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Revista noastră apare semestrial 
 

Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� informaţii utile. 
 
 
 
 
 

  
 
     
  
 
 

 
Coordonatori :  
� prof. ing. Barbur Maria – barbur_maria@yahoo.com 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen – miclausdorina@yahoo.com 
 

Colaboratori: 
� prof. dr. Frânc Sorin Mihai. 
� prof.: Marchiș Oana 
� prof. ing.: Raţa Livia Natalia, Toma Vasilica Ramona, 
� secretar șef: Ardelean Luminița 
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Editorial 

“Eurabia”, sau noua Europă supusă Islamului” 
 

Cum aceste zile porțile Europei sunt 
zguduite de valurile de imigranți îndârjiți și de 
neoprit, subiectul în sine stârnește numeroase și 
aprige controverse. Unul, suscită o atenție 
specială și este atribuit lui Gisèle Littman, cu 
pseudonimul de Bat Ye’or – Fiica Nilului, 
scriitoare britanică de origine evreiască. care, în 
teoria sa privind imigranții de la porțile Europei, 
“fondează” termenul de “Eurabia” scriitoarea în 
cauză fiind de fapt socotită “părintele” teoriei 
conspirației odată cu publicarea în 2005 a cărții 
sale „Eurabia: Axa Euro-Arabă”, în care 
anticipează crearea unui singur stat pe 
continentul european, supus unui imperiu 
musulman. Pe scurt, teoria lui Bat Ye’or este 
simplă: Uniunea Europeană a permis ea însăși să 
cedeze în fața intereselor lumii arabe. Cererea 
pentru petrol, predilecția europeanului de găzdui 
străini și dorința de a se erija ca o contrapondere 
la puterea Americii sunt rădăcinile anti-
sionismului, antisemitismului și ale urii împotriva 
SUA. 

 Amenințarea, spune Bat Ye’or nu este 
doar la adresa Israelului, ci la supraviețuirea 
Europei majoritar creștine, așa cum este ea 
acum. Criticii Eurabia acuză că în carte sunt 
puține referințe văzute atât din perspectiva 
europenilor, cât și a arabilor. În schimb, poziția 
adoptată de autoare este cam în linia politicii 
partidului Likud, care îi vede pe europeni 
neprietenoși cu Israelul și care favorizează pe 
nedrept palestinienii. Puțini dintre cei care văd 
un pericol islamic sunt și adepții acestei teorii. 
Explicațiile pentru comportamentul legiutorilor 
europeni nu provin din sociologia, psihologia sau 
chiar istoria națiunilor, ci se bazează exclusiv pe 
invocarea unei propagande asidue pro-arabe. În 
cartea ei, Eurabia nu este viitorul distopic al 
bătrânului Continent căzut sub autoritatea legii  

Șaria, ci mai degrabă o uniune a europenilor 
cărora trebuie să le fie rușine că au acceptat 
dominația arabă la ei în casă. 

 Exodul refugiaților a atins cote 
nemaintâlnite în perioada modernă. Macedonia, 
de exemplu, a ajuns să fie tranzitată de 3.000 de 
refugiați, în special sirieni și irakieni, în drumul lor 
către statele din Nordul Europei. Iar numărul lor 
se estimează ca va crește în perioada următoare. 
Ministrul de interne german a anunțat că 
Germania se așteaptă la peste 800.000 de cereri 
de azil pentru acest an. Este dublul cifrei 
avansate la începutul anului și de patru ori mai 
mult decât cei 202.000 de azilanți înregistrați în 
2014. „Fluxul emigranților via Marea Egee și 
Balcani a crescut semnificativ”, a adăugat 
oficialul german, iar situația din Grecia s-a 
deteriorat rapid cu avalanșa de imigranți 
proveniți din zonele de conflict din Siria și Irak” 

Din ianuarie şi până în iunie, 102.000 
imigranți au pătruns în UE prin Macedonia, 
Serbia, Bosnia-Herțegovina, Albania, Muntenegru 
şi Kosovo, față de 8.000 în aceeaşi perioadă a 
anului trecut, potrivit Agenției FRONTEX 
însărcinate cu frontierele externe ale spațiului 
Schengen. În total, potrivit Frontex, în primele 
şapte luni ale anului numărul de imigranți de la 
frontierele UE a atins 340.000, față de 123.000 în 
aceeaşi perioadă a lui 2014. Numai săptămâna 
trecută, aproximativ 5.300 de persoane, 
provenind în principal din Africa subsahariană, au 
fost salvate pe Mediterana, în cadrul mai multor 
zeci de operațiuni de salvare efectuate de către 
Marina italiană sau Misiunea europeană Triton. 
 Qvo vadis, Europa?  

 
 

Prof. dr. Mihai Sorin Frânc.  
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Proiectul educațional extracurricular de informare și implicare 
“BUNELE MANIERE, IERI ŞI AZI” 

ediţia a IV-a, 14 mai 2015 
 

Proiectul „BUNELE MANIERE, IERI ŞI AZI” este un proiect educaţional extracurricular de 
informare şi implicare, care se desfăşoară pe o perioadă de 5 ani şcolari: 2011- 2016.  

Organizatorii proiectului sunt: 
-   O.N.G. Comunicaţi prin noi; 
-   Primăria Municipiului  Baia Mare; 
-   Inspectoratul Școlar Judeţean; 
-   Casa  Corpului  Didactic. 

În cadrul proiectului au fost implicaţi ca parteneri următoarele unităţi de învăţământ 
preuniversitare şi universitare: 

- Colegiul Economic „Nicolae  Titulescu”, Baia Mare; 
- Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Baia Mare; 
- Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare; 
- Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare; 
- Grădiniţa cu program prelungit „Floare de colţ”, Baia Mare; 
- Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“, Târgu Lăpuş; 
- Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare; 
- Liceul „Traian  Vuia” – Tăuţii  Măgherăuş – Şcoala Nistru; 
- Şcoala Generală „Avram Iancu”, Baia Mare; 
- Universitatea de Nord – Facultatea de litere, Baia Mare. 

            Director proiect, prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen şi prof. ing. Barbur  Maria – Colegiul Tehnic 
Transilvania Baia Mare au coordonat următoarea echipă de proiect, formată din: 

   prof. ec. Hoban Carmen – Colegiul Economic ,,Nicolae  Titulescu”; 
                                prof. ec. Miclăuş Rodica Elena – Colegiul Economic ,,Nicolae  Titulescu”; 
                                prof. Miclăuş Lucian Vasile – Colegiul Naţional ,,Gheorghe Şincai”; 
                                prof. Mone Rodica – Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”; 
                                prof. ing. Glodean Ligia – Colegiul Tehnic ,,Anghel  Saligny”; 
                                prof. ec. Ghiras Dănuţ Cornelica – Colegiul Tehnic Transilvania; 

    prof. Goga Anca Ioana – Grădinţa cu program prelungit ,,Floare de colţ”;  
                                prof. ing. Cureu Ionela – Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil”; 
                                prof. Cauni Coc Tatiana – Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”; 
                                prof. Gavrilă Cornel – Liceul „Traian  Vuia” – Tăuţii  Măgherăuş – Şcoala Nistru; 
                                prof. Gogea Rodica – Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu”; 
                                şef lucrări dr. Andronache Constantin – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,  
                                                                                                        Centru Universitar Nord din Baia Mare. 

Scopul proiectului a fost de utilizare a unei comunicări eficiente, de educarea limbajului, de aș 
forma atitudini şi deprinderi comportamentale respectând normele codului de manifestare adecvată, de 
promovare a  imaginii personale şi de descoperire a propriei personalităţi. 

Prin acest proiect s-a stabilit că secretul unui comportament agreabil şi civilizat în societate se 
poate obţine prin decantarea bunelor obiceiuri filtrate şi adaptate de la o generaţie la alta. Familia, 
şcoala, anturajul au un rol capital în formarea unei existente normale a oricărui individ. Un adevăr 
cunoscut, dar neasimilat suficient, spune că drumul libertăţii trece prin cultură. 

ACTIVITĂTI   EXTRACURRICULARE 
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Bunele maniere sunt esenţiale pentru adaptarea elevilor în diverse situaţii sociale, întrucât stau 
la baza primei impresii pe care o lasă celor din jur. O persoana care vorbeşte şi se comportă politicos va 
fi tratată cu mai multă bunavoinţă şi va fi acceptată mai uşor într-un grup. De aceea, este bine ca elevii 
să înceapă să înveţe de la cele mai mici vârste care sunt bunele maniere în societate. 

Tema propusă pentru anul şcolar 2014-2015 a fost: 
„Cadouri – cui, ce, când şi cum dăruim sau primim?”,  

în cadrul căreia s-au desfășurat activităţi de învăţare și evaluare cum ar fi: 
- activităţi practice: comportarea pe stradă,  în mijloacele de transport, la teatru, cinematograf, la 

restaurant, etc. 
- analiza unor situaţii date;                                                                  
- identificarea comportamentelor nepotrivite şi efectele acestora; 
- selectarea unor mesaje din lecturi, proverbe, zicatori şi utilizarea lor în condiţii adecvate; 
- adaptarea la diferitele  situaţii reale, în diferite locuri; 
- discuţii libere; 
- recunoaşterea implicării şi a progresului prin recompense formală: diplome, cărţi. 

În timpul implementării proiectului au fost afişate în unităţile de învăţământ  pliante informative 
şi fotografii din timpul desfăşurării activităţilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proiectul a fost cunoscut şi promovat în reviste şcolare, articole de specialitate şi la simpozioane 

tematice. 
Organizarea  activităţilor s-a făcut pe ateliere de lucru, în cadrul cărora coordonatorii de proiect 

din cadrul instituţiilor de învăţământ au întocmit o bază de date a elevilor şi cadrelor didactice implicate 
la nivel de instituţie. Au stabilit temele alese de elevi pentru acţiunea comună, teme alese fie individual, 
fie în grup, din cele propuse sau curiozităţi din codul bunelor maniere, la alegere şi s-au stabilit 
modalităţile de prezentare.  

Lucrările elevilor, eseurile, scenetele, filmele documentare, desenele şi colajele, activităţile de 
promovare şi popularizare a proiectului au fost recompensate prin cărţi. Pentru aportul adus în cadrul 
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proiectului, elevii au fost recompensaţi cu premii, iar cadrele didactice au primit documente justificative 
de implicare.  

Poze din cadrul activităţii 
 

 

                                                                                                                                                                                                       

 
 

 
     

                                                                                                               

Premierea participanţilor 
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Prin acest proiect am încercat să subliniem că fiecare dintre noi păşim în viaţă cu o diversitate de 
calităţi şi contribuim la diversitatea vieţii. Diferenţele individuale sunt resursele pentru o educaţie 
contemporană eficientă şi productivă. Diversitatea elevilor înseamnă prosperitatea şcolii şi a societăţii 
noastre. 

Fiecare dintre noi trebuie să alegm cu grijă cadourile, pentru că ele ne vor ţine aproape 
persoanele pe care le tratăm cu respect în adevăratul sens al cuvântului. Cadoul nu este obligatoriu. El 
nu poate fi nici cerut, nici comandat, nici sugerat decât în câteva situaţii speciale. Însă un om bine 
crescut va primi cu plăcere câteva sfaturi în acest domeniu. A ști să oferi mici daruri și să o faci cu 
discreţie este un semn de nobleţe sufletească. Există oameni generoși, dar există și oameni meschini și 
zgârciti. Nu este totuși greu de observat că o persoană care nu intră într-o casă cu mâna goală, este 
privită cu mai multă simpatie, decât musafirul ce se scuză de fiecare dată că la florărie era închis! Modul 
în care dăm și primim cadourile se învaţă.  

Atunci când facem cadouri avem parte de una din bucuriile vieţii. Ne dorim mereu să le facem 
plăcere celorlalţi, dar trebuie să ţinem cont mereu că gestul în sine este mai important decât valoarea 
materială a cadoului. Este o plăcere să alegem și să oferim personal un cadou, pentru a ne arăta 
recunoștinţa și aprecierea faţă de cei dragi. 

Secretul este: un cadou trebuie gândit, cumpărat, ambalat și oferit, dar el trebuie să fie frumos, 
util și să provoace o adevarată plăcere celui care îl primește. 

Pentru ca fiecare cadou pe care îl facem să fie perceput ca un gest onorabil este nevoie să 
oferim un obiect pe care privindu-l să ne amintească de momentele plăcute care ne leagă. 

 

prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen  
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Era o zi cu soare-n Paris, 
Dar el nu venise pe lume ca un prinţ. 
În acea zi, mama lui muncea în piaţă 
Şi l-a abandonat cu inima de gheaţă. 
 
N-a vrut să moară-n mizerie, 
Voia s-ajungă sus, până la stele. 
A scos un mare ţipăt de  durere 
Şi pretutindeni s-a făcut tăcere. 
 
 
Era diferit de toţi ceilalţi, 
Orfelinatul i-a fost palat, 
Dar şi-a dat seama că e înzestrat, 
De-a mirosi miresmele de neuitat. 
 
 
Crescând, avea nevoi tot mai mari, 
De-a  mirosi miresme tot mai tari. 
Prin multă muncă și mult chin, 
Spera să găsească mirosul divin. 
 

Întorcându-se spre casă, 
Zărise o fată frumoasă… 
Avea mirosul unicat, 
Se îndrăgostise imediat. 

 
 
 

Nu se îndrăgostise de chipul ei, 
Ci de parfumul minunat... 
Voia doar să-i miroase trupul, 
Şi-a sufocat-o imediat. 
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Ştia că trebuie să continue,  
Să caute unicul element… 
Ce conţinea secretul lumii, 
Mirosul unic şi perfect. 

 
Ajunse muncitor în Paris, 
Dar crimele se înmulţiră. 
Era vânat şi căutat  de toţi, 
Înconjurat de ziduri şi de porţi. 

 
Era pe cale să găsească un rezultat, 
Când ultima victimă i-a scăpat.  
În căutarea ei plecară imediat, 
Deşi era chiar fată de împărat. 
 
 

Mirosul ei era de neuitat,  
Şi a găsit-o imediat. 
N-a ezitat să o răpună 
Sub cer senin și clar de lună. 

 
A fost prins şi judecat, 
Într-un final la moarte condamnat. 
Dar mai avea o carte de jucat, 
Un parfum care să-l facă împărat. 

 
Nu mai avea motive să trăiască, 
Nu mai vedea alinare-n astă-viată. 
S-a lăsat devorat în piaţă de străini, 
Atraşi de parfum și de-un zâmbet senin! 

 
 
 
 

 
 

Marc Denisa, clasa a IX-a B 
Prof. Marchiş Oana 
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Merg încet, se ţin de mână 
Şi se leagănă uşor , 
Un bătrân şi o bătrână 
Adânciţi în lumea lor. 

 
Se opresc ,îşi trag suflarea 
Şi se ţin mai strâns de mână, 
Sânt bătrâni, dar ei la Domnul 
Mulţumesc că-s împreună. 

 
Împart şi dureri şi doruri... 
Amintiri care-i unesc, 
Din privirea lor fragilă, 
Vezi cum încă se iubesc. 
 
 
Viaţa lor e o poveste, 
O nuvelă ... un roman, 
A trecut aşa grăbită, 
Parc- a fost un singur an. 
 

 
Timpul, a trecut ca vântul, 
Toate le-au trăit cu foc... 
-Dacă poate murim mâine... 
Să ne puneţi la un loc! 
 
 
 

 
 

Danci Veturia, clasa a XII-a As 
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Rob Roxana, clasa a XII-a As 
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(Partea a doua) 

Femei în domenii „rezervate” bărbaților 
 
Elisa Leonida Zamfirescu  (1887-1973) prima femeie inginer din lume. 

Elisa Leonida Zamfirescu sora inginerului Dimitrie 
Leonida a fost, se pare, prima femeie inginer, nu numai din 
România, dar și din lume. 

Respinsă, din cauza prejudecăților, de conducerea 
Școlii de Poduri și Șosele din București (vechea denumire a 
Institutului Politehnic), s-a înscris , începând cu 1909, la 
Academia regală Tehnică din Berlin, Charlottemburg, pe care 
a absolvit-o în 1912, devenind prima femeie inginer din 
Europa. Timp de 42 de ani a condus laboratoarele 

Institutului Geologic din România. 
 

Maria Teohari – prima femeie astronom din România. 
S-a născut la Giurgiu pe 22 aprilie 1885. Vorbea curent 

engleza, franceza și germana, desena, picta și cânta cu măiestrie 
la pian. Totodată, știa să brodeze, se pricepea la croitorie, scria și 
făcea traduceri. Marea sa pasiune era însă matematica. Așa se 
face că va urma cursurile Facultății de Științe din București, 
pentru ca apoi să se specializeze în Franța, în domeniul 
astronomiei. Va alege fizica solară studiind acest domeniu la 
Paris și la Nisa. Va lăsa 44 de desene deosebit de amănunțite, pe 
foaie de calc, prezentând activitatea solară. După observațiile 

efectuate în Franța, cu privire la petele solare și la planetele mici, începând cu anul 
1914, Maria Teohari își continuă cercetările la Observatorul Astronomic din București și 
începe să publice lucrările despre petele solare cât și alte fenomene astronomice în 
Anuarul Observatorului și în revista “Natura”. A publicat numeroase manuale de 
matematică și astronomie aducându-și contribuția la învățământul românesc. 
Sarmiza Bilcescu-Alimănisteanu este prima femeie doctor în drept din lume. 

NOUTĂȚI DIN DOMENII DIFERITE 
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S-a născut la 25 aprilie 1867, a studiat la Paris devenind 

prima femeie acceptată la cursurile Facultății de drept. Decanul 
facultății de drept din Paris care se opusese inițial admiterii ei 
declara după examenul final: „Succesul domnișoarei Sarmiza 
Bilcescu la facultatea noastră, a onorat Franța și școala de drept din 
Paris și a împrospătat vechea afecțiune ce ne leagă de România”. 
Sarmiza Bilcescu revine în România pentru a practica avocatura și 
se înscrie la baroul Ilfov. Se lovește însă de opoziția celor care 
pretindeau că spre a fi avocat, o femeie trebuie să aibă mai întâi 

autorizație maritală. A fost admisă în cele din urmă dar nu a practicat avocatura 
niciodată. 

 
 

Ella Negruzzi – prima femeie avocat din România. 
Ella Negruzzi, nepoata scriitorului Costache Negruzzi, a 

absolvit Facultatea de Drept la Iași. 
În aprilie 1913 izbucnesc proteste vehemente la baroul din Iași, din 
partea bărbaților la aflarea veștii că o femeie le-ar putea deveni 
colegă. Curtea de apel a fost asaltată cu cereri de infirmare a 
titlului de avocat al Ellei negruzzi. 

I s-a permis cu greu, după șase ani de procese, să profeseze 
avocatura devenind, astfel prima femeie avocat din România. A 
profesat în Baroul Covurlui – Galați și în 1919, în Baroul București. 

S-a remarcat în perioada interbelică ca o militantă pentru drepturile femeilor, punând 
bazele Asociației „Emanciparea femeii”. Simpatizantă a ideilor de stânga, Ella Negruzzi a-
a postat alături de I. Gh. Maurer, Lucrețiu Pătrașcu și alți 21 de avocați în apărarea 
comuniștilor din celebrul proces de la Craiova. Printre comuniștii aflați în boxă erau 
nume grele precum Ana Pauker, S. Marcovici, Liuba Chișinevschi, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș. Ella Negruzzi este considerată prima avocată pledantă din 
România. 

 

 
 

prof. ing. Barbur  Maria  
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(partea întîi) 
                                                                                                                  

Lumea în care trăim se află într-o evoluție 
continuă, iar ultimul secol a adus vieții 
moderne schimbări mai mari decât au facut-o 
milenii de progres gradual inaintea sa. 
Avansul tehnologic, medical, științific și de 
orice altă natură se face exploziv, îin salturi, 
iar visele de astăzi reprezintă realitățile de 
mâine. Lucrările de anticipație și filmele 
science-fiction au început deja să reprezinte 
parcă un itinerariu în lumea zilelor noastre, 

trasând de multe ori parcursul real al lucrurilor. Dată fiind această situație, nu este prea hazardat 
să speram în concretizarea sugestiilor din prezentarea ce urmează. 

1. Colonizarea oceanelor 
 

Colonizarea oceanelor reprezintă stabilirea permanentă a oamenilor în oceane. Asemenea 
concentrări umane ar putea pluti la suprafața apei, ancorate în solul oceanic, ar putea exista într-o 
poziție intermediară în apă, sau chiar pe solul oceanic. Avantajele colonizării oceanice includ 
lărgirea suprafeței locuibile a Terrei și extind accesul la resursele naturale. Oceanul este, cu 
siguranță, mai ușor de colonizat decât spațiul și, de aceea, este primul pe listă, reprezentând o 
bază solidă pentru abordarea celui de-al doilea. 

Ne vom aventura într-o astfel de cucerire? Da, dar trebuie luate în considerație 
realitățile economice. Pentru a deveni autonomă, colonia trebuie să aibă un randament de 
producție foarte bine raportat la intreținerea vieții în ocean. În timp ce ar salva costurile 
dobândirii de pământ, construirea unei structuri plutitoare, care să supraviețuiască în apele 
oceanului, ar avea propriile costuri. Una dintre cele mai realistice posibilități în ce privește 
autonomia unei platforme oceanice ar fi producerea electricității prin tehnologie hidroenergetică. 

 

2. Tunelul transatlantic 
 

Un tunel transatlantic este un tunel ipotetic care ar traversa Oceanul Atlantic între 
America de Nord și Europa și ar suporta tranzitarea persoanelor sau a mărfurilor cu ajutorul unui 
anumit mijloc de transport, la viteze uriașe. Se vehiculează că alegerea cea mai potrivită ar fi 
trenul magnetic, de tip maglev, și se sugerează atingerea unor viteze colosale, de până la 8.000 
de kilometri pe oră. Implicațiile presupuse de un asemenea tunel sunt uriașe, deoarece el ar 
comporta utilizarea unor tehnologii extrem de avansate și ar însemna parcurgerea distanței dintre 
Londa și New York în mai puțin de o oră, adică în doar o fracțiune din timpul și din costurile 
necesare în prezent. 

Este un proiect realizabil? Planurile  pentru un asemenea tunel nu au progresat din faza 
conceptuală și nimeni nu urmărește în mod activ un asemenea proiect. Principalele bariere care 
se interpun în calea construirii unui astfel de tunel sunt costurile – aproximativ 12.000 de 
miliarde de dolari și limitarea cunoașterii actuale a fizicii materialelor. Un tunel transatlantic ar fi 
de 215 ori mai lung decât cel mai lung tunel din lume și probabil ar costa de 3.000 de ori mai 
mult.  
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3. Rețeaua municipală Wi-Fi la nivel global 
 

Wi-Fi–ul municipal este conceptul de transformare a unui întreg oraș într-o Zonă de 
Acces Wireless, având ca scop suprem transformarea accesului wireless la Internet într-un 
serviciu de nivel global. Acest lucru se realizează în mod normal prin furnizarea unei lățimi de 
bandă de Internet pe calea undelor ( Wi-Fi ) în porțiuni mari ale unei zone municipale, sau chiar 
în întreaga regiune, cu ajutorul unei rețele de emisie de mare acoperire. Această chestiune 
presupune folosirea a sute de routere poziționate în spații publice, îndeosebi pe stâlpi utilitari.  
  Putem avea așa ceva? Această tehnologie chiar există în prezent în unele orașe ale 
lumii.  Totuși, nu este întâlnită suficient de des încât să poate fi considerată o rețea globală. În 
general, o firmă privată lucrează în strânsă legatură cu autoritățile locale pentru a construi o 
asemenea rețea și a face operațională. Finanțarea se face în egală măsură de părți. Odată 
operațională, accesarea serviciului poate fi gratuită, suportată prin publicitate, furnizată printr-o 
taxă lunară achitată de fiecare utilizator sau prin diferite alte mijloace. 

 

4. Membrele bionice 
 

Bionica este un termen care sugerează fuziunea metodelor și a conceptelor folosite în 
biologie și inginerie, două unghiuri foarte diferite de percepere a lumii și a mediului. În 
medicină, bionica reprezintă înlocuirea sau susținerea organelor sau a altor părți din corp cu 
ajutorul unor versiuni mecanice. Implanturile bionice diferă de protezele simple, mimând foarte 
fidel funcționarea unui organ sau chiar perfecționând-o. În tehnologie, bionica sugerează 
dezvoltarea unor tehnologii specifice care mimează adaptarea biologică la mediu. Experimentele 
au dus la realizarea unui material ce imită textura și rezistența pielii de delfin, precum și a unor 
dispozitive de tip sonar, ce funcționează pe principiul ecolocației liliecilor. 
  Se poate realiza? Da. Aceasta tehnologie este în plină dezvoltare de câțiva ani și încă din 
stadii incipiente a cunoscut multe aplicații reale. Exemplele de bionica inginerească includ 
aparatele Velcro și reflectoarele “Cat’s eye” (Ochi de pisica), iar cele de bionica medicală 
numără, între altele, inimile artificiale și aparatele auditive. 

 

5. Câmpul antigravitațional 
 

  Câmpul antigravitațional sau antigravitația reprezintî caracteristica unui obiect sau a unui 
loc de a exista într-o stare de independență completă față de forța gravitației, adică în 
imponderabilitate. Nu se referă la combaterea forței gravitaționale prin opunerea unei forțe de o 
altă natură, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul balonului cu heliu. Antigravitația 
presupune ca resorturile fundamentale ale forței gravitaționale să fie ori anulate ori inaplicabile 
locului sau obiectului prin intermediul unei intervenții tehnologice. Câmpul antigravitațional este 
un concept adesea menționat ăn science-fiction, în special în contextul propulsării navelor 
cosmice. Conceptul a fost introdus pentru prima oară în lucrarea “Primul om din Lună”, a lui 
H.G. Wells, iar din acel moment a reprezentat unul dintre subiectele favorite ale tehnologiei 
imaginative. Aplicațiile practice ale antigravitației ar însemna atât costuri reduse de transport cât 
și manipulare gravitaționala în spațiu. 
  Se poate realiza? Pe scurt, răspunsul este nu. Totuși, existp teorii care par să indice 
existența sau măcar posibilitatea apariției câmpului antigravitațional în realitate. Una dintre cele 
mai cunoscute dovezi este efectul Biefeld-Brown. Acest efect nu reprezintă, tehnic, 
antigravitația, dar îi imită oarecum efectele. Fenomenul a fost descoperit în 1928 de către 
profesorul Biefeld împreună cu colaboratorul său T.T.Brown. Ei au constatat că o particulă 
încarcată electric, aflată în mijlocul unui spațiu puternic electrizat, va produce un câmp de 
respingere în jurul său. 

 
 

prof. Ing. Miclăuș Dorina 
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Indiferent dacă sunt savanţi care pot să picteze o capodoperă legaţi la ochi, genii care 
pot să efectueze calcule complicate pe care doar computerele pot să le realizeze sau persoane 
care îşi amintesc fiecare detaliu din vieţile lor, oamenii cu abilităţi speciale par să fie numeroşi 
în societate. 

Însă puterile speciale pe care le deţin şase persoane, ale căror poveşti de viaţă sunt 
descrise într-un articol publicat pe site-ul collective-evolution.com, depăşesc cu mult puterea 
de înţelegere a savanţilor din zilele noastre, deşi cercetătorii au studiat astfel de abilităţi în 
ultimele decenii. 

 
1. Ingo Swann  şi  vederea  la  distanţă 

 

Vederea la distanţă se referă la capacitatea unei persoane de a descrie cu mare precizie 
un obiect aflat din punct de vedere geografic la sute de mii de kilometri de locul în care se află 

aceasta. Este vorba despre o putere specială care nu este 
deţinută de un singur om, ci de mai mulţi, iar acest lucru 
reprezintă un fapt verificat. CIA, NSA şi Universitatea 
Stanford au colaborat în cadrul unui studiu ce a vizat 
fenomenele parapsihologice. Experimentul, întins pe durata 
a peste două decenii, a inclus şi vederea la distanţă. 

În acele experimente, mai multe persoane au fost 
capabile să descrie obiecte distincte, aflate în încăperi 
separate, dar şi obiecte îndepărtate, aflate în zone în care 
acele persoane nu au călătorit niciodată. 

Specialiştii spun că această "super-putere" constă în 
proiecţia conştiinţei în afara trupului şi trimiterea ei într-un 

loc aflat la mare depărtare de locul în care se află trupul persoanei respective. 
Aşa cum a descris un articol apărut în Journal Scientific Exploration, unul dintre 

participanţii la experiment, Ingo Swann, a fost capabil să "vadă" şi să descrie un inel din jurul 
planetei Jupiter despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau că exista la acea vreme. Ingo a reuşit 
apoi să "vadă" şi Luna, dar şi alte fenomene ciudate, cu ajutorul puterii sale din domeniul 
parapsihologiei. 

Vederea la distanţă este şi a fost folosită de-a lungul ultimelor decenii de agenţiile de 
spionaj, care au alocat mulţi bani, timp şi resurse în programele de cercetare a acestei "super-
puteri". 
 
 2. Uri Geller  şi  telechinezia 

Un alt exemplu impresionant provine din cercetările întreprinse de fizicianul şi inginerul 
din domeniul aerospaţial Jack Houck. Alături de colonelul J.B. Alexander, Houck a întreprins o 
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serie de experimente pentru a testa validitatea telechineziei (mişcarea obiectelor cu puterea 
minţii, n.r.). În acele experimente, participanţii erau învăţaţi cum să îşi iniţieze puterile 
telechinezice, folosind diverse obiecte din metal. Ei au putut astfel să îndoaie acele obiecte din 
metal doar prin puterea minţii, fără să aplice niciun fel de forţă manuală asupra lor. Au existat şi 
o serie de rapoarte despre mai mulţi indivizi (cei mai mulţi fiind copii) care erau capabili să 
"teleporteze" obiecte fizice întregi, dintr-un loc în altul. 

Un caz notabil este cel al lui Uri Geller, care, în timp ce ţinea o prelegere în clădirea 
Capitoliului din Washington, a reuşit să curbeze o 
lingură în faţa invitaţilor săi, fără să aplice nicio forţă de 
ordin mecanic asupra ei. Lingura a continuat să se 
îndoaie şi după ce Uri Geller a "lăsat-o" să cadă pe masă 
şi şi-a reluat discursul. 

Indiferent dacă unii au crezut că a fost o farsă, iar 
alţii au pus sub semnul întrebării validitatea 
experimentului condus de Uri Geller, faptul că fluxul 

conştiinţei are anumite efecte măsurabile asupra lumii materiale a fost deja stabilit cu 
fermitate, potrivit multor savanţi, în literatura ştiinţifică. 

Experimentul celor două fante cuantice este doar un exemplu în acest sens, dintre multe 
altele. Deşi savanţii au observat aceste tipuri de fenomene, nu au putut deocamdată să le 
explice. 

 
3. Stephen  Wiltshire 

Stephen Wiltshire, diagnosticat cu autism la vârsta 
de trei ani, este un artist care desenează şi pictează 
peisaje urbane extrem de detaliate. El are capacitatea de a 
observa timp de doar câteva secunde fotografii ale unor 
oraşe şi apoi le reproduce în desenele sale cu o precizie 
extraordinară. Astfel, Stephen Wiltshire a reuşit să 
deseneze, din memorie, o imagine aeriană a oraşului 
Singapore, în cele mai mici detalii. 

 
 

4. Wim Hof, supranumit "Iceman" 
Wim Hof a stârnit nedumerire în rândul 

comunităţii ştiinţifice atunci când, folosindu-se doar de 
meditaţie, a reuşit să stea scufundat în gheaţă timp de 
aproape două ore, fără ca temperatura internă a 
corpului său să se modifice în vreun fel. Reuşita sa este 
remarcabilă şi se înscrie în seria de dovezi care atestă 
importanţa rolului pe care conştiinţa îl joacă asupra 
felului în care corpul uman reacţionează la diverşi 
stimuli sau la diverse situaţii. 

După ce a reuşit să îşi menţină neschimbată temperatura internă a corpului în acel 
experiment, Wim Hoff a escaladat Muntele Everest în pantaloni scurţi, a rezistat cu brio răului 
de altitudine, a alergat maratonul din deşertul Namib fără să bea apă şi a demonstrat, într-un 
laborator medical specializat, faptul că este capabil să îşi influenţeze la comandă propriul sistem 
nervos vegetativ şi sistem imunitar. 
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5. Călugării  budişti 
În timpul unei vizite într-o mănăstire îndepărtată în anii 1980, Herbert Benson, profesor 

de medicină la Universitatea Harvard, şi colegii 
săi au studiat un grup de călugări din Munţii 
Himalaya care puteau, prin Tum-mo (o tehnică 
yoga), să îşi mărească temperatura la nivelul 
degetelor de la mâini şi de la picioare cu 
aproximativ 17 grade Celsius. Este o diferenţă 
de temperatură considerabilă, iar cercetătorii 
nu ştiu nici până la acest moment cum puteau 
acei călugări să genereze o astfel de căldură. 
Lucrurile nu se opresc aici, pentru că aceiaşi 

cercetători au studiat un grup de călugări budişti iniţiaţi în tehnici avansate de meditaţie, în 
Sikkim, în India, şi au constatat, cu mare uimire, că acei călugări puteau să îşi reducă 
metabolismul cu 64%. 

În 1985, cercetătorii de la Universitatea Harvard au realizat o înregistrare video în care 
acei călugări budişti reuşesc să usuce cearşafuri ude şi reci doar cu ajutorul căldurii generate de 
corpurile lor. Călugări care îşi petrec nopţile reci de iarnă dormind afară, la altitudinea de peste 
4.500 de metri, în Munţii Himalaya, nu reprezintă nici ei ceva neobişnuit pentru locuitorii din 
acele zone. 
"Pot oare yoga, meditaţia şi alte practici similare să declanşeze super-puterile mintale, inerente, 
ale oamenilor?", se întreabă Arjun Walia, autorul acestui articol apărut pe site-ul collective-
evolution.com. 
 
6. Daniel  Tammet  

În 2004, Daniel Tammet a devenit cunoscut 
publicului larg după ce a "recitat" din memorie primele 
22.414 zecimale ale constantei matematice Pi 
(3,141592...), în 5 ore şi 9 minute, fără să comită nicio 
eroare. Performanţa sa a avut loc la Muzeul de Istorie a 
Ştiinţei din Oxford şi a determinat stabilirea unui record 
european. 
În acelaşi an, Daniel Tammet a fost diagnosticat cu 
sindromul savantului autist. El poate să realizeze o serie 

de sarcini mintale complexe şi să înveţe cu o rapiditate de care minţile "normale" nu sunt 
capabile. 

Astfel de cazuri sunt comune în rândul persoanelor diagnosticate cu tulburări din 
spectrul autist, iar Daniel Tammet spune că diferenţele dintre minţile savante şi minţile non-
savante au fost exagerate de reprezentanţii industriei medicale. Potrivit spuselor sale, acele 
capacităţi uluitoare nu reprezintă rezultatul unui "capriciu" genetic, ci mai degrabă rezultatul 
unei forme bogate şi complexe de gândire asociativă şi imaginaţie. El mai spune că gândirea 
autistă este de fapt o variaţie extremă a genului de gândire al tuturor oamenilor, indiferent 
dacă este vorba de visarea cu ochii deschişi în timpul zilei sau de folosirea în vorbire a 
calambururilor şi a metaforelor. 

 
 

 
Prof. ing. Raţa Livia Natalia 
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1. Fă exerci�ii cardio 
Exercițiile sunt foarte bune pentru creier deoarece ajută la 

îmbunătățirea fluxului sanguin, furnizând astfel toți nutrienții și 
oxigenul de care are nevoie pentru a funcționa optim și sănătos. 
Specialiștii recomandă mersul pe jos, alergatul sau plimbatul cu 
bicicleta. Executarea unor sarcini mentale din timpul exercițiilor 
ajută la crearea unor noi conexiuni în creier dar și la creșterea 
puterii sale. 

 
2. Înva�ă ceva nou 
 Creierul tău trebuie să fie totdeauna păstrat activ. Nu este precum 

pantofii sau anvelopele care se uzează cu cât le folosești mai mult. 
Acesta este motivul pentru care este indicat ca în fiecare săptămână să 
îți acorzi câteva ore pentru a învăța ceva nou benefic creierului tău. În 
momentul În care faceți asta creierul este solicitat, moment în care 
apar noi conexiuni benefice acestuia. 

 
3. Ordonează-�i mintea 

Stresul își poate lăsa, cu siguranță, amprenta asupra creierului tău 
diminuând capacitatea acestuia de a învăța lucruri noi, de a păstra și 
a-și aminti detalii ori de a produce ceva creativ. Meditația este un 
lucru benefic pentru organ care funcționează tot timpul, mai ales în 
timpul orelor de somn. Acest lucru se poate face în câteva minute 
chiar și în timp ce ești la birou sau acasă. Faci yoga, asculți muzica, 

scrii în jurnal, compui poezii, orice te face să te relaxezi. 
 

4. Hrănește-	i creierul 
În afară de solicitarea și relaxarea creierului tău, este important 

să îi dai nutrienţii de care are nevoie, și anume acizi grași omega-3 și 
flavonoide, adică pigmenţi de plante cu proprietăţi antioxidante 
puternice. Acizii grași omega 3 se pot obţine din alimente precum ouă, 
nuci, seminţe, tofu, soia, varză de Bruxelles, conopidă, carne de vită, 
creveţi și pește gras precum sardinele și somonul. Flavonoidele se pot 
obţine din cafea, fructe de pădure, mere, portocale, ceapă, roșii, salată verde și ardei iute. 

Pop Vasile Florin, clasa a XII-a A 
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Folosirea apelor minerale în scopuri terapeutice are origini 
îndepărtate. Cu aproape 2000 de ani în urmă, binecunoscutul medic 
grec al lumii antice, Hypocat din Kos a descris în lucrările sale rolul 
apei pentru vindecarea anumitor boli. În perioada Imperiului Roman, 
se foloseau datorită calităţilor terapeutice apele feruginoase şi cele 
sulfuroase. În Evul Mediu însă, are loc declinul terapiei balneare. 

În ţara noastră există dovezi ale folosirii apelor minerale încă 
de pe vremea ocupării Daciei de către romani. Se spune că şi 
Napoleon al Ill-lea s-a tratat pentru litiaza renală de care suferea cu 
ape minerale aduse de la Căciulata. 

Preocuparea pentru utilizarea apelor minerale ca factori 
terapeutici este în continuă creştere în numeroase ţări, inclusiv în ţara noastră, fapt dovedit de 
eficienţa curei hidrotermale la categorii largi de bolnavi. Apele minerale au şi contraindicaţii în 
anumite boli acute, în boli de sânge sau inimă, cancer, hemoragii, boli de piele sau ulcer gastric. 
De aceea, curele cu ape minerale se fac numai la indicaţia specialistului în domeniu fără să 
omitem aici băile sau băutul apei. După 1948, a luat fiinţă Institutul de Balneologie şi 
Fizioterapie care a devenit forul metodologic pentru reţeaua balneară din ţara noastră. 

Apa izvoarelor minerale din ţara noastră a fost împărţită în 11 tipuri, dar cele mai 
folosite sunt apele bicarbonatate, clorurate, sulfuroase, iodurate, feruginoase, radioactive. 
Apele minerale pot fi folosite atât pentru consum intern cât şi pentru îmbăierea corpului sau a 
unor porţiuni ale acestuia (cura externă). 

Apele minerale bicarbonatate conţin într-un litru de apă cel puţin un gram de 
bicarbonat de sodiu. Apele bicarbonatate sodice au acţiune de inhibiţie a secreţiei gastrice şi 
sunt indicate în gastritele hiperacide şi în boala ulceroasă. 

Apele minerale bicarbonatate calcice şi magneziene produc o stimulare a secreţiei 
stomacului. Sunt utilizate în tratamentul gastritelor hipoacide. 

Datorită capacităţii lor de a stimula activitatea amilazei, apele bicarbonatate îşi găsesc 
utilizarea la tratamentul unor colite de fermentaţie. Totodată oferă protecţie faţă de reacţiile 
alergice cutanate, digestive, respiratorii. Sub formă de inhalaţii, apele bicarbonatate sunt utile 
pentru efectul lor fluidifiant şi de eliminare a secreţiilor din căile respiratorii. Sub formă de 
injecţii, sunt utilizate în terapia unor afecţiuni infecţioase ale aparatului genital feminin. 

Acest tip de ape se găsesc în staţiunile Borsec, Vâlcele, Buziaş, Lipova. Apele minerale 
clorurate sunt cele care conţin peste 1 g la litru minerale, în care predomină ionii de sodiu şi 
clor. Sunt utile in tratamentul gastritelor cronice hipertrofice, a ulceraţiilor gastrice. Apele 
minerale clorurate au acţiune hipoglicemiantă şi asociate medicaţiei antidiabetice potenţează 
efectui tratamentului medicamentos. În cura externă, acţionează asupra pielii având efecte 

NATURA 
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benefice (relaxare, îmbunătăţirea circulaţiei sangvine). Ape minerale clorurate se găsesc la 
Herculane, Slănic Moldova, Bazna, Covasna. 

Apele minerale sulfuroase din cauza 
gustului neplăcut nu pot fi folosite ca ape de 
masă, ci doar ca ape medicinale. Ingestia apei 
sulfuroase care conţine hidrogen sulfurat este 
greu tolerată. Asupra sistemului nervos, acest tip 
de ape au acţiune excitantă, fapt pentru care pot 
fi folosite de către bolnavi astenici şi 
hiporeactivi. Principaiele indicaţii terapeutice ale 
acestora sunt: astmul bronşic, bronşitele 
cronice, silicoze pulmonare, dermatoze alergice. 
În afara bolilor de piele, cura externă cu ape ce 
conţin sulf are indicaţii majore în afecţiunile 
cronice reumatismale. 
 

Ape sulfuroase sunt la Herculane, Olăneşti, Călimăneşti. Apele iodurate conţin iod 1-
5mg/L şi sunt deosebit de apreciate pentru efectele lor terapeutice. Stimulează capacitatea de 
apărare a organismului, sunt recomandate în terapia afecţiunilor cronice osteoarticulare, la 
tratamentul gutei şi in cazul intoxicaţiilor cu mercur şi plumb, lodul este captat de către glanda 
tiroidă şi din acest motiv apele iodurate sunt indicate în boala Basedow şi guşa polichistică. 

Cele mai importane staţiuni cu ape minerale iodurate sunt Amara, Bazna şi Bălţăteşti. 
Apele feruginoase se caracterizează printr-un conţinut total de ioni de fier de eel puţin 

10 mg/l. Prezenţa fierului este asociată apelor carbogazoase. Dacă mediul acid dispare, 
conţinutul de fier uşor asimilabil scade. Indicaţia principală a apelor minerale feruginoase o 
constituie anemiile feriprive. Din cauza faptului că de curând au apărut o serie de medicamente 
ce conţin fier uşor asimilabil, importanţa terapeutică a apelor feruginoase s-a restrâns mult. În 
ţara noastră, există numeroase staţiuni cu izvoare cu ape feruginoase: Vatra Dornei, Tuşnad, 
Buziaş, Biborţeni, Bilbor. 

Apele radioactive conţin cantităţi 
variabile de elemente radioactive (radiu, 
radon). Concentraţia elementelor 
radioactive din apa minerală este corelată 
cu ponderea în care se găseşte elementui 
radioactiv în scoarţa Pământului. Utilizarea 
acestor ape în scop terapeutic a scăzut în 
ultima perioadă deoarece s-a înregistrat o 
creştere a poluării destul de mult. 

în Romania apele minerale de acest 
tip sunt sub limita minima internaţională 
cerută pentru definiţia lor ca ape 
radioactive. Deşi în concentraţii mult sub aceste limite internaţionale, unele izvoare de la Băile 
Herculane, de la Sângeorz-Băi sau Borsec pot fi apreciate că acţionează asupra organismului şi 
prin componenta lor radioactivă. Băile radonice stimulează funcţia sistemului vegetativ simpatic 
şi cresc permeabilitatea barierei hemato-tisulare. S-au constatat şi unele efecte metabolice, 
cum ar fi reducerea glicemiei. 
 

Ciocotișan Mihai, clasa a 14-a Cs 
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SÂNĂTATE  
 
 
 

HARTA nevăzută a feței: 
Cele 11 zone-ADEVAR care-ți reflectă SĂNĂTATEA pe chip 
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Harta feței – zonele reflexogene 
Este imporant să cunoaștem aceste zone pentru că, prin măsarea acestora, 

putem stimula funcțiile unor organe, putem preveni disfuncții și ameliora dureri. 
În imaginea de mai sus puteți observa organele care pot fi controlate masând 
zonele reflexogene ale feței  

Există la nivelul feței mai multe zone unde se proiectează sănătatea unor 
organe aflate la distanță. 

 Aceste zone prezintă o serie de terminații nervoase ale căror stimulare 
duce în mod indirect la reglarea funcțiilor unor organe specifice, aflate la distanță. 
Nu se știe exact care sunt aceste mecanisme, știința nereușind încă să explice care 
ar fi legatura între organe și aceste zone cutanate. 

Prin urmare reflexologia este mai mult o metoda de tratament și întreținere 
a sănătații ale carei rezultate au fost culese prin aplicarea sa, decât prin explicarea 
acesteia ca mecanism medical. 

 Deși nu putem explica științific, totuși reflexoterapia prezintă rezultate 
certe încă de la începuturile aplicării sale. 
 

Sper să vă fie de folos....dacă aveți nevoie!  
 
 

Boroș Loredana, clasa a XII-a As 
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�apte beneficii INCREDIBILE 
 ale celui mai iubit fruct din lume 

Ajută la întărirea sistemului imunitar 
Merele au un 

conţinut bogat în vitamina 
C, care ajută la întărirea 
sistemului imunitar. Ce se 
întâmplă dacă duci lipsă 

de acest nutrient? Ei bine, foarte multe persoane 
au probleme destul de mari cu sănătatea, răcesc 
rapid și au problemele cu gingiile.  

Contribuie la prevenirea bolilor 
neurologice 

Consumul de mere 
protejează corpul de 
boli ale creierului. 
Merele conţin 

substanţe numite fitonutrienţi, care ne feresc 
de bolile neurodegenerative precum Alzheimer 
și Parkinson.  

Contribuie la pierderea în greutate 
Pe lângă faptul 

ca au un gust foarte bun, 
consumul de mere 
contribuie la creșterea 
nivelului de energie și la 

scăderea în greutate. Merele conţin zahăr, însă 
furnizează doar un sfert (între 70-100) din caloriile 
consumate în cazul bomboanelor, spre exemplu.  

Previne apariția bolilor de inimă 
Consumul de mere 
previne apariţia bolilor 
de inimă, deoarece 
aceste fructe sunt 
bogate în flavonoizi, care 

au efect antioxidant.  
Ajută digestia 

Un singur măr 
furnizează atâtea 
fibre cât un castron 
de cereale, adică o 

cincime din cantitatea de fibre 
recomandată zilnic.  

Contribuie la scăderea nivelului 
colesterolului 

 
Merele conţin fenoli, 
un tip de antioxidanţi 
care contribuie la 
prevenirea cancerului 

și a accidentelor cardiace și cerebrale. De 
asemenea, consumul de mere este benefic și în 
cazul persoanelor care vor să micșoreze nivelul 
colesterolului rău.  
 

Previne apariția cariilor 
 
Consumul de mere 
previne apariţia cariilor 
dentare, provocate în 

special de bacterii. Sucul de măr are proprietăţi 
antibacteriene, distrugând o mare parte dintre 
bacterii.  

 

Un măr pe zi �ine doctorul DEPARTE! 
 

Oiegaș Alexandra, clasa a XII-a As 
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Susanul este o erbacee anuală care-şi are originea în regiunile 
tropicale. Creşte şi în zona mediteraneană. Face parte din 
familia pedaliaceelor. 
 
Tulpina de susan poate ajunge la 1,5 metri înălţime, fiind păroasă. 
Frunzele, care acoperă planta de sus şi până jos, sunt dantelate. 
Susanul are flori galbene. 

Pentru alimentaţie şi pentru terapii se recoltează seminţele. 
Semintele de susan sunt o sursa importata de fibre, calciu si alte minerale esentiale, cu efecte 
benefice asupra sanatatii. Beneficiile uimitoare ale susanului sunt: 
 
Hipertensiunea arteriala 

 
Hipertensiunea arteriala este cea mai frecventa boala 

cardiovasculara, cauza importanta de morbiditate si mortalitate in 
randul populatiei adulte. Datorita continutul bogat in magneziu, susanul 
reduce tensiunea arteriala. 
 

Scleroza multipla 
 
Scleroza multipla este o boala autoimuna care afecteaza sistemul 

nervos, fiind de doua ori mai frecventa la femei decat la barbati. Semintele 
de susan sunt bogate in calciu, magneziu si vitamina E, acestea ajutand in 
transmiterea impulsului nervos si refacerea functionarii nervilor.  
 

Ateroscleroza 
Ateroscleroza este caracterizata prin intarirea si 

ingustarea arterelor, ea poate impiedica buna desfasurare a 
circulatiei sanguine, obstructionand accesul sangelui catre 
organele vitale ale organismului. Datorita continutului bogat in 
lignani, uleiul de susan previne formarea leziunilor 
aterosclerotice.  

 
Depresia 

           Depresia este o tulburare a starii afective, fiind mai 
serioasa decat un simplu episod de tristete. Unele dintre cele 
mai proeminente simptome fiind tristetea patologica, lipsa unui 
scop in viata, tulburari de somn, anxietate, iritabilitate, etc. 
Semintele de susan contin minerale (magneziu si calciu), dar si 
vitamine (tiamina si triptofan), ele stimuland producerea de 
serotonina - aceasta reduce durerea, imbunatateste stare de 

spirit si te ajuta sa dormi mai profund.  
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Osteoporoza 
 
Osteoporoza este o boala caracterizata prin reducerea densitatii 

minerale osoase. Datorita continutului ridicat de calciu, magneziu si 
zinc, semintele de susan previn dezvoltarea bolilor precum osteoporoza.  
 

 
Cancerul 

Cancerul este rezultatul multiplicarii dezordonate a celulelor. 
Datorita continutului bogat in lignani, semintele de susanul ajuta 
organismul sa lupte impotriva mai multor tipuri de cancer, precum 
cancerul de plamani, mamar, prostata, colon si pancreas.  

 
 

Menopauza 
 

Menopauza marcheaza sfarsitul perioadei reproductive. 
Printre simptomele ei se numara: tulburarile de somn, tulburarile 
emotionale, migrenele, etc. Semintele de susan sunt bogate in 
calciu, magneziu, fier, zinc si fibre. Calciul ajuta la calmarea 
durerilor, magneziul scade tensiunea, ajutand astfel femeile sa 
scape de unele simptome neplacute ale acestei perioade.  

 
 
Ajuta digestia 

Semintele de susan sunt foarte bogate in fibre. Acestea scad 
colesterolul si imbunatatesc digestia. Se recomanda consumul de seminte 
de susan in salate si paine. In plus, susanul ofera o senzatie de satietate 
pentru mult timp.  
 
Diabetul 

 
Diabetul se caracterizeaza printr-un nivel crescut al glucozei in 

sange. S-a demonstrat ca uleiul din seminte de susan imbunatateste 
eficacitatea medicamentelor antidiabetice, si reduce glucoza din sange 
si presiunea sanguina.  
 
 

Gingivita 
 

Gingivita este caracterizata prin inflamarea gingiilor. Cauzele 
principale ale gingivitei sunt: prezenta placii bacteriene si a tartrul. 
Clatirea gurii cu ulei de susan ajuta la diminuarea bacteriilor si a 
infectiilor bucale. In plus, intareste dantura si gingiile.  

 
 

Bancoș Georgeta Claudia, clasa a XII-a As 
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Paștele în America de Nord 
 

   Paștele în America de Nord este asemănător cu cel 
sarbatorit de romani. Familiile americane se adună sâmbăta 
dinaintea zilei de Paște și încondeiază ouăle. Potrivit 
tradiției, Iepurașul de Paști va lăsa fiecărei familii cu copii, 
câte un coș de Paști, plin cu ouă de ciocolată și alte 
bunătăți pentru fiecare copil din casă. Unele familii 
organizează adevărate "vânători de comori", copiii pornind 

în căutarea ouălor de ciocolată aduse de iepuraș. 
 
 
Pastele în Franța 
 
       Franța, leagănul creștinătății, sărbătorește 
cu mult fast sărbătoarea Paștelui. Încă de la 
începutul acestei sărbători, intreaga țară este 
cuprinsă de euforie. Toate magazinele și sediile 
comerciale sunt împodobite cu iepurași, pui, 
clopote și pești din ciocolată.   

"Pești de aprilie" - Principală diferență 
față de celelalte țări europene: în Franța, 
iepurașul este înlocuit cu pești și clopoței. Peștii 
francezi de Paște poartă denumirea de "Pești de 
aprilie". Acești pești își fac apariția în casele 
franceze încă de la 1 aprilie, copiii încercând să îi păcălească pe adulți lipidu-le pe spate hârtii cu 
pești desenați.  
  "Clopotele zburătoare" - O altă tradiție importantă în Franța este denumită "Clopotele 
zburătoare". Catolicii francezi cred că în Vinerea Mare toate clopotele zboară la Vatican , 
întorcăndu-se în prima zi de Paște, aducând cu ele o mulțime de ouă de ciocolată. Respectând 
această tradiție, clopotele nu mai bat din Vinerea Mare și până în prima zi de Paște.  

 Copiii se implică într-un joc în care aruncă ouăle în aer. Primul care a scăpat oul, a 
pierdut concursul.  

 

SÂRBĂTORI 
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Paștele în Suedia 
 
       Săptămâna Mare începe cu Duminică Floriilor, pentru a celebra intrarea lui Iisus în 
Ierusalim. Oamenii obișnuiesc să ducă la biserică crengi de salcie, care țin locul celor de laur.  
 Există și superstiții legate de această perioadă: se crede că vrăjitoarele au o putere deosebită în 
această perioadă, în special cele de magie neagră. Cu o zi înainte de Paște, băieții și fetele se 
îmbracă în vrăjitoare și merg la vecini cărora le lasă vederi de Paște, pentru care primesc bani 
sau dulciuri. În partea de vest a țării există obiceiul să se lase scrisoarea în cutia poștală sau sub 
ușă, expeditorul rămânând necunoscut. Ouăle fierte, frumos colorate, sunt neapărat incluse în 
meniul suedezilor în această perioadă.   
 
Paștele în Grecia 
 

În Grecia se organizează numeroase evenimente de 
celebrare a Paștelor, evenimente de la care nu pot lipsi 
ingredientele specifice: miel, pâine, ouă și salate.  

 Există obiceiul ca oamenii să plece de la biserică 
ținând în mână lumânarea aprinsă. Se spune că lumina aduce 
noroc dacă nu se stinge până acasă. În aceste zile se mănâncă 
o pâine specială, numită pâinea lui Iisus. În centrul pâinii este 
marcată o cruce, iar pe margini este decorată cu ornamente 
sub formă de ouă. Masa de Paște începe duminică după-

amiază, prelungindu-se până spre seară.  
 
Paștele în Germania 
 

Se crede că termenul german "Ostern" vine 
de la o zeița anglo-saxona din antichitate numită 
"Eastre", "Eostre", ori "Ostara".  

 Copaci de Paște, copăcei micuți sau ramuri, 
împodobiți cu ou, au făcut parte mult timp din 
sărbătoarea germană a Paștelui. Din sărbătoare face 
parte și masă bogată de Paști, după un post sever.  

 De Paști copiii joacă un joc: se întrec în 
rostogolirea ouălor colorate pe pante din iarbă sau le 
ciocnesc la capetele ascuțite și copilul al cărui ou nu 
s-a spart, îl obține și pe cel spart.  
 

 
Paștele în Ungaria 
 

Săptămâna care precede Paștele este pentru 
gospodari și gospodine o perioadă foarte încărcată, 
aceștia ocupându-se de curățenia de primăvară și 
coptul prăjiturilor tradiționale. La sate, ouăle fierte 
sunt vopsite în diverse culori și pictate de mână cu 
diverse motive geometrice și florale. În Duminică 
Paștelui copiii găsesc sub pat cadourile de Paște; 
urmează un mic-dejun tradițional alcătuit din ou de 
Paște, șuncă și kalacs, un fel de pâine dulce cu ou, 
nuci și ciocolată fierbinte. Credincioșii poartă prin 
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parohie statuia lui Iisus și bannere religioase, intonând imnuri religioase.  
A două zi de Paști, băieții stropesc fetele cu parfum sau cu apa parfumată și își urează 

noroc unii altora, iar fetele îi recompensează cu ouă vopsite. Este o zi a ospitalității, când 
vizitatorii sunt mai mult decât bine-veniți. 

 
Paștele în Bulgaria 
 

Ouăle de Paști se vopsesc în Joia Mare și 
fiecare creștin duce un astfel de ou la biserică. 
După ce este sfințit, fiecare gospodar își 
îngroapă oul în vie, despărțindu-se astfel, 
simbolic, de toate relele și necazurile pe care le-
a avut în anul trecut. În Vinerea Mare se 
cumpără oale și farfurii noi și se plantează 
dovlecei, pentru ca nouă recoltă să fie mai 
"dulce". Fețele tinere fac, pentru prima dată în 
viața lor, gogoși cu miere și zahăr.  
  După Liturghia de Înviere, fiecare sparge câte un ou roșu de zidurile bisericii, ritual care 
continuă acasă, unde ouăle sunt ciocnite între membrii familiei. Se spune că acela care a rămas 
până la sfârșit cu oul intact va avea un an norocos, plin de bucurii.  
 
 
Paștele în Australia 
 
   Familiile australiene participă în diferite orașe la tot felul de festivități organizate cu 
prilejul celebrării Sfintelor Paști care, în Australia marchează sfârșitul sezonului de vară. O 
noutate o reprezintă aceea legată de Iepurașul de Paști. Pentru australieni nu el este simbolul 
național ci, Bilby, un membru al unei familii de omnivori marsupiali (adică, un cangur). Bilby 
este personajul care face an de an din Sărbătoarea de Paști un prilej de bucurie intensă. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Secretar șef Luminiţa Ardelean                                                                                                               
 
 
 

 DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI 
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Iată un test de inteligenţă amuzant dacă vreţi să vă aflaţi coeficientul de inteligenţă. Nu 
vă panicaţi dacă nu reuşiţi să răspundeţi corect la nicio întrebare. Coeficient de inteligenţă 
negativ nu există. 

Pentru a rezolva testul pe care vi-l propunem, aveţi nevoie, însă, de logică şi atenţie. 
Aşadar, să începem testul de inteligenţă amuzant:  
1. Tatăl Mariei are cinci fete: Ana, Irina, Nina şi Alina. Cum o cheamă pe a cincea? 
2. Un bărbat şi fiul său biologic au avut un accident de maşină. Ful a fost accidentat şi a fost 

dus de urgenţă la spital. În sala de operaţii, medicul chirurg a exclamat: „Acesta este fiul 
meu biologic!“ Poate fi adevărat? Cum? 

3. Participi la un maraton şi îl depăşeşti pe cel de pe poziţia a doua. Pe ce loc ai   
      reuşit să treci? 
4. Câte zile de naştere are un om obişnuit? 
5. Eşti într-o cameră fără curent electric şi ai la dispoziţie: o lampă cu petrol, o lampă cu 

benzină şi o lumânare. Ce aprinzi mai întâi? 
6. Poţi numi 3 zile consecutive fără să foloseşti cuvintele luni, marţi, miercuri, joi, vineri, 

sâmbătă şi duminică?  
7. Clara Toe s-a năswcut pe 27 decembrie. Cu toate acestea, ziua ei de naştere 
       este mereu vara. Cum este posibil acest lucru?  
8. În ce an Crăciunul şi Anul nou pică în acelaşi an?  
9. Cum pui o girafă în frigider? 
10.  Cum pui un elefant în frigider? Test de inteligenţă amuzant. 
 
 Răspunsurile corecte:  

 1.   Maria 
 2.   Medicul chirurg este mama băiatului  
 3.   Pe locul al doilea 
 4.   Ziua în care te-ai născut este doar una 
 5.   Chibritul/bricheta  
 6.   Da, astfel: ieri, azi şi mâine 
 7.   Locuieşte în emisfera sudică  
 8.   În fiecare an. 
 9.   Deschizi frigiderul, pui girafa în el şi apoi închizi uşa. 

      10. Deschizi frigiderul, scoţi girafa, pui elefantul şi apoi închizi uşa. 
 

Pintea Laurenţiu, clasa a X-a Bp 
Prof. Toma Vasilica Ramona 
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 ghepardul este animalul terestu cel mai rapid, el putând să  atingă o viteza  de 110 km/h; 
 steaua de mare nu are creier; 
 ochiul struţului este mai mare decâ  creierul său; 
 fluturii gustă cu ajutorul picioarelor; 
 porcuşorul de Guineea, se presupune că acest animal a fost domesticit 
pentru prima dată acum mai bine de 7000 de ani; 
 singura pasăre, din lume ce cântă în timpul zborului este ciocârlia; 
 cel mai bătrân cal din lume, denumit ”Bătrânul Billy” a trăit 62 de ani; 
 exemplarul speciei Balaema mysticetus, sau Balena de Groelanda, se afirmă că ar fi trăit 
211 ani; 
 elefanţi sunt singurele animale care nu pot sări; 
 simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al unui câine; 
 puricele poate sări peste de 350 de ori lungimea trupului său; 
 pinguinul este singura pasăre care poate sa înoate dar nu poate zbura; 
 animalul cel mai masiv de pe Pământ este balena albastră; 
 numele de jaguar provine dintr-un cuvânt al indienilor americani, care 
înseamnă “ ucigaş care îşi răpune prada dintr-o singură săritură”;        
 cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul ajunge la 40-50 cm; 
 liliacul este singurul mamifer care zboară; 
 în pădurile tropicale, unde nu se schimbă anotimpurile , copacii nu au inele anuale; 
 baobabul (Adansobia digitata), care creşte  în  stepa African,are 
dimensiuni de-a dreptul uimitoare; 
 bananierul nu este un copac, ci un arbust uriaş, care poate să atingă 
înălţimea de până la 15 m; 
 bambusul este planta care creşte cel mai repede, într-o oră tulpina de 
bambus creşte 2-3 cm, iar în 5-6 săptămâni atinge  înălţimea de 18-
20 m;                                        
 bambusul este în realitate o specie de iarbă foarte înaltă; 
 magnolia este una din cele mai vechi specii de flori, ea existând şi  cu 25 
de mii de ani înaintea dispariţiei dinozaurilor; 
 în Africa de Nord creşte un arbore care conţine mult fosfor, ceea ce-l 
face să lumineze; 
 un arbore emană în jur de 400 litri de umezeală în fiecare zi; 
 mimoza îşi strânge frunzele la atingere, dacă şocul e mai mare se strânge 
toată planta şi  revine la normal după aproximativ 30 de minute. 

 
Butica Liliana, clasa a 14-a Cs 
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Ce fel de persoan ă ești:  

bun ă sau rea? 
 

Cu toții avem o latură, fie întunecată, fie bună, care 
iese la suprafață în situațiile critice. Tu ce fel de persoană 
ești? Fă-ți testul și află dacă ești bună sau rea.  

Pentru rezolvarea testului te rugăm să numeri câte 
afirmaţii ţi se potrivesc.  

Rezultatul îl vei vedea la final. 
1.   Mi-am înșelat un partener/ o parteneră. 
2.   Am vorbit pe cineva pe la spate. 
3.   Nu reciclez, dar dacă mă întreabă cineva îi spun că fac asta. 
4.   Mă enervez când bătrânii aglomerează autobuzele dimineața. 
5.   Am aruncat haine la gunoi, în loc să le dau cuiva care ar avea nevoie. 
6.   Mi-am mințit prietena cea mai bună / prietenul cel mai bun. 
7.   M-am holbat la o persoană cu dizabilități motorii. 
8.   Nu le dau bani sau mâncare cerșetorilor. 
9.   Sunt o persoană avară. 
10. Las luminile aprinse în toată casa și las apa să curgă degeaba. 
11. Nu am donat niciodată bani pentru campaniile anti-HIV/SIDA, anti-cancer sau pentru copiii 

bolnavi. 
12. Mi-am mințit părinții și nu am avut mustrări de conștiință. 
13. Nu ajut pe nimeni dacă mie nu imi ”iese” nimic. 
14. Prefer să mint atunci când vreau să ignor o problemă, decât s-o rezolv. 
15. Am primit mai mulți bani la rest, la magazin, și i-am luat fără să zic nimic. 
16. Am copiat la multe teste, la școală. 
17. M-am urcat la volan după ce am consumat una-două băuturi alcoolice. 
18. Nu mă supără faptul că am lovit o pisică sau un câine cu mașina. 
19. Mi-am mințit doctorul ca să nu își facă o părere rea despre mine. 
20. Am fost la o nuntă și nu am făcut niciun cadou mirilor. 
 
 

REZULTATE: 
1-5 afirmaţii care ţi se potrivesc: 
       Ai un suflet bun și încerci să faci bine cât 
poți, însă nu poți trece peste anumite principii. 
Asta e, suntem oameni și nimeni nu este perfect. 
Important este că te gândești și la cel de lângă 
tine, nu doar la tine! 

6-10 afirmaţii: 
     Inima ta este bună, însă mintea nu te lasă să 
faci anumite decizii emoționale, tocmai pentru 
că instinctul de auto-conservare este mai 
puternic la tine. Nu te face neapărat o persoană 
rea, dar nu vei fi numită nici Maica Tereza în 
viața aceasta. 

11-15 afirmaţii: 
     Ai făcut destulde fapte rele în trecut, dar 
oricine se poate schimba dacă își dorește asta cu 
adevărat. Răul încă nu e atât de mare încât să fii 
declarată o persoană în totalitate… rea. 
Întotdeauna se poate și mai bine! 

16-20 de afirmaţii: 
    Pacea pe Pământ, găsirea tratamentelor 
pentru HIV și cancer și abolirea tiraniei nu sunt 
nici pe aproape visele tale. Ți-ai făcut 
genealogia? Ai putea fi rudă cu unii dintre cei 
mai mari dictatori ai lumii! 

 
Ienciu Florin, clasa a X-a Bp 
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Câteva exerci ții de 
dic ție 

  

1. Un sas cu glas de bas cam gras și ras pe nas stă  
la taifas de-un ceas la parastas despre un extras din pancreas. 

2. Capra calcă-n piatră, piatra crapă-n patru,  
           crape capul caprei in patru precum a crapat piatra-n patru.  
           Capra neagră calcă-n clinci. Clinciul crapă-n cinci,  
           crape capul caprei-n cinci, precum a crăpat clinciul-n cinci.  

Capra paște lângă casă, Capu caprii crape-n șase! 
Capra noastră n-are lapte, Crapă-i-ar coarnele-n șapte! 
Capra-n piatră a călcat Piatra-n patru a crăpat, Povestea s-a terminat! 

3. Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, 
nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc. E tot drac. 

4. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea.  
5. Cosașul Sașa când cosește, cât șase sași sașul cosește. Și-s sus și-n jos de casa sa, cosește 

sașul și-n soșea. Și șase case Sașa-și știe. - Ce șansă!... Sașa-și spuse sieși  
6. Un cocostârc s-a dus la descocostârcarie, unde se descocostârcareau și alți cocostârci 

nedescocostârcariți, ca sș se descocostârcareascș de cocostârcaria lui.  
7. Fata fierarului fierbe fasole fiartă fără foc fiindcă focul face fum.. 
8. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. 
9. Pililong cu pila lungă și-a pilit pila pe dungă, punga-n pilă, pila-n pungă, Pililong cu pilă 

lungă și-a pilit pila pe dungă. 
10. Fluture pe punte, fluture sub punte. 
11. Lega-i caii de coamă, de coadă, de cuile scării podului popii. 
12. Bucur și Bucura se bucura ca Bucurel e bucuros în București. Bucura-te cum s-a bucurat 

Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la București. 
13. Cupa cu capac, capac cu cupă. 
14. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza 

caricatura sa. 
15. Rege Paragarafaramus, când te vei desoriginaliza? Mă voi desoriginaliza când cel mai 

original dintre orginali se va desoriginaliza. Dar cum cel mai original dintre originali nu 
se va desoriginaliza, regele Paragarafaramus, nu se va desoriginaliza.  

16. Colo-n vale p-un pitroi stă o codobătură și un codobăturoi,codobăturoiu codobătureşte 
codobătura,codobătura nu poate codobături codobăturoiu...  

17. Un bal fără egal cu final fatal la un halal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal 
oval, pal, real şi natural, fără rival, egal și actual.  

18. Spre sfânta sa soră Suzana se suie, Spăşită din suflet suspinu să-şi spuie, Şi-n susul 
sarcastic suspinu-şi şopteşte, Şi-odată pe scara sucită se opreşte.  

19. Boul breaz, bârlobreaz, lesne-a zice boul breaz, dar mai lesne-a dezbârlobrezi 
bârlobrezitura din boii bârlobrezenilor.  

20. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriţă, a cărămidărit cărămidăriţa pe 
cărămidar.  

 
Farcaș Ioana, clasa a 14-a Cs 
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Varga Șancar, clasa a IX-a Cp 
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1. Dacă vrei să faci un bine, atunci fă-l când este nevoie. 
2. Dacă poţi să faci pe cineva fericit, nu sta pe gânduri. 
3. Dacă dai ceva, nu aștepta ca fapta să se întoarcă. 
4. Dacă primești ceva, dă mai departe. 
5. Dacă nu poţi să ajuţi pe cineva, spune-i-o în așa fel încât să nu o ia ca pe un refuz. 
6. Dacă poţi să construiești ceva, nu distruge. 
7. Dacă poţi, fii hotărât în ceea ce spui și ceea ce faci. 
8. Dacă devii celebru, rămâi modest. 
9. Dacă ești nervos, nu-ţi descărca nervii pe alţii. 
10. Dacă faci o observaţie, nu jigni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luca Andrei, clasa a X-a Cp 



Revista  şcolară  “Paşi spre viitor”- nr. 11/2015 – ISSN 2067-7871 

 

 

 35 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„În 3 persoane să nu ai încredere niciodată: 
BERBEC, SĂGETĂTOR și VĂRSĂTOR – ei sunt egoiști.” 

„Pe 3 oameni să nu-i rănești niciodată: TAUR, 
RAC ȘI CAPRICORN – ei sunt sinceri și caută dragostea 
adevărată.” 

„3 oameni nu-i lăsa niciodată să plece din viața 
ta: FECIOARĂ, BALANȚĂ și SCORPION – ei pot păstra 
tainele tale și văd lacrimile.” 

„3 oameni nu-i pierde niciodată: LEU, GEMENI și 
PEȘTI – ei sunt prieteni adevărați” 
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Din sumar 
 

              Editorial  - “Eurabia”, sau noua Europă supusă Islamului” .   
     
       Activităţi  extracurriculare 

• Proiect educațional extracurricular de informare și implicare „Bunele maniere ieri 
   și azi”-  ediția aIV-a, 14 mai 2015; 
• Parfumul; 
• Rețete de colecție;  
•  Adolescența. 
 

 
 

       Noutăţi din domenii diferite 
• Femei celebre în România interbelică (partea a doua); 
• 10 invenții care ar trebui create (partea întîi); 
• Șase oameni cu „super-puteri” care i-au pus în dilemă pe oamenii de știință. 
• 4 activități zilinice care îți fac creierul mai puternic! 

 
          Natura 

• Apele minerale – factori terapeutici; 
 

 

Sănătate 
• Harta nevăzută a feței; 
• Șase beneficii INCREDIBILE ale celui mai iubit fruct din lume; 
• Beneficiile uimitoare ale susanului. 

 
 

Sărbători 
• Sărbătoarea Paștelui pe glob. 

 
      Divertisment - Curiozităţi 

• Test de inteligență amuzant; 
• Curiozități din lumea plantelor și animalelor; 
• Test - Ce fel de persoana ești: bună sau rea? 
•  Câteva exerciții de dicție; 
• Portretul profesorului; 
• Un gând despre „cei 10 DACĂ”; 
• 7 reguli de viață. 

 
 
 
 
                                      

 
 Redacția revistei “Paşi spre viitor”  

 îşi rezervă dreptul de a selecta materialele primate în vederea publicării lor. 
Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui text îi revine excusiv autorului. 
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Eleanor Roosevel 


