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Editorial

Licean. Punct. Final.
Ineluctabil, încheiem la porţile destinului,
capitol după capitol. Lăsăm un surâs amar să
ne cucerească sufletul sau o lacrimă să
cucerească, rebel, obrazul.
Celebrăm,
volens-nolens,
sărbătorile
timpului nostru, destinului nostru, punând
punct unor etape care însoţesc, în chip firesc,
viaţa.
Nu realizăm orbiţi de mirajul vârste
adolescentine, robi ai dorinţei arzânde de a fi
maturi definitivi, cat mai repede cu putinţă,
finalul clipei noastre de trăire edenică,
irecuperabilă, liceană.
Emoţia finalului o privim covârşită de
apăsarea bacalaureatului, din care, cu „mult
ajutor” , am făcut un fel de „loc de execuţie”.
Apoi, primind darul maturităţii, într-un
mijloc de septembrie, realizăm că în locul
meu, acolo, în clasa aceea, la geamul acela,
stă, un altcineva, tânjind orbeşte şi naiv după
vârsta de aur a maturităţii.
Realizăm, deloc filosofic, poate suspect de
matur, că viaţa aceea boemă de liceean cu
bunele şi frumoasele eimomente, nu mai poate
fi înlocuită cu nimic şi de nimic.
Nici măcar mirobolanta vrajă a Almei
Mater, nu mai poate aduce în suflet existenţă
întru toate şi nimic a adolescenţei.
Totdeauna, oricând student, niciodată,
după absolvire LICEAN, pare să cuprindă
axiomatic, o frântură de destin imposibil de
reconfigurat.
Cortegiul responsabiltăţilor „de după”
poate îmbrăca diferite forme. De la un loc de
muncă, la căsătorie, la a face existenţial
vorbind, parte din existenţă, ne obligă la
deschiderea unor noi capitole. Cu trăiri, cu
debordante spectacole de viaţă. De multe ori,
pentru mulţi, nu tocmai fastuoase.
Realizăm, târziu că a cere maturitate
sacrificând tinereţea unei trăiri ca elev, nu este
tocmai confortabilă şi că rămâne, în fond,
tributară unor prea multe inechităţi
existenţiale.

N-ar fi lipsit de sens să le vorbim elevilor
noştri cât încă mai sunt elevii, despre ce
pierdem şi, mai ales, ce pierdem atunci când, ne
este luată definitiv cununa de licean. N-ar fi
deloc mai puţin importantă o lecţie despre viaţa
aşa cum este ea după acest capitol, despre
urcuşuri şi coborâşuri, despre destin şi noroc,
decât despre o veritabilă lecţie de dirigenţie
cuprinsă în severa planificare...
Rătăcim, la maturitate tristeţi bine garnisite
cu regretul dacă aş mai fi....
Viaţa în ritmul ei sufocant, cu acele capitole
mai mult sau mai puţin insolente, ne răpeşte,
posibilitatea unui dacă....
Privind, la finalul unui an şcolar, printre
lacrimi de bucurie, buchete de flori, elevi
îmbujoraţi, fericiţi şi uşor încordaţi, nu poţ să nu
e întrebi, care le va fi fiind sensul.
În vremurile noastre putem constata în
rândul tinerilor trei mari curente. În primul rând,
există tineri care ar încerca să oprească într-un
oarecare mod cursul lumii, pentru a putea evada
din ea. Pentru a fugi de realitatea vieţii lor
lipsite de sens, aceştia încearcă să spargă
monotonia vieţii cotidiene prin droguri, alcool,
sex sau ocultism.
În al doilea rând, există o categorie de tineri,
care vor să schimbe într-un mod hotărâtor
lumea, prin diverse ideologii, radicalism sau
idealism şi nu puţini sunt aceia care se
angajează pe această direcţie de mers. Ei însă
trec cu vederea un fapt esenţial, anume că fără
oameni înnoiţi nu există o societate înnoită.
În al treilea rând, există tineri care, aflaţi în
mijlocul frământărilor şi nemulţumirilor vieţii,
au luat drumul religiei, devenind parte a unei
existenţe care, oricum ar fi, oferă siguranţa
Speranţei, a posibilităţii întru fiinţare împlinirii.
Pentru fiecare direcţie, noi profesorii vom fi
avut, mai mult sau mai puţin, ceva de spus…
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc

Respectarea bunelor maniere în societate este secretul unui trai lipsit de conflicte, paşnic şi
echilibrat. Cheia unei vieţi armonioase a fost înmânată de generaţii la rând şi trebuie păstrată cu
sfinţenie, deoarece numai în acest mod vor fi deschise porţile civilizaţiei.
Toate aceste lucruri au fost subliniate la prima ediţie intitulată “Cei şapte ani de-acasă”, din
cadrul proiectului educaţional extracurricular de
informare şi implicare intitulat “Bunele maniere, ieri şi
azi”, sub coordonarea vicepreşedintei Asociaţiei
Comunicaţi prin noi, prof. Dorina Miclăuş în calitate de
director proiect şi prof. Maria Barbur. Proiectul a fost
finanţat de Primăria Baia Mare şi supervizat de Casa
Corpului Didactic Baia Mare, desfăşurându-se la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi derulându-se întrun program nou “Şcoala altfel”.
Lucrările elevilor, eseurile, scenetele, filmele
documentare, desenele şi colajele, activităţile de
promovare şi popularizare a proiectului au fost recompensate prin diplomele şi cărţile oferite întrun cadru festiv de primarul municipiului Baia Mare, d-l Cătălin Cherecheş.
La activitate au participat peste 200 de elevi şi
25 de cadre didactice de la instituţiile de învăţământ
implicate - Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”,
Colegiul
Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul
Tehnic „Transilvania”, Grupul Şcolar „Dr. Florian
Ulmeanu", Grupul Şcolar Târgu Lăpuş, Liceul
Teoretic „Emil Racoviţă”, Liceul „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş – Şcoala Nistru, Şcoala Generală
„Avram Iancu”, Universitatea de Nord – Facultatea
de Litere şi Ştiinţe - Baia Mare.
Pentru formarea şi dezvoltarea unui
comportament de educare a bunelor maniere, vârsta şcolară este potrivită, deoarece este vârsta
achiziţiilor fundamentale, când copii prin exerciţiu sau acţiuni repetate, conştientizează ceea ce este
bine sau rău în comportarea şi în comportamentul lor.

prof. ing. Dorina Miclăuş

În data de 24 februarie 2012, la Colegiul Tehnic
„George Bariţiu” Baia Mare s-a desfăşurat a doua ediţie a
Concursului Judeţean pentru colegiile şi grupurile tehnice
din Judeţul Maramureş, competiţie intitulată „Start în
afaceri! Topul tinerilor antreprenori”. Scopul acestui
concurs a fost de a încuraja tinerii cu aptitudini
antreprenoriale să aleagă o carieră pornind de la pasiunile
lor, stabilindu-şi încă de pe acum paşii ce trebuie urmaţi
pentru a avea succes. Printre obiectivele urmărite de acest
concurs
amintesc:
îmbogăţirea
cunoştinţelor
şi
informaţiilor concrete despre funcţionarea unei afaceri, formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi
atitudini antreprenoriale, încurajarea spiritului competiţional.
La concurs au participat nouă echipe. Echipele au avut de trecut mai multe probe.
Prezentarea unei idei de afaceri, respectând un plan de afaceri cu o anumită structură a fost prima
probă pentru participanţi. A doua probă a concursului a fost prezentarea unei reclame pentru ideea
de afacere propusă. Rezolvarea unui aritmogrif, cu termeni studiaţi la disciplina „ Planificarea şi
organizarea producţiei” a fost cea de-a treia probă a concursului.
Fiecare dintre echipele participante a avut idei extrem de originale şi credibile în ceea ce
priveşte posibilitatea de a le transforma în afaceri reale. De la producţia de ambalaje reciclabile,
automate de comercializare a produselor bio, instalaţii de reciclare a uleiului şi până la sisteme
antifurt petnru poşetele domnişoarelor, toate aceste idei au atras atenţia juriului, dar şi a celorlalţi
participanţi la competiţie.
Colegiul
Tehnic „Transilvania” a fost
reprezentat de o echipă formată din trei eleve de clasa a
XII-a, coordonate de doamnele profesoare Maria Barbur
şi Dorina Miclăuş. Ideea de afaceri a echipei de la
Colegiul Tehnic „ Transilvania” a fost aceea de a
înfiinţa o firmă având ca obiect de activitate producţia,
comercializarea şi importul de mărturii pentru
evenimente deosebite: nunţi, botezuri, festivităţi de
absolvire. Ideea de afacere a elevelor a pornit de la
faptul că în Occident există deja o tradiţie în a împărtăşi
bucuria unui eveniment unic în viaţă cu cei dragi. Şi în
România începe să prindă acest obicei de a dărui celor participanţi la evenimente mici amintiri,
motiv pentru care elevele au considerat că este o idee de afaceri interesantă.
Competiţia a fost strânsă, dar aşa cum este în orice competiţie, există şi un podium. Pe locul
I s-a situat echipa de la Colegiul Tehnic „ Carmen Sylva”, având ca idee de afacere confecţionarea
de costume populare pentru păpuşi. Pe locul II s-a situat echipa de la Colegiul Tehnic „ George
Bariţiu” cu ideea de a produce aparate care să colecteze peturile din plastic, oferind în schimbul
acestora bani. Pe locul 3 s-a situat echipa de la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Seini,
cu ideea de a produce tricouri personalizate.
Toţi elevii şi cadrele didactice participante au primit diplome de participare. Chiar dacă
echipa noastră nu a câştigat, acest lucru nu ne-a descurajat şi cu siguranţă vom participa şi anul
viitor, probabil cu o idee mai atractivă şi, de ce nu, mai trăznită.
prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica

Fotografia este destinată pentru a spune o poveste sau a evoca o serie de emoţii în
vizualizator.
Fotografia va arăta adesea imagini în stadii emoţionale profunde.
Fotografia este despre ce vezi, şi în acest sens nu este diferită de alte arte
bidimensionale cum ar fi pictura şi desenul. Crearea de fotografii este în realitate "arta de a
vedea".
Promovarea simţului artistic şi ecologic, creşterea interesului elevilor pentru
cunoaşterea naturii şi a obiectivelor turistice, realizarea unor fotografii originale care să
surprindă elemente de interes pentru ei, acestea au constituit scopul concursului
internaţional de fotografie din cadrul proiectului ”EXCURSIA CA METODĂ DE INSTRUIRE,
organizat de Şcoala cu clasele I-VIII, ”Petre Dulfu”, Baia Mare.
Elevii colegiului nostru au participat pentru al doilea an consecutiv la acest concurs,
aflat la cea de a III-a ediţie, cu fotografii apreciate de juriu, rezultatele obţinute reprezentând
o reală mândrie atât pentru ei cât şi pentru profesorii coordonatori.

Îi prezentăm pe toţi cei care au realizat acele minunate imagini pe hârtie fotografică,
felicitându-i din toată inima:
Premiul I - CUPŞA ADIN, clasa a XII-a B, coordonator prof. DORINA MICLĂUŞ;
Premiul III – GIURGIU DIANA, clasa a XI-a B, coordonator prof. ANCA BEŞLEAGĂ;
Menţiune – BEŞICUŢĂ CRISTIAN, clasa a 12 A, coordonator prof. ADORA MĂRIEŞ;
Menţiune - , clasa a 12 A, coordonator prof. ADORA MĂRIEŞ;
Menţiune – GRAD ROXANA, clasa a XII-a A, coordonator prof. MARIA BARBUR;
Menţiune – DRAGOMIR ALEXANDRA, clasa a XII-a A, coordonator prof. MARIA BARBUR;
Menţiune – PETRUŞ ALEXANDRA, clasa a XII-a A, coord. prof. GABRIELA SĂLĂGEAN;
Menţiune – CONŢ IRINA, clasa a a XI-a B, coordonator prof. ANCA BEŞLEAGĂ;
Menţiune – IOSIF DANIELA, clasa a 12 A, coordonator prof. NICOLETA BOBINCA;
Menţiune – LUPUŢAN DĂNUŢ, clasa a 12 A, coordonator prof. NICOLETA BOBINCA.

SECŢIUNEA: 5. DIVERTISMENT
TITLUL LUCRĂRII: “ÎN SCORBURĂ”
ELEV: CUPŞA ADIN, CLASA: A XII-A B

SECŢIUNEA:1. NATURA-COLŢ DIN NATURĂ
TITLUL LUCRARII: SUSPENDAŢI DE UN FIR ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT
ELEV: GIURGIU DIANA, CLASA A XI-A B

prof. ing. Bobinca Nicoleta

În cununa sărbătorilor de primăvară, se prinde odată cu
miracolul renaşterii naturii, una dintre cele mai frumoase
sărbători ale creştinătăţii: Învierea Domnului. În întâmpinarea
sfintei sărbători pascale, membrii atelierului de quilling de la
Colegiul Tehnic „Transilvania”, s-au adunat cu mic cu mare,
pentru a nu-ştiu-câta-oară, spre a crea ornamente pascale, prin
care să marcheze această minunată sărbătoare.
Cu răbdare, migală, fantezie şi dibăcie, au început să prindă
contur MINUNILE din hârtie rulată, care entuziasmau ori amuzau pe
chiar creatorii lor. Era suficient ca un glas să spună: „Am putea face şi
o răţuşcă!” şi MINUNEA se năştea instantaneu. Astfel, pe negândite,
cu fiecare zi,

sala de lectură a bibliotecii din Colegiul Tehnic

„Transilvania” a început să se însufleţească nu doar prin prezenţa cadrelor didactice şi a elevilor, ci
şi prin iepuraşi, oiţe, broscuţe, cocoşei, răţuşte, puişori şi chiar spiriduşi, MINUNI, confecţionate
din hârtie, care aşteptau cuminţi şi răbdătoare, pitite prin sertare, clipa în care vor uimi şi încânta
privirile admiratorilor.
În sfârşit ziua mult aşteptată a venit, şi MINUNILE şi-au
arătat feţişoarele la lumină. Rânduite frumos, s-au expus care
mai de care mai gătite, pentru a stârni încântarea celor ce nu se
dumireau asupra cărui obiect să-şi oprească mai întâi şi mai
întâi privirea.

Apreciate şi simpatizate MINUNILE

create de către

membrii atelierului de quilling au luat apoi calea Bibliotecii
Judeţene „Petre Dulfu”, pentru a fermeca, captiva şi bucura şi alte
suflete aflate în aşteptarea sărbătorilor pascale.

prof. Mărieş Adora
Bibliotecar Chiş Eugenia

Care sunt criteriile pentru alegerea facultăţii?
“...berea mi-o aleg singur. Facultatea, la fel. Diferenţa e însă enormă. Dacă prima
halbă nu-mi place, schimb marca. La şcoală nu pot face asta. Nu îmi vine să repet
un an doar pentru a schimba unu-doi profesori. De fapt, învăţământul reprezintă un
monopol natural şi trebuie tratat ca atare.”

Pentru unii această întrebare nu are rost, au ştiut de la grădiniţă că vor să se facă
medici, avocaţi, profesori sau cine mai ştie ce. Pentru alţii, alegerea facultăţii reprezintă o
dilemă. Oferta este atât de mare, responsabilitatea la fel, încât bieţii tineri nu mai ştiu ce şi
cum să aleagă.
Facultatea înseamnă investiţie pe termen lung, înseamnă implicarea emoţională şi
financiară a familiei pentru susţinerea viitorului licenţiat. Aşa că puneţi în balanţă criterii
cum ar fi: înclinaţiile, dificultăţile examenului de admitere, numărul de candidaţi,
specializările cele mai bine plătite, eventualele burse, disciplinele de studiu, dorinţele
părinţilor şi posibilităţile financiare.
Studiaţi din timp şi cu atenţie ofertele facultăţilor pentru a lua o decizie în cunoştinţă
de cauză. Interesaţi-vă în legătură cu ceea ce veţi face după terminarea facultăţii,
eventual discutaţi cu persoane care au terminat respectiva facultate. Discutaţi cu
profesorii şi părinţii despre aceste probleme şi veţi reuşi să vă limpeziţi gândurile.
Indiferent de decizia luată puteţi fi siguri că veţi păşi în cea mai interesantă perioadă a
vieţii.

Feng Shui este stravechea artă chinezească a aranjarii. Gândiţi-vă la
ea ca la o acupunctură a clădirii. Exact cum specialistul în acupunctură
ajustează fluxul enrgetic al organismului cu ajutorul unor ace, tot astfel
practicianul Feng Shui foloseşte obiecte pentru a redirecţiona fluxul de
energie în spaţiile închise sau în aer liber. Abilităţile specialistului în
acupunctură îi aduc sănătate unui pacient; rezultatele acestei ştiinţe Feng
Shui duc la realizarea unui mediu armonios şi sănătos. Amândouă contribuie imens la
îmbunătăţirea calităţii vieţii umane.
Într-o experienţă mai simplă, Feng Shui este un sistem de aranjare a mediului înconjurator,
astfel încât acesta să fie în armonie şi echilibru cu natura. Când mediul dumneavoastră înconjurator
este calm şi în armonie cu puternicele forţe universale, şi dumneavoastră sunteţi la fel. Tot aşa este
şi viaţa dumneavoastră.
În filozofia Feng Shui, dormitorul şi baia sunt cele mai
importante încăperi ale locuinţei, cu care suntem în strânsă
legătură. Acordă o atenţie sporită acestor încăperi şi te vei simţi
mai bine, mai relaxat, vei dormi mai bine şi îţi vei îmbunătăţi
viaţa sexuală.

Ce este feng shui
Feng Shui este o practică din Vechea China care pune
accentul pe plasarea şi aranjarea moblierului pentru a pune
locuinţa în armonie cu natura. Scopul este de a creea o energie
bună în locuinţă. Numele Feng Shui este originar din China şi
se traduce prin Vânt şi Apă. În cultura chineză, vântul domol
şi apa lin curgătoare au fost întotdeauna asociate cu
prosperitatea continuă şi cu sănătatea de fier.
Prin corectarea şi echilibrarea fluxului de energie din spaţiile unde trăim şi muncim, viaţa
noastră este influenţată în bine. Arta Feng Shui ne învaţă să trăim în armonie cu natura, să
echilibrăm şi să îmbunătăţim cursul natural al energiei.
Dormitorul şi baia, cele mai importante încăperi
Pasionaţii de Feng Shui sunt de părere că dormitorul şi baia sunt încăperile de care suntem
cel mai conectaţi. Astfel, pentru a ne simţi bine, trebuie să acordăm o atenţie specială acestor
încăperi. Află mai multe despre schimbările pe care le poţi face în aceste încăperi pentru a păstra
principiile acestei vechi filozofii.

Feng Shui în dormitor
În dormitor încearcă să ţii ferestrele deschise cât mai
mult timp. De asemenea, este foarte important să învesteşti şi
într-un sistem de purificare a aerului. Aerul pe care il respiri
este foarte important şi trebuie să fie curat şi fără poluanţi.
Lumina este foarte importantă în Feng Shui şi ajută la
energizare. Astfel, este indicat să instalezi în dormitor mai
multe surse de lumină. Şi lumânările sunt o opţiune potrivită
pentru luminarea dormitorului, însă ai grijă ca acestea să nu
conţină toxine şi să fie realizate din ingrediente naturale.
Imaginile sunt de asemenea importante în feng shui, iar
acestea trebuie să fie o proiecţie a viselor şi scopurilor noastre în viaţă. Astfel, atunci când alegi
tablourile şi fotografiile pentru dormitor este important să ţii cont de acest aspect.
Patul trebuie sa fie elementul central al dormitorului şi este indicat să nu fie lipit de perete.
De asemenea, evită să aşezi patul in linie directa cu uşa. Nici oglinzile nu trebuie aşezate în faţa
patului, deoarece afecteaza energia sexuală. Tot pentru a păstra pasiunea vie în dormitor, este
indicat ca în această cameră să nu instalezi televizorul, computerul sau echipamente sportive.
Pentru o atmosfera relaxantă, pentru dormitor alege culori plăcute, pastelate şi liniştitoare. De
asemenea, în dormitor nu trebuie să existe plante, în special în apropierea patului.
Feng Shui în baie

Pentru baie alege tablouri, fotografii şi alte
obiecte care îţi fac plăcere. De asemenea, pentru baie
lumina, ventilaţia şi curăţenia sunt extrem de
importante. Apa este un element esenţial în Feng Shui,
astfel că instalaţiile sanitare trebuie să fie funcţionale şi
apa să nu picure.
De asemenea, de mare ajutor în baie sunt
plantele, care previn pierderea energiilor pozitive, de
fiecare data cînd tragem apa la toaletă.
Pentru o viaţă îmbelşugată, aşează în baie un covoraş negru sau roşu. Experţii în Feng Shui
asociază aceste culori cu bogaţia.
Culorile deschise şi pastelate sunt ideale pentru baie. Este astfel indicat să alegi tonuri de gri
deschis, crem, bleu sau verde pentru pereţi, faianţă şi alte accesorii.

Eleva: Prosenik Ileana,
Clasa a 14-a B seral

10 lucruri pe care nu le ştiai despre corpul tşu
Corpul uman este o maşinărie fascinantă, perfecţionata
în decursul a sute de mii de ani de evoluţie. de anumite
performanţe puţin cunoscute, stranii la prima Pentru a
funcţiona optim, organismul omenesc este capabil vedere, dar
absolut indispensabile pentru menţinerea stării de sanatate şi
refacerea după diverse afecţiuni!
10. Stomacul secretă acizi corozivi
Există o substanţă periculoasă pe care o transportăm tot timpul cu noi fără a fi detectată
atunci când intrăm în aeroporturi, ambasade sau zone cu securitate crescută. Este vorba de acidul
clorhidric secretat de stomacul uman, substanţa cu un rol capital în desfaşurarea normală a
procesului de digestie alimentară.
9. Poziţia corpului afectează memoria umană
În timp ce majoritatea cercetatorilor au acceptat influenţa mirosurilor sau sunetelor care ne
pot activa amintiri şi intâmplări din copilarie şi adolescenţă, se pare că anumite poziţii ale corpului,
adoptate deopotrivă în somn sau conştient, pot activa în mod similar memoria. Cercetatorii britanici
au dezvoltat pe baza rezultatelor obţinute în aceste cercetări o serie de posturi corporale
asemanătoare celor adoptate în tipul somnului, posturi care practicate în stare de veghe ne pot ajuta
săă ne amintim cu precizie visele din noaptea trecută.
8. Oasele ţin sub control nivelul mineralelor din organism
Pe lângă rolul său principal de suport al organelor interne şi al musculaturii, scheletul uman
ajută la reglarea nivelului calciului din organism. Oasele conţin îndeosebi calciu şi fosfor, primul
fiind necesar şi dezvoltării si funcţionării la randament optim al nervilor şi muşchilor. Dacă acest
element se regăseşte în cantităţi mai mici decât cele necesare, organismul va prelua o parte din
calciul din oase pentru a suplini astfel nevoile muşchilor şi nervilor. O alimentaţie care să asigure
necesarul optim de calciu este imperios necesară, altfel organismul va sărăci oasele de calciu, iar
acestea vor deveni mai fragile, crescând astfel riscul fracturilor.
7. Mâncăm de fapt, în numele creierului…
Cu toate că are o greutate egală cu doar 4-5 % din greutatea întregului corp, creierul
necesită nu mai puţin de 20 -25% din oxigenul şi caloriile necesare organismului, pentru a
funcţiona la parametrii optimi. Mesele sănătoase, variate, care conţin vitamine, proteine, minerale,
oligoelemente şi hidraţi ajută în primul rând unei minţi sănătoase capabile de efort intelectual.
Pentru a-l păstra în funcţiune, un număr de trei artere majore cerebrale pompează constant oxigen
din sânge spre creier. Blocarea uneia dintre aceste artere, cauzată de traume fizice sau alimentaţie
carentată, dă naştere fenomenului de anevrism cerebral.
6. Mii de ovule rămân nefolosite…
Când femeile ating vârsta de 40-50 ani, menstruaţia lunară care controlează nivelul
hormonilor şi secretă ovule necesare inseminării, ia sfârşit. Ovarele femeilor produc din ce în ce
mai puţini hormoni feminini denumiţi estrogen, ceea ce duce la schimbări majore pe plan fizic şi
emoţional. Foliculii ovarieni nu mai secretă ovule cum se întamplă la adolescenţă. Odată cu
perioada adolescentei, o femeie posedă în jur de 34 000 de foliculi ovuli nedezvoltaţi dintre care
doar 350 se vor maturiza de-a lungul vieţii sale, în ritmul normal de 1 folicul ovul pe lună. Miile de
ovule nedezvoltate se vor deteriora, în timp ce creierul va stopa producerea acestora pe măsură ce
femeia înaintează în vârstă.

5. Pubertatea remodelează structura creierului
În prezent se cunoaşte că odată cu apariţia pubertăţii, secreţiile hormonale sunt necesare
încurajării proceselor de creştere şi maturizare sexuală a organismului uman. Cu toate acestea, de
ce este adolestenţa o perioadă atât de dificilă din punct de vedere emoţional? Cercetătorii au
descoperit că anumiţi hormoni influenţează de fapt dezvoltarea neuronală care are loc în creier.
Asemenea schimbări din cadrul structurii creierului duc, de fapt, la anumite consecinţe
comportamentale. Astfel, pe măsură ce cortexul frontal se maturizează, sunt de aşteptat fenomene
precum instabilitate emotivă, apatie, lipsă de fermitate şi de consecvenţă în luarea deciziilor.
4. Temperatura exterioară influenţează starea membranelor nazale
Majoritatea celulelor din corpul uman conţin organite denumite cili, care au un rol major în
digestie sau auz. În interiorul nasului, aceşti cili ajută procesul de tranzit al mucusului din cavitatea
nazală. Vremea rece, alături de temperaturile scăzute, încetinesc acest proces de drenare, ceea ce
duce la scurgerea exteioară a mucusului din nas. Membranele nazale inflamate în urma unei răceli
sau infecţii respiratorii cauzată de viruşi pot duce la amplificarea acestui fenomen.
3. Creierele mari duc la apariţia măselelor de minte!
Procesul evolutiv nu este perfect. Cercetătorii consideră că dacă evolutţia s-ar fi încheiat
oamenii ar avea aripi în loc de măsele de minte şi apendice…Uneori, caracteristicile corporale
inutile sunt păstrate de organism din simplul motiv că acestea nu dăunează cu nimic organismului
repectiv. Cu toate acestea, măselele de minte nu au fost întotdeauna doar o sursa de venituri pentru
dentişti. În trecutul îndepărtat al speciei noastre, măselele de minte aveau rolul unui al treilea set de
molari, folosit la mestecarea cărnii crude. Odată cu creşterea capacităţii craniene şi a creierului,
structura mandibulei umane a fost, însă, supusă unor schimbări evolutive. Din această cauză
cavitatea bucală este “ aglomerată” cu această pereche suplimentară de masele.
2. Râzi şi lumea va râde cu tine!
Fenomenul căscatului contagios a fost studiat timp de ani de zile de nenumăraţi cercetători.
Fără ca aceştia să-şi explice în vreun fel acest fenomen simplu, privitul unei persoane care cască
provoacă aceeaşi reacţie celui care priveşte. Studii recente au demonstrat că fenomenul râsului
contagios este în esenţă asemănător, cu toate că aici se pot înregistra unele diferenţe. Astfel, râsul
contagios este un caz particular care deseori serveşşte drept liant social. Auzind o persoană care
râde, regiunea creierului responsabilă de mişcările faciale este stimulată într-un mod pe care noi,
oamenii nu îl conştientizăm.
1. Pielea oricărui om are patru culori
Toate tipurile de epidermă umană din care au fost extraşi pigmenţii au o culoare albă. La
suprafaţa epidermei însă, vasele sanguine capilare adaugă pielii o uşoară nuanţă de roz. Un pigment
de culoare galbenă se adaugă peste roz-ul iniţial. În ultimul rând, culoarea epidermei este
influenţată de diverse tonuri de culoare neagră, create prin secreţia de melaniană, apărută la rându-i
ca un răspuns al organismului faţă de razele ultraviolete emise de Soare. Aceste patru tonuri de
culoare sunt prezente la toate rasele umane. Singura diferenţă este dată de preponderenţa unei
singure culori faţă de celelalte trei.

elev: Groza Mihai,
clasa a 11-a C seral

Factori care favorizează dezvoltarea
mucegaiului în casă

Mucegaiul reprezintă un pericol nu doar pentru structura pereţilor, dar şi pentru sănătatea
umană. Inestetic, distructiv pentru pereţi şi dăunator sănătăţii, mucegaiul trebuie combătut de la
primele apariţii.
Mucegaiul este facilitat de prezenţa unor factori precum: apa, căldura, iluminare slabă, aer
închis.
Însă pe lângă distrugerea peretelui şi aspectul inestetic, cel mai important efect negativ al
mucegaiului îl reprezintă faptul că are efecte asupra sănătăţii umane, de la alergii simple până la
boli de plămâni.
Există 10 factori care favorizează dezvoltarea mucegaiului în casă:
1. Umezeala din baie
Baia este unul dintre spaţiile în care se formează des aburi,
în special de la zona duşului. Este importat ca:
- pereţii să fie bine izolaţi,
apa de pe faianţă să fie
ştearsă după terminarea duşului,
- baia să fie aerisită foarte bine.
2. Umezeala din bucătarie
Gătitul, spălatul vaselor şi în general activităţile din bucătarie fac din această zonă un spaţiu
umed. Bucătaria trebuie curăţată bine şi aerisită după ce ai terminat treaba.
3. Combinaţia de întuneric şi umezeală
Dacă după ce faci duş sau după ce găteşti omiţi să porneşti ventilaţia sau să deschizi
fereastra pentru aerisire, atunci umezeala va rămâne în cameră şi va facilita apariţia mucegaiului.
De asemenea, întunericul este un alt factor care facilitează igrasia. Se recomandă ca după ce faci
duş şi ştergi urmele de apă, să mai laşi lumina deschisă câteva minute
4. Materialele textile ude
Materialele textile ude menţin un nivel ridicat de umiditate. Dacă ai folosit cârpa de
bucătărie pentru a şterge paharele, aceasta ar trebui pusă la uscat. În baie, presiunea apei de la duş
poate să umezească o haină lăsată lângă vană sau covoraşul de baie. În cazul în care ai spălat
covorul din cameră, acesta ar trebui uscat complet înainte de a fi întins înapoi în casă.
Acestea, precum şi prosoapele şi alte materiale textile nu trebuie lăsate ude, deoarece vor susţine
umezeala şi astfel facilitezi apariţia mucegaiului.

5. Dispunerea încăperilor umede spre nord
Încăperile cu cel mai mare nivel de umezeală, precum
bucătaria şi baia, dacă sunt orientate spre nord, atunci au şanse şi
mai mari pentru apariţia mucegaiului. Zonele din nord se bucură de
mai puţin soare, în schimb sunt umbroase şi mai reci, fiind
predispuse la vânt.

6. Lipsa unei izolaţii adecvate
O hidroizolaţie şi termoizolaţie adecvate previn apariţia mucegaiului. Pentru acest lucru,
elementele de structură trebuie să fie izolate corect, fie în stadiul de construcţie, fie la renovarea
locuinţei, prin panouri de gips-carton care păstrează căldura pereţilor, ferestre cu rame PVC, sticlă
termoizolantă, materiale plastice care nu permit pătrunderea apei etc.
Umezeala care provoacă apariţia mucegaiului poate veni şi din exteriorul casei, ca urmare a
acoperişului sau a fundaţiilor neizolate. O ţeavă spartă poate să ducă la formarea mucegaiului.
Dacă ţeava se află în perete, este cu atât mai greu să descoperi apariţia mucegaiului. O
inspectare a ţevilor şi instalaţiilor sanitare, precum şi o bună aerisire a încăperilor reprezintă soluţii
pentru o astfel de situaţie.
7. Umidificatoarele
În unele cazuri, chiar şi un umidificator pentru casă poate să producă
umezeală în exces. De aceea, este important să foloseşti aparatul conform
instrucţiunilor de utilizare.
8. Respiraţia şi transpiraţia umană
Inclusiv omul este generator de umezeală, prin respiraţie şi transpiraţie. Lichidul care se
evaporă circulă în casă şi are nevoie de o ieşire.
9. Plantele din casă
Plantele decorative sunt şi ele capabile să
producă umezeală în exces, dacă sunt într-un număr
exagerat. Se recomandă să te rezumi la câteva plante,
dacă locuieşti la bloc. Udă-le conform nevoilor
fiecăreia şi evită să ai un sol umed permanent. Într-un
astfel de sol se pot dezvolta fungii.
10. Hârtia
O cantitate mare de hârtie, depozitată în condiţii proaste de temperatură şi umiditate, poate
dezvolta mucegai. Dacă ai pe balcon o mulţime de teancuri de hârtii, trebuie să ştii că această
hârtie, dacă este supusă umezelii, facilitează apariţia mucegaiului. Hârtia nu trebuie depozitată pe
podea, mai ales în zonele precum balcoanele, subsolul casei etc

Eleva: Pop Aurica,
clasa a 14-a B seral

Berea

7 întrebuinţări interesante în casă
şi grădină

Berea poate fi băutura perfectă într-o zi toridă de vară!
Cea mai consumată băutură alcoolică din lume, însă, poate fi întrebuinţată într-o multitudine de
feluri, atât în locuinţă ta, cât şi în jurul acesteia.
Descopera, aşadar, 7 întrebuinţări interesante ale berii, în casă şi grădină!
1. Atrage fluturii
Dacă vrei ca în grădina ta să îşi facă
apariţia roiuri de fluturi, află că nu este
nevoie să plantezi foarte multe flori! Soluţia
este mult mai simplă: poţi prepara un amestec
pe
bază
de
bere,
cu zahăr, banane foarte coapte zdrobite,
melasă, suc de fructe şi rom. Amestecă bine
toate ingredientele şi toarnă rezultatul pe
copaci, gard, pietre sau înmoaie un burete în
soluţie şi atârnă-l de un copac.
2. Alungă melcii
Pentru a scăpa de dăunătorii din
gradină, cum ar fi melcii, poţi folosi un
recipient - de tipul unei jumătăţi de suc la
carton - pe care să îl umpli cu bere. Melcii
vor fi atraşi de licoarea din jumătatea de
carton şi, odată ajungi în interior, se vor
îneca.
3. Înlătură petele dificile
În casă, berea te ajută să scapi de
petele dificile, cum ar fi cele de cafea sau de
ceai (negru, verde) de pe covor. Testează
berea pe o porţiune ascunsă de covor, pentru
a vedea dacă aceasta se decolorează sau nu,
iar apoi aplică bere din belşug pe petele de pe
covor, freacă bine.
4. Stinge focul
În cazul în care focul pregătit pentru
grătar se extinde află că îl poţi stinge rapid cu
nişte bere! Datorită

conţinutului de apă şi a presiunii, poţi agita o
sticlă sau o cutie de bere şi să îi torni
conţinutului asupra focului. Atentie! Nu
folosi berea pentru a stinge focul determinat
de aprinderea grăsimii sau de o instalaţie
electrică!
5. Marinează carnea şi ciupericile
Berea este uşor acidă şi poate fi
folosită la fragezirea cărnii, în locul oţetului
şi/sau al vinului. Dacă urmăreşti să obţii o
aromă deosebită, nu trebuie decât să prepari
un amestec din bere şi mirodeniile tale
preferate, să perforezi carnea/ciupercile şi să
le laşi la marinat, în frigider, timp de câteva
ore sau peste noapte.
6. Lustruieste oalele
Poţi reda luciul pierdut al vaselor din
cupru cu ajutorul berii! Întrucât berea este
uşor acidă, aceasta poate fi folosită cu
încredere ca soluţie de curăţat, deoarece nu
pătează metalul.
7. Capcană pentru musculiţe
Dacă esti învadat de musculiţe de oţet,
află că poţi scăpa de ele folosind bere! Iată
cum trebuie să procedezi: toarnă bere într-un
vas, taie unul dintre colturile unei pungi şi
plasează partea găurită în interiorul vasului,
înfăşurând punga ţn jurul acestuia. Odată ce
ai realizat aceasta capcana ingenioasă, poti să
îţi iei adio de la musculiţele supărătoare!

Elev: Marchiş Paul
Clasa a 14-a B seral

Copiii geniali ai României
Roland, minunea de la Târgu Mureş:
la 12 ani gândeşte ca la 24
Citeşte de la 4 ani şi n-a folosit ciornă niciodată. La patru ani a
dat în febra cititului. Nu i-a explicat nimeni literele, le-a prins el singur.
Numai ce întreba "Mama, ce literă e asta?” şi în secunda aia o şi
memora. Peste un an, Roland Fazakas se distra făcând socoteli de clasa a
treia. O rugam pe mama să facem calcule matematice, ca să nu ne
plictisim. Ajunsesem să fac din minte socoteli peste 20, fără să folosesc
degetele”, ne povesteşte Roland.
În clasa întâi era deja plictisit, că ştia tot. Atunci i-a venit ideea
că trebuie neapărat să studieze la Harvard. N-a văzut la televizor, n-a citit în ziare. "Pur şi simplu
informaţia despre Harvard o obţinusem din... vânt. Căci informaţia se găseşte peste tot în jurul
nostru, trebuie numai să o luăm. Da, şi la vremea aceea mă gândeam la Harvard, la role şi la
îngheţată”, zice. Nici atunci părinţii nu şi-au dat seama de nimic, ziceau că toţi copiii sunt aşa
deştepţi ca Roland la şapte ani. Şi nici când învăţătorul le-a spus că băiatul lor scrie perfect şi cu
stânga şi cu dreapta n-au avut reacţie.
Au început să intre la bănuieli când băiatul l-a şocat pe domnul învăţător la testul de
matematică. "La finalul testului li s-au cerut ciornele. Când i-a venit rândul lui Roland, el a întrebat
ce e aia ciornă, că el n-a folosit niciodată aşa ceva”, ne povesteşte mama. Apoi, la teme, când
colegilor le lua o zi întreagă, el le termina în două ore. Lecţia o reţinea din clasă şi, dacă citea cinci
pagini, să zicem, pe toate cinci le memora instantaneu.
Acum e într-a şasea, gândeşte ca un om de 24. Cel puţin asta au stabilit specialiştii IRSCA
Gifted Education, după ce l-au testat, anume că vârsta lui mentală este de 24 de ani, nici un an în
minus. Cum să vorbeşti cu puştiul ăsta ca şi cum ai vorbi cu un absolvent de facultate? Căci Roland
e mărunt, are vocea subţirică şi obraz de copil.
Citeşte tot ce prinde – ştiinţe exacte, filosofie, antropologie, religie, filozofie. Chiar şi
muzica o studiază, scoţându-şi singur partituri de pe internet. Deja îşi imaginează cum va arăta
BAC-ul lui, aşa că s-a decis să dea un test la engleză care să-l scutească de proba asta, la examen.
Deja e decis să se facă cercetător şi să cunoască "tot ce se poate cunoaşte”. Între timp şi-ar
lua şi un job, deja s-a înscris pe ejobs. "De regulă, studiul mi-l termin prea repede şi îmi rămâne
foarte mult timp. De ce să-l pierd? Dacă tot îmi rămân nişte ore libere în fiecare zi, de ce să nu le
folosesc având un serviciu? În două ore, mă gândesc, se pot face atât de multe lucruri!”, spune. Întrun fel, lucrează ca un om mare, căci inventarul magazinului părinţilor el singur îl face.
Ei bine, ca să se dezvolte la nivelul lui mental, lui Roland nu-i va fi suficientă şcoala
obişnuită. Va avea nevoie de accelerare şcolară (doi ani într-unul) şi de programe de mentoring, în
paralel, arată fişa lui psihocomportamentală şi aptitudinală. Căci tipul lui de inteligenţă e o
combinaţie rarisimă, potrivit fişei: "Are multiple valenţe vizuo-spaţiale, logico-matematice, verballingvistice, intrapersonale şi spirituale.
Are o gândire eficientă, profundă, spirit critic, analitic şi sintetic în ceea ce priveşte
organizarea raţională a lumii. Reuşeşte să înveţe chiar şi într-un sistem dezorganizat, citeşte şi
interpretează uşor mesaje cu conţinut abstract. I se recomandă "domenii înalte ale ştiinţelor, studiul
fractalilor, matematici superioare şi implicarea în cercuri de dezbateri de tip filozofic şi ştiinţific”.
Cu tot acest bagaj genetic, Roland are de gând să emigreze la studii, apoi să se întoarcă
pentru a construi aici ceva: "Vreau să continui în România ce am de făcut. M-aş putea dezvolta şi
de aici în alte ţări. E clar că e mai complicat să te dezvolţi în alte ţări, dar se poate. Au putut marile
firme, deci pot şi eu”.
(Partea I, continuarea în numărul următor)
Elev: Marincat Daniel,
Clasa a X-a D

10 reguli de bun simşîn
folosirea telefonului

Următoarele 10 situaţii sunt unele dintre
cele mai supărătoare pentru cei care se
află în preajma unui ins care fie
telefonează cuiva, fie este sunat.
1. Vorbitul prea tare – nu ne referim la
cei care sunt nevoiţi să vorbească tare
pentru că interlocutorul nu-i aude, deşi, în
secolul XXI toate telefoanele au un
microfon bun şi semnalul este decent
aproape peste tot. Vorbim, însă, de cei
care urlă la celular doar pentru a se da
mari şi pentru ca toţi cei din jur să afle ce
au făcut ei, ce şi-au cumpărat sau cu cine
s-au întâlnit.
2. Purtarea unei conversaţii private în
public – nu interesează pe nimeni cât de
beat a fost respectivul cu o seară înainte,
nici ce culoare aveau chiloţeii iubitei lui,
nici cum s-a epilat domnişoara, nici ce
ceartă a avut cu vecinii. Rufele murdare
nu se spală la telefonul mobil în piaţa
mare, în gară, în centrul oraşului sau la
supermarket.

şi periculos. Sş faci două lucruri în acelaşi
timp, când ambele necesită atenţie
niciodată nu o idee bună, cu atât mai puţin
când suntem la volan. Ne punem şi viaţa
noastră în pericol şi a celorlalţi
participanţi la trafic.
6. Trimiterea mesajelor in timpul
conversatiei cu alte persoane – cand
vorbim cu cineva nu e frumos sa dam din
cap si sa spunem „da, da", „sigur" sau alte
cuvinte monosilabice care denota plictisul
si lipsa de interes pentru ce are
interlocutorul de spus.
7. Trimiterea unui mesaj şablon de
sărbători – adică mesajele alea pe care le
ştie toată lumea şi pe care, mai rău, le
primeşte de la cel puţin două alte
persoane. Sunt mesajele copiate de pe
internet, impersonale, trimise doar pentru
a trimite ceva. Mulţi spun că se gândesc la
cei cărora le trimit mesajul, însă din ce în
ce mai des lumea se satură de aceleaşi
mesaje de Paşte şi Crăciun. Când mesajul
este compus pentru fiecare în parte şi
când chiar simţim ce scriem în el, doar
atunci e frumos să îl trimtem.
8. Ringtonuri puternice şi stresante –
că sunt manele sau ţipete sau tot felul de
onomatopee, ringtonuri de genul „Hei,
sefu' te sună un fraier", nu contează. Sunt
deranjante pentru cei din jur şi nimeni nu
le mai consideră amuzante.

3. Intreruperea unei conversaţii – dacă
nu ştiaţi până acum, atunci când vorbiţi cu
cineva e nepoliticos să răspundeţi la
telefon său, şi mai grav, să îl opriţi pe
respectiv pentru a suna pe altcineva. Dacă
nu e un apel de extremă importanţă şi
urgenţă, e urât să îl opriţi pe cel din faţa
dvs. pentru a vorbi la telefon.

9. Folosirea telefonului în timpul unor
spectacole – fie la teatru, operă, concert
sau emisiuni, nu există reprezentaţie în
timpul căreia să nu sune vreun celular. De
obicei, lumea uită să şi le închidă sau să le
pună pe silenţios, dar de foarte multe ori
le lasă să sune intenţionat.

4. Verificarea sau vorbitul la telefon în
sala de cinema – e aproape un sport
naţional să vorbeşti la telefon în timpul
filmului sau să îţi verifici telefonul. Nu se
face. E deranjant pentru cei din jur şi le
distrage atenţia.

10. Folosirea celularului în diferite
locaţii – deşi am mai amintit sălile de
spectacol şi cinematografele, este la fel de
nepotrivit vorbitul la telefon când stăm la
coadă să ne plătim facturile, când suntem
la bibliotecă, în biserică sau îin vreo sală
de aşteptare la medic.

5. Trimiterea mesajelor în timpul
condusului – pe lângă că e nepoliticos
(mai ales dacă mai e cineva în maşină) e

Eleva: Chiş Bianca, clasa a 11- a C seral

Cămaşa elegantă este o piesa vestimentară de bază în fiecare primăvară, care nu lipseşte din
garderoba niciunei femei. Mai important decât tendinţele actuale şi culorile preferate este să ştii să
o alegi după forma corpului tău.
Te vei simţi cel mai bine într-o cămaşa elegantă care să te poată pune cu adevărat în
valoare. Din fericire, există câte o croială flatantă pentru fiecare formă a corpului, aşa că
înarmează-te cu multă informaţie şi asigură-te că faci întotdeauna cele mai bune alegeri.

Silueta în formă de măr
Dacă forma siluetei tale seamănă cu cea a mărului, mai voluminoasă în jurul taliei, ai nevoie
de o cămaşă elegantă care să îţi subtieze trunchiul. Imprimeurile geometrice şi animaliere te ajuta în
acest sens, însă evită modelele mari. Cel mai probabil, bustul tău este unul generos, de aceea poţi să
te pui în valoare cu un guler decoltat, în V, care îţi alungeşte totodată figura. Cămăşile cu talie joasă
acoperă zona "problemă" şi subţiază trupul.

Silueta pară
Încerci să îţi ascunzi şoldurile şi vrei o mână de ajutor din partea cămăţii elegante? Atunci
alege un model cu multe volănaşe, imprimeuri greu de ignorat şi aplicaţii strălucitoare cât mai
aproape de linia gâtului. Cămăşile fără mânecă sunt şi ele recomandate. Evită cămăşile cu tiv care
îţi înconjoară şoldurile.

Silueta atletică (băieţească)
Cel mai probabil, vei simţi nevoia de a crea o iluzie optică a unor forme mai definite. Îţi
doreşti un bust mai apetisant? Dantela şi fundiţele în zona gâtului adaugă un plus de volum
pieptului. Ai grijă la lungimea mânecilor: este trebuie să atingă linia încheieturilor mâinilor când ţii
braţele perfect întinse. O altă lungime îţi va face silueta să pară mai liniară decât este.

Silueta triunghi
Dacă ai spatele lat şi bustul proeminent, dar şolduri înguste, probabil că eşti tentată să îţi
acoperi sânii cu o cămaţa închisă până la gât. Această greşeală te face să pari mai în vârstă decât
eşti, când tu nu ai nevoie decât de un sutien susţinător, care să dea o formă frumoasă bustului.
Păstrează culorile aprinse pentru partea de jos a corpului şi alege decolteuri rotunde, pentru
îngustarea vizibilă bustului.
Eleva:Petruş Alexandra
Clasa: a XII-a A

Competitivitate şi performanţă
în domeniul auto
La Sibiu se investeşte în oameni. SC Tera Impex SRL, Sibiu,
împreună cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii
Criogenice şi izotopice – Incubator Tehnologic de Afaceri, Institutul
Tehnic Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG, Germania, derulează un
proiect pentru dezvoltarea resurselor umane şi formare preofesională în
domeniul auto.
Proiectul se referă la formarea de formatori în domeniul auto, după o metodologie
europeană, formarea şi dezvoltarea competenţelor din domeniul auto prin participarea la cursuri de
instruire în domeniu, modulare, acreditate, susţinute de formatori formaţi anterior, transferul de
bune practici printr-o abordare transnaţională.
Pe parcursul desfăşurării activităţilor de instruire se primesc informaţii de ultimă oră
referitoare la domeniul auto, structurate pe cinci module cuprinzând atât activităţi teoretice cât şi
practice.
Referitor la motoarele de autovehicule se dau
informaţii despre diferite sisteme de alimentare, de
supraalimentare şi de reducere a poluării chimice a motoarelor.
În cadrul activităţilor practice se lucrează pe un stand de
încercări pe un motor VW Golf VI pentru a determina
caracteristicile de funcţionare şi exploatare precum şi indicele
de poluare.
Referitor la partea de transmisie a autovehiculelor se
prezintă tipuri de transmisii utilizate de concernul VW şi DaciaRenault, făcându-se o comparaţie între variantele folosite de
cele două firme.
Echipamentul electric, electronic și echipamentele auxiliare ale autovehiculelor se pot
identifica şi verifica din punct de vedere funcţional utilizând un stand special, cuplat la un
calculator cu un soft de diagnosticare specializat elaborat de firma VW.
Tot un astfel de soft se foloseşte şi pentru sistemul de
frânare, respectiv pentru aparatura de bord şi instalaţia de
climatizare.
Pentru reducerea gradului de poluare sunt prezentate
sisteme neconvenţionale de propulsie pentru autovehicule. În
această categorie intră automobilul electric şi cel hibrid.
Ca o formă de finalizare a cursului se organizează o
vizită în Germania, incluzând vizitarea unui obiectiv important
din domeniul auto.
În speranţa că cele prezentate au trezit interesul iubitorilor de automobille, vă
recomandăm să urmaţi astfel de cursuri ori de câte ori aveţi ocazia.
Succes pe viitor!

prof. ing. Culic Liliana
prof. ing. Todoruţ Victor

Cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
Astăzi, sursele de energie regenerabilă produc
aproximativ 12% din electricitatea folosită în Statele Unite ale
Americii. Dar, vântul, valurile şi lumina soarelui ar putea fi
surse pentru mai mult de 93% din producţia globală de energie
de care întregul mapamond are atât de pregnant nevoie. Care
sunt, însă, atuurile celor care doresc ca energia regenerabilă să
devină un jucător important în industria energetică şi să aibă un
impact semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră responsabile de schimbările climatice?

1. Cel mai mare baraj hidroelectric din lume
Digul Celor Trei Defileuri (China)
La 18 decembrie 2007, capacitatea de producţie
electrică a Digului Celor Trei Defileuri din China atingea
14,1 gigawaţi, devansând pentru prima oara capacitatea
de 14 gigawaţi a Digului Itaipu, aflat la graniţa dintre
Brazilia şi Paraguay. Aceasta îl face cel mai mare şi cel
mai productiv dig din lume, care până în 2011 va
produce 18 gigawaţi de electricitate, tot atât cât 18
centrale electrice nucleare. Numai unul dintre
generatoarele principale ale digului poate produce 700
megawaţi de electricitate. Construirea sa a costat nu mai puţin de 26 miliarde de dolari.
Ridicarea unui dig încă şi mai mare, a fost propusă să se finalizeze până în 2020 sau 2025 în
Republica Democrata Congo, pe Raul Congo: randamentul atins de aceasta va putea ajunge până la
39 gigawaţi de energie.
2. Cel mai productiv câmp geotermal Gheizerele din Sonoma şi Lake, California (SUA)
În ciuda faptului că au scăzut de la nivelul unei producţii de vârf de 2.000 megawaţi la 1.000
megawaţi astăzi, gheizerele americane rămân cel mai
productiv câmp geotermal al lumii, furnizând aproape
60% din electricitatea folosită în regiunea de nord a
coastei californiene. Prima electrocentrală geotermală cu
caracter comercial din SUA a fost construită în 1960 şi
producea 11 megawaţi de energie. Centralele individuale
produc acum, în medie, aproximativ 50 megawaţi, dar
sunt eclipsate de cele mai mari centrale geotermale
propuse în prezent, care vor fi construite în Sarulla,
Sumatra de Nord, Indonezia, şi care vor avea o producţie
de vârf de 330 megawaţi.

3. Cel mai mare stabiliment eolian terestru din
lume Horse Hollow, din districtele Taylor şi
Nolan, Texas (SUA)
La aproximativ 160 kilometri vest de Dallas, 19.000
de hectare din teritoriul texan acoperit înainte cu cedrii şi
stejari au fost alocate găzduirii a 421 de turbine eoliene care
compun Centrul Energetic Eolian Horse Hollow. Cele 291
turbine de câte 1,5 megawaţi construite de General Electric,
împreună cu cele 130 de 2,3 megawaţi realizate de Siemens
furnizează 735 megawaţi energie în punctul maxim de
funcţionare. Alte stabilimente gigantice bazate pe producerea de energie cu ajutorul vântului care
au fost anunţate includ Shepherd’s Flat Wind Farm din Oregon (800 megawati, 303 turbine eoliene)
şi o fermă eoliană din Markbygden, Suedia (patru gigawaţi, 1101 turbine).
4. Cea mai mare centrală de energie termică solară din lume, Sistemele Generatoare
cu Energie Termică Solară (SUA)
Solar Energy Generating Systems (SEGS) a fost
deţinătorul recordului mondial pentru cel mai mare proiect
de captare a energiei termice solare încă de la finalizarea sa
în 1990. SEGS este formată din nouă electrocentrale de
energie termică separate, întinse prin deşertul Mojave, care
pot produce însumat 354 megawaţi de putere. Motivul
pentru care s-a renunţat la suprafaţa unui câmp în favoarea
înălţimii unui turn este acela că metoda este mult mai
eficientă, şi cheltuielile pentru realizarea proiectului ce
implică turnul sunt mult mai scăzute, făcându-l comparativ
financiar cu alte surse de energie.
5. Cea mai mare centrala de biomasa uscata
arsa din Lume Oy Alholmens Kraft, din
Pietarsaari (Finlanda)
La fel ca majoritatea centralelor de biomasă
uscată arsă, instalaţia Oy Alholmens Kraft se bazează pe
scoarţa, ramurile şi muşchii florei locale pentru a-şi
alimenta boilerul enorm – cel mai mare de acest fel din
lume – la 550 megawaţi de căldură. Arzând această
cantitate se generează un randament de vârf de 240
megawaţi de electricitate. Centrala mai generează şi 160
megawaţi de abur, care este folosit direct de industria din
apropiere şi pentru încălzirea regională. Atât muşchii, cât şi lemnul arse pentru această centrală sunt
recoltate sustenabil. În cazul lemnului, un număr egal de arbori cu cei tăiaţi este plantat în fiecare
an, după care sunt mai târziu recoltaţi, la maturitate. De asemenea, muşchiul este permanent
regenerat prin sădirea de plante în ţinuturile umede şi poate fi recoltat eficient cât timp este ingrijit
cu atenţie.
Eleva: Biro Bianca,
clasa a XII-a B

1. Oricât ar fi de măreţ crângul tot are nevoie de o privighetoare care să-i dea
strălucire!
2. Un nebun face dintr-un stejar întreg o lingură de lemn.
Un înţelept îi seamănă ghinda şi face o pădure!
3. Părul face singur perele, doar omul timp le aşteaptă cu gura căscată!
4. Nu aştepta roade de la pomul pe care nu l-ai sădit!
5. Dacă vrei să fi om sădeste un pom!
6. Coada toporului tot din lemnul pădurii se face!
7. Nu plânge codrul când rupi o rămurea, dar suspină copacul!
8. Cu cât sunt mai adânci rădăcinile copacului, cu atât mai jalnice par vijeliile ce
izbesc în el!
9. Pomul creşte într-o sută de ani nebunul îl doboară cu securea într-un ceas!
10.La umbra copacilor uriaşi mulţi leneşi se odihnesc!
11.La bine şi la rău pădurea este cerul pe care-l atingi cu mâna!
12.Copacii nu-şi dau sfaturi unii altora ci se apără de viscole împreună!

Elev: Micle Ramona,
Clasa a XII-a B

22 martie Ziua Mondială a Apei

Acum la începutul mileniului trei, complexitatea şi
gravitatea problemelor legate de criza ecologică, cu o evidentă
tendinţă de acutizare şi agravare, ne obligă să promovăm o
educaţie ecologică activă pentru toate categoriile de vârstă.
Mediul este avuţia noastră comună, aşa încât de grija care i-o
acordăm depinde sănătatea acestuia şi implicit sănătatea noastră.
Ridicarea nivelului de cultură ecologică care se impune să
meargă în paralel cu educaţia ecologică constituie imperative
majore ale libertăţii noastre şi ale dreptului de a trăi într-un
mediu sănătos.
Astfel trebuie formată convingerea fermă că nu putem trăi şi evolua în afara mediului şi că
orice dereglare în relaţia cu natura se repercutează negativ asupra sănătăţii noastre.
Educaţia relativă a mediului, răspunde acestei cerinţe, vizând asimilarea cunoştinţelor,
formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, dezvoltarea gradului de cunoştinţe şi a simţului
responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale.
Rolul educaţiei de protecţie a mediului înconjurător este evident, concentrându-se pe
modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii
înconjurătoare, de a-l incita la participare, făcându-l conştient de viitor şi de faptul că la viaţa
generaţiilor de mâine are şi el o anumită contribuţie.
Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui
cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi
pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează
cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi
distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din jur.
Apa o putem considera “Elixirul vieţii”. Apa e mai scumpă decât aurul!
Corpul omenesc este alcătuit mai mult de trei sferturi din apă. Pe măsură ce oamenii
îmbătrânesc, cantitatea de apă din organism scade. Cei mai mulţi oameni în vârstă sunt slabi.
Înainte de a se naşte, atît timp cât este învelit de „cămăşile” apoase din uterul mamei, embrionul
fraged este format din 94% apă. Organismul copilului nou-născut conţine 71%, al adolescentului
69%, al omului matur 63%, iar omul în vîrstă are numai 58% apă.
Ca importanţă pentru viaţa omului, apa se situează pe locul
doi, imediat după aer. Reacţiile chimice din corp nu se pot desfăşura
decât în prezenţa apei.
De câte ori pe zi bei apă ? Răspunsul ar fi: doar
când mi se face sete.
Dar te-ai întrebat vreodată ce conţine apa, pe unde trece, ce
se varsă în ea şi cum e afectată de mediul înconjurător?
Un mic experiment pe care l-am putea încercat, este că
atunci când umplem un pahar cu apă observăm că nu este tocmai
limpede, aşa că îl lăsăm câteva minute să se decanteze impurităţile.
Observăm cum rămâne un strat gălbui ce conţine praf, rugină şi alte
resturi de impurităţi toate adunate prin instalaţiile vechi şi tocite
de vreme.

Oare nu acest fapt trebuie să ne trezească
conştiinţa? Sănătatea noastră e pusă în pericol zi
de zi şi nu putem face decât să aşteptăm
modernizarea staţiilor de epurare deoarece sistemele
curente de furnizare a apei nu acoperă întreaga populaţie.
Nu este numai lipsa modernizării culpabilă, dar şi
populaţia îşi are contribuţia la scăderea calităţii apei.
Astfel paşii de purificare a apei sunt: se recoltează
apa folosită, se pompează dozat apa folosită brută, apoi se
adaugă coagulanţi, lapte de var, sau clor şi dezinfectanţi,
în cele din urma pasul decantării şi a trecerii prin câteva filtre. Ce rămâne din apa filtrată este
infricoşător, de aceea medicii recomandă să nu bem apa menajeră ce trece prin reţeaua veche şi
ruginită de distribuire a apei.
Ce putem să facem pentru a îmbunătăţi calitatea apei este să privim în suflet şi să ne
eliberăm de sentimentele negative, le preluăm încetul cu încetul pe cele care considerăm că au
caracter pozitiv şi prin voinţa noastră interioară să se renască acţiuni pozitive de salvare a elixirului
vieţii: APA.
Apa este preţioasă şi are o putere nemărginită.
Este mai agilă decât un sculptor pentru că transformă natura după cursul ei.
Este combustibilul zilnic al tuturor vieţuitoarelor şi plantelor.
Ne încarcă cu energie, dar şi noi îi transmitem energie.
Ucide când este provocată.
Se infurie când alegem războiul şi lupta între noi.
Ne iubeşte când o iubim.
Ne vindecă dar noi nu o vindecăm.
Ne menţine curaţi sufletul şi trupul, dar noi cum o mentinem?
Ne respectă şi noi îi arătăm respectul: îi aruncăm gunoaie şi mizerii.
Ne dăruieşte cel mai frumos cadou VIAŢA.
A venit timpul să ne schimbăm modul de a acţiona noi asupra apei. Să îi facem un bine
pentru că în acelaşi timp ne ajutăm pe noi.
Schimbarea vine de la noi, iar ceea ce ne motivează este că apa într-adevăr ascunde elixirul
unei vieţi lungi şi sănătoase!
Aveţi grijă de ea şi bucuraţi-vă de prospeţimea ei!
Nici apa curată nu are tinereţe fără bătrâneţe şi viată fără de moarte !!!!

Eleva: Ciocian Flavia,
Clasa a XII-a B

O dieta bogata in spanac si alte legume cu frunze verzi,
precum si in oua, poate preveni pierderea vederii in cazul persoanelor
in varsta, aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetatorii
americani, publicat in Archives of Ophthalmology, informeaza
Reuters

Cercetatorii au descoperit ca persoanele in varsta care au
avut o dieta foarte bogata in oua, precum si in legume verzi si
galbene, prezinta un risc mai scazut de a suferi de degenerare
maculara, o boala a ochilor produsa de imbatranire. Degenerarea
maculara este principala cauza a aparitiei orbirii in randul
persoanelor cu varste peste 50 de ani.

Macula este o mica zona situata in centrul
retinei, acolo unde se focalizeaza razele de lumina, si
este responsabila pentru vederea frontala, vederea de
aproape si percepetrea culorilor. Degenerarea
maculara apare atunci cand celulele maculei nu mai
functioneaza. Nu exista tratament pentru aceasta
boala, iar optiunile sunt foarte limitate in ceea ce
priveste incetinirea procesului de degenerare.
Cercetatorii stiu ca aceasta boala este influentata de
factori genetici si favorizata de fumat.

Specialistii au descoperit de mai multa vreme ca legumele
verzi si galbene contin carotenoizii luteina si zeaxantina, substante
care protejeaza ochii de maladiile care apar odata cu inaintarea in
varsta. Luteina si zeaxantina sunt depozitate in ochi si actioneaza
ca antioxidanti, neutralizand actiunea radicalilor liberi care produc
degenerarea la nivel celular.

Autorii studiului, cercetatorii de la Institutul
national de oftalmologie din Maryland, au declarat ca
alti antioxidanti, precum vitaminele C, E si betacaroten,
nu au niciun rol in prevenirea pierderii vederii.

La studiu, care a durat sase ani, au participat 4.519 de
persoane cu varsta intre 60 si 80 de ani. Persoanele a caror
dieta a fost formata in proportie de 20% din alimente care
contineau luteina si zeaxantina au prezentat cu 35% mai putine
riscuri de a-si pierde vederea, fata de ceilalti participanti la
studiu

Cele doua substante se gasesc in oua, spanac, varza
creata, napi, broccoli, dovlecei, mazare, fasole verde,
ardei gras, varza de Bruxelles, salata chinezeasca,
porumb, portocale, mango, kiwi, prune, pepene,
struguri, piersici. (Mediafax)

Sursa:
http://www.descopera.ro/dnews/931800-legumele-galbene-si-verzi-pot-preveni-pierderea-vederii
eleva:Chira Raluca,
clasa a 14-a B

Partea a doua
Pământul oferă peisaje diferite: unele colorate, cu elemente perfect îmbinate şi plăcute
ochilor, altele monotone şi bizare. Toate sunt însă impresionante şi privite drept adevărate minuni
ale naturii, pe toate continetele lumii. Continuăm lista cu cele mai spectaculoase peisaje din lume,
fără ca ordinea să aibă vreo relevanţă.
4. Lacurile Band-e Amir – Afganistan
Cine ar fi crezut că tocmai ţinuturile aride ale
Afganistanului pot adăposti unul dintre cele mai frumoase
baraje naturale? Raul Band-e Amir s-a oprit pentru
odihnă la poalele munţilor Hindukus, locul în care şi-a
format albia. Şi nu numai… contrastele de culoare şi de
înălţime au dus la formarea unui peisaj fabulos la 3.000 de
metri altitudine. Chiar dacă o mulţime de fotografi ar fi
îdeajuns de motivaţi pentru a ajunge în aceste locuri,
accesul este destul de dificil, întrucat se face doar pe un
drum de munte, care are o lungime de 80 de kilometri.
Este mai greu de ajuns, dar nu imposibil. La sosire, veţi fi răsfăţaţi cu vederea unui peisaj aproape
paradisiac: lacuri întinse pe o porţiune largă de 11 kilometri, marginite de faleze de calcar şi de
argilă, care se îmbină într-un joc de culori nebunesc, de la alb la roşiatic şi de la albastru la cele mai
nebănuite nuanţe de verde. Din lacuri, apa se scurge peste baraje naturale de piatră, urmând trasee
diferite, care formează o adevarată reţea de torente, ce adăpostesc
la rândul lor vegetaţie acvatică.
Chiar dacă temperaturile ajung în timpul verii până la 36 de
grade C, lacurile sunt tot timpul reci, deoarece sunt împrospătate în
fiecare an cu apa rezultată din urma topirii gheţarilor. Strălucirea
deosebită a lacurilor şi varietatea culorilor se datorează
travertinului, o soluţie pe bază de carbonat de calciu adusă de apa
care se înfiltrează prin calcar şi care se depune pe malurile şi în
adâncul lacurilor sub formă de straturi.
5. Muntele Galben – China
Fiecare dintre noi a auzit mãcar o datã în viaţã o remarcã
de genul “e un tãrâm de basm”, ei bine existã un loc care nu este
un tãrâm de poveste, ci chiar o poveste în sine… una chinezeascã,
cu parfum de filozofie, în acest caz. O vedere care îţi taie
respiraţia, alcatuitã din vârfuri colţuroase care strãpung norii.
Acesta este Muntele Galben. Cu inãlţimi de pânã la 1800 de
metri, unele piscuri poartã denumiri ce stau sã confirme originile
de poveste ale locului: Piscul Florii de Lotus, Culmea Strãlucirii
sau Piscul Capitalei Cereşti sunt numai trei dintre cele 72 de
piscuri care alcãtuiesc Muntele Galben. Formate din granit
cristalizat din roca topitã, aceste stânci au fost modelate de-a lungul timpului de naturã, aceeaşi care
le-a inzestrat şi cu o frumuseţe stranie.
Tocmai frumuseţea unicã a peisajului a reprezentat muza supremã pentru generaţii de artişti
chinezi,care nu s-au mai sãturat sã redea şi sã surprindã sãlbãticia şi candoarea acestui loc.

Tot artiştii chinezi au fost cei care au stabilit “Cele patru frumuseţi supreme ale muntelui”:
rocile şi culmile muntoase, pinii care împodobesc munţii,
unii având peste 1000 de ani vechime, izvoarele fierbinţi cu
temperaturi constante de 42 de grade C tot timpul anului, şi
în final, marea de nori care formeazã cununa munţilor în
care îşi ascund vârfurile. Muntele Galben este deschis celor
care doresc sã-i simtã frumuseţea şi mãreţia. Potecile
marcate conduc cãlãtorii cãtre temple, castele, lacuri, stânci
bizare, însã unele trasee sunt recomandate numai
profesioniştilor.
În China, se spune cã fiecare chinez trebuie sã urce
mãcar o datã pe Muntele Galben, care nu face parte însã din Cei Cinci Munţi Sacri. Cu toate
acestea, un cãlãtor din perioada medievalã, Xu Xiake, a reuşit sã descrie admirabil în cuvinte
situaţia: “Întorcându-te de la Cei Cinci Munţi Sacri, nu-ţi mai doreşti sã vezi munţi obişnuiţi;
întorcându-te de la Muntele Galben, nu-ţi mai doreşti sã vezi Cei Cinci Munţi Sacri”.
6. Lacul Mono – SUA
“Un ţinut al contrastelor minunate, al deşerturilor fierbinţi
mãrginite de munţi înzãpeziţi”, în acest mod descria naturalistul
american John Muir, lacul Mono şi împrejurimile sale.
Denumirea lacului a fost datã de indienii bãştinaşi, inspiratã de
musculiţa de sãrãturi. Frumuseţea lacului Mono, cu o apã de o
consistenţã cremoasã şi cu turnuleţe de tuf calcaros care
strãpung suprafaţa numai pentru a se oglindi tãcut în ea, este
mai degrabã o frumuseţe stranie. O frumuseţe care-ţi provoacã
fiori pe ãira spinãrii şi te indeamnã la meditaţie şi linişte.
Bazinul lacului s-a format în urma mişcãrilor geologice care
aveau sã dea naştere munţilor Sierra Nevada. Cu o suprafaţã de 155 de
kilometri pãtraţi, lacul adãposteşte chiar în inima sa insula Paoha ce a
luat naştere în urmã cu 200 de ani ca urmare a activitãţii vulcanice.
Chiar dacã lacul este alimentat de izvoarele cu apã dulce din zonã şi de
gheţurile topite, apa este suficient de sãratã pentru a ţine un om la
suprafaţã, ca urmare a acumulãrii mineralelor şi sãrurilor.
7. Pădurea Împietrită Shilin – China
Poate o sã vi se parã straniu sã aflaţi cã o pãdure nu este
faimoasã pentru copacii sau întinderea sa, ci pentru marea de
pilãstrii de calcar, supuşi de-a lungul timpului capriciilor ciudate
ale naturii. Aflatã la o distanţã de 120 de kilometri de oraşul
Kunming, China, Pãdurea Împietritã de la Lunan îşi revendicã o
suprafaţã de cinci kilometri pãtraţi pe care îşi expune înãlţimile de
piatrã care ajung pânã la 30 de metri. Chinezii s-au lãsat fermecaţi
de formele bizare şi variate ale stâncilor pentru a le da nume
inspirate: “Phoenixul curãţându-şi penele”, “Cascada stratificatã” sau “Vârful lotusului în floare”.
Chiar dacã materia din care au luat naştere stâncile mute pare aridã şi lipsitã de viaţã,
pãdurea adãposteşte lacuri şi grote acoperite de o vegetaţie bogatã. Omul
nu s-a lãsat însã impresionat de mãreţia şi alura ameninţãtoare a
formaţiunilor şi şi-a construit punţi de trecere care creeazã legãturi
întortocheate, ce amintesc de un labirint.
Sursa: descopera.ro
Elev: Copos Bogdan, clasa a XI-a D

Adoptand cu toţii nişte gesturi simple dar cu impact deosebit ne
manifestăm dragostea faţă de natură şi lăsăm moştenire generaţiilor viitoare
un mediu înconjurător sănătos.
Sortarea
O reciclare cu success necesită o hârtie recuperată curată, de
aceea ar trebui să păstrăm hârtia departede resturiu de mâncare,
plastic, metale sau alte elemente ce îngreunează reciclarea. Hârtia
care nu se mai poate fi reciclată se arde sau se depozitează la
gropile de gunoi ecologice.
Depozitarea
Angajatii centrului de reciclare descarcă hârtia recuperată,
o depozitează în locuri special amenajate. Varietăţile de tipuri de
hârtie (ziare, cutii) sunt păstrate separat deoarece centrul de
reciclare foloseşte tehnici diferite, având de asemenea şi produse
finale diferite.

Obţinerea pastei de lemn
Hârtia este trasportată de un moto-stivuitor într-un vas mare
care conţine apă şi alte substanţe chimice. Rolul acestuia este de
arupe hârtia în bucăţi cât mia mici. Încălzirea vasului reduce hârtia
la fibre de celuloză. În final, hârtia veche se transformă într-un
amestec numit pastă de lemn.

Beneficiile reciclării hârtiei
Prin reciclarea hârtiei contribuim enorm la reducerea poluării şi economisirea unor resurse
naturale epuizabile. Pentru obţinerea hârtiei din fibre reciclate se foloseşte cu 70% mai puţină energie
decât pentru cea din fibre naturale.
O tonă de hârtie reciclată economiseşte:
15 arbori
4132 KwH sufficient pentru a încălzi o locuinţă timp de 6 luni
2,26 m³ spaţiu de depozitare a deşeurilor
26.497,88 litri de apă
26,8 kg materiale poluante ale aerului
Ai 5 motive să reciclezi şi tu, pentru că astfel contribui la:
reducerea poluării mediului înconjurător;
protejarea naturii şi a resurselor naturale;
economia de energie;
diminuarea poluării aerului, apei şi solului;
creearea mai multor spaţi verzi, terenuri de joacă.
Elev: Lazea Ionuţ, clasa a 11-a C seral

Partea a doua

6. Informaţii cu ajutorul limbii
De ce îşi tot flutură şerpii limba lor
înfurcată, atunci când se deplasează? Ei bine, culeg
informaţii care îi ajută să se orienteze. De fapt, ei
"gustă" aerul: captează şi analizează particulele
existente în aer şi, astfel, îşi formează o idee asupra a
ceea ce se găseşte în acel mediu.
La om, moleculele odorante din aer sunt
"culese" cu ajutorul mucoasei nazale; la şerpi,
această colectare are loc cu ajutorul limbii.
Particulele captate pe suprafaţa umedă a limbii sunt analizate apoi cu ajutorul unor organe speciale
- organele lui Jacobson - care transmit infomaţia la creier; iar aici, este transformată într-o senzaţe
care îi "spune" şarpelui ceva despre mediul în care se află.

7. Defectarea feromonilor
Unii fluturi de noapte sunt în stare să simtă
prezenţa unor feromoni emişi de membri ai sexului
opus. Mare lucru! o sa ziceţi. Doar chestia cu
feromonii e valabilă şi la oameni, după câte
cunoaştem din cercetări recente. Da, dar din câte
ştim până acum, noi, oamenii, trebuie să stăm destul
de aproape unii de alţi ca să percepem semnalele
feromonale transmise de semenii noştri.
Pe când fluturii de noapte sunt în stare
să simtă prezenţa partenerilor de la nişte distanţe de
necrezut - peste zece kilometri,în cazul unor specii.
Cu alte cuvinte, sunt capabili să detecteze nişte concentraţii infime de feromoni - câteva molecule
într-un ocean de aer. Asta e caşi cum am fi noi capabili să simţim gustul de… vinului - să zicem -,
gustând apa dintr-un lac în care au fost puse şi câteva picaturi de vin…

8. Orientarea cu ajutorul mustăţilor
La om, mustşş
ile sunt un caracter sexual
secundar masculin; la alte mamifere, însă, ceea ce
numim noi "mustăţi" reprezintă cu totul altceva:
nişte fantastic de sensibile şi eficiente organe de
simţ.
Când animalul e în stare de veghe şi mai ales
atunci când se deplasează, perii lungi din jurul
botului - numiţi vibrize - se mişcă întruna, iar
semnalele captate de ele se integrează într-o hartă a
împrejurimilor, care ajută mamiferele cu pricina să
se orienteze chiar şi pe întuneric.
Majoritatea rozătoarelor, de pildă, n-au o
vedere bună, dar compensează prin dezvoltarea remarcabilă a altor simţuri: au o excepţională

acuitate a simţului olfactiv (ele trăiesc efectiv într-un "peisaj de mirosuri", aşa cum noi, specie
"vizuală" prin excelenţă, trăim într-o lume a formelor şi a culorilor) şi posedă un auz mult mai
dezvoltat decât al omului, la care se adaugă acest minunat aparat de detecţie reprezentat de vibrize.
Cum izbutesc, de plidă, şobolanii, cu vederea lor slaba, să se orienteze prin canale şi pivniţe,
pe întuneric? Cercetări foarte recente au arătat că ei pipăie neîncetat suprafeţele din jur cu ajutorul
vibrizelor, că acestea vibrează cu frecvenţe diferite, specifice, în funcţie de lungimea lor şi că au o
sensibilitate extraordinară - percepând denivelări extrem de fine ale suprafeţelor - căreia îi
corespunde o capacitate la fel de extraordinară a creierului de a analiza acestă avalanşă de
informaţii.

9. Alte membrane pentru auz
La om, mecanismul auzului, e în
linii mari, următorul: membrana timpanică
vibrează sub presiunea exercitată de undele
sonore; vibraţiile sunt tranmise, prin urechea
medie, prin intermediul unui şir de trei oscioare ciocanul, nicovala, scăriţa - spre celulele din
canalele urechii interne, celule înzestrate cu cili
(perişori microscopici) care se mişcă în ritmul
vibraţiilor şi transmit acest semnal la creier, unde
el e descifrat, dând naştere senzaţiiilor auditive.
Dar cine zice că pentru a auzi ai, neapărat, nevoie de timpan? Exisă şi alte membrane care
pot juca rolul acestuia. De pildă, câteva mii de specii de peşti folosesc, în locul membranei
timpanice, vezica înotatoare (ceea ce se numeşte, popular, "başica" peştelui) a ăarei membrană
vibrează sub influenţa undelor sonore şi transmite vibraţiile la urechea internă prin intermediul unui
şir de oase micuţe, ce alcătuiesc aparatul Weber.

10. Detectarea câmpului magnetic
Modul în care se orientează păsările în
timpul migraţiei rămâne unul dintre marile
mistere ale ştiinţei. Mai multe explicaţii au fost
propuse în decursul timpului, cele mai larg
acceptate azi fiind cele care susţin că păsările se
orientează cu ajutorul câmpului magnetic
terestru.
O ipoteză îndrăzneaţă, de dată recentă,
susţine că păsările ar percepe acest câmp de
forţă printr-un soi de sinestezie. La om,
termenul de sinestezie desemnează o asociere bizară de senzaţii de natură diferită - există, de pildă,
oameni care, la auzul unor anumite sunete, vad anumite culori; evident, e o anomalie, rar întâlnită şi
înca prea puţin studiată. Conform ipotezei menţionate, păsările ar "vedea" liniile câmpului
magnetic terestru sub forma unui desen suprapus peste peisaj, iar orientarea acestor linii le indică
direcţia ce trebuie urmată.
Sursa: Descopera.ro
Eleva: Cherecheş Persida,
clasa a XII-a A

Nuntă în Maramureşul istoric
Partea a doua
Cele două alaiuri înaintează către biserică încet şi cu
distanţă între ele ca să nu se întâlnească sau să se împletească
cântecele grupurilor dar şi ca ceilalţi curioşi să poată admira
din porţile caselor „cum îi de gătată mnireasa şi câtu-i de
mândră”.
Un lucru e limpede: odată porniţi la drum, cei doi miri
'n-au voie să privească sau să se întoarcă înapoi, cătră trecut...
ci musai să privească numa’ în faţă, cătră viitor!'
Ajunşi în faţa bisericii mirii se regăsesc iar preotul le
iese întru întâmpinare, unde-i întreabă 'dacă de bună voie intră
în lăcaşul cel sfânt să se unească întru’ numele Domnului'.
Clipele curg potolite, mirii ascultă serioşi nevoie mare cum preotul le explică rolul
căsătoriei şi al familiei, dar şi rostul nănaşilor ca părinţi spirituali în noul drum pe care cei doi
pornesc de acum împreună.
Aceste momente îmi par de-a dreptul emoţionante şi demne de tot respectul, căci prea puţini
mai înţeleg valoarea acestui vechi lăcaş al Domnului şi tot mai puţini aleg să săvârşească sfânta
Taină a Cununiei în bisericuţa de lemn. În plus, de nepreţuit este faptul că sătenii mai cunosc încă
semnificaţia portului străbun, pe care şi-l poartă cu mare cinste şi mândrie în astfel de clipe de
sărbătoare.
Privesc în jur pereţii, podelele, altarul, naosul...toate-s
împodobite, adunând în ele atâta muncă, devotament şi
talent... daruri oferite de către săteni - întru preţuirea şi
recunoştinţa faţă de Cele Sfinte!
Şi-atunci nu pot decât să mulţumesc încă o dată
Cerului şi acestei familii minunate pentru că ne-au oferit
şansa să fim martori la această seară magică, în care două
suflete au ales să-şi recunoască dragostea şi credinţa în faţa
lui Dumnezeu, să-şi făgăduiască legământul sfânt de-a fi
împreună la bine şi la greu până la ultimele clipe ale vieţii.
Ajunşi la locul cu pricina, alaiul în frunte cu mirii sunt
întâmpinaţi de druştele ce ţân în palme un blid, din care aruncă cernut peste miri şi nuntaşi boabele
de grâu în timp ce-şi rostesc strigăturile specifice noii familii formate.
Odată intraţi la căldură ceteraşii încep petrecerea care va ţine neîntrerupt în hore şi
mâncăruri care mai de care până a doua zi când soarele îi sus pe cer.
Se ciocnesc paharele, horincile şi alte licori se întrec unele pe altele printre nuntaşi, în timp
ce părinţii mirilor se învârt încolo-încoa’, asigurându-se că 'tăte-s cum trebe'!
Tonul danţului e dat de mire şi mireasă care se prind într-o învărtită, după care s-alătură
nănaşii şi părinţii. Jocul se încinge apoi până a doua zi în zori, când nuntaşii se înfoacă în iureşul
horelor până la pierderea simţirilor.
E vremea când horele şi perechile se aprind şi se-nlănţuie una’ntralta, tălpile ard şi se
subţiază dimpreună cu podelele, iar sumnele se’nvârt ca titirezurile până când ajung să nu se mai
deosebească una dintr’alta!
Către miezu’ nopţii, când mireasa se aşază puţin de la usturatu’ picioarelor, flăcăii iscusiţi
numa’ atâta aşteaptă să-i fure încălţâiele! Baiul se rezolvă însă iute, căci mirele care nu suportă să
danseze mult decât în braţele miresei îi răscumpără el cizma fără să se tocmească!
Tot degeaba, căci văzând că-i noapte lesne de sporit buzunarele, flăcăii şi-au pus gând să

fure şi mireasa cu totu'! Mirele e luat la dans de druşte şi homotit cu drăgălăşenii în timp ce feciorii
jocă mireasa tot mai spre uşa de ieşire, iar când se văd aproape, mireasa e luată pe braţe şi făcută
nevăzută cât ai clipi!
Feciorii ce-or furat mireasa îs chemaţi la tocmeală,
negocierile se înclină când de-o parte când de alta... dar
până la urmă feciorii se domolesc şi contra unui tribut
înapoiază mireasa. Văzându-se înapoi în braţele celui drag,
cei doi se comportă de parcă ar fi fost despărţiţi un veac.
Nici coatele, nici hora ce-i împrejmuie nu-i poate dezlipi,
căci mirii n-au ochi decât unu’ pentru celălalt de-acum, de
parcă ar fi singuri pe lume!
Către dimineaţă are loc poate cel mai mândru
obicei dintre toate câte am văzut: învelitu’ miresei. Acesta prinde laolaltă într-o horă mireasa,
mama şi soacra, cumnata, vecinele şi prietenele apropiate. Femeile se învârt şi horesc cu foc,
fiecare având într-o mână câte o pânzătură pe care urmează s-o dea miresei.
Strigăturile de la învăluitul miresei provoacă multe lacrimi miresei şi apropiatelor sale,
căci acest moment semnifică despărţirea de fetie şi începutul vieţii de nevastă cu tot ce presupune
aceasta. Mama e prima care s-apropie şi aruncă cu lacrimi în
ochi pânzătura (năframa) peste capul fetei sale, iară mireasa şi-o
aruncă îndărăt peste steag. Stegarul i-o aşază îndată înapoi peste
frunte, atârnată în cuţitul ce-l purtase în teaca de la mijloc.
Acest fapt se repetă de trei ori, iar după a treia
împotrivire mireasa se lasă învăluită peste umeri. Atunci mama
cuprinde pânzătura între degete şi-şi binecuvântează copila în
semnul sfintei cruci, după care mireasa săruta pânzătura şi mâna
mamei şi-şi primeşte pânzătura pe umeri.
După ultima împotrivire, mireasa nu mai răzbeşte şi se
lasă definitiv învălită cu pânzaturi. Ritualul se incheie odată cu desprinderea cununii din păr,
moment în care mireasa îşi alege pânzătura care-i place mai mult, cu care se învoieşte să sie
învăluită de-aci înainte, la fel ca toate nevestele satului.
Pe tot parcursul acestui ritual mirele asistă din umbră în
timp ce femeile jeluiesc şi-i vestesc prin felurite strigături soarta
viitoarei neveste. De aici înainte, mireasa nu mai are voie să-şi
pună în cap în veci cunună de mireasă şi nici de druşcă
nemăritată, ci doar pânzături ca cele ce i-au fost acum dăruite.
Pe cuvânt că n-am văzut tineri mai înfocaţi şi copilăroşi,
mai frumoşi şi mândri de portul lor popular...
mai fericiţi unul în braţele ceiluilalt...
Iară eu ... pentru tot ce-am găsit acolo, în Maramureşul meu iubit, în acel sat binecuvântat,
... pentru tot ce-am simţit alături de aceşti oameni minunaţi
... dincolo de toate aceste multe şi totuşi insuficiente cuvinte,
... pentru povestea pe care nu am visat-o, ci am certitudinea şi dovada imaginilor că am
trăit-o aievea
... şi pentru că sunt şi mă simt până în măduva oaselor şi eu moroşancă
... vă spui dragii mei pe cuvânt şi din suflet: că NU este bucurie mai mare şi uneori toate
bogăţiile lumii nu valorează cât privilegiul de a fi părtaş real la împlinirea unui vis
...la scrierea unei file de basm nepreţuite!
Ş-am încălecat p-o alună, rămâi cu inimă bună!
Ş-am încălecat p-un izvor, şi ţ-am spus povestea lor!
Ş-am încălecat p-o clisă, să trăia' şi cine-a scris-o!

Eleva: Nemeş Maria,
clasa a X-a A

Să fii femeie înseamnă să înveţi să fii arogantă în suferinţă, să ştii să răneşti pentru
a-ţi reaminti că o poţi face, să te răzbuni şi să îţi pară rău, să ai dreptate şi să îţi pară
rău de asta pentru că cele mai teribile temeri ţi se adeveresc, să ai adevărul în mână şi
să îl bagi în buzunar, să îl ascunzi într-un sertar minţindu-te că aşa nu o să mai doară.
Să fii femeie înseamnă să înveţi în mod continuu cum să te faci iubită şi cum să
păstrezi o chestie pe care nici măcar nu ştii dacă ai avut-o vreodată, să fii rea pentru
că bună ai fi plictisitoare, să loveşti pentru că sărutând ai fi luată ca o gratuitate ca pe
ceva ce se cuvine stăpânit.
Să fii femeie înseamnă să zâmbeşti frumos când inima sau sufletul mai au puţin şi
se destramă, să dai cu fard peste durere şi să o faci carismatică, să vorbeşti şi să
asculţi când tu ai prefera să te faci mică şi să te ascunzi, să ai puterea de a te întoarce
la timp, cât încă mai ai şanse să fii primită.
Să fii femeie înseamnă să zâmbeşti sfidător acelor ceasornicului care îţi măsoara
trecerea, să spargi bariere şi prejudecăţi, să te
prefaci că nu înţelegi aroganţele, să naşti copii
care o să te părăsească.
Să fii femeie înseamnă să ai răbdarea de a
strânge secunde de-a lungul anilor pentru că
mai târziu să le rememorezi şi să le retrăieşti
pentru a te simţi cât de cât implinită, să ai o
scuză pentru toţi anii în care ai dat şi ai dat
până când ţie nu ţi-a rămas nimic.
Să fii femeie înseamnă să găseşti mereu scuze tuturor, mai puţin ţie, să săruţi buze
grăbite, să mângâi mâini care nu mai au răbdare să le strângă pe ale tale, să veghezi
un somn care nu mai adăposteşte vise în care personajul principal eşti tu.
Să fii femeie înseamnă să fii sexy şi să îţi placă, să fii crudă pentru a fi senzuală, să
fii voluptoasă în durere şi copilăroasă în râs, puternică, fragilă, alintată, fermă,
înţeleaptă, prostuţă, uşuratică, carismatică, serioasă după caz.
Să fii femeie înseamnă să ai tăria de a accepta că pentru tine timpul trece mult mai
repede, că tot ceea ce îţi rămâne este de fapt ceea ce ai fost cândva.
Timpul trece, iar înaintea ta se deschide, inevitabil, o viaţă de femeie... Nu ai timp de
regrete sau de întrebări.
Totuşi, dacă există un defect al femeilor, acesta este că ele îşi uită valoarea.

prof. ing. Miclăuş Dorina

În Colegiul Tehnic ”Transilvania”, în data de 9 Mai 2012, a fost sărbătoare.
Profesori şi elevi, fiecare spunându-şi ”cetăţean european”, au omagiat Ziua
Europei, în sala de lectură a bibliotecii liceului. Toţi cei prezenţi s-au lăsat purtaţi pe
meleagurile fiecărei ţări aparţinând Uniunii Europene, printre curiozităţi şi imagini
inedite. Elevii au încântat printr-o prezentare de costume tradiţionale din fiecare
ţară a Comunităţii Europene, iar apoi s-au prins în dans pe muzica specifică fiecărei
naţiuni. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită şi de o expoziţie inedită reunind
obiecte simbolice, specifice statelor comunitare.

Membrii atelierului de quilling al colegiului au realizat o hartă a Europei
conturând teritoriul fiecărui stat comunitar în culorile drapelului naţional.

prof. Claudia Marian
prof. Daniela Cardoş

Ştiaţi că atunci când consumi anumite combinaţii de
alimente, acestea devin mult mai puternice decât atunci când
sunt consumate singure? Iată mai jos câteva combinaţii de
alimente care îmbunătăţesc sănătatea şi încetinesc îmbătrânirea.

Inflamaţiile cronice afectează sever organismul, atât la nivel exterior, cât şi la nivel celular,
ceea ce duce la îmbăţrânirea prematură. Însă anumite combinaţii de alimente pot reduce inflamaţiile
celulare, încetinind procesul de îmbătrânire.
Rezultatul: o sănătate de fier, tonus ridicat şi o stare generală foarte bună.
Iată ce combinaţii de alimente să consumaţi:
Combinaţia care previne degenerarea celulară: grapefruit

şi avocado

Grapefruitul este bogat în licopen, un antioxidant
puternic care reduce inflamaţiile şi previne degenerarea
celulară. Însă atunci când este consumat împreună cu
avocado, grasimile sănătoase pe care acest fruct le conţine
măresc absorbţia licopenului. În acest fel, organismul îl va
folosi mult mai rapid, ceea ce este extrem de benefic.
Încearcă să consumi grapefruit şi avocado de 1 - 2
ori pe săptămână, folosind jumatate din fiecare fruct. Le
poţi consuma ca atare sau în diverse salate, preparate pe
bază de peşte şi fructe de mare.
Combinaţia care protejează vederea: varza

de Bruxelles şi ulei de măsline

Luteina, care se găseşte în mod natural în varza de Bruxelles, reduce riscul de cataractă şi
degenerare maculară cauzată de înaintarea în vârstă. Degenerarea maculară este principala cauză de
orbire. Astfel, luteina este una dintre cele mai benefice
substanţe nutritive pentru sănătatea ochilor. Atunci
când adaugi ulei de măsline la preparatele cu varză de
Bruxelles, grăsimile benefice măresc cantitatea de
luteină pe care organismul o poate absorbi şi stoca.
Astfel, această combinaţie, este foarte aromată şi
gustoasă, cu numeroase beneficii pentru sănătate.
Este recomandat să consuaţi varza de Bruxelles
cu ulei de măsline de 1 - 2 ori pe săptămâna. Poţi
consuma ca atare sau în diverse preparate pe baza de
orez sau carne.

Combinaţia care previne afecţiunile cardiovasculare: mere

şi ciocolată

Păstrează inima tânără cu ajutorul compuşilor
antiinflamatorii care se găsesc în mere. Quercitina, o
substanţă naturală foarte puternică, se găseşte în special în
coaja merelor. Poţi stimula beneficiile acestei substanţe cu
ajutorul flavonoidelor care se găsesc în ciocolata neagră.
Atunci când consumi aceste două alimente
împreună, antioxidanţii puternici pe care îi conţin reduc
semnificativ riscul de afecţiuni cardiovasculare şi previn
cheagurile de sânge.
Pentru un desert delicios, înmoaie bucăţi de mere în
ciocolata neagră topită şi presară câteva nuci tocate. Acest
desert, în porţii moderate, poate fi consumat zilnic.
Combinaţia pentru piele tânără: ceai

verde şi lămâie

Ceaiul verde este bogat în catechina, un antioxidant
puternic. Dacă în ceai vei adăuga şi o felie de lămâie, vei
maximiza capacitatea catechinei de a păstra tenul tânăr şi
frumos. Vitamina C din lămâie încetineşte metabolizarea
antioxidantilor din ceai, care sunt astfel mult mai repede
absorbiţi de organism.
Poţi consuma ceai verde cu lămâie, în fiecare zi,
chiar de mai multe ori.
Stilul de viaţă sănătos vă menţine tineri
Specialiştii sunt de părere că îmbătrânirea nu este chiar inevitabilă, bazându-se pe un lucru
oarecum bizar: anumite specii de vieţuitoare răman neschimbate ca aspect în decursul anilor.
Particularităţile stilului de viaţă au contribuţii semnificative asupra proceselor care au loc la
nivel celular, astfel încât schimbări însemnate pot interveni în întârzierea procesului de îmbătrânire.
În ultimii 15 ani, cercetatorii de la Harvard au descoperit o familie de gene care beneficiază din plin
de reducerea aportului zilnic de calorii, dezvoltându-se în compuşi activi.
Astfel, prin reducerea caloriilor organismul va funcţiona mult mai bine iar persoana în
cauză va trăi mai mult timp. Acest lucru a fost observat în cazul animalelor care, obligate să
mănânce mai puţin caloric decât de obicei, au dezvoltat o rezistenţă mult mai bună la bolile
specifice bătrâneţii şi au trăit o perioadă mai lungă de timp cu 30 până la 50% mai mult decât
restul.
Iată câteva sfaturi care dacă sunt respectate vă pot ajuta să întârziaţi procesul de îmbătrânire:
Eliminarea toxinelor din organism şi eliminarea factorilor de stres.
Evitarea fumatului şi a băuturilor alcoolice.
Adoptarea unui stil de viaţă sănătos . De aceea, retineti ca organismului îi sunt utile
suplimentele alimentare, ca de exemplu antioxidantii, vitamina E , seleniul, magneziul şi
calciul.
Începerea zilei într-un stil care să vă stimuleze capacităţile fizico-psihice. Fiţi optimişti,
entuziaşti şi faceţi puţină mişcare fizică .
Sursa: Sănătate Acasă.ro
prof. ing. Maria Barbur

Partea întâi

1. varza – conţine fier şi potasiu, necesare inimii şi circulaţiei sanguine
2. broccoli – prin conţinutul de calciu, fier şi caroten, previne atacurile de cord şi ateroscleroza
3. ridichea – apăra impotriva atacurilor de inimă
4. portocala – are puţine calorii, conţine vitamina C şi scade valoarea colesterolului din sânge
5. morcovul – acidul folic şi bioflavonoidele conţinute de morcovi protejează inima
6. peştele – acizii Omega 3 apară sistemul vascular de inflamaţii şi calcifieri
7. ceapa – imbunătateşte activitatea inimii şi circulaţia şi scade presiunea sângelui
8. usturoiul – alicina pe care o conţine previne accidentele vasculare cerebrale
9. leurda (usturoi salbatic) – curaţă sângele de toxine
10. sparanghelul – curăţă cordul şi vasele mari de sânge
11. uleiul de măsline – energizează cordul şi reduce colesterolul
12. cicoarea – scade colesterolul şi tensiunea arterială şi curăţă sângele cu ajutorul unor minerale
specifice
13. somonul – este o sursă de acizi graşi Omega 3 care reuşesc să scadă din nivelul trigliceridelor
din sânge
14. dovleacul – are efect benefic în cazul hipertensiunii arteriale şi în bolile de inimă
15. cartoful – protejează împotriva accidentelor cerebro-vasculare şi oferă o mare cantitate de
vitamina C sistemului vascular
16. paprika – protejează vasele de sânge şi inimă
17. roşia – normalizează tensiunea arterială, fiind diuretice eficiente
18. măslinele – reduc colesterolul nociv şi tensiunea arterială
19. mărul – conţine peste 300 de substanţe esenţiale pentru protecţia sistemului vascular
20. fasolea neagră – o singură cană de fasole furnizează între 120 şi 320 de miligrame de
magneziu, prevenind astfel tulburările de ritm cardiac
21. coacazele – sunt excelente pentru circulaţia sângelui, având o concentraţie mare de minerale şi
vitaminele B, C, D şi E
22. zmeura – întăreşte sistemul imunitar, acţionând ca o aspirină naturală
23. murele – sunt considerate fructe cardioactive, ajutând la funcţionarea optimă a cordului
24. socul – îmbunătăţeşte circulaţia sanguină
25. piersica – conţine vitamine şi oligoelemente ce protejează inima
26. cireşele – împrospătează resursele de potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor şi siliciu
27. rubarba – scade tensiunea arterială şi fortifică inima
28. grapefruit-ul – previne obstrucţiile vasculare şi tromboza datorită unei enzime speciale
29. ciuperca Shitake – reduce colesterolul
30. prunele – previn tromboza
31. curmalele – reduc tensiunea arterială şi protejează împotriva aterosclerozei fiindcă sunt bogate
în fier, calciu şi potasiu
32. afinele – pigmentul lor albastru ajută vasele sanguine să devină mai elastice
33. ovăzul – este benefic în bolile cardiovasculare
34. porumbul – conţine vitaminele D şi K
35. ardeiul iute – previne creşterea nivelului de zahăr din sânge ce poate duce la formarea de
colesterol pe vasele inimii
(Continuarea în numărul următor)
prof. ing. Orha Ioan

Cum îţi afectează dezordinea
sănătatea
Dezordinea din propria locuinţă
afectează grav starea de sănătate. Duce la
izolare, intimidare, oboseală şi impiedică
evoluţia personală. În acelaşi timp îţi vei
pierde credibilitatea, persoanele din jurul tău
se vor purta urât cu tine şi nu vei mai putea
să iei deciziile corecte în viaţă.
Iată ce trebuie să ştii despre dezordinea
din casă:
 Dezordinea din casă te face să te simţi
obosit
Majoritatea persoanelor care sunt
dezordonate şi au o casa neîngrijită spun că
nu au energia necesară pentru a face
curăţenie. Aceste persoane se simt în
permanenţă obosite. Lipsa energiei şi
oboseala sunt însă cauzate tocmai de
dezordinea din casă. Energia statică care se
adună în jurul lucrurilor aruncate la
întâmplare prin casă cauzează oboseală şi
letargie. Curăţenia eliberează energia statică
din locuinţa ta. De asemenea, acest lucru
influenţează şi organismul tău, care îşi va
recăpăta vitalitatea.
 Dezordinea te impiedică să evoluezi
Atunci când întreaga locuinţă este în
dezordine, nu vei mai avea spaţiu pentru
lucruri noi în viaţa ta. Odată cu dezordinea şi
lucrurile vechi din locuinţa ta, şi gândurile
tale vor rămâne în trecut. Vei fi stresat în
continuare de aceleaşi probleme pe care le ai
de mai multă vreme. Curăţenia în locuinţa te
va ajuta să te confrunţi direct cu problemele
care te-au agasat şi sî încerci să le rezolvi.
Pentru a te simţi mai bine este nevoie să
renunţi la trecut şi să te concentrezi pe
lucrurile frumoase din viitor.
 Dezordinea favorizează acumularea de
kilograme în plus
Persoanele ale căror locuinţe sunt
dezordonate
au
tendinţa
să
fie
supraponderale. Specialiştii sunt de părere că
atât grăsimea corporală, cât şi dezordinea sunt
forme de autoprotecţie. Prin acumularea de
straturi de grăsime sau dezordine în jurul
nostru, sperăm să ne protejam şi să evităm

şocurile vieţii. Pisohologii spun că ne
protejăm în special de emoţiile şi
sentimentele pe care nu putem să le
exteriorizăm uşor. În acest fel avem iluzia că
putem controla mai bine evenimentele din
viaţa noastră şi putem preveni lucrurile care
ne fac să suferim.
 Dezordinea poate provoca confuzie
Atunci când trăieşti înconjurat de
lucruri aruncate la întâmplare şi dezordine,
este imposibil să ândesti clar despre ce
trebuie să faci în viaţă. Atunci când începi sâ
faci curaţenie, vei începe să gândeşti mult mai
clar, iar deciziiile pe care trebuie să le iei în
viaţă vor deveni mult mai uşoare. Curaţenia
din locuinţă este unul dintre cele mai
importante lucruri care te vor ajuta să
descoperi toate oportunităţile vieţii.
 Dezordinea afectează modul în care
oamenii te tratează
Oamenii te tratează în acelaşi mod în
care te tratezi şi tu. Dacă te apreciezi şi ai
grijă de propriul aspect şi propria sănătate,
oamenii din jurul tău se vor purta frumos cu
tine. Dacă eşti leneş, nu ai grijă de tine şi de
locuinţa ta şi laşi ca dezordinea să îţi
acapareze viaţa, vei atrage în permanenţă
oameni care se vor purta urât cu tine.
 Dezordinea te face să te simţi ruşinat
Dacă ai ajuns în stadiul în care
locuinţa ta este o dezordine generală, te vei
simţi ruşinat şi vei evita să inviţi acasă
prieteni sau membri ai familiei. Poţi trăi în
dezordine o perioadă lungă de timp, însă
izolarea de societate şi evitarea întâlnirilor cu
prietenii tăi pot duce la probleme grave de
sănătate. În plus, îţi vei pierde încrederea în
forţele proprii, iar calitatea generală a vieţii
va fi grav afectată.
Eleva:Pintea Anca, clasa a 14-a B seral

10 lucruri pe care nu le ştiai despre corpul tşu
Corpul uman este o maşinărie fascinantă,
perfecţionata în decursul a sute de mii de ani de
evoluţie. Pentru a funcţiona optim, organismul omenesc
este capabil de anumite performanţe puţin cunoscute,
stranii la prima vedere, dar absolut indispensabile pentru
menţinerea stării de sanatate şi refacerea după diverse
afecţiuni!
10. Stomacul secretă acizi corozivi
Există o substanţă periculoasă pe care o transportăm tot timpul cu noi fără a fi detectată
atunci când intrăm în aeroporturi, ambasade sau zone cu securitate crescută. Este vorba de acidul
clorhidric secretat de stomacul uman, substanţa cu un rol capital în desfaşurarea normală a
procesului de digestie alimentară.
9. Poziţia corpului afectează memoria umană
În timp ce majoritatea cercetatorilor au acceptat influenţa mirosurilor sau sunetelor care ne
pot activa amintiri şi intâmplări din copilarie şi adolescenţă, se pare că anumite poziţii ale corpului,
adoptate deopotrivă în somn sau conştient, pot activa în mod similar memoria. Cercetatorii britanici
au dezvoltat pe baza rezultatelor obţinute în aceste cercetări o serie de posturi corporale
asemanătoare celor adoptate în tipul somnului, posturi care practicate în stare de veghe ne pot ajuta
săă ne amintim cu precizie visele din noaptea trecută.
8. Oasele ţin sub control nivelul mineralelor din organism
Pe lângă rolul său principal de suport al organelor interne şi al musculaturii, scheletul uman
ajută la reglarea nivelului calciului din organism. Oasele conţin îndeosebi calciu şi fosfor, primul
fiind necesar şi dezvoltării si funcţionării la randament optim al nervilor şi muşchilor. Dacă acest
element se regăseşte în cantităţi mai mici decât cele necesare, organismul va prelua o parte din
calciul din oase pentru a suplini astfel nevoile muşchilor şi nervilor. O alimentaţie care să asigure
necesarul optim de calciu este imperios necesară, altfel organismul va sărăci oasele de calciu, iar
acestea vor deveni mai fragile, crescând astfel riscul fracturilor.
7. Mâncăm de fapt, în numele creierului…
Cu toate că are o greutate egală cu doar 4-5 % din greutatea întregului corp, creierul
necesită nu mai puţin de 20 -25% din oxigenul şi caloriile necesare organismului, pentru a
funcţiona la parametrii optimi. Mesele sănătoase, variate, care conţin vitamine, proteine, minerale,
oligoelemente şi hidraţi ajută în primul rând unei minţi sănătoase capabile de efort intelectual.
Pentru a-l păstra în funcţiune, un număr de trei artere majore cerebrale pompează constant oxigen
din sânge spre creier. Blocarea uneia dintre aceste artere, cauzată de traume fizice sau alimentaţie
carentată, dă naştere fenomenului de anevrism cerebral.
6. Mii de ovule rămân nefolosite…
Când femeile ating vârsta de 40-50 ani, menstruaţia lunară care controlează nivelul
hormonilor şi secretă ovule necesare inseminării, ia sfârşit. Ovarele femeilor produc din ce în ce
mai puţini hormoni feminini denumiţi estrogen, ceea ce duce la schimbări majore pe plan fizic şi
emoţional. Foliculii ovarieni nu mai secretă ovule cum se întamplă la adolescenţă. Odată cu
perioada adolescentei, o femeie posedă în jur de 34 000 de foliculi ovuli nedezvoltaţi dintre care

doar 350 se vor maturiza de-a lungul vieţii sale, în ritmul normal de 1 folicul ovul pe lună. Miile de
ovule nedezvoltate se vor deteriora, în timp ce creierul va stopa producerea acestora pe măsură ce
femeia înaintează în vârstă.
5. Pubertatea remodelează structura creierului
În prezent se cunoaşte că odată cu apariţia pubertăţii, secreţiile hormonale sunt necesare
încurajării proceselor de creştere şi maturizare sexuală a organismului uman. Cu toate acestea, de
ce este adolestenţa o perioadă atât de dificilă din punct de vedere emoţional? Cercetătorii au
descoperit că anumiţi hormoni influenţează de fapt dezvoltarea neuronală care are loc în creier.
Asemenea schimbări din cadrul structurii creierului duc, de fapt, la anumite consecinţe
comportamentale. Astfel, pe măsură ce cortexul frontal se maturizează, sunt de aşteptat fenomene
precum instabilitate emotivă, apatie, lipsă de fermitate şi de consecvenţă în luarea deciziilor.
4. Temperatura exterioară influenţează starea membranelor nazale
Majoritatea celulelor din corpul uman conţin organite denumite cili, care au un rol major în
digestie sau auz. În interiorul nasului, aceşti cili ajută procesul de tranzit al mucusului din cavitatea
nazală. Vremea rece, alături de temperaturile scăzute, încetinesc acest proces de drenare, ceea ce
duce la scurgerea exteioară a mucusului din nas. Membranele nazale inflamate în urma unei răceli
sau infecţii respiratorii cauzată de viruşi pot duce la amplificarea acestui fenomen.
3. Creierele mari duc la apariţia măselelor de minte!
Procesul evolutiv nu este perfect. Cercetătorii consideră că dacă evolutţia s-ar fi încheiat
oamenii ar avea aripi în loc de măsele de minte şi apendice…Uneori, caracteristicile corporale
inutile sunt păstrate de organism din simplul motiv că acestea nu dăunează cu nimic organismului
repectiv. Cu toate acestea, măselele de minte nu au fost întotdeauna doar o sursa de venituri pentru
dentişti. În trecutul îndepărtat al speciei noastre, măselele de minte aveau rolul unui al treilea set de
molari, folosit la mestecarea cărnii crude. Odată cu creşterea capacităţii craniene şi a creierului,
structura mandibulei umane a fost, însă, supusă unor schimbări evolutive. Din această cauză
cavitatea bucală este “ aglomerată” cu această pereche suplimentară de masele.
2. Râzi şi lumea va râde cu tine!
Fenomenul căscatului contagios a fost studiat timp de ani de zile de nenumăraţi cercetători.
Fără ca aceştia să-şi explice în vreun fel acest fenomen simplu, privitul unei persoane care cască
provoacă aceeaşi reacţie celui care priveşte. Studii recente au demonstrat că fenomenul râsului
contagios este în esenţă asemănător, cu toate că aici se pot înregistra unele diferenţe. Astfel, râsul
contagios este un caz particular care deseori serveşşte drept liant social. Auzind o persoană care
râde, regiunea creierului responsabilă de mişcările faciale este stimulată într-un mod pe care noi,
oamenii nu îl conştientizăm.
2. Pielea oricărui om are patru culori
Toate tipurile de epidermă umană din care au fost extraşi pigmenţii au o culoare albă. La
suprafaţa epidermei însă, vasele sanguine capilare adaugă pielii o uşoară nuanţă de roz. Un pigment
de culoare galbenă se adaugă peste roz-ul iniţial. În ultimul rând, culoarea epidermei este
influenţată de diverse tonuri de culoare neagră, create prin secreţia de melaniană, apărută la rându-i
ca un răspuns al organismului faţă de razele ultraviolete emise de Soare. Aceste patru tonuri de
culoare sunt prezente la toate rasele umane. Singura diferenţă este dată de preponderenţa unei
singure culori faţă de celelalte trei.

elev: Groza Mihai,
clasa a 11-a C seral

Ce este lupus
Lupusul este o afecţiune inflamatorie cronică care
apare atunci când sistemul imunitar începe să atace propriile
organe şi ţesuturi. Inflamaţiile cauzate de lupus pot afecta
numeroase părţi ale organismului, printre care încheieturile,
pielea, rinichii, celulele de sânge, creierul, inima sau plămânii.
Această afecţiune poate fi dificil de diagnosticat
deoarece simptomele sunt similare altor boli. Cel mai distinctiv semn al bolii apare în majoritatea
cazurilor de lupus şi se caracterizează printr-o mâncărime şi iritaţie care se aseamănă cu aripile unui
fluture.
Anumite persoane se nasc cu predispoziţia către lupus, iar boala poate fi declanşată de
infecţii, anumite medicamente sau lumina solară. Lupusul nu se poate vindeca, însă există
numeroase tratamente care controlează simptomele.

Ce trebuie să ştim despre lupus
Lupusul este o afecţiune autoimunitară severă care afectează întreg organismul şi poate fi
fatală. Este mai des întâlnită în rândul femeilor şi persoanelor tinere, cu vârste cuprinse între 15 şi
40 de ani. Lupusul nu se vindecă, însă există numeroase medicamente şi tratamente care
ameliorează simptomele.
4 ani şi 3 medici diferiţi - necesarul pentru diagnosticarea lupusuluiţ

Simptomele lupusului
Simptomele lupusului pot apărea spontan şi se pot dezvolta treptat, pot fi temporare sau
permanente. Majoritatea persoanelor care suferă de lupus se confruntă cu scurte episoade în care
simptomele se agravează, apoi se ameliorează pentru a dispărea complet pentru o perioadă.
Simptomele lupusului depind de stadiul în care boala se află.
Printre cele mai comune semne ale lupusului se numară:
oboseala
febra
iritaţii pe obraz sub forma aripilor unui fluture
degete care devin albe sau albastre atunci când sunt expuse la
frig sau în situaţii stresante
respiraţie sacadată
dureri toracice
ochi uscaţi
dureri de cap
confuzie
pierderea temporară a memoriei.

Cauzele lupusului
Lupusul apare atunci când sistemul imunitar atacă ţesuturile sănătoase şi poate fi cauzat de
o combinaţie de factori genetici şi din mediul înconjurator. Printre cauzele lupusului se numără:
Lumina soarelui. Expunerea la lumina solară afectează pielea persoanelor predispuse la
această afecţiune şi cauzează iritaţii şi leziuni.
Medicamente. Lupusul poate fi cauzat şi de o serie de medicamente prescrise pentru bolile
cardiace sau sangvine. Şi antibioticele favorizează declanşarea acestei afecţiuni. În acest caz,
simptomele lupusului dispar odată cu încetarea administrării medicamentelor respective.

Factori de risc şi complicaţii
Riscul de lupus este mai crescut în rândul femeilor şi persoanelor cu vârste cuprinse între 15
şi 40 de ani. Inflamaţiile cauzate de lupus pot afecta numeroase zone ale organismului uman. Cele
mai afectate sunt rinichii, creierul, sângele şi vasele de sânge, plămânii şi inima. În acest fel pot
apărea complicaţii severe ale acestor organe, care pot duce chiar la deces.

Stilul de viaţă şi lupusul
Persoanele care suferă de lupus, trebuie să aibă mai multă grijă cu sănătatea lor şi să aibă un
stil de viaţă sănătos. Este foarte important ca persoanele care suferă de lupus să se odihnească
corespunzător, să evite expunerea îndelungată la razele ultraviolete şi să folosească creme de
protecţie solară.
De asemenea, este foarte important să fie activi, să facă cât mai multă mişcare şi să renunţe
la fumat. O alimentaţie sănătoasă, cu multe fructe şi legume, este esenţială pentru persoanele care
suferăa de lupus.
DE REŢINUT!
Lupusul nu este contagios, prin urmare nu-l iei prin niciun fel de contact;
Lupusul nu are nicio legătură cu cancerul;
Lupusul nu are nicio legătură cu HIV/SIDA;
Femeile sunt mai predispuse să dezvolte lupus;
Expunerea neprotejată la soare agravează leziunile.

http://sanatate.acasa.ro/boli-7/ce-trebuie-sa-stii-despre-lupus-161926.html
eleva: Şandor Roxana, clasa a 13- a B seral

Privind în jurul meu am observat că majoritatea
tinerilor promovează din ce în ce mai multe obiceiuri
proaste: tutunul,
drogul alcoolul, toate acestea
dezvoltându-se mai ales din cauza anturajului. Influenţat
de acesta eşti tentat să consumi droguri întrucât vrei
neapărat să ajungi la standardele „prietenilor ” tăi, să-i
impresionezi prin teribilism.

Crescut într-un mediu din care lipsesc cu
desăvârşire adevăratele principii morale devii uşor de
influenţat, cu mari probleme în ceea ce priveşte luarea
unor decizii importante şi atras de mirajul perfecţiunii
cazi în prăpastia fără scăpare.
Mulţi tineri încearcă drogul, ţigara sau alcoolul din
curiozitate şi dorind să fie „cool ” continuă chiar dacă
sunt conştienţi de răul pe care şi-l fac. Atunci când
dependenţa de droguri pune stăpânire pe fiinţa ta devii o
„legumă ” condusă de alţii, ojucărie a celor din
jur.Aceste droguri te introduc într-o lume lume a falsei
bucurii după care te aruncă în cumplitele chinuri care îţi afectează atât mintea cât
şi sufletul.

`Aşadar, spune NU drogurilor în orice
situaţie pentru că problemele tale vor fi aceleaşi de
fiecare dată când conştiinţa curată devine realitate.
Consider că prietenii adevăraţi, „prietenii ”, familia,
anturajul te pot ajuta să te realizezi, să treci peste
greutăţi sau, dimpotrivă, te discreditează, te umilesc,
îţi distrug viaţa şi îţi răpesc speranţa unui nou
început.

Elev: Samoilă Alexandru,
Clasa a XI-a D

CIOCOLATA
descoperiri surprinzătoare
 Persoanele care consumă frecvent ciocolată sunt mai slabe!
Un studiu efectuat în SUA a ajuns la o concluzie greu de crezut: persoanele care mănâncă
frecvent ciocolată tind să fie mai slabe decât persoanele care consumă această delicatesă mai rar.
Persoanele care mâncau mai multă ciocolată de-a lungul unei săptămâni nu consumau mai puţine
calorii decât cei care au participat la studiu şi nici nu efectuau mai multă activitate fizică. Cei
care consumau cea mai mare cantitate de ciocolată consumau în total mai multe calorii de-a
lungul unei săptămâni.
Studiului arată că beneficiile pe care ciocolata le aduce sănătăţii nu depind de cantitatea
totală consumată, ci de câte ori este consumată de-a lungul unei săptămâni. Beatrice Golomb,
profesor în cadrul departamentului de medicină al Universităţii California, afirmă că persoanele
care consumau o cantitate mică de ciocolată timp de 5 zile pe săptămână prezentau un IMC mai
scăzut, chiar dacă aceste persoane consumau în total mai multe calorii şi nu efectuau mai multă
activitate fizică decât ceilalţi participanţi la studiu.
Diferenţa de greutate între persoanele care consumau frecvent ciocolată şi cei care nu
aveau acest obicei nu era foarte mare, dar că efectul observat este unul interesant, mai ales atunci
când este luat în calcul faptul că voluntarii din prima categorie consumau mai multe calorii şi
mai multe grăsimi (ciocolata conţine grăsimi sub forma acidului stearic).
Ciocolata conţine antioxidanţi precum epicatechina, substanţă care accelerează procesele
celulare răspunzătoare de producţia de energie. Polifenolii existenţi în cacao au un efect inhibitor
asupra enzimei cunoscute sub numele de „lipază pancreatică”. Această enzimă este responsabilă
de descompunerea grăsimilor. Astfel, efectul inhibitor al polifenolilor face ca grăsimea din
ciocolată să treacă prin corp fără a fi absorbită.
Nutriţioniştii recomandă celor ce doresc să mănânce ciocolată să apeleze la ciocolata neagră,
care conţine mai mulţi antioxidanţi şi mai puţin zahăr. De asemenea, specialiştii recomandă
limitarea consumului de ciocolată la 30 de grame pe zi.

 Protejează împotriva atacurilor cerebrale!
Un nou studiu efectuat în Suedia a relevat faptul că un
consum sporit de ciocolată conduce la reducerea riscului de a
suferi un atac cerebral. Cercetătorii au studiat un grup de
33.000 de femei de-a lungul a 10 ani. Aceştia au descoperit
că în rândul femeilor cu cel mai mare consum săptămânal de
ciocolată (mai mult de 45 de grame) s-au înregistrat 2,5
atacuri cerebrale la 1.000 de pacienţi. În rândul femeilor care consumau cea mai mică cantitate
de ciocolată (sub 8,9 grame pe săptămână), incidenţa atacurilor cerebrale era de 7,8 la 1.000 de
pacienţi.
Specialiştii speculează că protecţia oferită de ciocolată se datorează flavonoizilor,
substanţe cunoscute pentru efectul lor antioxidant. Alte studii au arătat că flavonoizii tind să
reducă hipertensiunea, un factor de risc al atacurilor cerebrale.
Susanna Larsson, cercetător la Institutul Karolinska din Stockholm, a comentat rezultatele
studiului: "ciocolata trebuie consumată cu moderaţie, deoarece conţine multe calorii, lipide şi
zahăr. Dat fiind că ciocolata amăruie conţine mai multă cacao şi mai puţin zahăr, consumul
acestui tip de ciocolată ar fi mai benefic pentru sănătate".
Eleva: Grad Roxana, clasa a XII-a A

Ego-urile zodiilor
Partea întâi
Egoul berbecului este ocupat în permanenţă să fie:
primul, cel mai bun, cel mai cel, cel mai pregătit pentru
acţiune, cel mai potrivit pentru a incepe ceva. Egoul
berbecului este unul inflamat, inflăcărat, care îl face să nu aibă
răbdare, să vrea să aibă mereu dreptate, să caute conflict. Egoul
BERBEC
berbecului seamănă vânt de dragul de a culege furtună.
Lecţia pe care egoul berbecului o are de învăţat pentru a
EU SUNT
deveni un sine puternic, este cea a răbdării şi a capacităţii de a
Omnipotentul
ajunge al doilea.
Frica de a nu fi
Când berbecul învaţă să asculte, să îşi dea răgazul de a
nimic
privi oamenii în ochi şi de a cauta şi altceva decât excitaţia pe
care i-o dă adrenalina, atunci îşi poate folosi energia de acţiune
în mod constructiv şi spre binele tuturor celor din jur. Când
berbecul înlocuieşte dictatura agresivităţii cu binecuvântarea
tihnei…poate muta munţii din loc ca să îi aducă mai aproape şi
să îi poată escalada când are chef.
Egoul taurului este unul teribil de posesiv, căci el vrea să
aibă tot, să deţină, să controleze, să ştie şi să facă tot. Egoul
acesta poate să îl facă să fie un tiran şi un despot, care să vrea
să posede orice fiinţă, să o poată numi a lui şi apoi să treacă
TAUR
măiestuos mai departe. El vrea cu orice preţ să fie stabil,
puternic să nu îl clintească nimic şi nu lasă amănunte la voia
EU AM
întâmplării.
Detinatorul
Să înveţe ca oamenii nu sunt obiecte şi nici obiectele
Frica de a nu avea nu sunt fiinţe de care să te ataşezi. Când taurul se eliberează
nimic
din capcana materiei poate să fie creativ şi va vedea cum sub
mâna lui va înflori orice grădină, vazută sau nevăzută.
Egoul geamănului este cel al minţii în general. Stăpânirea
minţii în detrimentul inimii, a raţiunii în detrimentul
sentimentului poate naşte monştrii de Egoism. O minte
neiertătoare care se comportă precum patul lui Procust
împărţind oamenii în buni şi rai, deştepţi şi prosti, poate fi mai
periculoasă decât o boală contagioasă.
GEMENI
Ce are de învăţat geamănul pentru a-şi elibera sufletul
EU GANDESC
din robia raţiunii reci? Gemanul va trebui să înveţe să asculte
opinia altora, să încerce să meargă dincolo de aparenţe, să
Atoatestiutorul
aprecieze şi ceea ce nu este logic.
Frica de a nu şti
Vă trebui să înveţe să se bazeze şi pe simţuri, să închidă
nimic
ochii şi să simtă lumea cu vârfurile degetelor, pentru ca astfel
să îşi dea şansa de a înţelege că dincolo de mintea sa este tot
universul. Un astfel de geamăn îşi va putea folosi puterea
minţii pentru a crea lumi în care suferinţa s -aiba sensul
creşterii. Un astfel de geamăn va avea puterea să accepte
miracolul, fără să vrea să îl cuprindă cu mintea.

Egoul racului este egoul acela sufocant, care nu te lăsa să
trăieşti fără el, care crede că doar el ştie să asculte, să
îngrijească, să hrănească şi să ofere protecţie. Egoul ăsta poate
chiar să îţi facă bine cu forţa şi de bună seamă ştie mai bine ce
este mai bine pentru tine. Egoul ăsta este mama care nu lasă
RAC
copilul să se dezvolte departe de ea, care îl face să se simta
vinovat că devine adult.
EU SIMT
Ce are oare de învăţat racul pentru a se părăsi caminul
confortabil al propriului ego? Racul trebuie mai întâi să înveţe
Simţitorul
Frica de a simţi că să se simtă acasă oriunde, nu doar acasă la el.
Racul trebuie să înveţe că oamenii pot avea o viaţă în
nu aparţii
afară de relaţia cu ei, şi că au dreptul să înveţe din greşeli.
Racul are de învăţat că sentimentele uneori pot înşela, şi că un
pic de raţiune nu strică din când în când. Un astfel de rac va
putea să facă pe oricine să se simtă acasă în compania lui şi
mai ales îi va putea face pe ceilalţi să îşi înţeleagă sentimentele
fără a ajunge dependenţi de ele.

LEUL
EU VREAU
Strălucitorul
Frica de a rămane
în umbră

FECIOARA
EU SLUJESC
Perfecţiunea
întruchipată
Frica de a nu fi
perfect

Leul de când se naşte este ocupat să vrea fără încetare.
Vrea atenţie, vrea afecţiune, vrea putere, vrea apreciere. . În
preajma acestui ego orice alt ego păleşte şi orice om se simte
mic şi uşor de trecut cu vederea şi de călcat în picioare. Asta nu
face altceva decât să creeze duşmănii inutile. “EU vreau”
acesta este o dictatură greu de suportat până şi de către leu,
care dându-şi seama că nu poate să vrea chiar orice fără a plăti
un preţ, ajunge să nu mai vrea nimic, să nu îl mai mulţumească nimic.
Ce are leul de învăţat pentru a-şi elibera sinele superior
şi pentru a străluci cu adevărat şi benefic pentru toţi cei din jur?
Leul va trebui să înveţe lecţia umbrei, care urmează cuminte
pe cel de care este legată.
Va trebui să înveţe să nu mai vrea, ci să se bucure de
orice primeşte, să înţeleagă că oamenii te pot ovaţiona şi
aprecia în faţă şi te pot urâ pe la spate, că scena nu este viaţă
adevărată şi că viaţa este un joc dar nu o joacă mai ales când
devi jucăria propriilor decizii şi ambiţii.
Egoul fecioarei este egoul care face ca ceilalţi să se simtă
vinovaţi, imperfecţi, nepotriviţi, judecaţi, catalogaţi şi chiar
condamnaţi, dar o face să se simtă superioară când se plasează
pe sine în situaţii de inferioritate evidentă. Acest tip de ego, te
poate duce cu gândul la sacrificiul de sine pentru binele altora
şi cu toate astea, fecioara nu face nimic dezinteresat, plata ei
fiind faptul că ceilalţi se simt datori să îi răspundă la fel.

Aşadar ce trebuie să înveţe fecioara pentru a reduce
egoul la tăcere şi a auzi şoapta divină a sinelui? Fecioara va
trebui să se bucure de micile imperfecţiuni ale vieţii şi de
lucrurile care nu merg conform planului şi care nu sunt mereu
ordonate, curate, impecabile.
Fecioara va trebui să înveţe că există o singură categorie
de oameni numită OAMENI, şi că aceştia nu au nevoie de un
piedestal ci doar de apreciere pentru tot ceea ce sunt dar şi
pentru ceea ce nu sunt şi nu vor fi niciodată.

(continuarea în numărul următor)
Eleva:Tarcea Nicoleta,clasa a 13-a B seral

Elev: Cupşa Adin,
clasa a XII-a B

eleva: Olar Ramona,
clasa a 11-a C seral

Tatăl citeşte ziarul. La un moment dat, ochii îi cad pe un titlu cu litere mari:
"Gică Hagi a semnat un contract de 4 milioane de dolari". Privindu-l gânditor pe
fiul său care se chinuia să-şi facă tema la matematică, îi spuse:
- Gata, ajunge cu matematica asta! Ia du-te pe afară să baţi mingea cu băieţii.
Într-o şcoală, se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul intră în clasă şi
vede îngrozit cum toată lumea ţipă, se bate, unii s-au urcat pe bănci. Directorul
se repede la cel mai zgomotos şi îl dă afară din sală.
Se face dintr-odată linişte.
- Unde este profesorul vostru?
- Tocmai l-aţi dat afară…
Alo, Vladimir
- Da.
- Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la matematică?
- Cîte un 3.
Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la tine, cum afli unde
e nordul?
- Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau!
Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară!
Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea “Ce aş face dacă aş fi patron”. Unul
singur stă cu mâinile la piept şi meditează.
- Marinescule, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.
La şcoală profesorul se ridică în picioare şi le spune eleviilor cine se crede
prost să se ridice în picioare, după un timp indelungat se ridică un copil de
nota 10, iar profesorul întreabă:
- Te crezi prost?
- Nu, dar mi-a fost milă de dumneavoastră ! spune elevul.
Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul "Drumul cel mai
scurt e şi cel mai bun".
- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.
- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău?
- Şofer de taxi.
Elev: Bohotici Adrian,
clasa a11-a C seral

Bancuri
Cea mai buna veste proasta …
Bulă aşteaptă ca doctorul să iasă din operaţie şi să îi spună cum se simte soţia lui, care
suferise un grav accident de masină. Doctorul iese şi e întrebat de către Bulă:
- Domnule doctor, cum se simte soţia mea?
- Păi, ştiţi, nu o să mai poată merge, o să trebuiască să cumpăraţi un scaun cu rotile, ca să o
duceţi peste tot.
- Vai de capul meu, dom’ doctor! se vaită Bulă.
- Asta nu e tot, continuă doctorul, nu se poate hrăni singură, va trebui să o hrăniţi ca pe un
bebeluş.
- Dom’ doctor, dar e grav, zice Bulă alb la faţă.
- Staţi, că mai e. Îşi va face nevoile pe ea, va trebui să facă la oliţă, să o spălaţi.
- Aoleu, dom’ doctor, ce o să ma fac?
- Staţi liniştit, că am glumit, zice doctorul. Soţia dumneavoastră a murit.
O femeie bătută …
O femeie bătută rău se duce la doctor.
Doctorul:
- Ce s-a întâmplat ?
- Nu ştiu ce să mă mai fac. De fiecare dată când soţul meu vine acasă băut, mă bate de mă rupe.
- Am un leac foarte bun pentru asta. Când soţul tău vine acasă băut, tu imediat iei o cană de ceai
de muşeţel şi faci gargară şi tot faci gargară.
Două săptămâni mai târziu, femeia, arătând proaspătă şi renăscută, seîntoarce la doctor.
- A fost o idee strălucită. De fiecare dată când soţul meu venea acasă băut, eu făceam doar
gargară cu ceai de muşeţel, şi el nici măcar o dată nu m-a atins.
- Vezi dacă-ţi ţii gura?
Sfat …
Într-o zi, o soţie se plânge soţului:
- Dragă, sunt nemulţumită că am sânii mici.
Soţul îi răspunde:
- Ia o bucată de hârtie igienică, freac-o între sâni şi în câţiva ani ai să vezi că o să-ţi crească.
- De unde ştii? întreabă mirată soţia.
- Cu fundul a funcţionat, nu-i aşa?
Fiecare cu ce n-are…
Un student se duce la cantină şi singurul loc liber este lângă un profesor. Neavând ce
face, se aşează acolo. Profesorul spune:
- Porcul nu-i este prieten porumbelului.
Studentul răspunde :
- Bine, atunci eu am zburat.
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebări, dar acesta
răspunde la toate. În cele din urmă, profesorul îl întreabă :
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care îl iei ?
- Pe cel cu bani.
- Eu l-aş lua pe cel cu minte.
- Fiecare cu ce n-are.
Elev:Radu Mircea,
Clasa a XI- a D
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