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Evenimente în şcoală

Sâmbătă, 31 octombrie 2009, pe 
calendarul bobocilor din Colegiul 
Naţional “Matei Basarab”, a fost tre-
cut primul lor bal. După  reuşitele din 
anii trecuţi, organizatorii trebuiau să 
se ridice la nivelul aşteptărilor tu-
turor. Clubul în care a avut loc mult 
aşteptatul bal a fost “The Player”, un 
club nou şi foarte în vogă anul acesta. 
Locul este în totalitate alb şi negru, cu 
canapele lounge şi candelabre. 

Haine trăsnet, machiaj impecabil 
şi freze tari - acestea au fost, pentru 
început, atracţiile balului. După câte-
va probe ale tradiţionalului concurs, 
Miss şi Mister, unde am avut parte de 
un dans în stilul lui Michael Jackson, 
a venit noutatea balului – Miss şi Mis-
ter Senior – concurs între “veteranii” 
liceului. Plini de eleganţă şi rafina-
ment, aceştia au defilat în faţa juriu-
lui.

Balul Bobocilor Mateişti
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  După emoţiile şi zâmbetele ascunse 
ale participanţilor, au urmat aşteptatele 
recitaluri,  între probele concurenţilor, 
cu Andreea Bănică şi Alex  Velea.  
Aceştia au facut o atmosferă incendiară 
în clubul bucureştean.

Desigur că a venit timpul pentru 
decernarea premiilor, prezentate de 
Florin Diaconescu - preşedintele Şcolii 
Democraţiei. Miss şi Mister CNMB 2009 
au fost: Nurittin Deniz (9F) şi Spătaru 
Alexandru (9A), iar Miss şi Mister Se-
nior “Matei Basarab”:  Stan Oana (10C) 
şi Bolmădar Remus (10F).

Fiind parteneri la organizarea ba-
lului, Şcoala Democraţiei şi-a ales din 

liceu proprii Miss şi Mister “Şcoala 
Democraţiei”.  Aceştia au fost Droge-
anu  Adela (10G) şi Untescu Mihai 
(10C).Câştigătorii se vor bucura de ex-
cursii pe litoralul românesc în vacanţa 
de vară.

În încheiere, unii dintre concureţii 
şi-au spus impresia referitoare la eveni-
ment: “Atmosfera de la bal a fost foarte 
plăcuta, iar invitaţii, de asemenea. Toată 
lumea a fost încântată şi s-au distrat 
foarte bine, iar problemele tehnice nu 
s-au strecurat în petrecere. Totul a fost 
ok,  inclusiv concursul de Miss şi Mister”,  
spune Laura Răducan, câştigătoarea 
locului 2 la Miss Senior. Una dintre im-

4



presiile de după bal a venit şi din partea 
lui Mister Boboc:  “Am ales să particip 
la acest concurs, deoacere am ştiut că 
va fi o experienţă de viaţă. Am trecut 
cu bine prin acele probe, chiar dacă 
emoţiile au fost pe măsură. Dansul pe 
care l-am ales împreună cu partenera 
mea, a fost pe o melodie de-a « Regelui 
Pop », cu o coregrafie destul de grea, 
dar a ieşit bine. Sunt foarte mândru de 
acest premiu şi le mulţumesc organi-
zatoriilor pentru aceste momente fru-
moase”. 

Cam atât pentru anul acesta. A fost 
frumos cât a durat şi această seară n-o 
să fie prea uşor de uitat pentru bob-
ocei. De aceea, prin acest articol le 
mulţumim organizatorilor: elevilor de  
la 12 G, alături de Primăria Capitalei, 
Asociaţia Şcoala Democraţiei şi ArCub. 
Felicitări şi participanţiilor şi distracţie 
plăcută în excursiile câştigate!

ALEXANDRA CĂLIN
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ProFM'sCOOL presents:
 Campania "Primeste Semnul"

Pe data de 1 Noiem-
brie 2009, două vedete 
Pro Fm, Nono Semen şi 
Oana Tache, şi un repr-
ezentant al Editurii Litera 
ne-au vizitat în timpul 
orelor în diferite clase ( 
9 C, E şi G, respectiv 10 
D şi 10 F), acordând pre-
mii elevilor. Câştigătorii 
au fost aleşi cu ajutorul 
domnilor profesori aflaţi 
la ore în clasele respec-
tive, aceştia fiind rugaţi 
să deschidă catalogul la 
întâmplare. Astfel, 10 
elevi din liceu, 5 băieţi şi 
5 fete, din clasele amint-
ite au primit cadou un 
pachet constând într-
un volum “Semnul“ şi o 
brăţară inscripţionată cu 
numele colecţiei. Fetele 
au primit premiul de la 
Nono Semen, iar băieţii 
de la Oana Tache. Repr-
ezentantul editurii Lit-

era a lansat tuturor şi 
o invitaţie la Târgul de 
carte Gaudeamus, elevii 
primind un discount de 
3o% din preţul cărţii.

 Cartea „Semnul” 
este primul fantasy 
lansat de Editura Litera, 
volumul făcând parte din 
seria de mare succes, 
numită „Casa Nopţii”.Se-
ria, gândită de P.C. Cast, 
o cunoscută autoare 
americană, împreună cu 
fiica sa, Kristin Cast, este  
publicată de celebra edit-
ura St. Martin’s Griffin şi 
a ajuns deja la al şaselea 
volum, care va fi lansat în 
curând în Statele Unite.

Confirmarea succe-
sului de care se bucură 
“Casa Nopţii“ a constitu-
it-o prezenţa, timp de 63 
de săptămâni, a primelor 
ei volume în topul New 
York Times al celor mai 
bine vândute cărţi.

Inedita colabo-
rare între mamă şi fiică 
reprezintă primul atu al 
seriei, căci Kristin este 
cea care oferă atât mode-
lul caracterial al protago-
nistei, cât şi nota naturală 
atât de spumoasă, în care 
se dezvoltă atitudinea şi 
dialogul celorlalte per-
sonaje.

În interviul pentru 
ediţia românească, cele 
două autoare au de-
clarat că se inspiră re-
ciproc, consultându-se 

la realizarea anumitor 
scene şi se completează 
prin crearea unei lumi 
magice paralele cu cea 
reală, cea a oamenilor, 
rezultatul fiind unul fas-
cinant.

Eroii acestei lumi 
magice au de înfruntat 
probleme pe care orice 
tânăr le poate avea, de 
la situaţii familiale di-
ficile şi prejudecăţi, 
la cunoaştere de sine, 
recunoaşterea limitei 
dintre bine şi rău sau 
asumarea propriilor 
greşeli. “Casa Nopţii“ 
oferă un punct de vedere 
valid despre importanţa 
acceptării şi a toleranţei.

În Occident, cărţile 
din “Casa Nopţii“ se 
bucură de un succes 
uriaş, fiind vândute deja 
în peste 6 milioane de ex-
emplare.  Chiar şi în me-
diul online cartea a făcut 
furori, reacţia declanşată 
de aventurile novicil-
or vampiri adunând 
laolaltă mii de fani care 
au creat bloguri, filme 
pe youtube, forumuri de 
discuţii, machiaje, body-
painting şi tatuaje în stil 
“Casa Nopţii“. În curând 
va apărea şi ecranizarea 
cărţilor, aceasta fiind în 
pregătire.

Lansarea în România 
a primului volum al 
seriei s-a bucurat de 
parteneriatul cu Pro FM 
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şi de implicarea 
entuziastă a celor 
mai de prestigiu 16 
licee din Bucureşti: 
Liceul Teoretic 
“Jean Monnet“, 
Colegiul Naţional 
“Mihai Viteazul“, 
Liceul C.A. Rosetti, 
Colegiul Naţional 
“Gheorghe Lazăr“, 
Liceul Economic 
“A.D. Xenopol“, 
Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu“, 
Şcoala Centrală, Li-
ceul Teoretic “Dim-
itrie Bolintineanu“, 
Colegiul Naţional 
“Iulia Haşdeu“, 

Colegiul Naţional 
“Ion Creangă“, 
Lauder-Reut, Li-
ceul de Muzică 
“Dinu Lipatti“, Li-
ceul “Nicolae Kret-
zulescu“, Colegiul 
Naţional “I. L. Car-
agiale“ şi Liceul 
“Emil Racoviţă“. 
Alături de acestea 
a fost, bineînţeles, 
şi liceul nostru, 
Colegiul Naţional 
„Matei Basarab”.

MURĂRAŞU 
EVELINA

PARANOIA      
Nu-mi mai tropăi prin vene ..

Nu vezi că ele se joacă alene ?! ..

Tenişii tăi nu sunt chiar aşa  uşori ..

Iar stările mele au prea multe culori.

Uneori…

Nu-mi mai pluti printre neuroni..

Ai uitat că sunt plini de unicorni? 

Neuronii trebuie zdruncinaţi, înşelaţi, 

Adoraţi, mângâiaţi., nicidecum ignoraţi, 

Abandonaţi...

Nu-mi mai alerga prin amintiri!

Tu nu ştii că ele sunt ca nişte vechi clădiri ?

Prin trecut se merge ca prin orbire,

Reticent şi cu frică de o posibilă prăbuşire.

Împietrire…

Data viitoare...

Să tropăi plutind,

Să pluteşti gonind,

Să alergi şovăind!

Am stat prea mult la coada la vise ..

ROXANA GUŢĂ
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Serbarea de Dragobete
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 Elevii Colegiului Naţional “Matei 
Basarab” au ales să sărbatorească în 
mod tradiţional iubirea, de Dragobete. 
Consiliul Elevilor şi un grup de profesori 
(Iuliana Băiaşu, Camelia Ispas, Dan Mun-
teanu, Alexandra Burueană, Iulia Dumi-
trescu, Tania Burcă, Teodora Prodănel) 
au organizat vineri, 26 februarie 2010, 
un spectacol dedicat acestei zile. Eve-
nimentul a început printr-o prezentare 
a semnificaţiei acestei sărbători şi a di-
verselor tradiţii, obiceiuri specifice, proi-
ect realizat de Radu George şi Diaconu 
Cătălin, de la clasa a XI-a B. Spectaco-
lul a continuat cu un recital de poezie, 
cuprinzând opere ale autorilor români: 
Ion Heliade-Rădulescu, Mihai Eminescu, 
George Coşbuc, Tudor Arghezi şi Nichi-

ta Stănescu. Ne-au încântat, de aseme-
nea, şi fetele din trupa de street dance 
a şcolii precum şi recitalurile muzicale 
ale colegilor care au interpretat melodii 
de dragoste la pian, chitară şi, bineîn-
teles, vocal. Au fost premiaţi : Dincă An-
drei, din clasa a XII-a B, pentru interpre-
tarea sa vocală deosebită, acompaniată 
de pian, Ungureanu Teona, de la clasa 
a X-a B, Dădălau Cătălin şi Savu Alexan-
dru, de la clasa a IX-a C pentru desenele 
tematice şi Dădălau Cătălin pentru cea 
mai frumoasă scrisoare de dragoste. La 
final, ne-a vorbit invitatul special, Ana 
Maria Ferentz, care ne-a felicitat pen-
tru iniţiativă şi ne-a rugat să o votăm în 
show-ul « Dansez pentru tine », la care 
va participa în acest sezon. 





Ale adolescenţei valuri

Adolescenţii întreabă, 

Dragi elevi, această 
rubrică este făcută special pentru voi, 
pentru a vă ajuta atunci când este ne-
voie.

Fiecare dintre  noi trece prin 
adolescenţă (14-18/20 ani), dar nu toţi 
îşi amintesc cum erau atunci. Părinţii, 
bunicii, profesorii şi ei s-au îndrăgostit, 
au suferit, au dansat şi s-au distrat; 
fiecare a simţit îndoieli, sentimente, 
frustrări, nevoie de ajutor ca şi voi.

Poate vă va fi de ajutor să aveţi 
de acum înainte un loc unde să puteţi 
să întrebaţi ce vă interesează, ce vă 
frământă, ce gândiţi şi ce aţi dori să 
ştiţi. Vă rog să-mi spuneţi care sunt 
doleanţele voastre, la care doriţi să vă  
răspund. Aşadar, întrebaţi!

Florin Ulete 
- Doctor în psihologie

psihologul răspunde…
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Consumul de droguri în adolescenţă   
1.Fumatul si 

dependenţa de 
nicotină

Fumatul reprezintă 
unul dintre comporta-
mentele autodistructive 
ale omului, mai ales la 
vârsta adolescenţei. În-
trebarea care se pune 
este următoarea: în ce 
măsură adolescenţii deţin 
informaţii suficiente şi 
pertinente referitoare 
la comportamentul de 
fumător şi riscurile pe 
care le comportă?

Cercetările realizate 

în rândul adolescenţilor 
referitoare la atitudinile 
şi convingerile despre 
fumat, au relevat insufi-
cienta informare despre 
prevalenţa şi riscurile 
acestui comportament. 
Astfel, adolescenţii au 
supraestimat numărul 
adulţilor şi adolescenţilor 
care fumează, au subesti-
mat ponderea persoanelor 
care au atitudini negative 
faţă de fumat şi au con-
siderat că sunt mai puţin 
expuşi riscurilor. S-a mai 
constatat că cei cu astfel 
de convingeri începuseră 
deja să fumeze, aveau 

membrii ai familiei care 
fumau sau intenţionau să 
fumeze în viitorul apro-
piat (Băban, A.,Petrovai, 
D.,2001).

Consumul de tutun 
este mai frecvent la tin-



11erii care provin din me-
diul urban comparativ cu 
cei din mediul rural, iar la 
cei mai mulţi dintre ei a 
apărut sub influenţa gru-
pului (Bonchiş, E.,2000).

Grupul de apartenenţă 
joacă un rol foarte im-
portant în formarea unor 
atitudini pozitive faţă de 
fumat. P.E.Schofield şi co-
lab.(2001) au indentificat 
la membrii grupului de 
apartenenţă similaritatea 
comportamentului de fu-
mat. Autorii au constatat 
faptul că grupurile sociale 
au un set de norme prin 
care grupul se defineşte 
şi se diferenţiază de alte 
grupuri.

C o m p o r t a m e n t u l 
de grup este comporta-
mentul adolescenţilor 
care împărtăşesc aceeaşi 
identitate socială. Senti-
mentul de apartenenţă 
la grup este asociat cu 
uniformitatea socială a 
comportamentelor, ati-
tudinilor, percepţiilor şi 
valorilor. În cazul acesta, 
„fumatul este un compor-
tament complex, mani-
festat cu predilecţie în 
situaţii sociale şi, astfel, 
poate avea rolul unui cod 
semiotic, prin care grupul 
se diferenţiază de alte 
grupuri sociale“(Baban, 
A.,Petrovai, D.,2001 
,p.122).

Studiile arată că fu-
matul la adolescenţi este 
asociat cu normele gru-
pului de apartenenţă. 
Adolescentul care se 
identifică mai puternic 
cu grupul de apartenenţă 

adoptă mai multe dintre 
comportamentele grupu-
lui decât cei cu o identifi-
care scăzută faţă de grup. 
Idetificarea de grup este 
asociată cu concordaţa 
coportamentală a mem-
brilor grupului. Ca atare, 
adolescenţii care au com-
portamente discordante 
cu membrii grupului de 
apartenenţă tind să-şi 
găsească un grup care să 
fie în acord cu normele 
lor comportamentale.

Având în vedere fac-
torii sociali pe care ado-
lescentul îi asociază cu fu-
matul, în special imaginea 
prezentată în reclamele 
companiilor publicitare 
în care fumătorul este 
tipul rebel, liber, matur şi 
puternic, obiectivul fun-
damental al campaniilor 
anti-fumat, atât la nivelul 
şcolii cât şi al societăţii 
trebuie să fie modificarea 
acestei imagini.

Mesajele care trebuie 
transmise de aceste 
campanii anti-fumat nu 
trebuie să vizeze neapărat 
consecinţele fumatu-
lui pe termen lung, leg-
ate de sănătate şi boală, 
ci trebuie să fie legate 
de valoarea unui stil de 
viaţă sănătos, care are 
consecinţe pozitive în plan 
psihosocial: atractivitate 
fizică, sociabilitate, per-
suasiune - norme impor-
tante pentru adolescenţi.

2. Consumul de alcool 
Alcoolul este consid-

erat cel mai popular drog 
în rândul adolescenţilor, 
el fiind utilizat înaintea 

altor droguri mai tari. În 
adolescenţă, începutul 
consumului de alcool se 
realizează prin învăţare 
socială. Adolescenţii 
învaţă privind la cei ma-
turi că a consuma alcool 
este ceva plăcut, cei care 
consumă alcool au o 
dispoziţie bună, sunt ve-
seli şi se simt bine. Alcoo-
lul devine astfel un risc 
din ce în ce mai mare pen-
tru că poate fi acceptat şi 
încurajat de către cei din 
anturaj şi cel puţin pentru 
scurt timp îi poate face să 
pară şi să se simtă mai 
mari.

Mulţi adolescenţi 
consumă alcool, fără însă 
a abuza de acesta. Printre 
motivele ce-i determină 
să bea alcool se numără, 
în ordine descresca-
toare, următoarele: (Miu, 
N.,1999) :

 „am dorit “să gust”; • 

pentru a „marca“ • 
marile evenimente;

„îmi place“ gustul al-• 
coolului;

 „prietenii mei, de • 
asemenea, beau“

 „îmi plac“ efectele • 
alcoolului;

 „mă simt“ mai bine;• 

 este o „obişnuinţă • 
familială“.

Problema care îi 
preocupă pe specialişti la 
ora actuală este de a nu 
se trece de la un consum 
recreativ şi rar de alcool 
la un consum problemat-
ic. Jessor şi colab.(apud. 
Bonchiş, E.,) consideră 



12 băutori acei adolescenţi 
care consumă alcool în 
medie de 20 de ori pe 
an şi care au manifestat 
probleme de relaţionare 
asociate consumului de 
alcool. Principalii factori 
de risc care-l pot îndem-
na pe adolescent la un 
consum problematic de 
alcool sunt:

neînţelegeri sau • 
despărţiri în familie, 
şcoală , grup de pri-
eteni etc;
lipsa perspectivelor • 
de viitor; 
 absenţa autonomiei • 
sau a comunicării cu 
anturajul;
 pierderea respectu-• 
lui de sine;
 toleranţa scăzută • 
faţă de fustrare;
 vid interior, identi-• 
tate rău definită.
Consumul excesiv de • 
alcool se soldează 
deseori cu grave 
consecinţe asupra 
adolescenţilor :
 de cele mai multe ori • 
abuzul de alcool este 
cauza celor mai multe 
accidente de maşină 
în care sunt implicaţi 
adolescenţii;
 consumul de alcool • 
, chiar şi în cantităti 
moderate, creşte 
foarte mult riscul de 
a avea raporturi sexu-
ale neprotejate care 
se soldează cu con-
taminarea virusului 
HIV sau a altor boli cu 
transmitere sexuală;
 consumul de alcool • 

duce la violenţă şi 
agresivitate.
 În vederea preve-• 
nirii şi combaterii 
consumului de al-
cool, se recomandă 
următoarele strategii:
 informaţii exacte şi • 
dialog;
 d e z v o l t a r e a • 
capacităţilor afective 
şi sociale;
 căutarea unor alter-• 
native la consumul de 
alcool;
 comunicarea cu an-• 
turajul (părinţi , edu-
catori) ;
 reducerea riscurilor • 
(factori de risc care 
pot fi asociaţi) ;
 apreciere cât mai • 
exactă a valorilor;
 acţiuni sociale şi • 
politice.
 În acest sens, putem 

afirma că, în special la 
adolescenţi, orice act de 
sănătate este prevenit şi 
că fiecare act de sănătate 
are o dimensiune morală.

3. Drogurile ilicite
Drogul este o 

substanţă a cărei utiliza-
re creează dependenţă 
şi schimbă conduita con-
sumatorului. Drogurile 
pot fi clasate în 3 grupe:

 droguri de stim-• 
ulare (canabis, 
amfetamine,cocaina) 
care accelerează 
modul de funcţionare 
al sistemului nervos 
central, producând 
alertă şi excitabilitate; 

adolescenţii consumă 
aceste droguri din ne-
voia de senzaţii tari şi 
au ca efect principal 
deformarea imaginii 
realităţii şi scăderea 
percepţiei riscului;
 droguri de relaxare • 
(tranchilizate, barbi-
turice, sedative) au 
ca efect încetinirea 
sistemului nervos 
central, producând 
o stare de relaxare şi 
inhibiţie; adolescenţii 
consumă aceste 
droguri din nevoia 
de a se proteja de 
stimulările din mediu 
şi de a evita confrun-
tarea cu problemele;
 droguri haluci-• 
nogene (LSD, ec-
stasy, mescalina). 
Aceste droguri pro-
duc tulburări ale 
funcţionării intelectu-
lui, generând o stare 
p s e u d o p s i h o t i c ă 
tradusă prin iluzi şi 
halucinaţii.

 Printre cauzele in-
vocate de adolescenţi, 
care îi determină să con-
sume droguri, cel mai 
des întâlnite sunt :

 curiozitatea - • 
mărturisesc că am 
fost invitat la o scoală, 
să le vorbesc unor 
elevi despre droguri, 
iar când discuţia 
noastră a început să 
aibă efect, am aflat 
că, dintr-un număr de 
30 de elevi prezenţi 
într-o sală de clasă,  
20 consumaseră cel 
puţin o dată un drog, 
din pură curiozitate ;
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 o imagine de sine • 
negativă- utiliza-
rea drogurilor poate 
reprezenta pentru 
adolescent un mod 
de a reacţiona în faţa 
absenţei respectului 
de sine;
 formarea unei imag-• 
ini sociale distorsion-
ate - adolescentul 
toxicoman crede că 
în felul acesta câştigă 
aprecierea celorlalţi, 
mai ales dacă şi ceilalţi 
membri ai grupului 
se droghează dar, de 
fapt, el se izolează 
şi este izolat tot mai 
mult de către colegi, 
prieteni şi părinţi;
 „rezolvarea“ prob-• 
lemelor cu care se 
confruntă - pentru 
adolescent, drogurile 
sunt un mod de a 
alunga aceste stări şi 
probleme cu care se 
confruntă, dar, în re-
alitate, el se cufundă 
şi mai mult în prob-
leme. De aceea, che-
ia pentru a preveni 
şi combate acest 
flagel, nu constă în 
a-i explica neapărat 
consecinţele drogului 
şi interzicerea lor, deşi 
sunt elemente demne 
de luat în seamă, ci 
constă în a-l ajuta pe 
adolescent să-şi re-
zolve problemele cu 
care se confruntă.
McKenzie, R., 1970 

( apud. Miu, N., 1999) 
a propus o clasificare 
a adolescenţilor care 
consumă droguri grupân-

du-i în 4 categorii.

Prima categorie este 
a celor care folosesc 
doze moderate, în mod 
intermitent, dând im-
presia că ei „consumă“ 
droguri recreativ sau cu 
scop de explorare, totul 
„rezumându-se“ la câte-
va ocazii excepţionale.

A doua categorie 
reuneşte adolescenţii 
care consumă droguri în 
doze mari, dar intermi-
tent, punând adesea mai 
multe probleme, mai cu 
seamă când se asociază 
alcoolul cu apariţia de ac-
cidente şi acte de violeţă. 
În mod obişnuit, aceştia 
sunt consumatorii de 
„sfârşit de săptămână“.

A treia categorie 
grupează adolescenţii 
care folosesc drogurile în 
mod regulat, dar în doze 
moderate, caz în care 
se vorbeste de toxico-
filie. Aceşti adolescenţi 
recurg aproape zilnic la 
consumul de droguri.

În sfârşit, a patra 
categorie, cuprinde 
adolescenţii care fo-
losesc drogurile în 
mod regulat şi în doze 
mari. Dependenţa este 
instalată, modul de 
viaţă şi necesităţiile fi-
nanciare ducând la o 
rupere progresivă a 
acestor adolescenţi de 
societate.

Folosirea drogului nu 
ar fi atât de blamabilă 
dacă stimularea cen-
trilor plăcerii nu ar duce 
la obişnuinţă. În aseme-

nea condiţii, nu-i rămâne 
subiectului deziluzionat 
decât disperarea sau în-
toarcerea la drog. Este 
aproape imposibil să se 
lupte împotriva plăcerii 
obţinute fără efort. Se 
înţelege de ce lupta con-
tra toxicomaniei trece, 
în esenţă, prin preve-
nirea acesteia (Sillamy, 
N.,1996). De aceea, preve-
nirea consumului de drog 
are drept componente la 
vârsta adolescenţei :

 informaţiile despre • 
consecinţele sociale 
şi asupra sănătăţii;
 formarea unor valo-• 
ri şi atitudini pozitive 
faţă de stilul de viaţă 
sănătos;
 analizarea rolului • 
influenţei grupului de 
prieteni;
 d e z v o l t a r e a • 
abilităţilor de man-
agement al situaţiilor 
de criză existente la 
această vârstă;
 desfăşurarea de • 
activităţi recreative, 
sănătoase, cum ar fi 
participarea la acţiuni 
de voluntariat (pro-
grame de prevenţie 
a consumului de 
droguri).

Psiholog: FLORIN ULETE



Pledoarie pentru munte
Toată lumea vorbeşte 

despre efectele benefice 
ale mersului pe munte asu-
pra sănătăţii (fizice şi psi-
hice), deşi rareori se spune 
clar care sunt acestea şi, 
încă şi mai rar, se studiază 
riguros. Abia în ultimii ani 
au început să apară studii 
ştiinţifice pe această temă. 

Pe lângă efectele speci-
fice sportului, în general, 
dintre care putem enu-
mera sumar: reducerea 
greutăţii, prevenirea bo-
lilor cardiace, atenuarea 
hipertensiunii arteriale, 
încetinirea îmbătrânirii 
celulelor, prevenirea os-
teoporozei, a durerilor de 
spate, drumeţia are propri-
ile ei atuuri.

În “Prevention's Practi-
cal Encyclopedia of Walk-
ing for Health: From Age-
Reversal to Weight Loss”,  
Mark Bricklin şi Maggie 
Spilner pun în evidenţă 
efectul pozitiv exercitat 
de mersul pe jos, cu deo-
sebire cel pe teren acci-
dentat, asupra artritei şi 
durerilor de spate.  Deşi 
atitudinea firească, şi cea 
mai frecventă, este de 
a solicita cât mai puţin 
încheieturile dureroase 
din cauza artritei, cel mai 
bun remediu este tocmai 
activitatea fizică, în mod 
special drumeţia. Durerile 
de spate, o boală specifică 

a timpului nostru, cedează 
şi ele într-o mare măsură, 
prin drumeţie. Autorii 
susţin că majoritatea dure-
rilor de spate (cele cauzate 
de muşchi şi unele cauzate 
de afecţiunile coloanei) pot 
fi tratate mergând pe jos. 
De fapt, acesta este con-
siderat, conform sonda-
jelor de opinie efectuate 
la persoanele care practică 
trekking-ul, principalul 
beneficiu adus sănătăţii 
lor de acesta. În privinţa 
ameliorării greutăţii cor-
porale, mersul pe munte 
face minuni. Dacă o simplă 
plimbare pe jos, timp de 
20 de minute, măreşte 
ritmul cardiac, atrăgând 
după sine arderea câtorva 
calorii, abordarea unui tra-
seu înclinat şi menţinerea 
unui ritm timp de patru 
ore înseamnă un consum 
caloric de aproximativ 

2000 calorii. Nu mai pun-
em la socoteala că în acest 
răstimp ne putem delecta 
cu privelişti  minunate în 
compania unor prieteni.

În 2004, cercetătorii 
austrieci au realizat un stu-
diu asupra unui grup de 45 
de tineri sănătoşi, împărţit 
în două echipe, care a 
practicat, de trei până la 
cinci ori pe săptămână, 
drumeţia în Alpi. Prima 
echipă a urcat până la o 
staţiune de schi, după care 
a coborât cu telecabina, 
al doilea grup a urcat cu 
telecabina şi a coborât pe 
jos.  După două luni, cele 
două grupuri au inversat 
programul, repetându-se 
experimentul. S-a dovedit 
că drumeţia, aşa cum era 
de aşteptat, reprezintă 
un exerciţiu fizic complex, 
dând rezultate măsurabile 
asupra sănătăţii. Am-
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bele grupe au prezentat o 
scădere cu aproximativ 10% 
a colesterolului rău (LDL). 
Surprinzător, cercetătorii 
de la Institutul de Cercetări 
Vasculare şi Tratament din 
Vorarlberg au descoperit 
că şi coborârea aduce pro-
priile ei avantaje. Ascen-
siunea, singură, reduce 
nivelul trigliceridelor, dar 
coborârea este de două 
ori mai eficienta în redu-
cerea nivelului zahărului 
din sânge şi îmbunătăţirea 
toleranţei la glucoză.

C o n c l u z i i 
asemănătoare au fost date 
publicităţii tot în 2004 la 
reuniunea de la New Or-
leans a American Heart 
Association, când au fost 
puse în evidenţă efectele 
celor două forme de activi-
tate musculară implicate 
într-o drumeţie montană. 
Prima activitate, prezentă 
la urcare, implică mişcări 
de flexiune, asemănătoare 
celor în care "ne arătăm 
muşchii"; a doua activi-
tate, prezentă la coborâre, 
implică mişcări de exten-
sie, în care muşchii au rolul 
de a frâna. Studiului arată 
că ambele forme au un 
bun aport, fie în  reducerea 
concentraţiei de zahăr, fie 
în arderea grăsimilor din 
sânge. Pe scurt, mersul pe 
munte creşte nivelul lipo-
proteinei HDL (colesterolul 
bun), care duce la elimin-
area colesterolului LDL din 
vasele de sânge, reducând 

semnificativ una dintre 
cauzele majore ale bolilor 
de inimă.

Ambele studii sunt 
foarte încurajatoare pen-
tru persoanele care nu pot 
face activitate aerobică 
intensă, precum şi pentru 
persoanele suferinde de di-
abet, care au astfel o reală 
alternativă  la exerciţiile 
aerobice, obositoare şi, 
deseori, plictisitoare.

O altă direcţie de 
studiu se desfăşoară în 
privinţa determinării efect-
elor asupra afecţiunilor 
psihice. Astfel un stu-
diu, din 2007, finanţat de 
MIND, o organizaţie de 
caritate care activează 
în domeniul afecţiunilor 
mentale, a demonstrat 
că drumeţia contribuie la 
îmbunătăţirea sănătăţii 
mentale şi emoţionale. 
Concentraţi asupra oame-
nilor afectaţi de depresie, 
cercetătorii de la Universi-
tatea din Essex au compar-

at beneficiile unei plimbări 
în natură, prin pădure, în 
jurul unui lac, cu cele ofer-
ite de plimbarea printr-un 
centru comercial.

Evident, cercetătorii au 
realizat că cei care practică 
drumeţia au beneficii mult 
mai mari decât cei care 
merg la cumpărături, con-
cluzionând că drumeţia 
reduce depresia, în timp 
ce mersul la cumpărături 
o agravează. Rezultatele 
studiului arată că 71% din-
tre participanţi raportează 
ameliorarea depresiei 
după drumeţie, în timp ce 
22% au simţit că aceasta 
se agravează după mersul 
prin mall. Mai mult, 90% 
au declarat că respectul de 
sine a crescut după plim-
barea în natură, în timp ce 
44% au declarat ca acesta 
s-a micşorat după plimbar-
ea la cumpărături. 88% au 
declarat că după drumeţie 
li s-a îmbunătăţit starea 
psihică, în timp ce 44.5% au 
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declarat că se simt mai rău 
după plimbarea la mall.  

American Hiking 
Society, o organizaţie 
nonguvernamentală, care 
promovează drumeţia, a 
publicat un material ba-
zat pe studii susţinute de 
asociaţii de luptă împotri-
va diabetului, a bolilor car-
diace si a bolilor pulmo-
nare, numit "Beneficiile 
drumeţiei asupra sănătăţii" 
(“Health Benefits of Hik-
ing”). Materialul susţine 
şi demonstrează ideea 
valorii excepţionale pe 
care o are drumeţia pen-
tru îmbunătăţirea stării de 
sănătate. Materialul a avut 
un puternic impact asupra 
opiniei publice, ducând, 
după 2006, la naşterea 
sintagmei "drumeţie pen-
tru sănătate". Ca urmare, 
astăzi există numeroase 
produse care promovează 
conceptul, alături de re-
viste şi site-uri web, care şi-
au creat secţiuni speciale, 

dedicate acestui subiect.  
Articolul de faţă nu ar 

fi complet fără a prezenta 
şi riscurile la care ne poate 
supune drumeţia. Co-
borârea induce de două ori 
mai multă presiune decât 
mersul pe plan drept, asu-
pra articulaţiilor şi în spe-
cial asupra genunchilor. 
Acest risc poate fi, totuşi 
atenuat, prin încărcarea 
mai atentă a rucsacului şi 
eliminarea lucrurilor in-
utile, prin utilizarea beţelor 
de trekkinkg şi prin înce-
tinirea mişcărilor, astfel 
încât o parte din energie 
să fie preluată de muşchi. 
Păşind rar,  cu paşi mici, 
poziţionând corect picio-
arele (fără a sări) şi coborând 
în zig-zag, pot fi reduse şi 
alte riscuri de accidentare, 
precum şi consecinţele pe 
termen lung date de iri-
tarea articulaţiilor: bursita 
şi artrita. Un factor apre-
ciabil în evitarea acestor 
neplăcute consecinţe este 

încălţămintea. „Bocancii de 
munte” trebuie să aibă tal-
pa groasă, care să absoarbă 
şocurile şi să protejeze îm-
potriva denivelărilor, şi să 
susţină glezna împotriva 
mişcărilor accidentale. 
Preferabil ar fi să permită şi 
o bună circulaţie a aerului, 
pentru a menţine piciorul 
uscat, respectiv să asigure 
impermeabilitate, dat fiind 
că, ades pe munte, trebuie 
traversate ape.

O altă potenţială 
ameninţare vine din partea 
greutăţilor, pe care suntem 
tentaţi să le cărăm după 
noi în rucsacuri, cedând 
ideilor învechite legate 
de drumeţie. Soluţia: o 
cât mai eficientă echipare 
pentru traseul propus şi 
renunţarea la tot ceea ce 
este inutil pe munte. Un 
plus vine, în acest sens, din 
alegerea şi reglarea corectă 
a rucsacului. 

Îmi închei pledoaria 
prin a-l cita pe autorul bri-
tanic G. M. Trevelyan: “I 
have two doctors, my left 
leg and my right. When 
mind and body are out of 
gear, I know that I shall 
have only to call in my two 
doctors and I shall be well 
again. “ 

LAURENŢIU LAMBRINOC
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18 Interviu cu un campion: MARIUS BACIU
MULTIPLU CAMPION NAŢIONAL LA TAEKWONDO ŞI GO JU RYU

De unde a pornit tot-
ul?

Păi totul a pornit de 
la dorinţa de a face ceva 
deosebit….nu ştiam încă 
ce anume.. Am descoperit 
ce căutam în momentul în 
care am început să mă duc 
la sală… Era vorba de ceva 
care mă face să mă simt 
viu…să simt că trăiesc…

La ce vârstă ai început 
practicarea acestui sport?

Hm, la vârsta de 6 ani. Pe atunci eram 
puţin forţat de către părinţi, deoarece eu 
voiam să îmi pierd timpul pe afară, cu pri-
etenii. Prima oară am practicat Taekwon-
do, de unde am amintiri foarte frumoase 
deoarece atunci am învăţat ce înseamnă 
cu adevărat competiţia. În prezent, practic 
Go Ju Ryu, la clubul ce de 3 ani este pe 
locul 1 la nivel naţional, Sincron Bucureşti, 
un club foarte bun şi  cu un stil complex, 
care mă defineşte mult mai bine, deoarece 
în luptă sunt folosite atât  braţele cât şi 
picioarele.

Care a fost cel mai puternic 
adversar al tău ?

Cel mai puternic a fost...hmm, chiar 
Senseiul meu, Valentin Rădoi. Îmi amintesc 
că l-am provocat odată la un meci. Avea o 
rapiditate extraordinară, habar nu aveam 
de unde vin loviturile. Cred că a fost cel 
mai dificil meci.

De cât timp ai nevoie să te refaci 
în urma unui meci, astfel încât să 
fii pregătit pentru următoarele ?

Sincer să fiu, nu am nevoie de mai 
mult de 5-10 minute pentru a mă reface, 
deoarece sunt obişnuit cu durerea fizică. 
Sunt zile în care la antrenament  lupt ore 
în şir, fără să am voie să mă plâng sau să 
abandonez. Condiţia fizică este foarte 
importantă, iar când simţi că nu poţi duce 
mai departe un meci, atunci trebuie să te 
auto-depăşeşti, să ceri mai mult de la tine. 
Astfel te întăresti şi ai de câştigat într-o 
competiţie şi chiar în viaţa de zi cu zi.

Cu ce te poţi lăuda până în 
prezent?

Sunt multiplu campion naţional la cat-
egoria mea, la stilurile Taekwondo şi Go 
Ju Ryu. Am obţinut prima dată locul 1 în 
la stilul Taekwondo, în 2000. De atunci, am 
început să particip şi la campionate din 
afara Bucureştiului, la care, de asemenea, 
urcam mai mereu pe podium. La Sincron 
Bucureşti, în primul an nu prea mă des-
curcam foarte bine, dar treptat am urcat 
unde mi-era locul şi, în ultimii doi ani, la 
campionatele naţionale şi Cupa României 
am luat numai locul 1.

Ok, îţi mulţumesc pentru tim-
pul acordat şi pentru răspunsurile 

date.
Pentru puţin. Îmi face plăcere să 

vorbesc despre această pasiune a mea, pe 
care vi-o recomand şi vouă. Îi sfătuiesc pe 
colegii mei să mai renunţe la orele petre-
cute în faţa calculatorului şi să facă mai 
mult sport pentru că asta te ambiţionează 
şi îţi disciplinează viaţa.

CRISTINA IONESCU



Diverse

Sfântul Valentin sau Dragobetele ?
Ziua de 14 februarie a dobândit 

în ultimii ani o semnificaţie aparte 
pentru poporul nostru, majori-
tatea persoanelor sărbătorind Ziua 
Îndrăgostiţilor, sau, mai exact, Ziua 
Sfântului Valentin. Există mai multe 
versiuni ale legendei preotului pe nume 
Valentin, care a fost executat pentru 
credinţa sa în Dumnezeu. 

Se spune că Valentin a fost un preot 
roman martirizat  în timpul persecuţiei 
lui Claudius în anii 269-270 d.c. Tânăr 
fiind, Valentin îi ajuta pe creştini în 
vremurile persecuţiei. El a fost prins 
şi dus la închisoare, unde a devenit un 
propovăduitor. Tocmai de aceea a fost 
condamnat la moarte în 14 februarie 
269. În timpul cât a stat în închisoare, 
el trimitea mesaje de îmbărbătare pri-
etenilor spunându-le „Amintiţi-vă de 
Valentin” şi „Vă iubesc”.

O altă variantă ne spune că Valen-
tin a fost un preot care căsătorea cu-
plurile în secret, împotriva legii date 
de Împăratul Claudius care interzisese 
căsătoria. Şi în această poveste el a fost 
dus la închisoare deoarece refuzase 
să treacă la credinţa în zeii păgâni. În 
închisoare, el se împrieteneşte cu fii-
ca temnicerului pe care o convinge să 
creadă în Dumnezeu. În ziua execuţiei 
sale – 14 februarie 269, Valentin scrie 
o scrisoare de dragoste fetei temnic-
erului, pe care nu o semnează.

 Aşadar, sărbătoarea Sfântului 
Valentin înseamnă onorarea cuplurilor, 
sărbătorirea longevităţii relaţiilor şi 
este o sărbătoare menită să reaprindă 
flacăra iubirii.

După cum bine ştiţi, în momentul 
în care sărbătoarea Sfântului Valentin 
a fost „importată” şi de noi în ultimii 
ani, noi aveam deja, din străbuni, un 
corespondent local pentru această zi: 
Dragobetele, pe 24 februarie. Ion Ghi-
noiu, în „Obiceiuri populare de peste 
an – Dicţionar” (1997), asociază nu-
mele de Dragobete cu un personaj din 
mitologia populară românească: „zeu 
tânăr al Panteonului autohton (...), pa-
tron al dragostei şi bunei dispoziţii pe 
plaiurile româneşti”, fiind identificat 
cu „zeul dragostei în mitologia romană, 
Cupidon, şi cu Eros, zeul iubirii, în mi-
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tologia greacă”.

Indiferent ce zi alegeţi pentru a vă 
sărbători iubirea, cred că este impor-
tant ca ea să existe pentru a vă ream-
inti importanţa acestui sentiment.

Cum Sf. Valentin a devenit o 
sărbătoare comercială, oamenii se 
manifestă conform convenţiilor: 
bărbatul cumpară o floare/ cutie  cu 
bomboane şi o perniţă în formă de 
inimă pe care scrie  „I love you” (ceva 
simbolic, aşa se spune); fata, atunci 
când nu era criză, cumpăra, de obicei, 
un parfum sau o brăţară cu iniţiala lui 
sau a ei; acum, că e criză, se limitează 
la un tricou/ fular sau mănuşi person-
alizate, gândindu-se că e suficient. Pe 
de altă parte, dacă părinţii îşi permit 
şi nu i-a afectat recesiunea, o cină 
romantică la un restaurant din cen-
trul oraşului (un vin vechi, lumânări, 
trandafiri, muzică) ne-ar putea ajuta 
ca seara să se sfârşească foarte fru-
mos.

Să nu uităm şi o altă categorie 
de bărbaţi: uitucii....aceştia sunt cei 
care îşi amintesc de sărbătoare în 
drumul spre casă, pun brusc piciorul 
pe frână de mai au puţin şi fac acci-
dent, lamentându-se: „Nu iarăşi”.  În-
torc repede maşina, bineînţeles tăind 
linia continuă că, de, se grăbesc, se 
îndreaptă spre cel mai apropiat mag-
azin şi....cumpără o cutie cu bom-
boane; iar în cazul în care nu găsesc, 
şi nişte flori sunt ok.

Femeile sunt altfel, asta ştie toată 
lumea: sunt organizate, ele îşi amint-

esc de sărbătoare cu 4 luni înainte, se 
duc şi iau cadoul cu vreo 3 luni înainte 
şi apoi se gândesc unde să îl ascundă. 
După ce au terminat cu pregătirea ca-
doului pentru bărbaţi, încearcă să le 
sugereze acestora cadoul ideal pen-
tru ele ca să fie sigure că nu se aleg 
cu vreo „bălărie”. Dar cum bărbaţii 
sunt mereu „atenţi” la ce spun ele...
uită.

Şi, până la urmă: de ce facem noi 
cadouri? Dacă stau să mă gândesc, şi 
din punctul ăsta de vedere putem dis-
tinge două categorii de bărbaţi: prima 
categorie este reprezentată de acei 
bărbaţi care chiar îşi iubesc parten-
era şi chiar doresc să o facă fericită, 
şi, cum am zis, se duc şi cumpără 
ceva simbolic sau ceva romantic; a 
doua categorie este  formată din cei 
care încearcă să nu arate prost în 
faţa altora. Spre exemplu, el ar vrea 
să vină acasă să o sărute tandru, să 
îi zică „te iubesc” şi asta să fie sufi-
cient. Dar, după câteva minute, fata 
o să-i reproşeze că „prietenul Ioanei 
i-a adus o inimioară şi nişte flori” şi 
el, cu o privire tâmpă pe faţă, repetă 
vorbele pe care le crede salvatoare: 
„te iubesc!”. Însă, ca să nu treacă 
prin toate astea, mai bine îşi pune un 
memento pe telefon şi se duce şi îi 
cumpără inima aia afurisită.

 STOENESCU NICOARĂ
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Sărbătorile primăverii-1 martie

Din străbuni, ziua de 1 martie este 
sărbătorită ca fiind ziua mărţişorului 
şi a vestirii primăverii. Astăzi sim-
bolul mărţişorului şi-a mai pierdut 
din importanţă, dar sunt în continu-
are băieţi cărora le face plăcere să 
ofere mărţişoare şi fete dornice să le 
primească.

Bunica are o întreagă colecţie, 
ordonată pe ani, de mărţişoare prim-
ite şi, pentru ea, acestea au o valoare 
sentimentală. În fiecare an, bunicul 
i-l oferea pe cel mai frumos şi ea era 
mândră să-l poarte. Această tradiţie 
s-a păstrat în familia mea, iar mama 
a colecţionat unele din cele mai fru-

moase mărţişoare primite de-a lungul 
anilor.

La cele mai dragi fiinţe din fami-
lie am văzut colecţii de animăluţe din 
sticlă, broşe de diferite modele şi cu-
lori, flori de toate felurile, însoţite de 
şnurul alb-roşu din diferite materiale şi 
de diferite grosimi. Mama ne-a insuflat 
şi nouă plăcerea oferirii mărţişorului, 
ca semn al preţuirii tuturor fetelor pe 
care le cunoaştem. Chiar dacă emoţia 
nu mai este aceeaşi ca în copilărie, acest 
mic simbol al primăverii a rămas la fel 
de real în mintea şi în inima noastră.

Mama îmi povestea că era o 
adevărată întrecere între colege: ”Cine 
primeşte cele mai multe şi cele mai 
frumoase mărţişoare?” Acea fată era 
de obicei fata cea mai frumoasă şi 
deşteaptă a clasei, cea care era curtată 
de cei mai mulţi băieţi.

Astăzi, multora li se pare învechit 
acest obicei, dar mărţişorul rămâne 
un mic obiect de podoabă legat de un 
şnur împletit dintr-un fir alb şi unul 
roşu, care apare în tradiţia românilor şi 
a unor populaţii învecinate. Femeile şi 
fetele primesc mărţişoare şi le poartă 
pe durata lunii martie, ca semn al so-
sirii primăverii. Împreună cu mărţişorul 
se oferă adesea şi flori timpurii de 
primăvară, cea mai reprezentativă fiind 
ghiocelul.

Pentru a le reaminti colegilor 
semnificaţia şi frumuseţea acestui 
obicei, să trecem în revistă câteva 
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dintre cele mai frumoase mituri ale 
mărţişorului:

Voinicul care a eliberat Soarele

Un mit povesteşte cum Soarele 
a coborât pe Pământ în chip de fată 
preafrumoasă. Dar un zmeu a furat-o 
şi a închis-o în palatul lui. Atunci 
păsările au încetat să cânte, copiii 
au uitat de joacă şi veselie, şi lumea 
întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce 
se întâmplă fără Soare, un tânăr cura-
jos a pornit spre palatul zmeului să 
elibereze preafrumoasa fată. A căutat 
palatul un an încheiat, iar când l-a 
găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. 
Tânărul a învins creatura şi a eliberat 
fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer 
şi iarăşi a luminat întregul pământ. 
A venit primăvara, oamenii şi-au 
recăpătat veselia, dar tânărul luptător 
zăcea în palatul zmeului după luptele 
grele pe care le avusese. Sângele cald 
i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a 
lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în 
care zăpada s-a topit, au răsărit ghio-
cei — vestitori ai primăverii. Se zice 
că de atunci lumea cinsteşte memoria 
tânărului curajos legând cu o aţă două 
flori: una albă, alta roşie. Culoarea 
roşie simbolizează dragostea de fru-
mos şi aminteşte de curajul tânărului, 
iar cea albă este a ghiocelului, prima 
floare a primăverii.

Lupta Primăverii cu Iarna

Conform unui mit care circulă în 
Republica Moldova, în prima zi a lunii 
martie, frumoasa Primăvară a ieşit la 
marginea pădurii şi a observat cum, 
într-o poiană, într-o tufă de porum-

bari, de sub zăpadă răsare un ghiocel. 
Ea a hotărât să-l ajute şi a început a 
da la o parte zăpada şi a rupe ramurile 
spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a 
înfuriat şi a chemat vântul şi gerul să 
distrugă floarea. Ghiocelul a îngheţat 
imediat. Primăvara a acoperit apoi 
ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit 
la un deget din cauza mărăcinilor. Din 
deget s-a prelins o picătură de sânge 
fierbinte care, căzând peste floare, 
a făcut-o să reînvie. În acest fel, 
Primăvara a învins Iarna, iar culorile 
mărţişorului simbolizează sângele ei 
roşu pe zăpada albă.

Istoric

Originile sărbătorii mărţişorului 
nu sunt cunoscute exact, dar se 
consideră că ea a apărut pe vremea 
Imperiului Roman, când Anul Nou era 
sărbătorit în prima zi a primăverii, 
în luna lui Marte. Acesta nu era nu-
mai zeul războiului, ci şi al fertilităţii 
şi vegetaţiei. Această dualitate este 
remarcată în culorile mărţişorului, al-
bul însemnând pace, iar roşu — război. 
Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie 
până la începutul secolului al XVIII-
lea.

Cercetări arheologice efectuate în 
România, la Schela Cladovei, au scos 
la iveală amulete asemănătoare cu 
mărţişorul datând de acum cca. 8 000 
ani. Amuletele reprezentau nişte pie-
tricele vopsite în alb şi roşu care erau 
purtate la gât. Mărţişorul a fost at-
estat pentru prima oară într-o lucrare 
de-a lui Iordache Golescu. Folcloristul 
Simion Florea Marian presupune că 
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în Moldova şi Bucovina mărţişorul era 
compus dintr-o monedă de aur sau de 
argint, prinsă cu aţă albă-roşie, şi era 
purtat de copii în jurul gâtului. Fetele 
adolescente purtau şi ele mărţişor la 
gât în primele 12 zile ale lui martie, 
pentru ca mai apoi să îl prindă în păr 
şi să-l păstreze până la sosirea primilor 
cocori şi înflorirea arborilor. La acel 
moment, fetele îşi scoteau mărţişorul 
şi-l atârnau de creanga unui copac sau 
altul, iar moneda o dădeau pe caş. 
Aceste „ritualuri” asigurau un an pro-
ductiv.

În prezent

În prezent, mărţişorul este purtat 
întreaga lună martie, după care este 
prins de ramurile unui pom fructifer. 
Se crede că aceasta va aduce belşug în 
casele oamenilor. Se zice că dacă cine-
va îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă 
mărţişorul de pom, aceasta se va împli-
ni numaidecât. La începutul lui aprilie, 
într-o mare parte a satelor României 
şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de 
mărţişoare.

În Republica Moldova, în fiecare an 
are loc festivalul muzical „Mărţişor”, 
care începe pe data de 1 martie şi 
durează până la 10 martie. În acest an, 
festivalul se află la ediţia a 43-a.

În unele judeţe ale României, 
mărţişorul este purtat doar în primele 
două săptămâni ale lunii martie. În 
localităţile transilvănene mărţişoarele 
sunt atârnate de uşi, ferestre, de coar-
nele animalelor domestice, întrucât se 
consideră că astfel se pot speria duhu-
rile rele. În judeţul Bihor se crede că 

dacă oamenii se spală cu apa de ploaie 
căzută pe 1 martie, vor deveni mai 
frumoşi şi mai sănătoşi. În Banat fetele 
se spală cu zăpadă pentru ca să fie iu-
bite. În Dobrogea mărţişoarele sunt 
purtate până la sosirea cocorilor, apoi 
aruncate în aer pentru ca fericirea să 
fie mare şi înaripată.

Obiceiuri asemănătoare se pot întâl-
ni în zona Balcanilor, în Bulgaria unde 
se cheamă Marteniţa (Мартеница), 
Macedonia, Albania.

Sperăm ca anul acesta în şcoala 
noastră să fie o adevărată sărbătoare 
a Mărţişorului, iar fetele să le poarte 
cu mândria de altădată. O primăvară 
frumoasă!

IOAN-PAUL UNGUREANU 
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8 MARTIE - Ziua Femeii
Aşa cum bine ştiţi, se apropie ziua 

de 8 martie. Zi în care toate femeile, 
respectiv mamele, trebuie felicitate 
şi înconjurate de iubire. O zi magică 
pentru ele, femeile, dar şi pentru noi, 
bărbaţii.

Istoria acestei zile la nivel mondial 
începe în anul 1910. Însă, femeile so-
cialiste din Statele Unite şi-au serbat 
pentru prima dată ziua dedicată lor în 
1908 şi au ajutat la crearea unui eve-
niment internaţional cu această temă. 
Sărbătoarea a fost percepută mult 
timp drept moment în care erau afir-
mate drepturile sociale şi politice ale 
femeilor, precum şi progresele făcute 
în ceea ce le priveşte.

Apărută într-o vreme a marilor 
tulburări sociale, Ziua Internaţională a 
Femeii s-a ales şi cu moştenirea pro-
testului tradiţional şi a activismului 
politic. În anii de dinainte de 1910, 
destul de multe femei din ţările dezvol-
tate industrial munceau. Slujbele lor, 
majoritatea în domeniul textilelor şi 
al serviciilor casnice, erau însă supuse 
discriminării sexuale şi erau plătite mult 
mai prost decât cele ale bărbaţilor.

În ţările Europei, în Marea Britanie, 
America şi ceva mai puţin în Australia, 
femeile reprezentînd toate nivelurile 
sociale, au început campania pentru 
obţinerea dreptului de vot.

În 1903,   în Statele Unite, 
organizaţiile sindicale ale femeilor pre-
cum şi femeile care aveau profesii lib-

erale au luptat, de asemenea, pentru 
dobîndirea dreptului de vot, punând ba-
zele Ligii Uniunii Sindicale a Femeilor.

În 1908, în ultima duminică a lunii 
februarie, femeile socialiste din Statele 
Unite au organizat prima Zi a Femeilor, 
cu demonstraţii ample, prin care se 
cerea dreptul de vot, precum şi drep-
turi politice şi economice pentru femei. 
În anul următor, peste două mii de per-
soane au luat parte la adunarea de Ziua 
Femeilor care a avut loc în Manhattan.

În 1910, Ziua Femeilor a fost 
revendicată de socialiştii şi feministe-
le din Statele Unite. În acelaşi an, a 
avut loc la Copenhaga cea de-a doua 
conferinţă a femeilor socialiste unde 
s-a propus ca Ziua Femeilor să devină 
o sărbătoare internaţională, ceea ce 
s-a şi întâmplat. Clara Zetkin a afirmat 
atunci că ar trebui stabilită o zi în care 
femeile să-şi ceară drepturile.

Prima zi Internaţională a Femeii s-a 
sărbătorit în 19 mai 1911 în Germania, 
Austria, Danemarca şi în alte câteva ţări 
europene.

Însă  Ziua Internaţională a Femeii 
a fost recunoscută oficial mult mai târ-
ziu, în 1975, de către Naţiunile Unite şi 
a fost adoptată, începând cu această 
dată, de multe dintre guvernele ţărilor 
care până atunci nici nu aflaseră de 
existenţa ei.

RAREŞ RĂCEAN

24



Litere, Cuvinte, Rânduri...
Târgul Internaţional Gaudeamus - 

Carte de învăţătură,  a XVI-a  ediţie,  şi-a 
deschis porţile miercuri, 25 noiembrie 
2009 la Complexul Expoziţional Rome-
expo din Capitală şi a găzduit peste 350 
de expozanţi, din mai multe segmente 
din domeniul editorial şi educaţional.   
Sutele de standuri, original decorate şi 
cu cărţi variate, au urat bun-venit mi-
ilor (aproximativ 17) de vizitatori care 
au trecut pragul târgului. Acesta a fost 
inclus de Comisia Europeană în calen-

darul Anului European al Creativităţii 
şi Inovării, în semn de recunoaştere a 
anvergurii şi standardelor sale, dem-
onstrate şi în acest an. Târgul Gaud-
eamus are ca scop: relansarea pieţei 
româneşti a cărţii prin crearea unor 
evenimente de anvergură, cu mare im-
pact asupra publicului şi promovarea 
în România a unor metode şi suporturi 
educaţionale, aliniate standardelor eu-
ropene.
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În cadrul târgului a 
fost organizată finala 
celei de a şaptea ediţii a 
Concursului Naţional de 
Lectură „Mircea Nedel-
ciu”,  la care au participat  
elevi de liceu, câştigătorii 
finalelor zonale, or-
ganizate pe parcursul 
acestui an în Bucureşti, 
Craiova, Cluj-Napoca, 
Timişoara, Constanţa şi 
Iaşi. Câştigătorii aces-
tei ediţii au fost: locul 1 
- Mihaela Mihaiu (Cole-
giul Naţional „Matei 
Basarab”, Bucureşti) - , 
locul 2 - Claudia Ciobanu 
(Colegiul Naţional „Mi-
hail Sadoveanu”)  şi  Lori-
na Seras (Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga”, Cluj - Na-
poca). Premiile acordate 
de organizatori au con-
stat în sume de bani des-
tinate achiziţiei de cărţi 
din Târg, pentru locurile 
2 şi 3 şi un laptop oferit 
de magazinultau.ro, pen-
tru locul 1.

De asemenea, la even-
iment au participat şi zece 
autori străini, ale căror 
lucrări au fost lansate la 
târg, printre care şi op-
erele lui Salman Rushdie, 
care a devenit celebru 
în lumea întreagă după 
sentinţa de condamna-
re la moarte pronunţată 
împotriva lui de un tri-
bunal islamic iranian, în 

urma publicării romanu-
lui „Versetele satanice” 
(1988), socotit blasfemi-
ator la adresa profetului 
Islamului, Mahomed.

În ultima zi a Târgului 
Gaudeamus 2009, au fost 
decernate mai multe pre-
mii, pe diferite categorii, 
printre care şi un pre-
miu Miss Lectura, acor-
dat celei mai frumoase 
vizitatoare, iubitoare 
de carte, Maria Timiş.
Cea mai râvnită carte, 
după votul publicului, 
a fost impozanta „Ency-
clopaedia Britannica”, 
prezentată în România 
de Prior Books. Prin 
votul publicului, au fost 
acordate Trofee Gaudea-
mus: Editurii Humanitas 
(locul I), Pearson Educa-
tional Longman (locul II) 
şi Grupului Editorial Rao 
(locul III). Trofeul Presei 

a revenit cotidienelor 
„Făclia” şi „Ziua de Cluj”, 
la secţiunea presă scrisă, 
postului de radio Pro 
FM şi postului de televi-
ziune Pro TV. Prin votul 
presei, Trofeul Gaudea-
mus a revenit Grupului 
Editorial Art, iar Cea mai 
râvnită carte a Târgului 
a fost declarată trilogia 
de poezie „Asimetria du-
rerii” a scriitorului sârb 
Adam Puslojic, mem-
bru de onoare al Acad-
emiei Române. Premiul 
„Educaţia„ a fost acor-
dat Universităţii de Vest 
din Timişoara. Un premiu 
special pentru jurnalism 
a fost acordat de orga-
nizatori lui Sabin Gher-
man, pentru volumul de 
publicistică „Rezervaţia 
de oameni buni”. 

 Evident, de la târg 
nu au putut lipsi „divele 
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veterane” ale României, 
Mihaela Radulescu şi An-
dreea Marin. La standul 
Editurii Polirom, Mihaela 
Rădulescu a dat autografe 
pe noua ei carte, „Nişte 
răspunsuri”. Cum prec-
edenta carte, „Despre lu-
crurile simple”, s-a vân-
dut în 70.000-80.000 de 
exemplare, autoarea are 
speranţe şi pentru ultima 
ei apariţie editorială.

De asemenea, şi 
standul Editurii Tritonic 
a devenit neîncăpător, 
pentru că Andreea Marin 
Bănică şi-a lansat pri-
ma sa carte: „Preţuieşte 
viaţa”. Avem de-a face 
cu un volum glossy, cu 
DVD inclus, care ajunge 
la preţul de 65 de lei. 
„Departe de a fi o încer-
care de a-mi descoperi 
veleităţi de scriitor sau 
de a pretinde că le ştiu 

pe toate peste noapte, 
cartea aceasta e bucuria 
simplă de a-ţi împărtăşi 
câte ceva din toate cele 
bune pe care le-am aflat, 
le-am simţit, le-am trăit 
pe pielea mea şi m-au 
adus, alături de lecţiile 
grele de viaţă, într-un 
moment de împăcare şi 
de echilibru”, scrie au-
toarea în prefaţă.

O  lansare cu totul şi 
cu totul specială a fost 
cea a  audiobook-ului 
Eugeniei Vodă. După suc-
cesul DVD-ului cu emisiu-
ni „Profesioniştii” (tema 
credinţei), de această 
dată Editura Humanitas a 
lansat o serie de zece CD-
uri „Zece autori Humani-
tas de vorbă cu Eugenia 
Vodă”: Horia Bernea, Lu-
cian Boia, Neagu Djuvara, 
Ştefan Augustin Doinaş, 
Gabriel Liiceanu, Nico-

lae Manolescu, Ileana 
Mălăncioiu, Alexandru 
Paleologu, Andrei Pleşu, 
Victor Rebengiuc. Euge-
nia Vodă a declarat: „În 
studio, stând de vorbă la 
aceeaşi masă ore şi ore, 
am constatat cât de difer-
it te poţi simţi în funcţie 
de omul din faţa ta. Există 
oameni cu care, în timp 
ce comunici, simţi o stare 
de graţie, oameni care te 
fac să crezi că inteligenţa 
e contaminantă, oame-
ni care te fac să te simţi 
şi tu, brusc, mai inteli-
gent!” 

Având în vedere suc-
cesul de anul acesta, cu 
siguranţă vom aştepta 
târgul următor presărat 
cu rânduri de dragoste, 
aventură, magie şi re-
alitate, care va fi şi mai 
vizitat decât cel din 
2009, cărţile trezind, în 
sfârşit, interesul copi-
ilor şi adolescenţilor 
deopotrivă, ca măcar 
pentru un timp să lase 
tehnologia la o parte şi să 
intre într-o lume în care 
pot fi ce vor, cu cine vor 
şi pot călători oriunde!

CĂTĂLINA BLAJIN
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Globurile de Aur 2010
Cea de-a 67-a gală a Globurilor de 

Aur a avut loc duminică seară, 17 ianu-
arie 2010, la Beverly Hilton din Los An-
geles. Gala a fost difuzată de postul de 
televiziune NBC şi a fost prezentată de 
actorul britanic Ricky Gervais.

În ceea ce-i priveşte pe nominalizaţii 
la Globurile de Aur, doar o mică parte 
dintre ei ar putea fi de acord cu ver-
dictul. Este, cel mai probabil, cazul echi-
pei care a realizat musicalul "Nine", 
competitor la cinci categorii, nici măcar 
o dată învingător. Nici oamenii care au 
realizat pelicula "Up in the Air", campio-

ana nominalizărilor, n-au motive să se 
îmbete de bucurie: din 6 nominalizări, 
filmul a obţinut un singur premiu. Cu 
siguranţă, cel care se amuză copios pe 
seama "Celei mai deprimante zile din 
2010" este James Cameron, omul care 
nu doar că se află pe primele două locuri 
în topul încasărilor din toate timpurile, 
dar a câştigat cele mai importante două 
Globuri. "Avatar" i-a adus trofeele pen-
tru Cel mai bun regizor şi Cel mai bun 
film (dramă)

IRINA COPĂCEANU

AVATAR
Cel mai bun film (dramă) 

Cel mai bun regizor - James Cameron

The HANGOVER
Cel mai bun film (comedie/musical) 

CRAZY HEART
Cel mai bun actor într-o dramă - Jeff Bridges

The BLIND SIDE
Cea mai bună actriţă într-o dramă - Sandra Bullock
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SHERLOCK HOLMES
Cel mai bun actor într-o comedie - Robert 

Downey Jr 

JULIE AND JULIA
Cea mai bună actriţă într-o comedie - Meryl 

Streep 

INGLOURIOUS BASTERDS
Cel mai bun actor în rol secundar - Christoph 

Waltz 

UP
Cel mai bun lungmetraj animat  

UP IN THE AIR
Cel mai bun scenariu - Jason Reitman şi Sheldon 

Turner 

DAS WEISSE BAND
Cel mai bun film într-o limbă străină 
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Filmele Anului 2009

Terminator Salvation este un film 
care din primul moment în care a fost 
gândit a pornit cu un handicap major. 
Cel care ne-a întipărit clar în memo-
rie numele de Terminator este Arnold 
Schwarzenegger, iar în această ultimă 
peliculă el nu mai apare. În lipsa cărţii 
câștigătoare, soluţia s-a găsit în alegea 
lui Christian Bale în rolul lui John Con-
nor. John Connor este omul sortit să 
conducă rasa umană în războiul contra 
terminatorilor, într-un post-apocaliptic 
an 2018. Dar viitorul în care s-a obişnuit 
să creadă Connor este schimbat în 
parte de apariţia lui Marcus Wright 
(Sam Worthington), un străin ale cărui 
ultime amintiri îl înfăţişează într-o în-
chisoare, aşteptându-şi execuţia. Ce 
nu-şi poate da seama Connor este dacă 
bărbatul a fost trimis din viitorul său a 
fost salvat din trecut. În timp ce pro-
gramul Skynet se pregăteşte pentru un 
ultim atac împotriva oamenilor, Con-
nor şi Marcus încep o odisee în inima 
operaţiunilor Skynet, unde descoperă 
teribilul secret din spatele posibilei 
anihilări a omenirii. Terminator Salva-
tion face parte din trilogia de success 
Terminator. Filmul a fost lansat pe data 
de 21 mai 2009, având un buget de 
200 de milioane de dolari și încasări de 
peste 125 de milioane de dolari.  

Public Enemies este un film cu 
Johnny Depp și Christian Bale, în re-
gia lui Michael Mann. Filmul a avut un 
buget de 80 de milioane de dolari și 
încasări de 100 de milioane de dolari. 
Filmul evocă adevărata poveste a cel-
ebrului și carismaticului spărgător de 
bănci, John Dilinger. Acesta părea de 
neoprit, nici o închisoare nu îl putea 
ţine, iar prin faptul că jefuia băncile pe 
care oamenii le considerau vinovate 
pentru “Marea Depresie”, era îndrăgit 
atât de populaţie, cât și de iubita sa, 
Billie Frechette. Având în vedere ca 

Anul 2009 a fost, cu siguranţă, un an tumultos în industria cinematografică. Hollywood-
ul, dar și restul producătorilor ne-au oferit multe titluri de care merită să ne amintim:
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FBI-ul era la început de drum, cea mai 
bună metodă de a se face remarcat era 
să prindă banda cea mai periculoasă, 
care scăpa mereu. Determinat să  îl ar-
esteze pe Dilinger și pe banda lui, care 
îi includea pe sociopaţii Baby Face Nel-
son și Alvin Karpis, căpetenia FBI - Edgar 
Hoover l-a declarat pe Dilinger inamicul 
numărul 1 al ţării și l-a trimis pe agen-
tul Melvin Purvis să îl neutralizeze prin  
orice mijloc posibil. Cu toate acestea, 
Purvis a subestimat ingeniozitatea lui 
Dilinger, urmând să se confrunte cu o 
serie de urmăriri și focuri deschise, din 
care Dilinger scapă neatins.

Când a epuizat toate metodele de 
a-l captura, Purvis a realizat că singura 
șansă de a-l aresta pe celebrul infrac-
tor era să numească o echipă de foști 
oameni ai legii ca agenţi oficiali și să 

orchestreze o serie de trădări atât de 
viclene încât nici capul infracţionalităţii 
din America să nu își dea seama ce l-a 
lovit. Filmul a fost lansat pe data de 1 
iulie 2009.

Inglourious Basterds este o dramă 
de război cu Brad Pitt, în regia lui Quen-
tin Tarantino. Acţiunea filmului începe 
în Franţa, ocupată de naziști, unde 
adolescenta evreică Shosanna Dreyfus 
este martora exterminării familiei sale 
de către colonelul german Hans Landa. 
Reușind să scape cu viaţă și să fugă la 
Paris, Shosanna întâlnește o femeie cu 
suflet bun, care o ia sub aripa ei ocroti-
toare și o determină să lucreze pentru 
ea la un cinematograf. Fata este pusă 
într-o situaţie nedorită atunci când 
un infatuat ofiţer german își convinge 
superiorii ierarhici să prezinte un film 
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de propagandă nazistă tocmai la cine-
matograful parizian la care muncea ea, 
moment în care Shosanna întrevede 
și posibilitatea de a-și pune în apli-
care planurile proprii de răzbunare. În 
același timp, locotenentul Aldo Raine 
organizează un grup de soldaţi de 
origine iudaico-americană cunoscuţi 
sub numele de “The Basterds”, care 
urmau să fie trimiși în faţa plutonului 
de execuţie pentru faptele lor reprob-
abile, încredinţându-le misiunea apar-
ent sinucigașă de a pătrunde pe terito-
riul Franţei și de a încerca să-i ucidă pe 
conducătorii celui de-al treilea Reich, 
ajutaţi fiind de către actriţa germană 
și agentă sub acoperire Bridget von 
Hammersmark. Filmul a fost lansat pe 
data de 21 august 2009, filmul având 
încasări de 120.523.073 de dolari. 

Avatar: Este un film în regia lui 
James Cameron, regizorul filmului de 
success Titanic, cu un buget 230 de 
milioane de euro, fiind cel mai scump 
film din istorie. Avatar spune povestea 
unui veteran de război pe nume Jake, 
care este trimis într- o colonie umană 
pe o planetă îndepărtată numită Pan-
dora. Scopul acestei baze este de a ex-
trage și de a folosi cât mai multe dintre 
resursele minerale foarte numeroase 
ale planetei. După o serie de eveni-
mente ce-i arată cu adevarat cine e de 
partea dreptăţii, Jake ajunge să se lupte 
alături de rasa băștinașilor Na’vi chiar 
împotriva oamenilor. Oamenii au creat 
o tehnologie cu care ei pot să posede 
corpurile băștinașilor, preluând astfel 
controlul acestora, folosindu-le drept 
avatare. După apariţia filmului au 

apărut nedumeriri cum ar fi: de ce per-
sonajul principal se mișcă într-un scaun 
cu rotile la fel de rudimentar ca cele din 
anul 1925, deși acţiunea se petrece în 
2154. Avatar este, de la cap la coadă, 
o succesiune predictibilă de clişee, iar 
dacă arta filmului implică şi idee, pov-
este, scenariu, acest film nu reprezintă 
în nici un caz o revoluţie. Totuşi, la-
tura vizuală e atât de pregnantă, încât 
prezenţa acestor clişee, deşi clară, e 
uşor de trecut cu vederea.  Avatar a fost 
lansat pe data de 18 decembrie 2009, 
având încasări totale până în acest mo-
ment de 629.344.204 de dolari.
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Sherlock Holmes este un film de 
aventură, thriller, dramă și mister. Pove-
stea filmului este o portretizare dinamică 
a faimosului personaj Sherlock Holmes, 
alături de partenerul său loial Watson. 
Cu adevărate abilităţi de luptă și legen-
darul său intelect, Holmes se va lupta să  
înfrângă noul  Nemesis, în același timp 
încercând să oprească complotul aces-
tuia, care ar putea distruge întreaga 
ţară. Sherlock Holmes este interpretat 
de Robert Downey Jr. Filmul are încasări 
de peste 200 de milioane de dolari, 
fiind foarte apreciat de critici, dar și de 
public. Sherlock Holmes este favorit la 
câștigarea Oscarului pentru muzică și 
sunet, având două nominalizări la Os-
car. Filmul a fost lansat pe data de 25 
decembrie 2009.

BEREŞ ARMAND

Experienţa IMAX
Pentru persoanele pa-

sionate de film şi imagine 
în general, cât şi pentru 
cele pasionate de tehnolo-
gie, IMAX este unul dintre 
punctele de trecut în lista 
„lucruri de făcut” încă din 
momentul în care citim 
detaliile tehnice – peliculă 
imensă, cel mai mare proi-
ector din lume, cea mai 
mare claritate a imaginii, 
cea mai bună experienţă 
3D. Ce facem, însă, când 
odată cu construirea 
primului cinema IMAX din 
România, se lansează şi un 
blockbuster ce nu se mai 
opreşte din câştigat pre-
mii şi încasări, fiind vorba 

desigur despre „Avatar” al 
lui James Cameron? Mer-
gem la film. Asta am făcut 
şi eu, şi în acest articol voi 
încerca să descriu cât se 
poate experienţa IMAX. 
Fără alte cuvinte, să în-
cepem descrierea propriu-
zisă.

În primul rând, intrând 
în sala foarte mare de cin-
ema, primul lucru pe care 
îl remarci este ecranul, şi 
el foarte mare. Veţi vedea 
mai târziu de ce spun doar 
„foarte mare”. Ochiomet-
ric, încap în cadrul aces-
tuia în jur de 3 ecrane de 
cinema obişnuite.  În timp 

ce te aşezi şi îţi pregăteşti 
ochelarii 3D pe care îi 
primeşti odată ce intri, un 
angajat, cam stângaci în ca-
zul meu, face o descriere 
prin sistemul de sonoriza-
re cu surround al sălii. 
Ţin să spun că eram puţin 
dezamăgit, căci, ascultând 
acea descriere, cum că în-
cap cu uşurinţă nu ştiu câţi 
elefanţi puşi unul peste altul 
în acel ecran, mi se părea 
totuşi mic. Dar poate nu 
pot eu aprecia prea bine 
dimensiunea elefanţilor...   
Trecând peste asta, eram 
totuşi nerăbdător să 
înceapă filmul şi să mă 
conving cu adevărat că 
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o să fie o experienţâ 
cinematografică unică. Şi a 
început. Apropo, vă dau un 
sfat: nu vă cumpăraţi pop 
corn! Este foarte mare 
probabilitatea să fiţi uimiţi 
de ceea ce vedeţi şi să 
uitaţi cu totul de floricele, 
aşa cum mi s-a întâmplat 
mie. În primul rând, este 
uimitoare „adâncimea” 
imaginii 3D, o adâncime 
atât de mare încât ai im-
presia cu adevărat că faci 
parte din film. Poate aţi 
mai fost la un film 3D până 
acum, însă credeţi-mă, nu 
se compară cu IMAX-ul. 
Tot aici, aş mai adăuga alt-
ceva ce mi-a plăcut foarte 
mult, lucru pe care nu l-am 
întâlnit la 3D-ul obişnuit – 
şi anume că îţi poţi focaliza 
privirea pe obiectele apro-
piate sau îndepărtate din 

imagine. Mă refer la faptul 
că te poţi uita fie la stropii 
de pe geamul elicopterului 
ce zboară peste minunata 
“Pandora”, planeta pe care 
se desfăşoară acţiunea din 
film, care se văd foarte 
foarte clar, fie la peisa-
jul de dincolo de geam, 
care şi datorită lui James 
Cameron şi echipei sale 
este fenomenal.  Realizat 
în totalitate pe computer, 
la fel ca şi locuitorii Pan-
dorei, filmul te absoarbe 
imediat. Realismul vine din 
combinarea ultimelor teh-
nologii în domeniu cu bio-
logia (totul, absolut totul 
este inspirat din ceea ce 
avem pe Pământ), şi desig-
ur, cu tehnologia IMAX. 
De altfel, nici nu recomand 
să vedeţi acest film în alt 
mod, decât IMAX. Chiar 

dacă nu sunteţi amator al 
genului, veţi rămâne uimit 
de ceea ce vedeţi. 

Caracteristic IMAX-
ului este şi aspectul par-
ticular al imaginii, care 
este în format widescreen, 
însă mai înaltă şi mai lată 
decât clasicul 16:9, forma-
tul acesta fiind denumit 
anamorphic.

N-aş vrea să mă avânt 
mai departe cu descrierea, 
pentru că cea mai bună 
apreciere o puteţi face 
chiar voi. Deci, dacă v-am 
făcut curioşi, mergeţi şi 
convingeţi-vă chiar voi!

ANDREI SABIN BAZGAN

34
HOROSCOP pe 2010 de Laura Asultanei



35
HOROSCOP pe 2010 de Laura Asultanei

BERBEC         

 În acest an va fi anul schimbării. Vei putea 
să te afirmi mai uşor. În acest an va fi bine pentru că 

toate frustrările pe care le-ai avut timp de 3 ani vor dispărea. 
Vei fi capabil să faci modificările pe care le-ai gândit timp de 

aproape cinci ani.

MUNCĂ: Este momentul bun, în cazul în care te 
decizi să lansezi un nou plan, creativitatea ta nu are 
limite, astfel încât noul plan va fi mai uşor de îndep-
linit. Nu ezita, exprimă-te, vei fi înţeles!

IUBIRE: Orizontul afectiv se lămureşte în acest 
an. Îndoielile tale vor dispărea, atunci când se vor 
confrunta cu unele adevăruri şi, chiar dacă nu îţi 
plac aceste adevăruri, vei face tot ce poţi pentru a 
avea atenţia iubitului/iubitei, şi pentru a ajunge mai 
aproape de oamenii care într-adevăr se potrivesc cu 
tine. Spontaneitatea ta câştigă teren, eşti mai sociabil 
şi atent cu ceilalţi. Este timpul sa te dedici relaţiei tale 
sau să provoci destinul dacă eşti singur.

BANI: Începutul anului 2010 te face să îşi doreşti 
să tragi linia şi să verifici situaţia ta financiară de până 
acum. Dar cu greu vei găsi timp să o faci!

TAUR

 Anul 2010 este anunţat ca fiind fa-
vorabil, în special pentru continuarea planurilor pe 

care le-ai implementat deja de mai mult timp. Deci, rafinarea 
strategiilor reprezintă ultima miză. Vei simţi mai mult nevoia 

de cooperare cu mediul tău: trebuie să îţi urmezi instinctul, 
care se mulează pe realităţile concrete.

MUNCA: Vei avea excelente oportunităţi de a 
colabora cu cei cu care ai colaborat şi anul trecut.

IUBIRE: Pe plan emoţional vei răspândi pasiune 
şi reflexie. Acest amestec discordant va avea efecte 
surprinzătoare, care te împing la excese senzuale, 
urmate de perioade de studiu.

BANI: În acest an ţi se va oferi posibilitatea de 
a lichida datoriile sau de a plăti facturi mai vechi. 
Există întrebări şi probleme financiare care se vor 
rezolva odată pentru totdeauna.

  GEMENI

  Anul 2010 vine să trezească în 
tine o dorinţă intensă de afirmare în anturajul tău. Îţi 

exprimi opiniile cu vehemenţă şi uşurinţă, chiar dacă aceasta 
înseamnă să şochezi audienţa. Această perioadă este favorabilă 
pentru că vei vedea în cele din urmă o rezolvare pentru o parte 

din grijile tale interioare. Cei care invidiază uşurinţa cu care 
rezolvi problemele nu vor îndrăzni să te critice, păstrează echili-
brul interior, încrederea în tine şi consolidează propria eficienţă.

MUNCA: Acest an este dedicat muncii colec-
tive, nu vei fi capabil sa faci faţă singur. Va trebui să 
părăseşti carapacea ta şi să începi să lucrezi cu cei mai 
apropiaţi colaboratori ai tăi.

IUBIRE: Pe plan emoţional se observă o diminu-
are a sentimentelor care se dovedeşte a fi pozitivă. 
Într-adevăr, vei avea oportunitatea de a rezolva 
tulburările de anul trecut cu partenerul tău.

BANI: Începutul anului 2010 te va entuziasma, 
vei dispune de facilităţi pentru a rezolva problemele 
financiare, o parte din oamenii care sunt datori îţi vor 
înapoia banii, iar pe termen scurt ai noroc cu banii.

RAC

 Anul 2010 aduce vestea unei reîn-
noiri în viaţa ta pe toate planurile. Vei avea arta de a 

simplifica toate lucrurile, în timp te vei afirma mai mult, ceea 
ce va surprinde oamenii în jurul tău. Contrastând cu felul 

tău de a fi discret, în acest an va trebui să fii auzit, să laşi la o 
parte discreţia ... Acest lucru îţi va permite să faci progrese 

esenţiale în anturajul tău. În acest an este foarte favorabil să 
te cunoşti mai bine pe tine  însuţi.

MUNCA: Dacă eziţi să îţi afirmi anumite avan-
taje sau să îţi expui planurile, în special ideile tale 
cu privire la funcţionare şi organizare, este timpul 
să acţionezi.

IUBIRE: Vei fi receptiv la relaţiile apropiate pe 
parcursul acestui an; de asemenea, vei avea cea mai 
mare deschidere sufletească de până acum.

BANI: În acest domeniu va trebui să foloseşti la 
maximum capacităţile de a-ţi păstra sângele rece.
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 Anul 2010, îţi va permite să avansezi mai 
rapid în carieră, propulsând realizările tale. Conştiinţa 

ta vine să-şi reafirme valorile şi aspiraţiile. Simţi că poţi controla 
toate problemele şi astfel poţi avansa în carieră. Preiei frâiele 

problemelor, ceea ce duce în 90% din cazuri la rezolvarea aces-

tora.

MUNCA: În acest an, 2010, îţi vei permite să lucr-
ezi de două ori mai mult decât până acum. Va trebui 
sa te depăşeşti pe tine, chiar dacă asta înseamnă să îţi 
asumi riscuri.

IUBIRE: Viaţa ta emoţională îţi va aduce satisfacţie 
intensă pe parcursul acestui an. Trebuie să îţi pui 
dorinţele în concordanţă cu cele ale partenerului, 
dacă nu doreşti să apară conflicte, şi vei avea mai 
multe facilităţi pentru a crea legături şi pentru a le 
consolida pe cele deja existente.

BANI: Viaţa ta financiară este stabilă la începutul 
anului, şi vei avea norocul de partea ta. Succesele fi-
nanciare nu întârzie să apară, reintrări de bani sunt 
aşteptate până în primăvara anului.

FECIOARA

 Anul 2010, anunţă o renaştere, o realiniere 
a obiectivelor tale în sens larg, o dezvoltare generală care îţi 

va permite sa fii mai precis în acţiunile tale. Într-adevăr, simţi 
nevoia să reexaminezi acţiunile tale cu claritate, în scopul de 

a avansa mai eficient, vei încerca să elimini tot ceea ce este de 
prisos. Vei reveni la obiectivele personale, care îţi vor permite 

să îţi arăţi limitele legate de anturajul tău.

MUNCA: Nu te simţi vinovat, este timpul să te 
gândeşti la tine, acest lucru va echilibra relaţiile pro-
fesionale şi, în special cele unde oferi mai mult decât 
primeşti.

IUBIRE: Anul 2010 este anunţat animat! Într-
adevăr  totul  merge  foarte  repede  în  ochii  tăi,  iar   
de la începutul lunii ianuarie, va trebui să călătoreşti 
cu trenul.

BANI: Întrebările financiare din acest an, sunt 
strâns legate de viaţa ta emoţională. Nu vei avea 
dubii, dar în anturajul tău vei găsi persoane care se 
îndoiesc de modul cum gestionezi banii.

BALANTA

 În anul 2010 se anunţă o 
perioadă foarte bună în ceea ce priveşte viaţa 

socială, cum ar fi relaţiile tale cu ceilalţi. Vei simţi 
o dorinţa tot mai mare de libertate, în acelaşi 

timp o nevoie de a crea sau de a consolida anumite alianţe. 
Ai capacitatea de a combina aceste două laturi ale diplomaţie 

tale, dar necesitatea de a impune va fi mai puternică decât 
de obicei. Tinzi să armonizezi, de această dată prin afirmarea 

fermă a dorinţelor tale.

MUNCA: Vei avea facilitatea de a lega acorduri 
şi de a găsi sprijin care va fi esenţial pentru continu-
area proiectelor tale. Perioada este bună a începe un 
proiect, pentru a publica o creaţie, pentru a lansa o 
tranzacţie comercială.

IUBIRE: Dragostea va fi în prim-planul vieţii 
tale pe parcursul acestui an ... Vei fi mai receptiv la 
partenerul tău, care o să-ţi întoarcă aceleaşi senti-
mente! 

BANI: Începutul anului va devia de la obiectivele 
financiare pe care le ai. Pe de altă parte, vei fi tentat să 
faci cheltuieli excesive în luna martie, care pot deze-
chilibra bugetul. Din fericire, aceste tendinţe dispar 
începând cu 11. La mijlocul anului, va fi cel mai in-
spirat moment să iei măsuri pentru îmbunătăţirea 
standardului tău de viaţă şi va trebui să forţezi lucru-
rile astfel încât să ai timp pentru a planifica bugetul.

SCORPION

 În acest an, va începe un nou ciclu 
din viaţa ta. Multe schimbări se vor produce în 

cele din urmă într-un mod vizibil. Eşti gata pentru 
a concretiza aspiraţiile pe care le-ai avut în vedere 

de mult timp. Vitalitatea ta creşte în acest timp, simţi impul-
suri puternice de a trăi în deplină armonie cu idealurile tale.

MUNCA: Acest an este ideal pentru a lua 
iniţiative puternice în viaţa ta profesională, care vor 
avea impact. Tu ai forţa de a-ţi depăşi temerile leg-
ate de lansarea unui proiect sau de creaţie.

IUBIRE: Acest an începe sub semnul pasiunii, 
va fi totul sau nimic, alb sau negru! Vei avea mari 
dificultăţi să fii rezonabil cu cei din jur, fiind ghidat 
de pofta extraordinară de viaţă pe care o simţi. În-
cepând cu luna aprilie, dragostea va fi punctul tău 
forte, te vei putea baza pe atracţia ta.

BANI: Acest an se anunţă foarte productiv pe 
plan financiar. Într-adevăr, vei simţi că trebuie să îţi 
consolidezi poziţia financiară, şi mai ales să îţi lichi-
dezi datoriile.
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 Anul 2010, îţi va permite să vezi drumul pe 
care vrei să-l urmezi într-o lumină nouă, ceea ce aşteptai de 

ceva timp. Perioada va fi ideală pentru a rezolva o situaţie 
care te consumă în plan profesional sau relaţional. Ai nevoie 
de o evoluţie personală, care are toate şansele să se concret-

izeze în acest an.

MUNCA: Ai nevoie să creezi optimism în jurul 
tău pentru a da un suflu nou vieţii de zi cu zi, care 
dintr-o dată, va apărea prea ocupată pentru tine.

IUBIRE: Ai putea găsi un nou echilibru în cur-
sul acestui an. Pe plan sentimental nu eşti sigur care 
este calea cea bună.

BANI:  Acest an se anunţă glorios pe plan finan-
ciar. Imaginaţia   ta va fi o mare utilit va fi cel mai 
bun aliat pentru a te feri de obstacole financiare din 
viaţa de zi cu zi.

CAPRICORN

 Acest an  va aduce multe realizări 
şi vor apărea dezvoltări pe latura personală. Simţi 

nevoia de progres, care pe bună dreptate va arăta calea de 
urmat. Este momentul ideal pentru a-ţi lansa un nou proiect, 

pentru că în acest an ai cele mai multe atuuri.

MUNCA: Curajos, avansezi în direcţia cea bună, 
este perioada corespunzătoare pentru a perfecţiona 
tehnica, pentru a îmbunătăţi avantajele, pentru a 
acţiona în profunzime.

IUBIRE:  Vei fi obligat să acorzi mai multă în-
credere partenerului. Între lunile martie şi mai, vei 
avea posibilitatea de a analiza unele aspecte ale 
vieţii sentimentale, să aduci un suflu nou relaţiei.

BANI : Finanţele tale cresc; în acest an continui 
eforturile de anul trecut în direcţia cea bună; poţi 
obţine controlul asupra bugetului tău.

PESTI

 Imaginaţia ta va fi ancorată mai mult la 
realităţile concrete din viaţă, permiţându-ţi să 

acţionezi în conformitate cu obiectivele tale personale. Vei 
simţi că este momentul sa te gândeşti la tine. Anul 2010, îţi 

poate aduce noroc, totul este să profiţi de şansele oferite. 
Vei fi capabil să depăşeşti un obstacol, care te-a limitat până 

acum.

MUNCA : Acest an, 2010, este perfect pentru a 
începe punerea în aplicare a proiectelor proprii. Vei 
trage concluzii, care îţi vor permite să vezi mai clar 
în viitor, şi depăşeşti ezitările care îţi consumau un 
timp preţios. Pe de altă parte, imaginaţia descătuşată 
te poate duce la idei extrem de pozitive. În această 
perioadă va creşte popularitatea, atrăgând lângă 
tine o mulţime de omeni noi.

IUBIRE: Dacă ai trecut cu bine de problemele 
sentimentale de anul trecut, acest an va fi benefic 
pentru tine! Deschide uşa dialogului cu partenerul 
tău.

BANI: Şansa în domeniul material nu te va 
părăsi pe parcursul anului 2010.

VARSATOR

Anul 2010, anunţă o perioada în care vei 
fi mult mai optimist şi mai combatant decât de 

obicei. Evenimentele începute cu ceva timp în urmă ajung la 
scadenţă şi va trebui să tragi câteva concluzii asupra lor şi să 

stabileşti planul de viitor. Simţi nevoia să te apropii de cei care 
împărtăşesc idealurile tale.

MUNCA: Carisma ta este puternică, poţi 
convinge,  ceea ce îţi va aduce mari satisfacţii. Profită 
în a-ţi consolida legăturile tale cele mai utile, nu vei 
avea nici o dificultate în a fi acceptat şi înţeles.

IUBIRE: Viaţa ta amoroasă va evolua cu uşurinţă. 
Instinctiv eşti mai aproape de visele tale şi eşti foarte 
inspirat în a le trăi fără griji.

BANI: Anul 2010, îţi va permite să înveţi noi lu-
cruri în domeniul financiar, îţi va arăta unele erori de 
evaluare a bugetului tău din exces de optimism.



“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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