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Cea mai veche epav[
intact[ din lume,
descoperit[
`n Marea neagr[

~n anul 1899,
la Prim[ria
Satu Mare
numirile `n func\ii
se f[ceau
pe “pile”
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Medita\ia, practic[
veche de mii de ani

Se `mplinesc 100 de ani
de la Unirea Bucovinei cu România
În special după izbucnirea Revoluției ruse din februarie, au fost
schițate mai multe planuri referitoare la viitoarea situație a Bucovinei, aflată la întretăierea a numeroase interese austriece, rusești
și ucrainene. Ucraina urmărea să
se extindă asupra Bucovinei, ca și
a altor teritorii ce aparțineau
atunci Monarhiei Austro-Ungare.
În vara anului 1917, deputații
ucraineni din Parlamentul de la
Viena se pronunțau pentru încorporarea Galiției orientale, a Bucovinei și Rusiei subcarpatice într-o
provincie autonomă a Casei de
Habsburg.
Elemente interne rusofile din
Bucovina cereau constituirea Carpatorusiei, care să cuprindă și o
parte însemnată a Bucovinei. Între
acestea, au fost voci care revendicau Moldova întreagă, invocânduse, contrar realității, apartenența
acesteia la principatul de Halici.
În cadrul tratativelor de la BrestLitovsk, începute în noiembrie
1917, delegații Radei ucrainene au
cerut ca Galiția, Bucovina și Carpatorusia să fie unite în Ucraina
de vest, cu garantarea deplinei au- Unirea Bucovinei a fost urmată de 22 de ani de viață românească, în care provincia
tonomii naționale.
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Omenirea nu mai are mult timp pentru reducerea
efectelor schimb[rilor climatice, potrivit unui studiu
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un
nou acord de diminuare a emisiilor de dioxid de carbon,
în timp ce România încearcă să facă faţă noilor fenomene
meteorologice extreme şi limitării emisiilor, măsură
impusă de UE. “Omenirea are mult mai puţin timp la
dispoziţie pentru prevenirea unui dezastru natural.
Următorii ani sunt cei mai importanţi din istorie”, a

S`n`tate &
Frumuse]e

declarat Debra Roberts, co-prezentatoare a conferinţei
IPCC.
Acordul de la Paris prezenta în 2015 faptul că ţările
membre trebuie să împiedice creşterea temperaturilor
la peste 2 grade Celsius. În prezent, nicio ţară puternic
industrializată nu este pe punctul de a îndeplini această
cerinţă.
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Cei care practică meditația reușesc să combată
efectele negative ale stresului de zi cu zi tocmai prin
inducerea unei stări de liniște sufletească, pace interioară.
Meditația ne ajută să ajungem la echilibrul pe
care ni-l dorim, la acel echilibru interior la care visăm. E o tehnică de relaxare care poate să fie practicată de orice persoană și se învață la orice vârstă.
Specialiștii ne atrag atenția asupra faptului că
meditația nu e ceva nou, nu are legătură cu vreun
fenomen paranormal, ci e o practică veche de mii de
ani care în prezent e utilizată pentru relaxare și pentru a reduce stresul.
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Petru Cupcea, printre
participan\ii la adunarea
din 1 Decembrie 1918
Vicarul Petru Cupcea (1875-1940) a fost ales de
studenţii români preşedinte al societăţii literare care
funcţiona în mod clandestin în seminarul din
Budapesta. Din 1912, vreme de trei decenii a slujit cu
devotament la Supuru de Jos, ca paroh şi protopop.
Participă la viaţa culturală, politică şi economică a
românilor din aceste părţi. Astfel, în 1906 îl găsim
printre fondatorii
băncii
româneşti
“Arina” din Sanislău,
alături de alţi luptători
ai inteligenţiei române
din aceste părţi.
În 1918 a fost
numit
asesor
consistorial, în 1923
arhidiacon onorar, în
1926 exactor diecezan.
Din 1932 a fost
transferat în parohia
Şimleul Silvaniei,
îndeplinind şi funcţia
de vicar foraneu al
Sălajului.
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Sucul natural de coac[ze
negre este valoros
`n curele de vitaminizare

inspira\ie
pentru machiaje
de Halloween
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Una dintre cele mai vechi
nave scufundate a fost descoperită în stare perfectă de conservare pe fundul Mării Negre. Nava grecească ce are o lungime
de aproape 23 de metri a fost
găsită după 2.400 de ani de la
scufundare.
Nava a fost descoperită într-un “cimitir al epavelor” în care
au mai fost descoperite anterior
alte 60 de epave. Conform Mail
Online, în cadrul celei mai recente misiuni de explorare, da
la sfârșitul lui 2017, echipa a descoperit ceea ce este considerat
ca fiind “cea mai veche epavă
intactă”. O astfel de navă comercială a putut fi observată anterior
doar pictată pe vasele străvechi
grecești. Epava a fost descoperită
la peste 2 kilometri de suprafaţă
și ar putea oferi noi detalii cu
privire la povestea grecească veche în care Odiseu se leagă de
catarg pentru a nu fi ademenit
de sirene. Vasul pe care este prezentată scena cu Odiseu, dar și
o navă asemănătoare cu cea descoperită în Marea Neagră, se regăsește în Muzeul naţional din
Londra. Cu ajutorul unui submarin controlat de la distanţă
de un specialist britanic a fost
descoperită nava aflată la peste
80 de kilometri de ţărmul Bulgariei. Zona în care a fost descoperită epava este lipsită de oxigen, fapt ce conservă materialele
organice timp de mii de ani.
Epava provine din anul 400 î.Hr.

noul Titanic va fi
lansat la ap[ în
jurul anului 2022
Titanic II, replica modernă
a celebrului Titanic, care s-a scufundat în 1912, ar putea colinda
mările și oceanele lumii începând cu anul 2022. Omul de afaceri și politicianul australian Clive Palmer, aflat în spatele inițiativei controversate, a anunțat, în
septembrie, că proiectul a fost
reluat, după o dispută financiară
cu guvernul chinez care a oprit
dezvoltarea lui în 2015. Ideea a
fost lansată pentru prima dată
în 2012, iar replica Titanicului
va avea la bord același număr
de pasageri ca și predecesorul
său, și anume 2.400 de pasageri.
Nava va pleca din Dubai și, după
o călătorie de două săptămâni,
ar trebui să ajungă cu bine în
Southampton, Marea Britanie.
De acolo va avea același traseu
ca nava originală, urmând să fie
ancorată în portul din New
York. Replica Titanicului va costa 500 de milioane de dolari, iar
până în prezent nu au fost oferite
mai multe informaţii despre
preţurile biletelor și nici despre
momentul în care acestea vor fi
disponibile.
Nava `și va purta pasagerii
de la Southampton la New York,
dar ulterior vor urma și alte călătorii.
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ISTORIE
Deschiderea
unui atelier
de fotografie
Anunț cu mare respect onoratul
public, că am preluat cu data de 5 noiembrie atelierul de fotografie amenajat în casa domnului doctor Vajay Imre,
situată pe strada Kazinczy (azi< Ștefan
cel Mare) nr. 15 și de la data amintită
îl exploatez în numele firmei mele proprii. Făcând acest anunț către onoratul
public, doresc să-l invit să mă onoreze
cu vizitarea atelierului.
Nu doresc să folosesc niște cuvinte
pompoase, atât menționez doar, că lucrez individual cu toate metodele folosite în meseria de fotograf și execut
fotografii în toate mărimile și în toate
culorile posibile.
Solicitându-vă încă odată vizita, rămân adeptul onoratului public din Satu
Mare.
Satu Mare, la 7 noiembrie 1899
Cu respect deosebit<
Klein Sándor, fotograf

nout[\i cu c[ile
ferate locale
Municipalitatea și antreprenorul
Gerster Béla au înaintat o solicitare către ministerul comerțului în vederea
obținerii autorizației pentru transportul de diferite mărfuri. Pentru dezbaterea solicitării la fața locului, a fost
delegat la noi inginerul-șef regal Tárnoki, care, în compania primarului, a
notarului șef și a antreprenorului, a
parcurs în primul vagon de pasageri
toată lungimea căii ferate, iar delegatul
s-a convins că linia este gata și nu există
niciun impediment ca linia ferată către
Viile Satu Mare și până la Ardud să fie
folosită și pentru transportul de diferite
mărfuri, și ca linia să fie construită de
la Ferestrău până la podul rutier, deocamdată însă prin folosirea locomotivei cu abur. Această autorizație va sosi
în câteva zile, iar antreprenorul va efectua construcția prelungirii liniei în 14
zile, însă pentru că proiectul de lege
privind această cale ferată este gata, și
va fi înaintat în scurt timp parlamentului, probabil vor demara lucrările de
construcție a liniei și în interiorul orașului.
Antreprenorul Gerster Béla a depus
cauțiunea pentru construirea liniei Satu Mare-Bicsad. Însă tot timpul se ivesc
și greutăți, mai ales de ordin tehnic.
Cea mai recentă este să se permită întretăierea căii ferate de stat la gara de
aici. Pentru rezolvarea acestei chestiuni, o comisie va face o nouă vizită
la ministrul comerțului.
(Szamos, 19 noiembrie 1899)
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Despre pile se spune că ele nu vor disp[rea niciodată de pe suprafața pământului pentru că nu
va veni niciodată vreo perioadă în care oamenii să așeze interesul public deasupra legăturilor de
amiciție sau de rudenie. Noi am dori instaurarea unui principiu ideal, pe care dacă s-ar reuși să
fie impus și în sala consiliului local, atunci am avea acolo un model puternic, la înălțimea vocației
care i-ar reveni.

~n anul 1899 numirile `n func\ii la
Prim[ria Satu Mare se f[ceau pe “pile”
S[tm[renii aveau probleme ;i cu iluminatul electric din cauza unor contoare defecte

Despre pile
În cadrul relatării noastre despre
ședința consiliului local ne aducem
aminte de pilele care influențează în
mod hotărâtor alegerile și care au fost
mereu o piedică în calea adevărului și
care îngreunează promovarea calității
excelente.
Despre pile se spune că ele nu vor
disp[rea niciodată de pe suprafața pământului pentru că nu va veni niciodată vreo perioadă în care oamenii să
așeze interesul public deasupra legăturilor de amiciție sau de rudenie.
Rezolvarea cu succes ale sarcinilor
administrației publice necesită o forță
de muncă bine calificată și performantă, și din această cauză corporațiile autonome cu drept de alegere și vot ar
trebui să fie conduse de ideea angajării,
acolo unde este posibil, a unor forțe de
muncă tinere, să educe niște funcționari care își pun forța tânără, împreună
cu cunoștiințele practice dobândite și
capacitățile intelectuale, în slujba satisfacerii solicitărilor comunității, la
rezolvarea competentă a problemelor
ivite, ca cei care suportă povara finanțării instituțiilor administrației publice
să aibă parte de niște servicii exacte,
nepartinice și drepte.
Însă vedem că nu există niciun fel
de alegere fără pile, toată lumea caută
susținători, care fac rost de cât mai
mulți adepți, iar finalul treburilor în
cele mai multe cazuri este că la alegeri
câștigă nu cel care ar fi cel mai potrivit
pentru o funcție sau alta, ci cel care are
susținători buni.
Dar asta va fi la fel și în viitor, iar
dacă noi am făcut vorbire aici despre
chestiunea pilelor nu am făcut-o să facem observații în legătură cu capacitățile unora sau altora, sau că am condamna niște relații prietenești sau de
familie încărcate cu amintiri frumoase
comune. Noi am dori instaurarea unui
principiu ideal, pe care dacă s-ar reuși
să fie impus și în sala consiliului local,
atunci am avea acolo un model puternic, la înălțimea vocației care i-ar reveni.

Contoarele
de curent
Zilele trecute, un profesor universitar și expert a făcut nişte declarații
în legătură cu contoarele de curent
electric.
Profesorul respectiv a montat în
propria locuință trei contoare din cele
mai sigure, iar acestea au arătat în timp
de 4 săptămâni, la același consum, valori diferite, însă în orice caz mult mai
mult cât a fost consumul real. Mai mult,
el lipsind de acasă 6 săptămâni, deci
neavând niciun fel de consum, contoarele au arătat totuși un anumit consum.
Prin urmare, putem constata că la ora
actuală nu există niciun contor care să
indice exact consumul.
În ciuda faptului că este vorba aici
de un lucru cunoscut, municipalitatea
a comandat pentru consumatorii locali
mai multe sute de contoare, iar consumatorii vor fi obligați la plata acestor
contoare inexacte la un preț piperat
sau cu o dobând[ mare la achiziție.
Oare nu era mai bine dacă orașul

jare se fac cunoscute prin corespondență pentru cei care se prezintă.
Medieșul Aurit, la 9 noiembrie 1899
*
Lucrările de desecare ale terenurilor agricole de pe teritoriul comunei
Medieșul Aurit vor fi atribuite prin licitație în data de 23 noiembrie a.c., orele 10, la Primăria din Medieșul Aurit,
către antreprenori. Antreprenorul câștigător va fi obligat la plata a 10% din
valoarea totală a lucrărilor la casa comunei, drept garanție.
Proiectele se pot studia la biroul
notarial teritorial.
Medieșul Aurit, la 9 noiembrie 1899
Kereskényi Sándor,
notar teritorial

Închiriere
Se dă în chirie de la 1 mai 1900 sau
eventual se vinde definitiv casa de pe
strada Eötvös (azi Cuza Vodă - n.r.),
nr. 18, compusă din cinci camere, bucătărie, cămară, grajd, șopron și grădină etc.
Informații la Jitin, ultima poștă
Oravița (Caraș-Severin) la preotul greco-catolic Lengyel Kornel.
Agenții imobiliari nu vor primi comisioane.

Vechea prim[rie din Satu Mare. Pe locul ei s-a construit actuala cl[dire a
hotelului Dacia
ar fi calculat cât costă anual dobânda
și ratele lunare, cât costă amortizarea,
și în urma rezultatului ar fi lăsat plata
curentului `n sistem paușal?
Se spune că sistemul contoarelor
este unul mai echitabil, lucru ce eu aș
fi gata să-l accept, dacă ar exista contoare exacte, însă momentan așa ceva
nu există. Se mai spune că mulți consumatori au făcut abuz, consumând
mai mult curent față de cel plătit. Mă
întreb< cum s-a putut întâmpla acest
lucru? Numai așa, că până acum nu a
existat niciun fel de control, lucru ce
ar fi putut avea loc în cursul multor
verificări. Este ciudat ca din cauza unor
oameni și din cauza indulgenței conducerii să sufere consumatorii. Rog iertare, dar acest lucru nu este unul echitabil!
Mulți cetățeni, la fel ca mine, au
fost de acord cu introducerea curentului electric, cu condiția că am fost
asigurați de sistemul paușal. Cum am
ajuns acum acolo să ne procurăm niște
contoare fără siguranță? Acest procedeu se numește în limbajul sportului
fentă!
Ce se va întâmpla, dacă mulți vor
vedea, ca și mine, că prețul de consum
este prea mare și renunțând la contoare
vor renunța și la curentul electric? În
acest caz contoarele se vor aduna `n
ceva magazie ca un capital mort, iar
consumul se va reduce la minim, și
orașul va suferi niște pierderi mai mari
decât dacă ar fi mărit[ taxa paușală.
Iluminatul public electric să nu fie
ceva iluminat de lux, ci așa cum este el

și în alte părți, deci să aibă acces la el
și cel mai sărac om, lucru ce ar fi de
dorit și din punct de vedere al siguranței străzii.
Toate acestea trebuiau gândite și
răzgândite, înainte să fie comandate
contoarele.
Kovacs Leó
*
Publicăm articolul domnului Kovács Leó doar pentru faptul că dumnealui se referă la un subiect de interes
public, însă noi înșine suntem pentru
aplicarea generală a contoarelor. În
schimb, suntem de acord cu autorul
articolului privind constatarea că contoarele nu sunt întotdeauna prea exacte, și putem înregistra niște diferențe
mai mici în unele cazuri, însă consumatorii au posibilitatea să le verifice în
așa fel că vor compara consumul la diferitele contoare, iar în cazul celor mai
mici diferențe firma livratoare este
obligată, conform obligațiilor asumate
în contract, la schimbarea contoarelor
cu altele care măsoară consumul în
mod impecabil.
Redac\ia

Anunțuri
La notariatul teritorial Medieșul
Aurit va fi angajat un ajutor de notar
cu diplomă și cu cunoștințe depline în
atribuțiile de notar, din data de 1 ianuarie anul viitor. Condițiile de anga-

Deschidere
de croitorie
și de imprimerie
de șabloane
pentru broderii
Aduc la cunoștința onoratului public, că pe strada Kazinczy (azi Ștefan
cel Mare) nr. 12, în imobilul asociației
industriale Timár, lângă prăvălia lui
Koós Kálmán, am amenajat o croitorie
de lenjerie de corp și o imprimerie pentru șabloane de broderie.
În croitorie, execut lucrări la comandă din cele mai frumoase și fine,
rapid și la prețurile cele mai convenabile, atât pe materialele aduse de client,
cât și pe cele puse la dispoziție de către
mine.
Preluând imprimeria de șabloane
de la Mazgony Ida, am înzestrat-o cu
cele mai frumoase și cele mai la modă
șabloane pentru broderii.
În prăvălia mea se găsesc și cele
mai fine mătăsuri și bumbacuri pentru
brodat.
Mă angajez și la executarea brodăriilor albe și la diferite culori.
Öszterreicher Antónia

Pesta porcină
A apărut epidemia de pest[ porcină
la Culciu Mare și Odoreu, unde s-a instituit carantina legală, în schimb epidemia s-a terminat la Carei, și a fost
reluată circulația porcilor.

(Szamos, 19 noiembrie 1899)
Traducere< Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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Profesorul-protopop Petru Bran i-a îndrumat cu blândeţe pe elevii români adunaţi în jurul său
în însuşirea corectă a culturii şi a limbii române. Intervenţia sa pentru introducerea limbii române
ca obiect de studiu şi pentru înfiinţarea unei catedre de limbă română la gimnaziul din Satu Mare
Petru Bran o motivează prin aceea că în acest oraş sunt mulţi funcţionari şi clerici cărora le este
necesară cunoaşterea mai profundă a limbii române, fiind dispuşi s-o studieze cu mult interes.

EDUCA}IE

Dr. Vasile Lucaciu, un adev[rat
p[rinte ;i îndrum[tor al elevilor s[i
Scriitorul și profesorul dr. Ovidiu T. Pop pregătește o nouă lucrare pentru tipar, din care publicăm două capitole în cele ce
urmează, cu permisiunea autorului.
Este vorba de “O istorie a învăţământului matematic sătmărean”,
temă pe care autorul o consideră ”o reconstituire şi o restituire”, material care
”nu este complet, ci doar un... început”.

1. Personalităţi ale
învăţ[mântului s[tm[rean
Aspiraţia românilor din Transilvania, sub dominaţie străină, timp de
veacuri, a fost păstrarea şi apărarea fiinţei noastre naţionale. În lupta pentru
înfăptuirea ei s-au încadrat, cu toată
fiinţa lor, toţi cei care au văzut în cultură, în şcoala românească, factori de
importanţă primordială în formarea
conştiinţei naţionale, chezăşie a împlinirii idealului libertăţii şi unităţii
naţionale. Nu putem vorbi despre învăţământul sătmărean fără a-i pomeni
pe Petru Bran şi Vasile Lucaciu.
Martin Čulen (1823-1894) a fost
directorul Liceului Catolic Regesc din
Satu Mare, între anii 1859-1861. Ca
director, l-a sprijinit pe Petru Bran în
introducerea studiului limbii române
la Gimnaziul de aici.
Studii< 1830-1836, şcoala elementară la Brodske, 1836-1840, gimnaziul
la Skalika, 1840-1843, gimnaziul la
Trnava şi Bratislava, 1843, Esztergom,
studii de filosofie la Trnava, 1848, terminarea studiilor teologice la Pazmanaeum-Viena. A fost primul student
din Ungaria de atunci care, la Universitatea din Viena, a luat examenul de
profesor cu “Summa cum Laude”. După întoarcerea de la Viena, a fost numit
profesor al ordinului iezuit pentru matematică şi fizică.
Martin Čulen a fost întemeietorul
organizaţiei Matica Slovenska, al Asociaţiei editoriale de cărţi din Martin,
al Asociaţiei Sfântul Vojtech şi al Casei
Matica Slovenska. A fost membru în
conducerea Matica Slovenska şi a multor organisme şi cercuri. Ca pedagog
a scris Aritmetica pentru clasele I şi II
de gimnaziu (Viena, 1854), Ştiinţa măsurării şi Aritmetica pentru clasele reale I, II şi III de gimnaziu (Skalica,
1866). Manualele sale mai sus menţionate au stat la baza manualelor şcolare
ulterior folosite în Monarhia AustroUngară.
Profesorul-protopop greco-catolic
Petru Bran (1821-1877 ) este iniţiatorul şi mentorul introducerii studiului
limbii şi literaturii române la Liceului
Catolic Regesc din Satu Mare. Când
directorul şcolii era Martin Čulen, titularul catedrei de limba română a fost
numit în anul 1859, pe bună dreptate,
profesorul Petru Bran. Profesorul-protopop Petru Bran i-a îndrumat cu
blândeţe pe elevii români adunaţi în
jurul său în însuşirea corectă a culturii
şi a limbii române. Intervenţia sa pentru introducerea limbii române ca
obiect de studiu şi pentru înfiinţarea
unei catedre de limbă română la gimnaziul din Satu Mare Petru Bran o motivează prin aceea că în acest oraş sunt
mulţi funcţionari şi clerici cărora le
este necesară cunoaşterea mai profun-

dă a limbii române, fiind dispuşi s-o
studieze cu mult interes. Pe de altă parte, locuitorii celor mai multe comune
din jur vorbeau numai limba română,
iar la judecătorii era necesar un personal cunoscător al acestei limbi, pentru a îndeplini funcţia de interpreţi.
Alt argument invocat a fost acela că în
județul Satu Mare sunt peste 100.000
de români, iar în zona pe care o deserveşte această şcoală alţi 200.000. Copiii români studiau atunci limba română, în câte 2 ore pe săptămână,
dând din această materie şi bacalaureat.
Petru Bran a luptat aproape singur,
neînțeles de multe ori nici de conaționalii săi, într-un timp când se pregătea,
prin toate mijloacele posibile, moartea
națiunii noastre de aici. Salvarea tradiției de viață românească, lupta pentru menținerea drepturilor și a ființei
neamului, mai vitregit pe aceste meleaguri decât în alte părți, s-au datorat
și acestui mare român, Petru Bran,
continuat de Vasile Lucaciu.
Intrigile și uneltirile dușmanilor
au reușit. În anul 1871, a fost numit
un alt paroh-protopop în Satu Mare,
iar Petru Bran a rămas numai profesor
la Liceul Catolic Regesc. Mâhnit de
răutatea oamenilor, s-a îmbolnăvit și
a fost nevoit să părăsească școala. În
anul 1876 se pensionează și moare în
1877.
În anul 1869, la Liceul Catolic Regesc din Satu Mare, 23 de candidați au
susținut probele de bacalaureat. Din
aceștia, 6 au susținut și proba de limba
română, fiind examinați de către profesorul - preot care funcționa atunci
la această catedră, Petru Bran. Printre
ei se afla și Ioan Slavici, declarat matur
la 14 august 1869.

Lucaciu a fost acuzat
de daco-românism
pentru atitudinea sa demnă
în problema naţională
Dr. Vasile Lucaciu, preot greco-catolic (1852-1922), este numit în 1878
profesor de religie şi de limba română,
la Liceului Catolic Regesc din Satu Mare. După ani de studii la Baia Mare, se
pregăteşte pentru cariera preoţească
la Seminarul Teologic Greco-Catolic
din Gherla, fiind hirotonit în anul
1874. În perioada 1878-1885 este profesor de limba română la Liceul Catolic
Regesc din Satu Mare (provenit din
Gimnaziul Latin), unde s-a dovedit un
adevărat părinte şi îndrumător al elevilor săi. Poliglot (cunoştea opt limbi),
era corespondent la numeroase publicaţii româneşti, dedicat cu pasiune activității de educator al tineretului, căruia îi vorbea ore în şir despre ideile
marilor gânditori occidentali, despre
dreptate, libertate şi fraternitate, prin
care a atras atenţia acestora asupra marilor probleme sociale ale epocii. Indiferent de naţionalitate, aceştia se
adresau profesorului lor ca unui frate
mai mare, fiind trataţi cu înţelegere şi
afecţiune. S-a afirmat pe plan cultural
şi naţional ca un luptător activ pentru
introducerea limbii române în gimnazii şi licee (frecventate şi de români),
scriind articole pe această temă în ziarele româneşti de la Blaj, Sibiu, Braşov,
Arad.
Dr. Vasile Lucaciu s-a distins curând, devenind o personalitate arhi-

În 1897 a tradus “Madona de la Lourdes” de Dr. Ackerl, o lucrare apărută
într-un tiraj de 20.000 de exemplare,
lucru datorat ajutorului material al fabricantului Ioan Iax din Linz.
Face parte din acea generaţie de
studenţi la Budapesta care au fondat
“Luceafărul”. Încă teolog fiind a colaborat la “Dreptatea”, cotidian
timişorean, apărut între decembrie
1893 şi aceeaşi lună a anului 1897, editat de dr. Cornel Diaconovici. Contribuţia lui Petru Cupcea se regăseşte în
articole de fond, cu caracter social, politic şi de afirmare românească. A mai
colaborat însă şi la “Păstorul sufletesc”,
revistă omiletico-pastorală, care a apărut între 1906-1931, succesiv la Şimleu
Silvaniei, Făgăraş şi Lugoj, la “Răvaşul”,
revistă creştinească de cultură condusă
de către Elie Dăianu, “Unirea”, etc.

2. “Micul matematician” revistă de matematici
elementare

Acuzele şi calomniile care i s-au adus dr. Vasile Lucaciu, precum şi persecuţiile
la care a fost supus, l-au determinat să-şi dea demisia din învăţământ
cunoscută şi stimată de public. Pentru
atitudinea sa demnă în problema
naţională, a fost acuzat de daco-românism în presa maghiară locală, cerându-i-se chiar demisia. Acuzele şi calomniile care i s-au adus, precum şi
persecuţiile la care a fost supus, l-au
determinat să-şi dea demisia din învăţământ. Propunându-i-se transferul
la Liceul de stat din Losoncz, ca profesor titular de latină, la întrevederea
avută cu ministrul Trefort, marele bărbat refuză postul, într-un mod elegant<
“... declar înaintea Excelenţei Tale că
înaltul guvern maghiar nu dispune de
atâtea milioane, pentru cari să-mi las
eu poporul românesc ...”. Plecarea profesorului Lucaciu, la 1885, după o activitate de 7 ani, a lăsat un gol în sufletul elevilor> limba română a devenit
o vreme studiu facultativ, apoi a fost
predată, o vreme, de doi profesori maghiari, ca pînă la urmă catedra să fie
desfiinţată. Limba română fiind scoasă
din programa şcolii, numai religia
pentru confesiunea greco-catolică a
mai fost predată în limba română.

Petru Cupcea, printre cei ce
au participat la adunarea cea
mare de la 1 decembrie 1918
Vicarul Petru Cupcea (1875-1940)
urmează teologia la Budapesta, începând cu anul 1894, absolvind-o cu
“succes strălucit” în 1898. A fost ales
de studenţii români preşedinte al societăţii literare, care funcţiona în mod
clandestin în seminarul din Budapesta. Din 1912, vreme de trei decenii a
slujit cu devotament la Supuru de Jos,
ca paroh şi protopop. Participă la viaţa
culturală, politică şi economică a românilor din aceste părţi. Astfel, în
1906 îl găsim printre fondatorii băncii

româneşti “Arina” din Sanislău, alături
de alţi luptători ai inteligenţiei române
din aceste părţi.
Pe importantul tărâm bancar a
funcţionat “în ceasurile de răgaz, bucuros” câtva timp în calitate de contabil al filialei Băncii “Albina” din aceste
părţi. În 31 august 1909 se află la Baia
Mare, unde s-a constituit Partidul
Naţional Român comitatens Satu Mare, fiind ales în comitetul cercual Carei.
După propriile mărturii, “în ultimele
zile ale lunii noiembrie, sătenii au ţinut
o întrunire, cu care prilej toţi au subscris actul de adeziune la unirea Transilvaniei cu patria mamă, şi pentru stabilirea delegaţilor ce urmau să ia parte
la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia.
Printre cei ce au participat la adunarea cea mare de la 1 decembrie 1918,
m-am aflat şi eu, spre bucuria-mi nespusă”.
În 1918 a fost numit asesor consistorial, în 1923 arhidiacon onorar, în
1926 exactor diecezan. Din 1932 a fost
transferat în parohia Şimleul Silvaniei,
îndeplinind şi funcţia de vicar foraneu
al Sălajului. A deţinut acolo funcţia de
preşedinte de onoare a Ligii Antirevizioniste. În repetate rânduri a fost
membru în consiliul judeţean, iar în
1937 a fost ales preşedintele acestuia.
A scris lucrări didactice< “Gramatica limbii române pentru elevii maghiari” (“Teljes román nyelvtan. Alaktan és Mondattan”), Ed. Stampfel, Budapesta, 1906, această lucrare fiind cuprinsă în programa Liceului piarist din
Carei în anii când a predat autorul>
“Geometrie pentru preparandii”, 1909,
Institutul tipografic şi de editură “Victoria”, Şimleu. Acest manual era unicul
manual aprobat de către ministerul de
culte şi instrucţiune publică pentru
preparandiile româneşti din Ardeal.

Profesorul Alexandru Pop a fost
directorul revistei “Micul matematician” - revistă de matematici elementare a elevilor Liceului “Mihail Eminescu” din Satu Mare. Primul număr
a apărut la 25 ianuarie 1936. Revista a
apărut sub patronajul Dr. Eugen Seleş,
directorul Liceului “M. Eminescu”, iar
din Comitetul de redacţie făceau parte<
profesor Dobos Ernest de la Liceul Reformat din Satu Mare, profesor Iosif
Draser (în perioada 1922-1940 a fost
profesor de matematică la Liceul “Mihai Eminescu” din Satu Mare), profesor Alexandru Jambor de la Liceul Reformat din Satu Mare, profesor Silvia
Nicoară, profesor Gheorghe Paziuc (în
perioada 1921-1940 şi 1944-1948 a
fost profesor de matematică la Liceul
“Mihai Eminescu” din Satu Mare), Columbieris Ruber, profesoară la Liceul
Romano-Catolic de Fete, Liviu Seleş,
student la Charlottenburg - Germania,
profesor Gheorghe Sima, profesor
Margareta Suciu de la Liceul “Doamna
Stanca” din Satu Mare şi Camelia Tamas. Redactor pentru şcolile comerciale era profesorul Tereh Géza. În numărul doi al revistei, în Comitetul de
redacţie mai apare şi profesorul Eugen
Pascu, de la Liceul “Regele Ferdinand”
din Turda (actualmente Colegiul
Naţional “Mihai Viteazul”). Cele două
numere care au apărut au fost imprimate la Tipografia “Gloria” din Satu
Mare.
În “Cuvântul înainte” din primul
număr al revistei, profesorul Alexandru Pop scria< “Revista «Micul matematician», a micilor matematicieni de
azi, porneşte pe drum şi doreşte din
suflet micilor ei colaboratori ca în viitor să devină mari matematicieni”.
Profesorul Gheorghe Cosma scrie<
“Profesorul Al. Pop din Bucureşti nea făcut cinstea de a fi prezent la serbările organizate cu ocazia semicentenarului liceului, cu care prilej a îmbogăţit
zestrea bibliotecii şcolii, donându-i
mai multe exemplare valoroase de
opere matematice, în limba română şi
în limbi străine, şi două scrisori primite de domnia sa, în anul 1936, drept
preţuire a activităţii revistei «Micul
matematician» - una de la Ministerul
Instrucţiunii, semnată de S. Bratu, şi
una de la ilustrul matematician român
Petre Sergescu.”
A consemnat V. Nechita
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În special după izbucnirea Revoluției ruse din februarie, au fost schițate mai multe planuri
referitoare la viitoarea situație a Bucovinei, aflată la întretăierea a numeroase interese austriece,
rusești și ucrainene. Ucraina urmărea să se extindă asupra Bucovinei, ca și a altor teritorii ce
aparțineau atunci Monarhiei Austro-Ungare. În vara anului 1917, deputații ucraineni din
Parlamentul de la Viena se pronunțau pentru încorporarea Galiției orientale, a Bucovinei și
Rusiei subcarpatice într-o provincie autonomă a Casei de Habsburg.

Se `mplinesc 100 de ani
de la Unirea Bucovinei cu România
În toamna anului 1918, superioritatea economico-militară a
Antantei era tot mai evidentă, în
fața unui dușman slăbit și din interior. Încercările cercurilor de la
Viena de a salva imperiul prin negocieri de pace și concesii făcute
naționalităților asuprite erau sortite eșecului. La 26 septembrie începea ofensiva generală, hotărâtoare, a forțelor aliate.

Gheorghe Crișan, Victor Deleu și Vasile
Osvadă.

Moțiunea a subliniat caracterul
românesc al Bucovinei și
asuprirea națională din cei
144 de ani de stăpânire străină

La 29 septembrie, Bulgaria a capitulat
și a semnat armistițiul de la Salonic. Înfrântă de englezi, Turcia încheia armistițiul
de la Mudros, la 30 octombrie. La 3 noiembrie, Austro-Ungaria încheia armistițiul cu Antanta.
La 28 octombrie se proclama independența Cehoslovaciei, la 2 noiembrie
Ungaria își proclama independența de stat,
la 7 noiembrie Polonia se reconstituia în
republică independentă, la 12 noiembrie
se proclama Republica austriacă, la 24 noiembrie se forma Statul Sârbilor, Croaților
și Slovenilor. Acțiunea românilor se îndrepta inevitabil spre atingerea obiectivului final.

Ucraina urmărea să
se extindă asupra Bucovinei
și a altor teritorii
În special după izbucnirea Revoluției
ruse din februarie, au fost schițate mai
multe planuri referitoare la viitoarea situație a Bucovinei, aflată la întretăierea a
numeroase interese austriece, rusești și
ucrainene. Ucraina urmărea să se extindă
asupra Bucovinei, ca și a altor teritorii ce
aparțineau atunci Monarhiei Austro-Ungare. În vara anului 1917, deputații ucraineni din Parlamentul de la Viena se pronunțau pentru încorporarea Galiției orientale, a Bucovinei și Rusiei subcarpatice într-o provincie autonomă a Casei de Habsburg. Elemente interne rusofile din Bucovina cereau constituirea Carpatorusiei,
care să cuprindă și o parte însemnată a
Bucovinei. Între acestea, au fost voci care
revendicau Moldova întreagă, invocânduse, contrar realității, apartenența acesteia
la principatul de Halici. În cadrul tratativelor de la Brest-Litovsk, începute în noiembrie 1917, delegații Radei ucrainene
au cerut ca Galiția, Bucovina și Carpatorusia să fie unite în Ucraina de vest, cu garantarea deplinei autonomii naționale.
Prin tratatul secret încheiat la 9 februarie
1918, Puterile Centrale făceau importante
concesii teritoriale Ucrainei, în schimbul
furnizării unei impresionante cantități de
grâu și a altor produse alimentare. S-a spus,
de altfel, că Bucovina a fost vândută pe
mâncare. Desfășurarea rapidă a evenimentelor a făcut inoperant acest târg. Prin Pacea de la București, din 7 mai 1918, Bucovina “era mărită” cu ținutul Hotinului, o
parte a județului Dorohoi, cu Dornele românești din județul Fălticeni până la Broșteni. Unitățile militare românești aflate aici
au fost retrase, făcând loc trupelor de ocupație austro-germane.

La 3/16 octombrie,
împăratul Carol I a lansat
manifestul “Către popoarele
mele credincioase”
Criza politică se accentua la Viena,
care nu mai putea, cu toate schimbările
guvernamentale și încercările de reorganizare a Imperiului, să mai controleze situația. La 3/16 octombrie, împăratul Carol
I a lansat manifestul “Către popoarele mele
credincioase”, prin care se proclama federalizarea Imperiului, prin constituirea de
state “independente”, fără a recunoaște nici

Consiliul Na\ional Rom]n al Bucovinei din 28 noiembrie 1918
acum drepturile românilor. Se promitea
autonomie largă fiecărui stat, o colaborare
pentru ca Monarhia să poată renaște după
război ca o “federație de popoare libere”.
Răspunzând acestei manevre, adunarea
de la Iași, din 6/19 octombrie 1918, a românilor emigrați din Austro-Ungaria, în
numele lor și “al fraților subjugați de acasă”,
a adoptat o Declarație prin care nu recunoștea Monarhiei dreptul de a se ocupa
de soarta românilor din Ardeal și Bucovina, respingând toate încercările de federalizare ale Casei de Habsburg, apreciate
ca “gesturi disperate ale unei împărății
osândite să se descompună și să piară”. Românii ardeleni și bucovineni își exprimau
hotărârea să lupte “prin toate mijloacele și
pe toate căile, ca întreg neamul românesc
să fie constituit într-un singur stat național
și liber, sub domnia Dinastiei române”. Declarația a fost adusă la cunoștința cercurilor
conducătoare de la Iași și a reprezentanților
puterilor aliate aflați aici.
Bazându-se pe manifestul împăratului
din 16 octombrie, Consiliul Național
Ucrainean a convocat la Liov Adunarea
Națională Constituantă, care a proclamat,
la 19 octombrie 1918, independența teritoriului ucrainean în cadrul Austro-Ungariei, urmând ca acesta să cuprindă Galiția orientală, Bucovina nord-vestică și
Rusia subcarpatică din nordul Ungariei.
Proclamația de la Liov a produs o mare
îngrijorare în rândul românilor din Bucovina.
Fruntașii mișcării naționale a românilor din Bucovina au trecut la acțiuni
energice. Sextil Pușcariu, care întreținea
strânse legături cu refugiații bucovineni
(între care și Ion Nistor) și factorii politici
de la Iași, a hotărât, împreună cu un însemnat grup de colaboratori, să editeze
ziarul Glasul Bucovinei, cu un rol remarcabil în lupta pentru unire. În primul număr, apărut la 22 octombrie, era publicat
editorialul “Ce vrem”, scris de Pușcariu, ce
reprezenta, în fond, un document-program, în care se afirmau “cu glas tare” drepturile românilor din Bucovina și Transilvania< “Vrem să rămânem români pe pământul strămoșesc și să ne cârmuim singuri, precum o cer interesele noastre românești> Nu mai vrem să cerșim de la nimeni drepturile care ni se cuvin, ci în
schimbul jertfelor de sânge aduse de acest
război, jertfe mai dureroase decât ale altor
popoare, pretindem ca împreună cu frații

noștri din Transilvania și Ungaria, cu care
ne găsim în aceeași situație, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă în cadrul românismului”. La rândul său, ziarul
Viața Nouă, ce apărea la Suceava, insista
asupra luptei comune a românilor transilvăneni și bucovineni în vederea închegării unui stat național, care să cuprindă
întreg teritoriul românesc.

La Cernăuți s-a organizat o
adunare națională important[,
la 14/27 octombrie
În strânsă legătură cu evoluția evenimentelor din Imperiu, cu acțiunile întreprinse de români în Transilvania și față de
amenințarea politică și militară a ucrainenilor, din inițiativa lui Iancu Flondor și
Sextil Pușcariu, la 14/27 octombrie, s-a organizat la Cernăuți o importantă adunare
națională, la care au participat deputații
din Parlamentul de la Viena, foștii deputați
din ultima Dietă bucovineană, primari din
localitățile provinciei, alți reprezentanți ai
populației românești. După discuții animate și într-o atmosferă entuziastă, s-a
adoptat Moțiunea prin care reprezentanții
poporului român din Bucovina se declarau, “în puterea suveranității naționale,
Constituantă a acestei țări românești”.
Constituanta hotărea“unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești într-un
stat național independent” și urma să purceadă spre acest scop în deplină solidaritate
cu românii din Transilvania și Ungaria.
Consiliul Național ales reprezenta diferite pături sociale din toate județele provinciei și îl avea ca președinte pe Dionisie
Bejan. Consiliul a instituit un organism
cu caracter de guvern, Consiliul Secretarilor de Stat, compus din 14 secretari de
stat, cu un Comitet Executiv, compus din
Iancu Flondor (președinte), Dionisie Bejan, Doru Popovici, Sextil Pușcariu (vicepreședinți), Vasile Bodnărescu, Radu Sbiera și L. Tomoioagă (secretari). Hotărârile
Adunării au fost aduse la cunoștința guvernatorului Ezdorf, care era somat să
transmită puterea administrativă guvernului nou constituit. Asemenea Declarației
de la Oradea, a Comitetului Executiv al
Partidului Național Român, și declarației
lui Vaida-Voievod din Parlamentul de la
Budapesta, hotărârile Adunării Constituante au avut o importanță deosebită în
desprinderea de Imperiu, pe baza princi-

piului autodeterminării naționale, în vederea unirii cu Țara.
Interesul și entuziasmul românilor față
de evoluția evenimentelor din Bucovina
și din Transilvania erau firești. Hotărârea
de la Cernăuți era înțeleasă ca parte componentă a unui proces mai larg, în plină
desfășurare< “Răsunetul triumfal al unirii
pătrunde până departe, la izvoarele Crișului și Oltului, în codrii moților, în plaiurile bănățene și în toate pământurile pe
care le-a sfințit acum trei veacuri visul
eroic al lui Mihai Viteazul. Semnalul deșteptării trece ca un fulger peste culmi și
adâncuri, căci pornește de la Putna, din
Ierusalimul vitejiei românești, din Bucovina plăieșilor nebiruiți pe care Ștefan-Vodă i-a dus din izbândă în izbândă” (în Bucovina Noastră din 25 octombrie 1918).
La 12 noiembrie 1918 s-a întrunit
Consiliul Național, care a declarat că, în
virtutea Constituantei din 27 octombrie,
își impune autoritatea asupra întregii Bucovine. Consiliul a adoptat Legea fundamentală provizorie din 12 noiembrie 1918
asupra țării Bucovinei.
Consiliul Național a strâns contactele
cu factorul politic de la Iași, cu Comitetul
refugiaților bucovineni de aici. Sextil Pușcariu a stat câteva zile la Iași și a fost primit
de primul ministru, generalul Coandă, a
avut întâlniri cu Ion I. C. Brătianu, Al. Lapedatu, Nicolae Iorga, Ion Nistor, cu alți
oameni politici, a fost primit în audiență
de Rege și de Regină. Discuțiile au avut în
vedere modalitatea concretă de înfăptuire
a unirii și viitoarea situație a Bucovinei în
cadrul României întregite.Sextil Pușcariu,
Ion Nistor și ceilalți refugiați s-au întors la
Cernăuți, la 23 noiembrie 1918, unde, împreună cu Iancu Flondor, au pus la punct
planul de acțiune. S-a convenit ca 12 fruntași din rândul refugiaților să fie cooptați
în Consiliul Național și să fie convocat
Congresul pentru ziua de 28 noiembrie.
La 15/28 noiembrie 1918, s-au desfășurat lucrările Congresului General al Bucovinei, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți. Au participat 74
de delegați ai Consiliului Național, 13 delegați ai ucrainenilor, 7 ai germanilor, 6 ai
polonezilor. Pe lângă delegații oficiali, se
aflau la Cernăuți câteva mii de locuitori
veniți din diferite colțuri ale Bucovinei.
Din Basarabia erau prezenți Pantelimon
Halippa, Ion Pehlivan, Ion Buzdugan și
Grigore Cazacliu, iar din Transilvania

În deschiderea lucrărilor, Dionisie Bejan a precizat menirea Congresului, aceea
de a îndeplini “dorul și aspirațiunile pe
care poporul nostru le nutrește și le păzește
cu vrednică sfințenie de un secol și jumătate”. Președintele Congresului, Iancu Flondor, a prezentat Moțiunea, care s-a constituit într-o hotărâtă declarație de unire.
Moțiunea, subliniind caracterul românesc
al Bucovinei și asuprirea națională din cei
144 de ani de stăpânire străină, precizând
că bucovinenii au luptat și n-au pierdut
nădejdea în ceasul mântuirii, “constată că
ceasul acesta mare a sunat!”. Membrii Consiliului General al Bucovinei, “Întrupând
suprema putere a țării” și fiind singurii investiți cu puterea legiuitoare, în numele
suveranității naționale, hotărăsc< “Unirea
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei,
în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României”.
Congresul a adresat o telegramă Regelui Ferdinand, prin care i se aducea la
cunoștință “Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în hotarele ei actuale
cu Regatul României” și o alta reprezentanților puterilor aliate aflați la Iași, rugându-i a notifica guvernelor respective
“votul unanim al Congresului General al
Bucovinei și a le tălmăci sentimentele
noastre de veșnică mulțumire și recunoștință”.
Congresul a ales o delegație, din care
făceau parte Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor, Eudoxiu Hurmuzachi, Radu Sbiera, Vasile Bodnărescu, Stanislaus
Kwiatkowski și alții, care să prezinte la Iași
Actul de Unire. Aici, delegația a participat,
la 28-29 noiembrie, mai întâi la serviciul
religios de la Mitropolie, după care a fost
primită de primul ministru, generalul C.
Coandă, care a exprimat, în numele guvernului, calde felicitări pentru actul istoric
săvârșit la Cernăuți. În audiență festivă,
bucovinenii i-au prezentat Regelui Actul
Unirii, iar Iancu Flondor a rostit o scurtă
cuvântare. Regele a răspuns că primește
cu multă bucurie Actul de Unire, asigurându-i pe noii săi credincioși de dragostea
și grija sa părintească.

Marea Unire a Bucovinei,
atât de dorită, a fost urmată de
22 de ani de viață românească
Regele Ferdinand și primul ministru
Ion I.C.Brătianu semnau, la 18 decembrie
1918, decretul-lege referitor la consfințirea,
pe plan intern, a Unirii Bucovinei cu România. Marea Unire a Bucovinei, atât de
dorită, odată înfăptuită, a fost urmată de
22 de ani de viață românească, în care provincia nou realipită a cunoscut alături de
Patria Mamă un real progres în toate domeniile și o deplină liniște și totală înțelegere cu naționalitățile conlocuitoare. Deși
războiul începuse în Europa, nimeni nu
se gândea la ceea ce avea să ne aducă anul
1940, un an negru în istoria României.
***
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Deoarece extractul de coac[ze negre reprezint[ o surs[ important[ de calciu, acesta ajut[ la
formarea oaselor la copii ;i la men\inerea calciului `n limitele normale la adul\i. Con\inutul
bogat `n fier al coac[zelor negre influen\eaz[ procesul de formare a globulelor ro;ii, iar rutozidul
din aceste fructe contribuie la fluidizarea s]ngelui, limitarea permeabilit[\ii capilare ;i
`mbun[t[\irea circula\iei.

Sfatul specialistului

Psihiatrie Dr. C[t[lin Cisma;

anxietatea,
`ntre tulburare
;i manifestare
a normalit[\ii
Anxietatea este una din afec\iunile care
afecteaz[ tot mai multe persoane. Acest
lucru este confirmat ;i de statisticile din
domeniul s[n[t[ţii mintale conform c[rora
tulbur[rile de anxietate ocup[ locul al doilea dup[ depresie. Astfel, consider c[ ar fi
binevenite c]teva preciz[ri legate de diferen\ierea dintre anxietate ca tulburare ;i
anxietatea ca manifestare a normalit[\ii.
A;adar o anumit[ doz[ de anxietate
este bun[, ea ne `mpiedic[ s[ ne punem
via\a `n pericol, cum ar fi plimbatul prin
trafic, consumul unor alimente necunoscute ;i altele. Prea mult[ anxietate este o
problem[, are efecte distructive asupra
vie\ii noastre `mpiedic]ndu-ne s[ ne
desf[;ur[m cursul firesc al vie\ii noastre.
Tulbur[rile de anxietate `mbrac[ diverse forme, sunt de multe tipuri, de la tulburarea de anxietate generalizat[, tulburarea de panic[, la diversele forme de fobii.
Anxietatea devine o tulburare diagnosticabil[ dac[ ea este intens[, persistent[, pare
imposibil de controlat ;i extrem de
cople;itoare, cu o fric[ puternic[, ira\ional[, de situa\ii comune, ce interfereaz[
cu via\a de zi cu zi.
Conform observa\iilor clinice ale psihiatrilor ;i psihoterapeu\ilor din marile
centre universitare din `ntreaga lume, anxietatea este universal[, fiecare individ o
are. Astfel, faptul c[ avem pu\in[ anxietate
nu `nseamn[ c[ suferim de o boal[, sunt
multe situa\ii din via\a noastr[ c]nd anxietatea poate fi intens[ ;i acesta poate reprezenta cel mai adecvat r[spuns, cum ar
fi de exemplu anxietatea legat[ de a nu fi
punctual, deci uneori anxietatea este benefic[. Uneori ea este prezent[ o perioad[
mare de timp astfel `nc]t produce niveluri
crescute de suferin\[, ori apare `n moduri
ce cauzeaz[ c]teva deterior[ri `n func\ionarea la locul de munc[, educa\ie, `n societate sau `n familie. Deci dac[ anxietatea
v[ `mpiedic[ s[ face\i lucrurile a;a cum v[
dori\i atunci cel mai probabil este vorba
de o tulburare.
O tulburare de anxietate este un semnal extrem al unei false alarme ;i nimic
mai mult, a;a cum se observ[ `n toate situa\iile din practica clinic[. Aceste semnale
ale falsei alarme pot s[ fie acuzate at]t de
ceea ce mo;tenim genetic c]t ;i de ceea ce
`nv[\[m `n cadrul familiilor noastre.
Oricare ar fi cauzele anxiet[\ii, trebuie
s[ existe anumi\i factori de risc pentru ca
ea s[ devin[ boal[. Unii dintre ace;tia ar
putea fi participarea sau observarea unui
eveniment traumatic, stresul cauzat de o
anumit[ boal[, evenimente diverse din
via\[ sau din munc[, prezen\a unei alte
afec\iuni mentale cum ar fi depresia sau
existen\a unei personalit]\i extrem de precaute ;i cu foarte multe `ngrijor[ri.
Simptomele fizice ale anxiet[\ii sunt
la fel cu cele experimentate `n situa\ii de
tipul celor “lupt[ sau fug[“ cu `ncordarea
`ntregului corp, cre;terea activit[\ii inimii,
respira\ia greoaie sau insuficient[ ;i accentuarea sim\urilor. Tipic aceste simptome se `nt]lnesc doar `n momente cu
adev[rat periculoase cum ar fi `n cazul
unui c]ine agresiv ce se n[puste;te asupra
noastr[, un accident auto ce aproape c[ se
petrece, simptome ce se reduc, dispar c]nd
pericolul trece. ~n anxietate aceste simptome sunt activate de evenimente din via\a
de zi cu zi sau uneori de nimic. Este vorba
de o afec\iune atunci c]nd aceste simptome
duc la o modificare a comportamentului
nostru.
Nu toate fricile ;i fobiile trebuie tratate.
De exemplu dac[ ne este fric[ ;i spunem
c[ avem o fobie de ;erpi, dar via\a noastr[
cotidian[ nu implic[ contactul regulat cu
;erpii, nu este nevoie s[ ne trat[m aceast[
fobie. Dar dac[ munca noastr[ presupune
contactul zilnic cu ;erpii ;i noi suferim din
cauza fobiei de ;erpi ce nu ne las[ s[ ne
desf[;ur[m via\a mai departe, atunci
aceast[ fobie trebuie tratat[.

S~N~TATE

Sucul natural de coac[ze
negre este valoros `n curele
de vitaminizare
Sucul natural de Coac[ze negre (Ribes nigrum) cu Fier organic ;i Vitamina C de la Hypericum este un adjuvant valoros `n
curele de vitaminizare ;i mineralizare, dar ;i `n cele de detoxifiere.
Aceste fructe sunt o surs[ biodisponibil[ de< flavonoizi, rutozizi, vitamine (C, complex B, provitamina A)
;i minerale (calciu, magneziu, fosfor,
potasiu) printre care ;i fierul organic.
Revigorant ;i detoxifiant, acest extract
contribuie la revitalizarea organismului dup[ eforturi fizice ;i intelectuale.
~n plus, cantitatea mare de vitamina C
con\inut[ are propriet[\i antioxidante,
imunostimulatoare ;i de fixare a fierului.
Deoarece extractul de coac[ze negre reprezint[ o surs[ important[ de
calciu, acesta ajut[ la formarea oaselor
la copii ;i la men\inerea calciului `n limitele normale la adul\i. Con\inutul
bogat `n fier al coac[zelor negre influen\eaz[ procesul de formare a globulelor ro;ii, iar rutozidul din aceste
fructe contribuie la fluidizarea s]ngelui, limitarea permeabilit[\ii capilare
;i `mbun[t[\irea circula\iei. Datorit[
antocianilor ;i a polifenolilor,
extractul de coac[z negru are
ac\iune antioxidant[, contribuind la distrugerea radicalilor liberi, antiinflamatoare ;i antialergic[. ~n plus,
fructele
de
coac[z negru
m[resc diureza

ajut]nd la eliminarea acidului uric, la
cur[\area rinichilor ;i la drenarea bilei.
~n concluzie, sucul de coac[z negru
cu fier ;i vitamina C are propriet[\i imunomodulatoare, vitaminizante, mineralizante, energizante, detoxifiante
;i antioxidante. Datorit[ con\inutului
de vitamina C, polifenoli ;i flavonoide,
extractul contribuie la limitarea efectelor negative ale stresului oxidativ prin
neutralizarea radicalilor liberi. Tot datorit[ acestor compu;i, extractul are o
ac\iune antiinflamatoare ;i antiseptic[.
De asemenea, acesta are ;i un rol `n
combaterea st[rilor de oboseal[ fizic[
sau psihic[ ;i de cre;tere a randamentului energetic al organismului. Nu `n
ultimul r]nd, acesta este benefic `n normalizarea circula\iei periferice ;i pentru sporirea imunit[\ii fa\[ de diver;i
factori alergeni. Se recomand[ `n principal copiilor, femeilor ;i persoanelor
care au caren;e de fier `n
organism sau celor care
asimileaz[
greu fierul.

Protector ficat de la Hypericum hr[ne;te,
regenereaz[ ;i detoxific[ ficatul
Protector ficat de la Hypericum
este un produs atent formulat pentru a hr[ni, proteja, regenera ;i detoxifia ficatul. Ingredientele folosite au fost special selectate pentru
a ac\iona sinergic, complet]ndu-se
;i poten\]ndu-se reciproc. Astfel,
acest produs deosebit a fost conceput pentru a avea o ac\iune hepatoprotectoare, hepatoregeneratoare, hepatotrofic[, antihepatotoxic[,
hipo-colesterolemiant[, vitaminizant[, mineralizant[, imunostimulatoare ;i antiseptic[.

te ;i un excelent antispastic ;i sedativ,
faciliteaz[ secre\ia ;i v[rsarea bilei `n
duoden, asist[ func\ionarea corect[ a
pancreasului ;i stimuleaz[ secre\ia de
interferon.
Nu `n ultimul r]nd, acesta contribuie la limitarea absorb\iei intestinale
a colesterolului ;i a lipidelor, normaliz]nd nivelul colesterolului seric.

Astfel, silimarina din extractul de
Armurariu contribuie la blocarea intr[rii toxinelor `n interiorul celulelor
hepatice, stimul]nd totodat[ ;i sinteza
proteinelor ce ajut[ la regenerarea celulelor ficatului. ~mpreun[ cu principiile active din extractele de Brusture
;i Rostopasc[, aceasta contribuie la
men\inerea integrit[\ii membranei hepatocitelor s[n[toase ;i stimuleaz[ refacerea \esuturilor hepatice lezate, acceler]nd astfel procesul propriu de regenerare al organismului. De asemenea, acest supliment u;ureaz[ eliminarea compu;ilor toxici, fiind un excelent detoxifiant hepatic datorit[ extractului de Aloe, dar ;i datorit[ Spi-
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Produsele
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Produc[tor<
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rulinei ce are ;i propriet[\i vitaminizante ;i mineralizante.
~n plus, produsul Protector ficat es-
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C]t de necesar[
este chimioterapia
`n cancerul la s]n
Speciali;tii atrag aten\ia tuturor femeilor asupra importan\ei autoexamin[rii s]nilor ;i a investiga\iilor imagistice (ecografie, mamografie) care
pot depista precoce un cancer de s]n.
Afec\iunea este pe primul loc `n r]ndul
cancerelor la femei at]t `n Rom]nia, c]t
;i `n `ntreaga lume. Depistat preoce el
este vindecabil, `ns[ abordul acestei boli
este unul multidisciplinar - este nevoie
de o echip[ de speciali;ti care s[ ofere
diagnosticul ;i tratamentul acestor
afec\iuni.
~n ceea ce prive;te tratamentul cancerului de s]n, progresele sunt uria;e.
Dac[ `n trecut chimioterapia speria femeile din cauza efectelor secundare,
acum exist[ teste care arat[ dac[ acea
tumor[ r[spunde la chimioterapie, care
nu mai este obligatorie `n orice situa\ie,
noteaz[ ;coalapacien\ilor.ro.
Din experien\a medicilor, sunt foarte multe paciente care opteaz[ pentru
mastectomie pentru a evita o radioterapie, sunt paciente `n v]rst[ care nu `;i
doresc o reconstruc\ie, sunt paciente tinere care fac mastectomie `n scop profilactic, pentru a nu dezvolta un cancer
mamar c]nd vin cu o `nc[rc[tur[ genetic[. ”Exist[ teste genetice care pot cuantifica riscul unei paciente de a dezvolta un cancer de s]n la un moment
dat pe parcursul vie\ii. Dac[ riscul este
foarte mare, pacienta opteaz[ pentru o
mastecomie, pentru a nu tr[i cu acest[
sabie deasupra capului. Altfel, pacienta
se poate investiga periodic, mai des
dec]t alte femei, pentru a descoperi un
eventual cancer c]t mai precoce. ~ns[
medicul trebuie s[-i expun[ pacientei
toate op\iunile c]t mai exact ;i mai realist”, a atras aten\ia dr. `n ;tiin\e medicale
Simona Filip.
Speciali;tii sunt de p[rere c[ dup[
v]rsta de 40 de ani mamografia ar trebui
efetuat[ o dat[ la 2 ani, cu o frecven\[
mai mare la recomandarea medicului,
dac[ au fost depistate leziuni suspecte,
cu poten\ial de evolu\ie nefavorabil[.
Dup[ v]rsta de 18 ani, o ecografie mamar[ bilateral[ non-iradiant[, non-invaziv[ este recomandat[ oric[rei femei.

Reproducerea uman[
asistat[, prea scump[
pentru rom]ni
Mai mult de jum[tate dintre cuplurile cu diagnostic de infertilitate nu inten\ioneaz[ s[ apeleze la proceduri de
reproducere uman[ asistat[, iar aproape o treime dintre cei care au recurs la
acestea au cheltuit `ntre 1.000 ;i 3.000
de euro, potrivit unui studiu realizat
`n acest an de Asocia\ia pentru Reproducere Uman[ din Rom]nia, noteaz[
Agerpres.
Conform studiului, 54% dintre cuplurile cu diagnostic de infertilitate nu
inten\ioneaz[ s[ apeleze la proceduri
de reproducere uman[ asistat[. Dintre
ace;tia, 44% fac acest lucru deoarece
consider[ c[ aceste proceduri sunt prea
scumpe. Cercetarea relev[ c[ 29% dintre rom]nii care apeleaz[ la proceduri
de reproducere uman[ asistat[ au cheltuit `ntre 1.000 ;i 3.000 de euro, iar 11%
`ntre 3.000 ;i 5.000 de euro.
Cifrele din studiul care analizeaz[
problemele de fertilitate la rom]ni arat[
o resemnare `n r]ndul cuplurilor care
`;i doresc al doilea copil, dar nu ob\in
o sarcin[ pe cale natural[. 29% dintre
ace;tia cred c[ "pur ;i simplu nu s-a
`nt]mplat", a;a c[ mul\i nu mai caut[
rezolvare pe cale medical[, relev[ cercetarea.
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Ca plantă medicinală, brusturele este cunoscut încă din Antichitate. Este utilizat în medicina
naturistă pentru proprietăţile sale hipoglicemiante, antireumatismale, antibacteriene, astringente.
Preparatele din această plantă sunt utilizate cu bune rezultate în combaterea diabetului, cu scăderea
procentului de zahăr din sânge, în afecţiunile digestive, în afecţiunile respiratorii și cardiace, în bolile
renale și în cele de piele.

RE}ETE
Brusturele are
efecte pozitive în boli
respiratorii, cardiace
;i chiar renale

Ciorb[ de varz[
murat[

Carne dulce-acri;oar[
cu maz[re verde

Brusturele se numără printre
plantele nedorite dintr-o grădină.
Oare câţi dintre români cunosc valenţele curative ale unor preparate
pregătite din unele părţi ale acestei
plante?
Ca plantă medicinală, brusturele este
cunoscut încă din Antichitate. Este utilizat
în medicina naturistă pentru proprietăţile
sale hipoglicemiante, antireumatismale,
antibacteriene, astringente.
Preparatele din această plantă sunt utilizate cu bune rezultate în combaterea diabetului, cu scăderea procentului de zahăr
din sânge, în afecţiunile digestive, în
afecţiunile respiratorii și cardiace, în bolile
renale și în cele de piele. În tratamentele
naturiste se folosesc aproape toate organele
plantei. Rădăcinile se scot din sol în toamna primului an (lunile septembrie-octombrie) și în primăvara anulul II (lunile martie-aprilie). Se spală sub jet de apă, se curăţă
și se taie longitudinal. Uscarea rădăcinilor
se face la soare sau în încăperi încălzite fie
și artificial, la 35-50°C. Coeficientul specific de uscare este 4-5 la 1. După uscare,
rădăcinile au culoare brună (la exterior) și
albă (la interior), au miros slab, gust dulceag, mucilaginos, apoi amar.
Frunzele se culeg fără peţiol, la începutul înfloririi (lunile mai-iulie), și se usucă
la umbră.

Preparatele din brusture
pentru uz intern
Brusturele poate fi folosit sub formă
de infuzie din două-patru linguri de rădăcini uscate și mărunţite la un litru de apă
clocotită> se infuzează 15 minute, se strecoară, se îndulcește după gust și se bea întreaga cantitate în cursul unei zile.
Decoct din două linguri de rădăcini
uscate și măcinate la 500 ml de apă clocotită< se fierbe patru-cinci minute la foc redus, se infuzează acoperit 15 minute și se
bea întreaga cantitate călduţă, în trei-patru
reprize, pe durata unei zile, având efecte
în calculoza biliară, gripă, răceală, acnee
și furunculoză. În caz de rujeolă, se prepară
un decoct după același procedeu, dar cu
doza la jumătate> după ce se adaugă două
linguriţe de miere, se consumă timp de
două-trei ore câte o linguriţă, la intervale
de cinci minute, determinând o grăbire a
vindecării, bolnavul fiind reţinut la pat.
Sirop din 100 g de rădăcini proaspete
în 800 ml de apă și 800 g de zahăr. După
dizolvare se consumă câte un pahar pe zi
contra eczemelor și a altor afecţiuni dermatice.

Ave\i nevoie de<

Ave\i nevoie<

O căpăţână de varză murată, 50
ml ulei de măsline, o ceapă, un
morcov, o rădăcin[ de ţelină mică, 1-2 cartofi, 2 ardei kapia, 500
g de ciolan afumat, 500 g de coaste afumate, 500 g de cârnaţi afumaţi, frunze de pătrunjel, mărar
verde, 5 gălbenuşuri de ouă, 500
g de smântână, 3 l de apă.

8 feliuţe de muşchiuleţ de porc
sau 4 pulpe de pui, 4 linguri de
făină, o linguriţă de salvie uscată
zbrobită, 150 ml vin alb, 150 ml
vin rosé, 4 linguri de oţet din vin,
2 linguri de zahăr, o lingură de
piper mozaic măcinat dur, ulei
de măsline, sare, piper, 500 g de
mazăre verde boabe, 6-8 feliuţe
subţiri de bacon, 50 g unt, eventual o jumătate de linguriță de
miere, după gust.

Mod de preparare<
Se toacă varză şi se căleşte pentru câteva minute în ulei de măsline, apoi se
adaugă apa şi se lasă la fiert. Ciolanul
afumat şi coastele se taie în bucăţi şi se
fierb câteva minute în apă clocotită,
pentru a se elimina din sare, apoi se
scurg şi se adaugă peste varză. Când

varza şi carnea sunt aproape fierte se
adaugă legumele tocate în cuburi sau
date pe răzuitoare. Ardeii kapia se taie
în cubuleţe mici, se călesc în puţin ulei
şi se adaugă în ciorbă. Se amestecă gălbenuşurile cu smântână, se diluează cu
zeamă fierbinte adăugând lingură cu
lingură şi după ce se stinge focul sub
oală se toarnă apoi în ciorbă. Se lasă
un pic așa, apoi se adaugă şi verdeaţă
tocată. Cârnaţii se prăjesc şi se vor folosi ca ornament, la servire, și tot atunci
se mai poate adăuga și câte o lingură
de smântână, după gust.

Pl[cint[ cu vi;ine

Mod de preparare<
Baconul se prăjeşte uşor în unt, se
adaugă mazărea, se condimentează şi
se căleşte, eventual se adaugă un pic
de apă şi se fierbe până când se înmoaie

puţin. Carnea se condimentează. Se
amestecă făina cu salvia, iar carnea se
trece prin acest amestec, apoi se prăjeşte într-o cantitate mică de ulei de
măsline. Carnea prăjită se scoate, se
acopetă să nu se răcească. Vinurile se
toarnă în ulei, se adaugă oţetul, zahărul
şi piperul mozaic, apoi toate acestea se
fierb până când scad circa o treime.
Carnea se pune înapoi în sos şi se mai
lasă pe foc până când se reîncălzeşte.
După ce se ia de pe foc, se mai poate
adăuga și o jumătate de linguriță de
miere. Carnea şi mazărea se aşează pe
farfurii, iar sosul se împarte în mod
egal pe cele 4 porţii.

Coctail de cafea

Preparate pentru uz extern
Iată și câteva recomandări în ceea ce
privește folosirea preparatelor din brusture
pentru uz extern< infuzie dintr-o lingură
de rădăcini uscate la 200 ml de apă în clocot
- se infuzează acoperit 15 minute, se strecoară și se folosește sub formă de comprese
în acnee sau sub formă de gargară în
afecţiuni inflamatorii buco-faringiene.
Decoct din patru linguri de rădăcini
mărunţite la 500 ml de apă clocotită - se
fierbe patru-cinci minute, se infuzează acoperit 10-15 minute, se strecoară și se aplică
sub formă de comprese, de trei-patru ori
pe zi, în afecţiuni dermatice (acnee juvenilă, eczeme uscate, herpes, furunculoză,
tenuri seboreice)>
Decoct din amestec cu 30-40 g de rădăcini de brusture, +15-20 g de frunze de
mesteacăn, +30-40 g de rădăcini de urzică,
la un litru de apă rece> se fierbe 10 minute,
se strecoară, se adaugă o lingură de oţet și
se folosește săptămânal la spălarea și
frecţionarea pielii capului, având efect de
stimulare a creșterii părului.
Decoct din amestec de 100 g de rădăcini de brusture, 100 g de rădăcini de iarbă
mare la un litru de apă rece - se fierbe 30
de minute și se fac frecţii locale contra micozelor și a mâncărimii de piele (prurit).

Ingrediente<
Două foi de aluat de plăcintă, o
cană de zahăr, 3 linguri amidon
de porumb, o lingură de tapioca, 1/4 cană de făină, 1/4 linguriță de sare, 6 căni de vişine fără
sâmburi, 1 lingură de suc de lămâie proaspăt, miezul unui baton de vanilie, 3 linguri de unt
nesărat tăiat în patru cubuleţe,
o lingură lapte.
Mod de preparare<
Se amestecă într-un bol de mărime medie zahărul, cele 3 linguri de amidon
de porumb, tapioca și se adaugă și sarea. Se amestecă cu cele 6 căni de vişine
cu sucul de lămâie şi cu linguriţa de
vanilie (miezul de vanilie se poate în-

Ingrediente<

locui fie cu esență de vanilie, fie cu zahăr vanilat). Prima foaie de plăcintă,
pe care o puteți prepara după o rețetă
proprie sau o puteți cumpăra gata preparată și congelată, se pune într-o tavă.
A doua foaie de plăcintă se taie fâşii.
Amestecul de mai sus se pune peste
prima foaie de plăcintă, iar deasupra
se pun 3 bucăţi de unt. Deasupra se
aranjează fâşiile de plăcintă, care apoi
se ung cu lapte şi se stropesc cu zahăr.
Se dă la cuptor circa 30 de minute până
se coace. Se face proba cu o scobitoare,
iar dacă mai e nevoie se mai lasă puțin.
Se poate servi cu îngheţată de vanilie.

O jumătate de ceaşcă de cafea
măcinată, o jumătate de linguriţă de scorţişoară pudră, o
jumătate de linguriţă de nucşoară, 5 căni de apă, o cană de lapte
degresată, un sfert de cană de
zahăr brun, 1/3 cană de sirop
de ciocolată, o linguriţă de
esen\[ de vanilie, frişcă
Mod de preparare<
Se pun cafeaua, scortişoara şi nuca într-un filtru de cafea, în coşul filtrului
de cafea. Se adaugă cele 5 căni de apă
şi se dă drumul la filtrul de cafea. Va
ieşi o cafea cu aromă de nucşoară şi

scorţişoară. Se amestecă laptele cu zahărul şi siropul de ciocolată într-o tigaie, se pune pe foc la minim, amestecând constant, până ce zahărul se dizolvă complet. Se adaugă esenţa de vanilie şi toate acestea se adaugă într-o
ceaşcă peste cafeaua cu aromă de
scortişoară şi nucşoară anterior preparată. Opţional se poate adăuga şi
spumî de frişcă, după gust.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

28 octombrie 2018/Informa\ia de Duminic[ 7
Petrecerile de Halloween pot să fie o adevărată provocare atunci când nu ştii ce costumaţie să alegi şi
nici nu ai un buget foarte ridicat pentru a cumpăra exact ceea ce te reprezintă. De aceea, o soluţie salvatoare
poate să fie un machiaj reuşit care te scoate din anonimat, dar în acelaşi timp te vei integra perfect în
atmosfera acestei sărbători care a început să aibă tot mai mulţi adepţi şi la noi.

MOD~

inspira\ie pentru machiaje
de Halloween
Halloween is just around the
corner! Mai sunt c]teva zile până
la cea mai așteptată sărbătoare a
lunii octombrie. În ultimii ani,
Halloweenul a devenit foarte popular și în România, fiind ocazia
perfectă pentru a-ți da frâu liber
imaginației și pentru a te transforma în orice personaj.
Dacă însă ești în pană de idei și nu
știi cum să te machiezi, îți recomand 5
machiaje de Halloween ușor de realizat, dar de efect!

Halloween Cat
Să începem cu cel mai ușor machiaj, și anume clasica pisic[. Pentru
machiajul acesta nu ai nevoie de foarte
multă îndemânare, ca pentru alte machiaje de Halloween, și nici de multe
produse pentru a-l realiza. E suficient
să ai la îndemână un creion sau un tuș
negru, un fond de ten, un ruj pudr[ și
câteva farduri pentru machiajul ochilor. Practic, ai nevoie de produsele tale
de machiaj pe care le foloseșți în mod
normal. Opțional poți folosi și niște
gene false mai dramatice pentru un
look mai intens.
Recomandări step by step<
Începe cu machiajul tenului. Aplică
fondul de ten și apoi corectorul. Pentru
a da mai multă luminozitate sub zona
ochilor, poți folosi la sfârșit un corector
mai deschis pe care îl aplici sub forma
unui triunghi cu vârful în jos. Apoi îl
estompezi cu un burețel umed sau cu
degetele. Nu uita să setezi totul cu pudra.
Cu ajutorul unui creion de sprâncene, creează o formă cât mai ciufulită
pentru un aspect mai wild al acestora.
Pentru machiajul ochilor poți să te joci
cu nuanțele și formele după gustul tău,
însă încearcă să alungesti ochii printrun “cat eye” care poate fi realizat foarte
ușor cu ajutorul unui tuș.
Pentru buze poți alege o nuanță
aprinsă de roșu, roz sau orice culoare
îți place ție mai mult.
Conturează nasul de pisic[, apoi
unește-l printr-o linie de buza superioară. Desenează conturul acesteia cu
un creion negru.
Nu uita de mustăți!

Glam Girl Pennywise
Dacă ți-a plăcut filmul IT atunci
cu siguranță ți-a plăcut și personajul
Pennywise. Dacă anul trecut a fost o
întreagă isterie cu personajele din Suicide Squad, anul acesta machiajul din
IT este foarte căutat. În plus, nici nu e
greu de realizat. Ai nevoie de un fond
de ten mai deschis la culoare, pudr[,
ruj roșu, un tuș, fard negru și roșu. Câteva recomandări<
Începe cu machiajul tenului. Aplică
fondul de ten mai deschis decât pielea
ta, apoi corectorul. Setează totul cu o
pudr[ translucidă sau deschisă la culoare. Conturează-ți subtil sprâncenele.
Pentru machiajul ochilor ai nevoie
de un fard negru pe care să îl aplici la
baza genelor. Acesta este urmat de un
fard roșu pe care îl estompezi ușor spre
pliul pleoapei. Nu uita să aplici acești
pași și pentru pleoapa inferioară.
Cu ajutorul unui ruj sau al unui

fard roșu, creează forma din poza de
deasupra, apoi folosește același ruj roșu
pentru a da culoare buzelor. Cu ajutorul unui creion negru poți crea un efect
de ombre pentru buze.
Nu uita să desenezi și nasul, iar dacă ai puțîn glitter roșu la îndemână
deja eșți gata!

Little Mermaid
Dacă ți-ai dorit mereu să te costumezi într-o sirenă, află că te poți și machia precum o sirenă. Pentru acest machiaj ai nevoie de o pereche de mănuși

sau cam orice material din plas[ cu
ochiuri medii pentru realizarea modelului de solzi de pe față. În rest, te poți
folosi de farduri în orice nuanțe vrei
tu, iar sclipiciul e binevenit.

Cute Little Deer
Deși cuvântul care ar trebui să descrie machiaje de Halloween este ‘scary’,
poți alege totuși să fii ‘cute’. Iar dacă
vrei să fii mai mult ‘cute’ decât ‘scary’,
poți să optezi pentru un machiaj de căprioară. Ai nevoie de fond de ten, corector, corector mai deschis, pudr[,

bronzer, un tuș sau creion negru și câteva farduri în nuanțe de maro.
Și dacă totuși ți se pare prea cute,
poți oricând să îi dai un twist cu varianta scary de mai sus Iar pentru rana
din frunte poți folosi produse pentru
machiaje de Halloween, precum farduri și sânge fals. Sânge fals poți găsi
foarte ușor la magazinele de închiriat
costume sau în magazinele de HobbyArt.

Melting Skull
Și pentru că nu puteam să nu mă

propun <)))... Dacă aveți mai mult timp
la dispoziție și v[ pasionează machiajele de Halloween, puteți încerca un
Melting Skull cum l-am realizat eu pe
al meu. În mare parte am avut nevoie
de fond de ten, culori pe baz[ de apă
(le gășiți în magazinele de Hobby, Arts
& Crafts), un tuș și fard negru. Pentru
un efect 3D am folosit și un gel special
pentru partea aceea care pare că se topește, însă machiajul arată destul de
scary și fără el. Pentru partea de skull
(craniu) v[ puteți inspira din tutorialele
de pe YouTube, iar cu puțină răbdare
sigur iese ceva demn de Halloween.
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Legumele sunt piatra de temelie a oricărei diete sănătoase și echilibrate, cele mai bogate surse
de antioxidanți, dar și de fibre și carbohidrați buni, care-ți oferă energie durabilă. De la legumele
verzi (varză, conopidă, spanac, urzici, salată verde, pătrunjel etc.) și roșii (ardei, roșii etc.) la cele
galbene (morcov, dovleac etc.), violet (varză roșie, sfeclă, vinetele), curcubeul vegetal nu trebuie
să-ți lipsească din farfurie, ca o garanție a sănătății de fier.

DIET~

Cum s[ alegem ;i s[
consum[m carbohidra\ii
buni în alimenta\ie?
Dacă ne gândim la organismul
uman ca la o mașină, atunci carbohidrații (adică glucidele sau zahărul)
din alimente reprezintă combustibilul s[u preferat. Zaharurile sunt
principala sursă de energie a corpului nostru, care ar trebui să furnizeze,
în mod normal, peste 50% din rația
zilnică de calorii.

culoasă sursă de carbohidrați simpli (fură
calciu și vitamine din organism, crește apetitul, creează dependență, îngrașă), merită
eliminat și înlocuit cu alegeri mai sănătoase, precum siropul de agave, de orez
brun sau de arțar, stafidele, melasa, pasta
de curmale sau mierea. Iar pentru zero calorii optează pentru îndulcitorii artificiali
de tipul eritritol sau sirop de ștevie.

Top 5 surse de carbohidrați
buni

Însă, ca la orice tip de combustibil, calitatea este cea care contează mai mult decât orice! Diferența dintre carbohidrații
buni și cei răi este de fapt, în timp, diferența
dintre o greutate normală și obezitate, diferența dintre sănătate și boală. De aceea
este important să cunoaștem care sunt zaharurile sau carbohidrații buni și, mai ales,
cum facem diferența dintre cei buni și cei
răi.

De ce avem nevoie
de carbohidrați
În funcție de compoziția și impactul
lor asupra glicemiei, carbohidrații sunt
clasificați ca fiind simpli (zaharuri simple
sau glucide rafinate) și carbohidrați complecși. Cele două tipuri de carbohidrați
afectează în mod diferit nivelul de zahăr
din sânge (glicemia) și au, de asemenea,
impact diferit atât asupra senzației de foame (prin declanșarea rapidă sau lentă a
secre\iei de insulină din pancreas), cât și a
producerii și stocării energiei în corp.
Carbohidrațîi complecși (sau glucidele
ori zaharurile cu eliberare lentă) sunt cei
buni pentru organism, deoarece au marea
calitate de a se absorbi mult mai lent decât
cei simpli și furnizează corpului o energie
constant[ pe tot parcursul zilei, previn
creșterile și scăderile bruște de glicemie și
oferă o senzație de sațietate îndelungată.
Principalele surse sunt leguminoasele și
cerealele integrale.
Carbohidrații simpli au fost cândva
carbohidrați complecși, benefici pentru
organism, însă mâna omului a înlăturat
din aceștia fibrele alimentare, vitaminele
și mineralele și, astfel, au rămas doar glucide sau zaharuri simple, “rele”, pe care
corpul nostru le absoarbe rapid și care se
depun foarte ușor sub formă de grăsime,
determin[ creșteri și scăderi bruște ale glicemiei (ale zahărului din sânge), influențând astfel într-un mod negativ apetitul
(adică pot crește senzația de foame).
Principalele surse sunt zahărul rafinat
(și tot ce îl conține în cantități mari) și
făina albă - adică alimentele procesate,
produsele de patiserie, cofetărie, gemurile,
dulcețurile, siropurile, băuturile carbogazoase etc. Indicele glicemic nu este altceva
decât un mod de a face diferența dintre
carbohidrații buni și cei răi, adică un mod
de a clasifica alimentele în funcție de impactul lor asupra glicemiei (adică a nivelului de zahăr în sânge). Este o cale de a
face diferența între combustibilul “rău”,
care arde repede, și cel “bun”, care arde lent
și oferă energie constant[. Cu cât indicele
glicemic este mai mic, cu atât mai lent se
transformă în energie, iar impactul asupra
glicemiei este mai scăzut.

Reguli generale
1. Mănâncă zilnic cel puțin 6 porții de leguminoase, cereale și fructe
Asta înseamnă să consumi minim 2
fructe și 4 porții de leguminoase sau cereale integrale pe zi, dar aten\ie, de preferat
nu mai târziu de ora 18<00, dacă ai probleme cu glicemia, trigliceridele, dacă ai ficatul gras sau ai probleme cu greutatea. Asta
pentru că, dacă sunt prea mulți carbohidrați în dietă și sunt consumați mai ales în

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

partea a doua a zilei, duc inevitabil la îngrășare și, ulterior, la probleme metabolice.
Limitarea glucidelor în dietă la 50% din
numărul zilnic de calorii este un prim pas
spre echilibrarea dietei, însă acest procent
poate fi și mai mic dacă ai nevoie să slăbeșți.
Numărul cel mai mare de carbohidrați
trebuie, astfel, să fie la micul dejun, să scadă
treptat la prânz, iar la cină este de preferat
să fie redus la maximum. Seara, adică după
ora 18.00, mai ales dacă ai nevoie să slăbeșți, te sfătuim să consumi preponderent
proteine slabe (carne slabă, pe;te la grătar,
brânzeturi degresate) și un număr cât mai
mic de carbohidrați din legume cu glucide
puține precum roșiile, castraveții, ardeii,
varză, vinetele, dovlecelul, ciupercile, fasolea verde păstăi sau legumele verzi.
Dacă ai diabet, întreabă-ți medicul înainte de a implementa aceste schimbări în
regimul tău de viață! Un jurnal în care să
notezi tot ceea ce mănânci câteva zile la
rând poate fi foarte util în procesul de reglare al glicemiilor. Ține un jurnal alimentar minim 5 zile și mergi la medicul tău
pentru a discuta cum anume poți să-ți
ajustezi dieta fără riscuri!
2. Elimin[ pe cât posibil carbohidrații
simpli din dieta ta!
Produsele care conțin cantități mari
de carbohidrați simpli (pâinea albă, dulciurile, produsele de patiserie, biscuiții sărați, covrigeii etc.) ar trebui complet eliminate din orice dietă, nu doar din cea de
slăbit ori din cea a diabeticilor.
3. Citește întotdeauna eticheta
nutri\ională
Multe produse conțin zahăr sau mai
mulți carbohidrați răi decât ai crede. Etichetele nutriționale sunt o modalitate
ușoară să afli sursa de carbohidrați simpli
pe care vrei să îi eviți. Caută tot ce se termină în “oză”. Denumirea chimică pentru
zahăr este zaharoz[ sau sucroză, însă trebuie să eviți toate produsele care includ
fructoz[ (sirop de porumb), dextroză și
maltoză. Cu cât sunt puse mai sus în lista
de ingrediente, cu atât mai “rău” și nerecomandabil este produsul respectiv.
Uită-te apoi la “total carbohidrați” exprimat în grame pe eticheta produselor
alimentare. Aceasta poate fi defalcată în
“fibre alimentare” și “zaharuri”, unde sunt
incluse zaharurile naturale din fructe și
lapte, dar și cele adăugate. Un aliment care
enumeră o formă de zahăr ca prim ingredient are un număr ridicat de zaharuri totale. Nu uita să ocoleșți mereu raftul de
răcoritoare! Sucurile includ adesea toate
categoriile de “oze” în cantități uluitoare...
Spre exemplu, o cutie de cola are 39 g de
carbohidrați, adică de zahăr.
4. Înlocuiește zahărul cu îndulcitori hipocalorici
Pentru că zahărul este cea mai peri-

1. Pâinea și produsele din cereale integrale
Înlocuiește toate produsele din făină
albă (paste, pâine albă, cereale dulci) existente în dieta ta cu variantele lor integrale
(paste integrale, pâine integrală, cereale
integrale). Vei beneficia, astfel, de toate fibrele, vitaminele și mineralele ascunse în
coaja grânelor, care a fost eliminată pentru
a se obține pâinea albă și produsele derivate. În plus, senzația de sațietate după
consumarea lor este mai de durat[, iar impactul asupra glicemiei este mult mai redus.
2. Leguminoasele
Sunt o categorie aparte de carbohidrați
complecși, fiind științific dovedit că protejează inima și arterele, scad colesterolul
și îți prelungesc viața. Fie optezi pentru
fasole albă, neagră sau pestriță, mazăre sau
linte colorat[, beneficiezi de o mulțime de
fibre, vitamine și minerale cu mare biodisponibilitate, precum și de proteine de
cea mai bună calitate. Consumă zilnic cel
puțin o porție de leguminoase (100 g fierte), sub formă de supă, pastă tartinabil[
sau garnitură pentru fripturi.
3. Legumele
Sunt piatra de temelie a oricărei diete
sănătoase și echilibrate, cele mai bogate
surse de antioxidanți, dar și de fibre și carbohidrați buni, care-ți oferă energie durabilă. De la legumele verzi (varză, conopidă,
spanac, urzici, salată verde, pătrunjel etc.)
și roșii (ardei, roșii etc.) la cele galbene
(morcov, dovleac etc.) sau violet (varză roșie, sfeclă, vinetele), curcubeul vegetal nu
trebuie să-ți lipsească din farfurie, ca o garanție a sănătății de fier.
4. Orezul brun
La fel ca în cazul grâului din care se
face pâinea albă, orezul alb este un orez
decojit, adică deprivat de cei mai importanți nutrienți. Orezul brun este orez integral, o sursă excelentă de carbohidrați
complecși, cu toate că timpul de fierbere
este dublu față de orezul alb. Alături de o
salată generoasă de varză albă proaspătă
cu mărar sau ciuperci și dovlecei la grătar,
poate alcătui un prânz excelent, sățios, sănătos și care te ajută să și slăbeșți, dacă respecți regulile corecte de gastrotehnie.
5. Fructele proaspete
Sunt o alegere foarte sănătoasă, deoarece sunt pachete de nutrienți bogate în
fibre (ceea ce încetinește absorbția zaharurilor concentrate), vitamine și minerale,
direct responsabile pentru sănătatea și buna funcționare a organismului tău în orice
moment. Nu uita că fructele proaspete rămân cea mai sănătoasă alegere pentru desert, în orice tip de dietă!
Conform site-ului doc.ro, carbohidrații sunt nutrienți esențiali care îți oferă
energie și ar trebui să reprezinte cel puțin
jumătate din caloriile dietei tale zilnice,
însă calitatea lor contează și pentru siluet[
și pentru sănătate. Cei buni din cereale integrale, leguminoase, legume proaspete și
fructe sunt cele mai sănătoase surse de
energie. Pe deasupra, înlocuind în dietă
carbohidrații simpli cu cei complecși, vei
putea să sl[be;ti sănătos, fără să te înfometezi, sau să îți recapeți starea de sănătate!

SC aTOMEDiCaL VEST SRL
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre
Farmacie ;i Policlinica Veche), vine `n sprijinul
pacien\ilor cu o gam[ variat[ de ciorapi compresivi.
Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul pacien\ilor cu
c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.

Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar
fabricat din material textil flexibil.
Ciorapul de compresie exercit[ asupra piciorului o for\[
compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor medicale, sprijinind
astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor inferioare.
Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II de
compresie se folosesc `n scop curativ.
Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor
circulatorii ale membrelor inferioare.
Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
aparatia varicelor.
Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.
Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice.
Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie, trebuie s[ v[
obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la `nceput
ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat timpii
de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[ la
1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele
nr. de tel., de luni p]n[ vineri, `ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Tot mai mulţi ajung să aprecieze avantajele alegerii unor cărţi de citit online în locul celor
tipărite pe hârtie< sunt incomparabil mai ieftine şi poţi avea oricât de multe, mai ales dacă le obţii
din numeroasele surse de cărţi gratis. Alegând varianta online, la final economiseşti timp şi bani.
Vei putea să ţii toate cărţile la un loc, pe un simplu card de memorie sau stick USB. Din fericire,
nu ducem lipsă de site-uri care oferă cărţi în format electronic.

CULTUR~

Surse de unde se pot ob\ine c[r\i
online gratis sau ieftine
Odată cu dezvoltarea internetului și accesul liber la informaţie, noile metode de lectură
care îmbin[ într-un mod plăcut
cititul cu tehnologia nu au rămas
complet ignorate.
Tot mai mulţi ajung să aprecieze
avantajele alegerii unor cărţi de citit online în locul celor tipărite pe hârtie< sunt
incomparabil mai ieftine şi poţi avea oricât de multe, mai ales dacă le obţii din
numeroasele surse de cărţi gratis. Alegând varianta online, la final economiseşti timp şi bani. Vei putea să ţii toate
cărţile la un loc, pe un simplu card de
memorie sau stick USB. Din fericire, nu
ducem lipsă de site-uri care oferă cărţi
în format electronic. Acestea sunt specializate pe tot felul de categorii< cărţi
pentru copii, cu poveşti sau de colorat
pe care le poţi scoate la imprimantă,
cărţi pentru şcoală şi alte tipuri de cărţi
digitale.

Cărți pentru elevi și studenți
Iată, în cele ce urmează, câteva astfel
de surse de cărți în format electronic<
e-scoala.ro - Aici găseşti lecţii virtuale, referate şi tot felul de cărţi online
căutate de elevi şi studenţi. Cu nume sugestiv "Biblioteca online", această secţiune include multe din lucrările autorilor
prezenţi în programa şcolară, atât români cât şi străini (Bacovia, Slavici, Marin Preda, Charles Dickens, Mark Twain
ş.a.). În principiu, aceste cărţi sunt bune
de citit la orice vârstă. În afară de română, mai pot fi găsite şi unele cărţi în
engleză sau spaniolă. Tot pe acest site
găsim şi cărţi cu poveşti, care pot fi citite
direct de pe telefonul mobil sau imprimate pe suport de hârtie, totul gratis.
Liternet.ro - Site românesc de ebooks, acesta aparţine "editurii virtuale"
LiterNet şi oferă gratuit spre citire şi des-

Scribd.com este o sursă serioasă de cărţi și documente electronice, iar dacă îţi faci cont le poţi descărca în format PDF, ușor
de transportat și păstrat pentru lectură offline, compatibil cu aproape orice model smartphone, tabletă sau e-book reader
cărcare romane, scenarii, poezii, chiar
şi cărţi pentru copii. Cărţile sunt disponibile în limbile română, maghiară,
franceză, germană şi engleză. Locul e
perfect dacă vrei să găseşti cărţi de citit
relativ puţin cunoscute, arhiva fiind destul de mare. Tot aici poţi publica - dacă
te ţine inspiraţia şi talentul - propriile
opere literare.
biblior.net - Descris de autori drept
"biblioteca românească de internet", situl pune la dispoziţie gratuit numeroase
lucrări aparţinând unor autori români
consacraţi< Caragiale, Eminescu, Ion
Barbu, B.P. Hasdeu, Petre Ispirescu etc..
Nu foarte numeroase, aceste cărţi sunt
disponibile pentru citit online, preferabil
de pe ecranul unei tablete sau al unui

laptop.
The Internet Archive – sursă inepuizabilă de cărţi gratis disponibile în
mai multe limbi, unele în rom]nă. Acestea pot fi descărcate în format electronic
şi adăugate colecţiei personale de cărţi.
Scribd.com - sursă serioasă de cărţi
şi documente electronice, iar dacă îţi
faci cont le poţi descărca în format PDF,
uşor de transportat şi păstrat pentru lectură offline, compatibil cu aproape orice
model de smartphone, tabletă sau ebook reader.
Free-eBooks – După cum spune şi
numele, site-ul pune la dispoziţie cărţi
gratis, multe şi de toate felurile. Toate
pot fi descărcate în format electronic
(PDF, epub, Kindle şi chiar TXT), gata

de adăugat la colecţia offline de cărţi în
format digital.
FreeComputerBooks.com - Cei care
vor să cunoască tainele programării sau
să se specializeze pe unul dintre domeniile ce ţin de tehnologia informaţiei pot
vizita şi portalul de specialitate FreeComputerBooks.com. Cărţi de programare, web design şi chiar pentru domenii de avangardă cum este cel al sistemelor de inteligenţă artificială pot fi
obţinute complet gratuit.
Acestea sunt câteva dintre cele mai
populare surse de cărţi online, uşor accesibile din web browser şi mai ales gratis.

Surse de cărţi ieftine

Biblioteca online Polirom - Editura
Polirom pune la dispoziţie o vastă colecţie de cărţi care pot fi cumpărate în
formă tipărită, la preţuri destul de mici.
Însă secţiunea EBOOK este cea care va
trezi cel mai mult interesul. Aici putem
găsi peste 1.800 de cărţi de citit în format
electronic, care pot fi cumpărate şi descărcate pentru a fi lecturate în tihnă pe
ebook-ul preferat, cu tableta sau smartphone-ul.
Elefant.ro - Şi mai bine diversificat,
magazinul de cărţi Elefant este gazda
unei colecţii interesante de cărţi digitale,
inclusiv gratis. Acestea pot fi descărcate
în format epub sau PDF, cele pe care le
plăteşti fiind protejate cu DRM împotriva distribuirii neautorizate. Site-ul are
şi o secţiune de cărţi digitale compatibile
cu Kindle, fără această protecţie DRM.
Cei care nu ştiu exact către ce să se îndrepte au la dispoziţie secţiunea Top
Cărţi de Citit, oferind o selecţie de 100
cărţi în format ebook foarte căutate.
ManyBooks – este o bibleotecă online cu aproximativ 20.000 de cărţi compatibile cu iPhone şi dispozitive eBook
Reader. Alături de multe cărţi gratis, găsim şi cărţi celebre în limba engleză care
pot fi cumpărate la preţuri modice. Tot
aici putem găsi şi cărţi pentru gătit semnate de bucătari celebri, cărţi istorice,
romane de dragoste şi multe altele.
Multe dintre site-urile de cărţi online menţionate permit vizitatorilor să
descarce gratis cărţile preferate în format
Ebook, cele care nu sunt protejate cu
sistem DRM de protejare a drepturilor
de autor putând fi citite cu uşurinţă folosind telefoane iPhone sau smartphone
cu Android. Însă decât să citeşti cărţi pe
telefonul mobil ar fi mai bine să investeşti într-un Ebook Reader prevăzut cu
ecran special conceput pentru lectura
de cărţi în format electronic, aceste dispozitive fiind oricum mai ieftine decât
un telefon performant.
A consemnat V. Nechita

C]t de actual[ mai e pentru zilele noastre opera “Tosca”?
~n data de 19 octombrie Opera
Rom]n[ din Timi;oara a prezentat la Teatrul Clasic “Ioan Slavici”
din Arad spectacolul cu opera
“Tosca” de Giacomo Puccini, dirijat de Victor Dum[nescu. La
;apte ani de la premiera din 2011,
montarea regizorului bulgar Ognian Draganoff are `nc[ via\[, iar
discu\iile din loje ;i foaier `n cele
dou[ pauze ne-au inspirat acest
articol.
Premiera absolut[ din 14 ianuarie
1900 de la Roma a avut-o `n rolul titular
pe soprana rom]n[ Hariclea Darclée,
iar mai apoi aceast[ oper[-thriller a
adus gloria multor voci de referin\[ pe
marile scene ale lumii.
Piesa originală scrisă de Victorien
Sardou a fost produsă în 1887 la Paris
și văzută de Giacomo Puccini în Milano, în 1887, cu Tosca jucată de Sarah
Bernhardt. Puccini a cerut editorului
său, Giulio Ricordi, să cumpere imediat drepturile de la Sardou, dar acestea
au fost cumpărate abia în 1893 pentru
a fi date unui alt compozitor, Alberto
Franchetti. Illica a scris libretul său și
în octombrie 1894 Franchetti, Ricordi,

Baritonul Camil Mara ;i soprana L[cr[mioara Cristescu la Arad
Illica și Giuseppe Verdi s-au întâlnit
cu Sardou. Verdi a fost fascinat de
această tragedie, dar a refuzat să compună muzica dacă Sardou nu schimbă

finalul. După câteva luni, Franchetti a
admis în cele din urmă că nu poate
compune, așa că Giulio Ricordi i-a cerut lui Puccini să compună. Puccini se

simțea încă ofensat și doar intervenția
lui Verdi l-a convins să accepte. :i a
rezultat o capodoper[.
Spectatorii veni\i din Arad ;i din
multe alte p[r\i discutau c]t de relevant[ mai e povestea din “Tosca” `n zilele noastre. P[rerea noastr[ e c[ devine
din ce `n ce mai relevant[. Conflictul
din piesa lui Sardou ;i din libret, `ntre
poli\ia Bourbonilor, ultraconservatoare ;i fanatic-ipocrit religioas[, condus[
de baronul Scarpia, ;i grupul revolu\ionar progresist inspirat de Napoleon,
din care fac parte Floria Tosca ;i iubitul
ei, pictorul Mario Cavaradossi, a revenit `n actualitate, mai ales `n Europa
de Est, unde europeni;tii se confrunt[
tot mai dur cu conservatorii de inspira\ie fundamentalist[ cre;tin[. Metodele lui Scarpia le-am putea numi securiste, iar cei care au tr[it comunismul
se reg[sesc u;or `n interogatoriul din
actul al doilea. Faptul c[ diva este asaltat[ sexual de libidinosul baron trimite
`n vremea noastr[ la protestele #metoo
;i la `ntreaga mi;care feminin[ `mpotriva sexului neconsim\it. Opera pune
`n valoare no\iuni importante< sacrificiul din dragoste, loialitatea, sinceritatea sentimentelor. Lucruri c[zute parc[
`ntr-o regretabil[ uitare. Epidemia de

divor\uri timpurii din lumea noastr[
e un semnal de alarm[< iubirile sunt
tot mai egoiste, iar dac[ li s-ar cere s[
moar[ pentru cel drag mul\i oameni
ar face ochii mari.
A;adar, fie ;i doar din punct de
vedere dramaturgic, opera lui Puccini
are `nc[ mult[ relevan\[, iar muzica
str[lucitoare ;i alert[ adaug[ noi valen\e dramei.
Ar[denii s-au putut bucura de o
sopran[ `n plin[ maturitate vocal[ ;i
uman[, L[cr[mioara Cristescu, minunat[ `n special `n actul 2 (irepro;abil[
aria “Vissi d’Arte”) ;i conving[toare ca
actri\[. Din p[cate, urcat cam cu for\a
din registrul s[u natural de bariton, tenorul Bogdan Zahariea a ratat complet
rolul lui Mario, lipsindu-i mult din patosul ;i sensibilitatea care se cer, iar registrul `nalt fiindu-i tot mai neadecvat
pe m[sur[ ce seara trecea. Bun actor ;i
competent vocal a fost Camil Mara `n
importantul rol al lui Scarpia, iar Marius Go;a ni s-a p[rut excelent `n micul,
dar intensul, rol al evadatului Angelotti, care deschide de altfel opera.
S[tm[renii se vor re`nt]lni cu muzica de oper[ `n 26 noiembrie, c]nd
Opera Vox prezint[ “B[rbierul din Sevilla” de Gioacchino Rossini.
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DEZVOLTARE PERSONAL~
Dezvoltarea
personal[ ;i
îmbun[t[\irea
vie\ii profesionale
Atunci când se discută despre dezvoltarea personală, în
mod normal ar trebui pus accentul și pe tot ceea ce înseamnă pentru noi viață profesională, deoarece locul de muncă
este pentru fiecare adult o a
doua casă.
Altfel spus, la locul de muncă e
absolut necesar să rămânem motivați.
În cazul în care ne pierdem interesul
pentru ceea ce facem, riscăm să dăm
peste cap o afacere, să încurcăm lumea din jur.

Stresul, cel mai discutat fenomen
psihosocial în ultimii zeci de ani
Pe termen lung, cauzează o sumedenie de tulburări în organism, stări de neliniște și mai apoi boli
Stresul, acest dușman pe care
îl întâlnim în viața de zi cu zi! Ce
facem cu el? Ce e el de fapt și de
ce se vorbește atât de mult de stres
în ultimii ani?

imaginare.
Factorii de stres pot fi bolile psihice
sau fizice, abuzul de orice tip, lipsa banilor, sărăcia, problemele de la locul
de muncă, inclusiv cele de comunicare,
familia cu problemele de comunicare,
cu decese sau divorț, conflicte între rudenii, conflictele cu prietenii.
Un factor stresant poate să fie și
acela că suntem nemulțumiți de cum
arătăm, că nu avem încredere în forțele
proprii sau avem multe regrete.

Stresul e un fenomen psihosocial
care decurge din confruntarea omului
cu situații, sarcini pe care le consideră
dificile, dureroase sau de foarte mare
importanț[.

Tipuri de reacții la stres

Probleme cauzate de stres

Creșterea încrederii în forțele
Starea de stres este una de tensiune,
proprii
disconfort și e cauzată de mai mulți
Gradul de dezvoltare profesională
crește prin participarea la cursuri în
domeniul în care muncim, dar și prin
participarea la cursuri pentru dezvoltare personală, comunicare eficientă
și așa mai departe. Asta mai ales dacă
lucrăm în funcții de conducere sau
muncim pur și simplu cu oameni.
Cursurile de dezvoltare personală joacă un rol important în a ne crește încrederea în forțele proprii. Învățăm
participând la acestea să comunicăm
în situații dificile, să transmitem un
mesaj în așa fel încât să ne facem înțeleși și fără a strica relațiile cu colegii
de lucru sau cu clienții.

O experiență ce conduce
la bunăstarea firmei
În ultimii ani, angajatorii români
au pus un accent tot mai mare pe oferirea de cursuri de dezvoltare personală angajaților. Acestea au ajuns să
fie chiar mai apreciate decât un bonus
financiar pentru că reprezintă și pentru salariați o experiență din care învață ceva. În plus, angajatorul are parte de personal motivat în ceea ce face.

factori, de la deprimare ori frustrare la
imposibilitatea de a rezolva o problemă, a ieși dintr-un necaz. De unde și
faptul că dacă pentru o persoană o anumită activitate poate să pară foarte stresantă pentru alta e ceva facil sau floare
la ureche din punct de vedere al dificultății.
Pentru a putea aplica în mod constructiv tehnicile de management al
stresului trebuie să știm cum răspundem la stres în mod normal și ce anume ne cauzează starea de stres. În mod
normal, conform cercetătorilor, avem
două tipuri de reacții la stres, cea de
luptă, care constă în exprimarea furiei
fizic și verbal, respectiv cea de fugă consum de substanțe sau jocuri de noroc. Se spune că mai e și a treia reacție,
cea în care apar simptome depresive,
cea în care nu mai vrem să facem absolut nimic.

Factori de stres

Așa cum scriam mai sus, stresul
cauzează o mulțime de probleme. Ne
dă palpitații, ne scade sau crește pofta
de mâncare, cauzează insomnii, dureri
de cap, oboseală cronică, crește iritabilitatea din punct de vedere emoțional, ne blochează gândirea.
Apar performanțele scăzute pe plan
profesional, îndepărtarea de prieteni,
de familie și chiar comportamentele
agresive.

Pași în combaterea stresului

Starea de stres este una de tensiune, disconfort și e cauzată de mai mulți factori,
de la deprimare ori frustrare la imposibilitatea de a rezolva o problemă
Pe termen lung, stresul cauzează o
sumedenie de tulburări în organism,
stări de neliniște și mai apoi boli. Pri-

mul pas ce îl avem de făcut este să vedem care sunt factorii de stres. Aceștia
pot fi evenimente ori situații, reale sau

Medita\ia, practic[ veche de mii de ani
țional. Cel mai important beneficiu al
meditației e acela că ne oferă starea de
calm, atât de râvnită de noi toți cei ce
ne dorim o viață sănătoasă. Partea cea
bună este aceea că starea de calm nu se
termină la încheierea sesiunii de meditație, ci continuă mult după.
Printre beneficiile meditației se numără dezvoltarea de aptitudini pentru
combaterea stresului, creșterea stimei
de sine, a conștiinței de sine, eliminarea
gândurilor negative.

De meditație a auzit foarte
multă lume. Totuși, mai sunt oameni care nu știu în ce anume
constă meditația și la ce ne folosește ea, așa că ne-am propus ca
în rândurile de mai jos să scriem
despre meditație.
Și-ncepem cu o definiție. Când
spunem “meditație” ne referim la numeroase practici mentale care ne ajută
să ne inducem o stare de relaxare, să
ne construim o forță interioară, să dezvoltăm tot ceea ce e legat de iubire, înțelegere, compasiune, dărnicie.
Să nu uităm nici faptul că se creează
un colectiv solid care știe să comunice
foarte bine și urmărește același scop.
Investiția în dezvoltarea personală a
angajaților a condus la bunăstarea firmei, aceștia devenind interesați să
sprijine instituția la care muncesc. În
plus, au mai multă energie, un chef
mai mare de viață.
În concluzie, dezvoltarea personală joacă un rol important în viața
noastră de zi cu zi, iar faptul că ne
petrecem ore bune la serviciu spune
multe despre relația cu oamenii alături de care muncim. Ori dezvoltarea
personală îmbunătățește relația cu colegii, dând naștere chiar unor legături
de prietenie de pe urma cărora angajatorii pot culege roade.

După ce am identificat factorii de
stres putem conștientiza propriile reacții la stres și abia apoi să dezvoltăm abilități și comportamente de management al stresului.
În această categorie intră dezvoltarea comunicării asertive, pozitive, rezolvarea conflictelor, învățarea metodelor de rezolvare a problemelor, de
luare a deciziilor corecte și dezvoltarea
unui stil de viață sănătos.

Tehnici de meditație

Tehnică de relaxare
Cei care practică meditația reușesc
să combată efectele negative ale stresului de zi cu zi tocmai prin inducerea
unei stări de liniște sufletească, pace
interioară.
Meditația ne ajută să ajungem la
echilibrul pe care ni-l dorim, la acel
echilibru interior la care visăm.
E o tehnică de relaxare care poate
să fie practicată de orice persoană și se
învață la orice vârstă.
Specialiștii ne atrag atenția asupra
faptului că meditația nu e ceva nou, nu
are legătură cu vreun fenomen paranormal, ci e o practică veche de mii de
ani care în prezent e utilizată pentru
relaxare și pentru a reduce stresul.

Cei care practică meditația reușesc să combată efectele negative ale stresului de
zi cu zi tocmai prin inducerea unei stări de liniște sufletească, pace interioară

Meditația în medicina
complementară
În plus, meditația e folosită și ca

medicină complementară.
Practica de liniștire ne ajută să eliminăm gândurile ce ne copleșesc, ceea
ce conduce automat la îmbunătățire
atât pe plan fizic, cât și pe plan emo-

Cât despre tehnicile de meditație,
specialiștii spun că practicienii ne pot
oferi detalii despre acestea, fiind multe
la număr.
O sesiune de meditație care să aibă
eficiența scontată presupune să stăm
confortabil într-un spațiu în care e liniște, să închidem ochii și să începem
prin a ne relaxa mușchii picioarelor,
continuând cu întreaga musculatură
până în vârful capului. Ne concentrăm
pe respirație, inspirăm adânc și eliberăm mintea de gânduri. E recomandat
să numărăm de fiecare dată când expirăm pentru a evita ca atenția să ne
fie distrasă. Sesiunea durează 10-20 de
minute, iar atenția trebuie să se concentreze pe respirație. Sunt și tehnici
ce se concentrează pe un obiect, pe un
sunet, pe imaginație, rugăciune sau
analiza corpului.

Fenomenele asociate creşterii temperaturilor sunt observate deja la nivelul ţării noastre, după cum
afirmă şi secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat. “Vedem că
lucrurile nu mai sunt ca înainte. Seceta s-a intensificat faţă de 1991. Frecvenţa de la un an din zece a
devenit la cinci ani din zece. Am văzut anul acesta, iarăşi, inundaţii serioase, în zone care altădată nu
aveau astfel de fenomene”, a precizat Raed Arafat, în cadrul ediţiei a 15-a a Forumului Internaţional
al Riscurilor de Dezastre Naturale.
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Omenirea nu mai are mult timp pentru
reducerea efectelor schimb[rilor climatice
Autorii studiului susţin că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse la 45% până în 2030
Un nou raport prezentat de
Grupul interguvernamental de experţi în evoluţia climei (IPCC) din
cadrul ONU arată că omenirea dispune de o perioadă mult mai scurtă
pentru prevenirea efectelor dramatice ale schimbărilor climatice.

agriculturii, infrastructurii şi vremii. De
asemenea, şi ecosistemul va fi distrus de
această creştere.

Efectele schimbărilor climatice
tot mai prezente în România

În urma raportului, statele membre
ale Uniunii Europene au ajuns la un nou
acord de diminuare a emisiilor de dioxid
de carbon, în timp ce România încearcă
să facă faţă noilor fenomene meteorologice
extreme şi limitării emisiilor, măsură impusă de UE.

“Următorii ani sunt cei mai
importanţi din istorie”
Raportul ce cuprinde peste 6.000 de
referinţe ştiinţifice arată că cele mai puternice efecte ale schimbărilor climatice
ar putea fi resimţite şi la un nivel mai redus
al creşterii temperaturilor decât cel impus
de Acordul de la Paris, de 2 grade Celsius.
Omenirea are mult mai puţin timp la dispoziţie pentru prevenirea unui dezastru
natural.
“Următorii ani sunt cei mai importanţi
din istorie”, a declarat Debra Roberts, coprezentatoare a conferinţei IPCC. Acordul
de la Paris prezenta în 2015 faptul că ţările
membre trebuie să împiedice creşterea
temperaturilor la peste 2 grade Celsius. În
prezent, nicio ţară puternic industrializată
nu este pe punctul de a îndeplini această
cerinţă. Această limită a fost considerată
punctul maxim al producerii celor mai
puternice efecte ale schimbărilor climatice,
inclusiv distrugerea masivă a recifurilor
de corali, producerea incendiilor de vegetaţie, inundarea ţărmurilor şi reducerea
considerabilă a proviziilor de hrană, conform Science Alert.
Noul raport arată, însă, că atingerea
limitei de 1,5 grade Celsius peste nivelul
pre-industrial poate produce aceleaşi efecte asupra planetei. “1,5 grade reprezintă
noile 2 grade Celsius”, a declarat Jennifer
Morgan, director executiv al Greenpeace
International. Dacă nivelul de emisii de
carbon continuă să crească la rata curentă,
cei 91 de autori ai raportului susţin că omenirea va atinge pragul creşterii tempera-

La nivel mondial este mecesară eliminarea completă a utilizării cărbunelui și
creșterea utilizării energiei regenerabile cu 50%
turilor cu 1,5 grade Celsius în 2040. Aşadar,
omenirea mai are la dispoziţie aproximativ
10-14 ani pentru a preveni acest scenariu.
Conform limitei anterioare, omenirea ar
mai fi avut la dispoziţie zeci de ani pentru
preîntâmpinarea efectelor.
La o creştere de 1,5 grade Celsius raportul arată că 70-90% dintre recifurile de
corali vor dispărea, însă la o creştere de 2
grade Celsius procentul creşte la 99%. De
asemenea, dacă este respectată noua limită,
de 1,5 grade Celsius, ar putea preveni
creşterea nivelului mărilor şi oceanelor cu
10 centimetri, fiind evitată astfel evacuarea
locuitorilor de la tropice. “Limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius este
posibilă conform legilor fizice şi chimice,
dar vor fi necesare modificări fără precedent”, a declarat Jim Skea, co-prezentator
IPCC. Autorii studiului susţin că emisiile
de gaze cu efect de seră trebuie reduse la
45% până în 2030, iar până în 2050 cu
100%. De asemenea, la nivel mondial este
mecesară eliminarea completă a utilizării
cărbunelui şi creşterea utilizării energiei
regenerabile cu 50%. În prezent, nicio ţară
ce a semnat Acordul de la Paris nu a îndeplinit aceste cerinţe, iar conform raportului
IPCC temperaturile se îndreaptă către o
creştere de 3 grade Celsius.

Efectele creşterii temperaturilor
cu 2 grade Celsius
Ideea creşterii temperaturilor cu 2 grade Celsius peste nivelul pre-industrial a
apărut în 1975, când economistul dr. Wiliam Nordhaus a început să vadă încălzirea
globală ca pe o ameninţare la adresa economiei globale, fiind pentru o lungă perioadă de timp punctul central al unor
înţelegeri realizate de Consiliul Uniunii
Europene.

Ce s-ar `nt]mpla dac[
s-ar dubla concentra\ia?
Nordhaus a calculat ce s-ar întâmpla
dacă concentraţia s-ar dubla. De asemenea, el a mai prezis că omenirea se îndreaptă către “o zonă periculoasă”, cele 2
grade Celsius fiind atinse în anul 2030.
Deşi 2 grade Celsius nu par mult, ultima oară când Pământul a fost atât de
cald oceanele acopereau 70% din planetă>
totul se întâmpla practic acum 11.000 de
ani.
După atingerea limitei de 2 grade Celsius lumea va fi afectată de secetă, ce va
avea un impact negativ asupra economiei,

Conform unei hărţi publicate la începutul lunii septembrie 2018, realizată pe
baza unor modele climatice efectuate la
nivel mondial de Centrul pentru Diversitate Biologică din SUA, în România temperaturile ar putea ajunge la un nivel alarmant până în 2050 dacă se continuă creşterea nivelului de emisii de carbon în ritmul
actual. Până în 2050, Muntenia şi Oltenia
vor deveni regiunile din România cu cea
mai mare creştere a temperaturilor, de 3,4
grade Celsius peste nivelul pre-industrial.
În nordul Moldovei şi în sudul Transilvaniei temperaturile ar putea cre;te cu 3,2
grade Celsius, iar în Banat şi Crişana temperaturile ar putea creşte cu 3,1 grade Celsius peste limita pre-industrială. Oraşele
de la malul Mării Negre vor resimţi cea
mai mică creştere a temperaturilor, cu 2,42,5 grade Celsius.
Fenomenele asociate creşterii temperaturilor sunt observate deja la nivelul ţării
noastre, după cum afirmă şi secretarul de
stat din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat. “Vedem că lucrurile nu mai sunt ca înainte. Seceta s-a
intensifcat faţă de 1991. Frecvenţa de la
un an din zece a devenit la cinci ani din
zece. Am văzut anul acesta, iarăşi, inundaţii serioase, în zone care altădată nu
aveau astfel de fenomene”, a precizat Raed
Arafat, în cadrul ediţiei a 15-a a Forumului
Internaţional al Riscurilor de Dezastre Naturale, potrivit Mediafax.
În plus, cinci judeţe au fost în acest an
sub cod hidrologic roşu pe durate mai
lungi decât de obicei. De asemenea, din
cauza schimbărilor climatice au început
să apară furtuni violente în anumite zone
din România. “Am început să vedem fenomene pe care altădată nu le-am văzut şi
cu impact pe care nimeni nu l-a văzut”, a
adăugat Raed Arafat. Furtuni precum cele
din 2002 şi 2016, dar şi cea din Timişoara,
ce a dus la distrugerea locuinţelor şi moartea unei persoane, ar putea fi tot mai frecvente pe teritoriul ţării.
“Cei care erau în Timişoara, chiar in-

spectorul şef povesteşte cum, înainte să
apară furtuna, au simţit că ceva s-a întâmplat, au simţit presiunea schimbându-se
brusc şi-a apărut furtuna. Nu ştim cum să
le spunem. Sunt fenomene asemănătoare
cu tornadele, sunt tornade? Ce sunt? Cel
puţin când discutăm, ni se spune «Nu, nu
sunt tornade». Totuşi, nu sunt furtuni
obişnuite”, a mai declarat Raed Arafat.
Un studiu online realizat la cererea
ASUR (Asociaţia Secular-Umanistă din
România) în 2018 pe un eşantion de 850
de persoane cu vârste de peste 18 ani arată
că 86% dintre români cred că schimbările
climatice sunt provocate de activităţile
umane, iar 81% cred că România este afectată negativ de aceste schimbări. Cele mai
frecvent menţionate efecte ale schimbărilor climatice, în opinia românilor, sunt fenomenele meteorologice accentuate şi
creşterea temperaturilor anuale.
Conform cercetărilor recente, România înregistrează o triplare a numărului
dezastrelor naturale, fiind stabilite noi temperaturi record şi fenomene extreme, precum canicula sau inundaţiile. Tot în acelaşi
sondaj românii au afirmat în proporţie de
62% că se consideră foarte puţin informaţi
cu privire la schimbările climatice.

Nou acord UE pentru
reducerea emisiilor
În contextul raportului IPCC, grup
din cadrul ONU, Uniunea Europeană a
ajuns la un acord pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon provocate de
autovehiculele noi cu 35%, până în 2030.
Acordul nu este considerat atât de ambiţios
de unele state membre UE, având în vedere
că raportul IPCC arată necesitatea reducerii în proporţie de 45% a emisiilor de
dioxid de carbon până în 2030. În acelaşi
timp, Germania şi alte ţări estice nu acceptă
un procent de reducere a emisiilor de carbon mai mare de 30%. Pentru România,
ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu,
a declarat în cadrul Consiliului miniştrilor
Mediului de la Luxembourg că este necesară comercializarea la preţuri accesibile
a vehiculelor nepoluante pentru ţările cu
venituri medii reduse pentru a se putea
atinge procentul de reducere a emisiilor
de dioxid de carbon, de 35%.

O mare a secat din cauza industriei modei
Doar pentru a crește bumbacul pentru o pereche de blugi este nevoie de 15.000 de litri de apă
În era industriei de modă rapidă, în care magazinele nu produc
haine doar de sezon, ci uneori colecții noi sunt aduse în magazine
săptămânal, cumpărăturile de haine au devenit o activitate considerată deseori ca o dependență sau
ca o terapie.
Oamenii cumpără mai multe haine
decât au nevoie, doar pentru a fi în pas cu
noile tendințe. Efectele asupra mediului
sunt devastatoare.
Pe măsură ce magazinele produc mai
multe haine la prețuri accesibile, oamenii
sunt din ce în ce mai tentați să-și actualizeze lookul. O mare problemă este însă
impactul devastastator pe care industria
confecțiilor îl are asupra mediului înconjurător, relatează jurnaliștii BBC, într-un
articol amplu.
Tot mai multe voci spun că industria
modei ar fi în top cinci al industriilor care

Marea Aral în 1989 (stânga) și în 2014 (dreapta)

poluează cel mai mult.
“Global, producem peste 100 de miliarde de articole de vestimentație din fibre
noi, anual, iar planeta nu poate susține asta”, explică jurnalista BBC.
Bumbacul este cel mai des folosit în
industria confecțiilor, 43% dintre toate hainele vândute fiind din bumbac. Deși nu
pare că poate polua la fel ca petrolul sau
cărbunele, producția de bumbac include
folosirea de pesticide în procesul agricol,
vopsele toxice în manufactură, iar o uriașă
cantitate de resurse naturale, precum apa,
sunt folosite, de asemenea.
Potrivit BBC, doar pentru a crește
bumbacul pentru o pereche de blugi este
nevoie de 15.000 de litri de apă.
În Asia Centrală, un cimitir de nave
ruginite se află în mijlocul unui deșert care
se întindea pe zeci de kilometri, în toate
direcţiile. Acolo a fost Marea Aral, odată
al patrulea lac de pe Pământ. Situat între
Uzbekistan și Kazakhstan, Aral era mare
cât Irlanda. Din anii 1960, de când a început producția de bumbac în acea zon[,

apa a început să se micșoreze.
De asemenea, în anii '60 Uniunea Sovietică a început irigaţii masive și a redirecţionat sursa lui de apă în alte zone, iar
rezultatul a fost că Aral s-a micșorat cu
90%.
Ceea ce era odată un lac plin de viaţă
a ajuns acum un deșert care produce furtuni de nisip.
Indonezia este o altă țară unde se produce major bumbacul. Lângă râul Citarum
sunt peste 400 de fabrici și activiștii spun
că chimicale toxice ajung zilnic în râu.
Experții spun că o soluție pentru a diminua impactul acestei industrii ar fi ca
atitudinea oamenilor legată de cumpărarea
hainelor să se schimbe, mai exact ei să
cumpere mai puține articole de vestimentație.
“Este o situație care trebuie rezolvată
- și repede. Trebuie să ne grăbim pentru
că rămânem fără timp”, încheie jurnalista
BBC.
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Ben affleck< “Lupta cu dependen\a
este una pe via\[ţ;i dificil[”
Ben Affleck a ieșit de la dezalcoolizare și a ținut să le mulțumească prietenilor și familiei
pentru că au fost alături de el în
această perioadă dificilă. Actorul
s-a angajat să continue lupta cu
dependența, spunând că aceasta
durează toată viața. În vârstă de
46 de ani, actorul premiat cu Oscar a scris pe Instagram că a petrecut 40 de zile la centrul de tratament şi se află încă sub îngrijire
în ambulatoriu.
“Sprijinul pe care l-am primit de la
familia mea, de la colegi şi de la fani
înseamnă mai mult pentru mine decât
pot spune”, a scris actorul în postare.
El a continuat mesajul spunând< “Lupta
cu dependenţa este una pe viaţă şi dificilă. Lupt pentru mine şi pentru familia mea”.
Pentru Affleck, acesta a fost cel deal treilea tratament de dexintoxicare,
după cele din 2001 şi 2017. Ben Affleck
s-a întors la dezalcoolizare și s-a internat într-o clinică din Los Angeles .
Actorul a luat această decizie în urma
unei discuții cu fosta sa soție, Jennifer
Garner. Potrivit surselor publicației
americane, Jennifer, care nu a mai suportat să-l vadă pe tatăl copiilor ei în
starea în care ajunsese din cauza alcoolului, a mers la locuința acestuia și
i-a cerut să apeleze la ajutor specializat
pentru a scăpa de dependența de alcool.
Se pare că Ben a fost foarte receptiv
la solicitările fostei sale soții, pentru
că ei au mers imediat la o clinică din
apropiere de Los Angeles, unde starul
s-a internat.

Dependenţa de alcool,
moştenire din familie
În 2017, după ce a ieșit pentru a
doua oară de la clinica de dezalcoolizare, Ben Affleck a postat un mesaj pe
Facebook în care a mărturisit că a avut
o problemă cu băutura și a urmat un
tratament pentru dependența de alcool.
“Am încheiat tratamentul pentru
dependența de alcool> este ceva cu care
m-am confruntat în trecut și împotriva
căreia voi continua să lupt. Vreau să
îmi tr[iesc viața la maxim și să fiu cel
mai bun tată. Îmi doresc ca copiii mei
să știe că nu este nicio rușine în a cere
ajutor atunci când ai nevoie sau în a fi
un sprijin pentru oricine are nevoie,
dar se teme să facă primul pas. Sunt
norocos să am parte de iubirea familiei
și a prietenilor, inclusiv a lui Jen, care
m-a susținut și a avut grijă de copiii
noștri cât timp eu am făcut ceea ce miam propus. Acesta a fost doar primul
pas din mai mulți către o recuperare
pozitivă“, a scris Ben Affleck.
Cariera plină de satisfacții și viața
personală împlinită alături de soția sa
Jennifer Garner și cei trei copii nu lau putut ține pe actor departe de tentațiile alcoolului. Atracția către alcool
a fost însă moștenită ereditar. Potrivit
lui Affleck însuși, gena alcoolului are
o lungă tradiție în familia sa. În anul
2012, actorul a mărturisit că tatăl său
a fost alcoolic jumătate din viață. “Tata
era băut în fiecare zi, fără excepție! Meritul lui a fost că a reușit să treacă peste
acest impas, dar dependența sa a avut
un impact major asupra vieții noastre.
Lucrul acesta este ca un stigmat, devine
parte din tine”, spunea pe atunci Ben.

Pasionat de teatru din
copilărie
Benjamin Geza Affleck-Boldt s-a

născut la 15 august 1972, în Berkeley,
California, SUA, este actor, scenarist,
producător și regizor de film. Considerat mai ales la începuturile carierei
doar o figură frumoasă a Hollywoodului, Affleck a reușit să se impună mai
ales prin rolurile sale din pelicule controversate și stranii precum “Dogma”
sau “Good Will Hunting”, capodoperă
care i-a adus și un Premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu, scris în cola-

borare cu bunul său prieten Matt Damon.
Are un frate mai mic, Casey Affleck, de asemenea actor. Când Ben
era încă copil, familia s-a mutat în Boston, Massachusetts, unde avea să facă
primii săi pași spre o carieră artistică
de succes.
Își face debutul la vârsta de opt ani
într-o producție școlară, iar în același
an îl cunoaște pe Matt Damon, cu doi

ani mai mare, care locuia pe aceeași
stradă. Avea să fie o prietenie durabilă,
care s-a împlinit și prin colaborările
ulterioare ale celor doi.
După stagii de învățământ la Universitatea din Vermont și la Occidental
College din California, Affleck se decide să renunțe la studii în favoarea
unei cariere la Hollywood. Începutul
este dificil, actorul fiind nevoit să joace
în producții modeste, majoritatea fil-

me comerciale pentru televiziune, și
joacă pentru prima oară împreună cu
Matt Damon în “School Ties”, o producție din 1992, fără succes. Cele mai
importante roluri ale acelei perioade
sunt aparițiile din “Dazed and Confused” (1993), regizat de Richard Linklater, și “Mallrats” (1995), în regia lui
Kevin Smith.
Vera Pop

