
S`n`tate Frumuse]e&
Fasolea este un aliment benefic
inclusiv pentru diabetici

Detoxifierea ficatului cu ajutorul
remediilor de la Hypericum
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Oala de sarmale a bunicii, o expozi\ie
despre buc[t[rie ;i tradi\ie

~ntr-o perioad[ `n care
plou[ din toate p[r\ile cu con-
certe de Cr[ciun ;i colindele
ajung s[ creeze, `n loc de bu-
curie spiritual[ autentic[, o su-
pradoz[ obositoare, biserica
romano-catolic[ Calvaria a
avut inspira\ia s[ ofere g[zdui-
re unui concert de oper[ ;i lie-
duri. A;a cum a spus p[rintele
Iulian Bud[u, arta valoroas[
are ̀ n sine poten\ialul ̀ n[l\[rii
spiritului spre comuniunea cu
Dumnezeu, f[r[ ostenta\ie.
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Zaharia Stancu `;i 
vars[ oful pe o 
expozi\ie de carte 
din Bucure;ti `n 
Revista afirmarea 

Sarmalele au fost inventate ;i răspândite de turci

În condiţiile în care consilierea şi orientarea şcolară
şi profesională sunt în România mai mult de formă, in-
formaţiile despre şansele de inserţie profesională după
absolvirea unei universităţi sunt cruciale pentru orice
tânăr. Pentru a evita cheltuieli inutile, risipă de timp şi
energie, am selectat câteva informaţii provenite din di-
verse studii de piaţă, folositoare pentru tinerii absolvenţi
de liceu. Desigur, nimeni nu poate garanta că o specia-
lizare căutată în acest an va avea la fel de mare succes şi
în anii următori, dar unele elemente de orientare tot
există.
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Facult[\i - fabrici de ;omeri 
;i facult[\i care asigur[ slujbe
dup[ absolvire
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Zaharia Stancu a publicat `n revista
tip[rit[ la Satu Mare un text ironic ;i polemic
intitulat “Scriitorul Coate-Goale și Luna Căr-
ții”, referindu-se la expozi\ia de carte organi-
zat[ la B[neasa `n 1936 `n cadrul Lunii Bu-
cure;tilor sub patronajul regelui Carol al II-
lea, aproximativ ̀ n zona unde ̀ n zilele noastre
se desf[;oar[ marile t]rguri de carte g[zduite
de Capital[. Un om cu convingeri de st]nga,
Zaharia Stancu nu a fost pl[cut impresionat
de festivismul ;i ipocrizia care au marcat fes-

tivit[\ile culturale.
“A vorbit și unul, un sociolog grăsun ca

un groștei, despre sat și săteni, despre cartea
sătească, despre arta sătească și despre close-
tele sătești. Gândeam< și eu sunt de la sat.
Cum de am văzut la sate numai râie, numai
sărăcie lucie, numai pelagră și burți flămân-
de? M'am socotit imbecil și m'am ciupit tare,
ca să mă pedepsesc, de fese.”

I
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

S[tm[renii au reg[sit muzica
de oper[ la Biserica Calvaria

Președintele rus, Vladimir
Putin, a mărturisit într-o
întâlnire cu angajați ai unei
întreprinderi din Celiabinsk (în
estul munților Urali) că și-ar
dori să călătorească mai mult
după încheierea carierei sale
politice.  "Astăzi, toate călătoriile
mele se reduc la faptul că ajung
într-un aeroport, de acolo într-
o încăpere, apoi înapoi la
aeroport, iată și întreaga mea
călătorie", a spus Putin.

Dac[ va candida `n 2018,
pentru al 4-lea mandat ar fi
pre;edinte p]n[ `n 2024.

       Preşedintele ales al SUA,
Donald Trump, a declarat că
este o mare onoare să fie
desemnat personalitatea anului
2016 de către revista Time, dar
nu este responsabil de divizarea
societăţii americane.
       Imediat după publicarea
copertei cu Donald Trump,
însă, pe reţelele de socializare
tot mai mulţi oameni au început
să comenteze fotografia aleasă
şi mai ales faptul că litera M din
numele TIME pare să ia forma
unor coarne pe capul
preşedintelui ales.
       ''Mai vede cineva coarnele?'',
se întreabă un utilizator pe
Twitter, iar altul pare că îi
răspunde< ''Mă mir că TIME l-
a numit pe Satana omul anului,
dar măcar i-au pus coarne pe
copertă''.

Putin ;i-ar dori s[ 
c[l[toreasc[ dup[ 
ie;irea din politic[

Trump, desemnat 
personalitatea
anului 2016

       În fiecare an, echipa
Dictionary.com caută un cuvânt
care a înregistrat un trend
ascendent pe parcursul anului.
Alegerea din acest an este
cuvântul xenofobia.
       Xenofobia, care reprezintă
o atitudine de teamă, respingere
și ură față de persoanele străine
de grupul etnic din care face
parte subiectul își are rădăcinile
în două cuvinte greceşti< xénos,
care înseamnă străin, și –
phóbos (fobie) care înseamnă
frică – panică.
       Potrivit site-ului, cele mai
multe căutări ale termenului
xenofobie au avut loc în data de
24 iunie, cu o creştere de 938%,
când termenul a fost căutat de
sute de useri pe oră. Asta s-a
întâmplat la o zi după ce Marea
Britanie a votat, în urma
referendumului cunoscut drept
"Brexit", ieşirea din Uniunea
Europeană. De asemenea, pe 9
noiembrie, la o zi după alegerile
prezidenţiale din Statele Unite,
numărul căutărilor cu termenul
"xenofobie" a fost mai mare.

Xenofobia, cuvântul 
anului 2016

Zaharia Stancu a fost colaborator al Revistei “Afirmarea” din Satu Mare.
Articolul său a fost publicat în numărul din luna mai 1936
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Dac[ e din nou Cr[ciun,
atunci s[ avem cel mai
la mod[ brad
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Alfred Nobel, plecat dintre cei vii
acum 120 de ani, ̀ n 10 decembrie 1896,
fost una dintre cele mai ilustre perso-
nalităţi ale secolului al XIX-lea. In-
venţiile, viziunea şi generozitatea sa
aveau să marcheze profund cursul şi
dezvoltarea civilizaţiei umane. A fost
un vizionar dar şi - poate într-o măsur[
mai mare - un Mecena în toată puterea
cuvântului. A rămas un punct de refe-
rinţă, un simbol viu şi o sursă de inspi-
raţie pentru mulţi. Astăzi, numele său
a rămas ataşat de cel mai râvnit şi pres-
tigios premiu de pe mapamond, a cărui
decernare continuă să fie cel mai im-
portant eveniment de gen din mediile
politice, culturale şi ştiinţifice inter-
naţionale.

Fire deosebit de inteligentă şi prag-
matică, tânărul suedez intuieşte valoa-
rea şi importanţa explozibililor în di-
versele domenii de activitate ale proas-
păt instalatei Epoci Industriale. Se apu-
că deci de cercetări asupra explozibili-
lor, în paralel cu comercializarea ni-
troglicerinei. Experimentează şi com-
bină noi formule ale puternicului ex-
ploziv lichid, încercând să creeze un
tip de nitroglicerină cât mai stabil po-
sibil, care să nu explodeze la cele mai
mici mişcări. Porneşte având ca mate-
rial de bază tot nitroglicerina, căreia îi
adaugă diferite tipuri de substanţe ame-
lioratoare. Varianta norocoasă s-a do-
vedit a fi kieselgur-ul, numit şi diato-
mită (o rocă sedimentară silicioasă),
pe care l-a amestecat cu nitroglicerina,
transformând astfel periculosul lichid
explozibil într-o pastă care ulterior s-
a solidificat.

Noua substanţă avea aceeaşi forţă
de explozie devastatoare a nitroglice-
rinei, doar că era mult mai stabilă şi
rezistentă la şocurile mecanice. Alfred
Nobel a botezat-o, în premieră, dina-
mită şi a patentat-o în anul 1867.

Pe data de 27 noiembrie 1895, în
cadrul Clubului Suedezo-Norvegian
din Paris, marele inventator avea să
anunţe în public crearea premiului ca-
re-i va purta numele pe veci. Tot atunci
şi-a citit testamentul, care stipula ca
toată averea sa să fie transformată în-
tr-un fond de lichidităţi din care, anual,
să fie răsplătite mari realizări în ştiinţă,
precum şi eforturile făcute de o per-
soană pentru instalarea păcii pe planetă
- indiferent de religia, naţionalitatea,
rasa ori sexul celor ce înfăptuiseră aces-
te realizări.

După ce şi-a plătit toate taxele, No-
bel şi-a cedat integral averea adminis-
tratorilor fondului din care aveau să fie
răsplătiţi laureaţii de mai târziu. Era
vorba de suma de 31.225.000 coroane
suedeze, adică aproximativ 250 milioa-
ne USD la nivelul anului 2008.

120 de ani
de la moartea 

lui alfred nobel

TRADI}II
Dac[ `nceputul lunii decembrie este geros, a;a va fi zece s[pt[m]ni. Tot tradiția spune ca
o iarn[ geroas[ `nseamn[ c[ vara va fi c[lduroas[, dac[ va fi z[pad[, iar anul care va
veni va fi roditor.
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Luna Decembrie este luna a
zecea `n Calendarul Roman,
dup[ vechea socoteal[, cea a ca-
lendarului  cu `nceput de ani la 1
martie ;i a doisprezecea dup[ Ca-
lendarul Iulian ;i gregorian, ca-
lendarul pe care ̀ l folosim ̀ n pre-
zent, cu `nceput de an la 1 ianua-
rie. Grecii numeau luna decem-
brie Poseidon.

~n tradi\ia popular[ lunii Decem-
brie i se mai spune ;i  Undrea sau An-
drea ;i vine de la faptul c[ `nc[ se
p[streaz[ amintirea Sf]ntului Andrei,
s[rb[torit pe 30 noiembrie. Ion Luca
Caragiale spune `n Calendar despre
luna decembrie< "Gerul `nghea\[ be-
curile felinarelor pe uli\e. Prim[ria
hot[r[;te a a;eza la fiecare r[sp]nte
c]te o sob[ de tuci. Un amic al guver-
nului va fi ̀ ns[rcinat, f[r[ leaf[, numai
cu diurn[, s[ mearg[ la Paris spre a
cump[ra sobele, cari vara vor putea
servi ;i la altceva."

Tradi\ia spune c[ `n aceast[ lun[
gospodarii continu[ activit[\ile ̀ n gos-
pod[rie, au grij[ de animale ;i de sta-
rea gr[dinilor ;i c]mpurilor. Fetele
nem[ritate se spal[ cu prima nea ca s[
fie frumoase ;i dr[g[stoase. 

Tot acum se fac ;i prevestirile de
timp. Dac[ `nceputul lunii este geros,
a;a va fi zece s[pt[m]ni. Tot tradiția
spune ca o iarn[ geroas[ `nseamn[ c[
vara va fi c[lduroas[, dac[ va fi z[pad[,
iar anul care va veni va fi roditor.

Sărbători și practici magice

Luna lui Undrea abund[ de s[rbă-
tori care sunt `nso\ite de obiceiuri ;i
practicile magice, cele mai cunoscute
dintre ele fiind<

La 4 decembrie este pr[znuit[
sf]nta muceni\[ Varvara,  protectoarea
minerilor, iar la 5 decembrie pe
Sf]ntul Sava, protectorul casei ;i al
animalelor.

La 6 Decembrie este cinstit Sf. Ni-
coar[, Sf. Neculai, Sf. Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, sf]ntul
protector al copiilor, femeilor ;i
cor[bierilor, ap[r[tor de rele ;i f[c[tor
de minuni. Se consider[ ̀ nceputul ier-
nii c]nd acesta `;i scutur[ barba, dac[
nu a nins, urmarea fiind o iarn[ grea,
lung[.

Sf. Spiridon, f[c[tor de minuni, pa-
tronul ciubotarilor este s[rb[torit pe
12 decembrie. Se \ine pentru p[zirea
casei, sporul c]mpului, ap[rare de boli,
lovituri, fiare s[lbatic.

La 20 Decembrie ̀ n calendarul bi-
sericesc este consemnat[ s[rb[toarea
Sf. Mucenic Ignatie Teoforul,  (o p[rti-
cic[ din moa;tele sale se afl[ la Tis-
mana). Pentru \[rani, Ignat a fost ̀ ns[
un simplu om nec[jit care, vr`nd s[-;i
taie porcul, ca tot rom]nul, a sc[pat
securea taman `n capul lui tat[-s[u,
omor`ndu-l pe loc, apoi c[indu-se
toat[ via\a ;i, `n cele din urm[, pri-
mind mil[ de la Dumnezeu ;i de la Sf.
Petru (ce aveau pe atunci obiceiul s[
umble pe p[m`nt). ~n ziua de Ignat se
taie porcul ;i nu e bine s[ lucrezi al-
tceva. 

Preziua Ajunului

La 23 Decembrie este preziua Aju-
nului. Este o zi de post, iar `n unele

zone copiii merg la colindat. Dup[
miezul nop\ii se face Masa de Ajun cu
gr]u fiert, turt[, p]ine, fasole, vin de
sufletul mor\ilor ;i se ̀ mpart la familie
;i la vecini.

~n Ajunul Cr[ciunului, pe 24 de-
cembrie, se ajuneaz[. Se fac prevestiri
de timp pentru aflarea vremii anului
urm[tor folosind calendarul de ceap[,
dar ;i alte practici. Tot `n aceast[ zi se
`ncepe orice lucru pentru a avea spor
la el peste an. De aceast[ zi se leag[ o
serie de supersti\ii<nu se d[ din cas[,
se m[tur[ invers ;i nu se scoate guno-
iul ca s[ nu se duc[ norocul. Fiind
ajun, se \ine post, p]n[ `n ziua de
Cr[ciun, dup[ Sf]nta Liturghie. Exist[
totu;i obiceiul `n unele p[r\i s[ se
m[n]nce pe;te, ca ap[rare de friguri
;i nu se bea rachiu c[-i al dracului

Colindatul cre;tin

~n Ajunul Cr[ciunului, pe `nserat,
`n toate satele din \ar[, `ncepe colin-
datul. Copiii cu steaua vestesc Na;terea
Domnului ;i sunt primi\i cu bucurie
de gazdele care `i r[spl[tesc cu mere,
nuci ;i colaci, fiind `nc[ zi de post.

~n Maramure; ;i la noi ̀ n Satu Ma-
re cei care colind[ sunt oameni ̀ n toat[
firea. Obiceiul este s[ treac[ pe la fie-
care cas[ iar apoi, cu tot cu gazdele
care i-au omenit, s[ continue colinda-
tul. Postul Cr[ciunului ia sf]r;it ;i fie-
care se poate bucura de m]nc[rurile
rituale< preparatele din porc, sarma-
lele, colacii ;i cozonacii, pr[jiturile ;i
vinul. Cele trei zile de s[rb[toare ale
Cr[ciunului aduc lini;te ;i pace `n ca-
se.

Colindele sunt de dou[ feluri< re-
ligioase ;i laice. Cele religioase au ori-
gine literar[, iar subiectele lor se refer[
de cele mai multe ori la Isus. Colindele
profane (sau lume;ti) au un caracter
liric, ;i de multe ori sunt adaptate de
colind[tori la situa\ia celor în fa\a
c[rora le cânta.

Colindatul cu motive religioase,
de;i de origine bisericeasc[, e totu;i
format tot dup[ modelul colindatului

de tip p[gân< având de fapt origine co-
mun[ cu acesta.

Tipuri de colinde

Colindele Domnului (În drum
spre Vifleim, Na;terea Domnului, Ves-
tirea P[storilor, Închinarea P[storilor,
Pornirea Magilor dup[ stea, Închina-
rea Magilor, T[ierea Pruncilor, Nume-
le Domnului, Patimile Domnului,
Vânzarea ;i R[stignirea, Coborârea de
pe Cruce)>

Colindele Sfin\ilor (Colindul
Cr[ciunului, Sf. Vasile, Sf. Nicolae, Sf.
Ion, etc.)>

Colindele Omului (Colind de copil
mic, de fat[ mare, de fl[c[u, colindul
omului bogat ;i milostiv, colind de pre-
ot, de cioban, de vân[tor, de pescari,
de marinari, colind de viteaz, de fa-
milie, de însur[\el, etc.)

Creatorii acestor produc\ii popu-
lare sunt diferi\i, dup[ cum diferit este
;i felul colindului, pentru cele religioa-
se de nuan\[ cre;tin[ putem socoti c[
f[uritorii sunt preo\ii, c[lug[rii ;i
cânt[re\ii biserice;ti, dasc[lii ;i diecii,
fiindc[ ei erau cunosc[tori ai Evan-
gheliilor ;i ai Vie\ilor Sfin\ilor. Cât pri-
ve;te pe cele profane, ca autori definim
pe anonimii creatori talenta\i care au
f[urit poezia popular[. Peste aceast[
crea\ie ini\ial[ s-a suprapus prelucra-
rea veac de veac ;i an de an în obice-
iurile ;i datinile str[mo;e;ti, la marile
s[rb[tori de iarn[.

~mpodobirea bradului

~mpodobirea pomului de Cr[ciun
nu a fost la fel tot timpul. 

De;i `n Europa originea sa pre-
cre;tin[ nu mai e contestat[ de ni-
meni, p[rerile r[m]n totu;i ̀ np[r\ite<
unii v[d `n el o reprezentare a ,,arbo-
relui lumii’’, al\ii ̀ l consider[ o referire
direct[ la ,,arborele Paradisului’’,
`mpodobit cu mere de un ro;u aprins,
care amintesc de p[catele comise de
primii oameni, `nainte de alungarea
lor din rai.

P]n[ `n sec. al 15-lea, crengu\ele
verzi cu care erau `mpodobite casele
cu ocazia Cr[ciunului, ca ;i darurile
care le f[ceau oamenii unii altora, erau
considerate tradi\ii p[g]ne. Dar nu
peste mult[ vreme ̀ n locul acestora va
fi folosit un arbore `ntreg. Bradul
`mpodobit se `nt]lnea ca pom de
Cr[ciun doar ̀ n ora;ele din Germania
sf]r;itului de secol XIX, dar odat[ cu
Primul R[zboi Mondial s-a r[sp]ndit
pe `ntreg teritoriul acestei \[ri.

Conform documentelor, în 1605
la Strasbourg a fost înălțat primul pom
de Craciun, într-o piață publică. Nu
avea încă lumânări și era împodobit
cu mere roșii. In 1611, la Breslau, du-
cesa Dorothea Sybille von Schlesien
împodobește primul brad așa cum îl
cunoaștem noi astăzi.

După 1878, decorațiunile (globu-
rile) de Crăciun din sticlă argintată de
Turingia au tot mai mult succes, așa
că această tradiție pur germană va cu-
ceri întraga lume, fiind adoptată pre-
tutindeni, fie că este vorba despre țări
din Asia, Africa, America de Nord și
de Sud sau Australia.

La sfârșitul sec. al 19-lea, în saloa-
nele germane, sărbătoarea era de ne-
conceput fără pomul de Crăciun, îm-
podobit și scânteietor. In 1776, prin
intermediul soldaților germani care
participau alături de englezi la războiul
de independență, tradiția pomului de
Craciun ajunge și în Statele Unite, iar
în anul 1880 cucerește și Casa Albă.

La noi obiceiul a pătruns odată cu
influența germană, când primii stu-
denți români au inceput să meargă la
studii la universitățile din Berlin sau
Viena, și la curtea regală a dinastiei
Hohenzollern, sosită în Țările Române
în 1866 unde prinții și prințesele au
început să împodobească bradul, obi-
ceiul fiind imediat imitat de protipen-
dada bucureșteană. Cântecul german
de Crăciun O Tannenbaum devine în
limba română O brad frumos, iar obi-
ceiul împodobirii bradului pătrunde
în toate casele românilor.

:tefania Cri;an

~n Ajunul Cr[ciunului, pe `nserat, `n toate satele din \ar[ `ncepe colindatul

Tradi\ii ;i obiceiuri `n luna decembrie< 
fetele nem[ritate se spal[ cu prima nea 

ca s[ fie frumoase ;i dr[g[stoase
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ISTORIE
Acesta a publicat `n revista tip[rit[ la Satu Mare un text ironic ;i polemic intitulat “Scriitorul

Coate-Goale și Luna Cărții”, referindu-se la expozi\ia de carte organizat[ la B[neasa `n 1936 `n
cadrul Lunii Bucure;tilor sub patronajul regelui Carol al II-lea, aproximativ `n zona unde `n zilele
noastre se desf[;oar[ marile t]rguri de carte g[zduite de Capital[.

~ncheiem azi seria `n care am
republicat articole ap[rute `n
num[rul din luna mai 1936 al re-
vistei s[tm[rene “Afirmarea”,
num[r `n care redac\ia a avut
parte de un colaborator cu pres-
tigiu na\ional< scriitorul Zaharia
Stancu.

Acesta a publicat ̀ n revista tip[rit[
la Satu Mare un text ironic ;i polemic
intitulat “Scriitorul Coate-Goale și Lu-
na Cărții”, referindu-se la expozi\ia de
carte organizat[ la B[neasa `n 1936 `n
cadrul Lunii Bucure;tilor sub patro-
najul regelui Carol al II-lea, aproxima-
tiv `n zona unde `n zilele noastre se
desf[;oar[ marile t]rguri de carte
g[zduite de Capital[.

Un om cu convingeri de st]nga,
Zaharia Stancu nu a fost pl[cut impre-
sionat de festivismul ;i ipocrizia care
au marcat festivit[\ile culturale ale ace-
lei luni, iar textul s[u reflect[ aceste
nepotriviri ̀ ntre discursul oficial ;i rea-
litatea din \ar[, inclusiv `n r]ndul oa-
menilor de cultur[. Red[m mai jos tex-
tul semnat de Stancu.

Impresii de la inaugurare

Viu de la ”Luna Cărții”. Calc pe puf.
Niciodată n'am fost mai extaziat. Am
vizitat expoziția asta și eri și alaltăeri.
Am luat parte și la deschidere. Nu te-
am văzut, pezevenghiule! Desigur, te-
a reținut vre-o afacere...

Stai, să-ți spun cum s'a petrecut.
Duminică am plecat de-acasă la opt
dimineața. Stau la Bellu. Expoziția e
lângă Băneasa. N'am avut mărunțiș de
tramvai. Am luat-o apostolește. Îmi fă-
cusem rost și de o invitație. N'aveam
frac. Nici guler alb. Cu toată vigilența
polițiștilor am izbutit să mă strecor în
expoziție.

N'am mâncat bătaie. Nu. Am fost
bruscat, îmbrâncit, înjurat de mamă și
de surori de gardiștii galonați și băr-
bieriți proaspăt. Unul mi-a scăpat din
greșeală vre-o trei pumni sub coaste,
dar cred că dacă se știa că sunt scriitor
nici unul din fleacurile astea nu mi s'ar
fi întâmplat.

Pe urmă m'am strecurat în pavilio-
nul culturii. Cărți și steaguri. Steaguri
și Cărți. Am așteptat dosit după alții.
Au venit o mulțime de domni eleganți
cari nici nu scriu nici nu citesc. Unii
roșii. Alții rumeni. Alții foarte burtoși.
Au venit și cucoane. O sumedenie. Pe
urmă a sosit și Măria Sa Regele.

Domnii aceia gătiți au început să
vorbească. M'am bucurat. Domnii ace-
ia erau, ca și mine, scriitori. Vorbeau
de destinul tragic al scriitorului român
și eu vedeam că destinul lor, căci și ei
spuneau că sunt scriitori români, nu
avea nici un tragism. Dimpotrivă. Mi-
am zis< Doamne, sunt scriitor român.
Dă-mi și mie un destin tragic, să mi-l
plâng și eu, în fața Măriei Sale Voevo-
dului Culturii.

A vorbit și unul, un sociolog grăsun
ca un groștei, despre sat și săteni, des-
pre cartea sătească, despre arta sătească
și despre closetele sătești. Gândeam< și
eu sunt de la sat. Cum de am văzut la
sate numai râie, numai sărăcie lucie,
numai pelagră și burți flămânde? M'am
socotit imbecil și m'am ciupit tare, ca
să mă pedepsesc, de fese. Și m'am ho-
tărât să plec la țară, să văd asta, higiena
și cultura sătească. Am să încep cu Oto-

penii înnecați în nămoale și am să sfâr-
șesc cu Domneștii sufocați în bălegar.

Apoi s'au făgăduit scriitorilor case
și un palat. Am observat bucurie mare
pe obrazul poetului ăluia cu capul țu-
guiat, Ion Pillat. Și am gândit< e bine.
La anul poetul ăsta mare o să se odih-
nească nu ca acum, la azilul de pe che-
iul Dâmboviței, ci într-o casă adevăra-
tă, cu uși, cu ferestre, poate chiar cu
baie, într'o casă scriitoricească.

Și am fost fericit peste măsură. Și
am cugetat< peste patruzeci, cinci zeci
ori poate peste o sută-două de ani, când
voi deveni și eu poet mare, mi se va în-
gădui și mie să locuesc într'o casă. Da,
într'o casă adevărată. Și mi-a venit să
chiui. Mi-a venti să cad în genunchi și
să sărut pământul de bucurie. Dar
m'am stăpânit și ca să-mi dau seama
că nu visez m'am ciupit iar de fese,
adânc, până la sânge.

Cartea, un produs de lux

Pe urmă a vorbit Măria Sa și toată
lumea a tăcut. Apoi, odată cu străluci-
tul alai au plecat fracurile și decorațiile.
A rămas plebea. Și cărțile, lungite în
rafturi ca'n sicrie. Le-am privit pe rând
și am vrut să le mângâi, dar un băiat
de librărie mi-a strigat< ”Domnu, ia
mâna că nu e voie”. Și am luat-o. De ce
să n'o iau? Mâna mea. Cărțile, ale lui.

Am admirat romanele, proaspăt
apărute. Și cărțile de eseuri. Și volumele
de versuri. Am admirat chiar o colecție
de cărți, compuse de niște domnișori,
pentru țărani, și tipărite, pe hârtie pec-
tată, cu subvenții dela stat, de alt dom-
nișor. E drept, n'am văzut cărți ieftine
pe cari să le cumpere un muncitor ori
un elev de liceu sărac și sârguitor. N'am
văzut nici cărți pe cari un țăran rătăcit
prin expoziție să le poată cumpăra cu
câțiva lei și aă le pună, la păstrare pen-
tru când o avea vreme să le slovenească,
sub chimir.

Dar ce însemnează aceste puține
lipsuri pe lângă marile înfăptuiri văzute
de mine la expoziția lunii cărții?

Am fost la deschidere. Am fost eri.
Am fost alaltăeri. Am fost azi. Vin și
mâine. Mă ustură tălpile de drumul pe
care îl fac dela Bellu la Băneasa dimi-
neața, dela Băneasa la Bellu seara. Sunt
însă fericit. Asist la progresul culturii
românești. Asist la marea operă de re-
generare a neamului meu prin cultură.
Asist la ridicarea scriitorimii române,
ca breaslă.

Uitasem să-ți spun< la prânz mă-
nânc pâine cu ridichi pe malul lacului
și, întins cu pântecul pe iarbă, regește,
compun poemele ce-mi vor aduce ne-
murirea.

P[rerea redac\iei
despre Luna C[r\ii

~ntr-o notiță de pe ultima pagin[
redac\ională, Octavian Ruleanu, unul
din conduc[torii revistei, exprim[ o
p[rere mai optimist[ despre
`nsemn]tatea manifest[rii de la Bucu-
re;ti<

“Gândurile ni se înfiripează în pur-
pură. Este marea sărbătoare a spiritului
deslănțuit ca un val de limpezire peste
întunerecul urgiei omenești.

Luna cărții recent inaugurată, de-
pășind de astă dată însemnătatea unei
singure săptămâni, ar trebui să fie o ri-
dicare a nimbului scriitoricesc... Poate
nu va fi. Totuși... Se va revărsa licoarea
miresmelor cuprinse în litere de tipar
pecetluite în file, peste poporul cel
mult, ce așteaptă lumină... Vom des-
vălura ceața visului alături de marii
creiatori și meșteri ai graiului româ-
nesc, Mihail Sadoveanu, Cezar Petres-
cu, Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodo-
reanu, Mircea Eliade și restul celor ti-
neri, toți cu stylouri încrustate în aur
ascuțit la dalta sufletelor mari și lim-
pezi.

Vom uita sluțenia vremurilor și
tânjala inimelor închise în provincia
neînțelegătoare, și vom flutura, mulți,
puțini câți vom fi, umbrele fantasmelor
din viziunile noastre aprinse, cu putere
de vis.

Revista noastră urmărește acest
drum. Ne închinăm deci în fața puterii
dădătoare de slovă și duh. și credem
neîndoios în rămășița unor înalte con-
cepții pentru tot ce este frumos și es-
tetic ca artă.”

De altfel, revista despre care vorbim
dedic[ trei pagini consemn[rii ;i co-
ment[rii, adesea critice, a ultimelor
apari\ii editoriale ale perioadei, c[r\i
semnate de scriitori care nu au trecut
testul timpului.

Cine a fost Zaharia Stancu?

Pentru c[ genera\iile mai noi poate
nu `l cunosc at]t de bine pe Zaharia
Stancu, un scriitor promovat mai ales
`n timpul comunismului, red[m c]teva
repere biografice.

Zaharia Stancu (1902-1974) și-a
început cariera literară ca gazetar și
poet liric, a devenit un militant activ
de stânga, romancier angajat după răz-
boi, în primii ani ai puterii populare.
Ulterior a scris proză realistă, natura-
listă, marcată însă de un lirism specific.
A reînceput să scrie poezie în ultimii
ani ai vieții.

Romanul său “Desculț” (1948) a
fost masiv promovat în perioada co-
munistă, fiind cel mai tradus roman al
unui autor de expresie română și par-
curgând globul “în sandale de aur”, du-
pă cum îi plăcea autorului să spună. A
fost tradus în 24 de limbi până în 1988,
printre altele existând o traducere și în
limba japoneză. Cu toate acestea, în
opinia mai multor critici, cărțile lui im-
portante sunt romanele “Șatra”, “Jocul
cu moartea” și “Pădurea nebună” (Di-
lîi-orman> două cuvinte provenite din

două limbi, care definesc aria sa natală,
Diliorman sau Teleorman).

A fost director al Teatrului Național
din București (1946-1952, 1958-1968),
membru al Comitetului de direcție al
Editurii pentru Literatură și Artă (din
1948), președinte al Uniunii Scriitori-
lor (din 1947) și al Societății Scriitorilor
Democrați din România (din 1948). A
fost exclus din Partidul Muncitoresc
Român, apoi reprimit.

În 1955 a devenit membru titular
al Academiei Republicii Populare Ro-
mâne. În 1966, la un an de la instalarea
la putere a lui Ceaușescu, Stancu a pre-
luat, pentru al doilea mandat, șefia
Uniunii Scriitorilor. A fost sărbătorit
cu fast la aniversarea a 70-a. A încetat
din viață în 1974, la vârsta de 72 de
ani.

Odată cu prăbușirea sistemului co-
munist, Stancu este eliminat treptat
din programele școlare, apoi condam-
nat la o relativă uitare. Reversul me-
daliei a făcut ca, fiindu-i promovate
timp de decenii opere îndoielnice, să
ajungă să fie cunoscut și definit prin și
de acestea, literatura de reală valoare
scrisă de el trecând în plan secund. Re-
cent, un oarecare proces de reabilitare
a fost început de câțiva literați, inte-
lectuali și autori marcanți. 

“Poet, prozator, ziarist, constructor
și conducător de ziare și reviste ce și-
au cucerit un loc în istoria presei și li-
teraturii române, (...) pe orice tărâm a
fost prezent, Zaharia Stancu nu a fost
un figurant, n-a îndeplinit o «sarcină»,
cum se spunea după 23 august. Dim-
potrivă, a fost un luptător fără cruțare,
care se angaja cu toată ființa lui pentru
promovarea adevăratei literaturi, a cul-
turii românești și străine”, scria ̀ n 2012
Valeriu R]peanu despre acest scriitor
care, dincolo de avatarurile lui politice,
a avut momentele sale de str[lucire.

Vasile A.

Zaharia Stancu `n anii maturit[\ii sale creatoare Carol al II-lea, protector al culturii, al[turi de Nicolae Iorga

Zaharia Stancu publica în revista
s[tm[rean[ “afirmarea” din 1936
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Ideea de muzeu cu rafturile
pr[fuite ;i cranii r]njind frumos
spre public pierde din ce `n ce
mai mult teren `n institu\iile de
cultur[ cu acest specific. Cel
pu\in, la Muzeul Jude\ean Satu
Mare, expozi\iile organizate `n
ultima perioad[ au avut o not[
aparte ;i au fost atractive pentru
public, prin str[dania muzeogra-
filor, `n primul r]nd.

O astfel de expozi\ie este ;i
“Oala cu sarmale a bunicii”, care
a fost f[urit[ cu aproape 2 ani `n
urm[ la Sibiu.

Pentru aducerea ;i organizarea ei
la Satu Mare, meritele apar\in Marei
Lobon\ Pu;ca;, restaurator ceramic[
la Muzeul Jude\ean, ;i Adelei Dobres-
cu, restaurator textile, desigur, `n co-
laborare cu muzeele din Bucure;ti, Si-
biu, Zal[u, Timi;.

~ntreaga Rom]nie este reprezen-
tat[ la aceast[ expozi\ie, deoarece aco-
per[ toate marile centre ceramice din
Rom]nia. De altfel, expozi\ia ne
plimb[ prin `ntreaga \ar[, pornind de
la Suceava, ajung]nd apoi la Hune-
doara, ̀ n Oltenia, V]lcea, dar ;i ̀ n ce-
lelalte centre ceramice ale \[rii. Mu-
zeul Satu Mare are ̀ n colec\ie ceramic[
de Satu Mare, de Baia Mare ;i Bihor.
"Omul obi;nuit, vizitatorul obi;nuit,
prive;te aceste oale ca ;i cum ar fi
obiecte de art[, ori aceste obiecte de
ceramic[ reprezint[ mult mai mult.
Sunt ni;te markeri culturali. De ce
spun asta? Pentru c[ nu exist[ urm[
de civiliza\ie f[r[ s[ fie anticipat[ de
ceramic[", a declarat muzeograful An-
drei Milin de la Muzeul Satului
B[n[\ean, ̀ n deschiderea vernisajului.

Drumul unui vas din lut, de la 
groap[ la raftul cump[r[torului 
dureaz[ peste un an

Obiectul din ceramic[ este rezul-
tatul nui demers spiritual. Creatorul,
olarul, me;terul olar, trece printr-o
stare deosebit[ `n momentul produ-
cerii acestor piese. "Practic, drumul
de la groap[, p]n[ pe raftul
cump[r[torului, dureaz[ mai mult de
un an de zile. Me;terul se preg[te;te
`ntr-un mod aparte,  deosebit .
Poste;te, are o stare creatoare special[,
;i apoi o transmite cump[r[torului,
prin modelarea ;i prelucrarea lutului",
a mai men\ionat muzeograful Andrei
Milin.

Aproape `ntocmai procedeaz[ ;i
me;terul Isvanfi Geza, supranumit
"ultimul olar din Vama", prezent ;i el
la vernisaj. ~n localitatea de unde este
originar, aproape c[ nu este cas[ `n
care s[ nu fie o oal[ de fiert sarmale.
Nici nu este de mirare, av]nd `n ve-
dere calit[\ile extraordinare ale vasu-
lui, care se transmit m]nc[rii. " Chiar
cu ocazia acestei expozi\ii, am preg[tit
o oal[ de sarmale, care au fost fierte
cam pe la ora 11 ;i acum suntem `n
jurul orei 14,00 ;i ̀ nc[ sarmalele sunt
calde. Sunt foarte bune. Le p[streaz[
calde. E ca ;i un termos. Dac[ pui un
produs, lichid rece, `l men\ine rece
pentru un timp `ndelungat", ne-a
m[rturisit me;terul olar, ̀ n cadrul ex-
pozi\iei.

Tocmai datorit[ calit[\ilor extra-
ordinare ale vaselor de lut, ̀ n general,
`n perioada de var[, atelierul de ol[rit
al me;terului Geza este foarte vizitat
de copii, ;i nu numai. "Le place aceast[
meserie, vor s[ ;tie mai multe despre
arta ol[ritului, dar adev[rul este c[
aceast[ meserie este pe cale de dis-
pari\ie. Eu fac oalele din lut ;i so\ia le
decoreaz[. Mai avem o mic[ speran\[.
Fiica noastr[ lucreaz[ acum cu noi, ;i
s-ar putea ca totu;i aceast[ meserie
s[ aib[ continuitate", a mai precizat
Istvanfi Geza.

Particularit[\ile ceramicii
din Vama

Me;terul olar din Vama ne-a po-
vestit c[ ceramica f[cut[ `n localitate
a fost dintotdeauna o ceramic[
sm[l\uit[. Asta ̀ nseamn[ c[ are luciu,
fapt care permite utilizarea vasului la
o diversitate mare de produse. De ase-
menea, este foarte u;or de `ntre\inut.
"Eu momentan lucrez cu glazur[ eco-
logic[, adus[ din Spania, de o calitate
foarte bun[, numai c[ trebuie ars[ la
o temperatur[ foarte mare, la peste
1000 de grade Celsius, ;i atunci devine
un produs extraordinar de tare.
Anumi\i compu;i care exist[ ̀ n argil[,
la o temperatur[ de 1000 de grade,
`ncep s[ se topeasc[. Ceramica de Va-
ma are ni;te calit[\i foarte bune, lutul
`n general. Con\ine foarte mult fier.
Din cauza asta, la momentul arderii,
devine ;i mai solid[, rezult]nd astfel
un vas trainic.

Chiar am g[sit ni;te obiecte la Mu-
zeul |[rii Oa;ului, care dateaz[ din
1928. F[c]nd o analiz[ a lor, mi-am
dat seama c[ multe vase au fost f[cute
chiar de bunicul meu. A fost o bucurie
imens[ pentru mine acest lucru ;i tre-
buie s[ subliniez c[ faptul demons-
treaz[ `nc[ o dat[ c[ ceramica de Va-
ma este foarte rezistent[", ne-a mai
m[rturisit olarul.

Cert este un lucru< oala de sarmale

din ceramic[ este din ce `n ce mai
c[utat[. Me;terul olar din Vama are
foarte multe solicit[ri, `n special `n
preajma s[rb[torilor, c]nd cei pleca\i
peste grani\e se ̀ ntorc acas[. Pentru a
face fa\[ cererilor, Istvanfi Geza
preg[te;te vasele din timp, anticip]nd
cu succes num[rul de comenzi.

Gospodinele trebuie s[ pun[ 
ap[ c[ldu\[ `n vas ;i sarmalele 
se fierb `n 40 de minute

P]n[ la urm[, ceea ce promoveaz[
expozi\ia nu este doar oala, ceramica,
ci ;i con\inutul acesteia< sarmalele. 

Gustul ;i mirosul sarmalelor f[cu-
te de bunica `n oalele de ceramic[, pe
;por, pe sob[, r[m]n bine `ntip[rite
`n mintea oricui le-a m]ncat. 

Ele sunt ni;te alimente… rituale.
Se fac la botezuri ;i `nmorm]nt[ri, la
nun\i, `n post sau `n timpul s[rb[to-
rilor. "Putem s[ vorbim despre istoria
unui popor, despre istoria unei etnii,
a unei comunit[\i, sau a unei familii,
raport]ndu-ne la aceast[ poveste a ali-
mentului care este `ntr-adev[r
tradi\ional ;i este cel mai uzitat `n sa-
tul tradi\ional rom]nesc, ;i anume
sarmalele. Atunci c]nd vorbim despre
sarmale, vorbim, de exemplu, de evo-
lu\ia alimenta\iei `n satul tradi\ional,
despre tehnicile alimentare `n satul
tradi\ional, despre alimenta\ia coti-
dian[, ;i despre alimenta\ia ritual[",
a declarat Camelia Burghele de la Mu-
zeul de Istorie ;i Art[ Zal[u. 

Sarmale f[cute `n foi de nap, 
lobod[, vi\[ de vie, sau
curechi, fierte sau p]rg[luite

Institu\ia omoloag[ din  jude\ul
vecin a adus la Satu Mare c]teva re\ete
str[mo;e;ti de sarmale, expuse ̀ n pos-
tere pe pere\i. Doamnele prezente la
vernisaj au fost ̀ ndemnate s[ le ̀ ncer-
ce, cu garan\ia c[ vor fi delicioase.

"~n povestea sarmalelor se
vorbe;te despre toate sarmalele posi-
bile. Despre sarmalele ̀ n foi de varz[,
curechi, cum se spune pe la noi, fie c[
este crud, fie c[ este murat. Despre
cele f[cute cu foi de lobod[, `n foi de
nap, sau `n orice fel de foi de vi\[, sau
`n orice fel de foi `n care se pot `nveli
sarmalele. Despre sarmalele cu orez
;i cu ri;ca; mult mai recente, dar ;i
despre cele tradi\ionale cu p[sat sau
cu razal[i, cum se fac la noi `n S[laj.
Despre sarmalele care sunt p[rg[luite
fie cu ulei, fie cu unsoare, cu untur[
de porc, despre sarmalele fierte pe
;por, pe fiteu, sau coapte ;i r[scoapte
`n cuptor", a mai precizat Camelia
Burghele.

Muzeografii inten\ioneaz[ s[ edi-
teze o culegere de re\ete despre sar-
malele tradi\ionale rom]ne;ti,
s]rbe;ti, ucrainene, sau orice fel de al-
te sarmale, pentru c[ p]n[ la urm[ se
poate vorbi despre multiculturalitate
;i interculturalitate, pornind de la
acest aliment.

De altfel, re\etele de sarmale nu se
deosebesc foarte tare unele de altele
de la o zon[ la alta, ci se deosebesc
mai degrab[ prin gusturile date de
gospodine. "Sigur, calitatea c[rnii con-
teaz[ foarte tare, felul `n care este
preg[tit[, t[iat[ sau m[cinat[, condi-
mentele pe care le folosesc gospodi-
nele, dar baza este aceea;i, ̀ n ̀ ntreaga
Rom]nie, fie c[ vorbim de rom]ni, de
maghiari, ;vabi, sa;i, ;i a;a mai de-
parte", a men\ionat muzeograful
s[tm[rean Mara Lobon\ Pu;ca;.

Trebuie precizat c[ sarmaua, chiar
dac[ nu este ea "foarte" rom]neasc[,
a devenit alimentul cel mai comun `n
spa\iul Europei Centrale. Este adorat[
de ucraineni ;i rom]ni, maghiari ;i
sa;i, deopotriv[. Toat[ lumea face sar-
male. ~ns[ un lucru trebuie spus< Ca
;i p[linca cea mai bun[, probabil ;i
sarmalele cele mai bune se fac tot aici,
la Satu Mare.

Mirela Filimon

Obiectul din ceramic[ este rezultatul unui demers spiritual. Creatorul, olarul, me;terul olar, trece printr-o stare deosebit[
`n momentul producerii acestor piese

"Omul obi;nuit, vizitatorul obi;nuit, prive;te aceste oale ca ;i cum ar fi obiecte de art[, ori
aceste obiecte de ceramic[ reprezint[ mult mai mult. Sunt ni;te markeri culturali. De ce spun
asta? Pentru c[ nu exist[ urm[ de civiliza\ie f[r[ s[ fie anticipat[ de ceramic[", a declarat
muzeograful Andrei Milin.

Sarmalele au fost, se pare, in-
ventate de turci, care le-au răspân-
dit direct în nenumăratele foste
posesiuni otomane, în special în
Balcani, Europa de est şi Asia cen-
trală şi indirect, prin intermediul
altor naţiuni. 

Sarmalele sunt, de obicei, o mâncare
grea (în special cele ne-vegetariene), care
se prepară mai ales în timpul iernii. Se
servesc alături de mămăligă, uneori cu
cartofi, sau pâine, „răcorite” cu iaurt,
smântână sau hrean. În mod normal,
pentru fiecare familie se prepară o oală
(vas) mare cu sarmale, care sunt apoi ser-
vite ca fel principal, la ocazii speciale. În
multe comunităţi ale diasporei sunt
preţuite ca un simbol şi ca o aducere
aminte a meleagurilor natale.

“Sarma” înseamnă “rulou”
sau “pachet”

Termenul „sarma” provine din cu-
vântul turcesc „sarmak”, care înseamnă
„rulou”, sau „pachet”. Este vorba deci des-
pre un ambalaj, ceva care înfăşoară o um-
plutură. Potrivit reteteleluiradu.ro., sar-
ma se foloseşte în paralel cu alt cuvânt
turcesc, „dolma”, cele două fiind interşan-
jabile în multe limbi.

Cum sarma se referă la modul de pre-
parare (rulou), în Turcia el denumeşte şi
produse de patiserie, similare cu bacla-
valele, cum sunt „saray sarma” şi „fistik
sarma”, care sunt preparate din foi de plă-
cintă ce învelesc o umplutură pe bază de
un amestec de alune, nuci, fistic şi sirop.

Preparare

Sarmalele sunt un univers în sine, la
care fiecare ţară şi-a adus contribuţia. Ca
să simplificăm, sarmalele se prepară din
carne tocată (de obicei vită, porc, viţel,
sau o combinaţie a lor, dar şi miel, capră,
cârnaţi, pui, raţă, gâscă etc.), orez, ceapă,
sare, diferite condimente (piper, ver-
deţuri diferite, stafide, seminţe de pin,
scorţişoară, ceapă etc.) amestecate şi apoi
rulate în frunze de dimensiuni mari. Ca
ambalaj se folosesc foile de varză (proas-
pete sau murate), sfeclă, conopidă,
măcriş, viţă-de-vie (proaspete sau mu-
rate) sau chiar frunze de bananier. Aceas-
tă combinaţie este fiartă încet timp de
câteva ore. Există nenumărate variante,
cu carne şi vegetariene, asezonate în mod
diferit. Reţetele pot varia în fiecare ţară,
dar toată lumea este de acord cu faptul
că cea mai bună metodă de a le găti este
fierberea lentă, în vase mari de pământ.

Sarmalele, asociate 
cu bucătăria tradițională

Nu se ştie cu exactitate când a apărut
sarmaua pe teritoriul ţării noastre. Ea are
însă o tradiţie puternică şi este asociată
intim cu bucătăria noastră naţională. La
noi sarmalele se prepară atât cu frunze
de viţă, cât şi cu foi de varză. Sarmalele
cu foi de varză se prepară asemănător cu
varianta sârbească, din carne de porc,
orez, condimente şi afumătură, fierte ore
în şir la foc domol. Românii prepară şi
multe alte legume umplute, vag asemă-
nător sarmalelor, în special ardei, go-
goşari, dovlecei, roşii. Toate aceste pre-
parate se servesc cu pâine, sau mămăligă,
şi sunt stropite cu iaurt, sau smântână.
Sarmalele sunt un preparat destinat în
special sărbătorilor religioase, ca Paştele
şi Crăciunul, şi chiar ocaziilor festive,
mai ales nunţilor. Sarmaua reprezintă
poate cel mai clar exemplu despre cum
istoria, comerţul, cultura şi gastronomia
sunt legate unele de altele. Este interesant
de văzut cum o civilizaţie, cea otomană,
a putut propune şi răspândi un preparat
tuturor ţărilor cu care a intrat în contact,
indiferent că a fost vorba despre război,
comerţ sau schimb cultural.

Vlad M.

Sarmalele au fost
inventate ;i

r[spândite de turci
Oala de sarmale a bunicii, o expozi\ie 

despre buc[t[rie ;i tradi\ie
~ntreaga Rom]nie este reprezentat[ la aceast[ expozi\ie, deoarece acoper[ toate marile centre ceramice 
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S~N~TATE

V-a\i ̀ ntrebat vreodat[ ce se ̀ nt]mpl[
cu organismul dup[ ce be\i o doz[ de
Cola? Mul\i oameni nu se g]ndesc la asta
;i nici nu consider[ c[ este important.
Ins[ aceast[ b[utur[ popular[, de culoare
`nchis[, are un impact substan\ial asupra
organismului. Dr West Conner, farmacist
de profesie, a scos ̀ n eviden\[, pe pagina
lui de internet, aceste efecte nocive<
Primele 10 minute

Dup[ ce a\i consumat o doz[ de Cola,
organismul dumneavoastr[ este bom-
bardat cu zah[r. Mai concret, doar ce a\i
consumat 10 linguri\e de zah[r, adic[ do-
za zilnic[ recomandat[. Organismul
dumneavoastr[ nu poate dizolva acest
aport ;i asta din cauza fosfa\ilor pe care
`i con\ine ;i care sunt responsabili cu
gustul.
Dup[ 20 de minute

Aportul de glucoz[ este imens, iar
organismul elimin[ insulin[ doar o sin-
gur[ dat[. Ficatul ̀ ncepe s[ lucreze ime-
diat ;i transform[ zah[rul `n gr[simi.
Dup[ 40 de minute

Acum, cafeina prezent[ ̀ n Cola a fost
absorbit[ total de organism. Ficatul eli-
min[ ;i mai mult zah[r `n s]nge. Nu v[
mai sim\i\i extenua\i ;i asta datorit[ blo-
cajului receptorilor adenozinei.
Dup[ 45 de minute

Organismul elibereaz[ ;i mai mult[
dopamin[, care stimuleaz[ pl[cerea din
cerebel. Exact efectul heroinei.
Dup[ 60 de minute

Fosfatul duce zincul, magneziul ;i
calciul spre sistemul digestiv, ̀ ngreun]nd
digestia. Acesta este efectul dozei crescute
de zah[r, bloc]nd eliminarea calciului
prin urin[, acesta din urm[ depun]ndu-
se `n zone nedorite.
Pu\in dup[ 60 de minute

Acum `;i fac sim\it[ prezen\a pro-
priet[\ile diuretice ale cafeinei. Ve\i sim\i
nevoia imediat[ s[ merge\i la toalet[,

c]nd ve\i elimina zincul, calciul ;i mag-
neziul, care trebuiau s[ v[ alimenteze oa-
sele, dar ;i apa, sodiul ;i electroli\ii.
Dup[ mai mult de o or[

Acum ve\i sim\i efectul zah[rului.
~ncepe\i s[ deveni\i agitat ;i f[r[ putere.
P]n[ acum, a\i eliminat deja apa din Co-
la, dar ;i alte suplimente necesare orga-
nismului. 

Aceste suplimente erau necesare pen-
tru `nt[rirea din\ilor, oaselor sau pentru
func\ionarea optim[ a sistemului diges-
tiv. Odat[ cu aceste schimb[ri, a crescut
;i riscul dezvolt[rii diabetului, potrivit
secretele.com.

Mul\i oameni nu sunt con;tien\i de
efectele acestei b[uturi carbogazoase asu-
pra organismului. Din aceast[ cauz[,
aceast[ informa\ie trebuie citit[ de c]t
mai mul\i oameni, pentru a afla adev[rul
nespus.

A consemnat Mirela F.

Ficatul este organul principal
unde se face metabolizarea ;i neut-
ralizarea toxinelor care ajung `n
corpul nostru. Ficatul este un filtru
al substan\elor toxice. ~l putem
asem[na cu o uzin[ a corpului care
face< detoxifierea, sinteza de prote-
ine, secre\ia bilei necesar[ ̀ n diges-
tie, controlul sistemului imunitar.
C]nd `n corpul nostru se adun[
prea multe toxine, func\ia ficatului
este dep[;it[ ;i obose;te. 

Consecin\a acumul[rii de prea multe
toxine se poate manifesta prin< oboseal[,
apatie general[, dureri de cap, balonare,
gaze de fermenta\ie `n exces, culoarea
palid[ a pielii, apari\ia de pete maronii,
`nro;irea scleroticii ochiului (albul ochi-
ului) etc. Analizele de laborator ies totu;i
bine. Se impune cura de detoxifiere a fi-
catului.

Prin detoxifiere se previne< intoxica-
rea ficatului, apari\ia hepatitelor, steatozei
hepatice (ficat gras), dislipidemiilor (co-
lesterol crescut), lipoamelor, obezit[\ii. 
Produsele naturale din plante medicinale
`mbun[t[\esc func\ia antitoxic[ a fica-
tului, protejeaz[ celula hepatic[ ;i ajut[
la regenerarea celulei hepatice. 
Principalele func\ii ale ficatului<

Secre\ia ;i excre\ia de bil[>
Func\ia antitoxic[, de purificarea

s]ngelui prin inactivarea sau transfor-
marea substan\elor toxice provenite din
exterior sau din metabolismul intern>

Depozitarea unor vitamine, precum<
A, B, D, K ;i transformarea provitami-
nelor `n vitamine>

Sinteza unor enzime cu rol important
`n metabolism>

Func\ia glicogenic[. Glucoza dup[
digestie este adus[ prin vena port[ `n
ficat unde este re\inut[ sub form[ de gli-
cogen. Procesul este controlat de insu-
lin[. ~n caz de deficit, glucoza se elimin[
prin urin[ iar ficatul elibereaz[ glucoza
pentru a restabili echilibrul energetic `n
celule. Tot ficatul poate transforma glu-
coza `n lipide ;i invers>

Func\ia adipogen[. Ficatul poate mo-
biliza gr[simile depozitate la acest nivel.
Ficatul poate transforma acizii gra;i `n
fosfolipide. ~n ficat se sintetizeaz[ prote-
inele din aminoacizii absorbi\i, de
exemplu fibrinogenul ;i protrombina ca-
re intervin `n coagularea s]ngelui. Ami-
noacizii nefolosi\i sunt degrada\i de ficat
;i transforma\i ̀ n amoniac care este apoi
transformat ̀ n uree ;i care va fi eliminat[
prin rinichi ;i piele. Procesul de formare
a ureei se realizeaz[ de ficat cu ajutorul
enzimei numit[ arginaz[ produs[ tot de
ficat.

~n ficat se depoziteaz[ fierul ;i cuprul
cu rol `n formarea hemoglobinei>                                                                                                                                                                                                                                               

Func\ia hematopoetic[, de formare
de globule ro;ii ;i de distrugere a hema-
tiilor b[tr]ne cu depozitarea fierului `n
ficat>

Ficatul controleaz[ echilibrul acido-
alcalin.

CEAI INSTANT 
LIVER FORTE

Compozi\ie< extract din fructe de Ar-
murariu (Silybum marianum), extract
din fructe de Anghinare (Cynara scoly-
mus), extract din fructe de M[ce; (Rosa
canina), extract din r[d[cin[ de P[p[die
(Taraxacum officinale), extract din Sfecl[
de zah[r (Betain[-Beta vulgaris).

Propriet[\i< detoxifiant[, coleretic-
colagog[, stimuleaz[ func\ia pancreatic[,
hepatoprotectoare, hepatoregeneratoare,
regeneratoare a \esutului hepatic. Nor-

malizeaz[ nivelul enzimelor hepatice ;i
stimuleaz[ secre\ia de fermen\i biliari,
duc]nd la o mai bun[ absorb\ie a lipide-
lor ;i a colesterolului, av]nd efect hipo-
lipemiant, hipocolesterolemiant ;i reg-
lator al glicemiei. 

Recomand[ri< `n detoxifierea fica-
tului, regenerarea celulei hepatice, hepa-
tite, ciroz[ hepatic[, steatoz[ hepatic[,
hipercolesterolemie, hiperglicemie, obe-
zitate, alcoolism, calculoz[ biliar[, ano-
rexie.

Mod de folosire< intern infuzie din 1
linguri\[ Ceai instant Liver Forte la 200
ml ap[, se las[ 15 minute agit]nd perio-
dic. Se bea frac\ionat pe parcursul unei
zile. 

PROTECTOR FICAT

Compozi\ie< extract integral, 100%
natural din urm[toarele plante< r[d[cin[
de Brusture (Arctium lappa), Rostopasc[
(Chelidonium majus), extract standar-
dizat Armurariu (Silybum marianum)
exprimat `n Silimarin[, extract standar-
dizat din Spirulin[ (Spirulina platensis),
extract standardizat din Aloe vera.

Propriet[\i< hepatoprotector, hepa-
toregenerator, hepatotrofic, antihepato-
toxic, hipocolesterolemiant ;i normali-
zarea valorilor colesterolului seric, vita-
minizant, mineralizant, imunostimulator
;i antiseptic.

Recomand[ri< `n hr[nirea, proteja-
rea, regenerarea ;i detoxifierea ficatului,
pe cale natural[, protejarea integrit[\ii
membranelor hepatocitelor neuzate ;i
stimularea refacerii \esuturilor lezate da-
torit[ con\inutului `n silimarin[, hiper-
colesterolemie. 

Mod de folosire< Pentru adul\i, doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule, de 3 ori pe zi, dup[ me-
sele principale. Cura recomandat[ este
de 2 s[pt[m]ni cu o pauz[ de 1
s[pt[m]n[, dup[ care aceasta se poate
relua.

Enzimax

Compozi\ie< Pancreatin[, Bromela-
in[, extract de bil[ bovin[, Zer probiotic.

Propriet[\i< digestiv, detoxifiant, car-
minativ, stomahic, reglarea pH-ului di-
gestiv, refacerea florei intestinale.

Recomand[ri< `n insuficien\[ secre-
torie pancreatic[ ;i biliar[, tulbur[ri di-
gestive datorit[ excesului alimentar sau
motilit[\ii intestinale reduse, dispepsii
biliare, colite ;i enterocolite, meteorism,
constipa\ie. 

Mod de folosire< pentru adul\i doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule ̀ n timpul meselor sau la
nevoie.

CEAI DE ARMURARIU
(Silybum marianum)

Compozi\ie< fructe de Armurariu
(Fructus Cardui).

Propriet[\i< detoxifiant hepatic, he-
pato-regenerator, hepato-protector, an-
tihepatotoxic, coleretic-colagog, geriat-
ric, protector al tenului.

Recomand[ri< `n afec\iuni hepatice,
hepatita A, ciroz[ alcoolic[ ;i medica-
mentoas[, intoxica\ii cu ciuperci, tul-
bur[ri dispeptice, ca tratament de
`ntre\inere `n bolile cronice ;i inflama-
torii ale ficatului, ̀ n ciroza hepatic[ com-
pensat[ ;i `n insuficien\a hepatic[. Pe
cale extern[ `n eczeme, `ntre\inerea te-
nului sensibil, uscat, prevenirea ;i redu-
cerea efectelor foto`mb[tr]nirii, fotopro-
tec\ie, `ntre\inerea p[rului.

Mod de folosire< intern infuzie din 1
linguri\[ fructe de Armurariu, proasp[t
m[cinat la 200 ml ap[, se beau 2 c[ni
ceai pe zi, prima `nainte de micul dejun
dup[ care se st[ 20 minute culcat pe par-
tea dreapt[. A doua can[ se `mparte `n
dou[< dup[ masa de pr]nz ;i dup[ cin[.
Cura dureaz[ 2 s[pt[m]ni ;i se reia dup[
alte 2 s[pt[m]ni. Extern< infuzie pentru
sp[l[turi locale, comprese.

Modul de folosire< 

Pentru adulţi< 1 capsulă Bor Organic
pe zi după masa principală a zilei timp
de 2 luni, pauză 30 de zile şi cura se
reia. Se repetă cura la nevoie. Se reco-
mandă efectuarea de controale şi inves-
tigaţii medicale legate de sănătatea oa-
selor mai ales la persoanele în vârstă.

Produsul se g[se;te la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

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

Prin detoxifiere se previne< intoxicarea ficatului, apari\ia hepatitelor, steatozei hepatice
(ficat gras), dislipidemiilor (colesterol crescut), lipoamelor, obezit[\ii. Produsele naturale
din plante medicinale ̀ mbun[t[\esc func\ia antitoxic[ a ficatului, protejeaz[ celula hepatic[
;i ajut[ la regenerarea celulei hepatice. 

Detoxifierea ficatului 
prin intermediul remediilor
naturale de la Hypericum

Consumul unui pahar 
de Cola red[ efectul heroinei
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RE}ETE

Sos milanez de soia

Pr[jitur[ cu nuci, 
f[r[ lapte ;i ou[

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb circa 10-
15 minute în supa de legume, apoi se
strecoară. Ceapa și ardeiul mărunțit se
călesc în ulei, apoi se adaugă granulele
fierte de soia. Se condimentează, se mai

călește puțin, apoi se stinge cu puțină
apă, sau cu supă de legume, dar numai
cât să acopere compoziția. După circa
10 minute de fierbere se adaugă bulio-
nul și încă puțină apă sau supă, până
când se obține consistența dorită. Se
servește cu orez alb sau cu paste făi-
noase fierte, iar în post cu paste făi-
noase fără ouă. Se poate orna cu pă-
trunjel verde sau fire de ceapă verde,
eventual cu ketchup.

Ingrediente<

100 g granule de soia, 1 l bază
de supă de legume, o ceapă, un ar-
dei gras, 3 linguri de pastă de roșii,
ulei, sare, piper, boia de ardei, un
vârf de cuțit de nucșoară răzuită,
o lingură de bază pentru mâncă-

ruri (dacă se poate, de casă).

Mod de preparare<

Se amestecă făina, zahărul, zahărul
vanilat, cacaoa și praful de copt. La acest
amestec se mai adaugă oțetul, uleiul și
apa, în ordinea enumerată, amestecând
în continuu, până când se obține un aluat
de o consistență păstoasă, asemenea alua-
tului de pișcot. Compoziția, dacă doriți,

se poate îmbogăți și cu câteva boabe de
stafide. Se toarnă într-o tavă căptușită cu
hârtie de copt, sau unsă cu margarină și
presărată cu făină, iar la urmă se adaugă
și nucile, presărate în strat uniform și se
pune în cuptorul preîncălzit. La o tem-
peratură medie, spre mare se coace timp
de 30-35 de minute, verificând cu scobi-
toarea. După ce se răcește se poate orna
cu zahăr pudră, sau cu glazură de cacao,
însă, dacă doriți să preparați desert de
post nu înveliți prăjitura cu ciocolată, sau
cu glazură preparată cu lapte sau unt.

Ingrediente<

2 căni de făină, 1/2 cană de
zahăr, un plic de zahăr vanilat,
1/2 cană de ulei, 1-2 căni de apă
rece, o cană de nuci mărunțite
(nu tocate), o linguriță de oțet, 3
linguri de cacao, un plic de praf
de copt. Deasupra se poate pune
zahăr praf, sau glazură de cacao,

dar nu în mod obligatoriu.

Ciorb[ de cartofi

Mod de preparare<

Ceapa se mărunțește și se călește în
ulei. Se adaugă zarzavaturile tăiate felii
și se călesc și acestea, apoi se presară cu
boia. Se stinge cu apă și se lasă să fiarbă

puțin, apoi se condimentează, se adaugă
ardeiul tăiat în 4 sau pasta de ardei, pe
rând legumele și cartofii, ținând cont tex-
tura acestora, respectiv de timpul necesar
pentru fierbere. Când toate ingredientele
sunt fierte se poate adăuga eventual și 1-
2 linguri de pastă de tomate, dar nu în
mod obligatoriu. Dacă vă place, această
ciorbă se poate găti cu borș de casă, can-
titatea folosită se stabilește după gust. Se
poate orna cu pătrunjel verde și se ser-
vește cu ardei iute.

Ingrediente<

500 g cartofi, circa 500 g zar-
zavaturi (2-3 morcovi 2 pătrunjei,
o gulie, țelină), o ceapă, un ardei,
sau o linguriță plină de pastă de
ardei (dulce sau iute, după gust),
puțin ulei, sare, piper, boia de ar-
dei, delicat (de casă), leuștean, du-
pă gust, cât mai multe feluri de le-
gume, din fiecare câte puțin (ma-
zăre, păstăi, dovleac, zucchini,
conopidă, broccoli și ce aveți în
cămară), frunze de pătrunjel și ar-
dei iute proaspăt sau murat la ser-

vire.

B[utur[ energizant[
cu ghimbir

Mod de preparare<

Se taie 2 felii subțiri de ghimbir și se
pun într-un pahar. Restul de ghimbir se
pisează ca usturoiul, într-un mojar. Se
adaugă celelalte două condimente și peste
ele se toarnă apă caldă, apoi se amestecă
bine. Se adaugă apoi și mierea, în funcție
de gust. La sf]rșit se adaugă și lămâia sau

lime-ul, sau eventual doar câteva picături
de zeamă de lămâie. Se poate orna cu
frunze proaspete de mentă, care îi con-
feră un gust răcoritot, foarte plăcut. Acest
energizant este un excelent înlocuitor
pentru cafea. Ghimbirul stimulează me-
tabolismul și măreste circulația ajutând,
de asemenea, și sistemul digestiv. Tume-
ricul este văr bun cu ghimbirul și ajută
la creșterea nivelului de energie, la fel
cum este și nucșoara. Mierea este un
energizant natural și foarte sănătos, iar
lămâia este o sursă importantă de vita-
mina C, deci toate la un loc dau o băutură
energizantă deosebită.

Ingrediente<

O lingură - o lingură și ju-
mătate de miere, o buc[\ică de
circa un cm de rădăcină de
ghimbir, un sfert de lingură de
nucșoară, o linguriță mică de tu-
meric, 1-2 felii de lămâie sau li-

me.

Silvoterapia este utilizată de ani buni
în tratamentul diferitelor afecţiuni. Bă-
trânii știu să spună fără să „socotească”
mult în memorie câteva boli care se tra-
tează cu scoarţă de copac.

De salcie, de crușin, de castan sălba-
tic, de fag, de mesteacăn și, nu în ultimul
rând, de stejar – scoarţa de copac este un
remediu care poate rivaliza cu medica-
mentele.

Plimbările în natură fac mult bine
psihicului în perioade stresante. Energia
pe care o transmit pomii ajută în caz de
surmenaj. Iar terapia cu scoarţă de copac
e indicată și în dereglaje, cum este obe-
zitatea, dar face minuni și pentru astma-
tici.

Coaja de stejar calmează 
durerile de burtă

Proprietăţile curative ale stejarului
sunt evidente în caz de hemoragii uterine,
nazale ori renale. Coaja de stejar are
acţiune astringentă, antihemoragică, dar
utilizarea ei poate avea și efecte antiter-
mice, antalgice ori antiseptice intestina-
le.

Remediile din scoarţă de stejar pot fi
de ajutor în caz de diaree ori de paraziţi
intestinali.

Scoarţa de stejar calmează și colicile
abdominale și pelviene. Pentru a clama
durerea, se pot face băi de șezut.

Dacă suferi din pricina hemoroizilor,
fă un decoct din frunze și scoarţă de ste-
jar. Ai nevoie de 50 g plantă la 1 litru de
apă, pe care le fierbi timp de aproximativ
5 minute. Cu acest decoct se fac băi locale
și spălături anale folosind irigatorul.

Castanul sălbatic, inamicul 
varicelor

Dacă ai găsit în magazinele naturiste
coajă de castan sălbatic, să știi că și aceas-
ta aduce rezultate rapide în tratamentul
hemoroizilor.

Este eficientă și în reducerea varice-
lor. Se prepară un decoct din scoarţă, 5
g pulbere plantă la 100 ml apă și se fierbe
până dă în clocot. În fiecare zi se consumă
15-20 de picături, timp de trei săptămâni.

De asemenea, se poate folosi tinctura
din scoarţă de castan. Aceasta se prepară
din 50 g pulbere de scoarţă, care se pun
la macerat în 150 ml de alcool concentrat.
Amestecul trebuie agitat bine în fiecare
zi. După două săptămâni se pot consuma
zilnic câte 10 picături.

Crușinul, dacă ai probleme 
cu greutate

În medicina naturistă se folosește
frecvent scoarţa de crușin, care a dovedit
proprietăţi deosebite în tratamentul con-
stipaţiilor și al obezităţii.

Se face un decoct dintr-o lingură de
pulbere de scoarţă la 200 ml apă fierbinte,
se lasă acoperit timp de o jumătate de
oră, apoi se mai fierbe, la foc mic, încă
un sfert de oră. Se bea cald înainte de
culcare. Dacă e vorba de o constipaţie
mai veche, atunci se recomandă consu-
mul unei cești cu ceai și dimineaţa.

Vrei să scapi de excesul de kilograme?
Ia în fiecare dimineaţă câte un vârf de
cuţit de pulbere de scoarţă de crușin, pâ-
nă când obţii rezultatele dorite.

Ulm și mesteacăn, bun pentru 
reumatici

Scoarţa de ulm are acţiune antioxi-
dantă, detoxifiantă asupra organismului,
dar este recunoscută și pentru efectul său
antalgic și antiinflamator. Se utilizează
sub formă de decoct, tinctură sau com-
prese locale în durerile reumatice, dar
aduce beneficii și în cazul eczemelor.

Scoarţa de mesteacăn are și ea pro-
prietăţi detoxifiante și se recomandă în
calmarea reumatismului. În plus, coaja
de mesteacăn are acţiune diuretică și an-
tiseptică, fiind de ajutor în tratamentul
infecţiilor urinare și litiazei urinare.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Remedii din cojile 
diver;ilor arbori

Silvoterapia este utilizată de ani buni în tratamentul diferitelor afecţiuni. Bătrânii știu să
spună fără să „socotească” mult în memorie câteva boli care se tratează cu scoarţă de copac.

De salcie, de crușin, de castan sălbatic, de fag, de mesteacăn și, nu în ultimul rând, de stejar
– scoarţa de copac este un remediu care poate rivaliza cu medicamentele.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Trendurile în ceea ce priveşte
decoraţiunile de Crăciun au fost
stabilite la târgurile de profil din
toată lumea încă de la începutul
acestui an, astfel încât în luna de-
cembrie magazinele să fie pline
de ornamente de sezon. Dintre
acestea s-au remarcat decoraţiu-
nile în culorile anului care tocmai
se încheie, respectiv albastru-se-
ren şi roz-quartz, alături de ele-
mentele rustice şi fotografiile de
familie agăţate printre ramuri.

Tendinţele în materie de decoraţiuni
de Crăciun se schimbă de la an la an,
însă primul pas spre împodobirea bra-
dului perfect este să decidem ce tip de
brad ne dorim. Putem opta pentru unul
natural, fie tăiat, fie cu rădăcină, pe care
îl putem planta odată încheiate sărbăto-
rile, sau pentru unul artificial, de calitate
cât mai bună. Urmează să alegem tipul
de ornamente în funcţie de gusturile per-
sonale şi, eventual, o temă pe care o sta-
bilim. Crăciunul 2016 este ofertant la ca-
pitolul tematică, iar o variantă de efect şi
la modă poate fi un brad alb, artificial,
presărat cu globuri albastru-seren de di-
verse dimensiuni. Pentru un plus de cu-
loare putem adăuga şi globuri roz-quartz,
alături de şiragurile de luminiţe şi de
panglici de un roz ceva mai aprins sau
transparente, din plasă albă. O altă nou-
tate a sezonului este adusă de suportul
pentru brad, care urmeză linia naturală
sub forma coşurilor de răchită, în locul
celor realizate din fier forjat sau din plas-
tic. Nouă este şi modalitatea de dispunere
a rândurilor de panglică colorată, care a
luat locul tradiţionalelor rânduri de be-
teală. Pe lângă clasicul aranjament pe ori-
zontală, puteţi pune panglica pe verticală,
din vârful bradului până la poalele aces-
tuia. De altfel, panglicile au anul acesta
modele foarte variate, în combinaţii de
culori precum alb şi negru, alb şi roşu,
auriu şi alb, realizate din plasă albă, ar-
gintie sau aurie, ori din tul colorat, ceea
ce îi oferă bradului o notă aparte de ele-
ganţă.   

Globuri de dimensiuni 
cât mai mari

O altă versiune de brad la modă este
cel printre ramurile căruia se găsesc con-
uri de brad, eventual vopsite cu spray ar-
gintiu sau auriu, ornamente traforate din
lemn şi desenate cu forme de animale, şi
fotografii de familie înrămate şi agăţate
în loc de globuri.

Brad cu pene colorate şi globuri Fa-
bergé Bradul-buchet de flori este, de ase-
menea, o alegere foarte stilată, în ideea
în care trebuie folosite flori supradimen-
sionate, cu frunze late, în nuanţe de la
argintiu şi auriu, la mov şi roşu ori alb.
În acest caz puteţi folosi beteală din tul
alb, diafan, pentru a da impresia unui
imens buchet de flori. 

Pentru un aspect modern, clasica stea
din vârful bradului sau oramentele din
sticlă sau plastic pot fi înlocuite cu
m[nunchiuri de pene colorate în zeci de
nuanţe, eventual dintre cele care imită
penele de păun. Un mod simplu şi spec-
taculos de a decora bradul de Crăciun
sunt globurile de dimensiuni cât mai
mari, eventual alese într-o singură cu-
loare, alături de panglică, luminiţe şi câ-
teva ornamente de forme diferite. La ca-
pitolul globuri, sunt la mare căutare cele
care imită opulentele şi preţioasele ouă
Fabergé, dar şi cele transparente.  Fami-
liile cu copii pot opta pentru un brad cu
jucării, în care să se regăsească parte din

pluşurile celor mici, alături de bucăţi de
turtă dulce, coapte în diverse forme, de
la căsuţe la figurine, agăţate de ramuri.
De efect în acest caz sunt brazii artificiali
cu ramuri albe, în care agăţăm şi globuri
mari, cu forme cât mai amuzante şi pic-
tate în culori aprinse. Puteţi folosi şi aca-
dele colorate, pe post de ornamente dulci,
în loc de bomboane de ciocolată în folie. 
Bradul înrămat, operă de artă  Bradul-
curcubeu poate fi obţinut destul de sim-
plu prin dispunerea globurilor de dierse
nuanţe, roşu, oraj, galben, verde, albastru,

indigo şi verde. Se porneşte din vârful
bradului cu un rând de globuri, de

exemplu, galbene, urmat de unul
cu globuri verzi, apoi albastru
deschis sau închis şi indigo, până
ajungem în partea de jos a bra-

dului. Ideea este ca cercurile
din globuri să fie cât mai

bine diferenţiate, în
aşa fel încât să nu se

piardă efectul de
curcubeu. 

Fulgii im-
enşi din plastic alb

sunt, de asemenea, ale-
geri de reţinut, iar pen-

tru un efect vintage puteţi
să puneţi bunicile la treabă

să croşeteze din fire colorate
hăinuţe pentru îmbrăcat glo-
burile. Foarte frumoase sunt şi
globurile din sticlă transparen-

tă care pot fi umplute pe jumă-
tate cu ace de brad şi conuri mici.

Cei care vor să-şi uimească mu-
safirii cu un brad deosebit, pot realiza o
adevărată operă de artă din mărgele şi
elemente din sticlă coloarată, un brad
preţios care poate fi lipit pe un fundal
din catifea neagră şi apoi înrămat şi agăţat
pe perete.

Om de zăpadă din boluri 
de sticlă

La capitolul ornamente există o
mulţime de variante în care putem să
aducem în casă spiritul Crăciunului şi
fără să avem un brad împodobit. Putem
să formăm un om de zăpadă din boluri
de sticlă de dimensiuni diferite aşezate
unul peste celălalt, umplute pe sfert cu
zăpadă artificială, conuri, globuri şi mici
figurine de sezon. Peste deschiderea bo-
lului de sus aşezăm un joben negru rea-
lizat din carton, căruia îi punem o bor-
dură din panglică roşie cu o crenguţă de
brad înfiptă şmechereşte pe-o parte. La
mare căutare sunt decoraţiunile care im-
plică ramele din lemn, puteţi agăţa de un
astfel de cadru mai multe globuri colorate
legate cu fundiţe. Puteţi la fel de uşor să
formaţi o coroniţă de Crăciun din globuri
de diverse dimensiuni, lipite unul lângă
celălalt. Combinaţiile de roz deschis şi
argintiu sau albastru-seren şi argintiu
sunt de bun gust. 

O altă modalitate de a înveseli casa
cu decoraţiuni de sezon este reprezentată
de bombonierele sau vasele mari din sti-
clă transparentă umplute cu globuri aurii
sau sidefate. Coşurile de răchită cu un
pat de ramuri de brad, lemne de mici di-
mensiuni, conuri şi luminiţe sunt uşor
de făcut pentru cei care apreciază deco-
raţiunile simple, cât mai naturale. Per-
soanele care locuiesc la casă ;i au curte,
pot aşeza în faţa uşii de la intrare ghivece
uriaşe cu ramuri colorate împodobite cu
funde, globuri şi ramuri de brad. Inclusiv
la ferestre puteţi să atârnaţi o perdea de
globuri colorate, fiecare ornament ur-
mând să fie legat de galerie cu panglici,
iar rezultatul va fi unul care va atrage
atenţia în mod plăcut. 

Tendinţele în materie de decoraţiuni de Crăciun se schimbă de
la an la an, însă primul pas spre împodobirea bradului perfect
este să decidem ce tip de brad ne dorim. Putem opta pentru unul
natural, fie tăiat, fie cu rădăcină, pe care îl putem planta odată
încheiate sărbătorile, sau pentru unul artificial, de calitate cât
mai bună. 

Dac[ e din nou Cr[ciun, atunci 
s[ avem cel mai la mod[ brad
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Dac[ tot suntem `n Postul
Cr[ciunului, este bine s[ con-
sum[m alimente bogate `n fibre,
pline de nutrien\i, `ntre care se
num[r[ ;i umila fasole care este un
foarte bun substituent al c[rnii,
deoarece con\ine o cantitate mare
de proteine.

Se consider[ c[ fasolea este cunoscut[
de peste 8000 de ani. Este una dintre cele
“trei surori” ale buc[t[riei Americii Pre-
columbiene, `mpreun[ cu porumbul ;i
dovleacul. Aztecii cultivau “ayacolt” adic[
fasolea `mpreun[ cu porumbul, pe care
fasolea ̀ l utiliza pe post de par(arac) ca s[
se ca\ere pe el. Este o leguminoas[ folosit[
`nc[ din antichitate de greci ;i egipteni,
boabe de fasole uscat[ fiind g[site `n
mormintele faraonilor egipteni, ca
m]ncare pentru via\a de apoi. Un medic
ilustru hispano-arab care a tr[it `n Sevilla
`n secolul al 12-lea, descrie peste 10 soiuri
de fasole. El afirm[ c[ acestea “sunt
benefice pentru stomac ;i au un gust del-
icat”. Columb noteaz[ `n jurnalul s[u c[
fasolea, care avea bobul mai mare dec]t
cea din Spania, constituia baza alimenta\iei
americanilor nativi, al[turi de porumb ;i
chili(ardei ro;u). Aceast[ fasole din Lumea
Nou[ a fost adus[ ̀ n Spania, unde s-a bu-
curat imediat de succes datorit[ calit[\ilor
excelente. Spre deosebire de alte alimente
provenite din cele dou[ Americi, precum
cartofii ;i ro;iile, pentru acceptarea c[rora
a fost necesar s[ treac[ mai multe secole,
fasolea ;i-a f[cut rapid loc pe mesele eu-
ropenilor. Mare parte din fasolea cultivat[
azi `n lume provine din soiuri americane.
Este una din sursele de baz[ de albumine
vegetale ;i este `nt]lnit[ `n buc[t[riile tu-
turor popoarelor.

La rom]ni, `n tradi\ia popular[, boa-
bele de fasole se foloseau ca leac contra
bubelor dulci ;i pecinginei. Se luau boabe
de fasole alb[ ;i tot at]tea semin\e de
c]nep[, se ardeau la foc, se pisau bine, se
amestecau cu frunze de ment[ uscate ;i
sf[r]mate, se puneau ;i pl[m[deau cu
sm]nt]n[, apoi se ungeau bubele cu ea,
de mai multe ori. Pe arsuri se puneau
boabe de fasole pestri\[, pisate cu boabe
de porumb, iar pe cele de la deger[turi,
boabe de fasole alb[, fierte ;i frecate. Se
mai f[ceau leg[turi pentru dureri de cap
;i scurgeri de s]nge. Boabele de fasole alb[,
fierte cu 2-3 r]nduri de p[trunjel ;i o m]n[
de f[in[ de secar[, p]n[ se f[cea aluat, se
puneau pe p]ntece, pentru calmarea

durerilor dup[ na;tere.
Din decoctul p[st[ilor se f[cea un ceai

pentru rinichi. Se mai f[ceau din boabe
pisate pilule care se luau pentru reten\ie
urinar[.

Ce este valoarea biologic[ 
a proteinelor?

Boabele de fasole sunt de fapt
semin\ele din fructul, sau p[staia plantelor
care fac parte din familia botanic[ Legu-
minoase. Fructul acestei plante este o
p[staie verde care con\ine mai multe
semin\e dicotiledonate(boabele de fasole).
P[st[ile se consum[ ca legum[ `nainte de
a ajunge la stadiul de coacere. Aceste p[st[i
se numesc fasole verde. Nimeni nu poate
s[ spun[ c[ s-a ridicat fl[m]nd de la mas[
dup[ ce a m]ncat o farfurie de fasole.

Pe l]ng[ faptul c[ este consistent[, fa-
solea este ;i nutritiv[. Proteinele reprezint[
nutrientul cel mai important al fasolei ;i
de aceea ea a fost supranumit[ “carnea
s[racului”. Concentra\ia de proteine din
fasole variaz[, ̀ n func\ie de soi, ̀ ntre 21 ;i
24%, adic[ o cantitate egal[ sau chiar mai
mare dec]t cea din alimentele de origine
animal[, precum tonul, carnea de vit[ sau
cea de pui. Pe de alt[ parte, valoarea bio-
logic[ a proteinei reprezint[ indicele care
m[soar[ c]t de adecvat[ este compozi\ia
ei ̀ n aminoacizi. Cu c]t valoarea biologic[
este mai ridicat[, cu at]t proteina se
apropie mai mult de idealul pentru corpul
uman. Indicele proteinei perfecte este de
100%, iar proteinele din fasole au indicele
85%. Valoarea aceasta este relativ sc[zut[
`n compara\ie cu ou[le(94%). Cu toate
acestea, ea este asem[n[toare cu cea a
laptelui(85%) ;i superioar[ c[rnii(75%).

Valoarea biologic[ relativ sc[zut[ a

proteinelor din fasole se datoreaz[ lipsei
metioninei, un aminoacid esen\ial care
ac\ioneaz[ c[ factor limitator. ~n ciuda
acestui lucru, datorit[ procesului de su-
plimentare cu cele din alte alimente de
origine vegetal[ (de exemplu< cereale, su-
san sau semin\e de floarea soarelui), or-
ganismul beneficiaz[ de to\i aminoacizii
necesari, `n propor\ie adecvat[.

Digerabilitatea proteinelor din fasole
este de 83%, considerabil mai mic[ dec]t
cea din ou[ (99%), lapte (98%) ;i carne
(97%). Aceasta `nseamn[ c[ organismul
valorific[ proteinele din fasole ̀ n mai mic[
m[sur[ dec]t pe cele din alimentele de
origine animal[. S-a demonstrat c[ pro-
teinele din fasolea cu bob negru sunt cel
mai u;or de digerat, urmate apoi de cele
din fasolea ro;ie ;i din fasolea alb[.

Fasolea are virtu\i deosebite, `ntre al-
tele fiind cunoscut[ ;i sub denumirea de
“m]nc[tor de zah[r”, pentru c[ este foarte
bogat[ ̀ n fibre vegetale care ̀ mpiedic[ ab-
sorb\ia zah[rului ;i reduc secre\ia de in-
sulin[. ~n fasole g[sim cel mai bun tip de
carbohidra\i complec;i, nutrien\i furnizori
de energie pentru mu;chi ;i creier. Ace;tia
au un indice glicemic mic, cu abilitatea
unic[ de a oferi energie pe o perioad[ de
timp foarte lung[, pentru c[ se elibereaz[
foarte ̀ ncet ̀ n sistemul circulator. Carbo-
hidra\ii complec;i se absorb foarte ̀ ncet ;i
men\in senza\ia de sa\ietate pentru mai
mult timp (spre deosebire de carbohidra\ii
simpli, pe care `i g[sim `n zah[r ;i pro-
dusele derivate).

M]nc]nd constant fasole, ve\i reduce
riscul de cancer de colon, ve\i men\ine co-
lesterolul din s]nge `n limite normale ;i
ve\i `mbun[t[\i controlul diabetului. De
asemenea, fasolea intervine `n protejarea
pielii ;i a mucoasei deoarece este o surs[

bun[ de niacin[(B3) ;i acid
pantotenic(B5), doi factori vitaminici
foarte importan\i pentru s[n[tatea \esu-
tului tegumentar.

Niacina, denumit[ ;i factorul PP, este
activ implicat[ `n multe reac\ii chimice
celulare. Deficien\a `n aceast[ vitamin[
duce la o varietate de afec\iuni ale pielii,
precum cr[parea ;i descuamarea.

Acidul pantotenic este de asemenea
implicat ̀ n metabolismul celular. Lipsa lui
duce la afec\iuni ale pielii ;i la fragilitatea
p[rului. Fasolea con\ine de dou[ ori mai
mult acid pantotenic dec]t carnea. Da-
torit[ prezen\ei acestor dou[ vitamine, fa-
solea este recomandat[ `n caz de eczem[,
m]nc[rimi ale pielii, piele uscat[, alergii
cutanate ;i, ̀ n general, ̀ n caz de dermatoz[.
Fasolea este ideal[ pentru persoanele cu
hipertensiune arterial[, deoarece are un
con\inut sc[zut de sodiu ;i ridicat de pota-
siu. ~n \[rile mediteraneene, exist[ tradi\ia
ca felul principal de m]ncare servit la cin[
s[ fie bazat pe leguminoase< fasole, linte
sau n[ut. Acesta este unul din motivele in-
ciden\ei sc[zute a atacului de cord la pop-
ula\ia din sudul Europei.

Soiuri ;i preparare

~n prezent se cultiv[ peste 500 de soiuri
de fasole ̀ ns[, mai cunoscute sunt< fasolea
alb[, fasolea t[rcat[, fasolea ro;ie, fasolea
neagr[ ;i fasolea cu ochi negri.

Consumul de fasole alb[ ofer[ multiple
beneficii organismului uman. Aceasta
con\ine cantit[\i importante de molibden,
un metal implicat `n procesul de detoxi-
fiere. Multe persoane evit[ s[ includ[ `n
dieta lor fasolea alb[ din cauza flatulen\ei
pe care o provoac[, `ns[ beneficiile con-
sumului sunt mult mai mari pentru c[ se

previne constipa\ia ;i se trateaz[ eficient
sindromul colonului iritabil. Fasolea alb[
are bobul mic ;i oval ;i este folosit[ la
prepararea unei mari variet[\i de feluri de
m]ncare. Textura ei moale o face potrivit[
pentru a fi preg[tit[ sub form[ de past[.

Fasolea t[rcat[ este mult folosit[ `n
buc[t[ria italian[. Boabele sunt de m[rime
medie ;i au form[ oval[. Soiul de fasole
ro;ie are o textura moale ;i un gust intens.
Se combin[ bine cu ardei iute, salate ;i
orez. Dintre toate soiurile de fasole, fasolea
neagr[ este cea mai bogat[ ̀ n antioxidan\i.
Ace;ti compu;i, se ;tie, `nt]rzie procesul
de `mb[tr]nire, accelereaz[ refacerea
celulelor, `nt[resc sistemul imunitar ;i
men\in un ten frumos. Gustul fasolei negre
este dulceag, ca de ciuperci. Este folosit[
`n toc[ni\e ;i `n combina\ie cu orez.

Fasolea cu ochi negri are boabele mar-
cate cu un “ochi” negru. Dintre toate
soiurile, aceasta are coaja cea mai sub\ire
;i din acest motiv se prepar[ foarte rapid.

~n cele mai multe re\ete ve\i g[si reco-
mandarea de a `nmuia boabele de fasole
`n ap[, peste noapte. Astfel, boabele de fa-
sole devin mai moi `n interior, dar coaja
sau pieli\a lor r[m]ne ̀ n continuare ferm[.
Dup[ ce fasolea a petrecut suficient ̀ n eta-
pa de ̀ nmuiere, arunca\i apa ̀ n care a stat,
cl[ti\i bine boabele ;i le pune\i la fiert.
Ad[uga\i ;i c]teva boabe de piper negru.
Astfel ve\i potoli o eventual[ “g[l[gie”. Se
condimenteaz[ cu sare spre finalul fier-
berii, dup[ ce boabele de fasole s-au
`nmuiat.

Dac[ re\eta cere ;i ad[ugarea de in-
grediente acide, cum sunt ro;iile, ar fi bine
s[ le ad[uga\i spre final, deoarece acizii
`mpiedic[ `nmuierea boabelor.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Fasolea este un aliment benefic
inclusiv pentru diabetici

La rom]ni, `n tradi\ia popular[, boabele de fasole se foloseau ca leac contra bubelor dulci ;i
pecinginei. Se luau boabe de fasole alb[ ;i tot at]tea semin\e de c]nep[, se ardeau la foc, se pisau
bine, se amestecau cu frunze de ment[ uscate ;i sf[r]mate, se puneau ;i pl[m[deau cu sm]nt]n[,
apoi se ungeau bubele cu ea, de mai multe ori. 

✂

MELiSSa - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

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

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

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

(vis-a-vis de Poli\ie)

Recunoaște, și tu îţi cauţi prin
buzunare, măcar o dată pe zi, o
gumă de mestecat, pentru a mas-
ca respiraţia care nu mai este la
fel de fresh ca la primele ore ale
dimineţii!

Fie că mesteci gumă de plictiseală,
pentru reîmprospătarea respiraţiei ori
pentru a ţine în frâu pofta de dulce, ca-
loriile nu ţin seama de context și se acu-
mulează pe nesimţite.

Câte calorii are?

Potrivit metro.co.uk, o gumă de
mestecat sub formă de lamă conţine în-
tre 2 și 5 calorii. Dacă mesteci câte două
pe zi, atunci vei ajunge la finalul anului

la un total de 1.344-3.360 de calorii pro-
venite numai din guma de mestecat. În-
să nu e rost de panică, pentru că mes-
tecatul de gumă arde calorii, chiar mai
multe decât introduci în organism, sunt
de părere oamenii de știinţă de la Cli-
nica Mayo.

Câte calorii arzi?

11 pe oră – s-ar putea să nu te satis-
facă acest răspuns, dar, dacă mesteci
gumă timp de 4 ore, la finalul zilei vei
fi pierdut în jur de 308 calorii. Privind
în perspectivă, asta înseamnă 1.232 de
calorii pierdute pe lună și aproape
15.000 într-un an. Atenţie! Vorbim des-
pre sortimentele de gumă de mestecat
fără zahăr. Cele cu zahăr au cu până la
5 calorii mai mult decât cele sugar free,

așadar se adună cam 6.720 de calorii
ingerate într-un an.

Potrivit unei cercetări publicate în
jurnalul Plos One, guma de mestecat
fără zahăr nu este nocivă pentru dan-
tură. Ba mai mult, aceasta este chiar in-
dicată, deoarece poate îndepărta până
la 100 de milioane de bacterii din cavi-
tatea orală, în doar 10 minute. Însă nu
e recomandat să mesteci aceeași gumă
mai mult de 10 minute, pentru că se
poate întâmpla exact opusul< dantura
are de suferit.

O altă bilă albă pentru iubitorii de
gumă de mestecat< se pare că sunt con-
sideraţi mai sexi, poate și pentru că gu-
ma de mestecat denotă ideea de respi-
raţie proaspătă. Iată, așadar, cum te ajută
guma de mestecat să arzi calorii și să îţi
găsești iubirea!

Este s[n[tos s[ mestec[m gum[?
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Nu prea multe legende ale fil-
mului reușesc să atingă, precum
Kirk Douglas, venerabila vârstă
de 100 de ani, astfel încât eternul
gladiator cu inconfundabila sa
gropiță în bărbie va fi sărbătorit
în stil mare cu o petrecere orga-
nizată de fiul său Michael și nora
sa Catherine Zeta-Jones la care
sunt așteptați să participe 200 de
invitați, prieteni și rude, relatează
EFE.

"Singura mea treabă este să mă simt
bine și să fiu odihnit când îmi fac apa-
riția, pentru a fi fermecător. Iar acolo,
desigur, să țin un mic discurs "impro-
vizat" pe care îl voi repeta cu terapeutul
meu logoped pentru ca lumea să mă
înțeleagă", declarase recent venerabilul
actor revistei Closer Weekly. Iar alături
de el va fi marele său sprijin, Anne, în
vârstă de 97 de ani, soția sa din 1954.

"Am avut marele noroc să-mi gă-
sesc sufletul pereche acum 63 de ani și
cred că minunata noastră căsnicie și
discuțiile noastre prețioase din fiecare
seară m-au ajutat să supraviețuiesc tu-
turor greutăților”, a spus Kirk Douglas,
care profită de obicei de aceste ocazii
speciale pentru a dona milioane de do-
lari unor instituții pe care le ajută prin

fundația sa. Kirk și Anne au dat de
multe ori de înțeles că toată averea lor,
aproximativ 80 de milioane de dolari,
va ajunge la organizații de binefacere
după moartea lor.

La începutul lunii octombrie, cu
prilejul galei organizației Motion Pic-
ture & Television Fund, de la Wood-

land Hills (California), Kirk Douglas
a primit deja un mic omagiu din partea
colegilor de profesie precum George
Clooney, Hugh Jackman și Kevin Spa-
cey.

"Tatăl meu este o legendă. Este o
adevărată stea, dintr-o epocă în care
vedetele de cinema erau văzute ca ver-

siunea actuală a regalității, iar Kirk și-
a câștigat acest statut", a spus Michael
Douglas, care a amintit că tatăl său a
primit un Oscar pentru întreaga carie-
ră în 1996. Kirk a fost de trei ori nomi-
nalizat la Oscarul pentru cel mai bun
actor, a câștigat două Globuri de Aur
și a jucat în peste 90 de filme de-a lun-
gul unei cariere de șapte decenii.

Sunt momente fericite pentru Kirk
Douglas, care a lăsat în spate tragedii
precum moartea fiului său Eric în 2004
în urma unei supradoze sau intrarea
la închisoare a nepotului său Cameron
pentru posesie de heroină și trafic de
amfetamine.

În memoriile sale publicate anul
trecut, Kirk nu a ezitat să publice detalii
despre numeroasele sale aventuri cu
celebrități ca Rita Hayworth, Joan
Crawford sau Marlene Dietrich, amin-
tind chiar că l-a întrebat odată pe te-
rapeutul său dacă nu cumva va rămâne
impotent, după ce s-a culcat 29 de
nopți la rând cu tot atâtea femei. Răs-
punsul medicului său l-a liniștit< "Chiar
și Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea
zi".

Kirk Douglas s-a născut la Amster-
dam, New York, la 9 decembrie 1916,
numele său real fiind Issur Danielo-
vich. Părinţii săi, Herschel “Harry” Da-
nielovich şi Bryna “Bertha” (Sanglel)

Danielovich, erau imigranţi din Bela-
rus, care au venit în Statele Unite pen-
tru a scăpa de pogromul împotriva
evreilor, iar după naşterea celui care
avea să devină un mare actor şi-au
schimbat numele în Demsky, iar copi-
lul lor a primit numele de Izzy Demsky.
Până la a ajunge la numele de Kirk
Douglas, şi-a mai modificat numele pe
parcursul anilor în Isadore Demsky.

Considerat unul dintre puținele
staruri de box – office autentice, Kirk
Douglas a demonstrat, de-a lungul ani-
lor, un talent robust şi puternic, o pre-
zenţă fizică impunătoare, o inteligenţă
a jocului, originalitate şi agilitate, fiind
un tip născut parcă pentru roluri de
erou. După o carieră care numără peste
90 de filme, un stil spontan remarcabil
şi un dinamism sufletesc impresionant,
Kirk Douglas este, poate, actorul cu
cea mai spectaculoasă viață personală,
cel puţin la fel de spectaculoasă precum
cariera< a iubit, a înșelat, a fost părăsit,
a crescut mulţi copii, a trecut prin dra-
matica încercare a morţii unuia din fiii
săi, a fost judecat, apoi iertat, s-a jucat
cu nepoții și, deşi niciunul din legen-
darele sale roluri nu a primit un Oscar,
este unanim apreciat pentru ceea ce a
dăruit lumii artistice mondiale, fiind
unicul supravieţuitor al epocii sugestiv
denumite “Hollywoodul de Aur”.

~ntr-o perioad[ `n care plou[
din toate p[r\ile cu concerte de
Cr[ciun ;i colindele ajung s[ cree-
ze, ̀ n loc de bucurie spiritual[ au-
tentic[, o supradoz[ obositoare,
biserica romano-catolic[ Calvaria
a avut inspira\ia s[ ofere g[zduire
unui concert de oper[ ;i lieduri.

A;a cum a spus p[rintele Iulian
Bud[u ̀ n cuv]ntul de bun venit adresat
arti;tilor ;i spectatorilor miercuri sear[,
arta valoroas[ are `n sine poten\ialul
`n[l\[rii spiritului spre comuniunea cu
Dumnezeu, f[r[ ostenta\ie. Ne-au do-
vedit asta studen\ii Laviniei Chereche;
de la Facultatea de Arte a Universit[\ii
din Oradea ;i elevi ai Liceului de Art[
“Aurel Popp” din Satu Mare, preg[ti\i
de profesorii Marius Boro; ;i Roxana
Andreica-Keresztes.

I-au acompaniat piani;tii Varady
Henrietta (de la facultatea din Oradea)
;i Balasko Balazs (de la liceul
s[tm[rean), i-au aplaudat cei care au
umplut spa\iul sacru unde se organi-
zeaz[ destul de des concerte de muzic[
vocal[, a;teptate ;i pre\uite de public.

Arii, c]ntece ;i talente

Programul l-a deschis s[tm[reanca
Valentina Pu;ca; cu un celebru lied al
lui Schubert, “Gretchen am Spinrade”
(Margareta la v]rtelni\[). I-a urmat co-
lega sa de facultate, Antal Zsuzsa, cu un
c]ntec de Mendelssohn. Dezinvolt ;i
st[p]n pe sine s-a ar[tat Darius Lasc[u
`n c]ntecul “Bag[, Doamne, luna-n nor”
de Tiberiu Brediceanu. S[tm[reanca Si-
mina S[vianu a dat o interpretare ̀ ngri-
jit[ ariei “Se tu m’ami” de Pergolesi. Un

alt c]ntec de Brediceanu, “Pe sub deal”,
a fost interpretat  cu mult[ spontaneitate
de Daniel C]mpean.

O bucat[ care s-a potrivit spa\iului
sacru - “Aleluia” din “Exultate Jubilate”
de Mozart” - a prilejuit prima apari\ie
a s[tm[rencei Rebecca Mitra;ca. A ur-
mat o arie de Ponchielli c]ntat[ de De-
henes Dorottya, aceea;i pe care o pre-
zentase ̀ n luna mai ̀ ntr-un recital de la
Liceul de Art[ filmat ;i difuzat de In-
forma\ia TV.

Invitatul special al serii, tenorul An-
drei Daranyi, ;i-a demonstrat calit[\ile

de for\[ ;i expresivitate ̀ n prima sa arie,
“Addio, fiorito asil” de Puccini. Elev `n
an terminal la Liceul de Art[, Emanuele
Nori a fost mult mai sigur pe el dec]t ̀ n
mai, `n frumoasa arie “Ombra mai fu”
de Haendel.

Unul din cele mai frumoase mo-
mente l-a oferit Maria Pintea (clasa a
XII-a la Liceul de Art[), c]nt]nd celebra
arie “Che faró senza Euridice” de Gluck
cu mult[ sensibilitate ;i ̀ n\elegere a per-
sonajului. Mai pu\in conving[tori au
fost colegii ei din clasa a XI-a, Vlad Pir-
csuk ;i Vlad Pu;ca;, dar poten\ial exist[.

Destul de timid a abordat Vanesa Chio-
rean aria “Batti, batti” de Mozart, dar
ea este abia ̀ n clasa a X-a ;i mai are mult
loc de cre;tere.

Un final intens al serii

Finalul concertului a fost sus\inut
de studen\ii or[deni. Dehenes Dorottya
a surprins foarte pl[cut `ntr-un c]ntec
de Bartok care sigur e aproape de sufle-
tul ei. Antal Zsuzsa a c]ntat fluent ;i
concentrat frumoasa arie “Convien par-
tir” de Donizetti, iar Rebecca Mitra;ca

a abordat destul de crispat aria Paminei,
“Ah, ich fühl’s”, din “Flautul fermecat”
de Mozart.

Poate cele mai bune momente ale
serii au avut-o `n prim-plan pe Valen-
tina Pu;ca;. Mai ̀ nt]i ̀ ntr-o interpretare
de mare acurate\e ;i for\[ emo\ional[
cople;itoare a unei arii din “Iolanta” de
Ceaikovski, apoi, al[turi de colega ;i
prietena sa Rebecca Mitra;ca, ̀ n minu-
natul duet din “Lakme” de Leo Delibes,
`n care contrastul ;i armonia celor dou[
prezen\e ;i voci au suscitat aplauze in-
tense care le-au chemat a doua oar[ ca
s[ salute publicul. Andrei Daranyi a im-
presionat din nou ̀ n prima arie de tenor
din “Tosca”, iar concertul s-a `ncheiat
cu “Pie Jesu” din Recviemul de Andrew
Lloyd Webber, parc[ mai pu\in specta-
culos ca la concertul din mai.

La final, profesoara Lavinia Chere-
che; a mul\umit audien\ei pentru pre-
zen\[ ;i aprecieri ;i a promis c[ va reveni
`n 2017 cu un program mai amplu. Noi
am ̀ ndr[zni s[-i facem o sugestie< dac[
la Oradea se produce un spectacol de
oper[, fie ;i `n form[ concertant[, ne-
am bucura s[-l vedem ;i noi la Satu Ma-
re. Asta nu doar pentru c[ ̀ ntre studen\ii
d]nsei se afl[, ;i poate vor mai fi,
s[tm[reni talenta\i, ci pentru c[ aceste
concerte au dovedit c[ exist[ un public
pentru muzica de oper[.

Din ;coala doamnei Chereche; au
ie;it soprane deja consacrate - printre
ele Brigitta Kele, Judit Kutasi, Gabriela
Varvari, Andreea Puja, Zsuzsa Barabas,
angajate la opere de prestigiu `n \ar[ ;i
`n Europa - ;i nu se ;tie niciodat[ de
unde poate r[s[ri o viitoare stea a sce-
nelor lirice mondiale. Poate chiar din
micul nostru municipiu .

Vasile A.

Simina S[vianu, elev[ a Liceului de Art[, a c]ntat o arie apar\in]nd compozitorului baroc Pergolesi

Kirk Douglas al[turi de so\ia sa, Anne, la 60 de ani de la c[s[torie

CULTUR~
Poate cele mai bune momente ale serii au avut-o `n prim-plan pe Valentina Pu;ca;. Mai `nt]i

`ntr-o interpretare de mare acurate\e ;i for\[ emo\ional[ cople;itoare a unei arii din “Iolanta” de
Ceaikovski, apoi, al[turi de colega ;i prietena sa Rebecca Mitra;ca, ̀ n minunatul duet din “Lakme”
de Leo Delibes.

Celebrul actor Kirk Douglas a `mplinit 100 de ani

S[tm[renii au reg[sit muzica
de oper[ miercuri sear[ la Calvaria
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În condiţiile în care consilierea
şi orientarea şcolară şi profesio-
nală sunt în România mai mult
de formă, informaţiile despre şan-
sele de inserţie profesională după
absolvirea unei universităţi sunt
cruciale pentru orice tânăr. 

Pentru a evita cheltuieli inutile, risipă
de timp şi energie, am selectat câteva in-
formaţii provenite din diverse studii de
piaţă, folositoare pentru tinerii absolvenţi
de liceu. Desigur, nimeni nu poate ga-
ranta că o specializare căutată în acest
an va avea la fel de mare succes şi în anii
următori, dar unele elemente de orien-
tare tot există.

Specializări care aduc bani

Visul majorităţii absolvenţilor de fa-
cultate este de a-şi găsi un loc de muncă
bine plătit, cu şanse de avansare rapidă
şi eventual un program care să le permită
încă o slujbă part-time. Îşi îndeplinesc
aceste obiective cei care se documentează
din mai multe surse în ceea ce priveşte
ofertele universităţilor.

Un studiu realizat de Smartree scoate
în evidenţă facultăţile ai căror absolvenţi
nu rămân şomeri, aşa cum se întâmplă
în numeroase alte cazuri. Este vorba de
absolvenţii de politehnică, cibernetică,
limbile străine şi medicină, care îşi găsesc
cel mai uşor un loc de muncă. În plus,
aceste domenii aduc atât salarii ridicate,
cât şi şanse de avansare profesională.
Acelaşi studiu arată că primul salariu
pentru absolvenţii facultăţilor cu profil
IT porneşte de la 3.500-4.000 de lei. 

Un alt studiu, întocmit de Autoritatea
Naţională pentru Calificări arată că, în
ceea ce priveşte jobul, absolvenţii de ar-
hitectură şi arte au cele mai mare şanse
să-şi găsească mai multe locuri de mun-
că. 14%, respectiv 10% dintre aceştia fac
în paralel mai multe joburi, fapt ce se re-
flectă şi în venitul lunar. 1.877 de lei câşti-
gă în medie un tânăr absolvent de arhi-
tectură, cu şase sute de lei mai mult decât
un absolvent de medicină sau drept. 

Un studiu internaţional, Trendence
Graduate Barometer 2015 arată că pentru
studiile de informatică, sectorul cu cea
mai mare cerere în prezent, optează în
jur de 9% dintre tineri. De asemenea,
limbile străine sunt foarte căutate. La toa-
te târgurile de job-uri se cere limba en-
gleză la perfecţie şi încă o limbă străină
pe lângă aceasta. Dar 45% din absolvenţii
de studii superioare din România nu cu-
nosc o a doua limbă străină. Acelaşi stu-
diu enumeră facultăţile ale căror specia-
lizări sunt cerute pe piaţa muncii< auto-
matică> cibernetică> informatică> limbi
străine> medicină umană> medicină ve-
terinară> farmacie> politehnică.

Universităţi - fabrici de şomeri

În Statele Unite şi în Uniunea Euro-
peană, absolvenţii de liceu ştiu cât te cos-
tă ca să urmezi o facultate, ce şanse de
angajare ai şi la ce salariu te poţi aştepta
după absolvire. În acest fel poţi să-ţi cal-
culezi investiţia şi să-ţi planifici viitorul.

În România, mulţi tineri au constatat
din proprie experienţă că unele univer-
sităţi îi păcălesc cu oferte cosmetizate
sau cu informaţii care omit tocmai date
esenţiale. (Altfel, nu ar încasa taxe de la
studenţi, iar profesorii universitari nu ar
avea salarii de până la 7.000 de euro pe
lună). Practic, universităţile nu afişează
rapoarte transparente, nu ne spun câți
dintre cei care au obținut diploma și-au
găsit un job în domeniu. Dacă statisticile
le-ar fi favorabile, cu siguranță s-ar lăuda

cu rezultatele. Tocmai din cauză că as-
cund rata reală a şomajului, nu-i ușor să
faci un clasament cu cele mai utile şi cu
cele mai nefolositoare facultăți. 

Am luat totuşi în calcul studiile pe
această temă, oportunitățile pe care le au
absolvenţii, cererea din piața muncii sau
salariul pentru un post ca începător. Du-
pă aceste criterii, facultăţile cele mai ne-
luate în considerare de angajatori sunt<
jurnalism> sociologie> comunicare şi re-
laţii publice> ştiinţe politice> administraţie
publică> management> marketing> filo-
sofie. 

Pentru a înţelege mai bine starea de
lucruri, redăm o sumară caracterizare a
facultăţilor, privite din această perspec-
tivă.

Facultatea de comunicare şi relaţii
publice. Pe site-ul facultății de comuni-
care și relații publice (FCRP) din cadrul
SNSPA citim că studenţii învață să lu-
creze în relații publice, psihologie, creare
de imagine, mass-media, marketing po-
litic și electoral, negocieri comerciale,
managementul resurselor umane, relații
publice internaționale sau gestionarea
crizelor. Sună tentant, drept urmare sunt
circa 4  candidați pe un loc la admitere.
În realitate, facultatea de relații publice
este o adevărată fabrică de șomeri. Cei
care nu acceptă să fie şomeri,  încearcă
să se angajeze în alt domeniu, eventual
să facă un curs de calificare și să înveți
ceva util. Aşadar, PR-istul este una dintre
persoanele cele mai puţin căutate pe piaţa
muncii.

Facultăţile de marketing şi mana-
gement pregătesc studenţii pentru a de-
veni şefi. Numai că angajatorii nu prea
fug după absolvenţi ca să le propună să
fie șefi. 

Pe site-urile facultăților de  Marke-
ting și  Management din cadrul ASE-
ului, dincolo de vorbele ambalate într-
un limbaj academic despre felul în care
vor deveni studenţii mari manageri, nu
se oferă nicio informaţie despre vreun
plan de încadrare a absolvenților în piața
muncii. Realitatea este că absolvenţii
acestor facultăţi, care nu învaţă nimic
util, se angajează pe posturi de casieri,
secretare sau agenți de vânzări. Dacă nu
coboară ştacheta pretenţiilor, ajung să
apeleze la oficiile de şomaj.

Facultatea de ştiinţe politice. Pe  si-
te-ul Universității din București citim că
absolvenții de ştiințe politice pot să lu-
creze în instituții ale statului sau euro-
pene, în cercetare științifică, în presă sau
să se înscrie în partide politice. În reali-

tate însă, ca să faci politică, în România,
trebuie să ai bani și relații, nu şcoli. Slabe
şanse să găseşti un angajator interesat de
această diplomă. Cu toate acestea, la  fa-
cultatea de ştiințe politice a Universității
București dau admitere sute de candidaţi.
Potenţialii candidaţi de dată mai recentă
au observat aceste lucruri, drept urmare
concurența la admitere a scăzut de la opt
la patru pe un loc.

Potrivit unor studii, 51% reuşesc să
lucreze în domeniu, deşi această cifră pa-
re îndoielnică. În aceste condiţii, cei mai
mulţi absolvenţi se reprofilează în asigu-
rări, în domeniul bancar, iar alții încep
o nouă facultate, care să le dea şanse mai
mari de angajare.

Facultatea de jurnalism. Ca absol-
vent de jurnalism, poți să ajungi redactor,
reporter sau realizator de emisiuni radio
sau tv, să lucrezi în agenții de publicitate
sau departamente de comunicare. Mulţi
visează să ajungă vedete TV, iar concu-
rența la admitere este pe măsură (peste
8 candidați pe un loc). Numai că presa a
fost deosebit de afectată de criza econo-
mică, s-au închis multe ziare, au fost con-
cediați angajați, salariile sunt mici... Se
mai găsesc voluntari entuziaști care “do-
resc să facă parte din echipe tinere și di-
namice”, aşa cum sună noua limbă de
lemn. Pe de altă parte, constatăm că nu-
meroşi oameni care au făcut carieră în
presă n-au nicio tangență cu vreo facul-
tate de jurnalism. 

Facultatea de geografie este o insti-
tuţie la care lumea se buluceşte când e
vorba de admitere. Astfel, la Universita-
tea din București, au fost şi peste opt can-
didați pe loc, în condițiile în care opor-
tunitățile pentru absolvenți sunt aproape
inexistente. Site-ul Universității din Bu-
curești ne spune că un absolvent al fa-
cultății de geografie poate profesa ca me-
teorolog, climatolog, hidrolog, poate fi
cercetător în cadrul centrelor specializate
din țară, angajat în domeniul hotelier și
în agențiile de turism sau să ajungă cadru
didactic. În realitate, cercetarea, în Ro-
mânia, este aproape complet lipsită de
fonduri, iar ca să devii agent de turism
sau recepționer e de ajuns să faci un curs
de calificare de câteva luni. Practic, un
absolvent de geografie are şanse destul
de mici să intre în învățământ, unde orele
la acestă disciplină sunt tot mai reduse
de la un an la altul, datorită scăderii po-
pulaţiei şcolare. Explicația pentru care
lumea se înghesuie la admitere este faptul
că se intră pe baza notei de la bacalaureat
și a unei scrisori de motivație. Numai că

sutele de absolvenţi la geografie, de la
Universitatea din București şi de la Ba-
beș-Bolyai Cluj, au şanse reduse de in-
serţie pe piaţa muncii.

Totuşi, absolvenţii de studii
terţiare îşi găsesc mai repede
o slujbă

Nu vrem să minimalizăm avantajele
pe care le conferă absolvirea unei facul-
tăţi. Statisticile ne arată că este o rată de
angajare mult mai bună în rândul celor
care au studii superioare.

Experienţa personală din acest do-
meniu ne arată că absolvenţii de politeh-
nică (ingineri) s-au adaptat mult mai re-
pede la cerinţele muncii de jurnalist decât
absolvenţii de liceu. Din păcate, România
este ţara cu cel mai scăzut procent de
persoane cu studii universitare din tota-
lul populaţiei din UE, doar 18%, în
condiţiile în care Bulgaria are 28%.

O opinie asemănătoare exprimă şi
Tincuţa Apăteanu, expert în Educaţie.
“De ce nu este bine să avem din ce în ce
mai puţini studenţi? Mie răspunsul mi
se pare logic< absolvenţii de studii terţiare
au acces la salarii mai mari şi, contrar
opiniei populare şi miturilor, se angajează
mai repede decât absolvenţii de studii
medii sau primare”. Tot ea spune că în
ceea ce priveşte forţa de muncă din Ro-
mânia, “în acest moment, doar 18% au
studii superioare, 3,6% au studii postli-
ceale, 36% au studii liceale, 21% au urmat
o şcoală profesională şi 17% au terminat
doar gimnaziul”, a explicat Apăteanu.

Vulnerabilităţile sistemului
românesc de învăţământ 
superior

Agenţia Română de Asigurare a Ca-
lităţii în Învăţământul Superior (ARA-
CIS) a oferit o interpretare a datelor pri-
vind utilitatea specializărilor din în-
văţământul universitar Românesc în
comparaţie cu ofertele de pe piaţa mun-
cii. Un studiu ARACIS arată că printre
vulnerabilităţile sistemului românesc de
învăţământ superior se află< Sistemele de
consiliere şi orientare în carieră şi pentru
piaţa muncii a studenţilor sunt încă foar-
te slab dezvoltate la nivel universitar> Per-
cepţiile angajatorilor< Principalele aspec-
te pe care angajatorii le urmăresc la un
absolvent sunt legate slab de pregătirea
obţinută în timpul facultăţii> Calităţile
pe care angajatorii le urmăresc la un ab-
solvent proaspăt angajat sunt< abilitatea
de a folosi computerul, moralitatea,
punctualitatea şi capacitatea de a lucra
în echipă> Angajatorii percep absolvenţii
ca fiind mai bine pregătiţi teoretic decât
practic> Percepţiile studenţilor< reuşita în
viaţă nu este determinată de studiile uni-
versitare> Percepţiile cadrelor didactice<
profesorii consideră că facultatea în care
predau îi ajută pe studenţi să obţină abi-
lităţile şi competenţele de care au nevoie
la locul de muncă (90%)> stagiile de prac-
tică din timpul facultăţii sunt de un real
folos pentru pregătirea studenţilor (88%)>
cursurile abordează problemele practice
cu care absolvenţii se pot confrunta la
locul de muncă (68%) şi că după înche-
ierea studiilor studenţilor le va fi uşor să
îşi găsească un loc de muncă (67%). 

Potrivit analizei, unul dintre obiec-
tivele sistemului de învăţământ superior
din România este adaptarea educaţiei su-
perioare la cerinţele pieţei muncii. Un
obiectiv ce reprezintă în acelaşi timp o
vulnerabilitate, pentru că profilul de ab-
solvent furnizat de universităţile din Ro-
mânia diferă de cel cerut de angajatori. 

Vasile Nechita

Cine are prilejul să-l întâlnească pe
profesorul Alin Pop se convinge numai-
decât că vocaţia de profesor nu este doar
o abstracţiune. Un astfel de profesor de
vocaţie poate fi întâlnit şi în realitate, de
exemplu, la Şcoala Gimnazială din Valea
Vinului. 

Ne-am convins
de asta o dată în plus
şi cu prilejul recentei
emisiuni la Infor-
maţia TV, unde l-am
avut ca interlocutor.
Am vorbit acolo des-
pre manipulare (hor-
ribile dictu), despre
modalităţile în care
şcoala ar putea pre-
veni sau măcar atenua acest teribil fe-
nomen, despre faptul că şcoala nu cul-
tivă gândirea critică (ba, nici gândirea
în general), că îi îndoapă pe elevi cu in-
formaţie uneori inutilă, fără legătură cu
viaţa şi altele asemenea. Am tatonat şi
eventuale soluţii.

Nu facem literatură aici, nu vrem să
idealizăm personajul. Chiar dacă a ex-
celat şi în domeniul scrisului (a editat
câteva volume), cu prilejul publicării
unei recenzii, aveam să aflu că are şi de-
tractori. Un comentator, pitit sub masca
anonimatului (cât curaj din partea lui!),
i-a reproşat lui Alin Pop că are lipsuri în
activitatea la clasă. Nu am asistat la orele
sale de curs, dar e greu de crezut că o
persoană care radiază în jur un entu-
ziasm contagios ar putea lăsa indiferenţi
copiii. Vrem să credem că nu are cum
să nu transfere măcar o parte din pasiu-
nea sa şcolarilor. Altfel spus, în timp ce
majoritatea profesorilor sunt preocupaţi
de a sădi frica în sufletul copiilor, pentru
a-i ţine sub control, Alin Pop gestionea-
ză entuziasmul pe care îl insuflă el însuşi
şcolarilor.

Cum spuneam, am constatat pe par-
cursul unei emisiuni multe hibe ale sis-
temului de educaţie, dar am remarcat şi
calităţi care ne dau speranţe. Bunăoară,
în opinia profesorului Alin Pop, întreg
sistemul educaţional românesc ar trebui
să fie o şcoală altfel, care, acum, durează
doar o săptămână. Şi ce ar fi mai potrivit
pentru o şcoală altfel decât un profesor
altfel?

Un profesor altfel< 
alin Pop

Cu prilejul Zilei Naţionale, preşedin-
tele Klaus Iohannis a decorat mai multe
personalităţi, reprezentanţi ai Academiei
Române şi cadre medicale şi cercetători,
într-o ceremonie desfăşurată la Palatul
Cotroceni. Între aceste personalităţi fi-
gurează şi acad. Marius Porumb, mem-
bru al Despărţământului ASTRA Carei.

Acad. Marius Porumb este şi direc-
torul Institutului de Arheologie din
Cluj-Napoca. El a fost decorat cu Ordi-
nul Naţional ,,Steaua României,,  în grad
de Ofiţer. Aceeaşi distincţie a mai fost
conferită şi academicienilor Dan Berin-
dei şi  Victor Giurgiu. Totodată, şeful
statului a conferit   Ordinul Naţional
,,Steaua României,, în grad de comandor
academicianului Nicolae Breban iar Or-
dinul Naţional ,,Steaua României,, în
grad de Cavaler  academicienilor Dorel
Banabic, Alexandru Balaban, Sabina Is-
pas, Gheorghe Păun, Dan Rădulescu,
Alexandru Surdu, Dan Tufiş şi  Aurel
Iancu.

V. N. Deleanu

acad. Marius 
Porumb, membru al
aSTRa Carei, deco-
rat de pre;edintele
Klaus iohannis

Statisticile ne arată că este o rată de angajare mult mai bună în rândul celor care
au studii superioare

Visul majorităţii absolvenţilor de facultate este de a-şi găsi un loc de muncă bine plătit, cu şanse
de avansare rapidă şi eventual un program care să le permită încă o slujbă part-time. 
Îşi îndeplinesc aceste obiective cei care se documentează din mai multe surse în ceea ce priveşte
ofertele universităţilor.

Facult[\i - fabrici de ;omeri ;i facult[\i 
care asigur[ slujbe dup[ absolvire

Din păcate, profilul de absolvent furnizat de universităţile din România diferă de cel cerut de angajatori
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Atunci când egiptologii au deschis
mormântul Reginei Nefertari în anul
1904, au descoperit un loc care a fost je-
fuit și unde au mai rămas doar obiecte
deteriorate și trei fragmente ale unor pi-
cioare mumificate, care se presupune că
sunt cele ale Reginei Nefertari. A fost una
dintre soţiile lui Ramses II, care a condus
Egiptul în perioada 1279 - 1213 î.Hr.

Până acum, nimeni nu a analizat
aceste fragmente ale picioarelor mumi-
ficate, dar acum cercetătorii au descoperit
că acestea au aparţinut unei femei de vâr-
stă mijlocie sau chiar uneia care se înca-
dra în cea de-a treia vârstă, care avea o
înălţime de aproximativ 165 de cm și pro-
babil că suferea de artrită. Aceste desco-
periri relevă faptul că acestea au aparţinut
Reginei Nefertari.

Pere\ii morm]ntului 
sunt decora\i cu picturi 
`n culori vii

Regina Nefertari este una dintre cele
mai cunoscute regine ale Egiptului Antic,
mai ales pentru faptul că mormântul său
este unul dintre cele mai elaborate din
Valea Regilor, lângă Luxor. Pereţii sunt
decoraţi cu picturi în culori vii, iar tava-
nul este pictat asemenea unui cer înstelat.
Statuia lui Nefertari se află într-un templu
de piatră din Abu Simbel, în sudul Egip-
tului și o înfăţișează alături de soţul ei,
ambele statui având aceeași înălţime, ceea
ce înseamnă că această regină avea, într-
adevăr, un statut privilegiat. Mormântul
acesteia a fost jefuit în Antichitate, iar
sarcofagul de culoare roz a fost rupt în
bucăţi încă de atunci.

Aceste fragmente ale picioarelor se
află acum la Muzeul de Egiptologie din
Torino, în Italia, iar cel mai lung are puţin
peste 30 cm. Cele două sunt, de fapt, o
parte a femurului, respectiv o parte a ti-
biei.

Franz Rühli, directorul Institutului
de medicină Evolutivă din cadrul Uni-
versităţii din Zurich, alături de colegii
săi, au studiat aceste fragmente folosind
razele X și au aflat că acestea aparţin, cu
siguranţă, unei femei și, potrivit mărimii
acestora și a faptului că erau afectate de
artrită, se pare că posesoarea avea o vârstă
cuprinsă între 40 și 60 de ani atunci când
a decedat. Se estimează că Nefertari a
murit la 25 de ani după ce soţul său a în-
ceput să conducă Egiptul, având undeva
între 40 și 50 de ani.

Potrivit dimensiunii picioarelor, cer-
cetătorii au estimat că femeia avea o în-
ălţime cuprinsă între 165 cm și 168 cm,
iar în ceea ce privește acordarea unui ver-
dict clar, nu există niciun semn al unei a
dou[ înmormântări în acel loc, ceea ce
exclude ideea de a fi vorba despre una
dintre fiicele sale, potrivit descopera.ro.

Pagin[ realizat[
de Mirela Filimon

Proiectul HAARP, un amplasa-
ment de cercetare american, situat
la nord-est de Gakona, `n Alaska,
poate provoca mari cutremure ar-
tificiale. Este vorba despre crearea
unui ansamblu de ma;ini, care
ini\ial au fost folosite pentru des-
coperirea z[c[mintelor de gaz ;i de
petrol, `ns[ `n timp, aparatura a
ajuns s[ fie folosit[ ̀ n alte scopuri.

~nc[ din 1983, Brooks Agnew, expert
`n tomografia P[m]ntului, folosind doar
30W energie, realiza tomografii ale
scoar\ei terestre ;i descoperea z[c[minte
petrolifere ;i de gaze `n diferite zone ale
lumii. Acurate\ea aparaturii folosite era de
100%.

HAARP folose;te un miliard de wati,
cu care bombardeaz[ ionosfera, pentru
“experimente”! Imagina\i-v[ corzile unui
pian, corespunz]nd straturilor scoar\ei te-
restre. Fiecare strat are propria sa frecven\[
specific[ de rezonan\[. Se emit fascicole
de unde radio `n p[m]nt. C]nd acestea
sunt reflectate ̀ napoi, ele apar cu frecven\a
specific[ a straturilor prin care trec. Cer-
cet[torii ̀ ;i pot da seama dac[ au de-a face
cu  z[c[minte de gaze, sau cu z[cam]nt de
petrol. Cu numai 30W energie, se poate
identifica fiecare frecven\[ specific[. Dac[
faci asta cu... 1 miliard de wa\i, `ntreaga
scoar\[ se cutremur[, `nc]t se va putea
provoca un... cutremur!

Un fascicol de microunde 
de 1 miliard de wa\i `n 
ionosfer[ va `mpinge 
ionosfera `n acel loc `n sus

Fostul  ministru de Finan\e al Japoniei,
Takanaka, `ntrebat de Benjamin Fulford
de ce a renun\at la controlul sistemului fi-
nanciar japonez, ced]ndu-l unui grup oli-
garhic de afaceri;ti americani ;i europeni
a spus c[ a f[cut asta, pentru c[ Japonia a
fost amenin\at[ cu o “ma;in[ de provocat
cutremure”. Mai mult dec]t at]t, poli\ia i-
a transmis apoi lui Benjamin Fulford –
care nu crezuse `n asemenea posibilitate,
c[ din cauz[ c[ acesta a f[cut public[
aceast[ ;tire, ora;ul Nigata va fi lovit de
un cutremur! ~n fapt, represaliile erau da-
torit[ divulg[rii de c[tre ministrul Tanaka,
a acestor amenin\[ri! Nigata este ;i locul

unde se afl[ o central[ nuclear[ japonez[!
Dou[ zile mai t]rziu, cel mai mare reactor
nuclear al Japoniei, cel din Nigata, a fost
centrul a dou[ seisme consecutive, ambele
de 6,8 magnitudine!

A;a a ̀ nceput Benjamin Fulford s[ in-
vestigheze mai atent rela\ia dintre HAARP
;i cutremure ;i a aflat c[ dac[ se trimite un
fascicol de microunde de 1 miliard de wa\i
`n ionosfer[, acesta va `mpinge ionosfera
`n acel loc `n sus. Apoi, ca o membran[
elastic[ va r[spunde cobor]nd spre
p[m]nt, iar felul `n care vibreaz[, poate
provoca cutremure! Este exact la fel ca
atunci c]nd po\i sparge un pahar, emi\]nd
un sunet de rezonan\[ de o anumit[ in-
tensitate! Aceea;i ma;in[ (microunde emi-
se de HAARP) poate ̀ nc[lzi p]nza de ap[
freatic[, pentru a provoca cutremure! Prin
acela;i procedeu, dac[ se pun 1 miliard de
Wa\i `ntr-o furtun[ tropical[, aceasta de-
vine mult mai puternic[ ;i chiar s[ i schim-
be direc\ia de deplasare! A;a s-a putut crea

uraganul care a lovit Myanmar, tsunami
care a lovit Indonezia ;i cutremurul care
a lovit China!

A;a se pare c[, iresponsabilii care con-
duc guvernul Americii, amenin\[ ̀ n mod
curent oamenii cu cutremure. De aseme-
nea, controlul climei, este o arm[ prin ma-
nipularea fluxurilor electrice ;i curen\ilor
de aer ce dicteaz[ clima. CCC – comand[,
comunica\ie, control – `n timp de r[zboi
se dore;te blocarea ;i interceptarea comu-
nica\iilor inamicului ;i securizarea pro-
priilor comunica\ii. Semnalele emise `n
ELF -frecven\e extrem de joase, pot fi ge-
nerate de HAARP ;i recep\ionate oriunde
`n lume, fiind folosite pentru tomografia
penetrant[ a P[m]ntului, descoperindu-
se astfel pozi\ia oric[rui submarin sau baze
subterane.

Sistemul HAARP poate 
distruge rachete care coboar[

din spa\iu ;i blocheaz[ 
comunica\iile din `ntreaga 
lume

Ideea de baz[ a HAARP este generarea
de fascicule de electroni ;i accelerarea aces-
tora pe liniile de c]mp electro-magnetic
naturale ale P[m]ntului, p]n[ aproape de
viteza luminii care s[ formeze astfel o ca-
rapace, care nu numai c[ blocheaz[ co-
munica\iile `n `ntreaga lume, dar poate
distruge ̀ n plin zbor rachete care coboar[
din spa\iu! Procedeul const[ `n crearea
unei g[uri `n ionosfer[, cu diametrul de
30 de kilometri, ;i a  unei zone de plasm[
incandescent[ prin care orice ar trece< ra-
chete, avioane etc, ar fi distruse! O astfel
de zon[ ̀ n care s-ar crea o gaur[ ̀ n ionos-
fer[, deasupra unei zone suprapopulate
dintr-o \ar[ inamic[, ar provoca iradierea
de c[tre radia\ia solar[ a zonei respective,
care nu ar mai fi astfel protejat[.

O astfel de zon[ ̀ n care s-ar crea o gaur[ ̀ n ionosfer[, deasupra unei zone suprapopulate dintr-o \ar[ inamic[, ar provoca
iradierea de c[tre radia\ia solar[ a zonei respective, care nu ar mai fi astfel protejat[

Argintul este unul dintre cele
mai apreciate dintre metalele
pre\ioase, dar foarte pu\ini dintre
noi ;tim ce propriet[\i uimitoare
de\ine.

:tia\i c[ argintul are propriet[\i bene-
fice pentru s[n[tate? ~n trecut, chirurgii
suturau r[nile cu fire de argint care aveau
efect antiseptic ;i ac\ionau contra infec\iei.

Potrivit unui studiu al cercet[torilor
de la Universitatea Metropolitan[ din
Manchester, Marea Britanie, citat de me-
diafax.ro, argintul poate anihila p]n[ la
650 tipuri de microbi patogeni, datorit[
ionilor de argint. Este motivul pentru care
acest metal este folosit la realizarea echi-
pamentelor medicale, ̀ n scopul prevenirii
infec\iilor intraspitalicesti.

Alung[ gripa ;i r[ceala

Un om de ;tiin\[ belgian a descoperit
c[ bacteriile argintate combat virusurile
care dau r[ceala, gripa sau care produc in-
fec\ii intestinale. El a impregnat cu parti-

cule de argint bacteriile bune luate din
iaurturile probiotice ;i le-a pulverizat pe
m]ini sau `n nas, stop]nd ac\iunea viru-
surilor. Ac\ion]nd ca un agent microbian

puternic, argintul previne r[ceala, gripa,
sus\ine vindecarea ̀ n timp scurt ̀ n caz de
viroze respiratorii, `nchiderea r[nilor su-
perficiale ;i refacerea pielii. Argintul, prin

interac\iune cu conductivitatea pielii, o
apar[ de irita\ii. Mai mult, protejeaz[ de
radia\iile emise de telefoanele mobile ;i
diverse aparate electronice, regleaz[ tem-
peratura corporal[ ;i circula\ia sangvin[.

Influen\eaz[ pozitiv
nivelul energetic

Argintul care se ̀ nnegre;te u;or ;i care
las[ urme negre pe piele nu indic[ neap[rat
o boal[, ci este o urmare a oxid[rii argin-
tului ;i a faptul c[ pielea are  un pH ridicat.
Purtat ̀ n c[l[torii sau ̀ n sezonul rece, c]nd
suntem mai expu;i riscului de a ne
`mboln[vi, argintul ne protejeaz[ `n fa\a
bacteriilor. Chiar dac[ o persoan[ este aler-
gic[ la bijuterii din diverse metale, cele din
argint nu vor avea acela;i efect.

Argintul poate fi purtat `n special `n
zilele solicitante care ne pun la `ncercare
imunitatea ;i organismul are  nevoie de
vitalitate. Acest metal are propriet[\i elec-
tromagnetice, iar ionii din compozi\ia lui
interac\ioneaz[ ;i influen\eaz[ pozitiv ni-
velul energetic.

HAARP foloseste un miliard de wati, cu care bombardeaz[ ionosfera, pentru “experimente”! Im-
agina\i-v[ corzile unui pian, corespunz]nd straturilor scoar\ei terestre. Fiecare strat are propria sa
frecven\[ specific[ de rezonan\[. Se emit fascicole de unde radio ̀ n p[m]nt. C]nd acestea sunt reflectate
`napoi, ele apar cu frecven\a specific[ a straturilor prin care trec. Cercet[torii `;i pot da seama dac[
au de-a face cu  z[c[minte de gaze, sau cu z[cam]nt de petrol.

Regina nefertari
a avut un statut

privilegiat raportat
la celelalte so\ii ale
faraonului Ramses ii

HaaRP, aparatul care genereaz[ 
cutremure artificiale

argintul are propriet[\i uimitoare de vindecare a organismului
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~n cei opt ani de c]nd se afl[ la
Casa Alb[, Michelle Obama (52
de ani) a promovat un tip aparte
de Prim[ Doamn[, mult mai na-
tural[ ;i mai aproape de oameni,
reu;ind s[ realizeze multe. I-a
sprijinit pe veteranii de r[zboi ;i
pe familiile acestora, a sus\inut
discursuri remarcabile despre su-
biecte `n care crede cu pasiune, a
transformat modul `n care copiii
percep alimenta\ia s[n[toas[ ;i
mi;carea, devenind un reper ;i ̀ n
ceea ce prive;te stilul vestimen-
tar.

În multe privin\e, doamna Obama
a fost o premieră la Casa Albă. Ea este,
de pildă, prima locatară a Casei Albe
ai cărei descenden\i provin direct din
rândul sclavilor. De asemenea, e prima
consoartă preziden\ială cu cea mai în-
altă educa\ie universitară - absolventă
a Universită\ii Princeton ;i licen\iată
în drept la Harvard. Elegantă, stilată ;i
cu o \inută impecabilă, America a pri-
mit-o cu bra\ele deschise. A fost ase-
mănată, în repetate rânduri, cu Jackie
Kennedy, prin prezen\a inconfunda-
bilă ;i sus\inerea fermă pe care i-a acor-
dat-o so\ului ei.

S-a născut `ntr-o familie modest[
din Chicago, tat[l ei fiind muncitor la
departamentul de alimentare cu ap[ a
ora;ului, iar mama casnic[. ~mpreun[
cu p[rin\ii ;i fratele ei mai mare au lo-
cuit ̀ ntr-un apartament discret din car-
tierul South Side. Nimeni nu b[nuia
c[ va ajunge Prim[ Doamn[, `ns[ `n
momentul c]nd a fost pus[ ̀ n fa\a fap-
tului ̀ mplinit, a f[cut fa\[ cu brio aces-
tei provoc[ri. Cum? Prin educa\ie, spu-
ne ea< "Nu am crescut av]nd prea mul\i
bani ;i nu mi-am imaginat niciodat[
c[ voi fi Prima Doamn[ a Statelor Uni-
te. Dar, pentru c[ am o educa\ie, am
fost preg[tit[ pentru aceasta atunci
c]nd a venit momentul".

Dup[ absolvirea liceului, s-a spe-
cializat ̀ n sociologie ;i studii afro-ame-
ricane la Universitatea Princeton. ~n
1985 a ̀ nceput studiile de Drept la Har-
vard. A lucrat la o firm[ de avocatur[,
dar dup[ c]\iva ani a renun\at ;i a ̀ nce-
put s[ lucreze la prim[rie. Cur]nd, a
ajuns director executiv al unei institu\ii
care forma viitori func\ionari. Din
1996, Michelle a `nceput s[ lucreze la
Universitatea din Chicago, unde a dez-
voltat primul program de serviciu pen-
tru comunitate al universit[\ii. ~n 2005,
a ajuns vicepre;edinte al departamen-
tului de afaceri externe ;i pentru co-
munitate al Centrului Medical de la
Universitatea Chicago. 

Pe Barack Obama l-a cunoscut
c]nd el lucra la o firm[ de avocatur[
din Chicago, primul lor contact fiind
unul profesional. S-au c[s[torit ̀ n 1992
;i au dou[ fete, Malia `n v]rst[ de 18
ani ;i Sasha, ̀ n v]rst[ de 15 ani. "Rolul
meu principal va fi s[ r[m]n mam[",
a declarat Michelle dup[ ce so\ul ei a
devenit primul pre;edinte afro-ameri-
can din istoria SUA ;i s-a \inut de
cuv]nt. Personalitate puternică, doam-
na Obama a mărturisit că ;i-a condi\io-
nat so\ul când au dezbătut dacă el ar
trebui sau nu să candideze la
pre;edin\ie, obligându-l să-i promită
că se va lăsa de fumat. Pre;edintele
afirm[ despre so\ia sa că Michelle a în-
semnat mult pentru poporul american
de-a lungul celor opt ani. "Michelle nu
a cerut niciodată să fie Prima Doamnă.
Acest rol i s-a impus, cum de altfel s-a
`nt]mplat în cazul multor so\ii de lideri
politici. Dar am ;tiut mereu că se va
descurca extraordinar ;i `n aceast[
ipostaz[ ;i va lăsa o amprentă unică în
activitatea ei. Totul se explică prin fap-

tul că ea este exact a;a cum a\i văzut-
o - remarcabilă, excelentă, veselă, o fe-
meie generoasă, care, dintr-un anumit
motiv, a acceptat să se căsătorească cu
mine. Cred că oamenii se simt lega\i
de ea pentru că se văd oglindi\i în ea -
o mamă dedicată, o prietenă bună ;i o
persoană căreia nu îi este teamă să se
autoironizeze din când în când."

Chiar dac[ rolul de Prim[ Doamn[
a americanilor reprezint[, de fapt, o
slujbă fără salariu, o platformă fără pu-
tere, o întreagă aripă din Casa Albă
plină cu personal dar fără buget, este
unul surprinzător de maleabil, modelat
de personalitatea, stilul ;i interesele
persoanei care îl ocupă. "Tot ce face o
Primă Doamnă este de bunăvoie. A; fi
putut să îmi petrec opt ani făcând orice
;i într-o anumită măsură nu ar fi fost
vreo problemă. M-a; fi putut concentra
pe flori, pe decor, pe divertisment. Îmi
puteam, de drept, defini singur[ rolul.
Nu există nicio autoritate legislativă, o
Primă Doamnă nu este aleasă, iar acest
lucru este un cadou minunat al
libertă\ii". Nu e de mirare că unei per-
soane atât de inteligente cum este ea,
cu interese dintre cele mai diverse, rolul
i s-a potrivit ca o mănu;ă. Doamna
Obama, `ns[, a fost rezervată la înce-
put, evitând r[spunsul explicit la în-
trebarea "Ce fel de Primă Doamnă ve\i
fi?", men\ionând că nu are cum să ;tie
până când nu va ajunge `n acea ipos-
taz[.

Cu un sim\ estetic foarte bine dez-
voltat, Michelle Obama a făcut din fie-

care apari\ie o declara\ie a statutului
său de mână dreaptă a celui mai pu-
ternic om din lume. Încă din 2009, de
la ceremonia de învestire în func\ie a
so\ului ei, când a ales să poarte o \inută
luată direct de pe podiumul de la New
York Fashion Week, creatorii de modă
au în\eles că au de-a face cu o nou[
emblem[ a elegan\ei. Numai în anul
2010 a purtat haine de la mai mult de
50 de case de modă. Dar, cu abilitate,
Michelle a folosit ;i moda în avantajul
ei, devenind populară printre casnicele
Americii în momentul în care a îm-
brăcat ;i \inute mai pu\in extravagante,
provenite de la firme ca J. Crew, Asos
sau Target. Totu;i, pentru momentele
de maximă expunere, precum cel
dint]i portret oficial ca Primă Doamnă
sau gala de inaugurare a pre;edintelui,
ea a ales luxul, mizând pe crea\iile lui
Michael Kors ;i Jason Wu.

Casa Albă a devenit, în ultimii opt
ani, un loc mai cald, mai pu\in formal
;i mult mai divers. Prima Doamnă a
încurajat libertatea de exprimare, a
sus\inut persoanele competente de di-
verse etnii (în special femeile), pentru
a se afirma într-un loc unde nu au avut
acces până în prezent. Ea a lăsat mo;te-
nire Casei Albe o gr[din[ cu legume ;i
plante aromatice, precum ;i câ\iva stupi
de albine care au produs mierea pe care
au oferit-o drept cadou multor oficiali,
în pachetele de protocol. Chiar ;i Papa
Francisc a primit, în 2014, un borcan
cu miere, pe lângă o selec\ie de semin\e
din culturile bio din grădina South

Lawn. :i tot de acolo, aproape 50 de ti-
puri de produse, printre care salată,
spanac, varză, anghinare, smochine,
porumb, fasole ;i dovleci, au ajuns în
bucătăria Casei Albe ;i, implicit, pe
masa familiei preziden\iale – parte a
campaniei „Let’s Move“, ini\iată de Pri-
ma Doamnă, în efortul de-a educa po-
pula\ia americană în spiritul stilului de
via\ă sănătos. Doamna Obama a reu;it
s[ str]ng[ fonduri private, care se ridic[
la 2,5 milioane de dolari, pentru a asi-
gura plătirea costurilor de `ntre\inere
a gr[dinii de către viitorii pre;edin\i.

C]t despre plecarea familiei Obama
de la Casa Alb[, este clar c[ cei opt ani
reprezint[ un capitol unic `n istoria
Americii. "Au existat ni;te mici mo-
mente care îmi vor lipsi, de a avea acces
la atât de multe lucruri frumoase. Dar
a sosit timpul. Este suficient. Este im-
portant să fii realist când ai acces la
atât de multă putere. Via\a la Casa Albă
este izolantă în sine. Am reu;it să
men\inem o doză de normalitate da-
torită vârstei copiilor, implicându-ne
în activită\ile la care au participat fetele
noastre." De altfel, Michelle a încercat
să petreacă mult timp cu tinerii, de
obicei studen\i, lansând chiar un pro-
gram pentru fete dezavantajate, orga-
nizând cu acestea întâlniri lunare încă
din 2009. Sufletul ei se regăse;te în
aceste programe pentru că ;i ea la rân-
dul ei a avut parte de o experien\ă ne-
plăcută când `;i dorea să studieze la
Princeton. I s-a spus că nu este suficient
de bună, însă ea ;tie prea bine că sunt

o mul\ime de oameni care încearcă să-
\i distrugă încrederea. "Chiar ;i acum
sunt persoane care nu consideră că ar
trebui să fiu Prima Doamnă."

Con;tient[ de influen\a sa asupra
tinerilor de culoare ;i nu numai, lui
Michelle i-a f[cut pl[cere s[ le fac[ vi-
zite-surpriz[ studen\ilor. „Copiii ne ur-
măresc. Simt asta în fiecare zi. Se aga\ă
de fiecare cuvânt, de ceea ce port, de
ceea ce spun. Scriu eseuri despre noi ;i
`;i doresc să fie ca noi." Ea ;tie foarte
bine c[ pentru copii "trebuie să trăie;ti
corect, să faci bine ;i să fii corect. În
fiecare zi. Pentru a nu-i dezamăgi pe
cei care te privesc ca exemplu. Au ne-
voie de un sprijin în tine. Astfel, le in-
spiri încrederea c[ pot s[ realizeze ceea
ce-;i doresc."

Cum va fi `ns[ via\a ei dup[ Casa
Alb[, mai ales c[ din ce ̀ n ce mai mul\i
americani `;i doresc să o vadă prima
femeie pre;edinte al Statelor Unite ale
Americii? Se pare că va adopta aceea;i
abordare ca ;i atunci când a ajuns la
Casa Albă - nu ;tie cum va fi până când
nu va ajunge în acel punct. "Nu am mai
fost niciodată fosta Primă Doamnă a
Statelor Unite ale Americii. Dar voi fi
mereu implicat[ într-un serviciu public
;i în via\a publică. După ce am plecat
de la firma de avocatură, mi-am folosit
abilit[\ile pentru a ajuta al\i oameni ;i
am dormit mai bine noaptea, am fost
mai fericită. Nu pot să spun însă cum
va fi mai departe, încă încerc să-mi dau
seama, dar nu cred că mă voi opri din
ceea ce fac."

Michelle Obama `;i ia r[mas bun
de la Casa ab[


