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Pe toţi ne-a cuprins emoţia.  
Nimic nou, nimic surprinzător.  
Firescul ne-a bătut la porţile inimii şi a pătruns discret în 

sufletele noastre. Suntem vii, toţi vibrăm la lucruri semnificative 
marcate de trecerea timpului, toţi năzuim culmi şi le semnificăm 
în trăiri ardente... 

Ştiţi, uneori viaţa e ciudată, bizarerii potrivnice ne 
împresoară. Aveţi grijă de voi, urmaţi-vă încrezători calea şi nu 
uitaţi că fiecare clipă e un început de drum. Din când în când, 
priviţi cerul. Dincolo de imediatul percepţiei noastre, acolo sus, 
Cineva, într-un fel sărbătoresc, aprinde stele norocoase. În visul 
Lui, viaţa e un joc cromatic splendid. Între şansă şi temeri, să îl 
jucăm cu bucurie şi încântare! 

Drum bun vouă, celor ce ne-aţi fost  elevi! ■ 
 

» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 
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CÃLÃTORIA ÎN TIMP  
aşa cum o vede fizicianul Stephen Hawking 

 
» Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 
 

 

În ce lume trăim? Poate trăim în lumea pe care mintea noastră o 

poate lumina. Înţelegerea este asemeni unui drum defrişat prin desişurile 

necunoscutului. În cartea sa, O mai scurtă istorie a timpului, Hawking 

încearcă să surprindă evoluţia conceptului de timp de la cel propus de 

Newton la cel einsteinian, şi apoi la cel din fizica cuantică. Odată cu 

evoluţia conceptului de timp, se schimbă şi reprezentările despre univers. 

Ştiinţa modernă admite prin principiul incertitudinii formulat de Heisenberg 

(potrivit căruia unei particule nu i se pot determina concomitent şi poziţia şi 

viteza) dar şi prin teorema de incompletitudine a lui Godel (prin care se 

stipulează că este imposibil să demonstrezi toate propoziţiile adevărate, 

chiar dacă te limitezi la un domeniu aparent atât de banal ca aritmetica), 
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ştiinţa modernă admite deci că oamenii posedă o capacitate limitată de a 

cunoaşte universul dar şi de a prezice evenimente. Asta nu-i împiedică însă 

să elaboreze alte modele: „Totuşi, oamenii de ştiinţă care au studiat 
ecuaţiile lui Einstein au găsit şi alte spaţii-timp permise de relativitatea 

generală care îngăduie călătoria în timp. Aceeaşi concluzie se impune pe 

baze teoretice dacă ipoteza universului fără graniţe este corectă.”
1
 

Problema călătoriei în timp este rezumată de fizician astfel: dacă 

universul începe fără tipul de curbură necesar pentru călătoria în timp, 

putem noi oare după aceea să curbăm regiuni locale ale spaţiului-timp 

suficient de mult încât călătoria în timp să fie permisă? Omul de ştiinţă, deşi 

previne că o astfel de călătorie implică deplasare cu viteze mai mari decât 

viteza luminii, se dovedeşte entuziast când e vorba de o maşină a timpului: 

„Călătoria în viitor este posibilă. Relativitatea ne arată că se poate 

construi o maşină a timpului care să vă arunce înainte în timp. Vă urcaţi în 
maşină, aşteptaţi, coborâţi şi descoperiţi că pe Pământ a trecut mult mai 

mult timp decât pentru dumneavoastră. Astăzi nu avem încă tehnologia 
pentru aşa ceva dar e doar o treabă inginerească, deoarece ştim cum o 

putem face. Astfel în timp ce vă aflaţi în maşina timpului, ea demarează, 

accelerează până aproape de viteza luminii, continuă să meargă un timp 
aşa (în funcţie de cât de mult vreţi să călătoriţi înainte în timp), după care 

se întoarce.”
2
 Călătoria în timp însă nu poate eluda paradoxul gemenilor. 

Astronauţii plecaţi în călătoria intergalactică, deşi cu doar câţiva ani 

îmbătrâniţi ar fi surprinşi ca la întoarcere să nu-i regăsească pe cei pe care i-

au lăsat acasă: „Teoria relativităţii oferă o consolare: pentru astronauţi 
călătoria va părea mult mai scurtă decât pentru cei ce rămân pe Pământ. 

Dar, nu va fi o călătorie prea mare la întoarcere, deoarece călătorii, 

îmbătrâniţi doar cu câţiva ani, vor afla că toţi cei lăsaţi la plecare sunt 
morţi şi îngropaţi de mii de ani,”

3
 (p.121) Totuşi, Hawking semnalează 

mica problemă pe care o are cel ce ar vrea să călătorească în timp: „Oricât 
de mare este puterea rachetei, ea nu poate accelera dincolo de viteza 

luminii. Şi deoarece călătoria înapoi în timp este posibilă numai dacă este 

posibilă călătoria mai rapidă decât lumina, acest fapt pare să excludă şi 
călătoria mai rapidă decât lumina, şi călătoria înapoi în timp.”

4
 Fizicianul 

însă găseşte cum s-ar putea strecura printre coarnele dilemei: „Totuşi ar 
putea exista o soluţie. Aţi putea curba spaţiul astfel încât să existe o 

scurtătură. Pentru aşa ceva, o cale ar fi să se facă o gaură de vierme. După 

                                                 
1 Stephen Hawking, Leonard Mlodinov, O mai scurtă istorie a timpului, Humanitas, 2007, p.121 
2 Idem, p. 119   
3 Op. cit, p.121 
4 Idem, p 123 
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cum sugerează numele, o gaură de vierme este un tub subţire de spaţiu-

timp care poate conecta două regiuni aproape plate aflate la mare distanţă 

una de alta. Este ca şi când v-aţi afla la poalele unui lanţ de munţi înalţi. În 
mod normal, ca să treceţi dincolo ar trebui să urcaţi mult, apoi să coborâţi 

mult, dar nu şi în cazul în care ar exista acolo o gaură gigantică de vierme, 

săpată orizontal prin rocă.”
5
 Pentru ca spaţiul-timp să se poată curba, e 

nevoie de... o curbură negativă, ca suprafaţa unei şei. Avem nevoie deci de 

o materie cu densitate negativă! Cum ar fi asta posibil? Ca în finanţe, şi 

exact ca acolo, legile moderne care deşi le includ pe cele clasice, le şi 

trasngresează, permit obţinerea acestei densităţi negative a materiei, cu 

condiţia ca bilanţul total al energiei să fie pozitiv: „Cu alte cuvinte, teoria 

cuantică permite ca densitatea de energie să fie negativă în anumite locuri, 

cu condiţia să existe alte locuri cu densitate de energie pozitivă, astfel încât 

energia totală ar rămâne pozitivă. Avem în acest caz temeiuri să credem că 
spaţiul-timp răsucit, căpătând o astfel de curbură încât să permită 

călătoria în timp.”
6
 

Hawking modelează călătoria în timp la nivelul unei particule, la 

nivel cuantic, arătând că dacă particula interacţionează cu o antiparticulă se 

anulează reciproc, altfel, particula s-ar deplasa înainte în timp, iar 

antiparticula s-ar deplasa în sens opus, adică înapoi în timp. Conexiunea cu 

găurile negre (presupunem că particula sau antiparticula ar cădea într-o 

astfel de gaură neagră, observatorul având impresia că este emisă de gaura 

neagră) duce la ideea că particula se deplasează înapoi în timp: „Puteţi privi 

acel membru căzut în gaura neagră(să zicem antiparticula)ca pe o 
particulă deplasându-se înapoi în timp, dinspre gaura neagră. Aşadar, 

radiaţia găurilor negre arată că teoria cuantică permite călătoria înapoi în 

timp la scară microscopică.”
7
  

Hawking însă, deşi pare entuziast în ceea ce priveşte aplicaţiile 

teoriilor născocite de oamenii de ştiinţă la construirea unei maşini a 

timpului, nu-şi poate reprima anumite reflecţii de tip non-tehnic. Se întreabă 

cum se face că nu suntem asaltaţi de călători din viitor, şi avansează ipoteza 

că trecutul este fixat, observabil, el nu admite tipul de curbură necesar; 

viitorul însă e deschis şi necunoscut, astfel încât ar putea admite tipul de 

curbură necesară. În concluzia acestor speculaţii, călătoria în timp ar fi 

posibilă doar ca o călătorie în viitor. Imposibilitatea călătoriei în trecut vine 

şi ca o evitare a unei suite de contradicţii care ar însoţi acest tip de călătorie: 

„să presupunem că dvs. aţi călătorit înapoi în timp şi v-aţi ucis stră-

                                                 
5 Ibidem 
6 Idem, p.125 
7 Idem, p.126 
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străbunicul dvs. înainte ca el să fi avut copii. Există multe variante ale 

acestui paradox, dar ele sunt în fond echivalente: dacă am fi liberi să 

schimbăm trecutul, am ajunge la contradicţii.”
8
 (p.128) Hawking nu pare 

intimidat nici de aceste paradoxuri, ieşirile pe care le sugerează sunt două. 

Una s-ar numi după el, abordarea istoriilor necontradictorii, iar alta 

ipoteza istoriilor alternative. Prima ipoteză ar emite constrângerea că nu 

poţi călători în trecut decât dacă istoria o menţionează şi dacă odată întors 

acolo nu modifici nimic care să suspende coerenţa aceea ce urmează să se 

întâmple, cum ar fi să nu-ţi ucizi stră-străbunicul. Tot ce poate face un 

astfel de călător după această abordare este să urmeze istoria care e dată. Nu 

ai liberul arbitru de a face ce doreşti. A doua abordare, cea a istoriilor 

alternative, nu anulează liberul arbitru al călătorului în timp, dar nici nu-i 

permite acestuia să acţioneze asupra istoriei consemnate. El pătrunde într-o 

istorie alternativă. Aici putem face o paranteză urmând această tăiere a 

paradoxului. Noi înşine fabricăm istorii alternative prin arta narativă. 

Literatura deschide infinite drumuri unui personaj real, inventându-i  noi 

drumuri. Imaginaţia noastră este adesea terenul de joacă pentru acest tip de 

abordare. Totuşi, un fizician nu se poate mulţumi cu un surogat de realitate, 

dar nici nu poate trece peste consideraţia că teoria cuantică poate fi văzută 

ca o sumă a istoriilor. Teoria i-ar aparţine lui Richard Feynman şi adaptată 

la subiectul abordat de Hawking ar stipula că universul a avut toate istoriile 

posibile, fiecare dintre ele cu propria sa probabilitate, ceea ce ar consona 

mai degrabă cu ipoteza istoriilor necontradictorii decât cu cea a istoriilor 

alternative. 

Hawking, mereu pregătit să trangreseze orice impas 

epistemologic, propune adoptarea a ceea ce el numeşte conjectura 

protecţiei cronologice. Potrivit acesteia, legile fizicii conspiră pentru a 

împiedica transmiterea informaţiei înspre trecut de către corpurile 

macroscopice.  

Concluzia lui este că posibilitatea călătoriei în timp rămâne 

deschisă. ■ 
 

[fragment din cartea cu timpul nu-i de glumit. nici măcar la români] 
  

                                                 
8 Hawking, op. cit., p.128 
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despre piersici 
 

» Bogdan Popescu,12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Zilele trecute, într-o după-amiază anostă, pierzând vremea pe net, 

am găsit un text simpatic. Mi-am amintit de anii petrecuţi în liceu, de 

exagerările specifice vârstei, de profesorii încruntaţi sau joviali, de 

trecerea galopantă a timpului din care, grăbiţi fiind şi noi, nu mai 

apucăm să învăţăm nimic. Textul în sine e o “temă” pe care ar trebui să 

o rezolve fiecare în parte. Citind rândurile de mai jos, veţi observa 

probabil că la tema asta nu se prea poate copia… 

 

Voi aţi avut profesori înţelepţi? Eu am avut câţiva dascăli pe care 

i-am admirat şi i-am iubit. Unii, puţini, şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării mele ca om, în acei ani ai adolescenţei. Poate că, dacă 

sistemul de învăţământ ar fi fost altul, ar fi existat posibilitatea unor 

descoperiri reciproce mai profunde. Azi am pentru voi povestea unui 

astfel de profesor înţelept, care ştie cum să dea lecţii de viaţa 

studenţilor săi, fără să fie didactic :) 
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Ei bine, omul nostru, despre care povestea nu spune ce materie 

preda, a dat ca temă elevilor să găsească o cutie de carton, relativ uşor 

de cărat. Şi i-a îndemnat să pună într-însa câte o piersică pentru fiecare 

om care i-a supărat cu ceva, le-a greşit cu ceva sau, pur şi simplu, le 

este antipatic. Istoria nu menţionează motivele pentru care a ales 

piersici şi nu banane, de exemplu, sau cireşe. Important este că fiecare 

cutie trebuia să poarte la loc vizibil numele proprietarului, iar fructele 

urmau să aibă lipite etichete cu numele celor care i-au greşit. Ei bine, 

tinerii erau obligaţi să care oriunde cutia cu ei. Nu conta dacă merg la 

şcoală, în parc, la restaurant sau la o întâlnire. Ca să primească notă 

de trecere, trebuia să o poarte peste tot. Şi să n-o uite nicăieri. Sau s-o 

piardă. 

Evident, la început, au fost extrem de harnici în a eticheta 

parfumatele şi rumenele fructe. Şi-au făcut liste, pentru a fi siguri că nu-

i uită pe foştii amici din copilărie care le-au pus piedică în faţa vreunei 

fete. Cei cu memoria bună aveau liste mai lungi şi nu pridideau cu 

cumpăratul piersicilor şi depozitatul lor în cutia proprie. Curând aveau 

să descopere că există şi un efect secundar. Cutia a devenit din ce în ce 

mai grea şi, implicit, mai dificil de transportat. Aşa că au început să fie 

mai rezervaţi în a-şi aminti de toate neplăcerile create de ceilalţi, 

rămânând doar la cele care păreau răni de neiertat. 

Să vezi trăznaia naibii, chiar şi aşa, tema dată era din ce în ce 

mai greu de făcut. Pe măsură ce timpul trecea, piersicile frumos 

etichetate au început să se comporte ca nişte fructe fără creier. Adică s-

au stricat şi au început să fermenteze, transformându-se într-o masă 

gelatinoasă, urâtă la privit şi oribilă la miros. Evident că şi cartonul 

cutiei în care erau puse a început să putrezească. Aşa că mulţi elevi au 

băgat totul în pungi de plastic. Pe care au continuat să le care după ei 

peste tot. Nimeni nu mai avea chef să-şi mai amintească de vreun 

moment neplăcut din istoria interacţiunilor cu oamenii. 

Îmi place să cred că unii dintre ei şi-au dat seama de morala 

demersului dascălului lor, înainte ca acesta să le-o spună pe şleau. Că, 

de cele mai multe ori, supărarea pe ceilalţi şi distanţarea de ei sunt 

poveri pe care le cărăm inconştient după noi, până ajung să altereze 

multe din gândurile sau sentimentele noastre. Şi că, iertându-i pe 

oameni, nu lor le facem un serviciu, ci nouă, eliberându-ne de 

nenecesara şi descompusa greutate! ■ 
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Dezordini  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

» Prof. Laura Diţoiu, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
În intersecţia minţii e un carambol, din gesturile şi 

atitudinile surprinse în jur, deduc nevoia avântului dat de 
emoţie. E ciudat cum uneori ziua de mâine e o povară. O povară 
disimulată în zâmbete silite, devenite reper, în vicii şi tabuuri 
lipsite de armonie, mecanisme ruginite ale vieţii. Risipirea ţinând 
absurd de un tabiet cotidian. De cine ne ascundem? De ce?... Şi 
tot firescul pare citit în fiecare anostă secundă a trăirii ca o poveste 
realistă ce şi-a scris de mult particularităţile compoziţionale în 
porii existenţei. Cronologia izolării este evidentă, clişeul 
monotoniei are rangul iluziei, unicităţii. Suflul este pastişă, 
sufletul e o umbră. Deşi, aparent, sociabili, implicaţi, determinaţi, 
se urzeşte adesea în noi un război între aparenţă şi existenţă. Un 

interioare 
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război doar cu inamici, care macină, care adânceşte. Suntem pe 
cont propriu. Aici nu e loc pentru aliaţi şi nici pentru vreun pact 
sau armistiţiu. Uşor, uşor războiul devine un mod de viaţă al 
unei carcase etichetate cu „normalitate”. Eviscerarea, o aparentă 
uşurare, e modalitatea uzuală de mutilare, de împăcare cu un 
eşec ce nu s-a anunţat, ci a fost anticipat fără indicii.  

Sunt şanse, trepte, bătăi de aripi ce pot ridica morbul, 
plumbul otrăvitor. Privirea poate fi liantul spre lumină, filtrând 
cu ochii larg deschişi tot ce îţi aduce jocul nestăvilit a ceea ce era 
odată sufletul, tresărirea. Zona de confort e una iluzorie, ghimpată, 
un lagăr al entuziasmului, un genocid al himericului care inhibă 
scânteia pornirii. Mergând pe cărări urbane, se divulgă 
încruntarea oamenilor. Nu e simbolul serozităţii, ci imaginea 
îmbâcselii interioare. Să eliberezi un zâmbet pare dificil, a devenit 
un supliciu, un ecou lipsit de importanţă, nemaiînţelegând că 
zâmbetul poate însemna o izbândă, o curăţire. 

Într-o aglomerare citadină, părem eremiţi purtaţi în valul 
ascezei, gândind că prin propriul sacrificiu, nesolicitat, am putea 
obţine mântuirea socială, respectul care s-ar traduce, într-o limbă 
nescrisă, în apreciere. Stârnirea milei, a compasiunii nu e cea mai 
veridică armă a apărării, nu este verticalitatea firească nouă. 
Lupta, însă, poate aduce favoarea nesperată a reuşitei. Ce ar fi să 
bem mai atent din pocalul împăcării cu noi? Ce ar fi să ne invităm 
la discuţii lungi cu tonalităţi ridicate şi dacă e nevoie cu trânte 
necesare? Ce ar fi să ne oferim privilegiul uitării?... Eliberarea 
poate însemna zâmbet, iar zâmbetul sincer e amprenta împlinirii. 
Propun un ashram, în tumultul acesta urban, unde 
propovăduitorul să fie surâsul, element al cromaticii interioare, 
eliberator al caznelor  manierismului... ■ 
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imineaţa 
 
 

» Dana Ştefania Braşoavă, 11G 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 
Cel mai mult te iubeam în dimineţile în care pieptul tău gol, era 

perna gândurilor mele. Doar atunci nu trebuia să te împart cu lumea, 

doar atunci erai al meu. Stăteam minute în şir şi priveam cum ridurile 

tale fine din colţul gurii emanau, ca niciodată, inocenţă. Îmi întindeam 

atunci, mâna somnoroasă, ca să îţi mângâi obrajii uşor îmbujoraţi. Mă 

cuprindea o dorinţă nebună să îţi iau bărbia între palme şi să îţi sărut 

pleoapele, ca să las verdele ascuns, să îmi mângâie pielea, dar mă oprea 

gândul că asta mă va lipsi de imaginea divină a unui copil rătăcit printre 

aşternuturi. 

 Mă ridicăm uşor, îmbrăcam cămaşa ta lila şi mă apropiam de 

fereastră ca să îmbrăţişez răsăritul. Zâmbeam zorilor atunci când îmi 

dădeam seama că nu aveam  nevoie de căldura soarelui, mă încălzea 

amintirea din seara trecută, a zâmbetului tău. Răceala pervazului îmi 
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amintea că în toate gândurile mele, erai doar tu. Tu- cel în costum, tu – 

cel jucăuş pe canapea sau  tu – copilul pierdut printre cearceafuri.  

 Îmi lipeam obrazul de geamul rece şi lăsăm mirosul 

impreganant al cămăşii să mă îmbete de tine. Îl inhalam adânc în 

speranţa că o să mi se agaţe de plămâni şi că inima o să ajungă să îmi 

pompeze prin corp gustul cuvintelor tale. Eram dependentă de culoarea 

pe care ochii tăi o căpătau, atunci când mă priveai. Te voiam pe tine şi 

nimic altceva. Tu îmi erai de ajuns că să fiu fericită. Eram dependentă 

de tine. 

 Când ascuţişul acestui gând îmi tăia o bucăţică din suflet, mă 

întorceam speriată să te privesc. Nu aş putea niciodată să îţi explic cât 

de frumos te găseam atunci. Nici nu ai putea înţelege, eu priveam prin 

prisma iubirii şi poate că de asta te asemănam unui înger alungat din Răi 

pentru buzele prea arcuite sau privirea prea misterioasă. Mă întorceam 

să privesc cerul şi îmi aduceam aminte că ceea ce mă făcuse să te iubesc 

atât de mult, nu fusese nici parfumul, nici zâmbetul, nici măcar ochii.  

Mă îndrăgostisem de tine mult înainte de a te zări, mă 

îndrăgostisem de vocea ta caldă şi de cuvintele care rostite de gura ta, 

deveneau  pentru mine un Crez. Ascultându-te  vorbind, era ca şi cum 

le-aş fi oferit  gândurilor mele, voce. Şi Dumnezeule, ce voce! Îmi 

răscolea toate sentimentele şi mă lasă fără simţire. Mă crezi sau nu, îţi 

auzeam vocea chiar şi în mesajele de dimineaţă sau în cele în care îmi 

spuneai cât mă găseai de frumoasă. Ofereai gândurilor mele sens, 

patosul cu care îmi modelai ideile trezea în mine sentimente 

contradictorii, care mă tulburau în fiecare dimineaţă petrecută pe pervaz. 

 În acel moment, îmi dădeam foc  incertitudinilor şi priveam 

rotocoalele de fum cum dispar imediat ce înceta suflul iubirii să le mai 

dirijeze. Atunci, teama punea stăpânire pe mine. Îmi imaginam ce voi 

face eu în secunda în care ochii tăi nu vor mai răsări pentru mine. Mă 

îngrozea faptul că într-o zi, tu nu aveai să mă mai găseşti frumoasă şi 

mă vei uita cu obrazul lipit de fereastră. Îmi era teamă că nu vei avea 

puterea să îmi iubeşti sufletul, că te vei lovi de învelişul pe care timpul îl 

va uza. Îmi era teamă că nu vei ajunge la polen pentru că te vei opri să 

admiri petalele, care la un moment dat se vor ofili şi vor cădea. Mă 

speria ideea că atunci va trebui să te împart cu lumea, că ochii tăi vor 

dori să caute şi alte frumuseţi. 

 Toată suferinţa dispărea în clipa în care două braţe mă 

cuprindeau într-o îmbrăţişare care aş fi vrut să dureze zile, nopţi, ani. 
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Rămâneam aşa, cuibăriţi pe pervaz şi priveam cum  soarele se ridică pe 

boltă pentru a lumina ceea ce iubea. Îţi simţeam respiraţia cum îmi 

gâdila urechea şi îmi purifica sufletul, înlăturând fumul negru al ţigării 

care îmi învăluise inima. În clipa aia, îţi jur că eram una cu infinitul. Tu 

erai infinitul, şi tu erai doar al meu.  

 Răsăritul era iubirea noastră. Tu mă luai de mână şi mă învăţai 

să zbor, dar tot tu mă duceai prea aproape de soare, iar el îmi topea 

aripile şi mă lasă să mă izbesc de pământ. Tu erai binecuvântarea, dar 

cuvintele tale erau blestemul. Pe buzele tale se năştea pentru mine, în 

fiecare dimineaţă, culmea, întunericul. Ceea ce mă făcuse să te iubesc, 

mă arunca în temniţă propriilor temeri.  Atunci, auzeam ceea ce mă 

deştepta din agonia incertitudinii: 

 
„- Azi eşti mai frumoasă ca niciodată!”… 

 
■ 
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în viaţa omului 
 

  » Dragoş Mihai Deaconescu, 11B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Când vorbim despre impactul tehnologiei asupra societăţii, primul 

lucru la care ne gândim este modul benefic în care ne-a influenţat ea 

viaţa, iar prin tehnologie mă refer în special la internet. Îl folosim zi de 

zi atât de mult încât devenim dependenţi de el. Nu mă refer la faptul că 

mulţi oameni stau în faţa calculatorului minim 10 ore pe zi, vorbesc 

despre dependenţa în sensul general, atunci când uităm de cărţi şi de 

sursele vii de informaţie şi primul lucru la care apelăm este internetul. 

Nu am de gând să vorbesc despre nişte avantaje mult prea 

mediatizate şi cunoscute şi nici nu am de gând să arunc vorbe în vânt 

cum că „internetul este nociv”. Intenţia mea în acest articol este să trag o 

linie care să despartă tehnologia de droguri. 
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Primul punct despre care aş vrea să vorbesc este socializarea pe 

internet. Deşi prima funcţie a internetului a fost aceea de informare, mai 

mult ca sigur că mulţi dintre voi îl folosiţi mai mult ca un mijloc de a 

pălăvrăgii ore în şir cu prieteni din alte părţi ale ţării sau chiar ale lumii. 

Nu e nimic rău în asta, dar vreau să vă întreb: cum vă simţiţi atunci când 

intraţi în laboratorul de informatică şi primul lucru pe care îl faceţi este 

să intraţi pe Facebook? Nu sunt antisocial, dar site-urile acestea de 

socializare par să treacă peste prietenii din oraş sau de la şcoală şi să 

sară pe undeva prin celălalt capăt al lumii. Din fericire, bănuiesc eu că 

aceasta ar fi singurul dezavantaj al Facebook-ului. Este plăcut într-

adevăr să cunoşti persoane noi dar oare ce este mai plăcut, să vorbeşti 

şapte ore în continuu în faţa calculatorului cu o persoană din partea 

cealaltă a ţării, sau să mergi la o petrecere, la un suc, la un fotbal cu 

prietenii tăi cei mai apropiaţi? Chiar dacă cunoşti un batalion întreg de 

persoane, asta nu înseamnă că îi cunoşti pe toţi şi te înţelegi la perfecţie 

cu toată lumea. Îmi zicea o dată un prieten vechi: „în trecut, existau 

războaie pentru că oamenii nu se cunoşteau şi nu se înţelegeau între ei; 

acum că avem Facebook-ul, putem să ne cunoaştem între noi mult mai 

bine” (în traducere, în trecut, Traian a atacat Dacia pentru că nu avea 

adresa de Facebook a lui Decebal). 

Un alt plus (sau minus) al tehnologiei este telefonia mobilă. Mulţi 

dintre voi mai mult ca sigur că aveţi un telefon performant cu care vă 

lăudaţi în stânga şi în dreapta şi care bineînţeles a costat nu ştiu câte 

milioane. Da, e performant, dar la fel de bine se poate vorbi şi de pe un 

telefon ceva mai vechi fără touch screen. Pentru poze se pot folosi şi 

aparate de filmat cu o rezoluţie mult mai bună iar pentru jocuri, vă rog 

să îmi spuneţi voi care joc de pe mobil se poate compara cu clasicul 

fotbal sau chiar cu un joc pe calculator? Recunosc totuşi că unele 

aplicaţii şi internetul pe mobil pot fi foarte folositoare (mai ales la teste, 

deşi aici se pot folosi şi copiuţele), dar în afară de asta, foarte mulţi bani 

se duc mai mult pe mofturi. 

 Vorbind despre internet în general, pot spune că acesta se 

încadrează pe undeva între apă şi mâncare. S-a efectuat un sondaj, unde 

subiecţii au fost nevoiţi să trăiască două săptămâni fără internet. După 

două zile, participanţii au început să se simtă „ciudat”, după cinci zile, 

marea majoritate nu a mai rezistat fără internet iar la final, doar un 

număr mic de oameni au stat două săptămâni întregi fără internet. 
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Aceştia au declarat că a fost o experienţă destul de neplăcută şi că nu 

vor să mai încerce asta niciodată. 

Dintre problemele internetului, probabil cea mai semnificativă nu 

este dependenţa şi lenea, ci cultura. E adevărat că în spaţiul virtual 

putem cunoaşte culturi diferite, dar nu toate sunt pozitive. Pe internet, 

datorită posibilităţii anonimatului, lumea uneori uită de regulile de bună 

purtare şi se manifestă în cele mai colorate moduri cu putinţă, oferindu-

le copiilor în curs de dezvoltare şi mai multe exemple după care să se 

ghideze, dând cu piciorul culturii şi îmbraţişând incultura. 

În România există patru milioane de oameni care stau pe internet 

cel puţin o oră pe săptămână, dintre care 16% îl utilizează în mod 

frecvent (mă refer la minim cinci ore pe zi). Nu este un procentaj prea 

mare şi nu este deloc alarmant, dar internetul nu este deloc la fel de 

bătrân precum scrisul şi cititul, aşa că fără să vă alarmez, este loc de şi 

mai rău. 

                   
Sursa:  lauriannews.wordpress.com 
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Câte ceva despre  
Religie 

 
» Mihai Anescu, Mihăiţă Stroe, 9B  

Liceului Energetic Târgu Jiu  
 

Din definiție, religia reprezintă o colecție de credințe şi 
sisteme culturale răspândite pe tot globul. Aceasta a început încă 
din anii 223,000 î.e.n., unde ascendenții speciei noastre făceau 
ritualuri pentru a fi pe plac zeităților pe care le urmau, acestea 
rămânând totuși necunoscute nouă. În momentul de faţă 33.39% 
din populația lumii este creștină (incluzând catolicii, ortodocșii şi 
protestanții), 22.74% este musulmană, 13.8% hindusă, 6.77% 
budistă, iar restul fiind alte religii sau non-religii (ateism, 
agnosticism, existențialism etc.). Populația încă din cele mai vechi 
timpuri a avut nevoie de conducători, cineva pe care toată lumea 
să-i asculte, dar din moment ce un conducător uman nu ar fi fost 
mereu urmat de slujitori, au fost impuse entităţi deasupra 



 

impuls   21 

oamenilor ce trebuiau ascultate şi respectate, consecințele 
nesupunerii fiind insuportabile şi vizibile doar în viața de după 
moarte, cum este şi cazul creștinismului ortodox care este 
majoritar în România. Religia noastră a impus sintagma "Crede şi 
nu cerceta", sintagma ce a ridicat destule întrebări. Ca 
majoritatea religiilor actuale, atât religia noastră cât şi toate cele 
creștine au un artefact care e slăvit, si anume Biblia. Biblia fiind 
nimic altceva decât o colecție de cărți scrise de creștini şi evrei. 
Aceasta explică detaliat atât geneza lumii cât şi apocalipsa prin 
mai multe versete. În geneză le este expusă cititorilor apariția 
întregii lumi, şi mai exact felul cum o entitate omniscientă şi 
omniprezentă, numită popular "Dumnezeu", creează întreaga 
lume în decursul a 7 zile, şi odată cu crearea lumii şi primele ființe 
umane, numite în Biblie Adam şi Eva, felul cum ei au fost trimiși 
pe Pământ din cauza nerespectării dorinței entității amintite mai 
sus. Deși în Biblie ne este explicat cum Adam şi Eva se înmulțesc 
şi populează în timp pământul, ne este de asemenea prezentată 
mai târziu sintagma "Să nu te înmulțești cu aproapele tău". Unele 
din cele 10 porunci amintite în Biblie spun "Să nu ucizi, să nu fii 
desfrânat, să nu furi", şi chiar dacă tot Biblia ne expune acest 
lucru, începând cu Noul Testament cele 3 porunci sunt des 
încălcate în textul biblic. O alta poruncă, şi chiar prima spune "Eu 
sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de 
Mine", şi totuși odată cu Noul Testament apare o a doua entitate, 
de data asta fiind atestată istoric în timpul Imperiul Roman, un 
fiu al Creatorului ce va conduce "Împărăția Cerurilor" odată ce 
atinge vârsta de 33 de ani, acesta fiind asasinat de guvernatorul 
roman Ponţiu Pilat prin intermediul soldaților săi şi răstignit, iar 
apoi readus la viața după 3 zile, acesta "Înălțându-se la ceruri" 
după 40 de zile de la aşa-zisa înviere. Totuși acest fapt, dând 
religiei creștine un al doilea Dumnezeu, pune în ceaţă prima 
poruncă. Aceste fapte impun religiei creștine mai multe auto-
contradicții. Rămâne de datoria noastră să decidem dacă aceasta 
religie şi acești zei care sunt urmați sunt totuși atât de reali pe cât 
se crede. ■ 
  



 

iunie 2014 22 

 

 

 

 
 

 BINELE S-A NĂSCUT.. 

 ALEGE BINELE! 
 

» Ioan Dorel Şchiopu, 
Petroşani 

 

CREAȚIONISM – Concepție teologică potrivit căreia 
lumea a fost creată de Dumnezeu. 

EVOLUȚIONISM – (în sens restrâns) Teoria lui Lamarck, 
Darwin etc. despre evoluția speciilor de plante și de animale, 
despre transformarea lor unele într-altele. 

Am participat, odată, la o dezbatere cu tema “Creştinism 
vs. Evoluţionism”. Profesorul care ne propusese această temă era 
mai degrabă interesat de modul în care argumentau cursanţii, de 
modul în care îşi susţineau convingerile şi mai puţin de varianta 
în care credeau. Nu cred, însă, că aceasta scădea importanţa 
subiectului discutat. 
 Eu, bineînţeles, m-am numărat printre adepţii 
creaţionismului. Nu pot accepta că, în acelaşi timp, elefantul, 
balena, struţul, ţânţarul, şarpele, girafa, fluturele şi omul sunt 
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rezultatul aceleiaşi „evoluţii” de miliarde de ani a unei celule vii 
apărute (din proprie iniţiativă?) absolut la întâmplare. 
 Un alt argument prin care mi-am susţinut adeziunea faţă 
de teoria creaţionistă a fost unul cu trimitere la astronomie. Toţi 
oamenii de ştiinţă sunt de acord că Universul a început printr-o 
„mare explozie iniţială” şi că de atunci este într-o continuă 
expansiune. Vă invit să fiţi de acord cu mine că o explozie este 
expresia supremă a dezordinii, a haosului. Aveţi dumneavoastră 
un alt exemplu de stare de dezordine care s-o întreacă pe aceea 
rezultată în urma unei explozii? 

Cum este posibilă, atunci, o ordine atât de desăvârşită în 
Univers? Mă refer aici doar la sistemul nostru solar, pentru a 
vorbi de o „zonă” pe care o putem observa nemijlocit cu toţii şi nu 
de galaxii aflate la distanţă de milioane de ani-lumină. 

Faceţi comparaţia între ceea ce trăim într-o vară 
caniculară şi o iarnă foarte geroasă. De miliarde de ani, Pământul 
se roteşte în jurul Soarelui cu o regularitate atât de perfectă încât 
şi popoare primitive ca incaşii (nu cunoşteau scrisul sau roata) 
aveau calendare foarte complexe. Cunoşteau, spre exemplu, când 
urma să se producă o eclipsă!  

Dacă Pământul s-ar abate de la această traiectorie câteva 
milioane de kilometri ar duce la dispariţia vieţii ori prin arşiţă, ori 
prin îngheţ. Pentru a înţelege cât de puţin înseamnă această 
distanţă, să ne amintim de „pedagogul de şcoală nouă”, al lui 
Caragiale: „Pe lângă alke astre, bunăoară Saturnus, au 
Neptunus, au Iupităr, pământul nostru doară-i o scârbă! nici cât 
să chiorăşti un şoarece...” 

Pot fi, toate acestea, un simplu „accident fericit” într-un 
haos universal? 

„Universul mă încurcă şi nu mă pot gândi măcar, 
Că poate exista ceasul fără un Ceasornicar.“ 

Se pare că aceste versuri i-au aparţinut lui Voltaire, dar, 
din câte ştiu, la această idee au subscris şi alţi oameni de ştiinţă 
(Pascal, Einstein) care, pe măsură ce cunoşteau mai mult, şi-au 
dat seama că ordinea în univers şi în natură, legile perfecte din 
fizică şi din chimie, nu pot fi  rezultatul unei simple întâmplări 
sau a hazardului.  

Un alt argument în favoarea creaţionismului ţine de 
conştiinţa noastră. Care om nu a simţit conflictul interior între 
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Bine şi rău, care ne urmăreşte continuu, de dimineaţa până seara. 
Uneori mai evident, alteori mai greu de sesizat, acestui conflict 
trebuie să-i răspundem printr-o alegere, câteodată, mai dificilă 
decât pare la prima vedere (citire). Sunt convins că aţi înţeles că 
nu mă refer la binele şi răul consfinţit şi stabilit de legi, de norme 
sau de reguli ale societăţii. 

Dumnezeu ne-a făcut pe noi, oamenii, după chipul şi 
asemănarea Lui. Din nefericire pentru noi, însă, ne-a creat cu o 
mare problemă: liberul arbitru. În lupta pentru sufletul nostru 
dată între BINE şi rău, ne revine o mare responsabilitate: avem 
posibilitatea şi responsabilitatea de a alege. „Necazul” nostru cel 
mai mare este că noi – eu, tu, voi, cei care citiţi aceste gânduri – 
noi suntem cei care decidem ce urmăm: BINELE sau răul. 

De ce nu ne-a făcut Dumnezeu în aşa fel încât să alegem 
doar BINELE? Pentru că nu am mai fi fost oameni, ci nişte roboţi 
programaţi într-un anumit fel. Iar DRAGOSTEA, IUBIREA, pe 
care Dumnezeu le întruchipează şi le întrupează, presupun liber 
ataşament, iar nu obligatoriu ataşament. 

De altfel, aşa cum puteţi citi şi pe frontispiciul revistei 
noastre, singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face este să 
ne mântuiască fără consimţământul nostru. Adică fără alegerea 
noastră responsabilă. Dar, aţi avut, vreodată o responsabilitate 
mai înălţătoare? ■ 
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NECESITATEA  
studierii religiei în şcoli 

 
» Prof. Maria Şchiopu  

Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 
 

 
„Filosofia caută adevărul, teologia îl găsește, religia îl posedă.” 

 
Giovanni Pico della Mirandola 

 

 
 Într-o perioadă de disoluţie a reperelor morale, educaţia religioasă 

poate aduce un suflu nou în ceea ce priveşte aspectele relaţionale, 
comportamentale la nivel individual sau social. Este evident că societatea 
românească trece printr-o perioadă de criză morală şi spirituală. Morala de tip 
religios poate umple un gol sau ne ajută să depăşim anumite sincope de 
orientare existenţială.  
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 Formarea tinerilor prin sistemul de învăţământ se cere a fi 
multidirecţională şi polivalentă. Cum şcoala pregăteşte sistematic individul în 
perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică, igienică etc., componenta 
religioasă se adaugă acestora ca ceva firesc, organic, urmărindu-se 
complementaritatea şi continuitatea de ordin instructiv şi formativ. Contează ca 
aceste laturi ale educaţiei să fie vizate nu în chip autarhic, concurenţial, ci ca un 
demers educaţional global, integrator, realizat cu profesionalism şi 
responsabilitate de către întreg personalul didactic. 

 Până ce persoanele ajung la autonomie morală, parcurg o perioadă de 
eteronomie morală, repectiv de ascultare, de supunere faţă de normative etice 
externe. Religia presupune o normativitate cu un evident conţinut moral. Sunt 
persoane rebele, care nu acceptă atât de uşor regulile impuse de instanţele 
comune. Pentru acestea, dar şi pentru ceilalţi oameni, reliefarea unor 
comandamente transcendente, ce au o altă autoritate valorică şi care pretind un 
anumit comportament, poate constitui o cale operativă de reglementare a 
conduitelor într-o situaţie dată.  

  Valorile religioase au virtutea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea 
legături durabile, de a solidariza şi a cimenta unitatea grupală, comunitară. 
Identitatea unei comunităţi se exprimă şi prin îmbrăţişarea unor valori religioase 
comune ce sunt adoptate şi exprimate în mod liber. Educaţia în perspectiva 
valorilor religioase formează persoane ce se deschid uşor spre alţii, se 
manifestă generos prin iubire, dăruire şi înţelegerea aproapelui. Religia creştină 
funcţionează ca un flux spiritual integrator, ca o formă subtilă de congregare a 
acţiunilor la nivel social. Avem nevoie în continuare de colectivităţi solidare, 
particulare, stabilizate cultural care nu se disipează valoric în contact cu alte 
experienţe culturale. Aceasta nu înseamnă că grupul confesional, "poporul 
drept-credincios" se va izola sau va "ataca" un alt grup, cu alte repere 
religioase. Orice comunitate se va caracteriza şi printr-o anumită sintalitate 
spirituală, o formă personalizată de manifestare, va da dovadă de demnitate, se 
va prezenta ca "personalitate" distinctă, cu o marcă aparte, fără infatuări sau 
autoflagelări gratuite.   

  Cercetarea fenomenului religios ocupă un loc cu totul aparte în multe 
domenii ale științelor sociale, care-și propun să studieze cu mijloace specifice 
multiple aspecte legate de credință, de locul sacru în conștiința individuală și 
socială, precum și impactul pe care fenomenul religios îl are asupra diferitelor 
laturi ale vieții sociale. Abordarea teoretică a problematicii legate de religiozitate 
presupune o serie de precizări și delimitări privind conceptul de „Dumnezeu” , 
„Credință”, „Religie”, „Biserică” , pe de o parte, precum și referitoare la noțiunile 



 

impuls   27 

de „credință religioasă”, „trăire”, „sentimente” și „comportament religios” – pe de 
altă parte. Conform învățăturii de credință a Bisericii noastre, „religia este 
raportul liber și conștient al omului cu Dumnezeu, care se traduce în suflet prin 
sentiment religios, iar în  afară, prin morală și cult”. Legătura liberă și conștientă 
a omului cu Dumnezeu, îmbracă două aspecte: cunoașterea și adorarea lui 
Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în Hristos de îndreptare a omului, este 
aceea de mișcare a inimii prin căldura harului dumnezeiesc: „El sapă la 
rădăcina pomului acolo unde se strecurase moartea, îl udă, îi pune 
îngrășăminte și așteaptă roade” (Luca 13,8-9), adică faptele cele bune, care 
prin har vor izvorî din inimă ca dintr-o fântână cu apă vie a recunoștinței. 

Educația religioasă este una din problemele de substanță ale societății în 
general și ale politicii educaționale în special. Tineretul este deosebit de sensibil 
față de lucruri care sunt impuse din afară și tot așa de sensibili la lucrurile care 
vin din interior, din inimă. Educația religioasă trebuie să înceapă încă din 
copilărie deoarece copilul poate fi mai influențat religios-moral când este mic 
decât mai târziu. Deprinderile bune, formate în copilărie, rămân uneori valabile 
pentru întreaga viaţă. 

Actiunea de inițiere în taina vieții creștine, de formare a personalității 
religioase „după chipul lui Hristos” se face și în cadrul învățământului religios, 
urmărindu-se informarea și formarea elevilor în vederea atingerii idealului vieții 
de creștin. Dar personalitatea creștină a elevilor trebuie să îmbrace câteva 
trăsături ca: libertatea, voința (ce se manifesta în chemările, exigențele și 
încercările vieții ) și sentimental ca element social-divin.  

Instruirea religioasă duce la cultura religioasă, care nu este același lucru 
cu cultura creștină. Toată lumea învață și reușește să cunoască mai mult sau 
mai puțin o doctrină. Dar nu toată lumea pune în practică trăirea creștină. 
Constatăm astăzi o criză morală în societate. Una e să fii creștin cu numele, 
alta să fii practicant. Pe elevi cine să-i învețe religia? Familia, care nici ea nu a 
învățat religia? Să-i învețe mass-media? Ar fi un non sens. Să învețe de la 
Biserică? Dar câți elevi vin astăzi la Biserică? A mai rămas școala. Deși, după 
cum deja s-a aprobat, religia se învață în școală, ea nu se învață ca orice 
obiect. Religia se învață prin armonizarea vieții fizice a elevului, în acord cu cea 
spirituală, aceasta ajutându-l să le pună la suflet și să le practice în viață. Deci, 
pe lângă metodele de predare-învățare folosite, trebuie să cultivăm 
predispoziția religioasă și prin alte forme de manifestare, care apoi să se 
exteriorizeze prin sentimentul religios și să se concretizeze printr-o serie de acte 
și atitudini morale, rituri, ceremonii și practici religioase.  



 

iunie 2014 28 

Manifestările cultural religioase – printre care și serbările școlare 
antrenează de fiecare dată un număr foarte mare de elevi. Ele conduc la 
promovarea unui înalt nivel de dezvoltare a personalității religios morale. De 
obicei ele se realizează complementar cu activitățile punându-se accent într-o 
mai mare masură pe latura exterioară și expresivă a acestora, pe dezvoltarea 
vieții afective și formarea unor impresii personale față de personaj, de perioada 
istorică și geografică a acțiunii pe care o interpretează. Eficiența și atractivitatea 
acestor serbări depind de ingeniozitatea fiecărui profesor. Dacă vom ține cont 
de particularitățile de vârstă ale elevilor, de aptitudinile și posibilitățile de 
interpretare a personajului, dacă vom ști să transmitem cum se cuvine teoria 
legată de ceea ce vrem să pună elevii în scenă, rezultatele vor fi de durată și cu 
eficiență mai mare. 

Dacă vom ști să cultivăm predispoziția religioasă a elevilor pentru a o 
exterioriza prin sentimentul religios și să se concretizeze printr-o seamă de acte 
și atitudini morale vom reuși să păstrăm pe mai departe credința prin elevii 
noștri. Dacă în cadrul orelor de religie vom scoate în evidență faptele morale a 
personajelor, pe care elevii le vor interpreta în serbări, atunci aceștia prin 
repetiții se vor desprinde și le vor pune în practică în comportamentul lor religios 
moral. Astfel știm că în fiecare familie în perioada Paștelui și a Crăciunului, 
conform tradiției se cântă tot felul de colinde și cântări referitoare la viața și 
activitatea lui Hristos antrenându-i până și pe cei mai mici copii, apoi în gradiniță 
și școală aceste forme de manifestare religioasă primind o importanță deosebită 
prin deprindere, acești copii le vor transmite generațiilor următoare. Trezirea 
interesului religios prin aceste serbări duce la crearea unei atmosfere de 
cercetare, de muncă colectivă, de legături sociale și chiar o atmosferă de 
voioşie și bună înțelegere între elevi . Daca vor fi antrenați și pregătiți cât mai 
mulți elevi în realizarea unei serbări le dăm de înțeles că pot fi utili, că 
intervențiile efective la pregătirea acestora vor crea legături de prietenie și ajutor 
între ei.  

Ceea ce trebuie sa menționăm în special, este faptul că educația moral – 
religioasă este o misiune deosebit de grea. În fiecare zi trebuie să ne gândim că 
sămânța pe care o sădim în sufletele lor trebuie să încolțească pentru a deveni 
mai buni, mai iubitori față de Dumnezeu și față de aproapele lor. Profesorului îi 
revine această nobila misiune „de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu pentru 
formarea sufletelor elevilor”. Un sacrificiu mare pentru a scoate la iveală 
frumusețea sufletului. 

Dacă parcurgem curricula școlară, nu știu de vom găsi specificat acolo 
că matematica, limba și literatura română, informatica sau desenul au caracter 
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obligatoriu ci vom găsi doar că ele fac parte din orele de care are nevoie elevul 
pentru formare. Astăzi încă mai există discuții dacă religia trebuie să fie 
opțională sau obligatorie în școală. Dar, prezența orei de Religie în școală și nu 
numai, poate chiar și în instituțiile de un nivel mai înalt decât cel școlar, nu 
trebuie privita doar ca un demers religios, doar ca o dorință a Bisericii ci ca un 
mod de reprezentare corectă a culturii, valorilor naționale și universale, ca pe un 
exercițiu în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale semenilor, 
respectului celor din jur. 

Sfânta Scriptură, aducându–ne în atenție o parabolă a Mântuitorului Iisus 
Hristos spune: „oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte 
asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă, a căzut 
ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit 
casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au 
izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare”. Omul are o constituție 
dihotomică, este atât trup cât și spirit. Adeseori trupul omului este o oglindă a 
sufletului lui. Clădirea unei case, înseamnă formarea unor principii de viață 
sănătoase, iar principiile sănătoase odată zidite în stâncă, adică pe o temelie 
durabilă, nu pot fi zdruncinate atât de ușor.  

Iată de ce predarea religiei în școli, nu este doar o dorință ce se vrea 
impusă de Biserică, ea este o necesitate pentru a crește o generație de oameni 
sănătoasă moral. Trupul trăiește cu hrană trupească, pe când sufletul „cu orice 
cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu” (Deut. 8,3; Lc.4,4; Mt. 4,4). Iată de ce 
oferindu-i copilului cunoștințe din alte domenii precum matematica, informatica 
etc., prin introducerea religiei în școală, îi oferim și baza pe care se va forma 
înțelegerea celorlalte discipline. ■ 
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& anturaje 
 

» Andrei Grigore, 9D 

Liceul Enegetic Târgu Jiu 

 

De multe ori, aud povești despre așa zisele „anturaje”, că ele nu 

sunt bune, nu îți aduc nimic bun în viață. Dar în viața unui adolescent 

anturajele sunt foarte importante, acum depinde de fiecare cum își alege 

aceste anturaje, de cât de bine se înțelege cu cei din anturajul său. 

Fiecare dintre noi avem câte un anturaj, acest lucru este normal, atâta 

timp cât nu ne influențează negativ viața. Pe de altă parte, însă, există 

cazul în care un adolescent își alege anturajul doar pentru a dovedi că 

este “cool”. Acesta este momentul în care își pierde oarecum identitatea, 

pentru că încearcă, prin toate metodele, să îi copieze pe cei din jur, 

uneori uitând că unele activități îi pot dăuna. De aceea, există tineri care 

încep să fumeze, să consume alcool sau substanțe interzise.  Așa că fiți 
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cu „ochii în patru”, și încercați să vă alegeți anturajul potrivit, chiar dacă 

acesta nu este „cool”. 

În titlu am adus vorba și despre prieteni, prietenii ar putea fi 

definiți în numeroase feluri, pentru că fiecare om îi vede altfel. Aici mă 

refer la prietenii care nu fac parte din anturajul zilnic, cei pe care îi 

vedem mai rar, dar care au o influență majoră asupra noastră și a 

deciziilor noastre.  Cu toții auzim expresia „Spune-mi cu cine umbli, ca 

să-ți spun cine ești” uneori această expresie este dată la o parte în 

căutarea continuă a drumului cel mai bun. Fiind adolescent, uneori simt 

că trebuie să vorbesc cu un prieten, să primesc unele sfaturi înainte de a 

lua o decizie, să fiu sprijinit de cineva.          

Prin aceste sfaturi, poți vedea dacă această persoană îți este sau 

nu prieten. Deoarece un prieten adevărat îți va oferi o opinie pertinentă 

și sinceră, și nu se va teme să-ți spună verde-n față dacă greșești sau nu.  

De altfel, prietenul tău este dator să-ți ofere atât argumentele pro, cât și 

cele contra legate de o anumită decizie.  

 
Sfaturi!  

 Ia deciziile după ce ai analizat sfaturile din partea 

tuturor.  

 Înainte să consideri pe cineva prieten, analizează-i 

toate părțile, atât pe cele bune cât și pe cele rele, pentru a-ţi face 

o impresie generală. 

 Nu accepta pe oricine în anturajul tău, prietenii care îți 

cer dovezi ale prieteniei sau să te ridici la anumite „standarde” 

pentru a fi „cool” nu îți sunt prieteni adevărați.  

 Prietenia ar trebui să fie necondiționată.  ■ 

 
 
. 
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„INCEPTION”  
A DEVENIT REALITATE 

 
Cercetătorii au reuşit să inducă amintiri false şi apoi să le 

şteargă. Amintirile nu pot fi observate în mod direct, dar problemele 

grave provocate de pierderea acestora sau de persistenţa lor i-au 

determinat pe cercetători să găsească alte metode pentru a le analiza. 

Roberto Malinow, de la Universitatea California din San Diego, 

încearcă de ani de zile să înţeleagă cum se formează şi cum se pierd 

amintirile. 

„Oamenii vor să afle de ce în anumite cazuri pot uita totul, cum se 

întâmplă în boala Alzheimer, sau de ce unele amintiri sunt extrem de 

puternice, ca în sindromul de stres post-traumatic”, explică Malinow. 
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Cercetătorul, alături de echipa lui, a făcut experimente pe cobai, 

folosind o tehnologie de ultimă oră, optogenetică, metodă care foloseşte 

impulsuri luminoase pentru a stimula anumite grupuri de neuroni. 

Noua metodă permite observarea creierului animalelor în timpul 

unor activităţi de rutină. 

Folosind această tehnică, Malinow a indus cobailor o amintire a 

sentimentului de frică, stimulând anumiţi neuroni. Apoi, a vrut să vadă 

dacă această amintire va persista, în cazul în care sinapsele dintre 

neuroni vor fi slăbite. 

Tot prin optogenetică, echipa lui Malinow a reuşit să slăbească 

sinapsele, ştergând practic amintirea legată de frică din creierul cobailor. 

Când sinapsele au fost din nou întărite, amintirea a revenit. 

Experimentul este dovada că legăturile dintre neuroni sunt cele 

care generează şi menţin amintirile. 

De asemenea, este clar că impulsurile luminoase pot fi folosite 

pentru a şterge anumite amintiri traumatizante, metoda putând fi extrem 

de utilă persoanelor care suferă de sindromul de stres post-traumatic. ■ 
 

 

 NPR.org 
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Dana Ştefania Braşoavă, 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

SEDUS ŞI PĂRĂSIT 

 

Pe tâmpla asfinţitului, 

soarele-şi picură 

lacrima de aur 

a dorinţei. 

 

Sedus şi părăsit, 

astrul tânjeşte 

după fierbinţeala 

gândului interzis. 

 
 

OBIECTE PIERDUTE 

 

Ieri, 

mi-am ridicat ziduri 

în jurul inimii 

ca să nu mă mai caute 

nimeni. 

 

- şi fugind de toţi, 

m-am regăsit. 

 

Azi, 

mi-am ridicat ziduri 

în jurul inimii 

să văd dacă dorul 

te-ar face să le dărâmi. 

 

- şi găsindu-mă pe mine, 

te-am pierdut. 
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MIHAI AMARADIA 

Târgu Jiu 
primeiro poema de Miguel Santiago de Amaradia  
para donzela Ana Maria Munez 
 
Ca să desluşim lucrurile mai pe larg,  
după două ispititoare nelămuriri,  
ultima premeditată îndelung de donzela Elisea,  
dom Miguel sfredelea cu privirea acelaşi corp ceresc numit Dumnezeu,  
femeile cu trandafiri roşii în păr oftau şi se rugau să-i treacă,  
vânturile din acele părţi se preocupau să-i sufle lăcrimările  
şi dom Miguel tăcea îngrijorător, semn rău. 
 
Oraşul era în primejdie şi clocotea în nelinişte, 
se jurase în biserică să nu mai scrie poezie pentru vreo femeie  
şi totul a fost lăsat aşa o vreme,  
un miros necunoscut venea dinspre fluviu,  
zilele deveneau tot mai întunecate şi bărbaţii nu mai mergeau după trestie, 
puteau să-şi taie mâinile,  
veneau veşti cum că în oraşul Elefantinha la 10 mile depărtare e soare  
şi totul decurge normal.  
Dom Santiago privea acelaşi corp ceresc nevăzut numit Dumnezeu.  
 
A fost convins cu greutate şi sub ameninţarea machetei 
bărbatul celei mai frumoase femei,  
abia s-a lăsat înduplecat s-o lase să meargă să-l ispitească, 
de la nimeni altul nu s-a putut afla nimic,  
din auzite se pare că întâmplarea aceasta a avut o urmare neplăcută.  
 
Într-o dimineaţă de duminică dom Miguel Santiago de Amaradia  
s-a întâlnit în piaţă la taraba cu pepeni galbeni cu donzela Ana Maria Munez, 
a condus-o cu privirea la vale şi s-a răsărit de soare 
-Nu te pot vedea de aşa mulţi trandafiri mărunţi de pe rochia ta.  
- Atunci s-o dau jos.  
Din pielea albă a donzelei Ana Maria Munez s-a luminat de-o duminică,  
în săptămânile ce-au urmat cetăţenii toţi au spălat oraşul,  
lucrurile s-au aşezat, el i-a oferit cotul, ea l-a apucat.  
FIM 



 

impuls   37 

o segundo poema de Miguel Santiago de Amaradia 
para donzela Ana Maria Munez 

 
sunt lucruri vrednice să fie povestite, 
aşa cum de pildă râsul în hohote al fântânii din curtea interioară 
de unde donzela Ana Maria Munez scotea apă dimineaţa 
si se spăla peste tot şi dom Miguel Santiago de Amaradia 
îşi ocupa locul din spatele draperiei să primească zâmbetul ei, 
micile lui tabieturi legate cu sforicică subţire,îngăduitoare, 
la un capăt în umbră la celălalt în soare, chiar vântul 
auzind acestea venea şi se bucura şi el de avuţia omului, 
şi aducea şi el ce avea, mreje, trestii, cântece, vorbe nebăgate în seamă 
 
părul ud peste umărul stâng al donzelei Ana Maria Munez, 
mirosul plantaţiei de cafea, motanul întors din vecine, 
lucruri ale dimineţii când se promite de-o zi curată, 
ela, linda, ridicând de pe jos un pui de andorinha, goală, 
prin urmare ziua aceasta avea să aibă o urmare de nepovestit 
se poate întinde pe pâine cu unt ca pe o câmpie 
şi din aceasta câmpie oamenii să poată trăi. 
 
ochişorii donzelei Ana Maria Munez au spus atunci  
că nu se pot lipsi niciodată. 
FIM 
 

 
 

o terceiro poema de Miguel Santiago de Amaradia 
para donzela Ana Maria Munez 

 
O dată pe an, la începutul sezonului ploios,  
fiecare cârmuitor al vreunui ţinut,  
avea o pretenţie din cele mai neimportante,  
al nostru, o dată a cerut rochia florăresei din piaţa Jacare, 
altă dată un pescar din Surubim i-a dat buimăcit ancora de la barcă, 
anul trecut a cerut să i se aducă de-acasă ceasul lui de mână şi proteza 
dentară, 
să muşte la oră fixă dintr-un ou de şarpe, 
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anunţul era făcut cu trei zile înainte  
şi lumea râdea gândind la ce-o mai cere. 
omul s-a lăcomit anul acesta,  
părea că în anii trecuţi a răbdat şi s-a pregătit, 
anunţul a fost scris în afara altarului bisericii, 
LAGRIMAS DA ANA MARIA MUNEZ 
şi din nou oamenii din Fonte Boa începură a se tângui, 
îi învălui o tristeţe mare. 
 
Dom Miguel Santiago de Amaradia cioplea în curte scândură pentru pardoseli 
donzela Ana Maria Munez cosea feţele de pernă, 
Herodot se privea singur în oglindă, 
prima zi oamenii nu spuseră nimic, 
rochia florăresei fu smulsă de pe ea de doi câini, semn rău, 
a doua zi pescarul nu-şi mai află barca  
şi oamenii ştiau că ceva rău se va petrece, 
a treia zi devreme cel ce trebuia să ducă anunţul se pierdu pe drum, 
iar seara, înainte de ceremonie,  
cârmuitorul din Fonte Boa muri înnecat cu propriul ceas. 
 
În zilele ce-au urmat dom Miguel şi-a bătut pardoseala în camerele ce n-aveau, 
donzela Ana Maria Munez a cusut în colţurile pernelor câte un papagal colorat, 
şi nimeni n-a povestit nimic despre sărbătoare, ba chiar s-a inventat o minciună.  
FIM 
 

 
 

quarta poema de Miguel Santiago de Amaradia 
para donzela Ana Maria Munez 

 
Lucrurile cu adevărat frumoase acolo se petreceau, 
duminica dimineaţa ca s-o sperie dom Miguel deschidea larg fereastra, 
fără zgomot lega draperiile dezgolea uşor spinarea donzelei Ana Maria  
şi picura pe ea firimituri de pâine, 
cei patru pui de andorinha proaspăt zburători se năpusteau ca un ceas 
deşteptător 
şi urma zarvă mare, ţipete, râsete, iertări, jocul matinal de duminică, 
apoi donzela se apuca să-şi pregătească florile pentru biserică, 
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dom Santiago îşi punea vestonul, îşi lua pălăria  
şi pleca spre singurul birt respectabil din Fonte Boa. 
 
La sosirea lui se umplea un pahar cu rom căprui 
iar dacă cineva îi ocupa scaunul se scuza şi se ridica, 
urma obişnuitul concurs de veşti, poveşti, întâmplări,  
în dimineaţa aceea s-a vorbit despre capturarea unui anaconda de 11 metri 
pentru care sosea un fotograf tocmai de la Lisabona 
şi pentru o sumă fixă putea face şi alte fotografii 
dom Santiago ieşi în grabă şi vântul îi suflă pălăria 
lumea râdea de cum alerga să prindă pălăria uşoară de papier 
ca pe un câine ce te lasă să-l atingi numai dacă vrea el. 
 
Ajuns acasă aşternu pe pat o rochie albă de batist, cu macrameuri fine la gât şi 
mâneci 
iar când donzela Ana Maria Munez l-a întrebat pentru ce o risipă aşa mare de 
bani 
el i-a spus că este pentru fotografia lor de cununie. 
FIM 
 

 
 
 

o quinto poema de Miguel Santiago de Amaradia 
para donzela Ana Maria Munez 

 
După trei săptămâni de ploi, vânturi, răscolitoare furtuni, 
se întâmpla să fie şi-o zi însorită, luminoasă, 
atunci soarele dezvelea adevăratele culori ale oraşului Fonte Boa, 
ca un părinte cald ne ţinea de mână pe fiecare în parte, 
unii dintre noi, cei mai emotivi, lăcrimau, femeile îndeosebi, 
de bucurie, se coborau de pe şifoniere chitările 
si se inventau cântecele cele mereu noi, numite bossa nova, 
toate de dragoste tânguitoare, cântate cu faţa la soare. 
 
Dom Miguel Santiago de Amaradia pleca în ziua aceea, 
se ascundea în epava unei bărcuţe albastre pe care scria 1728 cu galben, 
donzela Ana Maria Munez nu se îngrijora, ştia unde este şi ce făcea, scria. 
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'' se voce disser que eu desafino amor, 
saiba que isto eu miu provoca inmensa dor 
so privilegiados tem o ouvido igual ou seu 
eu possou apenos o que Deus me deu ... '' 
 
se întorcea înainte de asfinţit , se furişa, îşi lua chitara de pe şifonier 
şi începea să cânte în fereastră cu faţa la soare apune 
donzela Ana Maria Munez îl prindea în braţe şi îi asculta recitalul 
apoi chitara se punea la loc, se trăgeau draperiile, se asmuţea focul 
şi se mai făceau alte câteva lucruri ce nu se pot povesti. 
FIM 
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Eugenia Reiter, 
Drăgăneşti-Olt  

 
dragostea ca un asasin plătit 

 

nu am nevoie de haine 

ca să-mi ascund tristeţea şi sufletul gol 

gândul meu se aruncă zilnic în faţa oricărei maşini 

în care ai putea fi tu 

mi-am strâns trecutul în acelaşi punct de veghe 

la capătul unui sentiment 

într-un climat intim de nefericire 

înfometată 

viaţa pe care mi-am dorit-o în pântec 

se luptă cu femeia din mine 

 

între atâtea regrete 

tocmai am mai adăugat unul: 

cocorii mei sunt mai bogaţi acum 

cu un inel 

 

mă întreb dacă un alt bărbat 

este răspunsul de care am nevoie 

 

ştiu 

e vina mea 

pentru că am transformat adevărul  

într-o minciună acceptabilă 

poate de aceea  

în viaţa mea 

volumul este dat mereu la minim 
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oglinda lumii 

 

pesemne că am sosit prea târziu 

prinsă între mesteceni 

îmi aşez la soare toate oglinzile 

ca un motan care umblă pe marginea acoperişului 

şi se gândeşte ce bună ar fi o echilibristică pe sârmă cu femeia aceea 

femeia pe care el ar face-o fericită 

îmi disciplinez imaginaţia 

amândoi încarceraţi într-un ritm avid muşcat 

unde nu există argumente nici dreptate 

cu toate oglinzile lumii înnămolite contagiate 

lumea pare brusc o mulinetă 

cu dorinţe de întoarcere la bărbatul primitiv la femeia primitivă la ou 

asta e cea mai tristă situaţie 

totul pentru tot 

înţelegi cum mă doare? 

dragostea asta de poeţi 

faţă în faţă la ore nepotrivite 

două trupuri care îşi continuă drumul 

fără să întrebe nimic 

absolut nimic 

fără altceva decât un regat cine ştie pe unde 

dragoste istovită fără să aibă de dat socoteală 

o dragoste cuibărită de conversaţie 

un mare NU între două persoane  
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Alina Manole,  
Iaşi 

 
 

iartă-mă, doamne, pentru tot ce puteam să nu văd şi am văzut 

 

treceam aseară pe lângă o biserică. una din cele două pe lângă care trec şi-mi 

fac şi eu cruce, 

sunt în rândul lumilor, 

 

una are grădina plină de flori, maci rozii, doar în acest iunie, adunat 

la fiecare iunie de atunci, acum şi-n vecii vecilor, 

 

cealaltă plină de câini care nu mă latră, acolo e preotul despre care zic oamenii 

că ar da câini şi pisici la slujba de duminică,  

odată o femeie se băgă în vorbele mele cu prietenii mei - noi vorbim doar 

despre pisici - 

am şi eu un pisic, mi l-a dat preotul, la biserică mi l-a dat, se lăuda femeia, între 

timp mi s-a spus, creştinii cred că animalele nu au suflet, dar 

ce e altceva sufletul decât chestia 'ceea pe care nu o vedem, nu o auzim, şi 

totuşi o hrănim zilnic, cu toată dragostea - 

 

despre dragostea mea însă n-aş scrie într-atât de multe cuvinte, 

ca şi cum din ea va rămâne doar tăcerea dintr-o biserică 

 

alteori mă uit la oamenii care îşi fac cruce, grăbiţi dimineţile să ajungă la 

joburi, acri, abia treziţi din somn,  

cu o cafea în mână sau cu câte o pâine, seara, spre casă, şi mă întreb,  

care e povestea femeii aceleia îmbrăcată în haine second hand, de are nevoie de 

trei cruci în staţia de la teatru, 

ce poveste are bărbatul acela îmbrăcat business şi pentru cine îşi face repede o 

cruce 

şi de ce, doamne, iubirea nu ne ajunge niciodată 

 

apoi îmi imaginez cum din toate acele poveşti de viaţă, le decupez numai 

moartea, 

îmi duc crucile zilnic, iar de ceva vreme, mă gândesc serios să şi intru 
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o teorie a apocalipsei 

 

când îmi dau seama că pot sta lângă cineva o viaţă întreagă de-acum încolo 

mă gândesc dacă pot să mor lângă omul acela 

să nu-mi fie ruşine că trebuie s-o fac şi pe asta, ca pe un ultim lucru bine făcut, 

cel mai greu e să mori nu ştiu dacă s-a gândit cineva serios vreodată, 

trebuie să fii responsabil 

fiecare moare după cum îi e viaţa 

pisica mea a murit încleştată de lumea în care ştia 

că alte şi alte pisici îi vor lua locul 

 

de aceea, acest poem va fi despre treceri 

şi cei mai mulţi nu înţeleg 

cum că e important să fie cineva acolo 

e important să fie cineva lângă tine 

cineva care se pricepe la moarte 

odată mergeam pe stradă am găsit un motan perfect alb 

agoniza 

am stat lângă el, i-am pus mâna pe cap, nu mai ştiu ce am mai făcut 

sunt ani, stăteam jos pe stradă lângă motan simţeam gândurile motanului 

apoi au urmat alte şi alte morţi 

mi-am dat specialitatea în moarte o să îmi deschid o afacere 

un curs de training, o carte, cum să mori fericit 

despre cum să trăieşti fericit sunt o grămadă 

cum să iubeşti fericit, cum să urăşti fericit 

a mea o să fie best seller 

o să fie despre singurul lucru sigur pe lumea asta 

ar trebui şi pe facebook să se adauge secţiunea 

 

data locul cauza şi omul care o să te ţină atunci  

de mână 
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ION ANTONESCU 
în anii Primului Război Mondial 

 
» Prof. Vasile Udroiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Războiul pentru Unitatea Naţională început în 15 august 

1916 îl surprinde pe căpitanul Ion Antonescu în Biroul de Operaţii 
al Corpului 4 Armată, unde fusese mutat încă de la 1 aprilie 1915. 
Generalul Constantin Prezan, comandantul Corpului 4 Armată, îl 
remarcă imediat pe Ion Antonescu. Acesta îi va purta lui Prezan o 
preţuire nedezminţită, iar colaborarea deosebit de fructuoasă 
Prezan-Antonescu va asigura armatelor româneşti victorii istorice.  

La 16 august 1916, când generalul Prezan devine 
comandantul Frontului de Nord, el îl promovează pe căpitanul Ion 
Antonescu şef al Biroului de Operaţii al acestei armate. Susţinut 
puternic de Prezan, căpitanul Antonescu desfăşoară o activitate 
supraomenească: concepe şi redactează proiecte şi ordine de 
operaţiuni, supraveghează executarea lor şi ia hotărâri grabnice în 
orice împrejurare, încărcându-se astfel cu curaj de partea sa de 
răspundere. Armata de Nord reuşeşte să învingă rezistenţa 
inamicului, pe care îl împinge adânc în Transilvania. Numai când 
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mersul operaţiunilor de pe celelalte fronturi ale teatrului de 
operaţiuni determină Marile Cartier General român să retragă 
trupele din Transilvania pe poziţiile de frontieră, va fi obligată şi 
Armata de Nord, în plină victorie, să se retragă. Antonescu propune 
fixarea trupelor române în Carpaţii Moldovei, de unde zădărniceşte 
toate încercările inamice de a străpunge linia de apărare. Măsurile 
luate de Prezan şi Antonescu constituie un exemplu clasic de 
apărare pe trei văi – Bicaz, Trotuş şi Oituz – care deschid, 
convergent, căile de comunicaţie spre Oneşti. Rezultatul a fost că 
Moldova nu a putut fi invadată de inamic, deşi forţele duşmane erau 
superioare ca număr şi materiale. 

La 1 noiembrie 1916, la propunerea generalului Prezan, Ion 
Antonescu , avansat la gradul de maior, este numit şef al Biroului de 
Operaţii al Armatei I. Şi din nou îşi dovedeşte iscusinţa militară, 
astfel că el este felicitat şi decorat de Regele Ferdinand. 

La 12 noiembrie 1916 devine şeful Biroului de Operaţii, fără 
şef de Stat Major, al Grupului de Armate comandate de generalul 
Prezan, unde pregăteşte Bătălia de la Bucureşti, a cărei concepţie 
constituie una din cele mai măiestre şi îndrăzneţe operaţiuni de 
război. Bătălia ţine de la 12 la 20 noiembrie 1916. În tot acest timp, 
maiorul Ion Antonescu a dovedit o energie şi rezistenţă 
inepuizabile, nu numai prin faptul că a elaborat mereu şi la timp 
toate proiectele de operaţiuni şi ordinele de execuţie, dar mai ales 
prin aceea că dinamizează aparatul executiv, comandanţi şi trupe. 

Documentele atestă rolul covârşitor deţinut de Antonescu în 
pregătirea şi conducerea operaţiunilor din Moldova din anul1917. 
Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz poartă amprenta gândirii 
militare şi patriotismului său exemplar.   

Pentru anii primului Război Mondial, nu avem o cronică mai 
exactă decât cea întocmită de Ion Antonescu. Este atu-ul mărturiei 
directe a unuia din eroii epopeii. Înainte de a relata bătăliile şi 
evenimentele politice, Antonescu schiţează cadrul românesc şi 
programul politic al unirii tuturor românilor. Antonescu insistă 
asupra dezvoltării conştiinţei naţionale a poporului român, în ce 
priveşte originea, valoarea şi drepturile lui istorice. 

„Datorită acestei renaşteri, s-a ajuns la un program 
politic, care ducea la realizarea programului pe care Mihai 
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Viteazul l-a lăsat, odată cu capul lui, moştenire sfântă 
întregului popor, scrie Antonescu”.  

Programul urmărea înfăptuirea următoarelor trei mari idei: 
a)      Mai întâi Unirea celor două Principate. 
Fapt împlinit în 1859, când Moldova şi Muntenia s-au 

contopit şi au constituit ţara de atunci cunoscută în lume cu numele 
de România. 

b)      Independenţa Ţării. Scop atins la 1878, când, după 4 
secole de dureroase înjosiri şi suferinţe . Principatele, astfel unite, 
îşi iau în deplină libertate zborul către progres şi îşi îndreaptă 
privirea către Carpaţi. 

c)      Gruparea tuturor românilor din Dacia-Traiană 
într-un unitar liber şi puternic. 

În fine, după doi ani de nesfârşită şi chinuitoare neutralitate, 
ziua cea mai mare a Neamului soseşte. La 15 august 1916, regele 
trage sabia şi, cu un gest energic, răstoarnă dintr-o dată bariera 
care, de 1000 de ani, frângea în două trupul aceleiaşi Ţări. În aceeaşi 
noapte trupele noastre de acoperire treceau în fuga mare Carpaţii, 
în tot lungul lor. Inamicul fiind surprins aruncă armele şi fuge. Rând 
pe rând, defileurile cad în mâna noastră. Porţile Transilvaniei sunt 
astfel larg deschise celor trei armate care, mai târziu, vor înainta 
concentric, către inima ei. Pentru prima oară, de la Mihai Viteazul, 
Stindardele româneşti înveselesc şi luminează câmpiile scăldate, o 
eternitate, numai în lacrimi şi în sânge. Pe urma lor, în genunchi şi 
plângând, copiii şi femeile cernite, strigau „Doamne! Ajută-le!”. 

Astfel începem, într-o zi de sărbătoare, războiul cel mai 
măreţ din istoria noastră, ca glorie, suferinţe, sacrificiu, umilinţe şi 
rezultate. În timpul acesta trupele se mobilizau cu grăbire şi, 
dornice să dea mai curând pieptul cu duşmanul, alergau către 
zonele de concentrare… 

O reuşită a lui Antonescu: ocuparea Budapestei 
Toată istoria ofensivei şi ocupării Budapestei de către 

trupele române a fost lăsată voit în obscuritate. În centru acestei 
istorii se află Ion Antonescu; interese internaţionale au impus ca 
despre această acţiune militară şi politică să se vorbească cât mai 
puţin. Nici astăzi povestea nu e pe deplin clarificată. Magherescu o 
schiţează cam aşa: 
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„Locotenent-colonelul Antonescu, chemat la şefia Secţiei a III-
a, în cadrul comandamentului încredinţat generalului Prezan, 
întocmeşte planul de campanie, iar trupele române înaintează 
victorioase până la poalele Apusenilor. Acolo românii sunt siliţi să 
facă faţă ofensivei trupelor maghiare, pe care le înfrâng după lupte 
grele, silindu-le să se retragă şi să părăsească întreaga Transilvanie. 
Armata română eliberează tot teritoriul românesc dintre Carpaţi şi 
Tisa, depăşeşte Oradea, Aradul, trece frontiera, pătrunde în Ungaria, 
trece Tisa pe un pod de vase şi înaintează spre Budapesta.  

Comisia Aliată de la Paris, înspăimântată de această 
incredibilă desfăşurare de forţe ale unei armate care fusese 
considerată distrusă şi dezonorată, prin faptul că încheiase pace 
separată cu germanii, intervine şi, prin trimişi speciali, opreşte 
coloanele române pe linia unde ajunseseră, la circa o sută de 
kilometri de Budapesta. Dar brigada de cavalerie a generalului 
Rusescu nu se opreşte. Nesocotind ordinul primit de la Marele Cartier, 
brigada se pune într-un marş forţat şi intră cu două zile în avans în 
Budapesta, ocupând-o cu două regimente de cavalerie. Budapesta a 
răsuflat uşurată, sub adumbrirea tricolorului românesc, desfăşurat în 
Piaţa Andrassy, scăpând de sub teroarea lui bela Kuhn, care începuse 
să instaureze în Ungaria comunismul, model sovietic. După două zile, 
o brigadă de Vânători de Munte, intră şi ea falnic în Budapesta. Şi 
astfel războiul românesc se termină printr-o victorie care are ca 
rezultat întregirea neamului”. 

Nemediatizată suficient, ocuparea Budapestei nu va fi 
înregistrată între reuşitele lui Ion Antonescu. Doar câteva 
propoziţiuni a permis acesta să se scrie despre episodul maghiar, 
atunci când a devenit Conducătorul Statului. ■ 
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» Andrei Şchiopu, 8C 

Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan, Hd 

 

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai 

născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de 

țară” spunea Mihai Eminescu cu mai mult de un secol în urmă, într-o 

societate românească schilodită de nevoi și de neajunsuri, dar niciodată 

în lipsă la capitolul ”suflet”. Da, patriotismul este mai mult iubirea 

trecutului țării tale decât iubirea țărânei din care te-ai întrupat. Dacă țării 

acesteia minunate îi iei trecutul atunci i-ai luat totul. Nu ne putem 

imagina România fără numele lui Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, 

Mihai Viteazul, Carol I, Ferdinand „Întregitorul”, Ion Antonescu și lista 

poate continua până la nesfârșit. Oare de ce? De ce România fără aceste 

nume întipărite în istorie ne este de neimaginat? Simplu. Pentru că 
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România de astăzi, așa cum o știm noi, ferită de războaie, independentă, 

liberă, nu ar fi putut exista fără sângele lor jertfit pentru noi. 
Dar oare de ce o mare majoritate a oamenilor consideră 

patriotismul o stupiditate? De ce refuză să vadă frumosul acestui popor 

și sunt orbiți de valurile de urât care ne sunt servite zilnic? Oare nu 

reușim să vedem adevărata frumusețe a țării noastre din cauza 

stupidităților care nu umplu viața cotidiană, sau nu vrem să acceptăm că 

această țară, acest popor, este bun și spunem foarte ușor ”mi-e rușine”? 

Noi, generațiile de astăzi, trebuie să înțelegem că România 

noastră adevărată este una profundă. România adevărată nu este aceea a 

manelistului grăsan care lasă sticlele de bere goale prin pădure când mai 

merge la un grătar. România adevărată este aceea a lui George Enescu și 

a lui Ciprian Porumbescu, muzicieni care, prin melodiile lor, plângeau 

poporul românesc împovărat de atâta suferință. România adevărată nu 

este aceea a politicianului corupt, care și-ar vinde și familia pentru a se 

realiza material. România adevărată este cea a ”curcanilor” și a 

dorobanților care au câștigat independența țării la Plevna, Rahova și 

Vidin, arătând astfel marilor puteri demnitatea poporului român. 

România nu este țara ușuraticei cu silicon și în ultimul colțișor din corp. 

România este țara Elisabetei Rizea, mutilată de comuniști din cauza 

patriotismului ei eroic. 

Mulți poate îmi veți spune, referitor la exemplele date 

(manelistul, coruptul și siliconata), că acesta este de fapt poporul. Dan 

Puric spunea despre oamenii de acest fel „Acesta nu este poporul. 

Aceasta este populația!”. Poporul român este esență hristică, este putere 

și voință. Este demnitatea neîngenuncheată a creștinismului în fața 

aparentei invincibilități a vrăjmașului. Poporul român nu ni se arată 

acum pe străzi, în cluburi și în discoteci. Poporul român ni s-a arătat 

întruchipat în persoana lui Constantin Brâncoveanu care, privindu-și cei 

4 copii fiind executați pe rând de turci, a rămas nemișcat în fața urgiei, 

murind și el cu demnitate pentru credința lui strămoșească. Poporul 

român a fost pe frontul Focșani-Nămoloasa-Galați, vărsându-și sângele 

pentru a-și apăra ultima bucată de pământ rămasă. Poporul român a fost 

închis în temnițele comuniste, a fost torturat cu bestialitate ca să fie 

vindecat de frumosul său natural, nativ… firesc. Adevăratul popor 

român, demn și frumos, a fost concentrat în sufletele lui Valeriu 

Gafencu, al lui Mircea Vulcănescu, al lui Radu Gyr, care, fiind bătuți 

până la sânge, fiind zdrobiți de bocanci grei ai gardienilor bestiali, nu și-
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au abandonat principiile și ideile. Ba mai mult! Când li se smulgeau 

unghiile, când erau torturați în cele mai oribile moduri, acești eroi se 

rugau pentru plutonierul acela nenorocit care îi bătea. Aici poporul 

român și-a arătat demnitatea și frumusețea lui pur creștină, la Aiud, la 

Pitești, la Sighet…în aceste iaduri concepute cu scopul de a reeduca, dar 

care au reușit doar să ne întărească în credință. „Asta n-au înțeles 

comuniștii: că sufletul pe cruce recâștigă adevărata libertate, că toate 

metodele lor de tortură, toate metodele de reeducare psihică au făcut mai 

mulți sfinți decât robi, au sfinți pământul țării cu sânge de 

mucenici.”(Iustin Pârvu). 

De asta trebuie valorificată iubirea trecutului, patriotismul. Ca să 

ne dăm seama că noi, românii, nu suntem un popor de nenorociți. Nu 

suntem noi neghina pământului. Trecutul nostru dovedește asta! Nu 

putem da cu piciorul unui trecut atât de glorios din cauza 

unor…nimicuri. Noi suntem fiii lui Eminescu, ai lui Brâncoveanu, ai lui 

Mihai Vodă, primul întregitor al țărilor române, lui Iorga, ai lui 

Gafencu…nu avem de ce să fim rușinați. Să fii român nu este o povară, 

o durere, o rușine. Să fii român este un privilegiu și ar trebui să fim 

fericiți că îl avem!  

Patriotismul în societatea românească de astăzi este o necesitate. 

Țara aceasta poate fi salvată și va fi salvată doar de întoarcerea la 

respectul valorilor naționale. De ce? Pentru că naționalismul românesc 

ține în mod natural de ortodoxie, iar o societate clădită pe ortodoxie, pe 

un cod moral bun este o societate salvată. „A fi patriot nu este un merit, 

este o datorie.” ne spune George Topârceanu. Niciodată nu vom putea 

răscumpăra datoria față de patrie și față de oamenii care au clădit-o prin 

jertfa supremă.  

Patriotismul este o virtute nativă, ne curge prin sânge. Dacă ne 

lepădăm de patriotism ne lepădăm de noi înșine, ne înjumătățim sinele. 

Dacă renunțăm la această virtute, dăm cu piciorul la tot ce au făcut eroii 

și martirii noștri pentru țara noastră și pentru noi. 

Închei cu o vorbă genială a lui Dan Puric, mare apărător al 

patriotismului și al ortodoxiei, pe care ne putem reclădi iubirea de neam 

și de țară, atât de întinată în ziua de astăzi: „Eu nu am cerut să fiu 

român! Am avut noroc!”. ■ 
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» Elena Guţă, 11A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Cu toții ne simțim triști uneori. Face parte din natura 
noastră umană. Dar stările depresive ce durează perioade 
îndelungate de timp nu sunt normale. În plus, de multe ori ele 
sunt cauzate doar de o tulburare a stării noastre de spirit. Uneori 
este foarte evident când cineva este deprimat. Poate părea trist, 
nu face lucruri care de obicei îi provocau plăcere, se descrie ca 
simțindu-se neînsemnat şi inutil. În cazul altor persoane, însă, 
depresia poate fi mai puţin evidentă. Unele dintre aceste persoane 
nici nu admit că se simt triste sau că au o stare proastă. Ei par 
schimbați doar pentru persoanele apropiate. 

Un lucru este sigur: depresia este o boala gravă despre care, 
deși se scriu atât de multe, se știu, în același timp, atât de puține... 
Cea mai des întâlnită boală a secolului, aceasta este una dintre 
cele mai grele şi mai „negre” poveri pe care un om le poate purta - 
mai grea decât orice altă boală fizică – deoarece, cei care suferă de 
ea se văd într-o luptă continuă, între dorința de a-și trăi viața, așa 
cum ar trebui ea să fie trăită, cu zâmbetul pe buze, şi gândurile 
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deloc plăcute, ce inclină balanța spre părțile mai întunecate ale 
minţii noastre. 

Viaţa e formată din bune şi din rele! Despărţirile între doi 
oameni care s-au iubit enorm sunt dureroase, măcar prin prisma 
amintirilor. Dar există variante pentru a scăpa de acel sentiment 
de gol. Majoritatea oamenilor consideră că un nou partener sau o 
nouă parteneră ar fi cea mai indicată metodă de vindecare. Altă 
variantă ar fi să căutăm sprijin în prietenii apropiaţi. 

 
                                                                                       

■ 
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CONSUMUL DE LEGUME ŞI FRUCTE  
este foarte important pentru menţinerea 

stării de sănătate 
 

» Prof. Alin Sulea 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Viața noastră este plină de muncă, stres, puţin somn, oboseală şi o 

dietă nu prea sănătoasă. Acest lucru ne poate slăbi sistemul imunitar şi 

poate provoca multe probleme de sănătate. Ce putem face? Să încercăm 

să avem o viață mai liniștită şi să urmăm o dietă cât mai sănătoasă - 

adică o dietă cât mai colorată. Consumând diverse fructe şi legume te 

asiguri că o să ai parte de vitaminele şi mineralele de care ai nevoie 

pentru a supraviețui. În plus, fructele şi legumele conțin antioxidanți 

care încetinesc procesul de îmbătrânire şi previn numeroase boli.  

Așadar, mâncați legume! Ele sunt cea mai bună asigurare de viață 

pe care v-o puteți oferi. Alegeți-le proaspete, atunci când e timpul lor în 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/stres/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/somn/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/dieta/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/viata/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/fructe/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/imbatranire/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/boli/
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locul unde trăiți şi evitați sa consumați legume şi fructe care vin de 

departe. Consumați-le proaspăt preparate, crude sau gătite, dar evitați să 

mâncați resturile reîncălzite. Pregătiți o cantitate mică, pe care să o 

mâncați la o masă. Resturile oferă o valoare nutrițională redusă, 

lipsindu-le ceea ce se regăsește într-o mâncare proaspăt gătită – valorile 

energetice. 

4 legume de aur 
Specialiștii în alimentație recomandă să consumăm permanent 

următoarele legume care ne asigură sănătatea: 

-    Morcovii. Disponibili în orice sezon, morcovii sunt un mijloc 

deosebit de întărire a imunităţii, au proprietăţi remineralizante, tonice, 

antianemice datorită conținutului de vitamine (A, B, C).  

-    Pătrunjelul. Ce poate fi mai bun decât o tocăniţă de legume în 

care au fost adăugate frunze parfumate de pătrunjel? Frunzele de 

pătrunjel se disting nu numai prin mirosul îmbietor, ci şi prin conținutul 

de vitamina C. 100 g frunze de pătrunjel conțin 200-400 mg vitamina C, 

mai mult decât aceeași cantitate de portocale. Datorită acestora, 

pătrunjelul este un foarte bun diuretic şi depurativ. 

-    Roșiile. Datoritş licopenului (substanța cu proprietăţi 

antioxidante) roșiile pot preveni cancerul de prostată în cazul bărbaților, 

scad riscul de infarct miocardic. Aceste legume conțin foarte multă apă 

– 94 %, având proprietăţi detoxifiante şi depurative puternice. 100 g 

roșii conțin 17 calorii, 1 g fibre alimentare, 250 mg potasiu, 11 mg 

magneziu, 25 mg fosfor, 10 mg calciu, 620 mg beta-caroten. 

-    Varza. Are un conținut ridicat de potasiu (270 mg), calciu (52 

mg), vitamina C (50 mg), beta-caroten (380mg). Datorită conținutului, 

varza are efecte benefice în prevenirea unor forme de cancer. S-a 

demonstrat că varza contribuie la eliminarea toxinelor din organism şi la 

împiedicarea creșterii tumorilor.  

4 fructe la îndemână 
În sezonul rece, pentru creșterea imunitatii la infecții medicii 

nutriționiști ne recomandă să mâncam sistematic următoarele fructe 

autohtone: 

- Mere. Un măr ţine doctorul departe, însă două sunt un întăritor 

veritabil pentru inimă şi circulație. Merele conțin o mare cantitate de 

pectină, o fibră solubilă care ajută organismul să elimine colesterolul şi 

îl protejează de poluanții de mediu. 
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- Pere. Bogate în vitamine si minerale, ca strugurii, sunt şi perele. 

Delicioasele şi zemoasele pere combat stresul acumulat pe parcursul 

unei zile şi energizează organismul, mărindu-i capacitatea de a ţine piept 

bolilor. Calciul, fosforul, potasiul şi vitaminele din grupul B din acest 

fruct au efect sedativ asupra sistemului nervos.  

- Gutui. Comparativ cu alte fructe, gutuile îşi păstrează 

proprietățile terapeutice chiar şi prin preparare termică. Așadar, vă 

puteți bucura mult timp de gustul lor bun, dar şi de proprietățile acestora 

fie că le veți consuma ca atare, fie că le preparați sub forma de compot, 

dulceață.  

- Strugurii. Datorită zaharurilor din compoziție, strugurii 

reprezintă o sursă naturala de energie. Din cauza conținutului ridicat de 

zahăr, diabeticii trebuie să îi consume cu moderație şi doar la sfatul 

medicului. Sâmburii de struguri conțin uleiuri şi acizi grași esențiali. 

Așadar, nu îi aruncați! ■ 
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aleargă  
pentru sănătatea ta. 
[sfaturi utile] 

 

» Prof. Marius Zgovancu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
- Este necesar avizul medicului de familie; 
- Echipamentul sportiv folosit: pantofi sport, şosete, 

pantaloni scurţi, tricou, trening, colanţi (iarna), şapcă/fes. Dacă 
este frig îmbrăcaţi-vă ”în straturi”; 

- Perioada aleasă: tot timpul anului atunci când 
temperatura, umiditatea şi puritatea aerului permit. Nu se aleargă 
pe ploi abundente, furtuni, caniculă (peste 30 grade), grindină, 
ger (sub 5 grade), polei sau alte fenomene meteorologice 
potrivnice; 

- Traseul: trebuie ales ca să nu ducă la accidente sau 
incidente, se vor folosi trasee plane în parcuri, grădini, păduri. De 
preferat iarbă, pământ, nisip, asfalt. Se va evita alergarea pe 
beton. Se poate trece şi la terenuri în pantă sau uşor denivelate; 

- De preferat: a se alerga în grup. Pe toată durata 
activităţii se pot purta discuţii referitoare la orice domeniu; 

- Nu alerga fără să te încălzeşti: chiar dacă alergatul 
este o activitate relativ uşoară, nu trebuie să iei startul nepregătit. 
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Se poate combina mersul rapid cu paşi mărunţi, joc de gleznă, 
alergare cu genunchii sus. Apoi se începe prin a-ţi mobiliza uşor 
câteva părţi esenţiale ale corpului, pe care le vei solicita în timpul 
alergării: gâtul, umerii, talia, coapsele, articulaţiile, genunchii, 
gleznele prin îndoiri, extensii, fandări sau răsuciri (încălzirea să 
dureze între 5 şi 20 minute). 

În timpul alergării se respiră de regulă într-un raport ritmic 
de 2/2 (inspiraţie pe 2 paşi, expiraţie pe 2 paşi). Maxilarele sunt 
relaxate şi gura întredeschisă. Se poate folosi şi un alt raport 
ritmic de 3/3 sau 2/1. 

- Hidratarea: atunci când este cald nu uita să te hidratezi 
continuu; 

- Respectă regulile de igienă individuală; 
- Distanţa de alergare: va creşte odată cu numărul 

antrenamentelor.  
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Bas 
Che 
tul 

 

» Eduard Mihai Sasu, Daniel Bogdan Mladin, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

            Baschetul este un joc sportiv de echipă, care face parte din 

categoria jocurilor inventate. A apărut ca o necesitate a manifestării 

dorinţei de mişcare, de practicare a exerciţiului fizic sub această formă. 

         Soluţia a fost găsită de tânărul profesor american James A. 

Naismith de la Colegiul Springfield (S.U.A.). Astfel în decembrie 1891 

acesta inventează un joc colectiv care poate fi practicat atât în sală cât şi 

în aer liber, denumit Naismith-ball, iar mai târziu Baschet-ball (minge la 

coş). 

Principalele caracteristici ale jocului de baschet sunt: 

* Accesibilitatea organizatorică 

* Dinamism şi rapiditate 

* Complexitate tehnico-tactică 

* Influenţele baschetului asupra motricităţii generale a organismului 
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Practicarea baschetului influenţează pozitiv dezvoltarea 

calităţilor motrice atât sub aspect general cât şi specific. Motricitatea, 

caracteristică acţiunilor tehnico-tactice din joc, contribuie esenţial şi la 

dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, unul din obiectivele 

principale ale educaţiei fizice şcolare. 

 

   Baschetul contribuie şi la dezvoltarea armonioasă a corpului, 

datorită faptului că mişcările care se execută în timpul jocului, cu şi fără 

minge, sunt variate, complexe şi solicită participarea alternativă sau 

simultană, simetrică sau asimetrică a tuturor segmentelor corpului. De 

asemeni solicită şi dezvoltă marile funcţiuni ale organismului. 

 

     Popularizarea baschetului porneşte şi de la ideea că acest joc are 

ca obiective principale atragerea unui număr cât mai mare de copii, 

instruirea acestora sub formă de joc, adaugă iniţierea şi instruirea în 

cadrul unui proces instructiv-educativ bazat pe participare conştientă şi 

un climat social care să le asigure formarea unei conduite demne de 

viaţă. ■ 
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ŞTIINŢA MINGII DE FOTBAL 
ce spun cercetătorii despre Brazuca - mingea neobişnuită 
care va fi folosită la Campionatul Mondial de Fotbal 2014? 

 
Tradiţional, mingile de fotbal aveau suprafaţa alcăuită din 32 de 

piese pentagonale şi hexagonale, dar noul model ce va fi folosit la CM 

2014 – numit Brazuca şi proiectat de compania Adidas – este alcătuit 

din numai 6 piese. Fizicienii care au studiat mingea spun că acest design 

îi conferă o stabilitate mai mare decât a celorlalte modele. 

Modelul cu suprafaţa din 32 de piese a dominat timp de decenii, 

dar, mai recent, proiectanţii au început să experimenteze noi tipuri de 

construcţie a suprafeţei mingii. 

De exemplu, modelul Teamgeist II, folosit la Cupa UEFA din 

 2008, avea 14 piese. Modelul Jabulani, utilizat în cadrul CM 2010, avea 

numai 8 piese, dar a fost criticat de jucători, care spuneau că traiectoria 

acestei mingi era imprevizibilă.  

Anul acesta, vedeta va fi modelul Brazuca, despre care 

proiectanţii susţin că are o stabilitate mare în timpul deplasării prin aer.  

Cercetătorii de la Universitatea Tsukuba din Japonia au testat 

acest model, împreună cu modelele Teamgeist II, Jabulani şi alte modele 

noi, precum şi o minge cu aranjamentul tradiţional de 32 de piese pe 

suprafaţă.  
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Cercetătorii au testat mingile într-un tunel de vânt, folosind un 

robot care să lovescă mingile (toate şuturile fiind identice), trimiţândul-

le într-o plasă aşezată la 25 metri depărtare. Spacialiştii au observat în 

ce loc loveau mingile plasa în diferite condiţii de rezistenţă la înaintare 

şi forţă ascensională, care influenţează traiectoria prin aer. Rezultatele 

au fost publicate în jurnalul Scientific Reports, 

Cea mai „constantă”, mai stabilă, s-a dovedit mingea Brazuca, 

urmată de modelul tradiţional cu 32 de piese. Mingea Jabulani, care 

tinde să oscileze vertical în aer, s-a dovedit cea mai instabilă, 

confirmând criticile jucătorilor de la CM 2010.  

Rezultatele ar putea fi utile pentru proiectarea unor mingi de 

fotbal cât mai stabile şi i-ar putea ajuta pe antrenori să îşi instruiască 

jucătorii în privinţa felului cel mai eficient de a juca, în funcţie de 

caractersticile mingii.  

Şi totuşi, fizica mingilor de fotbal este încă plină de necunoscute: 

materialele folosite, gradul de rugozitate a  suprafeţei, simetria, adezivii 

folosiţi – toate influenţează traiectoria mingii, iar efectele lor nu sunt 

înţelese în totalitate. ■ 
Live Science 

 
 

  

http://www.livescience.com/45942-stability-world-cup-soccer-ball.html
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Inline Aggressive Skate 

 

» Mihai Măgureanu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Inline agresiv este o formă de patinaj pe role executate pe patine inline 
special concepute cu accent pe grind şi rotaţii. Patinaj agresiv poate avea loc pe 
strada peste obstacolele intalnite sau in skatepark-uri special amenajate. Patinajul 
de strada constă în primul rând in grind-uri pe borduri și șine, precum și sărituri 
inalte cunoscut sub numele de "gap". Skatepark-ul recreează aceste obstacole cu 
completările de boluri și rampe pe care "vert", patinajele pot fi efectuate.  

Începând cu anul 1994, sportul a fost consemnat în diverse filme de patinaj 
și "modificări". În 1980, un grup de jucători de hochei pe gheata din Minnesota au 
fost în căutarea pentru o modalitate de a practica în timpul verii. Scott și Brennan 
Olson au format compania Rollerblade, Inc, pentru a vinde patine cu patru roți 
poliuretan dispuse în linie dreaptă pe în partea de jos a unui portbagaj captusit.  

În 1988, Rollerblade a introdus primul patina inline agresiv, Rollerblade 
Lightning TRS. Agresiv patinaj inline în cele din urmă a dezvoltat ca un sport 
organizat la începutul anilor 1990. În 1994, prima serie concurs vreodată a fost 
lansat pe plajele din California de Sud de doi prieteni din copilărie sa transformat 
promotori Rick Stark și Mark Billik. Evenimentul a fost numit National Inline Skate 
Seria mai bine cunoscut sub numele de NISS pentru skateri agresive din întreaga 
lume. Compania lor Oriunde Productions Sport vândut Taco Bell pe sponsorizarea 
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seria de 150.000 dolari și o serie de șase oprire a fost născut. Chris Edwards și Arlo 
Eisenberg au fost eventualele campionii seriei din 1994. NISS, a fost puternic timp 
de 5 ani care dețin concursuri în Los Angeles, New York, Roma și Brazilia. NISS, a 
fost prima serie a pune inline agresiv la televizor cu o afacere ESPN pentru seriile 
1994 și mai târziu se deplasează seria concurs la PRIME bilet Fox Sports. Asociația 
Skaters Aggressive (ASA) a fost formată dintr-un număr de skateri inline agresive în 
1995 ca un forum pentru a dezvolta norme care reglementează concursuri și 
echipamente. Vânzarea de la ESPN sport a fost inclus în primele X-Games în 1995 
și a inclus la sol și de evenimente de stradă concursuri verticale. [3] Acesta a atins 
apogeul în popularitate la sfârșitul anilor '90, cu filme de masă, cum ar fi Brink 
Disney! și alte filme. Marca "Senat", condus de Arlo Eisenberg, a fost foarte popular 
în timpul anilor 1990. 

Fondată de legende proprietarii companiei / patinaj Brian Shima, Jon Julio și 
Kato Mateu și susținută de toate marile companii de skate, Rolling World Series 
(WRS) leagă împreună cei mai buni skateri, organizatori de evenimente, 
comercianți cu amănuntul și skate-parcuri și are scopul de a "crea o mai strânsă 
comunitate unită, creșterea gradului de conștientizare în general și a stabilit un 
standard mai ridicat pentru rolele agresiv ". Circuitul WRS a început în 2009, cu 10 
de concursuri profesionale stabilite în Franța, Olanda, Anglia, Spania, Argentina, 
Australia și Statele Unite ale Americii. În 2012, WRS include acum 100 + Amatori și 
evenimente profesionale clasificate 1-5 stele din peste 20 de țări.  

Agresiv patinaj pe role a fost scos de pe ESPN X-Games în 2005, deși este 
încă inclus în Asia X jocuri, concursuri LG Action Sport, Montpellier fise, și multe 
alte concursuri mari, unele asociate cu WRS, unele nu. Brian Aragon și Chris 
Haffey sunt în general considerate cele mai actuale "superstaruri" de sport, cu 
multe titluri de concurență și patine de semnătură, alături de alte piloti, cum ar fi Jon 
Julio, Jeff Stockwell, Alex Broskow, Richie Eisler, Montre Livingston, Mike "Murda" 
Johnson, CJ Wellsmore, Franky Morales, Chris Farmer, Dustin Latimer, Pablo 
Skorpanich, [1] Soichiro Kanashima, Julian Bah, Sean Kelso, Roman Abrate, Nils 
Jansons, Mathieu Ledoux, Billy O'Neill, Scott Quinn și multe altele. Acestea sunt 
toate skateri profesionisti care au fost sponsorizat de către mărcile de skate 
proeminente. 

Producătorii de agresiv patina linie curente includ Valo, Xsjado, Remz, USD, 
Rollerblade, K2, Roces, SSM, aparate de ras si sa se adapteze brand. În patinaj de 
stradă, de asemenea, cunoscut sub numele de freestyle patinaj, patinator 
efectuează trucuri prin utilizarea caracteristicilor existente într-un mediu comun, de 
zi cu zi.  Aceasta implică skateri de grind balustrade și margini de beton, sărind 
scari, rampă de pe diguri și, în general, de cotitură nimic pe stradă obișnuit într-un 
obstacol, la sol, sau pe rail-uri (sine).  Creativitatea este adesea văzută ca un 
aspect important de patinaj stradă, deoarece skateri sunt capabili să inventeze sau 
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trucuri link-ul specific pentru un mediu unic, mai degrabă decât efectuarea de 
manevre mai multe standard de pe obstacole predefinite ca în parc și vert patinaj. 

Parc patinaj se referă la patinaj care apare în diferite parcuri de patine privat 
și comunitare. Acest stil diferă de patinaj stradă din cauza naturii specifice a skate-
parcuri, care sunt concepute pentru skateri de a face trucuri, de exemplu, în partea 
superioară a rampei (coping). Parc patinaj subliniază de multe ori partea tehnică a 
inline agresiv, concentrându-se pe o varietate de trucuri un patinator poate face și 
încurajarea skateri pentru a conecta trucuri. O serie de trucuri legate împreună într-
o mișcare fluidă peste diferite obstacole este cunoscut ca o "linie". Skate-parcuri 
caracteristică de multe ori țevi sferturi și jumătăți de țevi, rampe curbe și alte 
caracteristici care nu sunt de obicei găsite într-un cadru urban regulat. Un parc 
patina o calitate mai bună va avea bune linii de-a face mai ușor pentru skateri 
pentru a efectua trucuri. Parcuri de patine bune au un flux de ei. 

Half-pipe este o altă disciplină de patinaj pe role. Se compune în principal 
din trucuri de aer, cum ar fi rotații și trucuri pisa pe coping. În acest tip de patinaj 
unele dintre cele mai faimoase nume sunt frații Yasutoko, Taig Khris precum și 
multe altele. 

Patine inline agresive sunt special concepute pentru a fi mai dure și mai 
puternică decât patine inline normale, din cauza nivelului ridicat de stres plasate pe 
patina de cascadorii și trucuri un patinator efectuează. O patina tipic constă dintr-un 
număr de diferite părți. 

Cuff = o manșetă de sprijin glezna cu o curea reglabilă 
Shell = un bocanc din plastic de mare impact, care înconjoară și protejează 

picioarele 
Liner = un bocanc interior moale 
Soul plate = o aripioara de plastic plat, greu pe talpa de boot 
Negative Soul plate = o aripioara de plastic plat, greu pe talpa interioară a 

boot-ului 
Frame = o sina din plastic dur pentru roți 
Backslide plate = o zonă de grind, aproape de mijlocul de boot, utilizate 

pentru grind-ul la boot 
Wheels = de la două la patru roți din poliuretan cu rulmenți 
Anti-rocker wheels =  doua roti de plastic, care, uneori, înlocuiesc interioare 

două roți 
De obicei, fiecare parte poate fi înlocuită, iar anumiți producători condiția 

părți, care au fost împărțite în secțiuni individuale, astfel încât un patinator poate 
înlocui zonele uzate specifice. 

De obicei, fiecare parte poate fi înlocuită, iar anumiți producători condiția 
părți, care au fost împărțite în secțiuni individuale, astfel încât un patinator poate 
înlocui zonele uzate specifice. ■  
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KYOKUSHINKAI    
» Ionuţ Oiţă, 9D 

Liceul Energetic Târgu Jiu  
     

Karate Kyokushinkai este una dintre cele mai complexe arte marţiale din 
lume, ce pune accentul atât pe dezvoltarea fizică armonioasă, cât şi pe 
dezvoltarea mentală şi disciplinară. Este un stil de luptă full contact, extrem de 
eficient pentru autoapărare, destinat atât copiilor, femeilor şi persoanelor mai în 
vârsta, cât şi sportivilor de performanţă. 

Kyokushinkai-Kanji  
Kyokushin Kanji este forma scrisă a cuvântului Kyokushinkai. Ea se 

găseşte pe dogi-urile membrilor kyokushin din întreaga lume. 
Kyokushinkai scris pe bucăţi se traduce: Societatea Adevărului Suprem. 

Kyoku = suprem, ultim; Shin = adevăr, Kai = societate, Kyokushin sau 
Kyokushinkay este un stil de karate de tip full-contact și knock-down (forma 
"hardcore" a tipului full-contact) karate, fondat de Masutatsu Oyama. În lupte 



 

impuls   67 

sunt interzise tehnicile letale (care duc la moartea adversarului) și tehnicile care 
urmăresc rănirea adversarului (de exemplu fracturi de os, ruperea de 
încheieturi, orbirea etc.), dar tehnicile permise se execută cu plină forță și 
impact plin (adică fără stopare înaintea momentului de impact, care este uzuală 
în alte stiluri de karate). În kyokushin karate adversarii de regulă nu poartă 
protecție de corp sau doar protecție minimală. Aprecierea adversarilor se face 
numai după efectul tehnicilor (pagubă), și nu după calitatea execuției. Tehnicile 
de brațe la cap sunt interzise, iar lovitura specifică acestui stil este de secerare 
a piciorului din exterior (jap. mawashi-gedan). 

Kyokushinkai este un stil de karate creat de Masutatsu Oyama, care a 
urmărit o creștere palpabilă a eficienței luptei. Kyokushinkai implică un 
antrenament dur și cere o condiție fizică remarcabilă. Este declarat cel mai dur 
stil de karate. 

Creatorul acestui stil, unul dintre cele mai puternice stiluri existente, cum 
s-a spus mai sus, este Masutatsu Oyama. S-a născut la 27 iulie 1923 într-un sat 
nu departe de Gunsan, în Coreea de Sud. La o vârsta relativ tânără a fost trimis 
în Manciuria, în sudul Chinei, pentru a locui la ferma surorii lui. La vârsta de 
nouă ani a început să studieze forma chineză sudică a stilului Kempo sub 
îndrumarea maestrului Yi, angajat în perioada respectiv la fermă. Când Oyama 
s-a întors la 12 ani în Coreea a continuat antrenamentul studiind Kempo 
corean. 

În 1938, la vârsta de 15 ani a plecat în Japonia, cu gândul de a se 
înscrie într-o școală militară și a deveni pilot. Încercarea nu i-a reușit însă, 
deoarece în perioada aceea viața în Japonia nu era tocmai ușoară, iar visul de 
a deveni pilot pe un avion militar a trecut în plan secund. 

Oyama nu a renunțat însă la antrenamente. A început studiul boxului și 
al judo-ului, iar o ocazie l-a adus pe sosai în dojo-ul lui Gichin Funakoshi de la 
Universitatea Takushoku. La vârsta de 17 ani, progresul lui a fost incredibil, 
ajungând la centura neagră cu 2 dan, iar la vârsta de 20 ani, când s-a înrolat în 
Armata Imperială, avea deja 4 dan. În această perioadă Oyama a întrerupt și 
antrenamentele de judo. 

Înfrângerea Japoniei și perspectiva unei ocupații militare l-au adus pe 
Oyama într-o stare de disperare maximă. În această perioadă Oyama îl 
întâlnește pe So Nei Chu, un alt maestru corean din provincia din care se 
trăgea și sosai și care era o autoritate în Japonia în Gōjū-Ryū. Maestrul era 
binecunoscut pentru forța fizică și tăria spiritului. So Nei Chu este cel care l-a 
îndrumat pe Oyama să își dedice viața artelor marțiale. Tot el a fost cel care l-a 
sfătuit pe Oyama să se retragă timp de trei ani în munți pentru a-și perfecționa 
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arta. La vârsta de 23 ani, Mas Oyama l-a întâlnit pe Eiji Yoshikawa, autorul 
romanului   Musashi, bazat pe viața și aventurile celui mai faimos samurai 
japonez, Miyamoto Musashi. Romanul și autorul au avut o influență covârșitoare 
asupra lui sosai, introducându-l într-o lume fascinantă, cea a samurailor și într-
un cod pe care îl va respecta toată viața, Bushido. La mai puțin de un an de 
când l-a întâlnit pe Yoshikawa, în 1948, Oyama vizitează muntele Minobu din 
Prefectura Chiba, unde Musashi și-a dezvoltat arta sabiei, cu intenția de a 
petrece următorii trei ani în studiul artelor marțiale. Împreună cu el a urcat și un 
elev de-al său, Yashiro, însă după șase luni, din cauza solitudinii și a 
antrenamentelor dificile, acesta cedează psihic și îl părăsește pe Oyama. După 
mai bine de un an și jumătate, sponsorul care îi trimitea mâncare l-a anunțat pe 
Oyama că nu îl mai poate finanța, astfel încât perioada de antrenament pe 
munte a luat sfârșit. 

Câteva luni mai târziu, în 1947 Mas Oyama a câștigat primul Campionat 
Național de Arte Marțiale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Nemulțumit 
de faptul că a trebuit sa renunțe la antremanentul pe munte, Oyama se decide 
să își dedice viața artelor marțiale și reîncepe o perioadă de antrenament în 
care exersa 12 ore pe zi pe muntele Kiyozumi din Prefectura Chiba. Tot în 
această perioada începe un studiu aprofundat al Zen-ului, pe care îl considera 
parte integrantă din Karate, ajungând să declare: „Karate este Zen”. 

În 1950 Oyama a început o serie de demonstrații menite a arăta lumii 
puterea Kyokushin-ului. Într-un turneu început în Statele Unite ale Americii, 
Oyama va începe un turneu pe parcursul căruia a spart cărămizi cu mâinile 
goale, a rupt gâtul sticlelor cu shuto, dar mai ales a înfruntat 47 de tauri cărora 
le-a rupt coarnele, iar pe patru dintre ei a reușit să îi ucidă. În 1957, aflat în 
Mexic, Oyama era cât pe ce să fie ucis în timpul unei lupte cu un taur care a 
reușit să îl rănească și a petrecut șase luni în spital. În perioada aceasta, din 
cauza că majoritatea luptelor în care se angaja se terminau în câteva secunde, 
de multe ori în urma unei singure lovituri, a căpătat porecla de „Godhand” 
(Mâna lui Dumnezeu). Japonezii obișnuiau să spună despre Oyama: „Ichi geki, 
hissatsu”, ceea ce înseamnă „o lovitură, moarte sigură”. Tot în această 
perioadă, Oyama l-a cunoscut pe shihan Jacques Săndulescu, românul cu care 
avea să fie prieten până la sfârșitul zilelor. 

În 1953, Mas Oyama a inaugurat primul lui dojo, pe o parcelă din Mejiro, 
Tokio. În 1956, într-un studio de balet aflat în spatele Universitășii Rikkyo, 
Oyama avea să adune sub îndrumarea lui nu mai puțin de 700 de elevi. 
Practicanți ai altor stiluri obișnuiau să vina în acest dojo pentru sparring, iar 
Oyama și elevii lui încercau să preia de la aceștia tehnici care se dovedeau 
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folositoare în luptă. În felul acesta Kyokushinul a evoluat și s-a dezvoltat în arta 
marțială care este astăzi. 

În 1964, luptătorii de box thailandez îi provoacă pe japonezi la o întâlnire 
cu cinci dintre ei, iar Oyama acceptă. Trei dintre elevii lui câștigă în fața 
thailandezilor și astfel Oyama dovedește încă o dată supremația Kyokushin-ului. 
În același an se pun bazele cartierului general al Kyokushinkai Kan. 

Ideea lui Oyama de a aduna într-un singur campionat cei mai puternici 
luptători ai lumii a generat un fenomen extraordinar. Primul campionat mondial 
ținut în 1975 în Tokio a repurtat un succes extraordinar. Practicanții altor stiluri 
veniți la competiție au fost aproape toți eliminați în primele tururi. De atunci, din 
patru în patru ani, japonezii organizează în Țara Soarelui Răsare un campionat 
mondial la care sunt invitați cei mai buni luptători din fiecare țară unde se 
practică Kyokushin-ul. Și simpla participare la un astfel de eveniment este o 
onoare pentru orice luptător din oricare parte a lumii. 

În 26 aprilie 1994 Masutatsu Oyama moare de cancer la plămâni. Ca 
urmare a decesului, Organizația Internațională de Kyokushin se divide în mai 

multe fracțiuni. ■ 
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EVOLUŢIA  

câinelui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Ştefan Alexandru Stoica, Alin Daniel Cojan, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Câinele, supranumit cel mai bun prieten al omului, descinde din 

lupii care au fost domesticiţi în Europa în urmă cu aproximativ 20.000 

de ani. Acestea au fost spuse de autorii unui studiu, care infirmă teoriile 

potrivit cărora primii câini din lume ar fi apărut în Orientul Apropiat sau 

în Asia. 

Niciun schelet canin mai vechi de 13.000 de ani nu a fost 

descoperit în Orientul Apropiat şi nici în China, au subliniat autorii 

studiului. Pentru acest studiu, oamenii de ştiinţă americani au analizat 

ADN-ul mitocondrial (transmis de mamă) descoperit în osemintele a 10 

lupi şi a opt câini străvechi, cei mai mulţi originari din Europa. Toate 

aceste animale au trăit în urmă cu mai multe mii de ani, iar doi dintre ei 

au trăit în urmă cu peste 30.000 de ani. 

Cercetătorii au comparat apoi aceste ADN-uri străvechi cu acelea 

provenind din genomurile a 77 de câini domestici, 49 de lupi şi patru 

coioţi moderni şi au stabilit că exemplarele canine din zilele noastre sunt 

înrudite genetic cu vechii lupi sau cu câinii provenind din Europa, dar 
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nu cu lupii contemporani. 

Oamenii de ştiinţă au ajuns astfel la concluzia potrivit căreia 

câinii provin din vechii lupi din Europa, care reprezintă în prezent o 

specie dispărută. Potrivit profesorului Wayne, domesticirea lupilor, cel 

mai mare carnivor domesticit vreodată de om, a fost realizată mai 

degrabă de grupurile de vânători-culegători decât de comunităţile 

sedentare care s-au dezvoltat odată cu avântul agriculturii în urmă cu 

10.000 de ani. 

Lupii urmau iniţial acele grupuri umane şi se hrăneau cu carcasele 

pe care acestea le lăsau în urmă. De-a lungul timpului, lupii s-au 

apropiat de acei oameni "pentru a sfârşi prin a evolua împreună", afirmă 

autorii studiului. Devenind animale într-o constantă migrare, acei lupi 

şi-au abandonat simţul teritorialităţii şi s-au reprodus cu o diversitate 

mai mare decât lupii obişnuiţi. 

Aceste rezultate vor trebui confirmate cu ajutorul unei analize de 

secvenţiere genetică a nucleelor celulare, un eşantion genetic mult mai 

extins, însă această sarcină nu va fi deloc una uşoară, întrucât ADN-ul 

nuclear din rămăşiţele osoase străvechi are tendinţa de a se degrada. 

Această analiză, mult mai complexă, a ADN-ului nu va schimba 

însă principalele concluzii ale studiului, ci va dezvălui mai multe detalii, 

consideră profesorul american. Alţi oameni de ştiinţă au contestat 

imediat rezultatele acestui studiu. ■ 
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                                                                » Alin Hortopan, 9A 

Liceul Energetic Târgu Jiu  

 

Eminem, născut sub numele Marshall Bruce Mathers III, pe 17 
octombrie 1972, în St. Joseph, Missouri este un rapper American care a vândut 
peste 80,000,000 de albume la nivel mondial. El a devenit faimos in 1999 odată 
cu lansarea albumului The Slim Shady LP. Următorul album The Marshall 
Mather LP a devenit cel mai bine vândut album rap din istorie. Pe 15 mai 2009 
Eminem a lansat albumul Relapse, primul album de studio de după Encore din 
2004. 

Si-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei atât in orașul in care s-a 
născut, cat si in Detroit. Atras fiind de muzica rap încă din adolescenta, Eminem 
a început sa cânte de la vârsta de 14 ani, repetând in subsolul casei unui coleg 
de școală. Cei doi şi-au luat numele de scena de Manix si M&M (Marshall 
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Mathers), schimbând in scurt timp in Eminem. Pentru a putea trece peste 
piedicile si concepțiile rasiste cum ca albii nu cântă rap, s-a hotărât ca modul cel 
mai ușor de a câștiga audienţa in lumea “underground” este de a face rap battle 
cu alți rapperi, în cluburi. Deși nu a fost acceptat imediat, in timp a devenit atât 
de popular încât oamenii îl provocau pentru a-si face un renume ei insisi. 
Controversele rezultate din versurile sale au reprezentat cea mai buna reclama 
pe care orice muzician si-ar fi dorit-o. Nu a mai existat un rapper de rasa 
caucaziana care sa aibă succesul sau. Sinuciderea unchiului sau a determinat 
ieșirea sa pe o scurta perioada din lumea muzicii rap, dar s-a întors si a început 
sa primească oferte de a forma grupuri. Pentru prima data s-a alăturat formației 
New Jacks, apoi formației Soul Intent de unde a scos prima melodie, in 1995. 
Un rapper pe nume Proof, alături de care a cântat Eminem, l-a plăcut atât de 
mult încât l-a invitat sa formeze un grup. Acestui grup I s-au alăturat câțiva 
prieteni si au alcătuit D12, format din șase membri, fiecare având proiectul sau 
solo. Nașterea primului său copil a pus, din nou, cariera sa pe planul doi fiind 
nevoit să lucreze pentru a avea grijă de familia lui. Acest lucru a determinat 
începutul compozițiilor de texte cu conținut explicit, arătându-și astfel nefericirea 
și tristețea. Un album de debut în 1996 - “ Infinite” a deviat ruta sa artistică însă 
a primit și ceva laude comparându-l cu Nas și AZ. Apoi a creat “Slim Shady”, 
un alter ego, deoarece i s-a făcut frică să cânte despre ceea ce simte. Scriind 
despre sentimentele sale, a avut mult material în același an, atunci când mama 
sa a fost acuzată de abuz mental și fizic asupra fratelui său mai mic. Anul 
următor prietena sa l-a părăsit și i-a interzis să mai viziteze copilul, așa că a fost 
obligat să se mute înapoi cu mama sa, experiență care i-a mărit ura pentru ea. 
Ceea ce scria devenea din ce în ce mai rău, dar asta după începutul abuzului 
de alcool și de droguri (somnifere – din cauza stresului nu mai putea să doarmă 
și a fost nevoie să apeleze la medicamente, dar a devenit dependent). 

O tentativă de sinucidere ratată a fost ultima picătură, apoi a realizat că 
singurul mod de a evada din viața sa atât de tristă era să se ocupe serios de 
muzică. A scos LP-ul “Slim Shady” plin de spirit, vesel, amuzant și provocator. 
Făcând o impresie foarte bună, nu numai prin modalitatea sa de a cânta rap 
nazal ci și prin culoarea pielii, a fost numit “marea speranță albă”.  

După cum spune «legenda», Dr. Dre i-a descoperit caseta pe treptele 
casei de producție Interscope, însa în realitate, Eminem a ocupat locul doi la un 
concurs de freestyle, în 1997. Concursul se chema Rap Olympics MC Battle și 
a avut loc în Los Angeles. După concurs i s-a cerut un demo. După o lună Dr. 
Dre a ascultat demo-ul lui Eminem. Dre a fost mai uimit de culoarea pielii decât 
de talentele sale. După nici o ora din prima întâlnire înregistrau deja “My Name 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alter_ego
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Is”. Dre a fost de acord să-i producă albumul și au scos melodia “Just Don’t 
Give a Fuck” pentru a-și face reclamă albumului. S-a împăcat cu prietena sa, cu 
care s-a căsătorit în 1998, iar Interscope îl promova ca pe discipol al lui Dre. O 
apariție pe Kid Back’s Devil Without a Cause l-a ajutat să-și îmbunătățească 
imaginea și să devină mult mai cunoscut. Cel mai bine-vândut LP al lui Eminem 
vine în anul 1999, având marele hit (atât melodie cât și videoclip) “My Name Is”, 
plus “Guilty Conscience”, ce i-au adus în următorul an câștigarea de trei ori a 
discului de platină. Devenind foarte vizibil, critici numeroase au apărut la adresa 
versurilor și conţinutului explicit. Discipol al lui Dr. Dre, rapperul Eminem devine 
în 1999 unul dintre cei mai controversați rapperi din branșă. Folosind beat-uri 
inteligente și având un talent incredibil de a da frâu liber sentimentelor și 
întâmplărilor nefericite ce i-au ocupat toată copilăria, succesul său devine cel 
mai mare succes de la debutul solo al lui Dr. Dre, cu șapte ani în urmă. Iar in 
2002 a apărut in filmul "8 Mile" alături de Brittany Murphy. Filmul a fost un 
succes financiar și de critică. Eminem a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai 
bună melodie originală pentru "Lose Yourself". În 2002 a reapărut pe scenă cu 
“Without Me”, melodie ce-i ataca pe Moby și pe Limp Bizkit, și sărbătoarea 
reintrarea sa în lumea muzicii. Melodia “Cleanin’ Out My Closet” a arătat 

copilăria sa disfuncțională și a explicat ura pe care o poartă pentru mama sa. ■ 
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» Roxana Puiu, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Produsele cosmetice sunt produse importante, de larg 
consum, cu un rol esenţial în viaţa fiecăruia. În ziua de azi 
majoritatea tinerelor folosesc foarte des aceste produse neştiind 
că acestea pot conţine substanţe  nocive, cum ar fi: coloranţii, 
conservanţii, parfumurile, care ar putea dăuna tenului sau pielii. 
De exemplu pot provoca alergii (creme de corp, loţiuni, creme de 
faţă, şi, în special, produsele de machiaj) sau pot provoca 
căderea părului (vopsele de păr ,decoloranţi de păr) etc. Un alt 
produs care ar aduce probleme de sănătate este rujul,  în aceste 
produse au fost găsite urme de plumb, cadmiu, aluminiu şi alte 
metale periculoase. Plumbul poate fi foarte periculos pentru 
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sănătate, el fiind o neurotoxină prezentă în nu mai puţin de 24 de 
produse studiate de specialişti. Cel mai periculos este cromul, şi 
el fiind găsit în aceste produse. Cromul este cunoscut pentru 
efectul său cancerigen, el provocând cancer pulmonar şi la 
stomac. Femeile care folosesc aceste produse în exces trebuie 
să ştie că aluminiul prezent în ele este un alt metal toxic pentru 
corpul uman, excesul folosirii acestor produse fiind periculos 
pentru sănătate. Specialiştii mai spun că femeile insărcinate sunt 
cele mai expuse pericolului, aceste produse putând să provoace 
probleme neurologice şi cognitive viitorului copil. Femeile absorb 
anual 2-3 kilograme de substanţe toxice prin intermediul 
cosmeticelor uzuale. 

 O femeie foloseşte zilnic cel puţin 12 produse cosmetice şi 
de ingrijire corporală având, în medie, un aport zilnic de 175 de 
compuşi chimici.  

Afectate nu sunt numai femeile, ci şi  bărbaţii, pentru că şi 
produsele destinate lor (cremă sau spumă de ras, after-shave, 
şampon au aceleaşi ingrediente periculoase). Dar cel mai grav 
este că astfel de substanţe se regăsesc inclusiv în produsele 
destinate îngrijirii copiilor. Faptul că produsele cosmetice sunt 
făcute să stea mult pe raft, spre deosebire de produsele 
alimentare, contribuie la toxicitatea lor si la potenţialul cancerigen 
ridicat. ■ 
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Parfumul  
şi frumuseţea femeilor  

 
» Maria Vlădulescu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 
Femeile utilizează de milenii parfumurile pentru a fi mai 

atrăgătoare. Un studiu ştiinţific recent a confirmat că, într-adevăr, 
chipurile femeilor sunt percepute ca fiind mai frumoase în prezenţa 
unui miros plăcut, demonstrând că mirosurile pot influenţa felul în 
care ne vedem unii pe ceilaţi, spun autorii studiului. 

Unui număr de 18 tineri adulţi, dintre care două treimi erau 
femei, le-au fost arătate fotografii ale feţelor a 8 femei. Concomitent, 
în încăpere au fost introduse 5 feluri de mirosuri, câte unul odată. 
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Mirosurile erau produse cu ajutorul unui amestec de ulei de peşte (cu 
miros neplăcut) şi ulei de trandafir (cu  miros plăcut), concentraţiile 
lor variind, astfel încât mirosul devenea plăcut în diferite grade. 

Participanţii au fost rugaţi să evalueze gradul de atractivitate şi 
vârsta femeilor din imagini, precum şi cât de plăcut li se părea 
mirosul. 

Cercetătorii de la Monell Chemical Senses Center şi compania 
Unilever au constat, astfel, că gradul de atractivitate a feţelor 
femeilor, perceput de participanţi, era influenţat de cât de plăcut li se 
părea mirosul din cameră.  

Feţele femeilor păreau mai atrăgătoare în prezenţa unui miros 
plăcut. Atractivitatea mirosului şi atractivitatea chipului erau, 
aşadar, integrate într-o evaluare emoţională combinată, spun 
cercetătorii. 

În schimb, evaluarea vârstei nu pare a fi influenţată de miros: 
mirosul plăcut nu le făcea pe femeile din fotografii să pară  mai 
tinere, ci doar mai frumoase.  

Se crede că această diferenţă apare deoarece evaluarea 
gradului de atractivitate ar fi un proces emoţional, pe când evaluarea 
vârstei ar fi un proces cognitiv, raţional. 

Cercetătorii intenţionează ca, în continuare, să afle dacă aceste 
descoperiri sunt valabile şi  atunci când e vorba despre evaluarea 
gradului de atractivitate a feţelor masculine. ■ 

 
Sursa: Mail Online 

  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2643200/How-perfume-make-prettier-Scientists-pleasant-smells-make-female-faces-attractive.html
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Marijuana. 
efecte negative 

 

 

 

 

 

 

 

Un studiu recent sugerează o posibilă legătură între consumul de 

cannabis în rândul adolescenţilor şi tulburările ulterioare de somn. 

Cercetătorii de la Universitatea Pennsylvania din Philadelphia au 

observat o posibilă legătură între tulburările de somn  ale unor adulţi şi 

faptul că aceştia au fumat cannabis înainte de vârsta de 15 ani. 

Jilesh Chheda, autorul studiului, spune că subiecţii analizaţi 

sufereau de insomnie, adormeau greu, se trezeau des în timpul nopţii şi 

nici ziua nu se puteau odihni. El spune că cercetarea sugerează că nu 

contează cât de des este fumată marijuana, ci vârsta la care a fost 

consumată prima dată. În cadrul studiului, au fost observaţi adulţi cu 

vârsta între 20 şi 59 de ani, iar dintre aceştia 1.811 au recunoscut că 

fumează sau au fumat marijuana. 

Concluzia cercetătorilor a fost că persoanele care au început să 

consume acest drog la o vârstă foarte fragedă au avut ulterior mai multe 

probleme cu somnul. Cercetătorii nu ştiu dacă marijuana provoacă 

insomnia sau această tulburare de somn este motivul pentru care unele 

persoane ajung să consume drogul.Cert este că marijuana nu are un efect 

benefic în combaterea insomniei.Consumul acestei substanţe a fost 

legalizat în mai multe state din SUA, dar guvernul federal o consideră 

încă un drog de mare risc. Rezultatul cercetării a fost publicat în revista 

online Sleep. ■      Sursa: Daily Mail  

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2647211/Smoking-cannabis-adolescence-cause-insomnia-Study-finds-use-drug-15-twice-likely-trouble-sleeping.html
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Cum ţi se schimbă 
creierul după  
o noapte de nesomn?  
 

După o singură noapte de nesomn, chiar şi un creier sănătos 

prezintă un nivel mai mare decât normal al proteinei ce stă la baza bolii 

Alzheimer, arată cercetătorii olandezi. 

„Credem că somnul ajută la reducerea nivelului de beta amiloid 

din creier, iar dacă somnul vă este dereglat, această reducere nu mai are 

loc”, a explicat coordonatorul studiului, dr. Jurgen Claassen de la 

Radboud University Medical Center din Nijmegen. 

Cercetătorul afirmă că este posibil ca în cazul oamenilor care nu 

reuşesc în mod repetat să aibă parte de un somn bun noaptea, 

concentrarea de beta amiloid poate creşte şi poate fi un factor în apariţia 

bolii Alzheimer. 

Alzheimerul este cea mai răspândită formă a demenţei, fiind cea 

de-a şasea cauză a decesului în rândul americanilor de vârsta a treia, 

peste 5 milioane de americani fiind afectaţi în prezent de această boală. 

Alzheimerul este deosebit de alte forme ale demenţei, fiind definit 

parţial de acumularea în creier a plăcilor de beta amiloid. Cauzele bolii 

Alzheimer nu sunt cunoscute, dar se crede de mult timp că plăcile de 

beta amiloid joacă un rol important. 

Claassen şi colegii săi au explicat în studiul publicat în 

jurnalul JAMA Neurology că studiile pe şoareci au descoperit reduceri 
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ale nivelului de beta amiloid în creierul animalelor sănătoase după o 

noapte bună de somn. Acest lucru sugerează că somnul joacă un rol în 

curăţarea peste noapte a acestei proteine din creier. 

Pentru a vedea dacă acelaşi lucru este valabil şi în cazul 

oamenilor, cercetătorii au recrutat 26 de bărbaţi de vârstă mijlocie cu 

obiceiuri de somn normale pentru a le măsura nivelul proteinei înainte şi 

după somn (sau după o noapte de nesomn). 

Bărbaţii au fost aduşi la clinică, unde li s-a introdus un cateter în 

şira spinării pentru a colecta mostre de fluid înainte de culcare şi după 

trezire. Jumătate dintre participanţi au fost selectaţi aleatoriu pentru a 

dormi peste noapte, iar ceilalţi bărbaţi au fost ţinuţi treji. 

Cercetătorii au descoperit că bărbaţii care au dormit toată noaptea 

prezentau un nivel al proteinei beta amiloid cu 6% mai mic dimineaţa 

decât atunci când s-au culcat. În schimb, bărbaţii care au fost ţinuţi treji 

prezentau acelaşi nivel dimineaţa. 

Calitatea somnului prezenta o legătură cu scăderea cantităţii de 

beta-amiloid, ceea ce sugerează că un somn mai bun duce la o curăţare 

mai mare a aminoacidului, scriu cercetătorii. 

„Credem că beta amiloidul este curăţat din creier sau este produs 

mai puţin în timpul somnului”, a spus Claassen, care a adăugat că 

ambele variante ar putea fi adevărate. 

Deşi cei mai mulţi oameni nu vor sta treji toată noaptea preţ de 

mai multe săptămâni, Claassen afirmă că inclusiv nopţile în care 

dormim parţial se pot aduna. 

„Noi am studiat o noapte în care nu s-a dormit deloc, ceea ce este 

cazul extrem, dar este o situaţie similară unei săptămâni de deprivare 

parţială de somn”, a comentat cercetătorul. 

„Pe baza acestui studiu şi a altor cercetări, ar fi bine ca oameni să-

şi studieze comportamentul de somn, dar să nu se înspăimânte dacă 

ratează o noapte de somn”, a mai spus acesta. 

Claassen recunoaşte că rezultatele echipei sale nu demonstrează 

că un somn odihnitor va preveni apariţia bolii Alzheimer. Somnul ar 

putea fi doar unul din mai mulţi factori de risc pentru această boală, 

spune cercetătorul. Printre alţi factori de risc se numără genele, 

hipertensiunea arterială şi obezitatea. „Credem că este o boală care are 

mai multe cauze, nu doar una, dar nu ştim care sunt acestea”, a mai spus 

specialistul. ■ 
Sursa: Reuters  
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CE-I FACE CREIERULUI  
POLUAREA DIN ORAŞE 

 

 
Expunerea timpurie la poluarea atmosferică provoacă în creier 

apariţia unor schimbări nocive similare celor constatate la persoanele cu 

autism şi schizofrenie, iar creierul masculin se dovedeşte mai vulnerabil 

decât cel feminin, arată un nou studiu. 

Rezultatele acestor cercetări noi, efectuate pe şoareci de laborator, se 

potrivesc cu cele ale unor studi anterioare care descoperiseră corelaţii între 

poluarea produsă de traficul rutier şi prevalenţa autismului la copii.  

Autorii studiului, publicat în Environmental Health Perspectives, au 

expus şoarecii, în primele două săptămâni după naştere, unor niveluri de 

poluare atmosferică echivalente celor constatate în oraşele de mărime 

medie. Cercetătorii s-au concentrat asupra particulelor de carbon ultra-fine 

de tipul celor emise de fabrici şi de motoarele automobilelor. 

Şoarecii expuşi acestui tip de poluare au obţinut scoruri mai slabe la 

testele de evaluare a memoriei pe termen scurt, a capacităţii de învăţare şi a 

impulsivităţii. 

În afară de acesta, specialişti au observat modificări fizice la nivelul 

creierului: semne de inflamaţie şi mărirea de 2-3 a dimensiunilor 

ventriculelor din ambele emisfere cerebrale. Aceste defecte au rămas 

vizibile luni întregi după expunerea la poluanţi, ceea ce sugerează că ele ar 

putea fi permanente. De asemenea, şoarecii respectivi aveau niveluri 

anormal de mari de glutamat în creier, aşa cum se constată şi la oamenii cu 

autism şi schizofrenie. 

Anul trecut, un studiu publicat în JAMA Psychiatry arătase că acei 

copii care îşi petrec primul an de viaţă în zone cu nivel ridicat de poluare 

rutieră prezintă un risc de trei ori mai mare de a fi autişti. ■ 
Sursa: Mail Online  
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Când ne face  

facebook  
să fim mai trişti? 

 

Utilizarea Facebook îi face pe unii oameni să fie mai trişti, arată o 

cercetare recentă. Totuşi, care să fie cauzele care fac ca această reţea 

socială să ne afecteze starea de spirit? Un nou studiu ce s-a aplecat 

asupra metodelor diferite de interacţionare pe Facebook oferă un 

răspuns: consumarea conţinutului ce descrie o versiune idealizată a 

vieţilor altor persoane face ca realitatea să fie mai dureroasă. 

Oamenii de ştiinţă dezbat de mai mulţi ani impactul Facebook 

asupra utilizatorilor, atât asupra stării de spirit de moment, cât şi asupra 

nivelului mai profund al satisfacţiei cu viaţa. Unele studii au arătat că 

Facebook ne face mai fericiţi, iar altele că ne face mai trişti. 
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Una dintre probleme era faptul că majoritatea studiilor erau 

transversale, capturând doar o imagine de moment a oamenilor. Acest 

tip de studiu face dificilă separarea utilizării Facebook de numeroşi alţi 

factori ce influenţează starea de spirit, de la munca excesivă până la 

problemele romantice. Un studiu efectuat în august 2013 de Ethan 

Kross, un psiholog de la Universitatea Michigan, a evitat această 

problemă prin studierea modului în care oamenii foloseau Facebook de-

a lungul timpului. Cercetătorul îi întreba pe oameni despre starea lor de 

spirit de 5 ori pe zi, timp de două săptămâni. Concluzia studiului a fost 

că pe măsură ce utilizăm mai mult Facebook, devenim mai trişti. 

Acel studiu a devenit una dintre cele mai citate cercetări din 2013, 

fiind relatat de presa din întreaga lume. Totuşi, rezultatele nu ofereau 

niciun indiciu care să explice care era motivul pentru care reţeaua 

socială avea acest efect negativ asupra oamenilor. 

De atunci, cercetătorii din mai multe laboratoare, inclusiv cel 

condus de Kross, au încercat să identifice mecanismele din spatele 

efectului observat. În loc să se limiteze la studierea stării de spirit a 

oamenilor şi a modului în care foloseau Facebook de-a lungul timpului, 

oamenii de ştiinţă au apelat la o intervenţie, solicitând participanţilor la 

studiu să viziteze în mod repetat un laborator din Ann Arbor, unde 

foloseau conturile personale de Facebook în moduri specifice. 

Interacţionarea cu reţeaua socială Facebook constă, în cele din urmă, 

într-un set de activităţi, de la navigarea prin imaginile postate de 

utilizatori şi interacţionarea prin butonul „îmi place” până la 

interacţionarea directă cu alte persoane prin mesaje directe şi 

comentarii. 

Cu ocazia întrunirii anuale a Association for Psychological 

Science, ce a avut loc săptămâna trecută în San Francisco, California, 

Kross a dezvăluit noile descoperiri ale echipei sale. Rezultatele noilor 

cercetări sugerează că nu se înregistrează niciun efect asupra stării de 

spirit a utilizatorului dacă acesta foloseşte Facebook în mod „activ”. 

Atunci când participanţii la studiu interacţionau în mod direct cu reţeaua 

socială prin postarea de statusuri, împărtăşirea de conţinut şi prin 

transmiterea de mesaje către alte persoane, starea de spirit a acestora 

rămânea la fel de-a lungul zilei. În schimb, efectul negativ asupra stării 

de spirit ce fusese identificat de Kross în studiul din 2013 reapărea 

atunci când cercetătorilor solicitau participanţilor la studiu să folosească 

Facebook în mod „pasiv”, adică doar să frunzărească prin imaginile ce 



 

impuls   85 

înfăţişau momentele fericite ale altor persoane şi să citească 

conversaţiile altor oameni fără a contribui. 

„Utilizarea Facebook nu este negativă în sine”, a concluzionat 

Kross, „ci doar utilizarea pasivă”. Psihologiii prezenţi la întrunirea 

anuală au lansat mai multe ipoteze pentru a explica acest efect. Spre 

exemplu, o teorie susţine că oamenii postează versiuni idealizate ale 

vieţilor lor pe Facebook, iar atunci când oamenii compară aceste 

versiuni idealizate cu viaţa lor reală, efectul este unul toxic. În ceea ce 

priveşte efectul Facebook asupra satisfacţiei cu viaţa pe termen lung, 

Kross susţine că este nevoie de mai multe studii pentru a obţine un 

răspuns convingător. 

Megan Moreno, un psiholog de la Seattle Children’s Hospital din 

Washington ce foloseşte datele Facebook pentru a studia sănătatea 

adolescenţilor, a lăudat studiul lui Kross, subliniind că „acest tip de 

studiu ce apelează la intervenţii este exact de ceea ce avem nevoie”. 

Moreno a adăugat că „acum este important de aflat care este legătura 

între acest impact negativ al Facebook şi simptomele depresiei pe care 

le urmărim”. Cercetătoarea a concluzionat că „ar fi extraordinar dacă 

îmbunătăţirea stării de spirit a oamenilor ar putea fi realizată prin câţiva 

paşi simpli, cum ar fi încurajarea interacţiunilor active online şi prin 

descurajarea navigării pasive”. ■ 

 
SCIENCE MAG 

  

http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2014/05/will-facebook-make-you-sad-depends-how-you-use-it
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Curiozităţi  

despre femeile care publică  

informaţii personale pe Facebook.  
 
Utilizatorii care oferă cele mai multe informaţii personale despre viaţa 

lor pe reţelele sociale se declară în realitate singuratici şi chiar deprimaţi. Un 

studiu a demonstrat legătura între detaliile publicate online şi izolarea în care 

trăiesc aceşti utilizatori. 

Cercetătorii de la Universitatea Charles Stuart din New South Wales, 

Australia, au făcut un studiu la care au luat parte 616 femei, utilizatoare de 

Facebook. Dintre acestea, 308 s-au declarat „singuratice”, fără o viaţă socială 

activă. În mod surprinzător, ele publicau mai multe date despre viaţa lor 

personală decât femeile care se declarau sociabile. Informaţiile private 

conţineau detalii despre statusul relaţiei, adresa, cărţile şi filmele preferate. 

Aproximativ 98% dintre utilizatoarele „singuratice” au scris care este 

statusul relaţiei lor, iar 79% au oferit alte detalii personale, cum ar fi activităţile 

preferate în timpul liber. Prin comparaţie, doar 65% dintre utilizatoarele care se 

considerau sociabile au scris aceste informaţii. 

Cercetătorii spun că tendinţa este oarecum firească. Femeile speră ca în 

acest fel să îi încurajează pe alţi utilizatori să intre în legătură cu ele, astfel încât 

să nu se mai simtă aşa de izolate, singure, precizează Yeslam Al-Saggaf, unul 

din autorii acestui studiu. 

O cercetare anterioară, realizată anul trecut de Universitatea din 

Michigan, a sugerat că reţelele sociale, în loc să ne ajute să fim mai conectaţi cu 

alţi oameni, ne izolează şi ne fac să ne simţim mai neîmpliniţi. ■ DAILY MAIL  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2640390/The-unsocial-network-Facebook-users-say-lonely-likely-overshare-personal-information.html
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4 Sfaturi  
pentru o poză de profil perfectă 

 

Peste 33% dintre cupluri se cunosc acum online, iar numărul lor 

este în continuă creştere. De aceea, pentru cei singuri, care îşi caută 

online un partener, poza de profil este esenţială.  

Deşi pare simplu, este foarte greu să găseşti o poză perfectă 

pentru profil, mai ales că prima impresie contează când vine vorba de 

căutarea unui partener. 

Iată câteva sfaturi de care ar fi bine să ţineşi cont pentru a avea 

succesul dorit. 

1. Mare atenţie de editarea pozei! Nu folosiţi Photoshop şi nici nu 

tăiaţi din poză alte persoane, pentru că aceste modificări sunt imediat 

observate. 

Persoanele interesate vor rămâne cu o impresie prostă despre voi, 

vor crede că nu sunteţi interesaţi de detalii. La fel, nu vă fotografiaţi 

lângă obiective turistice celebre, pentru că atunci nimeni nu se mai uită 
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la chipul vostru. Portretul trebuie să fie în prim plan, pe un fundal care 

să nu distragă atenţia. 

2. Evitaţi pozele de tip selfie. Chiar dacă sunt la modă, de obicei 

foarte puţine sunt cu adevărat reuşite. 

În primul rând, evitaţi pozele care sugerează narcisismul, cum 

sunt cele făcute în oglinda de la baie sau la bustul gol (în cazul 

bărbaţilor). Acestea lasă impresia de superficialitate. 

Nici ochelarii de soare nu dau bine în poza de profil, pentru că 

sugerează că aveţi ceva de ascuns. Contactul vizual, privirea, sunt detalii 

importante, pentru că inspiră încredere. 

3. Detaliile contează. Nu vă fotografiaţi cu un machiaj excesiv, 

dar aveţi grijă să vă puneţi în valoare aspectele pozitive şi să ascundeţi 

pe cât posibil amănuntele de care nu sunteţi prea mulţumiţi. 

4. Nu folosiţi ca poză de profil o fotografie în care apăreţi alături 

de altcineva. Nici pozele de grup nu sunt indicate, este posibil ca un 

potenţial partener să fie mai interesat de o altă persoană din poză decât 

de voi. ■ 
MICHIGAN CHRONICLE 

 

  

http://michronicleonline.com/2014/05/26/picture-perfect-4-crucial-mistakes-online-daters-are-making-with-their-profile-photos/
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Cât de periculoasă  
 

Expunerea la soare în intervalele 9.00-9.30 şi 17.00-17.30 asigură 

tot necesarul de vitamina D, în timp ce efectul ultravioletelor în perioada 

prânzului este la fel de periculos vara şi iarna, iar hainele şi automobilul 

nu oferă protecţia necesară, spune preşedintele SRD, prof. dr. Alexandru 

Tătaru. 

"Oamenii trebuie să înţeleagă că în intervalul 11.00-16.00 

efectele ultravioletelor sunt maxime atât vara, cât şi iarna. De aceea, 

pregătirea pielii pentru sezonul estival ar trebui să înceapă din martie. 

Hainele şi automobilul nu protejează de radiaţia solară.  

De aceea, ar fi bine să evităm plimbările la orele prânzului, 

atunci când soarele arde. Facem această precizare întrucât, din 

nefericire, prevalenţa cancerelor de piele creşte", a declarat 

preşedintele Societăţii Române de Dermatologie (SRD), prof. dr. 

Alexandru Tătaru, într-o conferinţă de presă despre campania pentru 

depistarea melanomului şi prevenirea cancerului cutanat. 

Prof. dr. Tătaru a recomandat, în acest context, evitarea expunerii 

la soare în perioada prânzului, utilizarea produselor de fotoprotecţie şi 

reducerea numărul de vizite la saloanele de bronzare artificială. 
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Campania "Cancerul de piele poate fi identificat", o continuare a 

iniţiativelor similare derulate în anii precedenţi, îşi propune, şi în 2014, 

să aducă medicii dermatologi tot mai aproape de pacienţi în lupta contra 

cancerului de piele, urmând să fie oferite informaţii şi consultaţii 

gratuite populaţiei aflate pe litoralul Mării Negre şi elevilor din 

Bucureşti, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş, Oradea şi Craiova. 

"Îşi propune depistarea precoce a leziunilor cu potential malign 

sau a tumorilor maligne în stadiu incipient. În continuare, susţinem 

necesitatea educării populaţiei în legătură cu această problemă, 

încercând să subliniem, o dată în plus, importanţa măsurilor 

profilactice, posibilităţile de depistarea precoce a leziunilor şi 

modalităţilor terapeutice existente în România şi la nivel mondial", a 

spus dr. Alin Nicolescu, secretarul general al SRD. 

Campania, organizată de SRD şi Academia Europeană de 

Dermatologie şi Venerologie, se va desfăşura simultan în staţiunile 

Eforie Nord, Neptun şi Jupiter, în perioadele 25-27 iulie, 22-24 august si 

29-31 august, între orele 8.00 şi 17.30. 

Astfel, în locuri special amenajate, minimum 12 medici 

dermatologi din ţară (câte patru în fiecare staţiune), cărora li se vor 

adăuga medici din Constanţa, vor oferi consultaţii şi informaţii gratuite 

pacienţilor, dar şi turiştilor doritori de investigaţii preventive. 

Pe lângă pliantele informative legate de depistarea melanomului 

şi prevenirea cancerului cutanat, turiştii vor primi mostre de creme 

fotoprotectoare. 

În perioada 2-15 iunie, medicii vor fi prezenţi în liceele din 

Bucureşti, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş, Oradea şi Craiova. 

Anul trecut, în cadrul acestei campanii au fost consultaţi aproximativ 

3.000 de pacienţi, dintre care patru au fost diagnosticaţi cu melanom, 

406 - cu nev (aluniţă) atipic, 96 - cu cheratoză actinică, iar 15 - cu 

carcinom bazocelular. 

Mare parte din leziunile diagnosticate au fost cauzate de 

expunerea îndelungată şi neprotejată la soare, au precizat specialiştii. ■ 
 

 

MEDIAFAX 
 
  

http://www.mediafax.ro/
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Luna IULIE. Repere 
 
►1 IULIE * 1946: Se naşte Aimée Iacobescu, actriță română de teatru și film  * 1961: 
Moare Louis-Ferdinand Céline, scriitor francez (n. 1894) ►2 IULIE * 1838: A apărut, la 
Brașov, Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, 
supliment literar al „Gazetei de Transilvania". * 1934: Noaptea cuțitelor lungi se termină 
cu moartea lui Ernst Röhm. * 1877: Se naşte Hermann Hesse, scriitor german, laureat 
al Premiului Nobel (d. 1962) * 1926: Se naşte Octavian Paler, scriitor și publicist român 
(d. 2007) * 1504: Moare  Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (n. 1433) * 1566: Moare 
Nostradamus, astrolog francez (n. 1503) * 1778: Moare Jean-Jacques Rousseau, filosof 
elvețiano-francez (n. 1712) * 1891: Moare Mihail Kogălniceanu, politician, gazetar și 
scriitor român (n. 1817) * 1961: Moare Ernest Hemingway, scriitor american, laureat al 
Premiului Nobel (n. 1899) * 1977: Moare Vladimir Nabokov, scriitor de origine rusă (n. 
1899) ►3 IULIE * 1886: Karl Benz dezvăluie oficial "Benz Patent Motorwagen", privit ca 



 

iunie 2014 92 

primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat de un motor. * 1898: 
Joschua Slocum devine primul navigator solitar care realizează înconjurul complet al 
Pământului * 1900: A avut loc prima ascensiune a unui dirijabil (zepelin). Ferdinand, 
conte von Zeppelin (1838–1917), constructor german de dirijabile, a fost primul care a 
folosit motorul cu combustie internă pentru propulsia dirijabilelor. * 1928: John Logie 
Baird englez a enunțat, pentru prima dată, principiul televiziunii în culori. * 1883: Se 
naşte Franz Kafka, scriitor evreu de limbă germană (d. 1924) * 1935: Moare André 
Citroën, inginer și om de afaceri francez, fondatorul Companiei Citroën (n. 1878) ►4 
IULIE * 1827: Sclavia este abolită în statul New York. * 1864: Decret domnesc privind 
înființarea Universității din București, care reunea într-un singur corp facultățile de 
Drept, Științe și Litere. Primul rector a fost juristul Gh. Costaforu. * 1876: S-a creat, la 
București, "Societatea națională de Cruce Roșie a României". La 23 august același an, 
societatea a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la Geneva. * 
1928: Marea Britanie: Este acordat dreptul deplin de vot pentru femei. * 1997: Nava 
spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte. * 1998: Japonia lansează sonda 
Nozomi pe Marte, și se alătură, astfel, Statelor Unite și Rusia în lista națiunilor care 
explorează spațiul. * 1807: Se naşte Giuseppe Garibaldi, general și om politic italian (d. 
1882) * 1854: Se naşte Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog român, fondator al 
școlii românești de microbiologie, membru al Academiei Române (d. 1926) * 1934: 
Moare Marie Curie, om de știință de origine poloneză, laureat al Premiului Nobel (n. 
1867) * Ziua Independenței, Statele Unite ale Americi ►5 IULIE * 328: Inaugurarea 
oficială a podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava (Corabia), construit peste 
Dunăre, de către arhitectul Theophilus Patricius * 1687: Este publicată lucrarea lui Isaac 
Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica * 1946: La Paris au fost 
prezentați primii bikini * 1996: S-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume * 1880: S-a 
născut Constantin Tănase, actor de revistă și scriitor român (d. 1945) * Republica 
Slovacă: Sărbătoare națională. Ziua sfinților slavi Chiril și Metodiu (se sărbătorește 
începând cu anul 1990) ►6 IULIE * 1189 - Richard I "Inimă de Leu" devine rege al 
Angliei. * 1415 - A fost ars pe rug reformatorul religios ceh Jan Hus (condamnat ca 
eretic); erou național al poporului ceh; creator al limbii literare cehe („De orthographia 
boemica") (n.~1369). * 1600 - Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov „domn al țării 
Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei", confirmând, documentar, prima unire 
politică a celor trei țări române (unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 
1600). * 1885 - Savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul 
antirabic. Pacientul este Joseph Meister, un băiat care a fost mușcat de un câine turbat. 
* 1907: Se naşte Frida Kahlo, pictoriță mexicană (d. 1954) * 1923: Se naşte Constantin 
Bălăceanu-Stolnici, medic și politician român, membru de onoare al Academiei Române 
* 1535: Moare Thomas Morus, umanist și politician englez, sfânt în bisericile catolică și 
anglicană (n. 1478) * 1854: Moare Georg Simon Ohm, fizician german (n. 1789) * 1883: 
Moare Ciprian Porumbescu, compozitor și dirijor român (n. 1853) * 1971: Moare Louis 
Armstrong, muzician american de jazz (n. 1901) * Republica Moldova: Ziua victimelor 
stalinismului ►7 IULIE * 1887: Se naşte Marc Chagall, pictor de origine rusă (d. 1985) * 
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1922: Se naşte Pierre Cardin, designer francez de modă * 1923: Se naşte Liviu Ciulei, 
regizor, scenograf, actor și arhitect român (d. 2011) * 1951: Moare Dimitrie Voinov, 
biolog, zoolog, histolog și citolog român (n. 1867) ►8 IULIE * 158: Data ultimei 
mențiuni epigrafice a Daciei Superior. * 1581: Lucaci "riitorul", profesor la Școala 
Mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv (slavon și românesc) al unei Pravile. 
Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. * 1868: A apărut, la Iași, manualul 
lui Ion Creangă: „Metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei I-a primare". * 1889: 
A fost publicată prima ediție a cotidianului american economic și financiar „Wall Street 
Journal". * 1901: În Franța, viteza automobilelor este limitată la 10 km/h. * 1922: A avut 
loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis (România–India, 0-5). * 
1946: A fost creată "Uniunea Internațională a Profesorilor". * 1942: Se naşte Șerban 
Foarță, poet și eseist roman * 1956: Moare Giovanni Papini, scriitor italian (n. 1881) * 
1968: Moare Petre Pandrea, filosof, sociolog, scriitor și ziarist român (n. 1904) *  1984: 
Moare Brassaï, pictor francez (n. 1899) ►9 IULIE * 1595: Astronomul Johannes Kepler 
a publicat lucrarea "Mysterium cosmographicum", în care menționează șase planete. * 
1902: Oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza 
somniferelor. * 1922: Johnny Weissmüller, înotător american originar din Timișoara, 
coboară sub 1 minut recordul mondial la 100 m liber (58.6 secunde). ►10 IULIE * 
2000: 30 milioane de oameni, din peste 2.000 orașe, au participat la un „Marș al lui 
Isus" pentru celebrarea celor 2.000 ani de creștinism. * 1509: Se naşte Jean Calvin, 
reformator religios francez (d. 1564) * 1856: Se naşte Nikola Tesla, fizician și inventator 
american de origine sârbă (d. 1943) * 1888: Se naşte Giorgio de Chirico, pictor italian 
(d. 1978) * 1895: Se naşte Carl Orff, compozitor și dirijor german (d. 1982) ►11 IULIE * 
1714: Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin. * 1987: 
5.000.000.000 de locuitori pe Terra. *  1797: Moare Ienăchiță Văcărescu, poet, istoric 
român (n. 1740) *  Ziua Mondială a Populației - A fost declarată ca zi internațională de 
către Organizația Națiunilor Unite în 1987, când populația lumii a atins pragul de 5 
miliarde. ►12 IULIE * 1859: Alexandru Ioan Cuza înființează Oficiul Central de 
Statistică Administrativă precursor al actualului Institut Național de Statistica. * 1882: Se 
naşte Traian Lalescu, matematician român, membru al Academiei Române (d. 1929) * 
1904: Se naşte Pablo Neruda (Neftali Reyes Basualdo), poet chilian, laureat Nobel (d. 
1973) * 1909: Se naşte Constantin Noica, filosof și eseist român (d. 1988) * 1912: Se 
naşte Nicolae Steinhardt, monah și scriitor român (d. 1989) * 1536: Moare Erasmus din 
Rotterdam, scriitor și filosof olandez (n. 1469) *  2004: Moare Mioara Avram, lingvistă 
româncă (n. 1932) ►13 IULIE * 1908: Femeile concurează la Jocurile Olimpice 
moderne pentru prima dată * 1928: La concursul automobilistic de la Monthelery din 
Franța, Matei Ghica stabilește 8 recorduri mondiale *  1977: O pană de curent de 25 de 
ore a cauzat panică și haos în New York * 1932: Moare Dimitrie Paciurea, sculptor 
român (n. 1873) ►14 IULIE * 1582: A apărut „Palia de la Orăștie“ – prima traducere 
românească a vechilor cărți biblice „Geneza“ și „Exodul“, tipărită la Orăștie de meșterul-
tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi, și diaconul Marian. Este un prețios document 
lingvistic mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. 
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Traducerea, chiar parțială a Bibliei, demonstra posibilitățile de expresie ale limbii 
române și capacitatea ei de a fi limbă de cultură. * 1862: Se naşte Gustav Klimt, pictor 
austriac (d. 1918) * 1967: Moare Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu), poet, scriitor și 
publicist român (n. 1880) * 2002: Moare Henri Wald, filosof raționalist român, elev al 
profesorului Mircea Florian (n. 1920) * Franța - Sărbătoarea națională - Ziua căderii 
Bastiliei (1789) ►15 IULIE * 1858: Au fost tipărite în Moldova, primele mărci poștale. 
Acestea erau vestitele "Cap de bour" a căror primă emisiune cuprindea patru timbre. * 
1888: A aparut ziarul Adevărul. * 1606: Se naşte Rembrandt van Rijn, pictor olandez (d. 
1669) * 1902: Se naşte Costin D. Nenițescu, chimist, academician (d. 1970) * 1274: 
Moare Bonaventura, teolog și sfânt italian (n. 1221) * 1904: Moare Anton Cehov, 
dramaturg și prozator rus (n. 1860) ►16 IULIE * 622 : Are loc hegira, imigrarea 
profetului Mahomed de la Mecca la Medina. * 1054: Marea Schismă dintre bisericile 
creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin. ►17 IULIE * 1790: Moare 
Adam Smith, economist scoțian (n. 1723) * 1912: Moare Henri Poincaré, matematician 
francez (n. 1854) ►18 IULIE * 586 î.Hr.: Ierusalimul a fost cucerit de Nabucodonosor al 
II-lea. * 64: Roma a fost cuprinsă de un incendiu de proporții; împăratul Nero s-a folosit 
de acest eveniment pentru a începe persecuția asupra creștinilor. * 1898: Marie și 
Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element și au propus să se numească 
poloniu. * 1925: Adolf Hitler a publicat manifestul său personal, intitulat Mein Kampf. * 
1868: Se naşte Miron Cristea (Elie Cristea), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, prim-ministru al României (1938-1939) (d. 1939) * 1922: Se naşte Thomas 
Kuhn, filosof american (d. 1996) * 1610: Moare Caravaggio, artist italian (n. 1573) * 
2010: Moare Mircea Micu, poet, prozator și dramaturg român (n. 1937) ►19 IULIE * 
1900: Se deschide metroul din Paris. * 1834: Se naşte Edgar Degas, pictor francez (d. 
1917) * 1374: Moare Francesco Petrarca, poet italian (n. 1304) * 1931: Moare Nicolae 
Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei (n. 1869) * 1993: Moare Jean 
Negulesco, regizor american de origine română, membru de onoare al Academiei 
Române (n. 1900) ►20 IULIE * 1885: A fost legalizat fotbalul profesionist în Marea 
Britanie. * 1927: La numai cinci ani, Mihai I devine Regele Românilor în urma morții 
regelui Ferdinand I. * 1969: Programul Apollo: Apollo 11 face cu succes prima aterizare 
cu echipaj uman pe Lună, în Marea Liniștii. Americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin 
devin primii oameni care vor merge pe Lună, aproape 7 ore mai târziu. * 1976: Nava 
spațială americană „Viking–1" a atins suprafața planetei Marte. * 1945: Moare Paul 
Valéry, poet francez (n. 1871) ►21 IULIE * 356 î.Hr.: Templul zeiței Artemis din Efes, 
una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, a fost distrus prin incendiere de un anume 
Herostratus. * 1880: Poetul Alexandru Macedonski publică, în revista "Literatorul", 
articolul "Despre logica poeziei", considerat a fi primul manifest al poeziei române 
moderne. * 1899: Se naşte Ernest Miller Hemingway, scriitor american, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1961) * 1907: Moare Nicolae Grigorescu, pictor român (n. 1838) * 
2011: Moare Mircea Ivănescu, poet, scriitor eseist și traducător român (n. 1931) * 
Belgia: Ziua națională - se aniversează instaurarea monarhiei - depunerea jurământului 
de către primul rege, Leopold I (dinastia Saxa-Coburg), în 1831 ►22 IULIE * 1946: A 
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fost creată Organizația Mondială a Sănătății (OMS), instituție specializată a Națiunilor 
Unite, cu sediul la Geneva; funcționează, efectiv, de la 7 aprilie 1948 (România este 
membru al OMS din 1948). ►23 IULIE * 1829: William Burt a conceput prima mașină 
de scris din lume. ►24 IULIE * 1911: Re-descoperirea orașului Machu Picchu, "orașul 
pierdut al incașilor". * 1911: Se naşte Ernesto Sabato, scriitor argentinian (d. 2011) 
►25 IULIE * 1984: Cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie 
din lume care a ajuns în cosmos. * 2007: Pratibha Patil devine prima femeie care a 
deținut funcția de președinte al Indiei. ►26 IULIE * 1741: A fost descoperită Peninsula 
Alaska de către exploratori ruși; în 1867 a fost cumpărată de SUA. În prezent, Alaska 
este stat al SUA. * 1721: Se naşte Samuel Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, 
colecționar de artă (d. 1803) * 1875: Se naşte Carl Gustav Jung, psihanalist elvețian (d. 
1961) * 1925: Moare Gottlob Frege, matematician și logician german (n. 1848) ►27 
IULIE * 1656: Baruch Spinoza a fost exclus din Sinagogă. * 1835: Giosuè Carducci, 
poet, prozator și eseist italian, laureat al Premiului Nobel (d. 1907) * 1841: Moare Mihail 
Lermontov, poet, prozator și dramaturg rus (n. 1814) ►28 IULIE * 1804: Se naşte 
Ludwig Feuerbach, filosof german, unul din precursorii marxismului (d. 1872) * 1874: Se 
naşte Ernst Cassirer, filosof german (d. 1945) * 1902: Se naşte Karl Popper, filosof 
englez de origine austriacă (d. 1994) * 1741: Moare Antonio Vivaldi, compozitor italian 
(n. 1678) * 1750: Moare Johann Sebastian Bach, compozitor și organist german (n. 
1685) * 1970: Moare Costin Nenițescu, chimist român (n. 1902) ►29 IULIE * 1834: A 
fost înregistrat primul accident rutier. O diligență cu aburi, a inginerului Edinburg, a lovit 
o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a explodat provocând 
moartea a 5 persoane. *  România: Ziua Imnului național - "Deșteaptă-te, române!", 
sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, 
din 18 mai 1998 ►30 IULIE * 1619: În Virginia sunt aduși, din Africa, primii sclavi negri. 
* 1855: Se naşte Georg Wilhelm von Siemens, industriaș german (d. 1919)  ►30 IULIE 
*  1912: Se naşte Milton Friedman, economist american, laureat Nobel (d. 2006) * 1556: 
Moare Ignațiu de Loyola, întemeietorul ordinului iezuit (n. 1491) * 1726: Moare Nicolaus 
II Bernoulli, matematician elvețian (n. 1695) 
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Predictia siPrinsorile 

 
 
 
 

» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

Trăim şablonard, viaţa e un reflex, un şir al lui Fibonacci 
doldora de stereotipii ce se izbesc finalmente într-o oglindă. 
Imaginea ne continuă, cioburile devin fluide… Victimele 
propriilor invenţii, invenţii, înainte de toate, lingvistice, suntem 
când abstracţii disipate numeric, când abstracţii nominal-
discursive. Din când în când ne mai decopertează de întâmplare 
durerea. Radiografii neprevăzute ne proiectează pe cerul 
conştiinţei, ne amintim de noi înşine şi… surâdem… 

Mi-l imaginez deseori pe Cristos jucându-se, desenând naiv 
nori, linii curbe, coame de deal mângâind zburdalnice tropotiri 
de cal, copaci înfigându-şi blajin verdele în azur. Mi-l imaginez 

, , 

Secundei 
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deseori pe Cristos vorbind bonom cu Freud şi, cumva, prelungiri 
ale unui fir de praf solar, consolându-se reciproc. Din tablou se 
deşiră apoi culorile blânde ale cuvântului, cântecul paşilor făcuţi 
împreună în trăire şi Freud pleacă posac să îşi scrie psihanaliza. 
Îmi amintesc, Freud trebuie să fi fost foarte irascibil, sceptic, 
iscoditor. Un ciufut pus pe reconsiderări radicale. Manipulând 
prejudecăţi, scormonind, scormonindu-se pe sine, era într-o 
perpetuă pre-facere. Fără să-şi fi dat seama, poate a avut noroc, 
poate că asemeni lui Galileo a intuit ce trebuia situându-se în nişa 
timpului favorabilă şi s-a afundat în sine ca un Arhimede 
vizionar. Aflat acolo, a privit atent orizontul strecurat printre 
atâtea perdele ale aparenţei. Faldurile imediatului nu s-au înghiţit 
concentric lăsând pe suprafaţa erodată a palimpsestului psihic 
doar pete. Zvâcnirea avea relief! A contat cum îl cheamă sau că îşi 
va face din asta un nume? Freud? De fapt care este numele lui, ce 
înseamnă în vertijul faptului comun? Cred că nimic. Contează, 
probabil, prin ce a transcris cu acribie, ca un secretar devotat, din 
meandrele întâmplării de a fi... Simpatic, enunţa că ai nevoie de 
un vis pentru a suporta realitatea. Ce e visul? Cine e visul? Să fii 
tu? Să fiu eu? Cărui pronume să-i vină mai bine mantia onirică?... 
Sau poate avem nevoie de o realitate pentru a ne suporta propriul 
vis. Visul realităţii şi realitatea visului, realitatea şi realitatea visului, 
iată paradoxala dialectică peregrinată prin hăţişurile obscure ale 
inconştientului! Dar ce e visul!? Ce este acest déjà vu care ne 
cotropeşte mirările? Să fie vidul în care libertăţile sunt posibile, 
trupurile noastre fiind puse în parantezele devenirii… Să fie 
bucuria fără punctuaţie a întâlnirii celuilalt… Să fie nesfârşitul 
nisip din clepsidra copilăriei sau marea cu pescăruşi vâslind 
peste ridurile apei să salute peştii… Or religia temeinică dăltuită 
în piatra sacră a ADN-ului fiecăruia sau iubirea care nu ne 
abandonează epuizărilor materiei… Iluzie! Toţi suntem Freud. 
Fiindcă nu există redempţiune în vis, cu Cristos am stat cu toţii 
de vorbă şi, într-un fel, am plecat toţi împliniţi şi dezamăgiţi 
deopotrivă. Aşa cum din mintea lui Freud au evadat, dintr-un 
avânt copilăresc, şi Jung, şi Adler pentru că viaţa e un citat din 
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memoria plină cu vise a Lui. Dar noi, în acest citat, ce rost să mai 
avem?...   

Ne contaminează dorul de a fi pretutindeni acasă şi, astfel, 
visul, orice ar însemna el, ne corupe şi ne înfrânge. Renunţarea la 
el nu e posibilă, zodia lui e invazivă, destinul pecetluit. Şi în 
zadar ne tot întrebăm, oare câţi ani din viaţă îi visăm şi cum şi 
când cade punctul într-un firesc nebănuit? ■ 
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Misterioasa arhitectură  
a durerii şi nefericirii 

 

» Cristian George Brebenel, 
Târgu Jiu 

 

Ceea ce spun eu în următoarele fraze poate să pară, şi într-un fel este, 
extrem de banal. Dar, de multe ori, banalitatea e precum naivitatea copilului ce 
pune acele întrebări-problemă: o autentică condiţie a filosofării. Deşi poate să ne 
surprindă, e de notorietate că filosofia îşi extrage energia trupului său spiritual din 
meditaţia celor mai comune lucruri şi că tocmai în “certitudinile” simţului comun îşi 
găseşte cuib incertitudinilor sale care cresc devorându-ne liniştea. Problema răului, 
atât de aprig disecată, tinde a se croniciza fără a cădea în banal tocmai prin 
gravitatea deosebită a meditaţiei generate de ea şi care se află, ca importanţă, în 
imediata vecinătate a problemei morţii. Poate doar modalităţile milenare, tocite, pe 
care gândirea umană, limitată, le adoptă în luminarea acestui teritoriu metafizic pot 
părea atinse de banal. 

Starea de nelinişte şi, în ultimă instanţă, de nimicnicie este o constantă a 
meditaţiei umane în faţa Universului. Creaţia ni se înfăţişază copleşitor de amplă, 
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de complexă, şi este aproape imposibil să scapi de ideile teleologice care i-ar da un 
sens şi ar susţine-o în faţa raţiunii noastre. Or, fără sens, totul păleşte şi cenuşa cea 
mai perfidă invadează intimele unghere ale conştiinţei omeneşti. Toate ştiinţele, 
cele mai bizare şi subtile, naturale şi abstracte, de la fizica ultra tehnologizată a 
particulelor până la matematicile cele mai elitiste şi obscure, îi întăresc legile şi 
acordă credit acelei revelaţii naturale pe care o evidenţiază teologia punând în 
centrul ei un Creator. Oameni legaţi de spirit, de stări nemijlocite de trăire, de 
sentimente şi chiar de extaz, nu mai prea avem cum să-L negăm pe Dumnezeu aşa 
cum o făcea în urmă cu câteva decenii Sartre. Expunerea prelungită la pozitivism, 
la desacralizare ne poartă în vecinătatea demnă de dispreţ a existenţei mohorâte, 
terne, o stare aproape sinucigaşă în care lumina artificială pe care o construim noi, 
după puterile noastre, nu este o lumină autentică menită să ne facă a “vedea” şi să 
ne liniştească. Laboratorul imens care este cosmosul, şi în care, din punct de 
vedere fizic, chimic şi mai ales biologic, toate par a conlucra cu o fineţe 
extraordinară, eliminând de facto aleatorul şi corolarul său aproape mistic Hazardul, 
ne îndreptăţesc la o cursă cel puţin stranie, dacă nu chiar prea puţin precizată: 
cursa spre o stare la fel de incertă şi mistică de-a dreptul, spre Sens, iar interfaţa 
acestuia, pentru a utiliza un termen la modă astăzi, cu existenţa umană poartă 
numele de fericire9. Trebuie să vieţuim pentru a fi fericiţi, ne şopteşte misterul fără a 
preciza cel mai adesea ce înseamnă acest lucru în detaliu. Căci numai fericirea, 
sub diversele ei aspecte, dă măsura plenară a existenţei. Cursa, care ambiţionează 
a da la o parte toate angoasele noastre, se arată deosebit de atractivă dar căile ei 
sunt rar vizualizate, mult mai rar găsite şi prea ades acoperite cu starea opusă, 
starea nefericirii şi durerii. De altfel durerea este mult mai bine conceptualizată şi 
mai bine surprinsă în existenţa noastră. Dacă fericirea încă rămâne sublimată în 
concept, căpătând prea ades o coajă metafizică, durerea exprimă tot timpul ceva 
extrem de concret, ea ni se relevă prin experienţă. O apucăm cu mâna minut de 
minut, ceas de ceas, zi de zi, săptămână de săptămână şi câteodată, fapt foarte 

                                                 
9 Fericirea, eudaimonia cum o denumeau grecii, este o noţiune cu multiple conotaţii şi a făcut 
obiectul multor analize de-a lungul timpului. Una din concluziile cele mai acceptate ar fi că ea este 

un scop major al vieţii omeneşti, dacă nu chiar singurul ce ar oferi conotaţii pozitive existenţei dând 

un sens acesteia. Totuşi nimeni nu o poate exprima exhaustiv, fericirea luând valori individuale 
diverse pe o scară situată între fiziologic şi spiritual, între orgasm şi extaz. Cel mai adesea, evitând 

extremele, a fost înţeleasă ca stare de echilibru fizic, psihic şi spiritual, fiind în general legată de 

moralitate şi de Bine (Agathon). Motorul fericirii se manifestă, pentru cei mai mulţi, în iubire. 
Iubire de natură, de aproape, de iubit(ă), de Dumnezeu. Platon afirma că omul drept e fericit iar 

Aristotel că fericirea este pentru oameni binele practic suprem. În stoicism ea nu este un scop, ci un 

fel de stare însoţitoare rezultată din viaţa armonioasă. Toate religiile şi credinţele şi-au asumat şi au 
dispus de fericire ca stare a celui ce le practică, apropiindu-se astfel de Zeu şi implicit de faza 

paroxistică (extatică) eternă a fericirii, de un climax care să dea, intuitiv, un sens major existenţei. 

Această conotaţie, ca stare neperisabilă, se menţine şi astăzi în arealul spiritual al idealismului.  
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trist şi revoltător, ani în şir, poate chiar o viaţă întreagă. Oare e gratuită prea ades 
expresiva sintagmă “o viaţă chinuită”? Este ca şi când, într-un grafic imaginar, 
conceput ca o linie pe care “eul” pare a fi un punct variabil, omul se situează mult 
mai aproape de durere şi de componenta ei spirituală nefericirea, ia valori mult mai 
aproape de ele decât de fericire. Dar dezvoltând prin forţa împrejurărilor această 
analiză ajungem la concluzia că durerea tinde a fi un atribut ubicuu şi constant al 
întregii lumii vii, a fiinţei în genere. O găsim pretutindeni acolo unde bănuim că ar 
mai putea exista sistem nervos, şi deci capacităţi de conştienţă care-i dau 
posibilitatea de a fi trăită, ba o intuim chiar mult dincolo, în lumea plantelor şi a 
organismelor foarte mici. Astfel suntem nevoiţi să ne mirăm şi să constatăm că 
există o mare contradicţie în termenii ce definesc parametrii existenţei fiinţelor vii. 
Sensul tuturor acestora pare a fi existenţa şi perpetuarea, slujirea unui lanţ 
neîntrerupt întru viaţă. Iar moartea pare, într-un fel, o negare a acestui deziderat.  

Şi totuşi viaţa nu există altfel decât devorând viaţă. La modul global ea se 
autodevoră, îşi devine propriul combustibil. Un suspin uriaş de durere se ridică de 
pretutindeni fiindcă nu există altă posibilitate de a supravieţuii decât luând vieţuirea 
altuia. Şi peste tot durere, durere pură, durere alambicată, precum o secreţie 
nefericită căreia nu-i găsim nici rost, nici explicaţie. Poate doar dacă ne întoarcem 
la insensibilul şi, foarte important, inconştientul mecanism darwinist al selecţiei. De 
ce? continuăm a ne întreba. O lume a durerii este aproape o pledoarie pentru o 
lume lipsită de Dumnezeu. De ce acest carnagiu şi aceste aparate atât de fine şi 
perfecţionate, înglobând atâta inteligenţă în proiect, care sunt organismele dar care 
nu pot funcţiona decât pe principiul distructiv al morţii şi implicit al durerii? Dar 
faptele par şi mai triste dacă asociem durerea şi nefericirea cu nedreptatea 
clătinând din temelii edificiul, atât de greu încercat, al moralităţii, edificiu în care se 
presupune că trebuie să vieţuiască fiinţele raţionale precum omul. Şi zău că toate 
răspunsurile date până astăzi greu pot satisface un spirit exigent şi mai ales 
raţional. Toate teodiceele lumii ne lasă cu un gust amar şi, în faţa naivei afirmaţii a 
lui Leibnitz că aceasta ar fi cea mai bună dintre lumile posibile, nu putem decât să 
zâmbim condescendent. Nu este foarte atractivă şi credibilă nici ideea că răul este 
generat de neant, rupt de Dumnezeu, lipsă a lui Dumnezeu, malum nihil esse, cum 
gândea Fericitul Augustin, ca şi când două esenţe alăturate ce se întrepătrund şi îşi 
dispută aproape dialectic întâietatea ar putea fi despărţite ontologic de o existenţă 
comună originară. Ce peliculă misterioasă din categoria neantului poate separa 
ontologic cele două entităţi pentru a fi îndreptăţiţi să nu le găsim o origine comună? 
Şi ce răspuns găsim acestui dualism perfid ce ruinează monismul unei divinităţi atât 
de ample şi unice ca Dumnezeu? Poate neantul să genereze ceva şi poate el intra 
în această subtilă combinaţie cu Divinitatea? Dar revenind la frământările noastre, 
de ce e nevoie de moarte şi de ce e nevoie de durere? De explicaţia primeia putem 
scăpa destul de repede şi relativ elegant. Moartea pare a fi o ficţiune, a nu-şi afla 
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locul în realitatea ce se găseşte dincolo de cele aparente, deci fiind o aparenţă. Ea 
poate fi definită ca o stare tranzitorie care ne ascunde eternul spirit dat de 
Dumnezeu după misterioase paravane ce protejează alte lumi decât a noastră, lumi 
situate în transcendenţă. Ea este o iluzie creatoare doar de spaime în trecătoarea 
noastră viaţă fizic-pământeană. Şi acest fapt, pentru cel ce nu e ateu şi trăieşte 
măcar dintr-o fărâmă de speranţă, e credibil şi perfect raţional. Dar, din nefericire, 
durerea nu poate fi în acelaşi fel exorcizată din câmpul experienţei noastre precum 
moartea a cărei experienţă ne este necunoscută. Pe ea o trăim, ea “este”, devine 
congruentă trupului şi spiritului nostru. Este ceva în sine,trăit şi nu doar observat. 
Ne umple în mod senzitiv timpul şi mai ales durata, în sensul bergsonian. Căci 
fiecare ştim că durerea măsoară altfel timpul decât fericirea. Ceasul durerii se 
scurge mult mai încet. Durerea o trăim la modul cel mai acut. A-i da haina iluziei 
înseamnă a ne amăgi, a încerca să ne înstrăinăm de propriul organism şi de 
propriul “eu”, de acel sorb subiectiv care-i primeşte zbuciumul. Şi atunci, de ce 
această amplă arhitectură a răului, acest eşafod nefericit al unei lumii ce ades îşi 
arată şi frumuseţea? Şi încă ce frumuseţe! Cui prodest? De aceea, în încercarea de 
a da un răspuns la această întrebare am plecat de pe altă poziţie. Diametral opusă. 
Mi-am imaginat, aproape ca într-un basm, ca într-o povestire S.F., existenţa unei 
alte lumii, a unei Creaţii în care durerea să nu-şi găsească loc prin însuşi proiectul 
originar. O Creaţie “perfectă” sub acest aspect. Mi-am creat un paradisiac spaţiu 
fictiv pentru a mă convinge că, dacă eu, nefericitul, îl pot concepe, chiar şi mental, 
cu atât mai uşor îi va fi fost lui Dumnezeu să-l conceapă şi să-i dea viaţă. Iar dacă 
n-a conceput unul similar, din mulţimea modelelor ce pot fi imaginate şi propuse cu 
inocenţa unui copil, atunci există o raţiune foarte profundă care-L îndreptăţeşte să 
construiască o lume în care-şi face loc atât de brutal durerea şi universul ei terifiant, 
o lume prea ades urâtă şi rea. Şi când zic Dumnezeu, absolut tot timpul mă 
gândesc la o persoană conştientă de Sine, hiperlucidă, extrem de inteligentă şi 
creativă în cel mai înalt grad, un Dumnezeu plin de existenţă conştientă ce-şi pune 
în mişcare atributele Sale, aşa cum Îl văd cele trei mari religii monoteiste, şi nu la un 
principiu abstract, o energie specială impersonală care ar sta la baza universului şi 
creaţiei, principiu găsit destul de des în diverse metafizici orientale şi chiar în 
anumite mistici şi filosofii occidentale. Căci numai o persoană conştientă în cel mai 
înalt grad poate proiecta şi construi cu atâta fineţe şi precizie. Deşi ar putea părea 
de prisos, cred că va trebui să vă spun cum mi-am imaginat eu această lume, cu 
alte cuvinte să vă pun în faţa naivităţii mele. Spaţiul fizic rămâne identic cu cel ce 
susţine complexa lume de azi. Nu este nevoie să schimbăm nimic din datul legilor 
fizice şi chimice actuale. Toată materia anorganică se aşază la fel de docilă şi cu 
aceeaşi parametri în tabelul lui Mendeleev. O mare parte din legile chimiei organice 
şi chiar din biologie ar putea rămâne valabilă deşi aici este tărâmul în care trebuie 
să facem cele mai profunde schimbări. Corăbierul lui Descartes are la dispoziţie o 
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navă performantă şi o conduce pe o mare mult mai liniştită. Toate speciile acestei 
lumii fictive sunt dotate cu altfel de corpuri, cu altfel de organe, cu structuri capabile 
să folosească în mod mai direct energia din mediul înconjurător, cu precădere cea 
de la soare. Într-un fel doar va trebui să scurtăm traseul transformărilor energetice, 
să creăm un nou “metabolism” inspirându-ne, poate, de la travaliul clorofilei în 
plante. Un fel de organisme dotate cu celule fotoelectrice biologice capabile să 
obţină, simplu, fără durere, energia necesară deplasării, eforturilor fizice de orice 
fel, tuturor actelor inclusiv acelora de a gândi şi iubi. Totodată mă întreb dacă în 
acest model îşi au rostul şi alte specii decât doar cele inteligente, conştiente de 
sine? În zilele noastre chiar omul a reuşit să conceapă o serie de maşini şi roboţi ce 
se pot deplasa, sunt suficient de mobili şi de precişi pentru nivelul actual al 
tehnologiei, dezvoltă o forţă apreciabilă fiind alimentaţi într-un mod extrem de 
simplu cu energie electrică. E drept, ei sunt mult, mult mai rudimentari decât o fiinţă 
vie. Dar îmi place să cred că Dumnezeu şi-ar fi putut organiza astfel ţărâna, suflând 
peste ea Fiinţa Sa, încât această nouă creatură vie să se poată “hrăni” în mod mai 
direct cu energie brută, luminoasă de exemplu. Iar efectul celulei fotoelectrice 
descoperit şi dezvoltat de Einstein, cu atâta aplicabilitate astăzi în tehnologia cea 
mai sofisticată, este un atuu deosebit de puternic. În spaţiul meu fictiv, populat de 
astfel de fiinţe, se naşte întrebarea dacă acest tip de organisme trebuie să se uzeze 
şi deci mai devreme sau mai târziu să piară, devenind astfel tangente cu 
nefericirea, sau să aibă o capacitate foarte mare de regenerare având în vedere că 
celula biologică este, în ciuda fragilităţii ei în alte medii decât a fost proiectată să 
vieţuiască, “ne-uritoare” iar componentele ei, particulele cele mai elementare, 
pentru a folosi un imposibil grad de comparaţie, “trăiesc” câteva miliarde de ani fiind 
practic indestructibile. Dezideratul uman al nemuririi fizice ar fi foarte aproape de 
realizare. Însă în mod sigur el nu este şi un deziderat divin aşa că va trebui să 
renunţăm la el chiar şi în această lume fictivă. Unei astfel de lumi, a “nemuritorilor”, i 
s-ar putea reproşa faptul meschin, egoist, că nu lasă loc succesiunilor de generaţii, 
astfel în cadrul ei nu s-ar mai justifica cu aceeaşi forţă perpetuarea speciilor deşi în 
acest caz, colonizarea cosmosului, ar putea deveni un alt deziderat. Dar chiar dacă-
mi imaginez într-un fel că aceste fiinţe au un organism care va trebui să piară, acest 
fapt poate fi gândit să se producă după un timp mult mai îndelungat decât la fiinţele 
de aici şi de acum, un timp amplu care să vină în sprijinul unor acumulări cantitative 
dar mai ales calitative în studiu, în experienţa vieţii. Oare aceste fiinţe, mai dotate şi 
mai exersate, nu ar fi mult mai dispuse spre găsirea, asumarea şi trăirea fericirii? 
Nu ar mai avea grija hranei sau a îmbrăcămintei putând fi dotate cu nişte termostate 
biologice regulatoare de energie încât mediul în care ele ar putea supravieţui ar 
varia cu o plaje mai amplă, confortul ambiental obţinându-se mult mai simplu. Nu ar 
mai elimina excremente şi secreţii chiar dacă entropia ar continua să se mărească 
în alt mod. Astfel mediul lor ar fi mult mai curat, mai estetic şi chiar, plecând de aici, 
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mai etic, mai predispus la o relaţie intimă cu sacrul. Acest lucru ar fi esenţial în 
eliminarea unor timpi morţi din punct de vedere spiritual căci este ştiut, astăzi cea 
mai mare parte din tehnologie şi creativitate este închinată dezvoltării unui mod mai 
eficient de a avea hrană, îmbrăcăminte şi locuinţe. Timpul lor s-ar scurge în mod 
esenţial în perimetrul creaţiei şi al meditaţiei. Având acest timp la dispoziţie 
componentele lor psihice şi spirituale s-ar dezvolta mult mai mult decât sunt acum 
dezvoltate. Astfel, cred eu, iubirea ar putea fi un fapt mult mai pregnant. Cu alte 
cuvinte aceste fiinţe ar putea dezvolta nişte colectivităţi şi societăţi stabile şi 
admirabile în care durerea, nefericirea şi moartea ar reuşi să intre mult mai rar sau 
chiar deloc. Poate că banii şi averile vor căpăta alte conotaţii mai spirituale iar 
noţiunea de crimă nu şi-ar găsi loc în dicţionarele acestei lumii. Totuşi, zic poate, 
fiindcă şi într-o astfel de lume care ar elimina durerea, nefericirea, precum şi 
“nedreptatea” venită din partea lui Dumnezeu, ar putea cunoaşte răul, durerea şi 
nedreptatea izvorâtă din liberul arbitru al creaturilor sale. Multe pot fi imaginate în 
astfel de coordonate dacă n-ar exista şi pericolul de a părea nişte monstruozităţi 
ieşite dintr-o imaginaţie bolnavă care în subsidiar are tupeul să-L judece pe 
Dumnezeu şi să-I dea lecţii de proiectare a fiinţelor. Numai că însuşi Dumnezeu, 
făcându-ne după chipul Său, ne-a dat magia imaginaţiei şi de aici creativitatea, forţa 
proiectului, atât în sens benefic cât şi în sens malefic. În realitate, aşa cum sper că 
aţi realizat, nici pe departe nu este vorba despre vreo judecată sau, şi mai puţin, 
despre vreo lecţie. Acest spaţiu închipuit, ca un fel de demonstraţie prin reducere la 
absurd, ne poartă spre o concluzie fermă. Credinţa în Dumnezeu, într-o Persoană 
Divină conştientă şi proiectivă, ne obligă, din nefericire pentru condiţia noastră 
actuală sau poate, privind din altă perspectivă, din fericire, să acceptăm lumea aşa 
cum e ea şi să-i căutăm, dacă putem, un sens în modul în care este acum 
construită. Căutarea acestui Sens ne justifică religiosul şi credinţa, nu ca elemente 
impuse prin vreo formă oarecare de dogmă sau tradiţie, ci ca elemente asumate 
liber ce ne descoperă traseul autentic al fericirii în însuşi raportul acestei legături (re 
legare) cu existenţa. Poate că o parte din aceste fantezii, şi multe altele care mai 
pot fi închipuite, îşi găsesc o existenţă concretă şi o exprimare în alte “zone” ale 
spaţiului şi timpului cosmic, gândite fiind din eternitate de Dumnezeu. Ele pot fi ţelul 
spre care ne duce un traseu iniţiatic. Aceste lumii pot fi, la fel de bine, prototipul 
imaginar al Edenului, fertilizarea spiritului nostru, atât de des arid, cu această 
sămânţă. Ceea ce pare foarte sigur, pentru mine, este că durerea-i o necesitate 
ontologică a existenţei, o indiscutabilă, chiar dacă neplăcută şi regretabilă, 
exprimare a ei, un combustibil misterios pe care Dumnezeu îl consumă în actul 
perpetuu al susţinerii lumii şi al creaţiei continue făcându-ne astfel părtaşi la ea. 
Acest lucru pare cu atât mai credibil cu cât toate religiile lumii găsesc, 
compensatoriu, ample modalităţi de răsplată metafizică a durerii şi nefericirii 
pământene. Dar, aşa cum există o mistică a sexualităţii cu ample conotaţii în zona 
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plăcerii şi extazului, cu atât mai mult există o mistică a durerii şi a nefericirii. Căci ce 
sens are durerea într-un proiect evident raţional? Putem renunţa la raţionalitatea ce-
l conţine când judecăm proiectul Creaţiei doar pe baza că s-a strecurat în el durerea 
şi nefericirea? Eu cred că este foarte greu dacă nu chiar imposibil. Dar mistica este 
aceea stare care poate face posibilă imposibila conversie nefericire - fericire. 
Trebuie să acceptăm nefericirea şi durerea aşa cum sunt şi să le legăm, vrem, nu 
vrem, în mod evident, atât de liberul nostru arbitru dar şi de Dumnezeu, acolo unde 
e cazul, căci nu pot suporta ca, pentru a evita adevăruri zdrobitoare şi neplăcute să 
ne complăcem într-un mod artificial de a le judeca şi expedia într-un cotlon incert, 
obscur, traversat de veşnice tensiuni10. Căci dacă există durerea şi nefericirea 
există şi frumuseţea, iubirea şi câteodată, ce-i drept mai rar dar, cu atât mai mult, 
mai ispititor, fericirea.  
 

   

                                                 
10 Referitor la modul părtinitor în care teologia creştină tratează această problemă extrem de 
importantă, aş putea cita din lucrarea “Teologia Biblică a Vechiului Testament” a teologului Pr. 

Prof. Athanasie Negoiţă, apărută în editura Credinţa Noastră, Bucureşti 1992, pg.5: “Dumnezeu, 

fiind Fiinţa absolută, în afară de El nu poate să existe ceva care să nu aibă cauză în El, adică la care 
să nu fi dat naştere, pe care să nu-l fi creat El. Dumnezeu este dar autorul sau creatorul a tot ce 

există. Numai răul nu este opera lui.” Sublinierea îmi aparţine şi pare evident ruptă din context, din 

unitatea, fără îndoială extrem de reală, a prezentării lui Dumnezeu Chiar prima frază expune 
explicit că “în afară de El nu poate să existe ceva care să nu aibă cauză în El”. Artificialul ultimei 

propoziţii este evident, căci nu trebuie ca noi, cei care suntem doar praf şi cenuşă, să-l scuzăm pe 

Dumnezeu pentru aparentul rău care ni-l face, ci să încercăm a-l înţelege, dacă e posibil şi după 
puterile noastre, în ascunsele Sale raţiuni şi mistere. Apropierea şi justificarea răului prin 

speculativa teorie a nefiinţei, aşa cum o face Fericitul Augustin, precum şi mulţi alţii, nu pare a fi 

un suport convingător. 
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