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În urma Memoriului, ̀ n 1743 s-
a obţinut de la împărăteasa Austriei,
Maria Tereza, un rescript prin care
se acordau preoţilor greco-catolici
români locuri de casă, locuri de bi-
serică, pentru iobagi dreptul a urma
şcoli, dreptul de a nu mai fi maltra-
taţi.

Ce a scris inocen\iu 
Micu Klein ̀ n Memoriul
din 1743 adresat 
Împ[r[tesei 
Maria Tereza?

Expozi\ia aurel Popp a;eaz[
Satu Mare `n r]ndul 

marilor centre artistice

În fiecare an, la 30 ianuarie, Bi-
serica îi serbează pe Sfinţii Trei Ie-
rarhi şi mari dascăli ai lumii Vasile
cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul (de Nazianz) şi Ioan
Gură de Aur, fiind supranumiţi ast-
fel< mâna care lucrează, mintea care
gândeşte şi gura care vorbeşte. 

Această sărbătoare s-a bucurat
întotdeauna de mare cinste şi evla-
vie, fiindcă multe persoane poartă
numele celor trei stâlpi ai Bisericii
Creştine şi numeroase sfinte lă-
caşuri se află sub patronajul lor, in-
clusiv şcolile teologice. 
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       Un prânz oficial la care
urmau să participe preşedintele
Iranului, Hassan Rohani, şi şeful
statului francez, Francois
Hollande, la Paris, a fost anulat
în ultimul moment întrucât
oficialii francezi au refuzat să
scoată vinul din meniu.
       În lipsa unui acord, oficialii
de la Paris au încercat varianta
unui mic dejun între cei doi
preşedinţi, însă se pare că liderul
iranian a considerat prima masă
a zilei "prea ieină". Spre
deosebire de francezi, cei de la
Vatican au avut grijă să scoată
băuturile alcoolice din meniu.

       Hillary Clinton, care
candidează la învestitura
Partidului Democrat pentru
alegerile prezidenţiale din SUA,
a declarat că l-ar propune pe
Barack Obama pentru un post
de judecător la Curtea Supremă,
dacă ar fi aleasă preşedinte.
       În cadrul unui eveniment de
campanie, Hillary Clinton a fost
întrebată de un alegător dacă ar
lua în considerare posibilitatea
de a-l numi pe Barack Obama
la Curtea Supremă, în cazul în
care va deveni preşedintele SUA.
       "Ce idee grozavă! Nimeni
nu mi-a sugerat asta până acum,
îmi place!", a răspuns fostul
secretar de Stat al lui Barack
Obama. "S-ar putea să aibă alte
câteva lucruri de făcut, dar vă
spun, este o idee grozavă", a
continuat ea.
       În 2014, într-un interviu
pentru New Yorker, preşedintele
Obama nu era sigur că şi-ar dori
un post la Curtea Supremă.

Pre;edintele iranian 
a anulat un pr]nz 
cu Hollande

~n 30 ianuarie, Biserica 
îi serbeaz[ pe Sfin\ii 
Trei ierarhi 

Hillary Clinton l-ar
propune pe Obama
la Curtea Suprem[

De ce e bine s[ mânc[m 
iarna alimente cu mai 
mult magneziu? 

       Fosta soție a președintelui
rus Vladimir Putin, Liudmila,
în vârstă de 58 de ani, s-a
recăsătorit cu un bărbat mai
t]n[r dec]t ea. Potrivit presei
ruse, Liudmila Şkrebneva, fostă
Putina, s-a recăsătorit cu Artur
Oceretnîi şi a luat numele de
familie al noului soţ. Artur
Oceretnîi, în vârstă de 37 de ani,
este director la Centrul de
Dezvoltare a Comunicării
Interpersonale (ŢRMK) şi la
editura "Literaturnaia uceba".
Anterior, el a lucrat pentru
compania "Art Show Center",
care a organizat evenimente
pentru partidul Rusia Unită,
gigantul Gazprom şi alte
structuri de stat.
       Putin şi-a anunţat separarea
de soţia sa în iulie 2013. Cei doi
au fost căsătoriţi timp de 30 de
ani şi au două fiice< Maria (30
de ani) şi Katerina (29 de ani).

Fosta so\ie a lui 
Putin s-a rec[s[torit
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Celebritatea și popularitatea ac-
torului au venit nu doar din rolurile
de pe scenă, ci și din cele de pe ma-
rele sau micul ecran, el având o bo-
gată activitate în cinematografie,
unde a jucat în peste 55 de filme.
Debutul în film s-a produs cu ''Ciu-
linii Bărăganului''.

Florin Piersic, un actor 
- monument, a ̀ mplinit 
80 de ani de via\[

Pagina 4



2 Informa\ia de Duminic[/31 ianuarie 2016

În fiecare an, la 30 ianuarie, Bi-
serica îi serbează pe Sfinţii Trei Ie-
rarhi şi mari dascăli ai lumii Vasile
cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul (de Nazianz) şi Ioan
Gură de Aur, fiind supranumiţi ast-
fel< mâna care lucrează, mintea care
gândeşte şi gura care vorbeşte. 

Această sărbătoare s-a bucurat întot-
deauna de mare cinste şi evlavie, fiindcă
multe persoane poartă numele celor trei
stâlpi ai Bisericii Creştine şi numeroase
sfinte lăcaşuri se află sub patronajul lor,
inclusiv şcolile teologice. Sfinţii Trei Ie-
rarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor
curată, sfântă şi pilduitoare, zeci de cărţi
teologice, formând un inestimabil tezaur
al întregii lumi creştine.

1.Sfântul Vasile cel Mare 
(330-379)

S-a născut în jurul anului 330, la Ce-
zareea Capadociei, dintr-o familie evla-
vioasă. El era unul din cei zece fraţi dintre
care trei vor fi episcopi (Vasile, Grigorie
de Nyssa, Petru de Sevasta) şi cinci vor
fi monahi (cei trei amintiţi, la care se
adaugă Naucratios şi Macrina cea Tână-
ră). Din cadrul familiei, şase membri vor
deveni Sfinţi (Macrina cea Bătrână, Emi-
lia, Vasile, Grigorie, Petru, Macrina cea
Tânără). Mama sa, Emilia, şi bunica sa,
Macrina cea Bătrână, i-au oferit de mic
o creştere creştină aleasă. Şi-a făcut mai
întâi educaţia în familie, cu tatăl său, re-
torul Vasile, după care a studiat la Ceza-
reea Capadociei, la Constantinopol şi la
Atena, unde îl avea coleg şi prieten de-
votat pe Sfântul Grigorie de Nazianz. Cei
doi prieteni cunoşteau la Atena doar do-
uă drumuri< drumul Bisericii, pentru a
asculta pe interpreţii Legii lui Dumnezeu
şi drumul şcolii, pentru a asculta lecţiile
profesorilor. 

În jurul anilor 355-356, Vasile s-a în-
tors la Cezareea, unde a profesat un timp
retorica. A primit Taina Botezului, a re-
nunţat la lume şi a intrat în monahism,
împărţindu-şi averea săracilor. Pentru a
se instrui în viaţa ascetică, a călătorit în
Siria, Egipt şi Mesopotamia. La întoar-
cere, se retrage în Pont, pe malul râului
Iris, unde întemeiază o mănăstire, în care
organizează viaţa monahală cu regim
chinovial (de obşte, comun). Aici se re-
trase pentru un timp şi prietenul său,
Sfântul Grigorie. În această perioadă,
Sfântul Vasile scrie Regulile vieţii mon-
hale mari şi mici, care se păstrează până
azi în mănăstirile ortodoxe. 

Adânc cunoscător al firii omeneşti,
el a acordat o importanţă deosebită vieţii
trăită în rugăciune şi muncă, arătând că
numai îmbinarea armonioasă a acestora
poate asigura echilibrul dintre suflet şi
trup şi înaintarea pe calea desăvârşirii.
În singurătatea pustiei, cei doi prieteni
au alcătuit o culegere de texte despre fru-
museţea vieţii spirituale, cu titlul Filoca-
lia. În anul 364 a fost hirotonit preot, iar
în 370 a fost ales episcop la Cezareea Ca-
padociei, unde a păstorit cu mare auto-
ritate timp de nouă ani, până la moartea
sa (1 ianuarie 379). 

Sfântul Vasile este una dintre cele mai
mari figuri ale creştinătăţii, distingân-
du-se ca învăţat, ascet, episcop şi filan-
trop. În Cezareea, el a înfiinţat instituţii
de asistenţă socială ca< azil, ospătărie, ca-
să pentru reeducarea fetelor decăzute,
şcoli tehnice şi spitale, chiar şi pentru le-
proşi (leprozerii). Toate aceste aşezămin-
te sunt cunoscute sub numele generic de
“Vasiliada”. După moarte, Sfântul Vasile
a primit supranumele de “cel Mare”. Ope-
ra pe care ne-a lăsat-o dovedeşte vasta sa

cultură teologică, enciclopedică. A scris
lucrări dogmatice, ascetice, exegetice, cu-
vântări, precum şi Liturghia care îi poartă
numele. Biserica îl serbează la data de 1
ianuarie.

2. Sfântul Grigorie de Nazianz 
sau Teologul, de Dumnezeu 
Cuvântătorul 
(329/330 - 389/390)

S-a născut în jurul anilor 329-330 la
Arianz, aproape de Nazianz, unde tatăl
său – Grigorie – era episcop. Mama sa,
Nona, era o creştină pioasă şi a contribuit
mult la educaţia creştină a fiului ei. Sfân-
tul Grigorie a mai avut un frate, Cezar,
medic învăţat şi o soră, Gorgonia. Pre-
gătirea elementară a primit-o în casa pă-
rinţilor, după care a studiat la Cezareea
Capadociei, la Cezareea Palestinei, la
Alexandria şi la Atena, unde l-a întâlnit
pe bunul său prieten, Sfântul Vasile cel
Mare. În anul 359 se întoarce în Cezareea
Capadociei, unde primeşte Botezul. Se
retrage în Pont, la mănăstirea întemeiată
de Sfântul Vasile. Uneltirile ereticilor
arieni (care negau dumnezeirea Dom-
nului Iisus Hristos, coborându-L în rân-
dul creaturilor) contra tatălui său, îl de-
termină pe Sfântul Grigorie să părăsească
Pontul şi să vină lângă acesta pentru a-l
ajuta. 

Cu ocazia praznicului Naşterii Dom-
nului Iisus Hristos din anul 361, împo-
triva voinţei sale – considerându-se ne-
vrednic – Sfântul Grigorie a fost hirotonit
preot. Se retrage din nou în Pont, de unde
revine la insistenţele tatălui său, cu pri-
lejul praznicului Învierii Domnului din
anul 362, când rosteşte celebra cuvântare
“Despre fugă” sau “Despre preoţie”, jus-
tificându-şi fuga prin nepregătirea sa
pentru marea Taină a Preoţiei. În anul
370 e hirotonit episcop de către Sfântul
Vasile cel Mare pentru mica episcopie de
la Sasima, unde nu a mers, de fapt, ni-
ciodată.  După moartea părinţilor se duce
la mănăstirea Tecla (374). În anul 379
pleacă la Constantinopol, unde deschide
o mică biserică numită “Învierea”, în care
a rostit renumitele “Cinci Cuvântări teo-
logice” în cinstea Sfintei Treimi, care i-
au adus mai târziu numele de “Teologul”.
De altfel, Sfântul Grigorie este supranu-
mit “Teologul Sfintei Treimi”. Ajunge pa-
triarh al Constantinopolului şi în această
calitate el a condus pentru o scurtă pe-
rioadă de timp lucrările Sinodului II Ecu-
menic (Constantinopol, 381). Din cauza
intrigilor şi a perfidiei rivalilor săi, care
îi reproşau că şi-a părăsit episcopia de la
Sasima pentru scaunul capitalei, Sfântul

Grigorie a demisionat, zicând< “Am obo-
sit luptându-mă prin cuvânt cu invidia,
cu adversarii, cu ai noştri”. Se retrage la
Arianz, trecând la Domnul în jurul anilor
389-390. Opera lui e bogată şi vastă, cu-
prinzând cuvântări, poezii şi scrisori. Bi-
serica îl serbează la data de 25 ianuarie.

3. Sfântul Ioan Gură de Aur 
sau Hrisostom (354-407)

A văzut lumina zilei în anul 354, la
Antiohia, cel mai frumos oraş al Asiei.
Tatăl său, Secundus, mare dregător mi-
litar, a murit curând după naşterea sa.
Mama lui, Antusa, provenind dintr-o fa-
milie bogată, rămasă văduvă la vârsta de
20 de ani, nu s-a recăsătorit, ci s-a dedi-
cat în totalitate creşterii şi educaţiei fiului
ei. Ioan s-a botezat în anul 372, după
care a studiat intens Sfânta Scriptură. În
374, după moartea mamei sale, Ioan se
retrage în munţii Antiohiei, unde a pe-
trecut în asceză severă timp de patru ani.
A fost hirotonit diacon, scriind tratatul
Despre preoţie, apoi preot în anul 386.
În timpul celor 12 ani de preoţie a des-
făşurat o amplă activitate misionară şi
predicatorială, care i-a creat o mare ce-
lebritate. Sfântul Ioan a întreţinut strânse
legături şi cu episcopul Teotim de Tomis,
din Scytia Minor (Dobrogea), din părţile
noastre. 

Este ales patriarh al Constantinopo-
lului, însă datorită valorii sale incontes-
tabile şi a atitudinii sale corecte, Sfântul
Ioan a fost depus din scaun prin Sinodul
de la Stejar din anul 403, întrunit de către
adversarii săi, fiind exilat în Bitinia, de
unde a fost rechemat, deoarece poporul
s-a revoltat, luându-i apărarea. Spre
sfârşitul anului 403, Sfântul Ioan a criti-
cat neorânduielile produse cu ocazia in-
augurării unei statui a împărătesei Eu-
doxia aproape de biserica în care slujea
el. Drept urmare, un nou sinod (404) îl
depune din scaun şi este exilat la Cucuz,
în Armenia Mică. Chiar dacă împără-
teasa Eudoxia a murit, duşmanii săi nu
s-au liniştit, reuşind să-l convingă pe
împăratul Arcadie să-l exileze din nou
pe Sfântul Ioan la Pytis, un orăşel de pe
coasta răsăriteană a Mării Negre. N-a
mai ajuns acolo, pentru că a murit pe
drum la 14 septembrie 407, rostind:
“Slavă lui Dumnezeu pentru toate”. Sfin-
tele sale moaşte au fost aduse după 30
de ani şi aşezate în biserica “Sfinţii Apos-
toli” din Constantinopol, în anul 438,
de către împăratul Teodosie al II-lea. Da-
torită talentului său predicatorial deose-
bit, începând din secolul al VI-lea, i s-a
dat numele de Hrisostom sau “Gură de

Aur”, Biserica prăznuindu-l la 27 ianua-
rie şi 13 noiembrie. Opera sa are o va-
loare indiscutabilă, atingând toate teme-
le vieţii sociale şi spirituale, ideile sale
fiind mereu actuale. De la el ne-a rămas
şi Sfânta Liturghie,  care îi poartă numele
şi care se săvărşeşte aproape în toate zi-
lele anului bisericesc.

4.Temeiul sărbătorii 
din 30 ianuarie  

Pe vreamea împăratului bizantin Ale-
xios Comnen (secolul al XI-lea) s-a iscat
o neînţelegere între credincioşii din Con-
stantinopol privind cinstirea Sfinţilor
Trei Ierarhi, neştiind pe care să-l aşeze
pe o treaptă superioară celorlalţi. Unii
ţineau mai mult la Sfântul Vasile cel Mare
ca om al acţiunii, alţii la Sfântul Grigorie
Teologul pentru profunzimea cugetării
sale teologice, alţii la Sfântul Ioan Gură
de Aur pentru dulceaţa graiului său. Pen-
tru curmarea acestei controverse, cei trei
Ierarhi s-au arătat în vis episcopului Ioan,
spunându-i că în faţa lui Dumnezeu sunt
egali< “Noi suntem una la Dumnezeu şi
nu este între noi nicio ceartă sau împo-
trivire. Deci, rânduieşte-ne pentru toţi
trei o zi şi ne fă praznic cuviincios odată”.
În baza acestui mesaj, episcopul Ioan a
propus şi s-a acceptat să fie rânduită pen-
tru toţi trei o singură sărbătoare, şi anu-
me la 30 ianuarie în fiecare an.

În încheiere, pentru a reliefa rolul
Sfinţilor Vasile, Grigorie şi Ioan în viaţa
noastră duhovnicească, voi face apel la
Acatistul închinat lor< “Viaţa voastră cea
sfântă, slujbele cele împodobite, cuvân-
tările voastre cele mai alese şi mai scumpe
decât toate avuţiile lumii, scrierile voastre,
ce sunt ca nişte tezaure de cel mai mare
preţ, v-au făcut să fiţi pentru toată lumea
creştină cei mai vrednici de toată cinstea
şi venerarea noastră, fiind luaţi de cei mai
vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de
viaţă curată şi sfântă, de mari şi neîntre-
cuţi luminători şi apărători ai dreptei cre-
dinţe, ai vieţii celei nemateriale, ai sufe-
rinţelor şi asupririlor la care aţi fost supuşi
de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau
privi bine din cauza pornirii inimilor lor
celor lacome şi invidioase> dar voi,
Sfinţilor, pe toate le-aţi suferit cu credinţă
în Dumnezeu, cu înţelepciune, cu răb-
dare, cu postul, cu rugăciunile şi cu viaţa
voastră cea nematerială, pentru care noi,
minunându-ne de tăria sufletelor voastre,
îndrăznim a vă aduce laude, cântând cu
voi lui Dumnezeu< Aliluia!”(Condacul al
XIII-lea – Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi
Vasile, Grigorie şi Ioan).

Preot dr. Cristian Boloş

~n calendarul s[rb[torilor populare
rom]ne;ti, ziua de 2 februarie este mar-
cat[ de trei astfel de evenimente< Stre-
tenia, T]rcolitul viilor ;i Ziua ursului.

Denumirea "Stretenie" simboli-
zeaz[, ̀ n credin\a popular[, o divinitate
mitic[, asem[n[toarea babei Dochia,
care prezice caracterul vremii, dup[ fi-
rea ei schimb[toare. |[ranii cred c[
aceasta este ziua c]nd se ̀ nt]lne;te iarna
cu prim[vara ;i fac prognoze meteoro-
logice ̀ n func\ie de cum este vremea de
la Stretenie.

Aceast[ s[rb[toare deschide ;i Anul
Nou Viticol ;i Pomicol ;i, prin urmare,
este marcat[ ;i de o serie de obiceiuri
str[vechi ;i s[rb[tori pomicole ;i viti-
cole.  De asemenea, se crede c[ timpul
este favorabil pentru observa\ii meteo-
rologice ;i astronomice pentru proro-
cirea bel;ugului vi\ei-de-vie ;i al pomi-
lor fructiferi.

T]rcolitul viilor, str[vechiul
`nceput al Anului Nou Viticol
;i Pomicol

Dup[ ce, la 1 februarie, horticultorii
au s[rb[torit Arezanul viilor, la 2 fe-
bruarie se marcheaz[ T]rcolitul viilor,
str[vechiul `nceput al Anului Nou Vi-
ticol ;i Pomicol, care const[ `ntr-un ri-
tual de ocolire a planta\iilor de vi\[-de-
vie. Este vorba despre un ritual s[v]r;it
`n scopul fertilit[\ii vi\ei-de-vie, cu ca-
racter mistico-religios. De regul[, este
`ndeplinit de b[rba\i, simboliz]nd capul
familiei, care trebuie s[ fie cura\i sufle-
te;te ;i trupe;te. 

Dup[ aproximativ dou[ luni de zile,
`n preajma echinoc\iului de prim[var[,
se dezgroap[ vi\a de vie ;i i se taie cor-
zile, la S]nt[m[rie (15 august) se anga-
jeaz[ p]ndarii ;i se “leag[” magic ciocul
p[s[rilor pentru a nu pr[da strugurii,
la Schimbarea la Fa\[ sau Probejenie (6
august) se gust[ poama nou[, iar la Ziua
Crucii sau C]rstovul Viilor (14 septem-
brie pe Stil vechi) se `ncepea culesul
strugurilor ;i se b[teau nucii planta\i la
vie.

Ciclul ferment[rii ;i limpezirii vi-
nului ̀ n butoaie este via\a ascuns[ a vi\ei
de vie, care continu[ s[ tr[iasc[ ;i “din-
colo”, dup[ uscatul ;i c[zutul frunzelor
la ̀ ncheierea ciclului s[u vegetal. B[utu-
ra fermentat[, vinul, era considerat “li-
coarea tinere\ii”, “apa vie”care alung[
starea mohor]t[ a omului ;i realiza, prin
be\iile rituale, leg[tura mistic[ ̀ ntre par-
ticipan\ii alaiurilor cu zeul trac Diony-
sos.

Vinul este ;i ast[zi o b[utur[ ritual[
consumat[ obligatoriu ̀ n nop\ile de Re-
velion, Iord[nitul Femeilor, S]ntion,
~ngropatul Cr[ciunului, M[cinici.

A consemnat :tefania Cri;an

2 februarie<
Stretenia, T]rcolitul
viilor ;i Ziua ursului

EVENIMENT
Sfinţii Trei Ierarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor curată, sfântă şi pilduitoare,
zeci de cărţi teologice, formând un inestimabil tezaur al întregii lumi creştine.

~n 30 ianuarie, Biserica îi serbeaz[ 
pe Sfin\ii Trei ierarhi 
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ISTORIE
“Clericii no;tri s[ nu fie prin;i la cea mai mic[ b[nuial[, `ntemni\a\i, cita\i `n tribunale laice,

pedepsi\i, biciu\i, amenda\i, lipsi\i de familie ;i bucurile lor f[r[ consultarea episcopului, ei s[ fie
urm[ri\i `n tribunalul competent. S[ nu fie sili\i s[ dea dijme sau alte pl[\i. S[ nu fie profanate
bunurile biserice;ti.”

Poporul rom]n a fost asuprit `n di-
ferite feluri dup[ intrarea sa `n Dacia
`mpreun[ cu Traian din cauza vremuri-
lor schimb[toare> ;i totu;i chiar principii
care au domnit ̀ n secolele trecute, \in]nd
seama cu bun[voin\[ de folosul
(dob]ndit) de la acesta spre binele public
;i de ap[rare ne`ncetat[ oferit[ patriei,
au hot[r]t deseori c[ este drept s[-i acor-
de cu m[rinimie unele favoruri. De aceea
prea`naltul Principe al Transilvaniei,
r[posatul Actius Barcsai a d[ruit pe veci
clerului nostru valah rom]n scutire de
dijme, none ;i de alte asemenea pl[\i ;i
d[ri (scutire) pe care a `nt[rit-o chiar
prea`naltul principe repausat Michael
Apaffi ;i a m[rit-o ad[ug]nd viile ;i plata
d[rii pe minerit. La fel prea`naltul prin-
cipe Gabriel a ̀ ng[duit pe vecie scutirea
de toate sarcinile \[r[ne;ti ;i slujbele lu-
me;ti `mpreun[ cu putin\a de a se
str[muta f[r[ piedic[ ;i de a-;i alege cu
acordul episcopului \inutul pe care l-ar
prefera, precum arat[ pe larg literele
A.B.C.D. 

Noi rom]nii gemeam alt[dat[ sub
jugul turcilor ;i eram `nseta\i dup[ li-
bertate ;i cu rug[min\i st[ruitoare ;i la-
crimi am cerut milostivirii divine un
principe catolic, dup[ aceea bun[tatea
divin[ a hot[r]t s[ ;tearg[ lacrimile
noastre cu ajutorul armatelor
`nving[toare ale r[posatului nostru
`mp[rat de preafericita amintire Leo-
pold. Atunci clerul ;i poporul rom]n a
intrat `ntr-o mai mare unire cu Sf]nta
Biseric[ Romano Catolic[, simbol nu
numai al credin\ei (fidelit[\ii) lume;ti ci
;i al potrivirii spirituale. Deoarece
aceast[ lucrare apostolic[ i-a fost foarte

pl[cut[ regelui apostolic, prin puterea
dublei sale diplome `mp[r[te;ti `i face
p[rta;i ai tuturor privilegiilor, scutirilor
;i `nlesnirilor romano catolice ca ni;te
fii supu;i ;i membri ai Sfintei Biserici
Mame, porunce;te ca to\i rom]nii uni\i
de condi\ie superioar[ oamenilor de
r]nd s[ fie socoti\i `n statusul catolic, s[
fie num[ra\i `n st[ri, vrednici de legile
patriei ;i de toate slujbele ;i binefacerile
precum ceilal\i fii ai patriei, s[ fie ridicate
`n trei \inuturi ;coli ;i acolo unde se
g[sesc numeroase suflete, biserici ;i pa-
rohii rom]ne;ti precum arat[ literele F.C.
;i iar[;i (a hot[r]t) ca p[trimea din dijme
pe care catolicii trebuie s[ o pl[teasc[,
s[ nu fie pl[tit[ predicatorilor necatolici,
ci preo\ilor catolici ;i nu numai `n ora;e
;i t]rguri, ci ;i altundeva, s[ fie primi\i
at]t `n slujbele `mp[r[te;ti, c]t ;i `n cele
mai ̀ nalte, precum catolicii de rang egal,
tot egal[ s[ fie libertatea ;i folosul privi-
legiilor catolicilor `mpreun[ cu necato-
licii, a hot[r]t cu dreptate ca toate privi-
legiile, legile ;i stautele de oricine ar fi
date, `mpotriva acestei libert[\i s[ fie
;terse ;i ridicate, ceea ce arat[ pe larg li-
tera H. Dar voi neferici\i de rom]ni! 

V[z]nd mai sus men\ionata unire ;i
dragoste fratern[ `ntre situl latin ;i cel
grec ;i fiind potrivnic ̀ n\elegerii ;i lini;tii
(deavolul) a `nceput pe nesim\ite s[ se-
mene discordie ̀ ntre rom]ni, astfel ̀ nc]t
la scurt timp dup[ moartea episcopului
din acea vreme Atanasius ;i r[m]n]nd
vacant episcopatul timp de ;apte ani, ni-
meni nu ;i-a imaginat c[ pretutindeni
va fi t[g[duit[ generozitatea acordat[ nu
numai de `mp[ratul Leopold, de pioas[
amintire ci ;i de al\i principi ai Transil-

vaniei ;i ̀ nt[rit[ de pomenitele diplome
leopoldine ;i sub diferite pretexte, s[ ata-
ce aceste diplome ;i privilegiile ;i alte
decrete ;i s[ le pun[ la `ndoial[. 
(….)

Aceste rele sunt foarte mari ;i grave
;i atrag dup[ sine consecin\e cum se vede
bine f[r[ vreo alt[ discu\ie dar fiindc[ le
g[sim remediu `n drepturile ;i
imunit[\ile recomandate de Conciliul de
la Trenta, sesiunea 25 de Reformatione
cap. 20, alerg[m rug[tor la tronul Ma-
iest[\ii noastre Rege;ti Preasfinte s[ nu
permit[ ca na\iunea noastr[ rom]n[ s[
fie socotit[ ̀ n urma reforma\ilor, augus-
tanilor ;i unitarienilor, s[ nu fie puse `n
discu\ie drepturile episcopale, s[ nu fie
dispre\uite demnitatea episcopului ;i ju-
risdc\ia bisericeasc[ ;i ne rug[m `n ge-
nunchi s[ binevoiasc[ s[ pretind[ `nde-
plinirea prevederilor sfintelor canoane,
a dreptului divin ;i a justi\iei impar\iale. 

1. Clericii no;tri s[ nu fie prin;i la
cea mai mic[ b[nuial[, ̀ ntemni\a\i, cita\i
`n tribunale laice, pedepsi\i, biciu\i,
amenda\i, lipsi\i de familie ;i bucuriile
lor f[r[ consultarea episcopului, ei s[ fie
urm[ri\i `n tribunalul competent. S[ nu
fie sili\i s[ dea dijme sau alte pl[\i. S[ nu
fie profanate bunurile biserice;ti.

2. Bisericile noastre s[ fie socotite
locuri de refugiu ;i azil. 

3. S[ nu fie cerute de la preo\ii uni\i
d[rile, taxele ;i alte pl[\i care au fost in-
terzise `n diplomele acordate nou[. S[
nu fie `ndep[rta\i din locul, parohia,
st[p]nirea p[m]ntului de c[tre laici. S[
nu se pun[ al\ii `n locul lor, adic[ laicii
s[ nu se amestece ̀ n situa\iile ;i privirile
care \in de episcop, s[ nu limiteze

num[rul clericilor dup[ pl[cerea lor, de-
oarece nu cunosc nici ritul, nici ceremo-
niile noastre.

4. De vreme ce nu s-a prev[zut o
por\ie canonic[, adic[ fonduri interne ;i
externe pentru bisericile noastre
rom]ne;ti, s[ fie acordat[ o por\ie cano-
nic[ pentru parohii no;tri. P[m]nturile
pe care preo\ii no;tri le-au dob]ndit fie
prin mo;tenire, prin testament, fie prin
cump[rare, fie prin ipotec[, s[ fie soco-
tite ca p[m]nturi biserice;ti ;i astfel im-
une ca ;i p]n[ acum. 

5. Clericii no;tri s[ fie p[rta;i la
p[trimile de dijme care provin din bu-
nurile visteriei ;i de la dijmele de pe
p[m]nturile rege;ti care provin de la
enoria;ii lor.

6. Na\iunea noastr[ rom]n[ s[ fie
declarat[ ca a patra na\iune recept[ `n
Transilvania ;i `n p[r\ile anexate ei. S[
fie acceptat[ `n guberniu ;i `n st[ri, s[
aib[ vot `n provincie, s[ fie p[rta;e la
obliga\ii ;i beneficii ca ;i celelalte na\iuni
recepte, s[ fie obligat[ s[ dea dijme ;i
alte venituri parohiale preo\ilor s[i, nu
celor str[ini, de religia sa care s[ nu se
mai amestece deloc ̀ n cele spirituale, a;a
cum prevedea decretul leopoldin pome-
nit mai sus, catolicul s[ dea preotului ca-
tolic. De asemenea, fiii valahilor no;tri
s[ nu fie opri\i de la frecventarea ;colilor
;i s[ nu fie `ntemni\a\i din acest motiv.

7. S[ nu se `ncalce privilegiile date
odinioar[ `n favoarea noastr[ de c[tre
principii ;i regii Ungariei ;i a Transilva-
niei. 

8. Articolele, edictele ;i alte statute
date `mpotriva noastr[ `nainte de unire
s[ fie declarate ca desfiin\ate f[r[ putere

;i nimicite.
9. S[ putem construi ;coli ;i biserici

acolo unde suntem mai numero;i potri-
vit legilor date de domnii locului mai cu
seam[ Constitu\iile aprobate, partea I,
art. 7. ~n \inuturile cu popula\ie ameste-
cat[ unde rom]nii sunt majoritari, s[ fie
cedate majorit[\ii adic[ nou[, bisericile
parohiile ;i celelalte cu at]t mai mult
acolo unde abia exist[ un credincios de
alt[ religie. 

10. S[ fie confirmate testamentele ;i
legatele f[cute bisericilor ;i clericilor
no;tri.

11. S[ i se asigure teologului hrana,
locuin\a ;i celelalte necesare de altun-
deva, nu din unica funda\ie episcopal[
destul de ne`nsemnat[. De vreme ce nu
poate s[-l asiste ;i s[-l ajute pe episcop
`n privin\a problemelor divine din cauza
necunoa;terii limbii, `nv[\[turii, obice-
iurilor rom]n valahe, acesta trebuie s[
`ntre\in[ al\i angaja\i care `i dunt nece-
sari.

12. ~n sf]r;it fiindc[ acestea se află
`n diplomele ;i decretele leopoldine mai
sus pomenite, s[ fie confirmate ;i aduse
la lumin[ remediile ̀ mpotriva abuzurilor
s[ fie puse `n practiv[ ;i s[ fie `nt[rite.

Ca ;i noi, m[run\i supu;i ai
Maiest[\ii Voastre Preasfinte s[ putem
s[ sim\im aceea;i ̀ ndurare ca ;i celelalte
na\iuni recepte din Transilvania ;i s[-l
rug[m pe Dumnezeu `n lini;te pentru
s[n[tate, via\[ lung[ ;i sporirea
Maiest[\ii Voastre Rege;ti Preasfinte. Eu
m[ exprim `n numele na\iunii rom]ne
valahe, al `ntregului cler de rit grecesc
unit din Transilvania. 
A consemnat prof. dr. Ioan Corneanu

Documentele extrase ;i traduse
`n limba rom]n[, apoi prezentate
pentru prima dat[ `n lucrarea<
“Dezna\ionalizarea rom]nilor din
Ardeal prin biseric[ ;i ;coal[ ̀ nain-
te de 1918”, autor Ioan Str[jan, pro-
pune cititorilor ;i iubitorilor de is-
torie din zilele noastre, adev[ruri
de net[g[duit pentru a cunoa;te
dramele rom]nilor din Ardeal,
`nrobi\i ;i dezna\ionaliza\i secole
la r]nd de c[tre Ungaria apoi de
Austro-Ungaria. 

Printre acele documente se g[se;te
;i "Memoriul lui Inocen\iu Micu Klein,
adresat Tronului Majest[\ii Regale Prea
Auguste a Ungariei ;i a Boemiei, asupra
greut[\ilor clerului greco-catolic ;i a po-
porului rom]no-vlah unit din Transil-
vania ;i p[r\ile `ncorporate", tradus `n
`ntregime ̀ n 2014 din limba latin[ ̀ n lim-
ba rom]n[ de drd. Vasilica Cristea, p[rin-
tele profesor Ioan Vasile Leb, drd. Adrian
Poderu. Aceast[ traducere reprezint[ un
pas uria; ̀ n eviden\ierea adev[rului des-
pre rom]nii ardeleni, a;a cum a fost el ̀ n
secolul al XVIII-lea.

Cine a fost Inocen\iu 
Micu Klein?

Pe numele laic Ioan Micu, a fost Epis-
cop Greco-Catolic al Episcopiei Rom]ne-
Unite de F[g[ra;. ~n anul 1737 a mutat
sediul Episcopiei la Blaj, unde a ridicat
,,Catedrala Sf]nta Treime,, ;i m[n[stirea
cu acela;i hram. S-a n[scut ̀ n anul 1692,

`n localitatea Sadu, din m[rginimea Si-
biului ;i a decedat `n 22 decembrie 1768
la Roma. Este considerat `ntemeietorul
g]ndirii politice rom]ne;ti moderne. 

Prin diploma Imperial[ din 25 fe-
bruarie 1729, ~mp[ratul Romano-Ger-
man, (austriac), Carol al VI-lea l-a numit
pe Ioan Micu, `nc[ student, Episcop de
Alba Iulia ;i F[g[ra;, ridic]ndu-l totodat[
`n func\ia de Consilier Imperial. La 5
septembrie 1729, a primit titlul de baron,
primind ;i numele de Klein, ̀ n traducere
german[ a numelui Micu. Cu aceast[
ocazie a devenit ;i Membru al Dietei
Transilvaniei, Adunarea Legislativ[ a
Principatului Transilvaniei. ~n ziua de 23
septembrie 1729 a fost hirotonisit ca pre-
ot ̀ n Biserica Preacuratei ~nl[crimat[ de
la Pocs (Pociu), azi se nume;te Mariapacs
localitate aflat[ `n nord-vestul Ungariei
de azi, iar ̀ n 25 septembrie, s-a c[lug[rit
intr]nd `n ,,Ordinul Sf]ntului Vasile cel
Mare, c]nd ;i-a luat numele de Inocen\iu,
la m[n[stirea ,,Sf]ntului Nicolae,, de la
Muncaci `n Transcarpatia. Tot acolo pe
5 noiembrie 1729 a fost consacrat  Epis-
cop de c[tre George Senadie Poizabczy,
episcop lutean al Muncaciului. 

~n 1799, a hot[r]t organizarea unei
conscrip\ii a rom]nilor ardeleni uni\i `n
aproape toate localit[\ile din Ardeal, iar
rezultatele acelei ac\iuni, au fost remise
unei ,,Comisii Imperiale,, format[ din
nerom]ni, `n majoritate au fost unguri. 

Cu scopul de a avea sediul ̀ n centrul
eparhiei sale, `n 1737 a mutat Re;edin\a
Episcopal[, printr-un schimb de pro-
priet[\i, de la F[g[ra; la Blaj, unde a pus
piatr[ de temelie a Catedralei Sf]nta Trei-
me (terminat[ par\ial `n 1747).

Exilat la Roma timp 
de 24 de ani

În urma Memoriului, `n 1743 a
obţinut de la împărăteasa Austriei, Maria
Tereza, un rescript prin care se acordau
preoţilor greco-catolici români locuri de
casă, locuri de biserică, pentru iobagi
dreptul a urma şcoli, dreptul de a nu mai
fi maltrataţi, iar pentru nobilii români,
dreptul de a accede în funcţii publice.

La 23 ianuarie 1744 a fost foarte
aproape de a fi aruncat pe fereastră de
membrii Dietei ardelene de la Sibiu pen-
tru că îndrăznise să ceară drepturi pentru
români. În acelaşi an au avut loc tulburări
în rândul credincioşilor, din cauza călu-
gărului sârb Visarion Sarai. Acesta a pro-
vocat românii ortodocşi să respingă gre-
co-catolicismul şi pe preoţii greco-cato-
lici. Aceasta, împreună cu convocarea
ortodocşilor la un sinod greco-catolic, a
făcut ca Inochentie să nu fie privit cu
ochi buni de austrieci. În urma acestor
tulburări, Inochentie Micu a fost cercetat
la Viena, de către autorităţi, pentru răz-
vrătire împotriva statului. Împărăteasa
Maria Tereza intenţiona să îl arunce în
temniţă, astfel că Inochentie Micu a ple-
cat de la Viena la Roma, în exil. Timp de
mai mulţi ani s-a încercat înduplecarea
Mariei Tereza de a-i permite lui Micu să
se întoarcă, ceea ce nu s-a reuşit. 

În 1751 Inochentie Micu a renunţat
la funcţia de episcop, asigurându-i-se o
pensie anuală, care i-a fost plătită tot res-
tul vieţii sale. Timp de 24 de ani a tr[it
exilat la Roma. A murit la 23 septembrie
1768

La 22 iunie 1997 a fost deshumat ;i

transferat la Biserica Buneivestiri a Co-
legiului Rom]n Pio Romeno din Roma.
La 2 august 1997, sicriulcu r[m[;i\ele
p[m]nte;ti ale Episcopului Inocen\iu
Micu Klein, a fost adus la Blaj ;i depus
`n Altarul Catedralei Sf]nta Treime. La
19 octombrie 1997, a fost `nmorm]ntat
la loc de cinste, `n cadrul unei liturghii

festive ̀ ntr-un morm]nt s[pat ̀ n fa\a ico-
nostasului din Catedrala Sf]nta Treime,
ctitorit[ de el `n Blajul at]t de iubit. 

Redăm în cele ce urmează o parte
din Memoriul adresat în 1743 Maiestă-
ții Regale Maria Tereza, împărăteasă a
Sfântului Imperiu Roman. 

Ce a scris inocen\iu Micu Klein `n Memoriul
din 1743 adresat Împ[r[tesei Maria Tereza?

Memoriul adresat Tronului Majest[\ii Regale Prea Auguste a Ungariei ;i a Boemiei, asupra 
greut[\ilor clerului ;i a poporului rom]no-vlah unit din Transilvania ;i p[r\ile `ncorporate
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CULTUR~

Am dorit să încep cu cuvântul au-
torului, colonelul (r) Voicu Şichet, şi
să spun că această carte este o anto-
logie a tuturor articolelor publicate
în decursul celor 6 ani de prezenţă în
viaţa culturală a municipiului şi ju-
deţului nostru. A adunat în total 644
de articole...

Să nu uităm că şi în 2009 a reuşit să
aducă în faţa publicului sătmărean eve-
nimente, fapte, întâmplări şi personalităţi
ale istoriei şi civilizaţiei româneşti de pe
întreg cuprinsul patriei.

Colonelul (r) Voicu Şichet e omul ca-
re s-a implicat întru totul în apariţia re-
vistei „Eroii Neamului” şi, acum, în pre-
zenta carte. Cuvântul său este drumeţ, e
plin de dragoste faţă de neam şi ţară,
aleargă cu condeiul de la Răsărit la Apus,
de la Nord la Sud, de la Bucureşti la Mă-
răşeşti, scotoceşte trecutul şi-l aduce în
prezent pe întregul cuprins al patriei. Iată
un personaj care constituie pentru noi
toţi şi pentru tânăra generaţie model de
devotament pentru neam şi glia noastră
românească.

Toate acestea ajung la noi printr-un
condei măreţ prin care şi-a valorificat
valenţele profesionale dobândite printr-
o muncă neobosită de o mare apreciere
ce se ridică la cel mai înalt diapazon
uman. În această carte aduce aprecieri
binemeritate tuturor celor care semnează

articolele, care au întregit această carte,
culese din valoroasa revistă „Eroii Ne-
amului”. Toţi care au scris în această carte
sunt oameni cu o adevărată cultură şi cu
o deosebită trăire sufletească, cum ar fi<
oameni de cultură, istorici, veterani de
război, într-un cuvânt, toţi sunt adevăraţi
patrioţi.

Adevăratul merit îl are redactorul şef,
Colonelul (r) Voicu Şichet. Viorile vieţii
lui Voicu vorbesc cu o mare vibraţie de
mare patriot. O aură de nobleţe sporeşte
vibraţia cuvântului său, în modul cel mai
firesc şi sincer, o afinitate de dragoste de
ţară răzbate prin fiecare cuvânt, pro-
poziţie ori frază. Ar fi fost o mare ne-
dreptate pentru strămoşii noştri, eroii
noştri şi bătrânii noştri să fie vitregiţi să
nu cunoască mai în amănunt instoria
ţării noastre, a neamului nostru.

Iată de ce aduc adevăratul merit Co-
lonelul (r) Voicu Şichet care, prin această
revistă şi carte, scoate în evidenţă eveni-
mentele istorice, o pledoarie convingă-
toare şi argumentată pentru renaştere
spirituală românească. El aduce imaginea
ţării noastre pe treptele măsurii ei, pentru
că noi avem un adevărat tezaur istoric şi
cultural.

Varietatea cărţii are o viziune largă,
universal istorică, ce îşi capătă adevărate
dimensiuni. Adam şi Eva au creat prin
acţiunea lor primul Eden terestru. Iată
că, ceea ce face autorul acestei cărţi este
o înnobilare a spirituluilui de patriot,

pentru că totul este definitivat pe un fond
sănătos de o mare vitalitate.

În scrierile colonelului desluşim
naţionalismul curat, ceea ce face să re-
nască în noi, cititorii, o legătură cu fondul
nostru sufletesc, ne ajută să ne deschidem
cămara sufletului şi să ne întocmim un
grafic larg de sentimente. Cuvintele lui
ne dau vibraţia unei sensibilităţi faţă de
eroii noştri, de cei ce şi-au jertfit viaţa
pentru patria noastră.

Ne plecăm fruntea în faţa străbunilor
noştri eroi, a celor care zac sub pământul
nostru sfânt, sub steagul cu care au făcut
legământ. Avem datoria să nu-i uităm,
din când în când să spunem o rugăciune,
să le punem o floare pe mormânt şi să le
aprindem o lumânare. Dar, vai, eroii
noştri au lăsat în urma lor durere, copii
orfani fără putere, dar care nu au voit să
ceară, mame la care nu li s-a uscat lacri-
ma din geană până la moarte, soţii la care
li s-au prins în păr şuviţe de zăpadă, dar
le-au ascuns sub năframă, copiii să nu le
vadă. Ele petreceau nopţi în vârtejuri
gândindu-se la ziua care vine şi mereu
se întrebau dacă în acea zi avea-vor bani
de-o pâine.

Articolele din această carte sunt şi
vor fi nestemate ecouri ce vor dăinui pes-
te veacuri, fiecare articol îşi merită locul
în ierarhia valorilor, o valoare de mare
expresie şi conţinut. Această carte este o
flacără albă pe o roşie creastă de nor şi
se cheamă „Eroii Neamului”, autor Co-

lonelul (r) Voicu Şichet. Cartea autorului
este o voce, vocea lui, o luciditate ce se
cheamă meditaţie, cuvinte care îţi dau
fiori, pentru că exprimă sentimente de-
osebite, legate de numele „sfânt al Pa-
triei”.

Un parfum de altar străbate toată car-
tea, în care semnatarii articolelor îşi arată
dragostea de ţară şi neam, în articole e
pusă „rugăciunea neamului”, cu ajutorul
ei putem da piept cu „Turnul Babilonu-
lui”. Vocea autorului s-a sprijinit pe o
muncă de nedescris< să culegi 644 de ar-
ticole şi alte multe câte se cer la editarea,
atât a revistelor, cât şi a cărţii!! Fără re-
zerve, pot să spun că Voicu Şichet a dat
piept cu „Turnul Babilonului” şi a reuşit,
pentru că a alungat cu zâmbet tot ce a
fost greu, pentru că dragostea de glie şi
de neam este, pentru el, o mare încărcă-
tură sufletească, o chemare spre înălţare,
o vrajă ce te cheamă la rugăciune.
Activitatea autorului nu se rezumă doar
la ce am scris în acest articol. Colonelul
participă la toate activităţile, atât cultu-
rale cât şi obşteşti. 

Nu pot să închei fără să amintesc că
şi poeţii noştri au cântat dragostea de
ţară şi de neam în poeziile lor. Mă opresc
doar la o întâmplare adevărată a poetului
nostru Vasile Alecsandri. Iată întâmpla-
rea< un brav colonel, mergând cu trei ba-
talioane înspre Plevna, din mers el a vă-
zut un străin ce se odihnea la umbra unui
stejar şi nu-i venea a crede când Crucea

„Sfântului Gheorghe” pe sânul său o ve-
de. Redau versurile din poezia „Sergen-
tul” de Vasile Alecsandri<

“Ş-opreşte regimentul, iar bravul colonel 
Se-nchină la drumeţul, s-apropie de el
Şi-i zice cu blândeţe< "De unde vii, stră-
ine?"
"Vin tocmai de la Plevna." "Cum e acolo?"
"Bine."
"Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-a dat?"
"Chiar domnitorul nostru ş-al vostru îm-
părat."
"Dar pentru care fapte?" "Ştiu eu?... Cică
drept plată
Că am luat eu steagul redutei... şi pe da-
tă
Cu el, străpunşi de glonţuri, ne-am pră-
buşit în şan\..."
"Dar ce rang ai, voinice?" "Am rang... de
dorobanţ!"
Atunce colonelul, dând mâna cu sergen-
tul,
Se-ntoarce, dă un ordin... Pe loc, tot re-
gimentul
Se-nşiră, poartă arma, salută cu onor
Românul care pleacă trăgând al lui picior. 

Mă mai repet şi mai spun< Ne plecăm
fruntea în faţa străbunilor noştri eroi care
zac pe pământul nostru sfânt, străjuiţi
de steagul cu care au făcut legământ.

Mulţumim autorului pentru străda-
nia cu care ne-a mângâiat sufletele.

Ana Vacarciuc

Florin Piersic s-a născut la 27
ianuarie 1936, la Cluj, din părinți
bucovineni (mama originară din
Valea Seacă, tatăl medic veterinar,
originar din Corlata). Și-a petrecut
copilăria în Corlata, Pojorâta și
Cajvana, apoi în Cernăuți și, ulte-
rior, la Cluj-Napoca, unde a urmat
Liceul de băieți nr. 3 (în prezent,
Colegiul Național “Emil Racovi-
ță”).

A absolvit Institutul de Artă Teatrală
și Cinematografică din București, pro-
moția 1957, iar spectacolul de absolvire
a fost ''Peer Gynt'' de Henrik Ibsen, pri-
mul s[u mare rol. La doi ani după ab-
solvire, a debutat pe scena Teatrului Na-
țional din București, obținând rolul
principal în ''Discipolul diavolului''. Au
urmat ''Tragedia optimistă'', ''Oameni
și șoareci'' sau ''Orfeu în Infern'', piese
care au scos în evidență talentul și na-
turalețea actorului. 

De-a lungul anilor, a interpretat zeci
de roluri pe scena Naționalului bucu-
reștean, în piese ca ''Act venețian'', ''Zbor
deasupra unui cuib de cuci'', ''Gaițele'',
'' Idiotul'', ''Logodnicele aterizează la Pa-
ris'', "Cartea lui Ioviță".

Consacrarea `n
lumea filmului

Celebritatea și popularitatea acto-
rului au venit nu doar din rolurile de pe
scenă, ci și din cele de pe marele sau
micul ecran, el având o bogată activitate
în cinematografie, unde a jucat în peste
55 de filme. Debutul în film s-a produs
cu ''Ciulinii Bărăganului'', în 1957, in-
terpretând rolul lui Tănase. Și-a eviden-
țiat talentul în ''Neamul Șoimăreștilor''

(1965) regizat de Mircea Drăgan, apoi
în filmul care l-a făcut foarte cunoscut
- ''De-aș fi Harap Alb'' (1965), regizat
de Ion Popescu-Gopo. 

Printre filmele în care marele actor
a interpretat roluri cu diferite valențe -
de la film de acțiune la film istoric, de
la comedie la film muzical - se numără
''Celebrul 702'' (1961), ''Răscoala''
(1965), ''Tunelul'' (1966), ''Șapte băieți
și o ștrengăriță (1967), ''Columna''
(1968), ''Mihai Viteazul'' (1971), ''Aven-
turi la Marea Neagră'' (1972), ''Explozia''

(1973), ''Frații Jderi'' (1974), ''Un August
în flăcări'' (1974), ''Ștefan cel Mare —
Vaslui 1475 (1975), ''Elixirul tinereții''
(1975), ''Pintea (1976)'', ''Cuibul sala-
mandrelor'' (1976), ''Eu, tu și... Ovidiu''
(1978), ''Regăsire'' (1977), ''O lebădă iar-
na'' (1983), ''Rămășagul'' (1985), ''În fie-
care zi mi-e dor de tine'' (1988), ''Fix
alert'' (2004), ''Eminescu versus Emi-
nem'' (2005). 

Rolurile sale celebre din filme ră-
mân cele de haiduci, Anghel Șaptecai
sau Grigore Pintea, dar rolul cel mai cu-

noscut și îndrăgit, cu care aproape s-a
confundat în conștiința publicului, este
Mărgelatu din seria filmelor regizate de
Doru Năstase și Gheorghe Vitanidis, în
care făcea un cuplu greu de egalat cu
personajul Buză, interpretat de bunul
său prieten Szobi Cseh. Chipul lui Măr-
gelatu cu pălăria trasă pe față, îmbrăcat
în mantia lungă și neagră, ''echipat'' cu
arma în care suflă după ce trage, dar și
nelipsitele semințe de floarea-soarelui,
alcătuiesc un tablou în care aproape ori-
cine îl regăsește pe Florin Piersic.

Vedet[ de televiziune

Televiziunea l-a adus și în casele oa-
menilor care nu mergeau la teatru sau
la cinematograf să-l vadă, prezentân-
du-l nu doar în spectacole de teatru, Tv
sau în filme, ci și în numeroase emisiuni
de divertisment, în care a dovedit că
poate cânta la fel de bine cum joacă. A
fost și personaj principal în musicalul
''Corina'' de Edmond Deda (după ''Jocul
de-a vacanța'' de Mihail Sebastian), în
ambele având-o parteneră pe Angela
Similea. Tot cu Angela Similea a înre-
gistrat în duet o piesă foarte cunoscută
în anii '80, ''Nufărul alb''.

Florin Piersic a răspuns și invitației
lansate de Ovidiu Komornyik de a în-
registra la casa de discuri a acestuia un
album de autor - ''Hoinărind printre
amintiri'' - care cuprinde zece piese
compuse de Dan Iagnov.

De-a lungul timpului, Florin Piersic
a primit titlul de ''Cetățean de Onoare''
al mai multor orașe< Bacău, Cluj-Napo-
ca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare,
Oradea, București și Galați. În Cluj-Na-
poca, un cinematograf poartă numele
actorului. 

Marele artist are o relație specială
cu băieții lui, Florin jr. (din prima căsă-
torie, cu actrița Tatiana Iekel) și Daniel
(din a doua căsătorie, cu actrița Anna
Szeles). Este bunicul Soniei (fiica lui
Florin jr.) și al lui Mark Cristian (fiul
lui Daniel).  Din 1993, Florin Piersic
este căsătorit cu Anna, originară din
Cluj. Știe că unii spun despre el că vor-
bește mult, dar nu se supără. Recunoaște
că îi place să povestească, să spună ban-
curi, să împărtășească oamenilor crâm-
peie din viața sa ori de câte ori are oca-
zia, convins fiind că din orice spune se
poate învăța ceva.

Colonelul (r) Voicu :ichet ;i cartea sa „Eroii neamului” la al XXV-lea pas

Florin Piersic `n rolul care l-a consacrat ca actor de film, M[rgelatu

Rolurile sale celebre din filme rămân cele de haiduci, Anghel Șaptecai sau Grigore Pintea, dar
rolul cel mai cunoscut și îndrăgit, cu care aproape s-a confundat în conștiința publicului, este Mărgelatu
din seria filmelor regizate de Doru Năstase și Gheorghe Vitanidis, în care făcea un cuplu greu de
egalat cu personajul Buză, interpretat de bunul său prieten Szobi Cseh. 

Florin Piersic, un actor-monument,
a `mplinit 80 de ani de via\[
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Specialiștii susțin că ziua ni s-a mic-
șorat, iar în consecință o zi nu mai are
24 de ore ci 16 ore, dată fiind modifi-
carea frecvenței de la 7,8 Hz la 12 Hz.

Geofizicienii contemporani consi-

deră ca Rezonanţa Shumann este ade-
vărata bătaie a inimii planetei noastre.
Ei au concluzionat că există o relaţie
directă între accelerarea ritmului aces-
teia și percepţia omului conform căreia
timpul trece mai repede, transmite
evz.ro.

Potrivit cocoon.ro, unele filme pre-
cum “Cazul ciudat al lui Benjamin But-
ton” sau “Ziua in care Pământul s-a
oprit” prezintă subtil acest fenomen,
iar multă lume nu înţelege cum se poa-
te scurta timpul dacă ceasul arată tot
atâtea ore. 

„Ceea ce nu înţelege omul este că
fiind în timp, facem totul mai repede,
acesta fiind comprimat ca un balon ca-
re dacă este umflat și scrii ceva pe el cu
markerul, vezi literele mari și largi, dar
dacă se dezumflă se strânge scrisul. Așa
este și timpul sau spaţiul nostru 3D,
care se poate măsura în această rezo-
nanţă energetică Schumann”, conform
uneia dintre păreri.

Alte păreri subliniază că Biblia ne-
a avertizat că în vremurile din urmă
timpul se va scurta, viaţa omului se va
scurta, ca să se scurteze ororile și su-
ferinţele de pe planetă.

Timp de mii de ani, Rezonanţa
Shumann a avut valoarea constantă de
7,8 Hz însă, începând din 1980 s-a con-
statat o accelerare rapidă. 

Astfel, s-a ajuns ca în zilele noastre
Rezonanţa Shumann să aibă valoarea
de 12 Hz, consecinţa directă fiind că
24 de ore actuale corespund cu 16 ore
reale, în termenii timpului terestru.

Potrivit unora dintre teorii, curge-
rea timpului terestru se va accelera în
continuare până la apropierea de
“punctul zero”, care corespunde inver-
sării polilor magnetici ai Pământului. 

Fenomenul este văzut de mulţi ca
fiind Apocalipsa prevestită de Biblie,
potrivit căreia planeta va fi cuprinsă
de întuneric timp de trei zile. Conform
acestei logici, în “momentul zero” cele
24 de ore ale timpului terestru vor co-
respunde la zero ore efective. Conse-
cinţele acestui fenomen sunt incredi-
bile< planeta și toţi locuitorii acesteia
vor trece într-o altă dimensiune. Se pa-
re că după trecerea prin Punctul Zero,
soarele va răsări la Vest și va apune la
Est. 

Mai multe texte străvechi descriu
astfel de trasformări radicale în trecutul
îndepărtat al omenirii. Cea mai mare
parte a tehnologiilor actuale nu vor mai
fi operaţionale, cu excepţia energiei li-
bere, descoperită de Tesla în urmă cu
un secol.

Creșterea frecvenţei de vibraţie a
planetei noastre implică și elevarea
frecvenţei de vibraţie a locuitorilor săi,
ceea ce ar putea determina efecte asu-
pra organismului, dar și elevarea asu-
pra conștiinţei, chiar dacă evenimen-
tele actuale nu susţin această teorie.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În România avem puţine re-
prezentări ale apocalipsei, iar una
dintre ele este tocmai în Braşov.
În Biserica „Sfântul Nicolae“ din
Şchei există un loc în care nu a in-
trat niciun turist de zeci de ani. 

Aici sunt nu mai puţin de 13 scene
ale Apocalipsei, pictate pe bolta lo-
caşului, plus o frescă năucitoare greu
de înţeles, care aminte;te de exploziile
solare şi inversarea polilor magnetici.

Arhanghelii inversează polii
Pământului

Biserica Sfântul Nicolae din Şchei,
loc de închinăciune, leagăn al limbii
române şi tezaur de vestigii istorice
preţioase, ascunde încă multe comori.

Una dintre ele este paracliserul de
nord, o încăpere aflată în lateralul bi-
sericii care, prin anii ’70, a fost închisă
publicului, din dispoziţia expresă a Se-
curităţii statului. Acesta pare să aibă
ascunse pe pereții ei profeții despre
sfâr;itul lumii. Este, de fapt, tot o bise-
ricuţă, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului“.

Paraclisul are doar 12,6 metri lun-
gime, cu tot cu altar, şi 4,5 metri lăţime,
este dreptunghiular, cu bolţi semici-
lindrice şi o turlă în zona centrală. ,,Iu-
lie 9 zile, luni, la 7 ceasuri, s-au pus te-
meliile paraclisului, care s-au făcut
pentru treaba ispovedaniei, întru hra-
mul Blagoveştenilor Precestei, care s-
au făcut prin îndrumarea şi purtarea
de grijă a popei Radului, fiul popei Ra-
du Tempea“, spune o cronică din 1733. 

Picturile au fost realizate în 1737,
de către Gheorghe Hranite şi fratele
său Grigore, pe cheltuiala şcheienilor.
Frescele deteriorate sporesc farmecul,
dar şi misterul paraclisului. 

Scenele Apocalipsei, Iisus ţinând
sabia în gură, ochiul lui David, toate
acestea sunt zugrăvite pe pereţii lo-
caşului, încurcând minţile celor ce în-
cearcă să le desluşească tâlcul.

Cea mai interesantă frescă o găsim
pe un contrafort. Se numeşte „Roata

lumii“ şi redă o scenă a rotirii Pămân-
tului în jurul Soarelui, rotaţie executată
de sfinţi, unică – la nivel mondial.

Soarele, în mijlocul căruia este un
triunghi echilateral care încadrează
„ochiul cel neobosit“, aruncă spre Pă-
mânt raze ucigătoare. Este „Ochiul lui
David“, dar seamănă şi cu simbolul ma-
sonic.

Pământul este o sferă susţinută de
patru personaje. Două câte două şi la
poli opuşi, aceste personaje au haine
de aceeaşi culoare. Par să fie doi bărbaţi
şi două femei. Nu au aceeaşi vârstă,
nici aceeaşi rasă nu par să fie. Dar cel
mai ciudat lucru este poziţia lor.

Personajele încearcă să urnească
planeta, dar nu în plan orizontal, al
mişcării de rotaţie, ci în plan vertical,

de parcă ar vrea s-o dea peste cap.
Dacă această roată a lumii face par-

te din ansamblul scenelor care descriu
Apocalipsa, atunci nu se poate să nu
facem legătura cu mult vehiculata teo-
rie a inversării polilor magnetici ai Ter-
rei, una din temele care anunţă sfârşitul
lumii.

O reprezentare unică în lume

Oricum, îngerii care rotesc Pămân-
tul este o reprezentare cel puţin bizară,
unică în lume. „La momentul când a
fost pictată, Biserica Catolică încă nu
admisese revoluţionara teorie a lui Ga-
lilei (n. 1564 – d. 1642), deşi trecuse
un secol. În 1741, Vaticanul a permis
publicarea cărţilor savantului şi abia

ulterior a recunoscut formal că Pămân-
tul se roteşte în jurul Soarelui. (sursa<
Asi Gi-iuliana)

Cu atât mai mult, în 1738, nu se
punea problema rotaţiei planetelor.
Pictorul Ioan Hranite a fost un pionier
al ştiinţei în Ţările Române. 

Curios lucru, a pictat o teorie şti-
inţifică într-o biserică. De unde să fi
ştiut pictorul Ioan Hranite de schim-
barea polilor magnetici? Dar de explo-
ziile solare, două dintre teoriile care
prezic venirea apocalipsei?

«Roata Lumii» ar trebui să atragă
atenţia teologilor şi oamenilor de şti-
inţă, deopotrivă, în căutarea unei in-
terpretări .

În acest moment, fresca din Şchei
e doar un imens semn de întrebare.

Picturile au fost realizate în 1737, de către Gheorghe Hranite şi fratele său Grigore, pe cheltuiala şcheienilor

„Drapelul României este tri-
color> culorile sunt aşezate ver-
tical, în ordinea următoare în-
cepând de la lance< albastru, gal-
ben, roşu”. 

Este articolul din Constituţie care
reglementează clar modul în care tre-
buie să arate drapelul României. Co-
misia de revizuire a Constituţiei, a
aprobat, însă, un   amendament care
prevede că odată cu modificarea Con-
stituţiei să fie modificat şi drapelul, ast-
fel încât să aibă în centrul său stema
ţării. 

România rămâne cu actualul
drapel, asemănător din punct
de vedere al culorilor 
cu drapelele altor state

Până atunci, România rămâne cu
actualul drapel, asemănător din punct
de vedere al culorilor cu drapelele altor
state. Cele care seamănă cel mai bine
cu drapelul României sunt cele ale An-

dor-
rei, Ciadului şi al Republicii Mol-

dova. Din punct de vedere al nuanţelor
culorilor, drapelul României şi al An-

dorrei
se aseamănă foarte bine, diferenţa fă-
când-o stema de pe steagul Andorei.

În privinţa diferenţelor dintre drapelul
României şi al Republicii Moldova,
diferenţa o fac atât dimensiunile, cât
şi stema de pe drapelul Republicii
Moldova.  Diferenţa dintre drapelul
României şi al Ciadului o face nuanţa
de albastru, în drapelul Ciadului fiind
un albastru mai închis. 

De altfel, o declaraţie politică făcută
de un parlamentar român în urmă
cu 11 ani arată că problema asemă-
nării drapelelor poate fi una foarte
serioasă. „În anul 2001 am iniţiat o
propunere legislativă pentru a preîn-
tâmpina un incident diplomatic - ca
pe culoarea galbenă a drapelului Ro-
mâniei să apară stema naţională, ast-
fel încât drapelul românesc să nu mai
fie confundat la acea vreme cu dra-
pelul altor două ţări, respectiv An-
dora şi Ciad. 
Între timp, acest mic stat, Andora,
a luat-o înaintea României şi a pus
o stemă pe culoarea galbenă, astfel
încât nu mai poate fi confundată

cu Ciadul sau cu România”, arăta de-
putatul Metin Cerhez în 2004. 

Trecem într-o alt[
dimensiune

Biserica Sfântul Nicolae din Şchei, loc de închinăciune, leagăn al limbii române şi tezaur de
vestigii istorice preţioase, ascunde încă multe comori. Una dintre ele este paracliserul de nord, o
încăpere aflată în lateralul bisericii care pare să aibă ascunse pe pereții ei profeții despre sfâr;itul
lumii. 

|[rile cu drapelul asem[n[tor celui al României

inversarea polilor magnetici, pictat[
pe o biseric[ din :cheii Bra;ovului
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La deschiderea de joi, 28 ianuarie,
a Expoziției permanente Aurel Popp,
criticul de artă Pavel :u;ară a ținut
un discurs interesant despre opera lui
Aurel Popp ;i expozi\ia realizat[ de
artistul vizual Oana Mirabela P[curar.
Redăm în cele ce urmează această pre-
legere.

Muzeul din Satu Mare a spart nu numai
clișeul acela care privește ieșirea din criza
de calitate, fiindcă în general muzeele noas-
tre sunt într-o condiție extrem de proastă,
extrem de precară. A mai spart un clișeu.
Este singurul muzeu pe care îl cunosc până
acum - poate cu excepția Muzeului din Baia
Mare - care nu este o clonă a Muzeului Na-
țional de Artă, un muzeu național mic, în
care se regăsesc toate variantele artelor plas-
tice românești, de la fundamentarea picturii
moderne, a artei moderne românești, de la
Grigorescu, de la Aman mai dinainte, de la
Tătărescu și așa mai departe, până în con-
temporaneitate... și vezi exact ce vezi la Bu-
curești, numai că într-o variantă mai pro-
vincială, cu lucrări de mâna a doua sau mai
mult decât atât, și revizitezi de fiecare dată
aceeași paradigmă muzeală.

Un muzeu care-și exprimă 
propria sa identitate

Muzeul din Satu Mare, prin ceea ce a
amenajat acum, este un muzeu care-și ex-
primă propria sa identitate, propria sa na-
tură, propriul său stil, Aurel Popp fiind unul
dintre reperele modernității românești, în
ansamblul ei și nu numai, dacă o localizăm
în zona de baștină, în zona de origine a lui
Aurel Popp. Asta ca să pornim de la ieșirea
din șablon, care a fost enunțată adineauri.

În al doilea rând, într-un asemenea mo-
ment există o reacție firească de a fi puțin
festiviști, de a ne bucura de faptul că a fost
posibilă o asemenea realizare și că în ea se
regăsește întreaga comunitate sătmăreană.
Numai că, dincolo de aspectul de sărbătoare,
trebuie remarcat un lucru banal. Și poate că
o să învățăm, pornind de la aceste episoade,
de la aceste lucruri aparent izolate, să învă-
țăm cam care ar putea fi un comportament
eficient, un mod de a lucra împreună.

Un asemenea eveniment nu ar fi fost
posibil dacă nu era angajată în el întreaga
comunitate din Satu Mare. Și când zic în-
treaga comunitate mă refer la specialiști, la
oameni care să lucreze efectiv, dar și la au-
toritățile locale, care au înțeles că dimen-
siunea simbolică, identitatea afirmată prin
creativitate, prin exprimarea de dincolo de
contextele nemijlocite, de dincolo de timpul
determinat, devine cumva o obligație și un
mod imperativ de a ne manifesta existența
în spațiu, în timp și dincolo de timpul pre-
zent. Fără autoritățile locale, fără instituția
muzeală, fără competența și capacitatea de
identificare cu acest proiect al Oanei Păcu-
rar, ar fi fost imposibil ca lucrurile să fie
aduse în momentul ăsta și să ne vedem cu
toții, aici, consacrându-le.

Despre Aurel Popp

Acum, trecând la Aurel Popp, pentru
că de fapt el a contat aici, cu întreaga lui an-
vergură, cu întregul lui spectru de date per-
sonale și de manifestări artistice, Aurel Popp
este cu atât mai puțin cunoscut cu cât ne
îndepărtăm mai mult de Satu Mare. Mai gă-
sim la Baia Mare niște lucrări, la București
în Galeria de Artă Națională sunt vreo 4 sau
5 lucrări, dar niciodată el nu a avut o pre-
zență în spațiul instituțional, în spațiul mu-
zeal care să-i contureze personalitatea, care
să-i identifice prezența și care să-i exprime
anvergura. Aurel Popp, alături de încă vreo
câțiva... aș zice colegi de generație, dar nu
știu în ce măsură ei s-au întâlnit efectiv ca
generație sau s-au întâlnit în familiaritate
în tipul de acțiune... au trecut prin niște epi-
soade biografice și niște forme de experiențe
istorice și umane cu totul excepționale. Re-
voluționari, insurgenți, așezați în vâltoarea
nemijlocită a istoriei, au transferat cumva -
și Aurel Popp într-o măsură fundamentală
- această vocație de a construi forme noi, de
a visa forme noi, acest tip de idealitate l-au
transferat cumva în propria creație.

De la actorul istoric, așa cum a fost el în

revoluția din 1919, de la așezarea lui în stân-
ga spațiului politic, așa cum funcționa el
până la venirea comuniștilor, atestă o com-
patibilitate de comportament, de persona-
litate, de viziune cu ceea ce este zona de
avangardă europeană. Și el chiar este activ
în perioada în care avangardele europene
erau în plină manifestare, în plin avânt. Toa-
te avangardele au fost cumva de stânga, pen-
tru că ele luptau împotriva osificării, împo-
triva estabilishment-ului mortifiant, împo-
triva unui anumit impas pe care istoria ome-

nirii îl dobândise până în pragul Primului
Război Mondial. 

Odată cu izbucnirea Primului Război
Mondial se pune într-o discuție foarte se-
rioasă și profundă chiar justificarea omului
ca ființă rațională, ca formă de conștiință
de sine a vieții pe Pământ. Și toată această
dimensiune artistică sintetizată în diverse
variante de avangarde încearcă să rediscute
tipul de creativitate tradițional, să reașeze
pe alte fundamente cercetarea - fie ea asu-
mată ca atare, cercetarea de tip științific,

pentru că atuncea sunt și marile revoluții
din știință, în această perioadă se formulează
și teoria relativității, a lui Einstein, cu cinci
ani înainte de Primul Război Mondial, se
schimbă concepția despre Univers, se
schimbă toate axele pe care umanitatea le
avea.

Aurel Popp face parte din tipul acesta
de agregare umană și artistică. El este în
mod fundamental un cercetător. Este format
la școala academică, în climatul academic,
așa cum se formau toți artiștii atuncea, dar

el rămâne nu un observator al lumii din afa-
ră, se transformă într-un judecător al ei și
un cercetător al modalității de susținere a ei
în stare de funcționare, de punere a ei în
față, de a o aduce în spațiul vizibil. Și chiar
acest activism al lui Aurel Popp din tinerețea
lui, din prima perioadă, pus alături de mo-
dalitatea de abordare a imaginii de la ma-
turitate, arată că el de fapt era un fel de idea-
list mistic, un fel de spirit care căuta să jus-
tifice cumva istoria din punct de vedere al
zbaterii, al dramei umane, al aspirației de a

ieși din precaritate, de a ieși din efemer, și
pe de altă parte punerea acestei zbateri, aces-
tei drame în legătură cu o instanță, în legă-
tură cu un ideal, pe care îl identifică într-un
fel sau altul. Îl identifică în plan social sau
îl identifică propriu-zis în plan mistic. O să
vedeți, mulți dintre cei de față deja știu aceste
lucrări, sunt unele cu o tematică religioasă
explicită - sunt crucificări, sunt jertfe, sunt
înălțări în lumină, sunt Schimbări la Față,
există Cina cea de Taină.

Este cea mai curajoasă Cina Cea de Tai-

nă care a fost făcută vreodată, pentru că nu
este acea imagine frontală, leonardescă, pe
care o știm noi din manuale dintotdeauna,
ci este una cu un unghi de fugă pe diagonală,
cu un Iisus care stă pe gânduri și cu o lume...
o învălmășeală istorică în jurul acestui mo-
ment crucial al Evangheliei, al Noului Tes-
tament.

Aurel Popp este, ca structură, o perso-
nalitate de tipul acesta. Este un căutător, un
cercetător, cu idealuri foarte bine precizate
și mereu alimentate de ceva, alimentate de

istorie, alimentate de evoluția propriei sale
conștiințe, alimentate de adversitățile pe
care le-a avut în jur. Pentru că, asemenea
oricărei naturi apostolice, oricărei naturi de
înaintemergător, Aurel Popp a avut o viață
extrem de dificilă. A fost exclus chiar de cei
pe care, într-un anumit fel, el îi visa să fie
cei veniți să facă ordine, să facă dreptate. A
ajuns la o precaritate materială extremă. Și
în ciuda acestor întâlniri contondente, dure,
cu istoria, el a rămas exact ceea ce însemna
natura lui și vocația lui esențială, aceea de

creator și de conștiință care se frământă pe
lângă lupta cu existența și ceea ce este așezat
nelalocul lui în jur.

În afară de ce este expus aici, operele de
maturitate și operele în care el s-a construit
pe deplin, mai există în muzeu - și poate că
odată ar fi interesant de repus în discuție și
fondul acesta - lucrările lui de început. Lu-
crările lui mai sobre, mai academice, mai
întunecate, dar în care vocația aceasta de
iluminat, de căutător imperativ, de insurgent
atent, se regăsește în aceeași măsură.

O asemenea expoziție poate 
să funcționeze în oricare 
muzeu din lume

În ceea ce privește organizarea acestei
expoziții, într-adevăr, ea nu poate fi locali-
zată prin elemente de improvizație sau care
țin de așezarea la periferie. O asemenea ex-
poziție poate să funcționeze în oricare mu-
zeu din lume și în oricare centru cultural de
mare anvergură. Felul în care Oana P[curar
le-a pus pe pereți (și evident toți cei care au
ajutat-o) arată o extrem de profundă cu-
noaștere a operei și arată propria capacitate
de a crea un discurs pe baza acestei opere.
O să vedeți... uitați-vă numai în spate, acolo,
unde este stâlpul de telegraf al lui Aurel Popp
cu electricienii, cât de frumos se armoni-
zează cu aceeași compoziție, pe verticală,
care nu are legătură cu Aurel Popp, este unul
din artiștii din ambianță, dar aceste decupaje
pe care le face pe spații mici, unind în ar-
monie lucruri care, în sine, nu au nicio le-
gătură imediată între ele, arată cu câtă sub-
tilitate și cu câtă atenție, cu câtă grijă și cu
câtă cunoaștere a expresivității artistice a
fost organizată această expoziție. Și privile-
giul este în mod cert că Oana însăși este un
artist care a văzut lucrurile ca un pictor, a
văzut lucrurile dinăuntrul fenomenului și
nu ca un muzeograf tehnic și lipsit de ade-
rența directă la expresie, așa cum suntem
noi, muzeografii, în general.

Pe de altă parte, o să vedeți aici câteva
lucrări care sunt neterminate. Sunt eboșate,
sunt lucrări monumentale, enorme ca den-
sitate interioară, ca forță a structurii și eșa-
fodajului, și ca potențial de a fi continuate.
Și ele sunt în mod cert neterminate. Este
una, acolo unde s-a reconstituit atelierul și
s-au dat câteva repere privind viața tridi-
mensională, să zic așa, a lui Aurel Popp, spa-
țiul lui de lucru, obiectele lui personale, re-
perele care-l definesc cumva ca identitate
efemeră, ca identitate istorică, există și acolo
o lucrare neterminată, dar mai sunt accente
în anumite lucrări care par a nu fi duse până
la capăt. Eu suspectez în aceste zone lăsate
nelucrate o intenție pozitivă. Pentru că în
toate lucrările lui eboșate se vede extrem de
bine anvergura lui de desenator, capacitatea
lui de a decupa forma nu prin culoare, nu
prin efecte de compoziție cromatică, nu prin
tonuri, nu prin juxtapunerea lor, ci pur și
simplu prin eșafodaj, prin structură, prin
schelet. Or, într-un întreg dus până la capăt,
dacă se lasă un mic detaliu prin care privi-
torul poate intra în metabolismul lăuntric
al creației autorului, el atinge două forme
de seducție extremă a privitorului. Pe de o
parte îi oferă lucrarea finită, lucrarea gata,
pe de altă parte îl lasă să tragă cu ochiul, ca
printr-o ușă întredeschisă, în chinurile ne-
văzute ale facerii. Uitați-vă, în această lucrare
din dreapta, toată este dusă până la capăt în
afară de un mic detaliu din dreapta unde
rămâne doar desenul. Și este cumva o invi-
tație< veniți să vedeți cum arată o lume gata
constituită și cum arată scânteia, cum arată
nucleul care poate duce către partea finală.
Un lucru similar îl găsim la Sclavii lui Mi-
chelangelo, care lasă să se vadă toate demer-
surile creației, de la decroșarea de primă in-
stanță până la suprafețele finale extrem de
bine polizate și bine puse în valoare.

Evident că nu putem discuta acum toate
aspectele și toate sugestiile pe care ni le
transmite această expoziție, dar măcar pu-
tem să ne punem probleme, fie în grup, fie
individual, în legătură cu lectura ei, cu dra-
ma unui creator care ar fi meritat cu totul
altă soartă și abia acuma poate începe o
nouă călătorie a lui în conștiința publică, la
atâția ani de posteritate, și evident că putem
să reconstituim, pornind de la reconstituirea
de aicea, și ambianța în care el a lucrat, pen-
tru că, așa cum Oana n-a fost singură în tot
ce s-a făcut aicea, nici el n-a fost singur în
toată ambianța în care s-a format și a creat.
Așa cum sunt artiști de o excepțională va-
loare, așa cum este Ziffer sau Oszkar Nagy
sau alții, cu lucrări foarte interesante, care
au creat un fenomen, pe care îl tractează
Aurel Popp, dar fenomenul are în sine o
identitate extrem de puternică, iar Muzeul
din Satu Mare devine cumva fereastra către
un fenomen local de anvergură europeană,
și evident națională, indiscutabilă, dar care
abia acum poate fi percepută așa cum se
cuvine.

Arti;ti din toate genera\iile, economi;ti ;i bancheri au participat la vernisajul Expozi\iei

Pavel :u;ar[ al[turi de sculptorii Gyori Csaba ;i Radu Ciobanu Artistul Muhi Sandor, nepotul celebrului pictor

Laura Ghinea, pre;edinta UAP Baia Mare Arti;tii Oana Mirabela P[curar ;i Valer Sasu

Criticul de art[ Pavel :u;ar[, despre opera lui Aurel Popp ;i expozi\ia 
de la Muzeul de Art[ realizat[ de artistul vizual Oana Mirabela P[curar
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DIET~

Magneziul este un mineral
esen\ial pentru men\inerea echi-
librelor biochimice ;i implicit a
s[n[t[\ii `ntregului organism.
Aproximativ 65% din magneziu
se g[se;te la nivelul oaselor, restul
fiind stocat `n \esuturi ;i organe.

Acestui mineral i se acord[ o impor-
tan\[ foarte mare deoarece s-a demons-
trat rolul s[u protector `n func\ionarea
optim[ a aparatului cardiovascular, a ri-
nichilor ;i a mu;chilor.

Generalit[\i

Adev[rul e c[ de;i solurile erau mai
bogate ̀ n minerale, nici ̀ n trecut alimen-
ta\ia oamenilor nu era prea satisf[c[toa-
re. Ast[zi avem totu;i la dispozi\ie o di-
versitate alimentar[ la care str[bunicii
no;tri nici nu visau, mai ales pe timp de
iarn[. Ne putem `nc[ procura fructe ;i
legume bogate `n vitamine ;i minerale,
lucru care nu se mai poate spune despre
toate produsele vegetale importate, la ca-
re lipsa calit[\ilor gustative ne avertizeaz[
cu privire la con\inutul sc[zut de nu-
trien\i.

Stilul de via\[ ;i modelul alimentar
adoptat au o mare influen\[ asupra apor-
tului de magneziu. ~n dieta contempo-
ran[ exist[ o serie de alimente non-inte-
grale, din care au fost eliminate, prin su-
praprocesare, o serie de nutrien\i
valoro;i, printre care ;i magneziul. De-
ficitul de magneziu poate fi agravat sau
pricinuit printr-un consum abuziv de
zah[r alb, cafea ;i mai ales, de alcool. Re-
zervele de magneziu ;i alte minerale cu
rol alcalinizant pot fi u;or reduse p]n[
la pragul de alarm[, la care apar depre-
cieri `n special ale \esutului osos sau di-
verse disfunc\ii, printr-o alimenta\ie aci-
difiant[, cum ar fi aceea `n care se con-
sum[ prea multe proteine de origine ani-
mal[, a c[ror metabolizare las[ `n urm[
o mul\ime de reziduuri toxice.

Un nivel sc[zut de magneziu poate
s[ fie consecin\a alcoolismului cronic,
arsurilor severe, administr[rii prelungite
de calciu sau a diureticelor, pancreatitei
acute, malnutri\iei sau tulbur[rilor gas-
tro-intestinale de tipul v[rs[turilor sau
diareei. De asemenea, o hipersecre\ie a
hormonilor suprarenali, hipofizari sau
tiroidieni poate duce la o cre;tere a eli-

min[rii urinare de magneziu. ~n boala
Crohn exist[ o sc[dere `n absorb\ia in-
testinal[ a magneziului, acest lucru av]nd
drept rezultat sc[derea depozitelor de
magneziu din organism.

Simptomele deficitului de magneziu
includ sc[derea poftei de m]ncare,
grea\[, v[rs[turi, oboseal[ ;i stare gene-
ral[ alterat[. Dac[ deficitul se agraveaz[
apar crampele musculare, palpita\iile,
nervozitatea ;i atacurile de panic[, in-
somnia, dificult[\ile la `nghi\ire, fotofo-
bia, cefaleea, senza\ia de furnic[turi ;i
chiar cre;terea tensiunii arteriale.

Rolurile magneziului

Magneziul este implicat `n produce-
rea de energie ;i `n men\inerea echili-
brelor metabolice, fiind cunoscut faptul
c[ acesta particip[ `n organism la peste
300 de reac\ii chimice pe post de catali-
zator. Acest mineral joac[ un rol extrem
de important ̀ n relaxarea muscular[, fi-
ind necesar sportivilor de performan\[.
De asemenea, magneziul este implicat ̀ n
prevenirea crampelor ;i a spasmelor
musculare. Studii recente `n domeniul
cardiologiei au demonstrat c[ magneziul
este un mineral extrem de important
pentru men\inerea s[n[t[\ii mu;chiului
cardiac. Joac[ un rol important `n redu-
cerea tensiunii arteriale, prin diminuarea
constric\iei ;i a spasmului vascular. Pro-
tejeaz[ vasele prin sc[derea colesterolului
din s]nge, ̀ mpiedic]nd formarea pl[cilor
de aterom. Un aport suplimentar de mag-
neziu este indicat persoanelor afectate
frecvent de atacurile de panic[, celor care
acuz[ st[ri de oboseal[, diabeticilor ;i
celor ce sufer[ de osteoporoz[. Magne-
ziul posed[ efecte benefice ;i `n disme-
noree, infertilitate, sindromul premen-
strual,  sau `n contrac\iile premature
ap[rute la gravide. Un aport satisf[c[tor
de magneziu ar trebui s[ caracterizeze ;i
dieta celor predispu;i la fracturi, la per-
soanele predispuse la formarea de carii
dentare ;i a celor suferinzi de sindromul
Raynaud, care se agraveaz[ `n sezonul
rece.

Alimente bogate `n magneziu

Este foarte important ca, pe l]ng[ un
aport `ndestul[tor de calciu, dieta s[ ne
furnizeze ;i suficient magneziu, ̀ ntruc]t
aceste dou[ minerale nu ̀ ;i pot ̀ ndeplini

rolurile multiple dec]t dac[ sunt, ambele,
`n cantit[\i suficiente.

Soia con\ine vitamine, minerale ;i fi-
bre, fiind o surs[ bun[ de proteine pentru
vegetarieni. Pu\ini ;tiu c[ o jum[tate de
can[ de soia furnizeaz[ organismului do-
za zilnic[ recomandat[ de magneziu care
este de 300-400 mg, `n func\ie de sex,
greutate ;i `n[l\ime.

Verde\urile, ca de exemplu spanacul,
broccoli sau  varza de Bruxelles furni-
zeaz[ de asemenea, magneziu pentru c[
molecula de clorofil[ con\ine acest mi-
neral. Este indicat s[ le g[tim pe aburi
sau s[ le consum[m ca atare, `n salate. E
adev[rat c[ iarna nu prea le folosim, de;i
acum nu sunt greu de procurat.
Printre produsele alimentare bogate `n
magneziu se num[r[ oleaginoasele (nuci,
alune, migdale dulci).

O jum[tate de can[ de nuci con\ine
circa 250 mg de magneziu, aproape 60%
din necesarul zilnic recomandat. Cu toa-
te acestea au un con\inut ridicat de calo-
rii, de aceea trebuie consumate cu mo-
dera\ie. Bogat `n acizi gra;i omega 3,
pe;tele este alegerea ideal[. Con\ine mai
pu\ine calorii dec]t carnea de pui, vit[
sau porc. Somonul, macroul ;i tonul sunt
o surs[ uimitoare de vitamina D ;i mag-
neziu. Se recomand[ re\eta de somon la
cuptor cu legume, un preparat simplu,
s[n[tos ;i gustos.

O banan[ medie con\ine 31 mg de
magneziu. Consumate diminea\a la mi-
cul dejun cu iaurt, aceste fructe v[ ofer[
un plus de energie.

Alte surse de magneziu sunt< algele
marine, cerealele integrale, leguminoa-
sele (`n special fasolea), ciocolata neagr[
;i fructele uscate(smochine, caise).
Un studiu recent al Societ[\ilor de Pe-
diatrie arat[ c[ alimentele bogate ̀ n mag-
neziu joac[ un rol important ̀ n formarea
oaselor ̀ n cazul copiilor. Astfel, s[n[tatea
oaselor acestora este dat[ nu doar de con-
sumul laptelui ;i a altor alimente bogate
`n calciu, ci ;i de semin\ele de dovleac,
ciocolat[ neagr[, somon ;i migdale.
Conform p[rerii multor nutri\ioni;ti, ne-
cesarul zilnic de magneziu nu poate fi
asigurat dintr-un singur fel de m]ncare.
Consum]nd o mare varietate de
m]nc[ruri, incluz]nd 5 feluri de fructe
;i legume zilnic ;i multe cereale, se poate
asigura doza adecvat[ de magneziu.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

De ce e bine s[ mânc[m
iarna alimente care con\in 

mai mult magneziu? 

Cele mai multe coji de fructe şi le-
gume sunt foarte bogate în vitamine, iar
când le arunci nu te mai bucuri de be-
neficiile lor.  Coaja merelor conţine
aproape jumătate din totalul de fibre pe
care le are acest fruct şi o treime dintre
nutrienţi. Un studiu citat de worldheal-
thinfo.net arată că antioxidanţii din coa-
ja merelor pot îmbunătăţi memoria.

De obicei, fructele şi legumele pe ca-
re le găsim în supermarketuri au etichete
ce conţin nişte coduri. Extrem de im-

portante pentru sănătatea noastră, dar
despre care nu cunoaştem mai nimic.

Astfel, orice număr care începe cu
cifra 9 înseamnă că produsul etichetat
astfel este organic. Mai precis, solul uti-
lizat pentru cultivarea şi creşterea pro-
dusului respectiv nu conţine deloc pes-
ticide, îngrăşăminte, chimicale şi anti-
biotice. Alimentele ecologice nu numai
că au un gust mai bun ci, potrivit dove-
zilor ştiinţifice, sunt şi mult mai sănă-
toase.

Consuma\i 
merele cu coaj[!

Un studiu recent oferă noi informaţii
despre anumite substanţe din compoziţia
seminţelor de in şi a celor de susan, de-
numite lignani, care au un rol esenţial în
procesul de slăbire.

Studiul arată că femeile care au o die-
tă bogată în lignani reuşesc să îşi menţină
mai uşor greutatea corporală şi se îngraşă
mai greu în timp, în comparaţie cu fe-
meile care nu au în dietă aceste substanţe.

Rezultatele sunt preliminarii şi este
necesară testarea unui număr mai mare
de  persoane, menţionează cercetătorii
de la Universitatea Harvard. Studiul a
fost realizat pe 1000 de femei, ale căror
date au fost analizate timp de 10 ani. Stu-
dii anterioare pe animale arată că lignanii

au un rol important în controlul greutăţii.
Deşi nu este încă clar modul în care lig-
nanii acţionează pentru a preveni luarea
în greutate, substanţele au o structură
asemănătoare cu estrogenul şi ar putea
să influenţeze greutatea corporală prin
modularea selectivă a receptorilor de es-
trogeni, arată oamenii de ştiinţă.

Seminţele de in şi de susan sunt bo-
gate în lignani, dar aceste substanţe se
găsesc în cantităţi mai mici şi în alte ali-
mente precum< cerealele integrale, nuci,
fructe, legume, cafea, ceai şi vin. Încă un
motiv pentru a consuma seminţe de in
şi de susan. Acestea au proprietăţi hidra-
tante şi nutritive pentru ten şi păr, de
asemenea!

Stilul de via\[ ;i modelul alimentar adoptat au o mare influen\[ asupra aportului de magneziu. ~n
dieta contemporan[ exist[ o serie de alimente non-integrale, din care au fost eliminate, prin supraprocesare,
o serie de nutrien\i valoro;i, printre care ;i magneziul. Deficitul de magneziu poate fi agravat sau pricinuit
printr-un consum abuziv de zah[r alb, cafea ;i mai ales, de alcool. 

Sl[bi\i cu ajutorul 
semin\elor de in ;i susan

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

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

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST
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S~N~TATE
Plantele medicinale ;i fructele de p[dure folosite ca materie prim[ pentru siropurile Hypericum

sunt recoltate din zone nepoluate, ecologic curate, astfel `nc]t putem garanta eficien\a maxim[ ;i
puritatea produsului, prin lipsa de contaminan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insecticide ;i
`ngr[;[minte chimice. 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 anticorpi.

Fructele de c[tin[ ;i m[ce;e nu
ar trebui s[ v[ lipseasc[ din c[mar[
pe tot parcursul sezonului rece. Au
puteri imunoprotectoare, de ne-
egalat ;i care nu pot fi ̀ nlocuite de
niciun produs farmaceutic de sin-
tez[.

~n componen\a lor intr[ substan\e te-
rapeutice de excep\ie, indispensabile sis-
temului imunitar. Pentru lunile de iarn[,
Hypericum a creat c]teva produse care s[
fortifice organismul, pe care vi le facem
cunoscute `n r]ndurile ce urmeaz[.

Sirop de c[tin[ alb[ 
Siropul de C[tin[ alb[ este un supli-

ment alimentar cu rol imunostimulator,
vitaminizant ;i mineralizant. Produsul are
`n componen\[ extract natural din fructe
proaspete de C[tin[ -alb[ (Hippophae
rhamnoides), ap[ demineralizat[, zah[r
invertit enzimatic (bogat ̀ n complexul vi-
taminic B), conservant (benzoat de sodiu).
Un litru de sirop de C[tin[ -alb[ cu zah[r
este ob\inut din 1,2 kilograme fructe proas-
pete de C[tin[-alb[.

Men\iuni nutri\ionale
Con\ine< fructoz[, glucoz[, uleiuri vo-

latile, bioflavonoide, betacaroten, zeaxan-
tin[, licopen, taraxantin[, polifenoli, fitos-
teroli, aminoacizi, acizi gra;i
polinesatura\i, taninuri, vitamine (A, C,
D, complexul B, E, P, K), minerale ;i oli-
goelemente (K, P, Ca, Mg, Fe, Na).

Siropul de C[tin[ alb[ este un supli-
ment alimentar cu rol de stimulare a sis-
temului imunitar. Contribuie la normali-
zarea nivelului colesterolului seric. Repre-
zint[ o surs[ de vitamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate sporit[. Contribuie la
limitarea efectelor stresului oxidativ ;i la
buna func\ionare a sistemelor hepatic ;i
cardiovascular. Limiteaz[ procesele infla-
matorii din organism.  Are ac\iune hipo-
colesterolemiant[, energizant[, antiinfla-
matoare, antioxidant[, vasodilatatoare, he-
patoprotectoare, imunostimulatoare, de-
purativ[, diuretic[, vitaminizant[ ;i mi-
neralizant[.

Caracteristici generale ale produsului
Plantele medicinale ;i fructele de

p[dure folosite ca materie prim[ pentru
siropurile Hypericum sunt recoltate din
zone nepoluate, ecologic curate, astfel ̀ nc]t
putem garanta eficien\a maxim[ ;i puri-
tatea produsului, prin lipsa de contami-
nan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insec-
ticide ;i `ngr[;[minte chimice.

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 stimu-
larea form[rii de anticorpi. De asemenea,
compu;ii cu propriet[\i antioxidante din
aceste fructe ajut[ la combaterea form[rii
radicalilor liberi, cauza stresului oxidativ.

Produsul este un bun adjuvant `n eli-
minarea substan\elor toxice din organism,
contribuind la protejarea rinichilor ;i a
prostatei. Acesta este eficient ;i ̀ n norma-
lizarea colesterolului sanguin ;i a triglice-
ridelor serice, regl]nd tensiunea arterial[
;i amelior]nd circula\ia s]ngelui, ̀ n special
cea periferic[. Astfel, datorit[ compu;ilor
biologic-activi precum acizii gra;i nesa-
tura\i ;i fitosterolii, produsul de fa\[ are o
ac\iune cardio-protectoare.

Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea sistemu-
lui nervos ;i la stimularea activit[\ii inte-

lectuale, particip]nd ;i la procesele de re-
glare a sistemului endocrin. Nu ̀ n ultimul
r]nd, extractul de C[tin[-alb[ este ;i un
excelent protector gastro-intestinal ;i he-
patic, favoriz]nd procesul natural de re-
generare al celulelor hepatice.

Toate aceste propriet[\i se explic[ prin
con\inutul mare `n vitamine, minerale ;i
a celorlal\i compu;i bioactivi ce se
p[streaz[ nealtera\i, cu o biodisponibilitate
sporit[, datorit[ proces[rii minimale a in-
gredientelor, f[r[ tratamente termice.

Doza recomandat[ este de 3-4 linguri
de sirop, maxim 6 pe zi, dizolvate `n ap[
mineral[, dup[ mesele principale. Sunt re-
comandate cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze
de 7 zile `ntre acestea. Este un produs ce
nu con\ine coloran\i sau arome de sintez[.
Are `n componen\[ pulp[ de fruct, astfel
c[ se recomand[ s[ fie agitat ̀ nainte de fo-
losire. O sticl[ con\ine 500 ml de produs.

Sirop cu extract natural de m[ce;e
;i C[tin[ alb[

Un alt produs de la Hypericum valoros
prin con\inut ;i efect asupra organismului
este Siropul cu extract natural de m[ce;e
;i C[tin[ alb[. Este un supliment alimentar
cu rol tonic, vitaminizant ;i mineralizant.
Produsul are `n componenț[ extract na-
tural, ob\inut prin presarea la rece din fruc-
te de M[ce; (Rosa canina) ;i de C[tin[-
alb[ (Hippophae rhamnoides), zah[r in-
vertit, conservant (benzoat de sodiu – 0,02
%).

Din punct de vedere nutri\ional
con\ine< fructoz[, glucoz[, uleiuri volatile,
bioflavonoide, betacaroten, polifenoli, acid
malic, acid citric, vitamine (A, C, D, com-
plexul B, E, K), minerale ;i oligoelemente
(K, P, Ca, Mg, Fe).

Adjuvant `n tonifierea ;i energizarea
organismului. Faciliteaz[ procesul natural
de regenerare ;i `nt[rire a sistemului im-
unitar. Surs[ de vitamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate sporit[. Contribuie la
distrugerea radicalilor liberi.
~mbun[t[\e;te circula\ia periferic[. Con-
tribuie la reducerea st[rilor de oboseal[.
Ac\iune imunomodulatoare, vitamini-
zant[, mineralizant[, energizant[ ;i anti-
oxidant[.

Caracteristici generale ale produsului
Extractul natural de fructe de M[ce;

(Rosa canina) este o surs[ natural[, bio-
disponibil[, de vitamina C ;i bioflavone
ce sunt necesare combaterii radicalilor li-

beri ;i a stresului oxidativ. ~n plus, fructele
de M[ce; mai au ̀ n componen\a lor ;i alte
vitamine (A, B1, B2, K) precum ;i s[ruri
minerale (K, Ca, Mg, Fe). Printre pro-
priet[\ile acestui extract se num[r[ cele
de< vitaminizant, astringent, colagog, co-
leretic, vasodilatator arterial ;i antiinfla-
mator intestinal.

Totodat[ are propriet[\i imunomodu-
latoare, vitaminizante, mineralizante, ener-
gizante ;i antioxidante. Datorit[ con\in-
utului de vitamina C, polifenoli ;i flavo-
noide, siropul contribuie la limitarea efec-
telor negative ale stresului oxidativ prin
neutralizarea radicalilor liberi. Tot datorit[
acestor compu;i, extractul are o ac\iune
antiinflamatoare ;i antiseptic[. De aseme-
nea, acesta are ;i un rol `n combaterea
st[rilor de oboseal[ fizic[ sau psihic[ ;i de
cre;tere a randamentului energetic al or-
ganismului. Nu ̀ n ultimul r]nd, produsul
este benefic ̀ n normalizarea circula\iei pe-
riferice ;i pentru sporirea imunit[\ii fa\[
de diver;i factori alergeni.

Poate fi folosit `n egal[ m[sur[ de
adul\i ;i copii. Pentru adul\i, doza reco-
mandat[ este de 4-5 linguri de sirop pe zi
dizolvate `n ap[ mineral[ (1<6), dup[ me-
sele principale. Pentru copii, doza reco-
mandat[ este de 4-5 linguri\e pe zi. Se re-
comand[ cure de lung[ durat[. La nevoie,
doza se poate dubla. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. O sticl[ con\ine 500
ml produs.

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

Este recomandarea medicilor pen-
tru a men\ine t[ria oaselor, ̀ n preveni-
rea osteoporozei. De;i oasele sunt
`nc[rcate de calciu, celulele numite os-
teoclaste distrug constant oasele ;i
“fur[“ calciu pentru a-l folosi `n alte
p[r\i ale organismului.

Perioada de v]rf ̀ n formarea oaselor
se ̀ ncheie la 30 de ani. Dup[ aceea oasele
se pot sl[bi `n mod periculos, mai cu
seam[ dup[ menopauz[ c]nd sc[derea
nivelului de estrogen face ca oasele fe-
meilor s[ `;i piard[ calciul `ntr-un ritm
accelerat. :i b[rba\ii trec printr-un proces
similar prin sc[derea nivelului de testos-
teron, aproape la fel ca femeile ̀ n meno-
pauz[, dar nu at]t de dramatic. Din acest
punct de vedere ;i b[rba\ii sunt suscep-
tibili s[ piard[ mas[ osoas[.

Pentru copii sunt necesare circa 525
mg de calciu, pentru adul\i circa 800 mg,
iar pentru femeile gravide ;i care
al[pteaz[ circa 1200 mg pe zi. Organis-
mul asimileaz[ numai vreo 30 la sut[ din
calciu, a;adar, e nevoie s[ ingera\i mult
mai mult calciu dec]t are efectiv nevoie
organismul. Dac[ v[ plac lactatele atunci
e bine de ;tiut c[ doza zilnic[ recoman-
dat[ de calciu se g[se;te `n 660 ml lapte
semidegresat, 400 grame de iaurt natural
sau `n 100 grame br]nz[ tip Cedar.

Dac[ nu v[ plac sau nu pute\i tolera
produse lactate, exist[ o sumedenie de
surse de calciu f[r[ lapte, din care s[
alege\i. Numeroase sucuri ;i cereale con\in
la fel de mult calciu c]t un pahar cu lapte.
La fel, funzele de salat[, broccoli, varz[ de
Bruxelles ;i alte legume, precum ;i fructele
furnizeaz[ cantit[\i semnificative de cal-
ciu. Fasolea, pe;tii cu oase ;i fructele uscate
sunt alte surse bune ale acestui mineral.

Anumite sortimente de alimente cu
soia au adaos de calciu. Soia con\ine fi-
toestrogeni, compu;i chimici care ac\io-

neaz[ ca o form[ mai slab[ a hormonului
care protejeaz[ oasele, estrogenul. Fito-
estrogenii sunt prezen\i ;i ̀ n cerealele in-
tegrale, `n legume precum cartofii, `n
fructe ;i n[ut.

Vitamina D este un  nutrient vital
pentru s[n[tatea oaselor, c[ci ajut[ la
transportarea calciului din s]nge ̀ n oase.
Multe din cereale au adaos de vitamina
D. Se g[se;te ;i ̀ n majoritatea multivita-
minelor. ~n cazul persoanelor v]rstnice
acestea nu asimileaz[ vitamina D la fel
de bine ca pe vremea c]nd erau tinere,
astfel c[ un supliment cu vitamina D se
impune. De asemenea, cei care \in diet[
asiatic[ ;i m[n]nc[ p]ine nedospit[ au
un risc crescut de avitaminoz[ D.  Cel
mai bine ar fi s[ lua\i un supliment care
combin[ calciul cu vitamina D.

A consemnat Irina Maier

Lua\i suficient calciu
;i vitamina D pentru

s[n[tatea oaselor

C[tina ;i m[ce;ele
nu trebuie s[ lipseasc[
din c[mar[ peste iarn[
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Sup[ de fasole 
cu varz[ murat[

Omlet[ cu sparanghel
la micul dejun

Mod de preparare<

Fasolea curățată și spălată se pune la
înmuiat, circa 2 ore, dar nu e o problemă
nici dacă o lăsați peste noapte. Se schim-
bă apa, apoi fasolea se pune la fiert îm-
preună cu afumăturile mărunțite. Se fier-
be la foc mic circa 2 ore, după care se

adaugă varza bine spălată, dar nu înainte
ca fasolea să fie fiartă. Din făină, cu puțin
ulei se prepară un rântaș ușurel, iar când
se ia de pe foc, se adaugă boiaua. Rântașul
se pune în supă, după care se adaugă și
smântâna, dizolvată în prealabil cu câteva
linguri de supă fierbinte. 

Dacă doriți să o preparați ca mâncare
vegetariană, sau eventual de post, supri-
mați afumăturile, sau le puteți înlocui cu
ciuperci afumate sau morcovi, și folosiți
smântână vegetală.

Ingrediente<

300 g de fasole boabe, 400 g de
afumături (ciolan, bacon, picioare
de porc, cârnaț afumat, sau ce
aveți), 500 g varză murată, mărun-
tă, 4 linguri de făină, 250 g de
smântână, ulei, sare, piper, boia

de ardei.

Mod de preparare< 

Într-o tigaie de mărime medie (cu
diametrul de 16 cm), cu toartă termo-
rezistentă sau detașabilă încingeţi ule-
iul şi daţi focul la mediu spre mic.
Adăugaţi ceapă tăiată felii subţiri şi des-
făcută în inele. Sotaţi-o aproximativ
două minute, să se înmoaie un pic.
Adăugaţi sparanghelul tăiat bucăţele şi
căliţi până şi acesta se înmoaie un pic

(cam 2 minute dacă e congelat şi 5 mi-
nute dacă este proaspăt). Bateţi ouăle
cu 1 lingură de apă, sau eventual câteva
picături de lapte dulce, sare, piper și
delicat după gust. Tunaţi compoziția
în tigaia încinsă. Nu amestecaţi omleta,
doar lăsaţi-o așa pe foc un minut, două,
până când marginile se încheagă. Pu-
neți tigaia în cuptor, la 190 grade C şi
coaceti 10 minute. Omleta se servește
caldă sau la temp. camerei. Dacă doriţi,
puteţi adaugă deasupra felii de cașca-
val, sau o puteţi stropi cu ulei de dov-
leac. Se poate servi cu ridichi (roşii sau
albe) date pe răzătoarea mare şi ames-
tecate cu puţin ulei de dovleac.

Ingrediente<

4 ouă, o jumătate de ceapă
mai mică, 4 fire de sparanghel
(proaspăt sau congelat), o lingură
de ulei, sare, piper negru măci-
nat, o linguriță de delicat de casă,
eventual, dacă vă place, o jumă-
tate de ardei gras, sau un ardei

iute. 

Strapacika - mâncare 
tradi\ional[ slovac[

Mod de preparare<

Cartofii se curăță, se răzuiesc mărunt
și se storc. Se amestecă cu făina și cu oul,
precum și cu puțină apă, până se obține
o consistență păstoasă, mai tare. Se pune
la fiert apă cu sare, într-un vas mai mare,
iar în apa clocotită aluatul se mărunțește
sub formă de găluște micuțe. După ce
acestea s-au fiert se strecoară, fără spă-
lare. Baconul tăiat în fâșii de câte un deget

sau cubulețe se prăjește în puțină untură.
Se scot bucățile de bacon, iar când untura
rămasă s-a răcit puțin, se presară în ea
brânza și se amestecă bine. Se adaugă us-
turoiul pisat, smântâna, puțină sare și le
punem din nou pe foc, la temperatură
mică, amestecând până dă un clocot.
Adăugăm găluștele și le învârtim în acest
amestec, iar la servire se ornează cu ba-
conul prăjit, eventual încă puțină smân-
tână, ori câteva firicele de mărar sau cea-
pă verde. În anumite zone, după ce se
amestecă brânza preparată cu găluștele,
aceasta se mai pune puțin și la cuptor.

Ingrediente<

500 g cartofi, 250 g făină, un
ou, o lingură de untură, 200 g ba-
con afumat, 200 g brânză de oaie,
un cățel de usturoi, 4 linguri de
smântână, puțină sare și eventual

piper măcinat.

Budinc[ de brânz[ cu gem,
compot sau ciocolat[

Mod de preparare<

Se prepară budinca după rețeta de pe
ambalaj, doar cantitatea de laptele și de
zahărul vor fi cele menționate mai sus,
apoi se răcește amestecând. Brânza se
sfărâmă, se amestecă cu untul, frișca, găl-

benușul și zahărul vanilat, apoi se adaugă
și budinca și se amestecă cu un blender
(sau cu mixerul la turație mare), până
când se obține o compoziție omogenă,
păstoasă, aproape spumoasă. Se așează
în cupe sau boluri, fie stratificat cu gemul,
compotul, ciocolata, sau fructele proas-
pete, peste care se toarnă siropul cu ge-
latină, fie doar ornat cu acestea, după
care se ține o oră - două la frigider. La
servire se mai poate orna cu spumă de
frișcă, frunză de mentă, ciocolată răzuită,
sau chiar cu fructe proaspete. 

Ingrediente<

250 g de brânză dulce, cremoa-
să de vacă, 200 ml de lapte, 1/2 bu-
dincă de frișcă, circa 20 g de unt,
o lingură de frișcă pentru gătit,
gălbenușul unui ou, 3 linguri de
zahă, un plic de zahăr vanilat, un
borcan de gem sau compot de căp-
șuni, zmeură, cireșe sau coacăze
roșii, eventual cremă de ciocolată,
sau fructe proaspete în gelatină.

Sfecla roșie este cunoscută mai
ales prin calităţile sale gustative,
fiind folosită mai ales ca acritură
sau în realizarea unor preparate
culinare. 

Mai puţin sunt cunoscute valenţele
sale terapeutice, în ciuda faptului că me-
dicamentele din rădăcinile de sfeclă roșie
sunt folosite încă din antichitate în Ba-
bilon, Asiria, Iran ș.a. Consumul de sfeclă
roșie poate reduce riscul apariţiei mal-
formaţiilor congenitale.

Recomandări 

Are un conţinut ridicat de fier și pre-
vine bolile de sânge. Sfecla roșie este un
puternic detoxifiant al organismului< de-
constipă, stimulează tranzitul intestinal,
curăţă ficatul de toxine, blochează can-
cerul prin alterarea ratei de respiraţie a
celulelor canceroase> este foarte eficientă
în tratarea leucemiei și a cancerului de
colon> sfecla roșie este un remediu efi-
cient pentru bolile de ficat> încetinește
procesul de îmbătrânire> este o impor-
tantă sursă de Vitamina A, B, C și PP> re-
prezintă o sursa importantă de potasiu
și acid folic (Vitamina B9) cu ajutorul
căroră scade tensiunea arterială> acidul
folic conţinut de sfecla roșie este foarte
bun pentru femeile gravide pentru că
scade riscul apariţiei malformaţiilor con-
genitale> energizează și mineralizează or-
ganismul. Sfecla roșie este o sursă im-
portantă de oligoelemente (magneziu,
fosfor, potasiu, fier)> stabilizează PH-ul
organismului (echilibrul acid-alcalin, ca-
re aflat în dezechilibru favorizează
apariţia bacteriilor în organism).

Sfecla roșie ajută în tratarea infecţiilor
cronice, este o sursă importantă de Cupru
(ajută în vindecarea fracturilor, iar lipsa
lui duce la încărunţirea precoce a părului
și la dereglări ale pancreasului), previne
și tratează bolile de inimă> este o sursă
importantă de Zinc (ajută la o piele fru-
moasă, reduce acneea și stimulează apa-
ratul genital)> ajută la scăderea nivelului
zahărului în sânge> elimină surplusul de
apă din organism> stimulează metabo-
lismul prin conţinutul său ridicat de iod.

Consumul de sfeclă este recomandat
în anumite tipuri de cancer, varice> leu-
cemie, gastrită hiperacidă, ischemie car-
diacă, ateroscleroză, hipertensiune, ane-
mie feriprivă, bolile renale, hepatită cro-
nică, diabet, constipaţie, ș.a.

Contraindicaţii și precauţii 

În general, această plantă este tolerată
foarte bine de organismul uman în orice
stare a ei< crudă, fiartă, coaptă, murată
etc.

La aproximativ 15% dintre cei care
consumă sfecla roșie, urina capătă o cu-
loare roșie, fenomen denumit beturie,
care nu arată vreo afecţiune sau intoxi-
caţie, ci doar o incapacitate parţială a or-
ganismului de a asimila anumiţi nutrienţi
din sfeclă.

Abuzul de suc de sfeclă (peste 400
ml) poate determina o paralizie tempo-
rară a corzilor vocale. De asemenea, la
doze mari de suc de sfeclă roșie sau la
sucul de sfeclă consumat simplu, fără suc
de morcov, pot apărea stări de greaţă.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Consumul de sfecl[
ro;ie previne bolile

de s]nge

Abuzul de suc de sfeclă (peste 400 ml) poate determina o paralizie temporară a corzilor vocale.
De asemenea, la doze mari de suc de sfeclă roșie sau la sucul de sfeclă consumat simplu, fără suc
de morcov, pot apărea stări de greaţă.
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MOD~
O altă tendință care s-a conturat în ultimul an și va marca și acest an este achiziționarea

elementelor de mobilier care se potrivesc atât în interiorul casei, cât și afară, în grădină.
Oamenii vor să evadeze cât mai mult timp dintre cei patru pereți și sunt din ce în ce mai
preocupați de ideea de multifuncționalitate, iar cele două tendințe influențează modul în
care tind să se raporteze la design-ul interior.

Anul 2016 este marcat, printre
altele, de tendința proprietarilor
de locuințe de a-și decora casele
cu obiecte reciclate. Sustenabili-
tatea a devenit o adevărată modă
la nivel mondial și se reflectă în
evoluția designului de interior. 

Cu toate acestea, moda acestui an
păstrează și câteva elemente care s-au re-
găsit în preferințele oamenilor și în ulti-
mii ani. Iată care sunt tendințele de des-
ign interior care vor marca anul 2016.

1. Lemnul deschis la culoare
și piatra naturală

Designerii de interior mizează din
ce în ce mai mult pe lemn, în special pe
cel deschis la culoare, dar și pe piatra na-
turală, a cărei prezență în casele oame-
nilor crește de la an la an. Piatra naturală
este la modă de cel puțin doi ani, iar ten-
dința se va păstra și în 2016. Piatra na-
turală nu oferă doar un aspect foarte ele-
gant spațiului în care este folosită, ci vine
la pachet și cu un avantaj deloc neglijabil<
este foarte rezistentă, iar întreținerea se
face foarte ușor, cu substanțe potrivite
pentru piatră.

2. Elemente care aduc natura
în interiorul caselor

De la decorarea locuințelor cu plante
de interior și până la transformarea
gr[dinilor într-un colț de rai, oamenii
sunt din ce în ce mai preocupați de pre-
zența naturii în fiecare spațiu în care își
petrec câteva ore în fiecare zi. Încăperile
vor deveni mult mai naturale și mai pli-
ne de viață, iar locuințele se vor trans-
forma în adevărate oaze de verdeață care
vor colora “jungla de beton” din marile
orașe.

3. Mobilă pentru interior 
și exterior

O altă tendință care s-a conturat în
ultimul an și va marca și acest an este
achiziționarea elementelor de mobilier
care se potrivesc atât în interiorul casei,
cât și afară, în grădină. Oamenii vor să
evadeze cât mai mult timp dintre cei pa-
tru pereți și sunt din ce în ce mai preo-
cupați de ideea de multifuncționalitate,
iar cele două tendințe influențează modul
în care tind să se raporteze la design-ul
interior.

4. Decorațiunile interioare
vintage

Decorațiunile interioare vintage sau
cele cu motive tradiționale se află la mare
căutare, iar trendul se va păstra și în ur-
mătorii ani. Astfel de obiecte oferă o pu-
ternică notă de autenticitate încăperilor
pe care le decorează și le insuflă vizita-
torilor ideea de forță și de personalitate.
În plus, rolul decorațiunilor interioare
nu ar trebui să fie altul decât cel de trans-
mitere a unor povești frumoase.

5. Marmura câștigă teren
Marmura a fost la mare căutare în

2015, iar trendul se va păstra și în 2016.
De obicei, marmura își găsește locul în
casă sub formă de pardoseală și de blat
de bucătărie, însă în ultimii ani a început
să fie intens folosită pentru placarea pe-
reților sau pentru decorarea locuinței cu
accesorii foarte elegante. În plus, mar-
mura poate fi folosită și pentru înfru-
musețarea pieselor de mobilier din lemn
masiv.

Tendin\ele de design interior 
care vor marca anul 2016
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Cu revenirea ei ca jurat `n ul-
timul sezon al emisiunii “Ameri-
can Idol”, apari\ia pe micile ecra-
ne ̀ n serialul “Shades of Blue”, pe
care-l ;i produce, ;i seria de con-
certe din Las Vegas, vedeta `n
v]rst[ de 46 de ani `;i men\ine
via\a `ntr-un ritm alert. Cu toate
acestea, rolul care `i solicit[ cel
mai mult aten\ia ;i dragostea este
cel de mam[ a gemenilor Max ;i
Emme.

:i-a dorit dintotdeauna s[ fie
c]nt[rea\[, dansatoare ;i actri\[,
reu;ind s[-;i ̀ ndeplineasc[ visul ̀ n cei
peste 20 de ani de carier[. A jucat `n
peste 30 de filme ;i a scos 10 albume.
A creat o colec\ie de `mbr[c[minte
pentru Kohl’s ;i a lasat 22 de parfumuri
care-i poart[ numele. Tocmai activi-
tatea ei bogat[ i-a f[cut pe cei care o
ur[sc s[ o ignore, dup[ cum spune o
prieten[ apropiat[. “A fost criticat[ fi-
indc[ se ocup[ de prea multe. Dar pen-
tru ea, e;ecul ar ̀ nsemna s[ nu fi ̀ ncer-
cat.” La fel ;i când vine vorba de re-
nun\are, Jennifer nel[s]nd c]teva pro-
duc\ii f[r[ succes de box-office sau me-
lodii care nu au prins la public s[ o
oprească din drumul ei. “Cu mai mul\i

ani `n urm[, oamenii spuneau c[ sunt
terminat[. Dar eu am sim\it c[ nu mi-
am atins `nc[ poten\ialul maxim.”

~n 2011, Lopez a fost aleas[ jurat
`n emisiunea “American Idol”, colabo-
rare care s-ar fi putut u;or transforma
`ntr-o oportunitate de retragere din
muzic[ extrem de profitabilă. Dar ar-
tista avea alte planuri, utiliz]nd cu is-
cusin\[ aceast[ platform[ - ;i re\elele
de socializare – pentru a-;i relansa ca-
riera muzical[. ~n emisiune a devenit
cunoscut[ ca juratul “amabil”, cineva
care pl]nge c]nd trebuie s[ elimine un
concurent ;i care spune “Bine, dr[gu\[.
E;ti adorabil[. Dar ;tii, pe partea vocal[
nu e;ti suficient de puternic[”. Popu-
laritatea ei a dus la colabor[ri cu Pitbull
;i Diplo. A re`nceput s[ lanseze hituri
;i a mers `ntr-un turneu mondial.

~n 2016, J.Lo va “coloniza” televi-
zoarele americanilor. Ianuarie este luna
`n care s-a lansat ultimul sezon “Ame-
rican Idol” ̀ n acela;i timp cu premiera
serialului poli\ist “Shades of Blue”. Pe
20 ianuarie a debutat seria de 96 de
concerte ̀ n Las Vegas (timp de doi ani),
la AXIS Theater Planet Holywood, cu
un spectacol dinamic ;i plin de str[lu-
cire, la propriu ;i la figurat. Spectaco-
lele din Vegas, cu un contract ce se pare
c[-i va aduce un venit de 26 milioane
de dolari, au un loc special `n inima

lui Jennifer. ~n timp ce proiectele cine-
matografice ;i cele de televiziune im-
plic[ o activitate de colaborare, spec-
tacolul care-l face este al ei, dup[ cum
ea ̀ ns[;i a declarat, „este viziunea mea,
cu mult[ energie, o coregrafie elabo-
rat[, costume spectaculoase ;i muzic[.”
~n compara\ie cu concertele de pe sta-
dioane, cele din Vegas sunt mai intime,
publicul sim\indu-se mai aproape de
artist.

Harlee Santos, personajul interpre-
tat de ea `n serialul „Shades of Blue",
este o mam[ care lucreaz[ ;i care a
crescut `n cartierul Bronx. Ea este o
poli\ist[ corupt[ care se treze;te obli-
gat[ de cei de la FBI s[-l prind[ `n fla-
grant pe ;eful ei. „Majoritatea oame-
nilor se consider[ buni. Fiecare dintre
noi ̀ ncerc[m s[ facem c]t mai mult bi-
ne, dar cu to\ii facem uneori ;i lucruri
rele, fie c[ e vorba s[ min\im sau s[ ne
`n;el[m pe noi sau pe al\ii.”

~n ciuda programului ̀ nc[rcat, ve-
deta este devotat[ celor doi micu\i, ge-
menii Max ;i Emme. „Vin cu mine pes-
te tot unde se poate.” C]nd este ̀ n New
York, mama ei, Guadelupe ;i sora Lyn-
da o ajut[. ~n timpul s[pt[m]nii co-
munic[ cu copiii prin FaceTime. C]nd
are film[ri dup[ amiaz[, iau pr]nzul
`mpreun[ acas[. „Sunt at]t de ferici\i
c[ sunt cu ei. Iar c]nd trebuie s[ plec,

Max m[ `ntreb[ «Unde mergi? La re-
peti\ii sau pe platouri?».” C]nd se
`nt]mpl[ s[ ajung[ acas[ dup[ ce ei s-
au culcat, `;i face o poz[ cu telefonul
la p[tu\urile lor, „ca s[ ;tie c[ am fost
acolo”. Av]nd o mam[ care munce;te
at]t de mult presupune ;i unele res-
ponsabilit[\i din partea lor. „Sunt ocu-
pat[ ;i ei ;tiu asta. :i mai ;tiu c[ una
dintre responsabilit[\ile lor este s[ m[
ajute s[ m[ pot odihni. Dac[ dorm mai
mult diminea\a c]nd vin t]rziu seara,
ei stau `n lini;te, deoarece mami are
nevoie de somn. Suntem o echip[.”

Ceea ce o ajut[ s[ fac[ fa\[ progra-
mului s[u epuizant ce presupune
film[ri `n timpul s[pt[m]nii ;i emi-
siunea „American Idol” `n weekend,
este mentalitatea de sportiv. „:tiu c]nd
suntem `n timpul unei curse, a;a c[
trebuie s[ am grij[ de partea emo\io-
nal[, mental[ ;i fizic[.” Cei care `i cu-
nosc povestea de via\[, ;tiu c[ aceast[
energie ;i etica ei profesional[ `;i au
r[d[cinile `n copil[ria petrecut[ `n
Bronx. Cele trei surori Lopez au crescut
privindu-;i tat[l care muncea ̀ n schim-
bul de noapte ̀ n timp ce mama vindea
produse casnice dup[ ce-;i termina
programul la gr[dini\[, unde era edu-
catoare. „Mama iubea muzica de orice
fel. Am crescut ascult]nd muzic[ `n
spaniol[, englez[ ;i versuri country.”

Pe l]ng[ muzic[ a fost ;i dansul, pe ca-
re-l descrie ca fiind cea mai natural[
stare a ei. „Mama adora s[ danseze, la
fel ;i eu. Dansam tot timpul acas[. M-
a ̀ nscris prima dat[ la ore de dans c]nd
aveam 4 - 5 ani.”

Anul trecut a `nceput s[ practice
medita\ia transcendental[ tocmai pen-
tru a o ajuta s[ fac[ fa\[ perioadelor
cople;itoare din activitatea ei. De dou[
ori pe zi, vedeta `;i ofer[ 20 de minute
pentru a ̀ nchide ochi ;i a-;i relaxa min-
tea. „~ntotdeauna `ncerc s[ caut acti-
vit[\i care m[ \in cu picioarele pe
p[m]nt.” Medita\ia e doar unul din
trucurile pe care le folose;te c]nt[rea\a
pentru a se sim\i ;i a ar[ta mai bine
chiar ca la 20 de ani. Evitarea pe c]t
posibil a expunerii la soare a ajutat-o
s[ aib[ un ten f[r[ probleme, la fel ;i
faptul c[ nu consum[ b[uturi alcoolice,
nu fumeaz[ ;i bea doar cafea decofei-
nizat[. Mi;carea ;i exerci\iile fizice pre-
fer[ s[ le fac[ diminea\a, de 3-4 ori pe
s[pt[m]n[. C]nd este ̀ n New York, lu-
creaz[ cu antrenorul David Kirsch, iar
`n Los Angeles cu Tracy Anderson, ofe-
rindu-i astfel posibilitatea s[ aib[ un
regim fizic variat. „C]nd ai 20 de ani,
crezi c[ le ;tii pe toate. Dup[ 30 de ani
afli c[ nu ;tii nimic, iar la 40 de ani
realizezi c[ nu e;ti perfect ;i c[ este `n
regul[ a;a.”

Jennifer Lopez 
a `nceput noul an `n for\[


