ n codul Mor-
se pot deseori “în\elege” codul direct în
minte cu o vitez[ ce dep[șește 40 de cu-
vinte pe minut. 

Iar recordul în această materie îl
deţine americanul Ted Elroy, care a tra-
dus în 1939 la un concurs interna\ional
75,2 cuvinte pe minut.

Viktor Schauberger a observat că, atât din punct de vedere biologic, cât și din punct
de vedere simbolic, mișcarea în spirală pare a fi forma de mi;care cea mai natural[
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C]nd a fost distribuit[ `n rolul
lui Sue Ellen Ewing, spre sf]r;itul
anilor ’70, personajul interpretat
de ea trebuia s[ fac[ parte dintr-o
miniserie de cinci episoade. ~ns[
“Dallas” a avut un succes enorm,
devenind una dintre cele mai po-
pulare ;i emblematice produc\ii de
televiziune din lume. Linda Gray
a devenit celebr[, la fel personajul
jucat de ea ;i familia Ewing, iar
re;edin\a lor din serial, Southfork
Ranch, sinonim[ cu ora;ul petro-
lier.
 

Cartea ei de memorii “The Road to
Happiness Is Always Under Construction/
Drumul spre fericire este `ntotdeauna `n
construc\ie”, lansat[ `n luna septembrie a
acestui an pentru a coincide cu ̀ mplinirea
v]rstei de 75 de ani, dezv[luie, printre al-
tele, detalii despre c[snicia ei nefericit[,
poliomielita de care a suferit `n copil[rie,
moartea cauzat[ de cancer a surorii sale
la 43 de ani, lupta mamei sale cu alcoolul
;i problemele de pe platourile serialului
care a f[cut-o faimoas[ `n toat[ lumea.

C]nd i s-a propus prima dat[ s[ scrie
o carte, s-a g]ndit c[ nu e suficient de `n
v]rst[ pentru a o face. “Nu m[ prea
g]ndesc la v]rst[, dar apoi mi-am spus
«Dac[ nu o fac acum, atunci c]nd?»” Pe

l]ng[ sfaturile pentru a ̀ mb[tr]ni frumos,
cum s[ medit[m, c[r\i bune de citit ;i
chiar c]teva re\ete culinare, mult[ lume
se a;tepta ;i la c]teva dezv[luiri-bomb[.
“:tiu c[ nu sunt terapeut. Sunt o femeie
care a ap[rut pe micile ecrane. Oamenii
`;i spun poate c[ sigur am avut o via\[
f[r[ griji ;i to\i banii din lume. Dar nu e
chiar a;a.”

Timp de 21 de ani, Linda a fost c[s[to-
rit[ cu fotograful Ed Thrasher, dar ma-
riajul lor nu a fost unul fericit. :i-a ̀ nt]lnit
so\ul c]nd era o manechin[ `n v]rst[ de
21 de ani care visa s[ devin[ actri\[. Ed se
a;tepta ca so\ia lui s[-;i abandoneze visul
;i s[ devin[ casnic[, l[s]ndu-i zilnic o list[
de treburi casnice pe care s[ le `ndepli-
neasc[. Succesul de care s-a bucurat se-
rialul nu a fost deloc pe placul so\ului s[u.
Linda recunoa;te c[ a fost o rela\ie nociv[,
dar nu dore;te s[ o numeasc[ abuziv[.
Cei doi au avut o rela\ie civilizat[ ;i dup[
divor\ul din 1983, Linda fiindu-i al[turi
c]nd Ed a murit de cancer `n 2006. “Nu
vreau s[ spun c[ a fost vorba de abuz
emo\ional, cred c[ el a tr[it a;a cum a ;tiut
el. Era un tip creativ, iar unul dintre visu-
rile lui era s[ se fac[ cowboy ;i s[ aib[ o
ferm[ de cai. C]nd cei doi copii ai no;tri
erau mici, ne-am mutat `n Santa Clarita,
California, unde am construit aceast[ cas[
unde am avut g[ini ;i cai.”

Refuzul so\ului ei de a avea o carier[
ca actri\[ a surprins-o pe Linda, mai ales

c[ Ed `i spusese c[ nu are cum s[ joace
p]n[ c]nd copiii lor vor ajunge la facultate.
“M-am `ntrebat atunci cum avea doar el
dreptul s[-;i tr[iasc[ visul? Nu voiam s[
cred c[ tot ceea ce puteam face era s[ stau
acas[ ;i s[-mi cresc copiii.” ~n aceea;i pe-
rioad[ s-a g]ndit s[ pun[ cap[t c[sniciei.
“Am adunat anii, ca s[-mi dau seama cam
ce v]rst[ voi avea c]nd copiii mei vor ter-
mina facultatea. :i nu voiam s[ hr[nesc
g[ini pentru tot restul vie\ii mele – nu era
ceva ce-mi doream.” Mama ei fusese crea-
toare de mod[ ;i o artist[ care ;i-ar fi dorit
s[-;i pun[ `n practic[ visul ei, dar a re-
nun\at, iar Linda nu voia s[ fac[ la fel.

A urmat o r[zvr[tire ̀ mpotriva so\ului
ei, Linda ̀ nscriindu-se la cursuri de acto-
rie, iar la 38 de ani a ob\inut rolul Sue El-
len. Nu ;i-a imaginat `n 1978 c[ va face
parte din acea produc\ie timp de 11 ani,
c[ va p[r[si serialul cu doi ani `nainte de
a se `ncheia, va ap[rea pe micile ecrane
din 90 de \[ri sau c[ legendarul episod
din 1981, “Cine l-a ̀ mpu;cat pe JR?” va fi
urm[rit de 83 milioane de telespectatori.
Serialul s-a bucurat ;i de o scurt[ rena;tere
`n 2012, dar Larry Hagman, cel care l-a
interpretat pe JR, a decedat ̀ n timpul celui
de-al doilea sezon. A urmat ;i un al treilea
sezon, `n 2014, dar nu exist[ alte planuri
pentru o continuare.

„Dallas” a `nsemnat la `nceput, at]t
pentru Linda, c]t ;i pentru Larry Hagman
;i Patrick Duffy (interpretul lui Bobby

Ewing) doar un loc de munc[. “Nu am
avut idee c[ va ajunge s[ aib[ at]t de mult
succes, a;a c[ ne str[duiam s[ ne facem
treaba c]t mai bine.” Principala ei provo-
care ̀ n timpul film[rilor era s[-;i men\in[
starea de so\ie nefericit[ care avea pro-
bleme cu b[utura, `n vreme ce Bobby ;i
Pamela `;i ar[tau iubirea unul fa\[ de
cel[lalt. ~ns[ de-a lungul anilor, personajul
ei bidimensional stereotipic s-a transfor-
mat `ntr-unul extrem de `ndr[git de te-
lespectatori.

Chiar dac[ mama Lindei a fost alcoo-
lic[, actri\a nu s-a inspirat din acea expe-
rien\[. ~n schimb, ea a profitat de acest
rol pentru a purta discu\ii deschise cu ma-
ma ei, care a reu;it s[ dep[;easc[ acea pe-
rioad[ problematic[ cu timpul. “Rolul
meu a fost ca o punte de leg[tur[, f[c]nd
posibil[ comunicarea `ntre noi.” ~n timp
ce personajul interpretat de ea se lupta cu
JR, prietenia Lindei cu partenerul ei de
platou i-a adus momente de bucurie ;i
mult[ distrac\ie ̀ n timpul film[rilor. “:tii
c]nd ̀ nt]lne;ti pe cineva ;i sim\i de parc[
l-ai cunoa;te de-o via\[. A;a a fost Larry.”

Succesul produc\iei americane i-a de-
terminat pe mul\i creatori de mod[ cu-
noscu\i s[ doreasc[ s[ le `mbrace pe
actri\ele din rolurile principale. |inutele
create de Valentino, Armani sau Karl La-
gerfeld au fost preferatele Lindei. “A fost
minunat! Ce femeie nu ;i-ar fi dorit s[
poarte acele \inute? Cu c]t era mai mare

bugetul nostru, cu at]t mai mult investeau
`n garderoba noastr[. Era ca `ntr-un
basm.” 

~n prezent, cu toate c[ `i plac \inutele
elegante, a adoptat un stil mai relaxat, care
se potrive;te cu modul ei de via\[. C]t
despre `nf[\i;area ei tinereasc[, Linda o
pune pe seama dietei s[n[toase, a
exerci\iilor fizice ;i accept[rii lucrurilor
exact a;a cum sunt. “C]nd m[ uit `n
oglind[, m[ speriu pu\in, dar s[ fim
serio;i, nu mai am 24 de ani ;i nici nu
vreau s[ ar[t ca cineva de pe coperta unei
reviste. A;a c[ merg mai departe f[r[ s[
m[ mai compar cu nimeni.”

Dup[ divor\ ;i o alt[ rela\ie de lung[
durat[, Linda se bucur[ acum de libertatea
ei ;i de turneul de promovare a c[r\ii.
Dup[ aceast[ perioad[ plin[, sper[ s[ se
poat[ muta din casa `n care a locuit timp
de 40 de ani, consider]nd-o mult prea
mare pentru o singur[ persoan[. “Nu mai
am cai, a;a c[ nu mai am nevoie de at]t
de mult spa\iu, iar naveta spre Los Angeles
este lung[ ;i plictisitoare. Nu am nicio
idee unde a; vrea s[ m[ mut, dar va fi, cu
siguran\[, o nou[ aventur[. Cel pu\in aces-
ta este modul ̀ n care privesc eu lucrurile.”
C]t despre ocazia de a ̀ mp[rt[;i publicu-
lui, `n scris, experien\a ei de via\[, Linda
crede c[ a ajutat-o s[ `n\eleag[ unele lu-
cruri. “M-a ̀ nv[\at s[ fiu prezent[, s[ simt
c[ tr[iesc momentul, fiindc[ asta e tot ce
ne r[m]ne.”

Linda Gray< „Drumul spre fericire
este `ntotdeauna `n construc\ie”


