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Jodie Comer, cea mai 
frumoas[ femeie din lume

De Filipii de
Toamn[ nu este
bine a se face
descântece

Ceaiul are o mul\ime de
beneficii pentru s[n[tatea 

organismului nostru
S-au `mplinit 7 ani de
la tragedia din clubul

“Colectiv”

Un tablou al pictorului abstract
Piet Mondrian a fost expus incorect
timp de 77 de ani, au descoperit
săptămâna aceasta responsabilii de la
muzeul Kunstsammlung din
Dusseldorf, unde poate fi văzut în
prezent. O retrospectivă majoră
dedicată pictorului din Ţările de Jos a
fost deschisă sâmbătă, culminând cu
prezentarea tabloului "New York City
1", realizat în 1941. Această pictură a
fost însă expusă cu susul în jos, a
dezvăluit muzeul în această
săptămână.

"Într-o fotografie din 1944 am
văzut că tabloul se afla expus invers pe
un şevalet şi m-a intrigat', a declarat
sâmbătă Susanne Meyer-Buser,
curatoarea expoziţiei, într-un interviu
acordat cotidianului german
Suddeutsche Zeitung. Pictura,
alcătuită din mai multe linii roşii,
galbene şi albastre care se intersectează
în unghiuri drepte, a fost apoi expusă
la Moma din New York "un an mai
târziu" cu susul în jos, explică Meyer-
Buser. Când a fost trimis muzeului din
Dusseldorf, în 1980, tabloul a fost
expus în acelaşi mod.

Eroarea ar fi putut fi cauzată de
faptul că "pictura nu avea semnătură",
potrivit lui Meyer-Buser. Prin urmare,
felul în care a fost expus a fost
determinat de "numele artistului scris
pe spatele ramei de către
administratorul succesiunii" la
momentul morţii lui Mondrian, în
1944.

Cel mai mare diamant roz-
intens în formă de pară care
a fost scos vreodată la
licitaţie ar putea fi
adjudecat pentru o
sumă de până la 35 de
milioane de dolari în
cadrul unei vânzări de
bijuterii rare pe care
casa Christie's o are
programată în data de 8
noiembrie, au anunţat
reprezentanţii acestei case de
licitaţii, potrivit Reuters.

“Diamantul are 18,18 carate, care este, bineînţeles,
un număr extrem de norocos pentru colecţionarii
asiatici. Am avut parte deja de un interes enorm din
toată lumea”, a spus Max Fawcett, directorul
departamentului de bijuterii din Geneva al casei
Christie's.

“Culoarea este excepţională. Este cu adevărat un
diamant clar de un roz-intens. Într-adevăr o
nestemată, ceva ce nu am mai văzut de multă vreme
la Christie's”, a mai ad[ugat acesta.

Piatra preţioasă, cunoscută sub numele de
Fortune Pink Diamond, ar putea fi adjudecată contra
unei sume cuprinse între 25 de milioane de dolari şi
35 de milioane de dolari.
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În numărul anterior al
Suplimentului Informația de
Duminică, a apărut un material
referitor la tradițiile strămoșești
și sărbătorile creștine specifice
lunii noiembrie. Articolul a
cuprins, cu precădere,
informații despre cele mai
importante praznice creștine,
însă și riturile și obiceiurile
precreștine sunt adânc
înrădăcinate în conștiința
poporului român.

Suntem aproape de a intra din
plin în anotimpul țurțurilor și al
zăpezii, iar luna noiembrie este una
de răspântie a tradițiilor.

Acestea sunt strâns legate de
ființe fantastice malefice, strigoi și
lupi. Potrivit credințelor populare,
este bine a fi respectate anumite
tradiții și superstiții, pentru a avea
parte de belșug și de noroc în anul
care vine.

Luna noiembrie mai este
cunoscută și sub denumirea de
Brumar, și nu întâmplător. Este
perioada din an în care pică bruma,
și întreaga natură se pregătește
pentru anotimpul rece. O altă
denumire a lunii în curs este "Vinar",
deoarece acum este momentul
fermentării și limpezirii vinului în
butoaie.

Practicile de medicină populară,
sfaturile oraculare, dar și decântecele
erau practicate cu rigurozitate și
numai în conformitate cu rânduielile
și calendarele populare.

Soborul Sfinților
Arhangheli Mihail
și Gavriil este sărbătoarea 
care se suprapune
cu Filipii de Toamnă

De remarcat este faptul că cele
mai importante sărbători precreștine
se suprapun cu cele creștine. Este și
cazul sărbătorii Filipii de Toamnă,
care este însoțită de o serie de
superstiții și ritualuri, dar care este
marcată în aceeași perioadă cu
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail
și Gavriil. Intervalul  8-10 noiembrie

este unul important în calendarul
popular, fiind vorba despre trei zile
numite Capul Arhanghelului,
Mijlocul și Coadă. Acum este bine a
fi aduse numeroase ofrande
alimentare, dar și a se aprinde
lumânări pentru cei vii, dar și pentru
cei trecuți în eternitate.

Sunt trei zile în care nu este
recomandat a se munci, deoarece se
spune că se va canoni mult până să-i
iasă sufletul la moarte.

Potrivit unor credințe, Filipii de
toamnă durează șapte zile, iar trei
dintre ei sunt celebrați înainte de
postul Crăciunului, iar ceilalți patru,

în timpul perioadei de restricție
alimentară.

Potrivit credințelor populare, cei
șapte Filipi ar fi fost, de fapt, apostoli.
Aceștia au stat alături cu lupii, fiind
aruncați într-o groapă. 

Au reușit să scape din ghearele
fiarelor sălbatice doar prin credința
puternică pe care au arătat-o în
momentele de groază prin care au
trecut.

Sărbătoarea Filipilor este ținută
atât de femei, cât și de bărbați, dar în
special, reprezentantele sexului
frumos, prin intenția vădită de a nu
toarce, pentru a nu invoca ființele

malefice.
Tot în perioada Filipilor de

Toamnă se formează șezătorile. Este
momentul așteptat de fete și neveste,
pentru a putea toarce pentru pânză,
după ce trece pericolul sărbătorilor.

Despre Filipi, se spune că au
puterea de a apăra de foc casele
sătenilor. De asemenea, le feresc de
lighioane, precum șerpii, dar și de
alte primejdii în general. Desigur,
numai în condițiile în care Filipii
sunt respectați și cinstiți așa cum se
cuvine, în cadrul zilelor dedicate
acestora. În caz contrar, lupii ar
putea ataca gospodăriile țăranilor,

deoarece se crede că fiarele sălbatice
se supun Filipilor.

În mare parte, ritualurile magice
practicate de Filipi sunt menite a
apăra gospodăriile. Se crede că, dacă
un țăran pune securea lângă coșul de
fum, lupii se vor speria și nu se vor
apropia de bătătură. O altă practică
magică este aceea de a lega gura
sobei, pentru a lega, simbolic, și gura
lupului.

11 noiembrie, ziua Sfântului 
Mina și Ziua Tâlharilor,
aduce o serie de superstiții
și tradiții

La 11 noiembrie este celebrat
Sfântul Mina, dar este marcată și
Ziua Tâlharilor. Este momentul în
care sunt cinstiți și cei ce păgubesc,
dar și cei păgubiți de aceștia.

Practicile cu caracter magic nu
lipsesc nici cu această ocazie,
referindu-se, în principal, la magia
întoarcerilor, dar și la faptele comise
de hoți, respectiv la cele furate.

Totodată, fetele pot face
decântece și ritualuri magice pentru
întoarcerea inimilor ursiților. Unul
din aceste ritualuri presupune ca
femeile și fetele să meargă la biserică
și să aprindă lumânări de la capătul
de jos, astfel încât să se întoarcă răul
spre casa vorbitorilor de rău,
întocmai cum au întors lumânarea.
Fetele mari duc și ele astfel de
lumânări la biserică, pentru a le
aprinde, tot de la capătul de jos,
astfel încât să se întoarcă spre ele
inimile iubiților lor.

De Lăsata secului, în unele
localități din România,
se strigă tinerilor
rămași necăsătoriți

Lăsata Secului are loc în 13
noiembrie. În această perioadă au loc
petreceri, la fel ca și înaintea Postului
Mare. 

În ziua de dinaintea începerii
Postului Mare, în unele zone ale țării,
se obișnuiește a se striga tinerilor
rămași necăsătoriți. Potrivit
rânduielii, se fac două focuri din
coceni de porumb, pe deal, un foc la
un capăt de sat, și un foc la celălalt.
În jurul celor două focuri se adună
flăcăii și strigă cam o oră. Apoi,
fiecare dintrei ei se îndreaptă către
casă, cu făclii de foc, unde le sting.

Este momentul în care fetele și
femeile încep șezătorile, pregătind
pânza pentru cămeși. O superstiție
adânc înrădăcinată în conștiința
poporului român este aceea că nu
este voie a coase, în special cu ață
roșie. De asemenea, este interzis cu
desăvârșire a se împunge în piele, sau
a se folosi acul, ori vreun alt obiect
acuțit. 

Este interzis și a se măcina, dar și
a se dărăci lâna. Totodată, este foarte
important să nu se dea nimic cu
împrumut.

Referitor la prevestirile de timp,
dacă de Lăsata Secului este vreme
moale, atunci primăvara va fi
presărată cu ploi multe.

Lucreția Filip

TRADI}II
O superstiție adânc înrădăcinată în conștiința poporului român este aceea că nu este voie a coase,

în special cu ață roșie. De asemenea, este interzis cu desăvârșire a se împunge în piele, sau a se folosi
acul, ori vreun alt obiect acuțit.

În ziua de Lăsata Secului, fetele și femeile încep șezătorile, pregătind pânza pentru cămeși. Tot atunci se stabilesc și datele 
în care acestea se vor întâlni pentru a lucra împreună
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IN MEMORIAM
În data de 30 octombrie 2015, în Clubul Colectiv – construit într-o fostă fabrică din București –
avea loc concertul trupei rock „Goodbye to Gravity”, care își lansa un nou album, iar sute de fani
au intrat în încăpere printr-un container improvizat, în care zeci de persoane aveau să rămână 
blocate după izbucnirea flăcărilor, în încercarea de a se salva.

În 30 octombrie 2022 s-au
`mp;init 7 ani de la tragedia din
clubul bucureştean Colectiv. În
urma incendiului, au murit la faţa
locului 26 de persoane, iar apoi
mulţi dintre răniţii internaţi,
numărul victimelor ajungând
atunci la 64. Printre cei care şi-au
pierdut viaţa în urma tragediei
erau artişti, fotografi, jurnalişti,
olimpici şi studenţi. Ulterior, la un
an şi 9 luni după tragedie, un alt
tânăr a murit, ridicând bilanţul
total la 65. 

La 7 ani de la incendiul din clubul
Colectiv, tabloul arată cât se poate de
sumbru. Anul 2022 a adus sentințele
definitive în primul dosar Colectiv - cel
privind autorizațiile de funcționare date
clubului - sentințe considerate de mulți
prea blânde, raportat la amploarea
tragediei.

Dosarul care vizează partea medicală
a tragediei, în care rudele victimelor au
depus plângeri și expertize medico-
legale din care reiese că răniții au fost
infectați cu bacterii în spitale, este încă
în lucru la Parchetul General, la 7 ani de
la tragedie, și riscă să fie clasat.

Un supravie\uitor a stat o lun[ 
`n com[ ;i a avut ;anse 
minime de supravie\uire

Mihai Grecea, supraviețuitor al
incendiului care a stat o lună în comă și
a avut doar 12% șanse de supraviețuire,
mărturisește pentru HotNews.ro că< „Nu
simt decât frustrarea că societatea
românească nu a înțeles mare lucru din
ce s-a întâmplat atunci și, dacă a înțeles,
nu i-a păsat suficient încât să-și asume că
a ajuns într-un punct suficient de
jos(nic) încât să se implice cu adevărat în
a produce schimbări reale care s-o
transforme într-o societate cu adevărat
modernă, europeană.”

Suntem chiar mai jos decât atunci,
pentru că între timp au murit și
„speranțele deșarte”, spune Mihai
Grecea< „Am fost și suntem în aceeași
fundătură a istoriei, a civilizației și a
dezumanizării ca și atunci, în anul
tragediei de la Colectiv. Ba chiar mai jos
decât atunci. Pentru că au murit și
speranțele deșarte din perioada 2015-
2018, odată cu dezastrul autodistructiv
al noii clase politice „reformiste” și cu
distrugerea completă, sub ochii societății
inerte, a sistemului de justiție, încheiată
recent en fanfare de către sistemul mafiot
care conduce și va conduce mult timp de
acum înainte România. Nu cred că mai
există viitor pentru nația asta a noastră
lipsită de educație, de memorie, de simț
etic, predispusă la un etern și dezgustător
compromis în chestiuni care ar trebui să
fie nenegociabile.”

La rândul său, Eugen Iancu și-a
pierdut fiul în vârstă de 22 de ani la
Colectiv. Alexandru Iancu a murit la 3
săptămâni după incendiu, la spital, cu 5
infecții nosocomiale în corp, potrivit
tatălui său.

„Cred că un singur cuvânt<
neputință. Ba nu, două cuvinte< și
ticăloșie. Și, cu toate că „ticăloșie” este un
cuvânt dur, am curajul să îl folosesc cu
toată responsabilitatea, pentru că în
momentul în care ai un astfel de
incident, accident, tragedie, cum vrem
noi să o numim, iar tu, ca stat, nu faci
absolut nimic pentru a identifica
problemele și a produce schimbarea, eu
nu pot să o numesc decât ticăloșie”, a
declarat Eugen Iancu ce anume simte la

7 ani dup[ tragedia care a marcat o \ar[
`ntreag[.

„De atunci nu am mai avut un
eveniment de amploarea Colectiv, dar
am avut o mulțime de evenimente
similare, care au ucis câte unul, câte doi
sau câte 10 oameni. Să ne amintim de
spitalele Balș, Piatra Neamț și Constanța,
care au ars și despre care nu se mai
vorbește nimic. Habar nu avem dacă se
face justiție în cazul lor, totul este
mușamalizat, totul este închis și asta nu
pot să o numesc decât ticăloșie”, adaugă
Eugen Iancu.

Eugen Iancu este supărat și pe faptul
că despre Colectiv se mai vorbește foarte
puțin, iar parcă subiectul se vrea a fi
îngropat< „Suntem o țară coruptă, unde
oamenilor din instituții le este frică să
spună ceva, pentru că dacă spun ceva,
riscă să zboare. Mulți dintre noi știam
aceste lucruri, dar am tăcut. Colectivul a
dat o speranță că aceste lucruri vor
înceta. Dar poți renunța la a primi o
mică atenție? A câștiga niște bani la
negru? Nu poți schimba România în
condițiile acestea. Și noi, cei care am
crezut, ne-am dat seama că nu se va
întâmpla nimic. Degeaba dăm vina pe
ministru, ministrul vine și pleacă din
minister. Dacă cei din subordinea lui,
eternii directori puși acolo de sistem, nu
vor să se întâmple ceva, nu se schimbă
nimic.”

Incendiul din Colectiv 
s-a produs în seara zilei 
de 30 octombrie 2015 

~n jurul orei 22.30, în incinta
clubului amenajat într-o fostă hală a
fabricii Pionierul, în sectorul 4 din
București, a izbucnit incendiul care a
curmat via\a a 64 de persoane.

Incendiul s-a soldat cu 64 de morți
(o parte au decedat în noaptea
incendiului, o parte în spitale, în
săptămânile care au urmat) și în jur de
150 de răniți, majoritatea mutilați pe
viață.

În vara anului 2017, la aproape 2 ani
de la incendiu, unul dintre
supraviețuitori s-a sinucis. 

114 apeluri de urgență au fost date în
seara zilei de 30 octombrie 2015 de la
Clubul Colectiv din București, când, în
timpul unui concert susținut de trupa

Goodbye to Gravity, un incendiu a
izbucnit de la mai multe artificii, care au
aprins buretele folosit pentru antifonarea
unui stâlp din interior.

Primul apel a fost dat la ora 22.32 de
minute, iar primele echipaje sosite, la
cinci minute după primul apel, au fost
ale poliției. La alte șase minute a sosit o
ambulanță, un echipaj SMURD, trei
mașini de pompieri și alte patru
autospeciale folosite pentru a interveni
în accidente.

La 22.48, adică la șaisprezece minute
de la primul apel, incendiul a fost
lichidat, iar până la final, numărul
echipelor de intervenție era de 61, 77 sau
78. Nu se cunoaște cu exactitate numărul
forțelor prezente la fața locului, nici
numărul exact de infecții nosocomiale
rezultate în urma internării victimelor în
spitalele din Capitală.

Date exacte nu există nici în legătură
cu numărul de persoane internate,
numărul de persoane transferate în
străinătate și locația unde au survenit
anumite decese.

Întreaga acțiune din seara zilei de 30
octombrie 2015 este descrisă într-un
raport al Guvernului ca fiind „o
provocare pentru capacitatea
structurilor” care au acționat.

Clubul Colectiv funcționa fără
autorizație pentru securitatea la incendiu
din partea ISU, au arătat primele
informații ale anchetatorilor. Cu alte
cuvinte, locația nu era pregătită din
punct de vedere tehnic să facă față unui
foc.

În mod normal, o autorizație
permite ca o unitate să fie funcțională și
exploatabilă, iar ea trebuie solicitată
imediat după recepția lucrărilor, înainte
ca spațiul să fie dat în folosire. O clădire
deja existentă, dar neconformă, va
beneficia de o asemenea autorizație doar
după efectuarea lucrărilor de modificare.

Una dintre primele măsuri de după
incendiul din 2015 a fost înăsprirea
pedepselor pentru proprietarii care nu
dețin o autorizație de securitate la
incendiu< în aceste cazuri, amenda poate
ajunge până la 50.000 de lei.

Pentru încălcarea gravă a cerinţei de
securitate la incendiu, precum punerea
în pericol a persoanelor din interior și a
forțelor de ordine, amenda poate să
atingă suma de 100.000 de lei, la care se
adaugă oprirea funcționării respectivei

clădiri.

Sentințe în primul 
dosar Colectiv

Anul 2022 a adus sentințele în
primul dosar Colectiv - cel care viza
autorizațiile de funcționare date clubului
- pronunțate la peste 6 ani și jumătate de
la tragedie.

Cristian Popescu-Piedone - fost
primar al sectorului 4 la momentul
incendiului și primar al sectorului 5 din
București la momentul pronunțării
sentinței - a fost condamnat definitiv de
Curtea de Apel București la 4 ani de
închisoare pentru abuz în serviciu în
legătură cu eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare pentru clubul Colectiv. În
prima instanță, Piedone primise 8 ani și
6 luni de închisoare.

De altfel, majoritatea pedepselor au
fost reduse de către Curtea de Apel
București, față de cele primite la instanța
de fond. Spre exemplu, 3 funcționari din
Primăria sectorului 4 au fost achitați. La
instanța de fond, 2 dintre ei primiseră
condamnări de 8, respectiv 7 ani de
închisoare.

De asemenea, Curtea de Apel
București, care a pronunțat în luna mai
sentințele definitive în dosarul Colectiv,
a dispus ca o parte dintre cei condamnați
să plătească despăgubiri de zeci de
milioane de euro către familiile
victimelor și către supraviețuitorii
incendiului, însă valoarea acestora a fost
redusă, comparativ cu suma stabilită de
către instanța de fond. Primarul Cristian
Popescu Piedone a fost scutit însă de
plata despăgubirilor, deși prima instanța
hotărâse ca și el să plătească daune, în
solidar cu ceilalți inculpați.

Sentințele definitive pronunțate în
primul dosar Colectiv au fost considerate
blânde atât de către supraviețuitori și
familiile victimelor, cât și de o mare parte
a opiniei publice.

„Ca administrator al statului care ne
obligi pe noi, cetățeni, să îți plătim taxe
și impozite, să primești 4 ani... înseamnă
că putem avea „încredere”. Mi se pare un
semnal foarte prost”, declara pentru
HotNews.ro Eugen Iancu, al cărui fiu în
vârstă de 22 de ani a murit în spital după
incendiu, în ziua pronunțării sentinței.

Sentința în dosarul Colectiv
pronunțată în mai anul acesta de Curtea

de Apel București reprezintă „o
dezamăgire”, dar „un prim pas,
imperfect, dar un prim pas, făcut cu o
justiție imperfectă, schilodită de către
politicieni, dar un prim pas către găsirea
adevărului în complexul caz Colectiv”,
declara pentru HotNews.ro, în ziua
pronunțării sentinței, Mihai Grecea,
supraviețuitor al incendiului.

Al doilea dosar Colectiv, care vizează
partea medicală a tragediei, în care
rudele victimelor au depus plângeri și
expertize medico-legale din care reiese
că răniții au fost infectați cu bacterii în
spitale, este și astăzi în lucru la Parchetul
General, la 7 ani de la tragedie, și riscă să
fie clasat. 

Părinții care și-au pierdut 
singurul fiu în incendiul din 
2015 au fost binecuvântați cu 
o fetiță la doi ani 
după tragedie

Andrei Bucă este unul dintre tinerii
care și-au pierdut viața în incendiul de la
Colectiv. În prezent, părinții acestuia au
o fetiță, care s-a născut la doi ani după
tragedie.

După ce și-au pierdut unicul fiu în
incendiul de la Colectiv, tragedia care a
avut loc pe 30 octombrie 2015, părinții
lui Andrei Bucă au primit o
binecuvântare în viața lor. Mama
regretatului tânăr a născut o fetiță la
vârsta de 52 de ani, în 2017. 

După ce au trecut șase luni de la
tragedia care le-a sfâșiat sufletele
părinților lui Andrei Bucă, Dorin Bucă
și-a dat seama că trebuie să ia inițiativă
împreună cu soția lui și să încerce să mai
aibă un copil. Cu toate că sunt foarte rare
cazurile în care femeile rămân
însărcinate după 47 de ani, Marcela Bucă
a fost binecuvântată cu o minune la 52
de ani, când a rămas însărcinată cu fetița
ei. 

„Eu nu cred că eu, după acel
accident, am mai fost eu! Cred că vreo 6
luni de zile n-am ştiut ce se întâmplă cu
mine şi  am trăit într-o ceaţă. Când mi-
am revenit cât de cât, mi-am dat seama
că ori mai avem un copil, ori încetăm să
mai existăm”,   spunea Dorin Bucă, tatăl
lui Andrei Bucă, după patru ani de la
incendiul Colectiv. 

„Pentru mine Andrei este undeva
plecat. Eu cred că el trăieşte undeva şi eu
sper să mă întâlnesc cu el peste zeci de
ani, după ce cresc fetiţa. Pentru că am o
obligaţie faţă de ea. După acea haină
neagră pe care am îmbrăcat-o la moartea
lui Andrei, Dumnezeu ne-a dat o altă
haină albă. 

După ce am aflat că a rămas
însărcinată, am trimis analizele în China
ca să ne dăm seama dacă va fi sănătos,
normal… Atunci, de Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril am primit răspuns că
totul este în regulă şi că este fetiţă! În
momentele astea, rămâi mut”, declara
Dorin Bucă.  

Andrei  avea 29 de ani şi era arhitect.
Avea planuri de afaceri cu tatăl său,
Dorin Bucă, director la Şantierul Naval
din Cernavodă, după ce acesta l-a
convins să nu plece în străinătate, pentru
a avea aproape unicul copil al familiei.
Nu a mai apucat să le realizeze. Pe 30
octombrie 2015 a mers, împreună cu un
prieten, tot arhitect, în clubul Colectiv,
unde şi-a găsit sfârşitul.

Andreea s-a născut pe 30 martie, în
jurul orei 22.30. Soţii Bucă cred că este o
minune că al doilea copil a apărut în
viaţa lor la ora la care a Andrei a fost
surprins de flăcările care i-au curmat
viaţa.

153 de secunde a durat incendiul, timp în care unii spectatori au murit pe loc, iar alții, mai târziu la spital. Unii s-au călcat 
în picioare, alții s-au intoxicat cu fum ori au fost cuprinși de flăcări

~n data de 30 octombrie 2022 s-au `mplinit 
7 ani de la tragedia din fostul club „Colectiv”
~n urma acestui incendiu ;i-au pierdut via\a 64 de persoane
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A fost nevoie de mult timp și efort până regizorii au început să-i ia în serios talentul de
actor dramatic. Unii regizori considerau că Delon este prea frumos pentru marile ecrane.
Cineaștilor le era teamă că spectatorii pur și simplu nu-l vor percepe ca pe un om real
și filmul își va pierde încărcătura dramatică.

Alain Delon nu a făcut nici o
şcoală de actorie.  A fost însă
remarcat şi lansat de unii dintre
cei mai cunoscuţi regizori ai lumii,
precum Luchino Visconti, Jean-
Luc Godard, Jean- Pierre  Melville,
Michelangelo Antonioni sau Louis
Malle. 

Delon s-a născut pe 8 noiembrie
1935 în Sceaux, Île-de-France, o
suburbie bogată a Parisului. Părinții
săi, Édith și Fabien Delon, au divorțat
când Alain avea patru ani și atunci
copilul a fost trimis să locuiască la un
cuplu care l-a adoptat, dar după ce
părinții adoptivi au murit, mama și
tatăl său l-au luat în custodie comună. 

A fost înscris la un internat catolic,
prima dintre cele câteva școli din care
a fost exmatriculat din cauza
comportamentului lui rebel. Delon a
părăsit școala la 14 ani și a lucrat
pentru o scurtă perioadă de timp la
măcelăria tatălui său vitreg. S-a înrolat
în Marina Franceză trei ani mai târziu,
la vârsta de 17 ani, iar în perioada
1953-1954 a participat la primul război
din Indochina.

În 1956, după ce a fost exclus din
marină, Alain Delon s-a întors în
Franța, dar pentru că nu avea nici o
sursă de venit, a încercat o serie de
slujbe temporare< ospătar, portar,
secretar și asistent de vânzări. În acest
timp s-a împrietenit cu actrița Brigitte
Auber și i s-a alăturat într-o excursie la
Festivalul de Film de la Cannes, unde
avea să aibă primul contact cu lumea
cinematografiei. Aici, tânărul a fost
văzut de un impresar care l-a invitat să
dea o probă, apoi i-a oferit un contract,
cu condiția să învețe limba engleză. 

Alain s-a întors la Paris și la scurt
timp l-a întâlnit pe regizorul francez
Yves Allégret, care l-a convins să
rămână în Franța
promițându-i o carieră în
țara sa natală. Allégret i-a
oferit un rol în filmul Quand
la femme s’en mêle, apoi în Be
Beautiful But Shut Up,
în care a jucat cu
tânărul Jean-Paul
Belmondo. 

Primul său rol principal a fost 
în Christine, alături de Romy 
Schneider, cu care a început o 
poveste de dragoste extrem 
de mediatizată

Alain s-a logodit pe 20 martie 1959
cu actrița, dar în acest timp a avut o
aventură cu actrița germană Nico, care
în 1962, a născut un fiu, Christian
Aaron Boulogne, pe care Delon nu l-a
recunoscut niciodată, dar copilul a fost
crescut de părinții actorului. În
decembrie 1963, Romi Schneider a
decis să rupă logodna, dar după
moartea ei, în 1982, acesta va mărturisi
că actrița a fost dragostea vieții sale.

Și-a continuat cariera jucând în
comedia Women Are Weak, care a avut
un mare succes în Franța și a fost
primul dintre filmele lui Delon care a
fost distribuit în America. Actorul a
jucat apoi în două filme care i-au
asigurat reputația internațională. În
1960, a apărut în Plein Soleil al lui
René Clément, lansat în SUA sub
numele de Purple Noon, iar în 1960 a
jucat rolul titular în Rocco și frații săi,
filmul regizorului Luchino Visconti. A
plecat apoi în America, dar, după ce a
jucat în șase filme la Hollywood, Alain
Delon s-a întors în Franța pentru a
lucra alături de Lino Ventura.

În 1969, în timp ce filma pentru
thrillerul La Piscine alături de Romy
Schneider, prietenul și garda sa de
corp, Stevan Marković, a fost găsit
mort într-o groapă de gunoi de lângă
Paris. Ancheta poliției a scos atunci la
iveală amănunte despre diverse partide
de sex în care ar fi fost implicate
celebrități precum Alain Delon și
membrii ai guvernului, inclusiv
viitorul premier francez Georges
Pompidou, a cărui soție, Claude
Pompidou, ar fi fost în centrul unei
serii de fotografii compromițătoare.
Scandalul a căpătat notorietate în toată
Franța, iar presa franceză a scris despre
presupusa sa implicare în moartea lui

Marković.
Alain Delon a jucat apoi într-o
serie de filme cu gangsteri< Jeff,
Clanul sicilian, Borsalino și
Cercul roșu au fost doar
câteva titluri la care a lucrat

în această perioadă.
Pe 13 august 1964,

Alain
Delon

s-a
căsătorit cu
Nathalie Barthélémy,
cei doi având un fiu, Anthony,
care s-a născut o lună mai târziu.
La sfârșitul anului 1967, Delon a
depus cererea de divorț, dar a
continuat să locuiască sub
același acoperiș cu soția sa,

despărțindu-se, de fapt, în februarie
1969.
La mijlocul anilor 1960, Delon a

avut o relație scurtă cu Dalida, cu
care va înregistra mai târziu “Paroles,
paroles”, piesă care a devenit unul
dintre cele mai cunoscute cântece
franceze, iar în 1968, în timpul
filmărilor pentru Jeff, a întâlnit-o pe
actrița franceză Mireille Darc cu care
a început o relație care a durat până în
1982. În 1987, Delon s-a îndrăgostit de
olandeza Rosalie van Breemen, care
lucra ca fotomodel, și cei doi au
început o relație care a durat până în
2001. Cuplul are doi copii< Anouchka
Delon, născută în noiembrie 1990, și

Alain-Fabien, născut patru ani mai
târziu.

Printre cele mai cunoscute dintre
zecile filme în care a jucat se află<
Ghepardul, Laleaua neagră, Dracul și
cele zece porunci, Felinele, Rolls
Royce-ul galben, A fost cândva hoț,
Arde Parisul?, Aventurierii, Samuraiul,
Ferma suspiciunilor, Zorro, Alibi
pentru un prieten, Teheran 43, Trei
oameni periculoși sau Afacerea Pigot.

În 1997 actorul și-a anunțat 
decizia de a renunța la 
platourile de filmare, dar a 
acceptat ocazional alte câteva 
roluri

În 2001 a jucat în drama franceză
Fabio Montale, în rolul unui polițist în
vârstă îmbrăcat în haine elegante, un
rol “Delon clasic”, care a avut un mare
succes. În 2018, actorul plănuia să
joace într-un nou film, intitulat La
Maison Vide, cu Juliette Binoche în
rolul principal, dar presa franceză a
anunțat că proiectul a fost anulat.

Alain Delon a dobândit cetățenia
elvețiană pe 23 septembrie 1999, când
s-a mutat la Chêne-Bougeries, în
cantonul Geneva. În 2019, la Festivalul
de Film de la Cannes, actorul a obținut
premiul de onoare Palme d’Or pentru
lunga lui carieră în cinematografie.
Ultima sa apariție publică a fost acum
două luni, la funeraliile bunului său
prieten Jean Paul Belmondo, când avea
să spună< “Este groaznic, sunt complet
devastat. Voi încerca să fiu tare, pentru
a nu face același lucru peste cinci ore…
De fapt nu ar fi rău dacă am pleca
împreună, dar nu va mai dura mult
până va veni rândul meu.”

În anul 2018 a acordat un amplu
interviu celebrei reviste franțuzești
,,Paris Match”, interviu intitulat de
editori ,,Moi, Delon”. În coloanele
revistei, cititorii au simțit că Alain
Delon face o spovedanie artistică și
sufletească, făcând un bilanț al trăirilor
sufletești și al devenirii societății în
care a performat, societate ce i-a adus
în unele vremuri bucurii imense și în
care acum, la final de viață, nu se mai
regăsește<

„Viața nu îmi mai aduce prea multe
lucruri. Am cunoscut totul, am văzut
totul. Dar, mai ales, urăsc această
epocă, mă face să vomit. Sunt acei
oameni pe care îi urăsc. Totul este fals,
totul este deformat. Nu mai există
respect, nu se mai respectă cuvântul
dat. Doar banii contează. Auzi
vorbindu-se despre crime pe tot
parcursul zilei. Știu că voi părăsi
această lume fără regrete”.

Cuvinte triste, venite de la un om
care și-a trăit copilăria în anii cruzi ai
celui de-al doilea război mondial, a
cunoscut anii de renaștere a omenirii
după trauma conflictului, a gustat din
nectarul succesului, asistând, deceniu
după deceniu, la degradarea perpetuă
a societății.

Ultimul film notabil al lui Delon a
fost Une chance sur deux (O șansă din
două, r. Patrice Laconte, 1998), o
superproducție cu ambiții (strict
comerciale) mari, unde Delon se
reunește cu Jean-Paul Belmondo,
jucând doi aventurieri bătrâni care află
că unul dintre ei ar putea să fie tatăl
unei tinere hoațe (Alice, jucată de
Venessa Paradis) – un spirit rebel care
îi bagă pe cei doi în tot felul de

încurcături. Numele lui Belmondo a
fost menționat de câteva ori în această
lucrare și pentru un motiv bun<
carierele celor doi au evoluat
concomitent, au construit împreună
idealul masculin francez al anilor ’50 și
’60, întruchipând „playboy-ul
cosmopolit, care se plimbă între Paris
și Roma, trăind de pe urma trupurilor
lor svelte și pentru costume elegante
italiene”. 

În același timp, cei doi au dezvoltat
portrete contrastante ale acestui
arhetip< timp ce Delon a jucat în
filmele unor regizori-autori (Visconti,
Clement, Melville) îndestul de faimoși
încât să obțină bugete generoase,
Belmondo s-a lansat în filme realizate
de adevărați independenți ai
cinemaului francez (Godard, Claude
Chabrol sau Robert Bresson)> în timp
ce Delon a încercat să devină o vedetă
hollywoodiană, Belmondo a respins
această idee, realizând că va fi
distribuit doar în roluri de „franțuz
stereotipic”> în timp ce Delon era
melancolic, tragic și periculos,
Belmondo era relaxat, comic și jucăuș. 

Deși cei doi au apărut în mai multe
filme împreună – Sois belle et tais-toi,
Paris, brûle-t-il?, Les cent et une noits
de Simon Cinéma (O sută și una de
nopți, r. Agnes Varda, 1995) –, acestea
erau apariții scurte sau care nu se
concentrau pe contrastul dintre cei doi.

Singurele filme în care se ciocnesc
personalitățile lor sunt Borsalino (r.
Jaques Deray, 1970) și Une chance sur
deux. Primul dintre ele a fost realizat
când cei doi erau în plină glorie –
proiect după proiect era un succes
răsunător –, în genul lor cel mai
popular – filmul cu gangsteri – și jocă
doi interlopi construiți să se muleze pe
personalitățile lor.

În ceea ce privește Une chance sur
deux, filmul reprezintă cântecul de
lebădă a celor doi actori, ultima dată
când Delon și Belmondo au jucat
rolurile principale și au amintit (nu
tocmai elegant) de ceea ce simbolizau
în tinerețe.

În rest, dacă analizăm atent
filmografia lui Alain Delon,
descoperim o carieră singular[. 

Nu toate filmele actorului au fost
capodopere – dimpotrivă, sunt multe
producții mediocre  sau proaste de-a
lungul filmografiei sale –, dar atunci
când Delon era distribuit în rolul
potrivit, se poate spune că nu era un
actor mai memorabil și acaparant. 

Cum scrie Rees-Roberts și
Waldron în introducerea volumului de
eseuri dedicate actorului, „Alain
Delon< Style, Stardom and
Masculinity”, „foarte puțini actori
europeni au fost la fel de influenți și
iconoclastici pentru generații de
spectatori ca Alain Delon”.

Alain Delon, rebelul 
cinematografiei franceze

Alain Delon
are 87 de ani. 

Fără studii în actorie,
legendarul francez a

devenit simbolul unei
generații, una din cele
mai importante figuri

din istoria
cinematografului

francez 
și visul tuturor 

femeilor din lume.
“Am avut nevoie de un

deceniu ca să le
demonstrez tuturor că

sunt actor și nu doar un
băiat cu chipul frumos.

A fost o bătălie grea,
dar am ieșit învingător

și sunt mândru de
mine”, a dezvăluit

Alain.
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Îl bem cald sau rece, din plante
medicinale sau din fructe
exotice, despre ceai vorbim, o
băutură cu o mulțime de
beneficii, dar și cu o poveste
fascinant[ în spate. 

O legend[ japonez[ ne spune că
istoria ceaiului îl are în prim plan pe
Bodhi Dharma, un înțelept chinez,
aflat în meditaţie timp de nou[ ani.
În acesta perioad[, el şi-a propus să
nu doarmă niciodată, ci doar să
postească şi să mediteze îndelung,
însă nu a reușit.

Pentru că a adormit la un
moment dat, s-a trezit foarte supărat
pe slăbiciunea să, astfel şi-a tăiat
pleoapele şi le-a aruncat. Se spune că
acolo unde au căzut au apărut doi
arbuşti ale căror frunze aveau
proprietatea de a ţine spiritul treaz.

O alt[ legend[, dar de aceast[
dat[ de origine chinez[, ne spune că
de fapt la originea ceaiului s-ar afla
împăratul chinez Shennong. Pe când
stătea la umbra unui copac şi bea ap[
fierbinte, câteva frunze au căzut
întâmplător în bolul sau. A băut din
licoarea colorat[ şi aromat[ şi a fost
impresionat. Exista însă o mulțime
de astfel de legende legate de istoria
ceaiului. 

Ceaiul face parte din stilul de 
viață al japonezilor și în 
prezent, de;i istoria lui este 
mult îndepărtată de 

zilele
noastre

Orice japonez

vei întreba de matcha iți va vorbi în
termeni de venerație absolut[. 

Ceremonia ceaiului reprezintă un
eveniment foarte special fiind
susţinut[ prin patru principii
spirituale< armonia, respectul,
puritatea şi liniştea. Înca din timpuri
străvechi, tradiție continuat[ și în
prezent în multe cazuri, ceaiul se
consum[ într-o încăpere special
amenajata, numit[ chashitsu, cu
alcov şi o vatr[ săpată în centrul
încăperii.

Camera în care se servește ceaiul
este amplasat[ în gradina, cumva
separata de restul casei. Gazda şi
oaspeţii intrau pe uşi diferite, cei din
urma `nclin]ndu-se în semn de
umilinţ[. Nu intrau niciodată înainte
de a se spala pe mâini şi gura pentru
purificare. În ceremonia ceaiului,
apa reprezintă yin-ul iar focul din
vatra, yang-ul. 

Denumirea de “chanoyu” este
cunoscut[ ca având semnificația de
ceremonia japonez[ a ceaiului, de;i
tradus[ exact înseamnă ap[ fierbinte
pentru ceai. În cultura japonez[,
orice form[ de art[ este descris[ ca o
cale spiritual[. Astfel, întâlnim calea
florilor (ikebana), calea caligrafiei
(shodo), calea poeziei (haiku), calea
sabiei (kendo) etc. Corespondentul
pentru chanoyu este chado (calea
ceaiului), aceasta reprezentând calea
spiritual[ a ceremoniei ceaiului.

Ceremonia ceaiului joac[ un rol
important de mai bine de 400 de ani
în viață culturala a Japoniei. Aceast[
art[ este mai mult decât o ceremonie,

este un mod de disciplinare a
sufletului. Esența

ceremonialului este de
natur[ spiritual[ și

presupune o anumită
stare sufleteasc[ din
partea participanților. Cei

ce se adun[ să ia parte la
ceremonial trebuie să lase

afar[ toate necazurile și grijile vieții
cotidiene înainte de a intra în
chashitsu pentru a petrece un

moment de liniște absolut[.
Planta de ceai, Camellia sinensis,

cu toate varietaţile sale, creşte în
prezent în peste 50 de \[ri, printre
care cele mai cunoscute sunt
Argentina, India, Brazilia,
Mozambic. Creşte mai ales în zonele
tropicale şi subtropicale şi se cultiva
în Asia, Africa, America de Sud, dar
şi în regiunea Marii Caspice şi a
M[rii Negre.

Înca din secolul 3 i.e.n., ceaiul era
renumit pentru propriet[ţile sale, iar
în China şi Japonia era considerat o
băutură sănătoasă. În timpul
dinastiei Tâng (618 e.n. 906 e.n.),
ceaiul a devenit băutură naţionala a
Chinei şi avea denumirea cha. În
Japonia, în jurul anului 1.200 e.n., un
călugăr a realizat prima gr[din[
botanic[ din lume unde cultiva,
printre alte plante, şi ceai, frunzele
constituind baza pentru licoarea
preparat[ prin infuzie şi servit[ ca o
băutură revigorant[ în templu.

În Europa, ceaiul a fost adus de
olandezi în anul 1600, ulterior fiind
cunoscut și în Franța, Anglia, Rusia
și Germania. Pe măsură ce varietățile
de ceai s-au răspândit în Europa,
medicii au început să semnaleze
calitaţile medicinale ale acestei
plante. În prezent, englezii fac un
adevărat eveniment din ceaiul servit
după-amiaza, însă nu este nicidecum
un obicei modern. Celebrul ritual
“five o’clock tea” se pare că a fost
introdus în Anglia, pe la 1840, de
către doamna de onoare a reginei
Victoria, Anna Maria Stanhope.

În vremurile noastre,
producţia mondial[ de
ceai este estimat[ la circa
3,15 milioane de tone
anual, în topul \[rilor cu cel mai
mare consum de ceai pe cap de
locuitori, anual, situ]ndu-se  Turcia,
Irlanda şi Marea Britanie. În Turcia,
ceaiul este băutură natioanla care se
bea în pahare mici, foarte
concentrat, în ton cu vremea, adică
fierbinte chiar și la 40 de grade

Celsius, niciodată cu gheata, însă
intotdeaua cu mult zahar. Cu
siguranță nu știai că într-o zi torida,
un localnic  iubitor de ceai din Turcia
ajunge să bea și 20 de paharele de
ceai.

Ceaiul, consumat 
zilnic, creşte imunitatea 
organismului 

Un studiu realizat timp de 15 ani
în Olanda a stabilit că un consum
regulat de ceai negru fără lapte
reduce riscul de accident vascular
cerebral. 

Cercetătorii au stabilit că
antioxidanţii din ceaiul negru ajută
la reducerea nivelului de colesterol
rău, care se depune pe artere şi creşte
riscul de accident vascular cerebral
şi atac de cord. Un studiu realizat în
Statele Unite ale Americii a stabilit,
de asemenea, că o cantitate de cinci
căni de ceai negru pe zi reduce
nivelul colesterolului rău cu 11%. De
asemenea, antioxidanţii din ceai
îmbunătăţesc circulaţia sanguină.

Ceaiul verde (făcut din
frunze neprocesate) ajută

sistemul digestiv.

Stimulează
contracţiile
intestinale, ajută
şi la slăbit şi încetineşte
asimilarea grăsimilor rele
pentru organism cu 30%. Şi
ceaiul de mentă este bun pentru

digestie, iar cel de ghimbir este bun
împotriva greţurilor.

Ceaiul negru îmbunătăţeşte
capacitatea de concentrare. Un
studiu al Universităţii din
Northumbria a relevat că taninul şi
cofeina din ceaiul negru
îmbunătăţesc funcţiile congnitive.
Într-unul dintre teste, cei care au
băut două căni cu ceai s-au descurcat
mai bine decât cei care au băut
băuturi placebo. Un alt studiu, al
Colegiului Imperial, a stabilit că
persoanele care beau mai mult de
100 de militri de ceai sau cafea pe zi
prezintă un risc cu 34 la sută mai mic
de a avea o tumoră pe creier.

Ceaiul conţine antioxidanţi care
opresc creşterea celulelor canceroase.
Ceaiul are de peste 8 - 10 ori mai
mulţi antioxidanţi decât fructele şi
legumele. 

În special, ceaiul verde conţine
astfel de antioxidanţi. Potrivit unui
studiu recent din Taiwan, cei care
beau zilnic o cană cu ceai verde
prezintă un risc mai mic de a
dezvolta cancer la plămâni. De
asemenea, ceaiul încetineşte evoluţia
cancerului de prostată şi reduce
riscul de cancer la stomac.

Universitatea Harvard a făcut, în
cadrul unui studiu, teste de sânge
pentru a compara funcţiile

imunitare ale celor care beau ceai
negru cu ale celor care nu

consumă o astfel de băutură.
Cercetătorii au ajuns astfel la

concluzia că persoanele
care consumă

cinci

căni de ceai
negru pe zi au un

sistem imunitar mai bun.
Totodată, ceaiul ajută
organismul în lupta

cu bacteriile, iar ceaiul de
ghimbir este cunoscut

pentru proprietăţile sale
antiinflamatoare şi pentru faptul că

stimulează circulaţia.

Ceaiul, o băutură cunoscut[ și populara în zilele noastre având mulțime de beneficii pentru 
sănătatea organismului nostru. Pe lângă faptul că băutură ne poate încălzi într-o zi friguroas[ 
de iarn[ sau răcori într-o zi torid[ de var[, este delicioas[ care `ți protejează organismul de boli
de inim[, de mai multe tipuri de cancer, dar și de Alzheimer. 

Ceaiul, o b[utur[ cu o mul\ime de beneficii,
are ;i o poveste fascinant[ 

Savoarea siropului de
trandafiri este una aparte, fiind,
desigur, o băutură foarte
parfumată. Petalele de trandafir
dau o stare de bine în corp.
Siropul de trandafiri a fost multă
vreme un aliment de bază în
gospodăriile indiene, la noi fiind
mult mai cunoscută dulceața de
trandafiri.

Deși frumusețea acestei flori este
admirată pe tot globul, proprietățile ei
medicinale au fost neglijate. Are
proprietăți terapeutice și componente
care o fac specială.

Rosa damascena sau Trandafirul
de Damasc, specie cunoscută la noi
drept trandafiri de dulceață, este una
dintre cele mai importante specii de
flori din familia Rosaceae. R.
damascena este o plantă ornamentală
și pe lângă efectul parfumant, au fost
studii care raportează pentru această

plantă mai multe proprietăți
farmacologice, inclusiv efect anti-HIV,
antibacterian, antioxidant, antitusiv,
hipnotic, antidiabetic și relaxant
asupra lanțurilor traheale.

Siropul de trandafiri este cunoscut
pentru potențialul de a reduce stresul
și anxietatea datorită proprietăților
sale răcoritoare. Fibra din trandafir
ajută la reglarea tranzitului intestinal.
Proprietățile antiinflamatorii țin la
distanță probleme precum balonarea
și aciditatea. De asemenea, trandafirul
este cunoscut pentru că menține
pielea și părul sănătos. Proprietățile
sale antioxidante ajută la reducerea
petelor de îmbătrânire, a ridurilor și a
liniilor fine de pe piele. Produsele din
petale de trandafiri ajută la
detoxifierea și întărirea organismului<
atenuează simptomele de greață> ajută
organismul să lupte împotriva
infecțiilor, iar petalele de trandafiri
conțin vitaminele ,B,C,D, E, dar și
calciu, fier, fosfor sau zinc.

Pentru prepararea siropului de
trandafir este nevoie de< 160 gr petale
de trandafiri> 500 gr de zahăr< 600 ml
de apă> sucul de la o lămâie.

Se spală bine petalele de trandafiri
și se pun la fiert într-un vas împreună
cu apa. Se lasă totul să fiarbă pentru 5
minute, timp în care petalele se albesc.
Se strecoară lichidul obținut, la fel și
petalele, iar peste se adaugă zahărul și
zeama de la lămâie. Se pune din nou
la fiert și se mai lasă pentru
aproximativ 10 minute, până când
siropul se îngroașă. Peste siropul
obținut se adaugă petalele de
trandafiri și se lasă totul într-un vas cu
capac până a doua zi când se mai dă o
dată în clocot toată compoziția. Se
strecoară din nou siropul printr-un
prosop sau o sită, după care se pune în
sticle și se păstrează la frigider.

Siropul de trandafiri poate fi
folosit pentru a face un șerbet
răcoritor sau poate fi folosit pentru a
îndulci limonada. Poate fi folosit

pentru a aroma cuburile de gheață de
pus în băuturi, la cocktail-uri și
milkshake-uri. De asemenea, poate fi
turnat peste prăjituri, înghețată, clătite
sau vafe.

Apa de trandafiri este creată
prin infuzarea petalelor de
trandafir. Apa de trandafiri
este parfumată și uneori este
folosită ca un
parfum natural
ușor ca alternativă
la parfumurile
pline cu substanțe
chimice. 

Apa de
trandafiri a
fost folosită
de mii de ani,
inclusiv în Evul
Mediu. Se crede că își are
originea în ceea ce este acum
Iran. A fost folosit în mod
tradițional atât în produsele de
înfrumusețare, cât și în produsele

alimentare și băuturi. De asemenea,
are o mulțime de beneficii potențiale
pentru sănătate.

Siropul de trandafiri este u;or de preparat ;i are numeroase beneficii 
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ISTORIE
“Exorcistul este primul film de acest gen care a avut un asemenea succes de public. Mizând pe realism, regia lui Wiliam
Friedkin este de o eficacitate exemplară care îmbină perfect climaxul, de la teroare la masca de groază a eroinei posedate
de Diavol, ceea ce constituie cheia naturalului din spectacol.” - Gerald Lanne - 1991 (Dictionnaire des Films)

De la lansarea sa în
cinematografe în 1973,
Exorcistul, bazat pe romanul cu
același nume al lui William Peter
Blatty din 1971, a servit drept
punct de contact cultural pentru
un ritual religios altfel misterios.
În realitate, este doar o parte a
celui mai recent capitol din
istoria lungă a practicii spirituale
care implică mult mai mult decât
un cap care se învârte și vărsături
de proiectil verde.

„Exorcismul este o rugăciune sau
un ritual menit să înlăture influența
puterii demonice și malefice asupra
unei persoane”, spune Stephen Okey,
teolog și profesor asistent de filozofie,
teologie și religie la Universitatea Saint
Leo din Florida.

Multe tradiții religioase cred că
există forțe malefice care pot avea o
influență negativă asupra vieții unei
persoane. Dar, potrivit lui Okey,
termenul „exorcism” este cel mai
frecvent asociat cu creștinismul, în
special cu catolicismul, parțial din
cauza numeroaselor referințe explicite
la alungarea spiritelor din Evanghelii.

Cronologia care evidențiază 
episoade din istoria 
exorcismului, începând 
cu rădăcinile sale biblice

Primele patru cărți ale Noului
Testament al Bibliei, cunoscute sub
numele de Evanghelii, spun povestea
lui Isus din Nazaret, un profet evreu a
cărui viață și învățături au devenit baza
creștinismului. Prima mențiune despre
Isus alung]nd spiritele rele apare în
Evanghelia după Marcu, despre care se
crede că a fost scrisă în jurul anului 70
d.Hr., la aproximativ 40 de ani după
moartea sa.

„În Noul Testament, exorcismele
lui Isus erau dovada autorității sale
asupra diavolului”, spune Rob Haskell,
ThM, un teolog specializat în Noul
Testament și fost ministru. „Au arătat
că el are putere spirituală.” Pe lângă
descrierea exorcismelor oamenilor,
Biblia include și cel puțin o referire la
animalele posedate de demoni, adaugă
el.

Aceste mențiuni biblice servesc ca
o introducere în practică. „Deoarece
înțelegerea noastră despre exorcisme
în lumea modernă vine din viziunea
creștină asupra lumii, Noul Testament
pregătește scena pentru tot ce
urmează”, explică Haskell.

Furios și dezamăgit de vânzarea de
indulgențe de către Biserica Catolică –
comercializate credincioșilor ca o
modalitate de a-și accelera calea prin
pocăința pentru păcatele lor din
purgatoriu – un teolog german pe
nume Martin Luther a scris o listă cu
plângerile sale cu privire la religie, pe
care le poate sau poate că nu a bătut în
cuie ușa bisericii universității sale în
1517. Actul său de sfidare a declanșat
ruptura în creștinism cunoscută sub
numele de Reforma protestantă și, în
1521, l-a făcut excomunicat din
Biserica Catolică de către Papa însuși.

Deși Luther nu a fost singurul
reformator al epocii, el a fost cel mai
prolific, profitând din plin de tiparnița
și de cuvintele scrise pentru a-și

răspândi ideile despre cum ar trebui să
arate creștinismul. Aceasta a inclus
publicarea Ordinului său de Botez în
1523, urmată de o revizuire din 1526
care a adăugat exorcismul la riturile de
botez protestante. În această situație,
exorcizarea sugarului a fost făcută
pentru a ajuta copilul să respingă
diavolul, păcatul și răul de-a lungul
vieții, mai degrabă decât pentru a
alunga o prezență demonică.

Nu toate confesiunile protestante
au adoptat practica exorcizării, dar
pentru o perioadă de timp în timpul
Renașterii, a fost suficient pentru a face
din întrebarea cum ar trebui să aibă loc
exorcismele un subiect controversat,
spune Katherine Walker, profesor
asistent de engleză specializat în
istorie. de magie la Universitatea din
Nevada, Las Vegas.

În acel moment, exorcismul era un
teritoriu bine bătut pentru catolici,
care aveau scrieri, învățături și ritualuri
care să-i ghideze. Pe de altă parte,
exorcismele protestante au fost
desfășurate în cea mai mare parte prin
rugăciune și post și, adesea, implicau
comunități întregi, rezultând într-o
afacere publică care se putea limita cu
performanța.

„În Anglia modernă timpurie,
avem multe înregistrări despre
exorcisme fantastice conduse de clerici
sau uneori de exorciști profesioniști”,
explică Walker. „Unele dintre acestea
din urmă au fost expuse drept fraude.”

Odată cu aceste evenimente

teatrale, exorcismele au devenit și mai
vizibile atunci când scriitori precum
William Shakespeare au început să le
facă referire în lucrările lor (în cazul
său, „Regele Lear” și „Noaptea a
douăsprezecea”).

Dar, în mijlocul acestei atenții, a
apărut și scepticismul. „Protestanții au
privit din ce în ce mai mult ritualurile
din jurul exorcismului cu ostilitate”,
spune Walker. Și, în timp ce această
schimbare a dus la exorcismul dispărut
în rândul protestanților la începutul
anilor 1600, prezența sa în literatura
perioadei a contribuit la formarea
moștenirii sale culturale de durată.

Protestantismul a continuat să se
răspândească în părți ale Europei,
ajungând în cele din urmă către
America de Nord în secolul al XVII-
lea, prin intermediul coloniștilor
britanici. Puritanismul a fost
denominația protestantă dominantă în
America în secolul al XVII-lea și
începutul secolului al XVIII-lea, dar s-
a schimbat pe parcursul unei serii de
renașteri cunoscute sub numele de
„Marele Trezire” în anii 1730 și 1740,
anii 1790 și de la sfârșitul anilor 1850
până la începutul secolului XX. secol.

Denominațiile baptiste și
metodiste au crescut considerabil ca
urmare a acestor treziri, mai ales în
părțile de vest nou așezate ale țării,
precum și în sud. Simultan, anii 1800
au cunoscut și o creștere a
evanghelicismului< un termen umbrelă
aplicat grupurilor protestante care cred

în aderarea strictă la Biblie, fiind
„născuți din nou”, nevoia de a converti
alți oameni și că crucificarea lui Isus va
duce la mântuirea omenirii.

La începutul anilor 1900,
mișcarea penticostală a apărut printre
evanghelicii americani. 

Penticostalismul s-a concentrat pe
Duhul Sfânt și a inclus componente
supranaturale precum glosolalia (mai
bine cunoscută ca „vorbirea în limbi”),
vindecarea prin credință, miracolele și
exorcismul.

În timp ce exorcismele au
continuat în Biserica Catolică tot
timpul, ele nu au fost la fel de
răspândite în confesiunile protestante
de-a lungul secolelor al XVII-lea, al
XVIII-lea și al XIX-lea. Dar slujbele de
închinare pline de energie ale
penticostalismului și ademenirea
posibilității de a primi daruri
supranaturale de la Duhul Sfânt au
făcut ca mișcarea să atragă noi membri
și să continue să crească în prima
jumătate a secolului al XX-lea.

Începând cu anii 1950,
protestantismul evanghelic a început
într-o perioadă de creștere rapidă.
Evangheliști precum reverendul Billy
Graham au accesat undele, obținând
acces la casele americanilor prin
apariții atât la radio, cât și la televiziune
și au devenit și mai influenți atunci
când a servit ca consilier spiritual
pentru președintele Dwight D.
Eisenhower.

În următorul deceniu, un număr
tot mai mare de protestanți (în primul
rând prezbiteriani și episcopali) și unii
catolici au început să adopte
închinarea în stil penticostal și o
concentrare reînnoită asupra Duhului
Sfânt - o mișcare cunoscută sub
numele de creștinism carismatic. La fel
ca omologii lor penticostali, creștinii
carismatici au făcut și exorcisme,
stârnind un reînnoit interes pentru
ritual la sfârșitul anilor 1960 și în anii
1970 în Statele Unite, precum și în
Africa și America Latină.

Nu a trecut mult până când
exorcismele au devenit din nou
încorporate în cultura populară, așa
cum au făcut-o în timpul Renașterii.
Romanul lui William Peter Blatty din
1971 Exorcistul – bazat pe povestea
reală a unui băiat de 14 ani care a
suferit exorcisme catolice în Maryland
și Missouri în 1949 – a dat startul
acestei tendințe, ajungând pe primul
loc în New York Times. lista de
vânzători și rămâne acolo timp de 17
săptămâni.

Versiunea de film a cărții lui 
Blatty a fost lansată în 1973, 
într-un moment în care Okey 
spune că a fost de tranziție atât 
pentru cinema, cât 
și pentru catolicism

„Exorcistul a avut o influență uriașă
asupra ascensiunii genului de groază,
iar filmele din anii 1970, în general, au
avut deseori un avantaj mai aspru
decât filmele din deceniile
precedente”, explică el. „În același
timp, Biserica Catolică a lucrat la
efectele timpurii ale Vatican II și
efectele sale asupra liturghiei, a
relațiilor cu alte religii și a relațiilor cu
lumea modernă.”

Hristos alung]nd spiritul rău, așa cum este descris `n pictura lui Georg Penca
(c. 1500-1550)

Martin Luther, al doilea din stânga, cu alți reformatori germani Melancthon, 
Pomeranus și Cruciger

De la reprezent[rile biblice pân[ la povestea
din spatele filmului Exorcistul, oamenii

au încercat s[ alunge r[ul de secole
Adrian

Păunescu a
fost critic
literar,
eseist,
director
de
reviste,
poet,
publicist,
textier,
scriitor,
traducător
și politician
român.

Adrian
Păunescu este cunoscut mai ales ca
poet — debutând în 1960 și fiind unul
dintre cei mai prolifici autori români
ai perioadei — și ca organizator al
Cenaclului Flacăra, întrunire
muzical-culturală desfășurată
periodic în anii 1973–1985, de regulă
în orașele mari ale României, unde
artiștii promovați de poet prezentau
lucrări muzicale și literare în fața unui
public numeros. În cadrul cenaclului,
Păunescu a încurajat cultura de masă
îndrăgită de publicul tânăr, fiind
tolerat până la un punct de puterea
comunistă care însă l-a închis în cele
din urmă> el a inventat sintagmele
„generația în blugi” și „muzică tânără”
pentru a-și desemna tinerii spectatori
amatori ai unui stil vestimentar
nonconformist, respectiv sonoritățile
iubite de aceștia, ale genurilor folk și
rock.

Păunescu și-a început activitatea
publicistică în 1973, an când intră la
conducerea revistei Flacăra. Devenit
incomod, este destituit în iulie 1985.
Pretextul imediat a fost scandalul
busculadei iscate la concertul
Cenaclului Flacăra din Ploiești din
iunie 1985, însă Păunescu devenise
cunoscut și pentru criticile la adresa
puterii (vezi, de exemplu, poemul
„Analfabeții”, publicat în 1980 în
Flacăra). După căderea
comunismului nu i s-a permis
reîntoarcerea la conducerea revistei
Flacăra, astfel că, în toamna anului
1990 fondează revista Totuși iubirea.
În calitate de publicist a mai condus
pentru o scurtă perioadă, în 1999,
ziarul Sportul românesc, și a realizat
emisiuni de fotbal la postul de
televiziune Antena 1.

În perioada comunistă a fost
considerat de mulți români un
sicofant pentru felul în care îl lăuda pe
șeful de stat Nicolae Ceaușescu.

Indiscutabil, orientarea politică a
lui Păunescu a fost întotdeauna una
de stânga. Relația lui Păunescu cu
puterea comunistă poate fi
considerată ca ambiguă, Păunescu
manifestându-se nu ca un critic
radical al sistemului sau al ideologiei.
Critica sa se orientează mai degrabă
asupra derapajelor puterii politice și a
neajunsurilor economice. După 1989,
Păunescu nu reneagă ideologia
socialistă, intrând rapid în Partidul
Socialist al Muncii creat de Ilie
Verdeț. 

Poetul Adrian Păunescu a încetat
din viaţă, vineri dimineaţă, la Spitalul
de Urgenţă Floreasca din Capitală,
unde a fost internat din 26 octombrie
cu probleme cardiace, renale şi
hepatice. Doctorul Şerban
Brădişteanu, şeful Clinicii de
chirurgie cardiovasculară a Spitalului
Floreasca, a declarat, vineri
dimineaţă, la ora 8.30, că inima lui
Păunescu a încetat să bată la ora 7.15.

Adrian P[unescu 
s-a stins din via\[ 

pe data de
5 noiembrie 2012
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Pitohui cu glugă se găsește în pădurile de la nivelul mării până la 2.000 m, dar este cel mai frecvent în dealuri și munți
joși. O pasăre socială, trăiește în grupuri familiale și se alătură frecvent și chiar conduce turme de hrănire de specii mixte.
Dieta este alcătuită din fructe, semințe și nevertebrate. Această specie este aparent un ameliorator cooperant, grupurile
familiale contribuind la protejarea cuibului și la hrănirea tinerilor. Pitohui cu glugă este comun și nu prezintă riscuri
extincţie.

Populația melaneziană din Papua
Noua Guinee știe de mult timp să
nu se atingă de pitohuiul cu glugă,
dar pentru lumea occidentală,
potențialul toxic al păsării a fost
descoperit doar din întâmplare în
urmă cu puțin peste trei decenii.

În 1990, ornitologul Jack
Dumbacher se afla pe insula din Pacific
în căutarea păsărilor paradisului. A
instalat plase delicate între copaci
pentru a le prinde și a sfârșit prin a avea
în ele și câțiva pitohui cu glugă.

În timp ce încerca să scoată păsările
din capcane, acestea l-au zgâriat și l-au
mușcat de degete, iar el și-a dus
instinctiv mâinile la gură pentru a calma
durerea. Aproape imediat, Dumbacher
a simțit cum îi amorțesc buzele și limba.

Apoi, timp de câteva ore, a simțit o
puternică senzație de arsură. Mai târziu,
bănuind că simptomele i-au fost cauzate
de pasăre, a luat o pană de pitohui și a
pus-o în gură. Amorțeala și durerea care
a urmat au revenit rapid. Descoperise,
fără să știe, prima pasăre otrăvitoare din
lume.

Wikipedia relatează că, în același an
în care Jack Dumbacher a făcut
descoperirea sa întâmplătoare, oamenii
de știință care pregăteau pitohui cu
glugă împăiați pentru expozițiile din
muzee au simțit amorțeală și arsuri
atunci când le-au manipulat.

Cu toate acestea, majoritatea
surselor îl creditează pe Dumbacher
pentru descoperirea naturii otrăvitoare
a păsării. El i-a întrebat pe localnicii din
Noua Guinee despre pitohui și toți
păreau să știe despre toxicitatea acestei
păsări. Aceștia o numeau „pasărea-

gunoi”, deoarece emana un miros urât
atunci când era gătită și era consumată
doar în ultimă instanță, atunci când nu
era disponibilă nicio altă sursă de hrană.

Dorind să afle mai multe despre
pitohui și despre otrava lor, Jack
Dumbacher i-a trimis câteva pene lui

John Daly de la National Institutes of
Health, care era cel mai important om de
știință din lume în domeniul toxinelor
naturale.

În anii 1960, acesta identificase
batracotoxina, otrava din broaștele-
săgeată din Columbia, și, ca un noroc, a
găsit aceeași familie de toxine în penele
pitohuiului cu glugă.

Compușii cunoscuți sub numele de
batracotoxine (BTX) sunt alcaloizi
steroidieni neurotoxici care acționează
prin întreruperea fluxului de ioni de sodiu
prin canalele din membranele nervoase și
musculare, provocând, în concentrații
mici, amorțeală și arsuri și paralizie,
urmată de stop cardiac și moarte, în cazul
unor concentrații mai mari.

Aceștia sunt recunoscuți ca fiind cei
mai toxici compuși din natură (de 250 de
ori mai toxici decât stricnina).

Cercetarea ulterioară a arătat că
pitohuii cu glugă stocau toxinele atât în
piele și pene, cât și în oase și organe
interne, deși în concentrații semnificativ
mai mici. Faptul că această otravă a fost
găsită în sistemul intern al păsărilor
sugerează că acestea au o insensibilitate la
ea. Concentrația de batracotoxină variază
foarte mult în funcție de individ, precum
și din punct de vedere geografic.

Sursa toxinei la pitohuiul cu glugă a
fost subiectul unor mari dezbateri între
oamenii de știință, dar consensul general
este că păsările nu produc singure otrava,
ci o obțin din dieta lor, mai exact din
gândacii Choresine, care conțin, de
asemenea, toxina.

Motivul pentru care pitohuiul 
cu glugă este o pasăre 
otrăvitoare este, de asemenea, 
încă neclar

Unii oameni de știință cred că este
un factor de descurajare a prădătorilor,
dar există puține dovezi care să susțină
această teorie.

Micile broaște-săgeată au nevoie de
tot ajutorul pe care îl pot primi pentru a
ține la distanță prădătorii, dar o pasăre
care zboară liber? În plus, concentrațiile
de batracotoxină la pitohuiul cu glugă
sunt cu aproximativ trei ordine de
mărime mai mici decât la broaștele-
săgeată otrăvitoare.

Explicația mai plauzibilă este că
toxina de pe pielea și penele lor este
concepută pentru a ține la distanță
paraziții. Experimentele au arătat că
păduchii au avut tendința de a evita
penele toxice ale pitohuiului cu glugă,
iar cei care le-au infestat au trăit mai
puțin decât păduchii din grupul de
control.

Cu toate acestea, batracotoxinele nu
păreau să aibă efect asupra paraziților
interni. Așa că, data viitoare când vă veți
gândi la animale toxice, șerpii, broaștele,
păianjenii și peștii nu vor fi singurele
care vă vor veni în minte.

Există acum și păsări otrăvitoare
recunoscută științific, iar una dintre
acestea este pasărea-gunoi sau pitohuiul
cu glugă.

Confirmat[ ;tiin\ific, pitohuiul cu glug[ 
este prima pas[re otr[vitoare din lume

Potențialul toxic al păsării a fost descoperit doar din întâmplare

O pasăre cântătoare de dimensiuni medii, cu penaj negru, este una dintre 
puținele cunoscute păsări otrăvitoare

Într-un fel sau altul, practic
toată lumea știe deja cât de
importantă este centura de
siguranță în trafic. Acest dispozitiv
relativ simplu poate fi, în cazul
unui accident grav, factorul decisiv
care să facă diferența dintre viață
și moarte.

Cu toate acestea, adevărul este că,
deși este un accesoriu popular, puțini
oameni îi cunosc originea. În acest
articol, explorăm istoria și procesul de
dezvoltare a acestui element foarte
important pentru siguranța auto.

La mijlocul anilor 1950, Volvo a
început să manifeste o mare preocupare
pentru miile de oameni care erau uciși
sau răniți în fiecare an doar pentru că
erau aruncați din scaun în timpul
accidentelor auto.

Având în vedere acest lucru,
producătorul suedez de autovehicule a
decis să angajeze un bărbat pe nume
Nils Bohlin în 1958, un inginer care a
condus departamentul de siguranță al
companiei.

La acea vreme, vehiculele aveau
chiar și centuri de siguranță în două
puncte, dar acestea erau relativ fragile și
depășite, fiind concepute de inginerul
George Cayley încă din secolul al XIX-
lea.

În timp ce Bohlin analiza centurile
folosite până atunci, a descoperit că
aceste elemente de siguranță nu protejau
în mod corespunzător șoferii și
pasagerii. De fapt, în multe cazuri,
acestea provocau leziuni chiar mai grave
decât cele produse de accidentele de
mașină.

Tocmai din acest motiv, mulți
oameni nici măcar nu purtau centura de

siguranță în vehicule.
Văzând că trebuia să dezvolte un

produs mult mai eficient, Bohlin a
conceput o nouă centură de siguranță
care să protejeze mai bine șoferii și să fie
mult mai simplu de utilizat.

Proiectul său a fost centura de
siguranță în trei puncte pe care o
folosim în mașină și în prezent, în care
curelele se atașează la șold și la nivelul
umerilor.

Nu a trecut mult timp până 
când Volvo a testat proiectul 
și a constatat că era 
foarte eficient

Astfel, compania a început să le
monteze pe toate vehiculele sale,
precum și să ofere gratuit proiectul
centurii de siguranță altor producători
auto.

Ar trebui remarcat faptul că Volvo ar
fi putut chiar să profite din vânzarea
proiectului, dar producătorul auto
suedez a crezut că îmbunătățirea
siguranței auto la nivel mondial era cel
mai important lucru, mai important
decât câștigul material.
În 1968, centura de siguranță în trei
puncte a devenit obligatorie pe toate
vehiculele americane și, în curând, ideea
s-a răspândit în întreaga lume. Invenția
lui Nils Bohlin a fost atât de reușită,

încât se estimează că a salvat mai mult
de un milion de vieți numai în timpul
vieții lui Bohlin, care a murit în
septembrie 2002.

În 1985, Oficiul German de Brevete
a clasificat centura cu trei puncte ca
fiind a opta cea mai importantă invenție
a secolului, ceea ce, să recunoaștem, este
o onoare mai mult decât meritată.

Născut în Härnösand, Suedia, 
Nils a primit o diplomă în 
inginerie mecanică de la 
Härnösand Läroverk în 1939

În 1942 a început să lucreze pentru
producătorul de avioane Saab ca
proiectant de avioane și a ajutat la
dezvoltarea scaunelor ejectabile. În
1958 s-a alăturat Volvo ca inginer de
siguranță. El este creditat cu inventarea
centurii de siguranță moderne în 3
puncte, acum o caracteristică de
siguranță standard în toate mașinile.

Bohlin a lucrat la centura de
siguranță timp de aproximativ un an,
folosind abilitățile în dezvoltarea
scaunelor cu ejectare pentru SAAB> s-
a concentrat pe menținerea șoferului în
siguranță într-un accident de mașină.
După ce a testat centura de siguranță în
3 puncte, el și-a prezentat invenția
companiei Volvo în 1959 și a primit
primul său brevet (numărul 3.043.625).
Zece ani mai târziu, a condus
Departamentul Central de Cercetare și
Dezvoltare pentru Volvo în 1969.

În 1974, a primit premiul Ralph
Isbrandt Automotive Safety
Engineering Award, iar în 1989 a fost
inclus în Hall of Fame for Safety and
Health. A primit o medalie de aur de la
Academia Regală Suedeză de Științe de

Inginerie în 1995 și, în 1999, a fost
inclus în Hall of Fame din Automobile.
S-a retras de la Volvo ca inginer senior
în 1985  și a fost inclus postum în
National Inventors Hall of Fame.

Nils Bohlin a murit la 21
septembrie 2002, la vârsta de 82 de ani,
în urma unui atac de cord și a fost
înmormântat la Biserica Torpa din
Ramfall, Suedia.

Centura de siguranță în trei 
puncte a schimbat lumea prin 
prevenirea rănilor în timpul 
unui accident de mașină

National Highway Traffic Safety
Administration spune că centura de
siguranță salvează aproximativ 15.000
de vieți pe an în SUA.

Pe lângă proiectarea unei centuri
eficiente în trei puncte, Bohlin și-a
demonstrat eficacitatea într-un studiu
asupra a 28.000 de accidente din Suedia
și a prezentat o lucrare la cea de-a 11-a
Convenție Stapp pentru accidente de
mașină. Pasagerii fără centură au
suferit răni mortale pe întreaga scară de
viteză, în timp ce niciunul dintre
ocupanții cu centură nu a fost rănit
mortal la viteze de accident sub 60
mph. Niciun ocupant cu centură nu a
fost rănit mortal dacă compartimentul
pentru pasageri a rămas intact.

Acest studiu a dus la faptul că
Departamentul de Transport al SUA a
solicitat centuri de siguranță în trei
puncte în mașinile americane. În 1968,
noul design al centurii de siguranță a
fost făcut gratuit pentru public. În
majoritatea țărilor industriale,
ocupanții sunt obligați prin lege să
folosească centurile de siguranță.

Nils Ivar Bohlin a fost un inginer mecanic suedez care a inventat centura de 
siguranță în trei puncte în timp ce lucra la Volvo

Nils Bohlin ;i dezvoltarea centurii de siguran\[
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Celebrul chirurg plastician din
Marea Britanie Julian De Silva a
publicat lista cu cele mai frumoase
10 femei din lume, pe baza
raportului de aur, care evidențiază
cele mai „perfecte trăsături fizice
ale chipului”. 

Astfel, actrița britanică Jodie
Comer în vârstă de 29 de ani a avut cel
mai mare indice, fiind clasată pe
prima poziție, în timp ce  Beyonce se
află pe locul patru, relatează ITV.
„Raportul de aur” o ecuație, care
datează din vremea Renașterii, folosită
de arhitecți pentru a-i ajuta să-și
planifice capodoperele și să decidă
cum să stabilească anumite
caracteristici.

De-a lungul anilor, oamenii de
știință au început să folosească
formula pentru a explica de ce unii
oameni sunt considerați frumoși, iar
alții nu.

„Raportul de aur”  utilizează mai
multe măsurători< se măsoară
lungimea și lățimea feței, iar lungimea
este apoi împărțită la lățime.
Rezultatul ideal ar trebui să fie egal cu
1,6.

Totodată se măsoară și trei
segmente ale feței, de la linia părului
până zona dintre ochi, de la zona
dintre ochi până la vârful nasului și de
la baza nasului până la baza bărbiei.

Dacă numerele sunt egale, o
persoană este considerată frumoasă.
În ceea ce privește motivul pentru care
Comer a câștigat primul loc, dr. de
Silva a explicat< „A avut cea mai mare
valoare generală pentru poziționarea
nasului și a buzelor și a fost aproape
de vârf pentru forma buzelor și poziția
ochilor. Bărbia ei este frumos
modelată, iar forma generală a feței
este cu adevărat frumoasă. Singurul
element pentru care a fost notată mai

slab au fost sprâncenele ei, care au
obținut un scor mediu de 88%.”

Medicul a întocmit o listă de 10
vedete pentru acest studiu, printre
care se numără și Beyoncé, Ariana

Grande, Kim Kardashian, dar și
vedeta debutantă HoYeon Jung din
celebra producție Squid Game.

"Jodie Comer a fost câștigătoarea
clară atunci când toate elementele

feței au fost măsurate . Ea a obținut
cel mai mare rezultat pentru
poziționarea nasului și a buzelor, cu
un scor de 98.7%, ceea ce este la doar
1.3% distanță de a fi forma perfectă”,

a declarat medicul. 
''Bărbia ei are o formă frumoasă,

iar forma generală a feței este foarte
puternică. Singurul element pentru
care a fost notată mai puțin au fost
sprâncenele, care au obținut un scor
mediu de 88%.”

Vorbind despre tehnologie și
Golden Ratio, medicul a mai adăugat<
"Aceste tehnici noi de cartografiere
computerizată ne permit să rezolvăm
unele dintre misterele care fac ca
cineva să fie frumos din punct de
vedere fizic, iar tehnologia este utilă
atunci când planificăm intervențiile
chirurgicale ale pacienților."

Principiile Raportului de Aur sunt
o măsură divină a frumuseții, atât în
fotografie și arhitectură, cât și în
poezie. Metoda matematică folosește
numerele lui Fibonacci pentru a
calcula un raport perfect armonios
pentru ochiul uman. Aceste distanțe
faciale reprezintă proporțiile ideale, și
totodata sunt cele care atrag cel mai
mult atenția celor din jur. 

Jodie Comer ;i-a început 
cariera în 2008, cu un rol în 
telenovela britanică The
Royal Today

Au urmat apariții în alte seriale de
televiziune, precum comedia My Mad
Fat Diary (2013–2015) și serialul
dramatic Doctor Foster (2015–2017)
produs de BBC One. În 2017, a jucat
rolul Elisabeta de York în serialul
Prințesa Albă. A cunoscut
consacrarea globală cu rolul Villanelle
din serialul polițist Obsesia Evei
(2018–2022) pentru care a primit
printre altele premiul BAFTA pentru
cea mai bună actriță într-un serial de
televiziune și Premiul Emmy pentru
cea mai bună actriță într-un serial
dramatic. 

Jamie Oliver a vorbit fanilor
despre lupta sa “frustrantă” cu
dislexia într-o postare lungă pe
Instagram, informează site-ul
publicaţiei Daily Mail.

Celebrul chef, în vârstă de 47 de
ani, s-a luptat cu această afecţiune,
alături de ADHD, încă din şcoala
primară - vorbind adesea despre
modul în care a reuşit să le facă faţă
de-a lungul vieţii.

Într-o postare adresată celor 9,2
milioane de urmăritori ai săi, faimosul
bucătar a explicat că s-a "împăcat" cu
faptul că nu învaţă la fel ca alţii -
lăsând în urmă resentimentele faţă de
şcoală.

"Pe vremuri, la şcoală, eram foarte
frustrat şi resentimentar faţă de şcoală
ca instituţie, însă de-a lungul anilor
am ajuns să accept faptul că nu învăţ
în acelaşi mod ca majoritatea
oamenilor nu ca pe un eşec, ci ca pe o
oportunitate", a explicat el.

"Iată-mă la 46 de ani, am scris 26
de cărţi, (fiind) aparent unul dintre cei
mai publicaţi autori de pe planetă? Nu,
nu mă dau mare, sunt la fel de şocat ca
voi... dar nu am scris niciodată fizic un
cuvânt!!! Obişnuiam să-mi scriu
cărţile pe un dictafon şi când mi-am

permis să angajez un editor, îi dictam
şi aşa lucrez, dar este mai complicat
decât atât pentru că sunt uşor de
distras, iar ziua mea de lucru trebuie
să fie structurată astfel încât să mă
menţin învigorat şi să am grijă să nu

mă plictisesc = să adorm", a detaliat
vedeta.

Jamie şi-a încheiat postatea
explicând că a făcut aceste mărturisiri
deoarece mulţi dintre noi nu suntem
educaţi pentru a accepta eşecurile.

Celebrul buc[tar Jamie Oliver a recunoscut c[ 
s-a luptat toat[ via\a cu dislexia

Vocea lui Freddie Mercury poate
fi ascultată în cea mai recentă
piesă a trupei rock Queen. Noua
melodie este lansată la peste 31
de ani de la moartea solistului
vocal.

Una dintre cele mai cunoscute
trupe de muzică rock din istorie,
Queen a lansat `n luna septembrie
o melodie în care este
redescoperită vocea lui Freddie
Mercury (foto). Aceasta este prima
piesă cu cunoscuta voce a
regretatului solist care a apărut
după mai bine de opt ani.

Chitaristul Brian May și
bateristul Roger Taylor au fost cei
care le-au spus pentru prima dată
fanilor despre existența melodiei
„Face It Alone”, în timpul unui
interviu care a avut loc în vară. Cu
toate că piesa a fost înregistrată
inițial la sfârșitul anilor 1980, în
timpul sesiunilor pentru albumul
trupei „The Miracle”, aceasta nu a
mai reușit să fie lansată.
E chipa de producție și arhivă a
lui Queen a regăsit-o în momentul
în care când a început să lucreze la

o viitoare reeditare a albumului,
care urma să fie lansată în luna
noiembrie.

„Am uitat oarecum de această
piesă. Dar aici era, această mică
bijuterie. Este minunat, o
adevărată descoperire. Este o piesă
foarte pasională”, a spus Taylor
într-o declarație.

Vocea lui Freddie Mercury se
aude într-o nou[ melodie

Actri\a Jodie Comer este cea mai
frumoas[ femeie din lume


