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Cu toții știm cine a fost Spiru Haret, însă nu toată lumea
cunoaște faptul că un crater de pe lună poartă numele marelui
savant.
În 1878, SpiruHaret a dovedit existenţa termenilor
seculari de gradul III şi acest rezultat a provocat o mare uimire“.
Teza de doctorat a lui Haret e republicată în Analele
Observatorului Astronomic din Paris, în 1885, iar în 1889, de
Poincaré. Facultatea de Ştiinţe din Paris trimite o adresă
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, felicitând
România „pentru un asemenea talent“. Henri Poincaréaveasă
continue cercetarea lui Haret, în ceea ce este cunoscut astăzi ca
fiind „Teoria Haosului“.
Félix Tisserand, un alt mare astronom francez,
recomanda chiar extinderea metodei lui Haret şi în privinţa altor
probleme din domeniu, iar mult mai târziu, în 1955,
astrofizicianul Jean Meffroy a reluat cercetarea lui Haret,
folosind noi tehnici de lucru. Relevanţa lui Spiru Haret în cercetarea astronomică a fost
consolidată în 1976, când, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naşterea sa, un crater de peharta
Lunii – pe coordonatele: latitudine 59 de grade sud şi longitudine 176 grade vest, în partea lunară
invizibilă – a primit numele său. Era primul român care anunţa valoarea şcolii româneşti de
matematică.
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~ de Peter Andreson ~
Cu siguranţă sunteţi familiarizaţi cu noţiunea de limbaj al trupului, dar cât de bine sau
de corect v-aţi însuşit-o? Şi cât de multe ştiţi despre această incredibilă şi autentică formă de
comunicare? Cunoaşterea este un beneficiu pentru noi!
Numit şi comunicare nonverbală, limbajul trupului include toate acele forme de
comunicare ce nu folosesc limbajul articulat, adică:
 Expresiile emoţionale precum mimica (mişcările buzelor, ochilor, sprâncenelor,
contactul vizual);
 Pantomima (poziţia corpului, mersul, gesturile);
 Atingerile;
 Schimbările petrecute la nivelul vocii (intonaţia);
 Modificările de natură vegetativă (înroşirea, transpiraţia sau paloarea);
 Aspectul fizic general;
 Îmbrăcămintea;
 Spaţiul vital.
Într-o formă mai generală, limbajul trupului foloseşte în loc de cuvinte, imagini,
expresii, atitudini şi comportamente deoarece emitem în permanenţă semnale încărcate de
informaţie.
Dar ... în lipsa unor informaţii corecte şi complete, el poate să inducă în eroare în loc
să clarifice. Iar rezultatul va fi un fiasco!
Părintele semanticii, Alfred Korzybski, a spus: "O hartă nu este teritoriul pe care îl
reprezintă, dar, dacă este corectă, are o structură similară cu teritoriul şi de aceea este utilă".
Ştiaţi că atunci când între doi oameni există o relaţie, ei adoptă poziţii asemănătoare?
Dar despre faptul că, pretrecând timp cu cineva îi spui cât de important este pentru
tine?
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Se spune că într-o conversaţie sincronizarea este totul. ("Este important să vorbim şi
despre cât vorbim?").
În ceea ce priveşte atingerea, se spune că persoanele dominante, stăpâne pe situaţie,
adică oamenii puternici, îşi permit să îi atingă pe alţii. "Atingerea nu conferă oamenilor o
autoritate reală; mai degrabă, autoritatea le dă oamenilor dreptul de a atinge".
Relaxarea este o caracteristică a celor care conduc. Persoanele subordonate sunt
încordate şi ţepene.
Gesturile politicoase sunt şi ele manifestări ale puterii. "Politeţea este irezistibilă.
Micile servicii făcute altora sunt, paradoxal, de autoritate."
Voi menţiona ceva şi despre adolescenţi. Aceştia "sunt ca nişte copii de trei ani, care
merg pe terizeci. Uneori se poartă ca nişte copii: nesiguri, emotivi şi neajutoraţi. Alteori, ca
nişte adulţi: încrezători, independenţi, indiferenţi şi competenţi.". Adolescenţii trăiesc într-o
lume absolut egocentrică.
Tot ceea ce îsi doreşte un adolescent este să fie independent, iar părintele trebuie să
contribuie la realizarea acestei independenţe. Este potrivit pentru un părinte să folosească un
limbaj al trupului potrivit. Iată câteva gesturi: să nu fie îmbrăţişaţi în public, să nu se uite
peste umărul lor pentru a le verifica tema, să nu le invadeze spaţiul...
Despre toate acestea şi, cu siguranţă, despre multe altele veţi afla dacă veţi citi cartea
lui Peter A. Andersen: "Limbajul trupului".
Aici întâlnim tehnici atestate de interpretare a limbajului trupului în diverse situaţii,
trucuri şi sfaturi specializate pentru relaţiile cu sexul opus, peste optzeci de fotografii care vă
ajută să deveniţi experţi în comunicarea non-verbală.
Autorul acestei cărţi, Peter Andersen, este profesor la Universitatea de Stat San Diago
din 1981 şi a obţinut statutul de profesor emerit în 2010. Domeniile principale de cercetare și
predare

includ:

comunicarea

nonverbală,

comunicarea

relaţională,

comunicarea

interpersonală şi comunicarea în domeniul sănătăţii. Este pasionat de sporturi cum ar fi:
alergarea, schiatul, kaiac-canoe, fotbal, dar este şi colecţionar de vinuri.
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Este autorul a o sută cincizeci capitole de carte şi articole de jurnal, cum ar fi:
"Manual de comunicare şi emoţie", 1998. Este co-investigator pe o serie de granturi majore
de la Institutul Naţional al Cancerului şi Centrul pentru Controlul Bolilor.
Nomofobia, noua boală a secolului - fără celular se declanşează panica
Un sentiment de panică vă cuprinde de îndată ce vă daţi seama că aţi uitat smartphone-ul
acasă? Nu reuşiţi să rezistaţi mai mult de zece minute fără a verifica notificările şi credeţi că sună
chiar şi atunci când nu este aşa? Dacă aţi răspuns afirmativ la cel puţin două din cele trei
întrebări, atunci este posibil să fi dezvoltat o dependenţă reală de smartphon: este "nomofobia",
pentru lumea anglo-saxonă "nomophobia". Definiţia provine de la abrevierea engleză a expresiei
"no-mobile-phone". S-a constatat că fără telefonul conectat, cu bateria încărcată şi mereu la
îndemână, se încearcă acelaşi sentiment de anxietate care se simte pe scaunul medicului
stomatolog. De ce?
Conform studiilor efectuate de către David Greenfield, profesor de psihiatrie la
Universitatea din Connecticut, ataşamentul faţă de smartphone este foarte similară cu toate
celelalte

dependenţe,

deoarece

cauzează

interferenţe

în

producţia

de

dopamină,

neurotransmiţătorul care controlează circuitul creierului referitor la recompensă: cu alte cuvinte,
încurajează oamenii să se implice în activităţi care cred că le vor oferi plăcere.
Deci, de fiecare dată când vedem o notificare pe telefon, un mesaj scurt sau un nou e-mail, creşte
nivelul de dopamină pentru că noi credem că - deşi ar fi potrivit să spunem, sperăm - vom avea
parte de ceva nou şi interesant. Problema este că nu putem şti în avans dacă se va întâmpla ceva
cu adevărat frumos, astfel încât se simte nevoia de a verifica în continuu. Exact la fel ca jocul pe
slot machine: sperând în combinaţia care ne va face milionari, vom continua să jucăm. Şi pentru
a verifica notificările nu este nevoie nici măcar de o monedă: este suficient să iei smartphone-ul
în mână.
Potrivit unui studiu realizat de institutul de cercetare britanic YouGov, mai mult de şase din zece
tineri între 18 şi 29 de ani merg la culcare în compania telefonului, un alt semn de netăgăduit că
ceva nu este în regulă. Cercetătorii au propus ca nomofobia să fie inclusă în Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (Manualul de Diagnostic şi Statistică al tulburărilor
psihice), cunoscut sub iniţialele DSM şi publicat de Asociatia Americana de Psihiatrie .
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"Ca orice dependenţă, primul simptom este negarea, explică cercetătorii. Deşi tehnologia ne
permite să ne facem munca mai rapid şi mai eficient, dispozitivele mobile pot avea un efect
periculos asupra sănătăţii: trebuie să se investigheze fenomenul mai profund şi să se studieze
aspectele psihologice. Acel sentiment de "a pierde ceva", dacă nu se controlează în mod constant,
este cu totul iluzoriu, conchide profesorul Greenfield. Ce se întâmplă pe ecran nu are nimic de-a
face cu vieţile noastre".
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Stresul este o problemă socială majoră şi în creştere, un fenomen psihosocial complex
care decurge din confruntarea persoanei cu cerinte, solocitari care sunt percepute ca fiind dificile,
dureroase, cu miza mare pentru persoana in cauza sau,potrivit unei teorii relativ noi, stresul
poate fi definit ca o experienta asupra sau substimularii- pretentiile, solicitarile sunt ridicate sau
scazute.
Se poate spune ca acest concept are o serie de semnificatii si este mentionat intr-o
varietate de feluri de catre oameni diferiti in contexte diferite. Pentru majoritatea oamenilor
cuvantul are in intregime conotatii negative. Totusi, unii autori, precum Hans Selye, prefera sa il
foloseasca intr-un sens neutru.
“Stresul este raspunsul nespecific pe care il da corpul la orice solicitare la care este
supus.”
A fost realizatao analiza a acestei definitii si subliniaza faptul ca o solicitare a corpului
antreneaza intotdeauna doua efecte:
1.
unul specific, adica propriu ei insesi (ex: un antibiotic combate infectia);
2.
altul nespecific, corespunzand reactiei corpului independent de efectul propriu al
agentului activ, adica un raspuns pe care organismul il da in prezenta a numerosi stimuli diferiti.
Stresul este deci reactia nespecifica a individului supus unor stimuli externi numiti factori
de stres. Acestia pot fi dezagreabili si durerosi sau, dimpotriva, agreabili si chiar doriti.
Pe langa conceptul “dis-stres”(gradul stimulului sau stresului devine mai mare decat
putem noi suporta), Selye propune si un alt concept “eu-stres” – pentru senzatia pozitiva, cam
cum ar fi energia si provocarea pe care o simtim atunci cand nivelul stimulului este cel potrivit.
Ideile lui Selye sunt de ajutor pentru ca ne reamintesc faptul ca stresul nu este ceva ce
putem evita: este o parte inebitabila si dorita a vietii noastre. Aptitudinea de a rezolva probemele
generate de stress consta in atingerea echilibrului dintre simulul exterior si reactiile interioare si
gasirea unui nivel ptrivit de stres care sa ne faca sa ne simtim energici si motivati.
Intotdeanu stresul decurge din imbinarea a trei caracteristici cheie: prezenta / absenta
factorilor de stres, resurse personale de confruntare cu stresorii si tipul de reactii de stres.
Factorii de stres sunt evenimente / situatii externe sau interne conditii ale mediului,
sufficient de intense sau frecvente care solicita reactii de adaptare din partea individului.
Factorii de stres la care este supus un individ pot fi clasificati astfel (Charly Cungi,
2001 ) :
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Factori de stres acuti, factori de stres cronici, repetitivi
Factori de stres ce tin de aspectele concrete sau relationale care ii caracterizeaza;
Factorii de stres ce tin de contextual social si familial.

Este foarte important sa fie subliniat faptul ca oamenii au niveluri de toleranta diferite si
ca atare reactioneaza diferit de stres.
Specialistii care abordeaza problematica stresului semnaleaza diferite reactii la stres:

















Reactii fizice / fiziologice:
Frecventa mare a batailor inimii, posibil infarct;
Transpiratie, respiratie sacadata;
Incetinirea procesului digestive – indigestii frecvente, constipatii, ulcer;
Dureri de cap, migrene;
Apetit alimentar scazut sau crescut.
Reactii psihologice / emotionale:
Tensiune;
Sentimentul de a scapa totul de sub control;
Indivizii devin: anxiosi, iritabili, deznadajduiti, deprimati, apatici;
Reactii sociale:
Lipsa de incredere;
Conflicte;
Calitatea muncii deficitara;
Absenteism;
Comportamente agresive.

Scolile in mod special pot fi locuri foarte stresante pentru cei care lucreaza si invata aici
(Kiriacov, 1986 apud K.Wheare, G. Gray, 1995). Pot fi surprinse cu usurinta anumite aspect care
genereaza starea de stres atat in cee ace priveste elevii, profesorii cat si familiile din care provin
elevii:
Cadrele didactice:

Serviciul ii solicita mai mult decat pot suporta (au multe de facut cu resurse
insuficiente);

Pe profesorii tineri ii stanjenesc: prezenta elevilor, sarcinile, rutina lectiilor.

Schimbarea: nu au nici timpul si nici rezistenta necesara pentru a face fata atator
cereri;
Elevii:




Scoala ii solicita prea mult;
Unii elevi sunt timizi, altii invata prea incet;
Cei aflati in perioade de tranzitie, cand se muta de la o scoala la alta;
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Elevii ce sunt tachinati abuzati din punct de vedere fizic de ceilalti elevi;
Elevii cu personalitati extrovertite devin violenti fata de profesori, colegi.

Familiile elevilor:

Unele familii pot fi afectatede privatiuni materiale (supraaglomerarea, conditii
sanitare proaste, dieta proasta etc. );

Responsabilitatile mult prea mari ale copiilor fata de varsta lor.
Sunt cunoscute doua abordari de baza in managementul stresului – cea individuala si cea
organizationala.

Individuala:individul poate incerca sa schimbe felul in care gandeste si
reactioneaza la stres;

Organizationala: sa-l sprijine pe individul care face schimbari si sa incerce sa
organizeze elementele mediului astfel inact sursele stresului sa fie indepartate sau reduse;
Pentru indivizi:

Sa gandim clar si pozitiv ( obtinerea controlului mintii si intelectului prin gandirea
pozitiva )

Sa obtinem sis a oferim sprijin ( lucrand asupra relatiilor si imbunatatindu-ne
aptitudinile de a comunica putem mentine legaturi vitale cu oamenii; de asemenea, este necesar
sa dezvoltam si aptitudinile de a revendica in vederea satisfacerii nevoilor personale );

Sa devenim mai sanatosi din punct de vedere fizic;

Sa ne relaxam.
Pentru organizatie:

Stabilirea unor obiective clare si precise;

Asigurarea unei structuri si a unui sistem ce permite, asigura o buna comunicare
intre membrii organizatiei;

Dezvoltarea unui mediu in care “alegerile sanatoase” sunt usor de facut;

Educarea oamenilor in legatura cu managementul schimbarii.
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Un sentiment de panică vă cuprinde de îndată ce vă daţi seama că aţi uitat smartphone-ul
acasă? Nu reuşiţi să rezistaţi mai mult de zece minute fără a verifica notificările şi credeţi că sună
chiar şi atunci când nu este aşa? Dacă aţi răspuns afirmativ la cel puţin două din cele trei
întrebări, atunci este posibil să fi dezvoltat o dependenţă reală de smartphon: este "nomofobia",
pentru lumea anglo-saxonă "nomophobia". Definiţia provine de la abrevierea engleză a expresiei
"no-mobile-phone". S-a constatat că fără telefonul conectat, cu bateria încărcată şi mereu la
îndemână, se încearcă acelaşi sentiment de anxietate care se simte pe scaunul medicului
stomatolog. De ce?
Conform studiilor efectuate de către David Greenfield, profesor de psihiatrie la Universitatea din
Connecticut, ataşamentul faţă de smartphone este foarte similară cu toate celelalte dependenţe,
deoarece cauzează interferenţe în producţia de dopamină, neurotransmiţătorul care controlează
circuitul creierului referitor la recompensă: cu alte cuvinte, încurajează oamenii să se implice în
activităţi care cred că le vor oferi plăcere.
Deci, de fiecare dată când vedem o notificare pe telefon, un mesaj scurt sau un nou e-mail, creşte
nivelul de dopamină pentru că noi credem că - deşi ar fi potrivit să spunem, sperăm - vom avea
parte de ceva nou şi interesant. Problema este că nu putem şti în avans dacă se va întâmpla ceva
cu adevărat frumos, astfel încât se simte nevoia de a verifica în continuu. Exact la fel ca jocul pe
slot machine: sperând în combinaţia care ne va face milionari, vom continua să jucăm. Şi pentru
a verifica notificările nu este nevoie nici măcar de o monedă: este suficient să iei smartphone-ul
în mână.
Potrivit unui studiu realizat de institutul de cercetare britanic YouGov, mai mult de şase din zece
tineri între 18 şi 29 de ani merg la culcare în compania telefonului, un alt semn de netăgăduit că
ceva nu este în regulă. Cercetătorii au propus ca nomofobia să fie inclusă în Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (Manualul de Diagnostic şi Statistică al tulburărilor
psihice), cunoscut sub iniţialele DSM şi publicat de Asociatia Americana de Psihiatrie .
"Ca orice dependenţă, primul simptom este negarea, explică cercetătorii. Deşi tehnologia ne
permite să ne facem munca mai rapid şi mai eficient, dispozitivele mobile pot avea un efect
periculos asupra sănătăţii: trebuie să se investigheze fenomenul mai profund şi să se studieze
aspectele psihologice. Acel sentiment de "a pierde ceva", dacă nu se controlează în mod constant,
este cu totul iluzoriu, conchide profesorul Greenfield. Ce se întâmplă pe ecran nu are nimic de-a
face cu vieţile noastre".
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Grupele sanguine sunt consecința prezenței pe suprafața hematiilor a unor antigene A și
B care au primit denumirea de aglutinogene și a unor anticorpi plasmatici ALFA și BETA
denumite aglutinine. Aglutinogenele nu trebuie să ajungă în contact direct cu aglutininele de
același tip, deoarece se produce aglutinarea și leza hematiilor.
De aceea pentru a putea realiza o transfuzie de sânge trebuie ca în sângele primitorului să
nu existe aglutinine care să reacționeze cu aglutinogenele de pe hematiile transfuzate.
Pe baza prezenței aglutinogenelor și a aglutininelor s-au diferențiat 4 grupe sanguine
principale O(I) A(II) B(III) și AB (IV) .
Grupa sanguină O(I) are pe hematie aglutinogenul O și în plasmă aglutininele ALFA și
BETA, poate dona la toate grupele și primește numai de la grupa O.
Grupa sanguina A(II) are pe hematii aglutinogenul A și în plasmă aglutinina BETA,
poate dona grupei A și grupei AB și poate primi de la grupa A și O.
Grupa de sange B(III) are pe hematii aglutinogenul B și în plasmă aglutinina ALFA,
poate dona grupei AB și poate primi de la grupa B și O.
Grupa de sânge AB (IV) are pe hematii aglutinogenul AB și în plasmă nu are nicio
aglutinină, poate dona grupei AB și poate primi de la toate grupele.
Pe hematii există și sistemul Rh, constituit din mai multe antigene și cel mai puternic este
factorul D dotat cu mare capacitatei antigenică.
Oamenii care au pe hematii antigene D - aproximativ 85% sunt denumiți Rh pozitiv, iar
cei care nu au acest antigen se numesc Rh negativ. Aceștia din urmă nu au în sânge aglutinine
anti-D, dar pot să le sintetizeze dacă primesc și o singură transfuzie de sânge Rh pozitiv și
prezintă manifestări grave de incompatibilitate la o nouă transfuzie de sânge Rh pozitiv , uneori
ani de zile de la transfuzie. De aceea cei cu Rh negativ trebuie să primească numai sânge Rh
negativ.
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Imunitatea - reprezintă capacitatea organismului de a recunoaște și neutraliza
macromoleculele sau celulele străine organismului și care pătrunse în mediul intern ar putea
produce dereglări ale mediului intern. Imunitatea înlătură în afară de substanțele străine și pe cele
proprii organismului, adică celule și molecule de substanțe care și-au modificat structura și nu
mai sunt recunoscute ca parte componentă a organuismului.
Agenții străini, bacterii patogene sau virusuri, grefe sau transplantele, proteinele sau
celulele proprii denaturale se numesc antigene față de care organismul reacționează prin
încorporarea acestora de către globulele albe-neutrofilele și monocitele - proces numit
fagocitoză sau prin producere de anticorpi specifici de către limfocitele B care neutralizează
antigenul.
Imunitatea poate fi moștenită sau naturală care s-a instalat ca urmare a contactului
generațiilor anterioare cu un anumit antigen și le transmite ereditar sau poate fi dobandită
artificial ca urmare a contactului prealabil al organismului cu un anumit antigen - imunitatea
consecutivă unor boli infecțioase.
Imunitatea poate fi dobândită artificial prin vaccinuri, care conțin germeni atenuați sau
morți - imunitatea activă sau prin administrarea unor seruri imune care conțin anticorpi specifici
- imunitate pasivă.
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Crăciunul este
una dintre cele mai
importante și
așteptate sărbători
de peste an.
Împodobirea
bradului, bunătățile
de pe masă, sosirea
Moșului și colindele
care răsună în toate
părțile orașului
reprezintă principalele ingrediente ale unui Crăciun reușit. Condimentează un pic veselia acestei
sărbători cu o nouă tradiție. Prepară ceai fierbinte sau ciocolată caldă, adună toți copiii laolaltă în
jurul bradului și descoperiți împreună cele mai haioase șiinte interesante curiozități legate de
Crăciun!
1. În Montreal, Canada, există o adresa oficială a lui Moș Crăciun, unde nu doar primește
scrisori de la copii, ci și răspunde acestora. Această adresă a luat naștere official în anul
1983, după ce timp de 9 ani, poliţia locală primea o sumedenie de scrisori dedicate
Moșului, iar angajații oficiului răspundeau în numele Moșului, pentru a nu-I dezamăgi pe
cei mici.
2. Știai că pentru a putea fi folosit pe post de pom de Craciun, un brad are nevoie de
aproape 10 ani ca să crească?
3. Expedierea felicitarilor de Crăciun este o tradiție puternic împământenită în toate
colțurile lumii. Felicitările decorate cu simboluri de sărbatoare suprind foarte bine
spiritual și veselia acestei sărbători. Prima felicitare de Crăciun din lume a fost tipărită în
anul 1846, la Londra.
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4. Celebrul costum roșu al lui Mos Crăciun a fost creat de către un caricaturist penume
Thomas Nast, în anul 1860.
5. Îți vine să crezi că celebrarea Crăciunului a fost interzisă, în anul 1552, în Anglia, de
către puritani? Obiceiul a fost reluat abia în 1660, odată cu instalarea în tron a lui Charles
al doilea.
6. Da căte-ai întrebat vreodată care este poporul sau țara care a avut minunata idee a
împodobirii bradului de Craciun, să știi că Germania a avut această idée strălucită.
7. Cel mai popular colind din lume nu este "Silent Night" sau "Jingle Bells", așa cum
consider foarte multă lume, ci "White Christmas", cântat de către Bing Crosby. "Silent
Night" rămâne totuși cel mai cântat colind din lume.
8. Data oficială a Crăciunului a fost stabilită prima oară pe 25 decembrie în anul 350 e.n, de
către episcopul Romei, Papa Julius I.
9. Roșul, verdele și auriul sunt condierate culori tradiționale de Craciun. Verdele
simbolizează viața și renașterea, roșul este asociat cu sângele lui Hristos, în timp ceauriul
este considerat simbolul luminii și bogăției. Tradiția spune că cele trei nuanțe trebuie să
se regăseacă în podoabele alese pentru decorararea pomului de Craciun.
10. Conform tradiției, împodobirea pomului de Crăciun trebuie să aibă loc în noaptea dinspre
24 și 25 decembrie. În multețări, încă se consider că Moș Crăciun este cel care adduce
bradul copiilor.
11. Bradul împodobit trebuie păstrat până la Sfântul Ion, pe 7 ianuarie, pentru ca
prosperitatea să abunde în casă tot timpul anului.
12. Ai văzut probabil că, în multe zone ale țării,casele sunt decorate cu crenguțe de brad.
Potrivit tradiției, crenguțele simbolizează bucuria, sănătatea și longevitatea.
13. Beculețele pentru pomul de Crăciun au fost inventate de către Edward Johnson. În 1882,
acesta inventează prima instalație electric pentru brad.
14. Se spune că nasul roșu al lui Rudolph, renul care conduce saniuța lui Moș Crăciun, are
rolul de a lumina traseul pe care îl parcurge Moșu' în noaptea de Ajun.
15. Moș Crăciun este o variant mai nouă a lui Moș Nicolae. Sfântul Nicolae era un episcop
cu suflet mare, care împărțea daruri copiilor sărmani din satul în care locuia.
16. Încă nu se știe exact cum a apărut imaginea modernă a lui Moș Crăciun, îmbrăcat în roșu,
cu burtică și barbă albă, însă există cel puțin două variante. În prima variantă, se pare că
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imaginea de bătrânel grăsut, cu barbă albă și costum roșu a fost inspirată din celebrul
poem "A visit from St. Nicholas", cunoscut și ca "The night before Christmas", publicat
în 1823. Cealaltă variantă locămeritul acestei imagini moderne a Moșului reclamelor
celei mai célèbre companii de cola din lume.
17. Beteala cu care se împodobește pomul de Crăciun și se decorează casa de sărbători a fost
inventată în anul 1610, în Germania, de către o persoană ramasă anonimă. La acea vreme,
era confecționată din argint pur.
18. Specialiștii au facut tot soiul de calculi și au descoperit că dacă fiecare copil din lume șiardori de la Moș Crăciun o simplă ciocolată de 100 de grame, sania acestuia ar cântări în
jur de 240 de tone și ar avea nevoie de mai mult de 1000 de reni pentru a o deplasa în
toate colțurile lumii.
19. Deși cele mai multe țări ale lumii consider că mâncarea preferată a lui Moș Crăciun este
laptele cu biscuiți sau fursecuri, unele regiuni au alte pareri. De exemplu, locuitorii
Irlandei așteaptă Moșul cu o halbă de bere Guiness, băutura tradițională a țării. În Suedia,
copiii așază budinca de orez lângă brad, pentru a-l ospăta pe Moș. Înalte zone ale lumii,
se lasă chiar și morcovi pentru renii săniuței. Acum înțelegem de ce are Moșu' burtica
atât de mare, nu-iașa?!
20. În ciuda faptului că se consider că pe 25 decembrie sărbătorim nașterea Mântuitorului
Iisus Hristos, nu există nicio mențiune în Biblie care să confirme această dată.
Dimpotrivă, cei mai mulți istorici consider că Iisus s-ar fi născut, de fapt, primăvara.
21. Moșul este nevoit să parcurgă, în noaptea de Ajun, aproximativ 600 de milioane de
kilometric pentru a putea împărți cadourile copiilor care îl așteaptă în întreaga lume.
Moșul lucrează 31 de ore în acea noapte, întrucât ține cont și de diferența de fusorar.
22. Se spune că Moș Crăciun intră pe hornul casei pentru a lăsa cadourile pentru copiii
cuminți sub braduț. Tradiția însă spune că, de fapt, Moșu' se strecoară în case pe ușa din
față, care trebuie lăsată descuiată. Dacă te întrebi cum de încape prin cele mai mici și
înguste cotloane ale caselor, află că are puterea magică de a se transforma într-un elf, care
se poate strecura rapid peste tot, la nevoie.
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Dacă vrei să fii cu adevărat în pas cu moda în acest an, unghiile nu ar trebui lăsate
deoparte. Trebuie să cunoști toate ponturile care vin în materie de manichiură și tot ceea ce ține
de aspectul unghiilor tale pentru a te asigura că întradevăr ești o fashionistă în adevăratul sens al
cuvântului.
2018 a adus noi tendinte, iar acest lucru se aplica nu numai in imbracaminte, cofuri, sau
machiaj, ci si in manichiura. Îngrijirea unghiilor este un lucru important și care cântărește foarte
mult atunci când vine vorba despre aspectul unei adevărate doamne.
Pentru anul 2018, specialiștii în domeniu au pus foarte mult accentul pe strălucire, iar
modelele care vor ieși din anonimat vor fi preferate în perioada ce urmează.
Forma și lungimea
Dacă crezi că lungimea uluitoare a unghiilor este elementului cheie care va atrage
privirile, află că te înșeli. Acest lucru era la modă și la mare căutare anii trecuți, însă dat fiind
faptul că ilustrau clar un aspect nenatural, acest lucru trebuie evitat anul acesta, așa că ar fi bine
să nu lași unghiile să fie foarte crescute și lungi.
Se pare că o construcție cu gel a unghiilor a fost înlocuită cu oja-gel, fiind cu mult mai
practică. Aceasta oferă durabilitate manichiurii tale și pune pe primul loc un aspect natural în
ceea ce privește lungimea unghiilor.
În ceea ce privește forma, aceasta ar trebui să fie rotunjită, ovală și nu pătrățoasă. Dacă
totuși preferi forma pătrată, încearcă să rotunjești puțin colțurile. Unghiile ovale se pare că sunt
mult mai practice în ultima perioadă și foarte multe vedete optează pentru acestea.
Culorile ojei
Se pare că sunt la mare căutare culorile puternice și unghiile într-o singură nuanță sau
cele cu aspect „prăfuit".
În ceea ce privește culorile specifice perioadei de primăvară și vară, poți apela la culori
pastelate și cele ale curcubeului.
Bordo intens, ciocolatiu, violet, gri și negru se numără printre culorile predominante
specifice perioadei mai reci a anului.
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Cu luciu sau fără luciu?
Se pare că luciu nu mai este la modă anul acesta și a căzut în favoarea aspectului mat sau
acel luciu metalic, care pare a se „agăța" de noile tendințe.
Dacă vrei să optezi pentru un luciu metalic, alege un gri-argintiu, albastru sau gri curat.
Cum aurul este mereu și el la modă, nu poate lipsi nici atunci când vorbim despre unghii
și manichiură. Cu toate acestea nu trebuie abuzat de el și nu este recomandat să fie acoperit de
luciu.
Chiar dacă luciu nu este foarte recomandat, nici un aspect mat în totalitate nu reprezintă
cea mai grozavă alegere. O combinație între mat și puțin luciu nu este o idee rea, astfel poți fie să
le combini pe o unghie, fie să alternezi.
Poți să faci un french folosind ca bază o culoare mată, iar pe vârful unghiei poți aplica o
nunață lucioasă.
Folosește tehnica „Negative Spence"
Această tehnică constă în aplicarea ojei doar pe anumite porțiuni ale unghiei și nu
acoperirea ei în totalitate. Ca bază de culoare vei apela la nuanța naturală a unghiei și indiferent
pentru ce nuanță optezi pentru a realiza modelul, nu uita că o parte din unghie trebuie să rămână
neapărat goală.
Poți opta pentru niște forme geometrice, împletituri sau un model asemănător plasei de
păianjen. Unghia trebuie să fie neapărat netedă și cu un aspect îngrijit iar culoarea uniformă.
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Vine vara! Ciupercile unghiilor ne strică vara. Este perioada în care se manifestă și se
dezvoltă cel mai mult micoza.
În acest material vom aborda subiectul "micoze și tratamentul lor".
Ca o scurtă definiție, putem spune că micoza este infecția țesuturilor cu una sau maimulte
specii de fungi. Numite și ciuperci (micete) sunt paraziții care se dezvoltă pe materiile organice,
putând da boli care se numesc micoze.
Unele ciuperci au afinitate pentru unele organe (piele, fanere etc.), altele dau infecții
generalizate.
Ca și o clasificare a micozelor, întâlnim:
în raport cu localizarea:
dermatomicoze-boli ale pielii;
onicomicoze-boli ale unghiilor.
În raport cu agentul cauzal:
candidoză-boală localizată pe mucoase;
tricofitoza-localizată pe păr etc.
Dermatomizozele sunt boli contagioase care afectează atât adulții cât și copiii.
Contaminarea se face direct (de la om la om; de la animal la om) și in direct (prin obiecte:
fulare, șepci, prosoape etc.; la frizerie, coafură, băipublice etc.)
Notă: Micozele necesită tratament îndelungat, stânjenitor și costisitor, de aceea prevenirea
produceriilor este cel mai bun"tratament".
Profilaxia micozelor constă în:
Depistarea precoce a bolnavilor (de exemplu prin control periodic în
colectivitățile de copii);
Aflarea sursei de contaminare și urmărirea contactilor din mediul familial și
colectivității;
Controlul asupra animalelor din apropiere;
Izolarea și tratarea bolnavilor;
Fierberea și dezinfectarea intrumentarului și a lenjeriei (prosoape, cearceafuri
etc.) după fiecare folosință;
Măsuri de educație sanitară cu personalul şi consumatorii de servicii, în scopul
cunoașterii primelor semne de boală și al adresabilității la medic;
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Pentru fiecare persoană trebuiesă se asigure instrumentar și lenjerie individuală care,
apoi, nu se mai folosește decât după spălare și dezinfecție.
Tratamentul medicamentos al bolnavilor trebuie însoțit de o deosebită grijă pentru a împiedica
autoinfectarea și infectarea altor persoane.
De ce apar aceste ciuperci, în deosebi?
Ele se hrănesc cu cheratina care există la nivelul pielii, unghiilor. Mediul favorabil, cum
ar fi: umiditatea crescută sau a persoanelor care sunt în grupele de risc, suferă de bolicronice, pe
fond de imunitate scăzută, atunci când este present diabetul zaharat și persoanele sunt expuse la
apartitia acestor micoze.
De obicei, micoza se manifestă prin mâncărimi între degete, existând microeroziuni între
ele (degete), iar la unghii apar pete gălbui, unghia este super cheratozica.
Atunci când este vorba de o micoză a unghiei, în mare parte, tratamentul constă în
unguente, soluții, care se aplică local, sau este nevoie de medicație profundă, o cură de
tratament- pastille antimicotice recomandate de medical dermatolog.
În cazul în care simptomele dispar, nu a trecut afecțiunea, se da preventive unele indicații
prin prelucrarea unghiei – unghia tăiată.
Această afecțiune a unghiei reapare prin reinfectare (fungi sunt rezistenți), datorită
faptului că nu s-au respectat pașii în vederea tratamentului, unghia nu a fost tăiată, încălțămintea
nu a fost dezinfectată (se folosește oțetul prin tamponarea încălțămintei și se lasă timp de 24h).
Vă prezentăm o rețetă cu prepararea uleiului tratament pentru micoza unghiei:
Avem nevoie de un recipient de culoare închisă din sticlă cu pipetă (10 ml). Ca resurse
sunt necesare uleiul de orez sau porumb, vitamin E ca să prevină râncezirea; ulei de cuișoare;
ulei de arbore de ceai ( efectantimicotic, antifungic); ulei oregano șiulei de lămâie.
Mod de preparare:
Se agauga 40 picături de ulei de arbore de ceai, 10 picături de ulei de cuișoare, 5 picături
de ulei de lămâie, 10 picături de ulei de oregano, 4 picături de vitamină E și se umple recipientul
cu ulei de orez.
Amestecul se agităși se lasă la macerat timp de 24h că să se amestece.
Cu acest preparat se aplică seară, după ce am făcut în prealabil, baie cu apa și bicarbonat,
se aplică pe fiecare unghie. Cura durează timp de 7 zile, apoi se face pauză și se continuă
tratamentul până dispare această afecțiune.
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Pentrucă la fiecare început de an nou vremsă ne punem la curent cu noile tendințe,
îți prezentăm astăzi principalele tunsori care vor fi la modă în 2018!
Ca niște adevărate pasionate de beauty, la fiecare început de an (cele mai conștiincioase
dintre noi chiar cu mai mult timp înainte) începem căutările și cercetarea pentru a ne pune la
punct cu toate trendurile pe care noul an le va adduce în materie de frumusețe. Ne-am pus deja la
curent cu tendințele de machiaj pentru sezonul primăvară-vară 2018, iara cum a venit
momentul să ne preocupăm și de noutățile legate de coafură.
Dacă pentru tine sintagma „New Year, new me” înseamnă un nou look la fiecareînceput
de an, cu siguranță vrei să știi ce tunsori se vor purtaîn 2018 pentru a te inspira din tendințe. Ești
în locul potrivit: am cercetat tendințele de pe podiumuri și ne-am consultat cu hairstiliștii și
suntem pregătite să îți spunem ce tunsori vor fi la modă în 2018!
Bretonul, tunsoarea care va domina anul 2018
Foarte lung, voluminos, filat la vârfurisau tip
draperie – bretonulși-a impus déjà supremația în
rândul tunsorilor la modă în 2018. Pe podiumuri,
în look-urile celebrităților, în căutările de pe
Pinteressaupe Instagram, bretonul este peste tot.
“Anul acesta este foarte în vogă bretonul. Mai multe academii internaționale de top promovează
acest look, atâtpentru femei, cât și pentru bărbați”, dezvăluie Bogdan Mirică, hairstylist Londa
Professional. „Întotdeauna vor fi mai multe stiluri în tendințe și propuneri pentru fiecare lungime
de păr. Trăsătura caracteristică a tuturor coafurilor pentru anul 2018? Părul este mult mai
organic, cu mult mai multă mișcare, mai messy, mult mai purtabil”, completează el.
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Tunsori păr lung, la modă în 2018
Preferința pentru părul foarte lung a început
déjà să se manifeste din 2017, când tot mai multe
vedete l-au abordat și a devenit din ce în ce mai
present și pe podiumuri. În 2018 rămâne prezent, iar
tunsorile pentru părul lung vor fi caracterizate de
lejeritate, naturalețe și dinamism. Pentru a obține aceste efecte, cele mai recomandate sunt
tunsorile înscări, care permit părului să se miște în voie și care oferă individualitate look-ului în
funcție de textura părului.

Tunsori păr mediu, la modă în
2018
Așa

cum

probabil

bănuiești,

tunsoarea lob rămâne învogă și în
2018. Tunsă drept sau filată la
vârfuri, acest look este extrem de
versatil și are un aer modern. Combină tunsoarea lob și cu un bretonXXL și astfel bifezi două
tunsori foarte învogă, care merg de minune
împreună.
Tunsori păr scurt, la modă în
2018
Dacă ești adepta părului scurt, trebuie să
știi că tunsoarea pixie și bobul scurt rămân
în continuare în tendințe. Cu breton sau
fără, cu părul mai lung sau mai scurt,
tunsoarea pixie va scoate întotdeauna în evidență cele mai feminine trăsături. În 2018 se poartă
bobul tuns drept la vârfuri, iar ultima tunsoare a lui Beyon ce este cea mai bună sursă de
inspirație.
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Calcedonia este o piatră naturalăsemipreţioasă ale cărei virtuţi au fost recunoscute şi
folosite de-a lungul istoriei în multe regiuni şi de către diverse popoare. Calcedonia este un
dioxid de siliciu, format din granule de cuarţ submicroscopice, colorate de pigmenţii altor
minerale. Chiar dacă fibrele de cuarţ care formează Calcedonia par aşezate paralel sau
perpendicular, la nivel microscopic se pot observa stalactite radiante, forme de ciorchine sau de
rinichi. Depozite de Calcedonie se găsesc în special în India, Brazilia, Madagascar şi Turcia.
Numele provine de la oraşul grecesc Chalcedon, iar culorile cele mai întâlnite ale acestei pietre
sunt albastru-gri, alb-gri, roz, bej sau maro pal până la negru, însă, mai rar, se găsesc şi varietăţi
galbene, roşii şi verzi. Este o piatră de o duritate relativ mare, rece şi grea.Calcedonia a fost
purtată ca bijuterie încă de pe vremea civilizaţiilor antice din Egipt, Grecia şi Roma. Geodele de
Calcedonie pictate în argintiu şi în alte culori sunt vândute în Maroc şi în diverse alte locuri. În
condiţii de umezeală, vopseaua începe să curgă şi scoate la iveală Calcedonia Albă sau Gri de
dedesubt. Este o piatră plină de afecţiune, ce promovează bunăvoinţa, amplificând stabilitatea
grupurilor. Totodată, ea poate fi folosită pentru transmiterea gândurilor prin telepatie. Aceasta
absoarbe energia negativă şi o disipă, purificând astfel canalele de comunicare.Calcedonia
armonizează mintea, trupul şi emoţiile, iar prin sentimentele de bunăvoinţă şi generozitate pe
care le conferă, alungă ostilitatea şi transformă melancolia în bucurie. În plan psihologic, alungă
îndoielile legate de sine şi facilitează interpretarea propriilor stări mentale şi emoţionale în mod
conştient. Stimulează personalitatea deschisă şi plină de entuziasm, elimină gândurile şi emoţiile
negative.
Calcedonia Albastră este o piatră a creativităţii care deschide mintea, permite asimilarea
noilor idei, amplifică dexteritatea verbală şi îmbunătăţeşte puterea de învăţare şi comunicare.
Totodată, stimulează şi capacitatea de a învăţa limbi străine, îmbunătăţind memoria.
BELCEA R. IRINA Clasa aIX-a FP
Pofesor coordonator: Popa Rodica
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Piatra Lunii deține misterele feminității. În Lumina ei putem proiecta și observa ulterior adevărul
care stă ascuns în propriul Sine.
Este o „Piatra a Noilor Începuturi”. Așa cum sugerează și numele
său, are o puternică legătură cu Luna, dar și cu intuiția. La fel ca Luna,
această piatră este reflexivă, aducându-ne aminte că totul face parte dintrun ciclu continuu de schimbări. Cel mai puternic efect al acesteia este cel
de calmare a emoțiilor. Piatra Lunii scoate la lumină informațiile ascunse
în subconștient, promovând intuiția si
empatia.
În plan mental, Piatra Lunii deschide mintea în fața impulsurilor
subite și iraționale, a coincidențelor și a sincronicităților. Trebuie totuși să
avem grijă să nu cădem în iluzia proiectată de propriile noastre dorințe.
Este o piatra a iubirii și se spune că aduce dragoste celui care o poartă.

De la monedă la talisman, Piatra Soarelui a fost mereu privită
drept un bun de mare valoare, un cristal ce pare că la formarea sa a
prins o rază de soare, păstrând-o captivă pentru veșnicie în inima sa
aurie. Însă locul de naștere al Pietrei Soarelui este cum nu se poate
mai diferit, aceasta fiind făurită în lavă lichidă și adusă la suprafață
de erupția furioasă a vulcanilor.
Piatra Soarelui are abilitatea minunată de a ne arăta dorințele
pornite din egoism. Este o piatră excelentă pentru relațiile de
afaceri, datorită abilității sale de a dezvălui adevăratele motivații atât ale Sinelui, cât și ale celorlalți.
Elimină inhibițiile și sentimentul eșecului, amplificând stima și încrederea de sine. Încurajează
optimismul și entuziasmul, conducând de multe ori la schimbări pozitive ale cursului evenimentelor.

MOLDOVEANU D. DANIELA-ALEXANDRAClasa a XI-a
Profesor coordonator: Popa Rodica
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Lapis Lazuli este o piatră spirituală, fiind considerată un simbol al regalității. Aceasta este
bună pentru meditație și concentrare, protejează împotriva
atacurilor psihice, energiilor negative și sporește
capacitatea de a conștientiza experiențele prin care trecem,
intuiția și capacitatea intelectuală. Din punct de vedere
medicinal, ajută la echilibrarea funcției glandei tiroide,
consolidând în același timp gâtul și corzile vocale, fiind
folosit și pentru tratarea cataractei.
CREDINȚA EGIPTEANĂ
În Vechiul Egipt și Babilon, Lapis Lazuli era
considerată o piatră sacră însoțind și ghidând morții în
Lumea de Dincolo. Simbolul Ochiul lui Isis, cunoscut și ca
Ochiul Atotvazator al Zeiței Maat, este utilizat adesea în
sculpturi. Isis era Zeița care supraveghea morții în călătoria
finală, câte un Ochi de Lapis fiind plasat în fiecare
sarcofag.
În Egipt, Lapis Lazuli- împreuna cu Turcoazul, era considerat „piatra vieții”. Vechii egipteni
asociau culoarea albastră cu regenerarea. Masca de înmormantare și mormantul regelui
Tutankhamon conțin pietre de Lapis Lazuli și Turcoaz. De asemenea, Lapisul era folosit
întotdeauna în fabricarea amuletelor. Marele Sef Judecator îl purta la gât, deasupra unui lanț de
aur, având încrustat simbolul Ma, care reprezenta
adevarul.
Lapis Lazuli, piatră a Săgetatorului
Lapis Lazuli – o piatră mată, albastru închis, ce
are incluziuni aurii și urme albe de marmură. Este un
purificator al creierului și al sufletului, o piatră
psihică. Ea este simbolul regalității și contribuie la
atingerea perfecțiunii prin deschiderea celui de-al
treilea ochi, la iluminarea spirituală, la dobândirea
înțelepciunii.
Lapis lazuli conferă noroc și câștiguri financiare
posesorului. Protejează tații și copiii; de aceea a
devenit o piatră principala a inelelor bărbătești.
Elev:NEACȘU I. BIANCA-ELENAclasa a IX
aF
Prof.coordonator POPA RODICA
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Vulcanii sunt formațini geologice caracterizate prin
faptul că au o formă conică în mijlocul căreia se află o
deschizărură în scoarța terestră, de obicei de formă ovală. Prin
această deschizătură, în cazul vulcanilor activi, erupe lava, un
amestec de minerale, sub formă lichidă, vârscoasă și foarte
fierbinte, care are efecte nocive asupra mediului.
Globul terestru are mai multe straturi. Profunzimea fiecărui
strat geologic este determinată de greutatea specifică a rocilor
componente. Astfel în miezul Terrei se găsesc cele mai grele elemente care, prin procese fizicochimice exoterme, ajung la temperaturi foarte ridicate, fapt ce determină topirea rocilor cu
formare de gaze. Acest fenomen cauzează presiuni deosebit de mari, gazele cautând sa străpungă
straturile de la suprafață. Rocile vecine magmei suferă procese de transformare, fiind numite roci
metamorfice.Un vulcan
se formează prin ridicarea scoarței, alcătuind „conul vulcanului”, sub presiunea gazelor și
magmei. Materiile incandescente ies la suprafață printr-un crater.
Prin maretia si puterea de distrugere eruptiile vulcanice au impresionat oamenii din cele
mai vechi timpuri.Prima descriere stiintifica a unei eruptii vulcanice a fost aceea a lui Plinius cel
Tanar, care a trait experienta unei eruptii a Vezuviului in anul 79 d.Hr., eruptie care a distrus
orasele romane Pompei si Herculaneum.
De-a lungul istoriei vulcanii au reprezentat un percol
major pentru populația locală. Cea mai mare eruptive
vulcanicăa avut loc in muntele Tambora, Insula Sumbawa,
Indonezia.Erupţia a atins apogeul în aprilie 1815, când a
explodat atât de tare încât aceasta a fost auzit în insula
Sumatra, la o distanţă mai mare de 1.930 de km. Numărul
victimelor în urma erupţiei a fost estimat la 71.000 de
persoane.
Una dintre cele mai cunoscute erupții din istorie este cea din 1883, când vulcanul
Krakatau, aflat între insulele Java și Sumatra, a erupt cu o forță de 13.000 de ori mai mare decât
cea a bombei atomice de la Hiroshima. Erupția a zguduit întreg Pacificul provocând scufundarea
insulei pe care se află. Craterul vulcanului a ajuns astfel pe fundul oceanului provocând un
tsunami care a acoperit cu apă 100 de sate și insule din apropiere. Peste 36.000 de oameni au
murit, majoritatea victime ale valurilor tsunami.
Cu toate că vulcanii sunt în general asociați cu fenomenul de distrugere, ei au și unele
efecte pozitive: minerale din adâncul Terrei fac ca solul din jurul multor vulcani să fie foarte
fertil; ei creează noi forme de teren pe fundul mărilor, iar studiul vulcanilor contribuie în mod
semnificativ la înțelegerea noastră cu privire la interiorul Terrei.
DRAGOMIR M. ANDREEA LARISA, clasa XI-a BP
Profesor Popa Rodica
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„Închisă în mărţişor se află o parte din norocul
celui care l-a purtat“
Mărţişorul, spune tradiţia populară, îl punem în prima zi
de primăvară, înainte de a coborî din pat. Când putem renunţa
să-l mai purtăm conform tradiţia ne explică un etnograf.
Cu toţii ştim că, din bătrâni, mărţişorul se oferă de 1 Martie,
când este ziua Dochiei, sau străvechiul început de an. Bătrânii
respectau cu sfinţenie credinţa că mărţişorul trebuie pus înainte de
coborî din pat şi înainte de răsăritul soarelui, astfel încât atunci
când atingi pământul să fii protejat de forţele răului. Purtarea
mărţişorului mai asigura sănătatea şi norocul, te ferea de deochi, te
făcea plăcut celorlalţi, spune etnograful Muzeului Judeţean Olt, Claudia Balaş. Copiilor li se
punea mărţişorul în jurul încheieturii mâinii, fetelor tinere – în jurul gâtului (să nu fie arse de
soare vara), femeilor – în jurul brâului (să dea naştere uşoară pruncilor), femeilor în vârstă – tot
în jurul mijlocului (dar cu rol protector, împotriva durerilor de spate). În anumite zone ale ţării
mărţişoare purtau şi bărbaţii, cei tineri fălindu-se cu ele la pălărie, iar bărbaţii însuraţi, la
încheietura mâinii. La început, mărţişorul era reprezentat de un şnur alb-roşu, de care se lega un
bănuţ de argint sau, cine îşi permitea, de aur, astfel fiind indicat şi statutul social al purtătorului.
Exista şi o perioadă anume în care era purtat, iar la mărţişor nu renunţai oricum. În funcţie de
zona etnografică, spune etnograful Claudia Balaş, mărţişorul era
scos la una dintre sărbătorile: Mucenici, Florii, Sfântul Gheorghe,
Paşte, Armindeni etc. Pentru cei care nu cunoşteau exact această
dată exista un alt reper – atunci când înfloreau arbuştii, fiind agăţat
de ramurile înverzite ale unui măceş, porumbar, trandafir.
„Mărţişorul nu se „lepăda” oricum, deoarece acolo, închisă în mărţişor, se afla o parte din
norocul celui care l-a purtat“, a mai spus Balaş.
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Primele atestari ale existentei lalelelor
dateaza acum mii de ani, lalelele fiind localizate in
zona paralelei de 40 grade latitudine Nordica, intre
Europa si China.
Fascinatia pentru lalele dateaza din secolul
al XVII lea, cand erau cultivate doar de catre
aristocrati, considerate singurii in masura sa
aprecieze frumusetea acestor flori. In prezent, exista
peste 150 de specii de bulbi de lalea, infrumusetand
gradini din diferite colturi ale lumii. Coloritul
acestor plante este foarte divers, variind de la rosu, galben roz, portocaliu sau mov pana la alb
sau chiar negru. Se spune ca lalelele sunt leagane ale zanelor.
Multa lume traieste cu impresia ca Olanda este “tara lalelelor”, dar cu cateva sute de
ani inainte ca acolo sa se cultive prima floare, in Turcia exista un cult al acestei flori. Insusi
cuvantul lalea insemna in limba turca turban.
Primul care a adus aceste flori la rang de mandrie nationala, a fost sultanul Suleyman I
pe la 1500.
Ii placeau atat de mult aceste flori incat a hotarat ca la palat si peste tot pe unde va ajunge
el, sa intalneasca doar lalele. Obiceiul a continuat si tot mai multe flori se cultivau pentru
placerea sultanilor si a familiilor acestora. Doua sute de ani mai tarziu, un alt sultan, Ahmed al
III lea a hotarat ca simbolul bogatiei Imperiului Otoman, sa fie laleaua. Erau atat de pretuite
si de protejate, la Istanbul, incat se spune ca valorau greutatea lor in aur. Perioada in care a
condus imperiul Ahmed, este cunoscuta in istoria Turciei ca” Era Lalelelor”. La acea vreme,
Istanbulul detinea monopolul cultivarii si vanzarii lalelelor, care erau simbolul orasului ca si
capitala de imperiu, dar si mandria personala a sultanului.
Primul care a reusit sa obtina cativa bulbi, dar mai ales sa afle secretul inmultirii
lalelelor, a fost Clusius, ingrijitorul “Gradinilor Regale din Praga”. In 1593 Clusius se
refugiaza in Olanda si cultiva colectia sa de lalele in Gradina Botanica din Leiden. Ani de zile
a plantat aceste flori cu un egoism rar intalnit, refuzand sa le vanda sau sa daruiasca macar o
floare. Desigur cineva a hotarat pana la urma sa I le fure si de atunci s-au raspandit in toata
Olanda. In aceasta perioada creste foarte mult popularitatea lalelei, pe fondul raritatiii ei in
Europa. Aceste minunate flori reprezinta una dintre putinele plante-simbol al unei tari, Olanda
fiind renumita la nivel mondial pentru superbele sale culturi de lalele.
Pe la 1700 s-a dat “tonul Festivalului lalelelor”. In fiecare primavara , la Palatul
Sultanului (Topkapy) se organizau noaptea, la lumina lumanarilor spectacole cu muzica, dans si
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poezie, toate inchinate superbelor flori. Si acum dupa 300 de ani, fara intrerupere , in fiecare
primavera, la sfarsitul lunii aprilie, la Istanbul se organizeaza Festivalul Lalelelor, care trebuie
sa fie in plina desfasurare, de Ziua Independentei Turciei ( 23 aprilie). Pregatirile incep cu cel
putin o luna si jumatate inainte, astfel incat imensul oras sa fie imbacat de sarbatoare. La tot
pasul gasesti ronduri si scuare cu minunate
lalele, simple sau batute , albe, roz, rosii,
mov, galbene care iti incanta privirea. Cu
petale simple sau dantelate, aceste mici
turbane de catifea, acopera orasul ca un
imens covor.
La Amsterdam au loc anual peste
140 de festivaluri diverse, unul dintre cele
mai cunoscute fiind desigur Festivalul
Lalelelor
care
simbolizeaza
sosirea
primaverii.
“Festivalul Lalelelor” din Olanda isi deschide portile, oficial, pe data de 1 mai cand au
loc focuri de artificii, concursuri, parade, concerte in aer liber, spectacole pentru copii si multe
alte surprise. Anul acesta, evenimentul va avea loc intre 2 si 9 mai si se vor celebra si 80 de ani
de cultura, frumusete si mostenire. Dar, semnificatia cea mai importanta a editiei din acest an,
este legata de faptul, ca participarea la festival poate oferii sansa unei adevarate experiente
multiculturale, avand in vedere multitudinea de traditii prezentate de catre olandezi.
“ Festivalul Lalelelor din Canada” este o sarbatoare cu radacini europene. El dateaza
de la jumatatea secolului trecut si a fost initiat ca semn al recunostintei olandezilor pentru
implicarea soldatilor canadieni in Tarile de Jos, in timpul celui de al doilea Razboi Mondial.
Totodata, Olanda a initiat acest eveniment in Canada pentru a le multumii canadienilor pentru
ospitalitatea de care au dat dovada atunci cand au gazduit famillia regala olandeza aflata in exil.
In toamna anului 1945, printesa Juliana a Olandei , le-a daruit locuitorilor din Ottawa
un cadou, ce consta in 100.000 de bulbi de lalele olandeze. Acest gest a marcat recunostinta
printesei care, in 1940, impreuna cu cele doua fice ale ei, ajunsesera in secret in Canada , la
bordul unei nave olandeze. In anul urmator printesa Juliana le-a mai oferit canadienilor inca
20.000 de bulbi de lalea.
In 1953 autoritatile din Olanda si Canada au
decis ca in fiecare primavera in Ottawa sa se
organizeze un “Festival al Lalelelor “, care sa fie
atat un simbol al prieteniei internationale, cat si o
dovada a popularitatii de care se bucura laleaua in
Canada. Chiar in acel an a avut loc primul festival al
lalelei la sugestia unui fotograf renumit, Malak
Karsh, care a pozat primele lalele imflorite pe
teritoriul regiunii Ottawa, iar fotografiile sale au facut
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inconjurul intregii lumi. Laleaua a devenit atat de iubita de canadieni, incat s-a stabilit, ca in
fiecare an in luna mai, timp de 18 zile, locuitorii din Canada franceza sa se poata bucura de
peisaje minunate, oferite de cele peste 3 milioane de lalele plantate in capitala canadiana.In
fiecare an Olanda trimite in Canada 50.000 de bulbi de allele. Festivalul lalelelor din Canada este
un “festival fara frontiere”,intrucat mai mult de20 de ambasade din Canada, precum si
numeroase grupuri entice din Canada sunt asteptate in parcul Major’s Hill din Ottawa pentru a le
dezvalui vizitatorilor diferite aspect ale culturii lor: obiecte realizate manual, cantece, dansuri.
Milioane de turisti din America de Nord, Europa si Asia participa la festival, avand acces gratuit
la toate actiunile desfasurate cu aceasta ocazie. De aceea , sarbatoarea lalelelor din Canada poate
fi considerate, pe drept cuvant cel mai mare festival de acest gen din lume.
Frumusetea lalelelor nu a trecut neobservata nici in alte state nord americane cu
comunitati de origine olandeza, cum ar fi: Albany, New York, Michigan, Iowa, Washington.
Astfel ,si in aceste state se organizeaza anual mici festivaluri ale lalelelor care au drept scop doar
sarbatorirea venirii primaverii.
La noi in tara se crede ca lalelele au fost aduse din Turcia la inceputul stapanirii
otomane. Documentele mentioneaza cultura de lalele abia pe la 1786-1788, cand au fost create
primele gradini decorative. O contributie importanta la dezvoltarea acestei culture la noi in tara a
avut-o Laboratorul de Floricultura Eforie Nord, unde s-au adunat peste 200 de soiuri. Bulbii
produsi aici au initiat in 1978 ‘’Expozitia “Simfonia Lalelelor “, care, de 30 de ani, se
organizeaza anual in Municipiul Pitesti, unde diferiti producatori si comercianti de flori isi
folosesc talentul si priceperea lor pentru a scoate in evidenta frumusetea acestor flori. La Pitesti,
primii bulbi de lalele au fost plantati in anul 1972 provenind de la floricultoul amator : Well
Alois din Arad si de la piata de flori din Oradea. Din anul 1978, an de an in mijlocul primaverii,
Pitestiul imbraca haine de sarbatoare prin gazduirea acestui unic eveniment in Romania,
standurile expozitionale ocupand peste 1000 metri patrati in interiorul “Casei Cartii” si peste
4500 metri patrati in exterior. La fiecare sfarsit de Prier ( aprilie), orasul lalelelor – Pitestiul isi
asteapta cu mare bucurie prietenii din toata lumea, amintindu –le ca a sosit primavera. Frumoasa
si atragatoare, cu nenumarate varietati de culoare si forma, laleaua ne incanta cu florile sale, iar
fara ea Simfonia n-ar mai fi la fel de fascinanta.

29

Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală,
au fost scumpe, aşa că… ai grijă de ele!
– Bine mamă, nici nu mă ating de ele!

La scoala profesora intreba pe fiecare cum ar fi scoala ideala!
-Maria, tu ce zici?
-Eu cred ca avem deja o şcoală ideală!
-Foarte frumoas Maria, dar tu Mihai?
bună.

-Păi, nu ar strica nişte manual noi, o recreaţie mai lungă şi mâncarea de la cantina mai
-Bravo Mihai! Şi tu Bulă ce crezi? Cum ar trebuii să fie şcoala ideală?
-Bulă, foarte iritat: Închisa doamnă!! Închisă!!
Clasa de ardeleni la ora de limba română:
- Elev Pop, spune, te rog, o propoziţie!
- Duminica me duc la pedure.
- Pop dragă, dar nu-i bine.
- Atunci nu me duc.

Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba romana către elevul Ionescu, când fac
cu degetul aşa înseamnă ca vii la tabla.
- Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor, eu când dau din cap înseamnacă nu vin.
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TRUFE DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ CU AVOCADO
TIMPI DE PREPARARE
Timp de preparare: 10 min
Timp de gătire: 10 min
Gata în: 20 min

INGREDIENTE
2 linguri pudra de cacao
1 praf sare
1/2 lingurita esenta de vanilie
1 avocado copt
170 g ciocolata amaruie

MOD DE PREPARARE
Amestecă ciocolata, esenţa de vanilie şi un praf de sare într-o cratiţă pusă pe bainmarie.
Amestecă încet, până la topireacompletă.
Alege avocado-ul și taie-l felii.
Pasează fructul de avocado cu furculiţa şi amestecă în ciocolata topită până la
omogenizare.
Dă amestecul de ciocolată neagră şi avocado la frigider circa 20 de minute, sau până se
întăreşte puţin.
Foloseşte o lingură pentru a forma circa 12 biluţe din amestec.
Pune-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.
Rostogoleşte-le prin palmă dacă vrei să arate mai rotunde şi frumoase.
Pune câteva linguri de cacao într-un castronel şi rostogoleşte trufele prin pudra de cacao.
Trufele de ciocolată neagra cu avocado se păstrează la frigider.
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GOFRE BELGIENE CU VANILIE
INGREDIENTE


2 oua



100 g zahar



75 ml ulei



150 ml lapte



200 g faina



1/2 linguritapraf de copt



esenta de vanilie



coaja de lamiae

MOD DE PREPARARE:
Am incercat reteta de gofre belgiene si cu albusurile battue spuma si cu ouale battue
intregi. Diferenta este insesizabila, astfel ca prefer varianta din urma, pentru ca e mai rapida.
Si murdaresc si cu un castron mai putin.
Ouale se bat cu un praf de sare pana isi dubleaza volumul. Se adauga zaharul, esenta si
coaja de lamiae si se mixeaza pana compozitia de oua devine ca o crema. Se pun apoi, pe rand,
uleiul, laptele si la sfarsit faina amestecata cu praful de copt.
In cazul in care vreti sa faceti varianta de gofre belgiene cu albusurile spuma, procedati la
fel, doar ca separate ouale, amestecand de la inceput galbenusurile cu restul ingredientelor. La
sfarsit, incorporate albusurile battue spuma tare cu un praf de sare, amestecand usor cu o spatula,
cu miscari de jos in sus.
Pentru a coace aceste gofre belgiene avem nevoie de aparatul special pentru gofre.
Ungem cu putin ulei si punem cate un polonic din compozitie. Intindem pe toata suprafata si
inchidem capacul aparatului. Se verifica din cand in cand daca sunt gata, cred ca dureaza in jur
de 4-5 minute. Aceste gofre belgiene se servesc simple, pudrate cu zahar, stropite cu ciocolata,
cu adaos de fructe sau frisca… Alegerea va apartine!
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Istoria dulciurilor. Un subiect fascinant. Cu siguranță dintre toate ramurile artei culinare,
nici un alt subiect nu ne-ar fi putut stârni interesul precum istoria dulciurilor. Dulciurile sunt
alimente râvnite de oameni de toate vârstele, începând de la copiii mici care se bucură de cele pe
care le cumpără din propriile economii sau pe care le primesc cadou, până la adulți, a căror parte
preferată a mesei de prânz este desertul.
Istoria dulciurilor începe acum 4000 de ani, informație dovedită de papirusurile egiptene.
Deși cea mai râvnită dintre toate tipurile de dulciuri este ciocolata, aceasta trece printr-o mulțime
de forme și evenimente de amploare internațională până să capete conturul pe care îl are astăzi.
Ciocolata apare la momentul în care aztecii și maiașii descoperă valoarea arborelui de cacao în
pădurile tropicale de pe Amazon sau Orinoco. Legendele consideră că semințele de cacao
fuseseră aduse din paradis și că înțelepciunea și știința rezultă din consumul fructelor arborelui
de cacao. Primul tip de ciocolată pe care oamenii au început să îl exploateze a fost în formă
lichidă. În Europa, a fost adusă de către Cristofor Columb la curtea Regelui Ferdinand al Spaniei.
Prima casă de ciocolată din lume ia ființă la Londra, în anul 1657. Pe vremea aceea, aceasta era
considerată băutura elitelor. Prețul ei scade în anul 1828 odată cu inventarea presei de cacao.
Intrând în arta culinară românească, de menționat este faptul că România a cultivat în
principal mei, grâu și orz, cereala preferată fiind meiul. Acest lucru a fost valabil până în urmă cu
200 de ani, când meiul a fost înlocuit de porumb. Însumând toate acestea ia naștere mămăliguța
și chiselița de prune sau de vișine.
Esențial este faptul că în istoria dulciurilor românești, în stadiu primar se foloseau ca
îndulcitori mierea și nectarul florilor. Cu timpul, având loc dominația romană, aceasta este vizibil
reușită și în bucătăria românească, ajungând în mâinile bucătarilor noștri plăcinta cu diferite
umpluturi. În secolul XVI, prin influențele orientale iau amploare dulciurile parfumate și cele
îndulcite cu zahăr, românii începând să se bucure și de baclava și saraila.
De unde atâtea cofetării pe străzile noastre, totuși? În jurul anului 1700 apar și cofetarii,
momentul de glorie al cofetăriei românești fiind marcat de Grigore Capsa, care fondează Casa
Capsa, după ce își face studiile la Paris, unde este elevul lui Boissier. Capsa a creat specialități
culinare ce purtau numele unor personalități de epocă.
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Francezii nu acordă o atenţie deosebită micului dejun, de regulă nu există un
mic dejun ,,lung’’şi consistent.
Micul dejun clasic –le petit déjeuner-, luat acasă, constă în cafea, ceai sau
cacao, pâine sau pâine prăjită, unt, dulceaţă.
Mulţi oameni preferă să ia micul dejun compus dintr-o cafea şi un croissant
la o cafenea, înainte de a merge la serviciu.
Franceziii au o masă caldă de două ori pe zi, prânzul –le déjeuner- şi cina-le
dîner. Înainte, pauza de prânz dura întreuna şi două ore, dar societatea modernă,
viaţa de birou a redus considerabil pauza de prânz în marile oraşe.
Seara se mănâncă rareori înainte de ora 20.00.
Elevii au ore toată ziua şi de cele mai multe ori iau prânzul la cantină. Dupăamiaza târziu iau o gustare - un goûter.
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Istoria mirodeniilor este aproape la fel de veche precum
civilizaţia umană. E o poveste aventuroasă cu expediţii îndrăzneţe,
noi teritorii descoperite, imperii măreţe, războaie câştigate şi
pierdute, tratate şi acorduri semnate, răspândirea de noi tehnologii,
religii şi credinţe. Încă de la începuturile schimburilor comerciale,
mirodeniile erau cele mai valoroase mărfuri.
Condimentele au făcut obiectul unui comerţ intens în trecut, drumul
lor pornind de pe teritoriul actual al Indoneziei. O parte se îndreptau
spre Imperiul Chinez, altă
parte spre India, o altă
sursă importantă de mirodenii
a Asiei, urmând apoi
calea Orientului Apropiat,
Veneţiei şi înaintând
spre vestul Europei. „Veneţia
s-a îmbogăţit de pe urma
comerţului cu mirodenii.
Dacă stăm şi ne gândim,
chiar
şi
descoperirile
geografice au legătură
cu mirodeniile. Una dintre
marile izbânzi ale lui
Cristofor Columb, când s-a
întors înapoi în Spania, a
fost aceea că a găsit calea
spre Indii şi că a găsit
piper. De fapt, descoperise ienibaharul; nu era deloc piper“, a mai spus profesorul Beceanu.
Continuând cu şirul exploratorilor, ajungem la Vasco Da Gama, despre care se spune că n-a fost
atât de bucuros de descoperirea drumului către răsărit, cât a fost bucuros că a ajuns la sursa
primară de aprovizionare cu mirodenii - piaţa Indiilor.
Elevii din clsa a IX-a OP din cadrul Liceului Tehnologic ,,UCECOM” SPIRU HARET, au
prezentat în data de 14.12.2017.o activitate cu denumirea ,,ISTORIA MIRODENIILOR”.Au
realizat
planşecu diferite mirodenii sub atenta îndrumareadoamnelorprofesoare Popa Rodica şi Vasilescu
Lusy. Elevii au fost încântaţi să descopere multitudine de legende despre mirodenii.

Profesor coordonatorRODICA POPA
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Praful de copt in actiune...
1. Într-o sticlă de plastic (de suc) introdu 100ml oţet. Pregăteşte alături un balon din cauciuc în
care toarnă conţinutul unui plic de praf de copt. Fixează capătul balonului de gâtul sticlei şi lasă
conţinutul balonului să cadă peste oţet. De ce balonul se “umflă” singur?
2. În două pahare Erlenmeyer puneţi câte 100 ml oţet. În primul adăugaţi o picătură de cerneală
roşie iar în al doilea o picătură de cerneală albastră. Turnaţi apoi în fiecare conţinutul unui plic de
praf de copt. Veţi obţine „valuri de spumă colorată”!Care este explicatia?
...Intra in actiune OUL
3. Un ou, se scufundă pe jumătate în oţet sau zeamă de lămâie. Ce se observă după câtva timp?
Cum explicati din punct de vedere chimic? Se poate face o legătură între cele observate şi
apariţia cariilor dentare?
4. Alt ou se introduce intr-un pahar cu o solutie diluata de acid clorhidric. Oul se va scufunda si
se va ridica la suprafata, dand impresia ca “inoata”...Ce fenomene fizice si chimice au loc?
...Si cateva metale “chinuite”...
5. Într-o eprubetă cu “saramură” se introduce un cui nou de oţel. Se observă o transformare?
6. Un obiect de argint (monedă, inel) în contact cu sucul de ceapă sau cu tomatele se înnegreşte
deoarece acestea conţin sulf care cu argintul formează o combinaţie de culoare neagră. Ce se
întâmplă dacă se cufundă obiectul de Ag în Coca-Cola sau zeamă de lămâie ?
LUMINI IN EPRUBETA
Oxigenul este o substanţă chimică foarte importantă. Pe lângă faptul ca întreţine viaţa, cea
mai importantă proprietate a lui este aceea că întreţine arderea.
Se încălzeşte o eprubetă ce conţine un amestec de MnO2 şi KClO3. Când se observă
degajarea de gaz se aruncă câteva pastille de sulf. Imediat va apare în eprubetă o lumină albastră
spectaculoasă.
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Ecuatii chimice:
KClO3→2 KCl +3 O2 ↑
S + O2→ SO2
Obs.: Sulful arde cu flacara albastra stralucitoare.
FOC PE APA SAU TRANSFORMAREA APEI IN “ VIN”
Într-un cristalizor cu apă şi câteva picături de fenolftaleină se introduce o bucăţică de
sodiu sau potasiu metalic aşezată pe hârtie de filtru. Se acoperă cristalizorul cu o pâlnie de sticlă.
Sodiu metalic în contact cu aerul se aprinde, iar cu apa formează o substanţă numită sodă
caustică care schimbă culoarea lichidului din vas.( Fenolftaleina in mediul bazic se inroseste.)
Ecuatia chimica:
2 Na +2 H2O →2NaOH + H2↑
CEATA
Ceaţa este un fenomen natural, care se formează datorită condensării vaporilor de apă din
atmosferă. În laborator putem produce ceaţa folosind un simplu vas de sticlă.
Un vas de sticlă ( de preferintă o sticlă) în care s-a introdus în prealabil HCl concentrat,
se acoperă cu un dop murdar de amoniac. Imediat în sticlă apare un fum alb asemănător ceţii.
Cele două substanţe cand s-au întâlnit au produs un fum ca ceaţa, o substanţă nouă
numită ştiinţific clorură de amoniu, iar popular - ţipirig.
Ecuatia chimica :
HCl + NH3 →NH4Cl
FOCUL RECE
O batistă poate rămâne întreagă chiar dacă arde cu flacără.
Cu un cleşte metalic se prinde de un capăt o batistă înmuiată în apă, apoi în alcool, şi i se
dă foc. Batista va arde dar, va rămâne întreagă.
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Batista a fost muiată în apă, stoarsă bine, apoi imuiata în alcool. Când i s-a dat foc,
căldura degajată a folosit pentru uscarea batistei.
FLACARI SI FUM
Într-un creuzet se realizează un amestec din părţi egale de zahăr şi KClO3 (1-2g din
fiecare). Se pot adăuga şi pulberi metalice (Mg, Fe). Cu pipeta se adaugă 1-2 picături
de H2SO4 concentrat. Amestecul se aprinde, arzând cu flacără vie de culoare violet. Efectul este
spectaculos.

CERNEALA CARE DISPARE
Semneaza o hartie oarecare cu « cerneala » rosie, obtinuta din solutie de amoniac si
fenoltaleina. Dupa un timp cerneala dispare, deoarece amoniacul se evapora si fenolftaleina se
decoloreaza.

ARBORI CHIMICI
Pomul lui Saturn. Intr-un pahar Berzelius mai mare, umplut cu o solutie de acetat de
plumb, foarte diluata, se scufunda o lama de zinc, pe care sunt fixate cateva fire de cupru. Pe
aceste fire se va depune plumbul dezlocuit din combinatie de zinc, formand lamele stralucitoare
cu aspectul frunzelor de feriga.
Pomul Dianei. Intr-o solutie diluata de azotat de argint se picura o picatura de mercur.
Imediat incepe dezlocuirea argintului din combinatie, el amalgamandu-se cu restul de mercur,
formand ace lungi, stralucitoare.
Ariciul metalic. Intr-un pahar, cu o solutie de clorura stanoasa, se atarna cu o sarma de fier
o mica granula de zinc metalic. Zincul scoate din combinatie staniul, acesta depunandu-se pe
granula sub forma de ace stralucitoare.
Arborele cu frunze de argint. Pe o placa de sticla se lipeste o hartie reprezentand un pom.
La extremitatea superioara atrunchiului se fixeaza cu benzi de celofan ,fire de cupru, care sa
intruchipeze ramurile. In dreptul acestor fire se picura azotat de argint, diluat, si se lasa placa
orizontal, de preferinta la intuneric.
A doua zi, se va observa ca ramurile sunt acoperite cu « frunze » de argint.
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