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Sfaturi pentru sănătate

// Foto: healthxwellness.com
Trezitul de dimineaţă a devenit o tortură? Randamentul
la facultate sau la serviciu tinde spre zero şi prezentaţi
stări de somnolenţă în miezul zilei?
Poate de vină e astenia. Sau poate toxinele acumulate
în organism au atins un nivel de alarmă.

Ei bine, aflaţi că vă puteţi recăpăta vigoarea fizică şi
tonusul mental destul de rapid, prin modificări în dietă,
în stilul de viaţă, datorită tehnicilor naturiste. Pornind
de la recomandările unui specialist avizat sau medic,
vă puteţi crea propriul program alimentar care vă va

face mai energice şi mai suple. Efectele benefice le veţi
observă chiar după câteva zile!
Citiţi mai multe despre asta în paginile 6-7 ale HYP NEWS!
DANA SĂILĂ
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Ce înseamnă să fii român?
A fi român nu înseamnă a avea anumite trăsături, ci înseamnă a contribui pentru a face din România
o ţară de care să fim mândri.

// Cristian Mungiu (foto: mesagerulneamt.ro)
Teoretic, să fii român înseamnă să ai
naţionalitate română şi să vorbeşti limba
română. Român se numeşte cel care
provine din România, o ţară situată în
sud-estul bătrânului continent, aflată la
graniţa dintre Orient şi Occident şi care
se zbate de ani buni să fie ca celelalte ţări
europene. Români nu sunt însă doar cei
care locuiesc în România, ci şi cei care fac
parte din diaspora românească.
A fi român nu înseamnă neapărat a avea
anumite trăsături de caracter. Nu putem
generaliza spunând că românii sunt
deştepţi, proşti, harnici sau leneşi. Este
complet greşit, pentru că fiecare popor are
oameni cu care se poate mândri şi oameni
care nu fac tocmai cinste ţării. Asta se
întâmplă în orice ţară din lume, fiindcă orice
pădure are uscăturile ei.
Cu toate acestea, oriunde în străinătate, dar
mai ales în Europa, noi, românii, suntem
priviţi ca un popor de hoţi şi criminali, ceea
ce este o mare nedreptate şi un neadevăr.
În România au loc crime şi tâlhării, dar nu
mai multe decât în altă parte. Americanii,
francezii, italienii sau spaniolii au şi ei hoţii şi
criminalii lor.
Dezavantajul nostru, ca români, în faţa
celorlalţi este că ne-am creat o reputaţie
foarte proastă prin furturi, înşelăciuni şi alte
infracţiuni comise de conaţionalii noştri în
ţările în care aceştia au emigrat. Asta face
ca străinii să vadă doar părţile negative şi să
nu recunoască faptul că suntem un popor
ca oricare altul, cu eşecuri şi realizări.
Foarte mulţi străini nici măcar nu ştiu unde
se află ţara noastră pe hartă. România este
etichetată, clasată sau definită doar prin
câteva stereotipuri: vampirii, sărăcia, ţiganii,
Ceauşescu, copiii străzii, casele de copii,
Munţii Carpaţi, drumurile proaste.
În presa străină se pot întâlni frecvent titluri
ca: „1.700 de români repatriaţi în iulie“,

„Români găsiţi la bordul unui tren de marfă,
într-o gară din nordul Franţei“, „Întoarcerea
la Bucureşti a 63 de români expulzaţi
din Spania“, „Măsuri luate de Guvernul
Marii Britanii pentru limitarea imigraţiei“,
„Cerşetorie exploatată“, „Piratarea cardurilor
bancare cu ajutorul unor camere montate în
bancomate“, „Proxeneţii români exploatau
compatrioate“.
Însă românii realizează multe pe plan
internaţional. Avem unul dintre cei mai
buni regizori ai momentului – „Trăiască

România!“, titra Washington Post după ce
regizorul român Cristian Mungiu câştiga
„Palme d’Or“.
Avem cel mai de succes antrenor din lume
(desemnat de „World Record Academy“ în
decembrie 2007), Octavian Bellu, care a
adus României nu mai puţin de şaisprezece
medalii olimpice la gimnastică.
România a obţinut locul doi la primul
campionat internaţional de dans, învingând
şase ţări sud-americane, de unde provin
cele mai cunoscute stiluri de dans şi cei mai
buni dansatori.
De asemenea, o româncă este considerată
una dintre cele mai renumite cântăreţe de
operă din lume. Vocea Angelei Gheorghiu
este considerată de critica internaţională
drept o combinaţie între vocile Mariei
Callas şi a Renatei Tebaldi. Alături de ea, a
cunoscut succesul, tot la Covent Garden,
o apreciată balerină din România, Alina
Cojocaru.
Dacă aruncăm o privire în istorie, amintim
de C.I. Parhon, creatorul primei catedre
de endocrinologie din lume, la Facultatea
de Medicină din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din
Bucureşti, cel care a scris primul tratat în
acest domeniu. De asemenea, primul om
de ştiinţă care a izolat insulina este tot un
român, Nicolae Paulescu. Apoi, amintim de
Mircea Eliade, renumit istoric al religiilor,
profesor universitar la Chicago, autor a
treizeci de volume ştiinţifice, opere literare
şi eseuri filosofice, traduse în optsprezece
limbi.
În concluzie, a fi român nu înseamnă a avea
anumite trăsături, ci înseamnă a contribui
pentru a face din România o ţară de care
să fim mândri. Fiecare român ar trebui să-şi

// Octavian Bellu
(foto: www.worldrecordacademy.com)
pună problema meritelor sale personale,
a succeselor lui, a efortului lui înainte de
a încerca să găsească vinovaţi pentru
imaginea ţării noastre în lume.
ANCA IONILETE
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Muzica – exprimarea personalităţii
„Muzica este o izbucnire a sufletului.“ – Frederick Delius

// Foto: www.fanpop.com
Ce este muzica? Nimeni nu poate da o
definiţie concretă...
Încă din cele mai vechi timpuri, muzica
a fost prezentă în vieţile oamenilor atât
ca artă, cât şi ca mod de comunicare. O
regăsim peste tot în natură, de la foşnetul
frunzelor până la glasurile domoale ale
păsărilor. Fie că eşti acasă, într-un club sau
în orice alt loc, muzica este mereu prezentă
în viaţa ta.
Indiferent de gen, nu putem trăi fără
muzică. Nu putem duce o viaţă gri, lipsită de

sunetele care ne aduc zâmbetul pe buze şi
ne fac să evadăm într-o lume proprie.
Cu toţii suntem diferiţi, preferinţele nu sunt
aceleaşi şi tocmai din acest motiv există
o multitudine de genuri muzicale. Aceste
preferinţe nu se conturează doar în jurul
genului muzical, ci sunt influenţate de
sentimente, activităţi, gânduri, personalitate.
Majoritatea adolescenţilor preferă muzica
rock sau hip-hop, deoarece sunt atraşi de
intensitatea versurilor sau de instrumentele
zgomotoase.

De asemenea, muzica este şi un mod de
comunicare a tinerilor de astăzi, care se pot
recunoaşte chiar şi după stilul vestimentar
reprezentativ.
Rockerii obişnuiesc să poarte haine negre,
din piele, părul lung, accesorii negre
metalizate, pe când adeptii muzicii hip-hop
poartă haine largi, pantaloni cu turul lăsat,
lanţuri, şireturi late, multe brăţări şi sunt
pasionati de graffiti şi desen.
Deşi mulţi blamează etichetarea oamenilor
prin prisma hainelor purtate, prin acest

Cadru special pentru zile speciale
Vine un moment în viaţă când trebuie
să faci ceva nou, ceva care te bucură
nespus, dar te şi sperie în acelaşi timp...
Atunci ai nevoie de oamenii din culise,
cei care creează formele când alegi să-ţi
spui povestea de dragoste într-un tare
şi răspicat „DA“ la Starea Civilă, când
sărbătoreşti naşterea copilului tău, când
şeful te numeşte responsabil cu organizarea
evenimentelor, când câştigi la Loto sau
primeşti o moştenire, sau pur şi simplu când
ai chef de o petrecere.
Există firme care se ocupă atât cu
aranjamente florale, cât şi cu organizarea
evenimentelor. Ele îşi propun să ofere
clienţilor soluţii complete pentru organizarea
oricărui tip de eveniment: nunţi, botezuri,
petreceri private sau de firmă, conferinţe,

seminarii, întâlniri de afaceri, lansări de
produse şi evenimente mondene. Acestea
pun la dispoziţie toată gama de servicii
specifice organizărilor de evenimente:
wedding planner, aranjamente florale
pentru salon şi biserică, decoraţiuni
speciale, muzică pentru evenimente
(formaţie, DJ, artişti consacraţi, cvartet),
sonorizare, scenă, lumini, servicii
foto-video, hostess, dansatori, ursitoare,
clowni, magician, stand-up comedy, fântână
de ciocolată, sculpturi în gheaţă şi bar de
fructe.
Cu toţii ajungem într-un moment în care
dorim să marcăm o zi specială din viaţa
noastră într-un cadru cât mai special.
CRISTINA NICULCEA

// Foto: my-weddingdream.com

stil vestimentar care însoţeşte preferinţele
muzicale tinerii se recunosc între ei şi simt
apartenenţa la un grup.
Este important şi faptul că muzica îi inspiră
pe tineri, un motiv în plus să-şi dezvolte
abilităţile şi să-şi descopere noi talente,
să exploreze lumea muzicii nu doar ca
ascultatori, ci să fie ei înşişi în spatele
instrumentelor muzicale. Din acest motiv,
regăsim în fiecare oraş o mulţime de
săli de repetiţii care vin în sprijinul lor,
atât cu instrumentele necesare, cât şi cu
sonorizarea adecvată.
Indiferent de genul de muzică pe care îl
ascultăm, fie el clasic sau modern, mai
antrenant sau lent, cel mai important lucru
este acela că avem posibilitatea de a
alege singuri ceea ce ne place, ceea ce ne
reprezintă.
Pentru fiecare dintre noi, muzica va capata
mereu înţelesuri diferite, motiv pentru
care m-am oprit la o sală de repetiţii din
Bucureşti pentru a afla părerea tinerilor.
„Muzica este modul în care ne relaxăm,
comunicăm, ne eliberăm de stresul zilnic“,
spune chitaristul R.G., în timp ce colegul
său de instrument A.P. este de părere că
„prin muzică exprimăm ceea ce suntem, ne
eliberăm de energia negativă şi încercăm să
aratăm de ce suntem în stare“.
Tobarul G.M. declară că este „cel mai
câştigat“ de câte ori ajunge la repetiţii: „În
spatele tobelor parcă nimic nu mai există.
Uit de muncă, de griji, îmi ating un scop şi
îl duc la sfârşit în acea zi“. Mulţi ar crede că
în sala de repetiţii se pierde vremea. „Nu
e vorba doar e repetiţie la un instrument.
E muzica ce te învăluie, sunt poveştile din
versuri, sunt cover-uri , dar şi compoziţii
proprii. Noi trebuie să evoluăm, să fim
muzicieni, nu doar să ascultăm muzica“,
spune bassistul B.S.
Aşadar, muzica ne poate fi un adevărat
prieten, o oază de linişte şi libertate. Muzica
ne influenţează personalitatea, este un
factor care ne călăuzeşte în drumul nostru şi
ne ambiţionează să reuşim.
ANA MARIA LUNGU
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Studenţii VEHMED în
Ca o completare la formarea oferită anterior de experţii ARJÉ Formacion în cadrul activităţilor A7 – Sesiuni de dezbatere pe
tema „Obţinerea primului loc de muncă sau ocuparea pe cont propriu în industria media“ şi A8 – Sesiuni pe tema „Jurnalist
de succes – premize şi provocări“, în cadrul proiectului VEHMED - „Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi“, o parte dintre viitorii jurnalişti implicaţi, de la universităţile Hyperion
(Bucureşti), Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) şi Danubius (Galaţi), au avut posibilitatea de a cunoaşte realitatea mass-media din
Spania, cu ocazia unei vizite la Madrid, desfăşurată la sfârşitul lunii aprilie.
Publicăm în acest număr partea a doua a relatărilor din această călătorie.

Periplu iniţiatic în tainele
mass-media spaniole
Un alt obiectiv media vizitat la Madrid de
studenţii din proiectul VEHMED au fost
studiourile casei de producţie Globomedia.
În platourile Globomedia se filmează
proiecte TV cu mare popularitate în Spania.
Unul dintre ele este serialul TV cu o mare
audienţă printre spanioli „Aida“, în al cărui
platou de filmare ne-am putut face şi
fotografii. Reprezentantul Globomedia ne-a
făcut o descriere ale instalaţiilor de lumini,
a aparaturii, ne-a arătat şi un exemplar din
desfăşurătorul unei zile de filmare, apoi
ne-a prezentat redacţiile în care se lucrează
pentru serial. De remarcat, iarăşi, feţele
zâmbitoare şi primitoare ale angajaţilor, care
totuşi erau invadaţi de o gaşcă de curioşi
necunoscuţi.
În ce priveşte vizitele la posturile de
televiziune Antena 3 şi Real Madrid TV, am
avut şansa ca, în ambele situaţii, să asistăm
la câte o emisiune care se transmitea
în direct. Antena 3 este televiziunea
generalistă a trustului de presă Atresmedia,
care mai deţine La Sexta, post TV axat pe
seriale şi emisiuni de divertisment, posturile
de radio Ondacero şi Europa FM, o revistă

// Vizita la Real Madrid TV (foto: HYP NEWS)

şi altele. Impresionant a fost studioul de
ştiri al Antenei 3, care este amplasat fix
în mijlocul redacţiei şi care dispune de
aparatura tehnică extrem scumpă şi de
avansată.
Numele Real Madrid TV descrie clar
profilul acestei televiziuni. Este postul TV
al echipei de fotbal Real Madrid, a cărui
stadion, Santiago Bernabeu, este obiectiv
turistic, fapt pentru care, într-una din zilele
pe care le-am petrecut în capitala Spaniei,
am oprit şi noi ca să-l vedem. L-am întrebat
pe moderatorul de la Real Madrid TV care
ne-a primit dacă trebuie să fii suporterul
echipei Real Madrid ca să realizezi emisiuni
la acel post de televiziune. Moderatorul ne-a
mărturisit că el este fanul altei echipe de
fotbal şi că încearcă să-şi facă meseria cât
mai profesionist cu putinţă. Am vorbit despre
faptul că în meseria aceasta nu mai ai timp
de familie, lucru pe care deja îl ştiam, şi
am mai aflat ceva, legat de sport. Dacă
echipa pierde, nu-şi pierde şi suporterii, iar
cei din televiziune încearcă să găsească
circumstanţe atenuante. Adică: s-a
îmbolnavit jucătorul X sau echipa vine după

// Rotativa Unidad Editorial (foto: HYP NEWS)
un meci greu, iar jucătorii nu au avut timp
să se refacă. Oricum ar fi situaţia, postul TV
este suporterul faimoasei echipe de fotbal.
Nu i-am întâlnit pe antrenorul Mourihno
sau pe faimosul jucător Ronaldo pe holurile
instituţiei, dar noi, fetele, am făcut diverse
glumiţe pe tema asta.
La Rotativa UE am putut vedea procesul
de imprimare a ziarelor El Mundo, Marca,
ziarul cu profil sportiv, şi Expansion, ziar
cu caracter financiar. Într-o hală uriaşă,

nişte role imense de hârtie, despre care am
aflat ca era obţinută din materiale reciclate,
erau manevrate cu ajutorul unei maşini,
spre locul unde hârtia era tăiată, pentru a
fi pregătită pentru tipar. Aproximativ 70.000
de exemplare din El Mundo ies zilnic de la
tipar, iar în cazul ziarului sportiv, de două ori
mai multe. 120 de bucăţi au ajuns în mâinile
noastre, în acea zi, căci fiecare din cei 60
de studenţi din România a primit câte un
număr din fiecare publicaţie, la plecare.
Centro Centro este o clădire foarte înaltă,
în ale cărei săli se organizează diverse
evenimente culturale - piese de teatru,
concerte de muzică din toate genurile,
prezentări de modă şi expoziţii. Centrul
cultural mai are săli cât mai confortabil
amenajate pentru lectură, ateliere de creaţie
destinate copiilor şi nu numai. De la ultimul
nivel, la care poţi ajunge şi cu liftul, te poţi
bucura o perspectivă de ansamblu asupra
oraşului Madrid, iar în cafeneaua de la
parter te poţi poţi relaxa cu ceva răcoritor, în
cazul în care ai ales să urci scările.
Între vizitele la obiectivele despre care am
vorbit până acum, ne-am oprit în Alcalá de
Henares, oraş universitar, al cărui centru
istoric se află pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO şi loc de baştină al
celebrului romancier, poet şi dramaturg
spaniol Miguel de Cervantes, a cărui casă
memorială am putut-o vizita.
Nu în ultimul rând, un alt contact cu media
spaniolă a fost întâlnirea, într-una din sălile
de conferinţe ale hotelului în care am fost
cazaţi, cu un student la jurnalism, care
ne-a vorbit despre Aula Sur, publicaţia
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vizită la Madrid (II)

// Statuia lui Cervantes în Alcalá de Henares (foto: HYP NEWS)
Universităţii Rey Juan Carlos. Cum e şi
cazul ziarului nostru, HYP NEWS, în revista
Aula Sur pot scrie toţi studenţii universităţii.
Am aflat toate problemele pe care aceştia

le-au întâmpinat, de-a lungul celor 5 ani
de existenţă a revistei. Una dintre ele a
fost faptul că, dacă o vreme, au reuşit
să-şi scoată pe suport tipărit publicaţia,

acum au renunţat la această formă de
promovare, din lipsă de mijloace materiale,
şi au rămas la suportul online, care este
în întregime munca de echipă a celor ce

Capodoperele de la Prado
Muzeul Prado este unul din cele mai vizitate
obiective turistice din Madrid, ce captează
atenţia iubitorilor de artă din întreaga lume
şi cuprinde cele mai interesante colecţii
de artă europeană din secolul al XIV-lea şi
până la începutul secolului al XIX-lea.
Fondat ca muzeu de pictură şi sculptură,
El Prado conţine o importantă colecţie de
peste 5.000 de desene, 2.000 de afişe,
1.000 de monede şi aproape 2.000 de
obiecte decorative, dar şi lucrări de artă.
Sculptura este reprezentată prin peste 700
de lucrări şi printr-un număr mai mic de
fragmente sculpturale.Cele 8.600 de picturi
conferă muzeului renumele internaţional.
În El Prado se află cele mai mari colecţii
de lucrări ale spaniolilor Diego Velazquez
şi Francisco Goya, precum şi ale lui
Hieronymus Bosch (favoritul Regelui Filip al
II-lea al Spaniei). Vizitatorii mai pot admira
şi o colecţie de lucrări ale ale pictorului
Peter Paul Rubens şi ale pictorului olandez
Hieronymus Bosch, dar şi alte capodopere
ale unor pictori italieni.
Cea mai cunoscută operă de artă expusă
este „Las Meninas“ de Velazquez, artist

care nu doar a oferit muzeului propriile
sale tablouri superbe, ci chiar a atras prin
sensibilitatea sa artistică mare parte din
colecţia de maeştrii italieni a muzeului.
Faimoasa pictură „Guernica“, de Pablo
Picasso, a fost expusă la Prado după
revenirea acesteia în Spania, în urma
restaurării democraţiei, dar aceasta a fost
mutată la Muzeul Reina Sofia, unde a fost
găsit un spaţiu expoziţional mai mare pentru
imensa pânză.
Muzeul Prado este amplasat într-o clădire
construită în timpul regatului lui Carol al
III-lea, parte a unui plan de urbanizare
care dorea să facă din Madrid un oraş
monumental. Această pajişte a dat numele
întregii zone (Salon del Prado, mai târziu
Paseo del Prado), apoi chiar muzeului
însuşi, după naţionalizare.
Lucrările la construcţia clădirii au fost
suspendate după terminarea domniei
lui Carol al III-lea şi în timpul Războiului
Spaniol de Independenţă, fiind reluate doar
în timpul domniei nepotului său, Ferdinand
al VII-lea.
ALEXANDRA GHEORGHE

// Muzeul Prado (foto: flickr.com)

studiază în acea universitate. Sponsorizările
externe, ne-a mărturisit colegul spaniol, ar
fi influenţat conţinutul editorial al ziarului
lor, iar ei şi-au dorit să fie independenţi, din
punctul acesta de vedere.
În final, în ziua dinaintea plecării, doritorii de
artă, printre care m-am aflat şi eu, au vizitat
celebrul Museo Nacional del Prado din
Madrid. Am rămas impresionaţi de lucrările
expuse. Capodopere ale lui Rembrandt,
Goya, Caravaggio, Van Dyck, Rubens,
Bruegel sau El Greco, iar asta fără nici un
ban, pentru că am ales intervalul orar 18.0020.00, când intrarea era gratuită. Banii îi
dădusem oricum pe paella, sangria, tortilla,
brânzeturi de capră, chorizo, jamon serrano
şi alte minuni locale, cu care ne-am delectat
papilele gustative.
Am rămas cu un sentiment de împlinire,
la finalul periplului iniţiatic în tainele massmedia spaniole, deşi, sinceră să fiu, n-aş
mai fi vrut să mă dezlipesc de acolo. Aş
putea să mă întorc oricând, ca turist. Dar
să vizitez El Mundo, El Pais, Antena 3 sau
studiourile Globomedia şi toate acestea în
decurs de trei zile... mai puţin probabil. Fără
să par patetică, am mii de îmbrăţişări pentru
experţii spanioli David, Maria şi Belen, care
au fost cu noi zi de zi în Madrid, ne-au dat
răspunsuri la toate întrebările pe care le
aveam pentru ei, cu care am făcut glume,
într-o spaniolo-română foarte haioasă şi
care au făcut astfel încât să obţinem cât mai
multe date despre cum se învârt lucrurile
în meseria pe care ne-am ales-o, cea de
jurnalist.
MIHAELA COŞERARIU
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Preventiv: sfaturi
Chiar dacă a trecut primăvara, anotimp care ne-a bucurat pe marea majoritate dintre noi, unora li s-a părut un sezon dificil
de depăşit. Pentru foarte multe persoane, în special din rândul femeilor, prima perioadă a primăverii a fost sinonimă cu
revenirea unor manifestari care le-a împiedicat să se bucure aşa cum ar trebui de renaşterea naturii şi de primele raze de
soare. Au apărut oboseala persistentă, senzaţiile de nelinişte, melancolia, apăsarea sufletească, tulburări ale somnului,
migrenele, lipsa poftei de mâncare, într-un cuvânt: astenia.
Trezitul de dimineaţă a devenit o tortură?
Randamentul la facultate sau la serviciu
tinde spre zero şi prezentaţi stări de
somnolenţă în miezul zilei? În cazul în care
la originea acestor afecţiuni nu stau tulburari
endocrine sau chiar afecţiuni mai grave,
e destul de clar ca v-a cuprins astenia,
problemă destul de profundă, care are la
origini un cumul de factori. În principal,
astenia apare în urma diminuarii drastice
a resurselor energetice din organism, în
primul rând ca o consecinţă a procesului
de adaptare la noile condiţii de climă, şi
îi afectează în special pe oamenii cu o
constituţie fizică şi psihică mai puţin robustă.
Fireşte, carenţele în nutrimente din iarnă
pot contribui în mod deosebit. Dar de ce,
în ultima vreme, asistăm la o creştere
alarmantă a numărului celor care se
confruntă cu astenia? Specialiştii susţin
că o parte din vină o poartă modificarea
climei: scurtarea severă a anotimpurilor
intermediare, primăvara şi toamna.
Trecerea bruscă de la geruri năprasnice la
perioade aproape caniculare îi pune la grea
încercare chiar şi pe cei mai căliţi dintre noi.
De cele mai multe ori, se poate constata
un adevărat lanţ al slăbiciunilor. Iată un
exemplu: scăderea vitalităţii antrenează
o micşorare a performanţelor la muncă şi
chiar în plan sexual, ceea ce poate provoca
o deprimare, care la rându-i face să scadă
capacitatea intelectuală. Ei bine, aflaţi că
vă puteţi recapăta vigoarea fizică şi tonusul
mental destul de rapid, prin modificări în
dietă, în stilul de viaţă, datorită tehnicilor
naturiste. Atenţie: luaţi cât mai repede
măsuri, întrucât, odată cronicizată, starea

astenică se poate dovedi mai „îndărătnică“
decât multe patologii în adevăratul sens al
cuvântului.

Surse de intoxicare
Un plus acestor stări ne este dat de cele
mai multe ori şi de excesele de tot felul,
care, odată acumulate în organism, se
transformă în toxine. Auzim la tot pasul
vorbindu-se despre ele, dar nu ştim prea
multe lucruri legate de sursele de intoxicare
ale organismului şi nici cum să le eliminăm
eficient. Toxinele fac rău, asta am aflat
deja toţi. Îmbătrânesc pielea, îmbolnăvesc
organele şi ne afectează echilibrul
emoţional. Suntem înconjuraţi de factori
toxici şi trăim într-un mediu poluat, lucruri
care ne reduc speranţa de viaţă.
De unde vin toxinele? Orice substanţă care
are efecte nedorite asupra organismului
uman poate fi catalogată drept toxină.
Despre acestea se ştie că sunt produse de
celule şi organisme vii. Ele sunt molecule
mici, peptide sau proteine ce pot duce la
apariţia unor boli grave în momentul în care
interacţionează cu enzime sau receptori
aflaţi în celule. Toxinele sunt de două feluri:
unele produse de celulele noastre sub
stricta acţiune a factorilor exteriori şi altele
pătrunse în organism pe calea alimentelor
ingerate, a aerului poluat sau a cosmeticelor
folosite uneori în exces. Din fericire,
sistemul imunitar, pielea, colonul, ficatul şi
rinichii sunt în măsură să elimine mare parte
din toxine. Cu toate astea, e posibil ca, în
timp, să ajungem să deţinem adevărate

// Astenia le afectează mai ales pe femei (foto: www.ellahoy.es)
depozite de toxine. Aparent, ele nu duc la
apariţia niciunui sindrom grav. Cu timpul
însă, pe măsura ce nivelul de toxicitate
creşte, apar probleme medicale. Tocmai de
aceea e bine să ştim care sunt principalele
surse de apariţie a substanţelor otrăvitoare.

Toxinele din aer
Creşterea alarmantă a numărului de maşini,
industrializarea şi defrişarea pădurilor au
un singur efect: diminuarea calităţii aerului,
care devine tot mai poluat şi dăunător
omului modern. Gazul metan şi dioxidul de
carbon pe care îl inhalează zilnic locuitorii

marilor aglomerări urbane ajung să se
depoziteze în celulele întregului organism,
ducând în timp la apariţia unor boli grave.
Acestor substanţe li se adaugă cele din
ţigări, extrem de dăunatoare.

Toxinele din apă
Fie că este tratată în staţiile de epurare sau
consumată direct din fântâna din curtea
casei, apa este plină de toxine. Se spune
că apa este purificată prin clorinare pentru a
putea fi băută fără riscul de apariţie a unor
boli. Cu toate acestea, un nivel crescut de
clor în organism poate fi un factor de risc ce
duce la apariţia diverselor tipuri de cancer.
Apoi, aceeaşi apă conţine mult plumb, din
cauza conductelor prin care este furnizată,
dar şi nitraţi, fier, arsen. În cazul apei din
fântâni, acestor substanţe li se pot adăuga
micro-organisme la fel de periculoase.

Toxinele din alimente

// Creşterea alarmantă a numărului de maşini are ca efect diminuarea calităţii aerului (foto: www.capital.ro)

Viaţa modernă a adus cu sine un stil
alimentar complet nesănătos. În lipsă
de timp sau bani, avem tendinţa de a
consuma multe alimente procesate, bogate
în aditivi, potenţatori de aromă şi gust,
coloranţi sintetici, zahăr. Toate acestea
duc la distrugerea echilibrului hormonal şi
la creşterea unui mediu toxic în întregul
organism. Ficatul şi rinichii sunt supuşi
unui stres continuu, nu reuşesc să elimine
toate toxinele din sânge, producându-se
depozitele de care am amintit deja. În
lipsa unei alimentaţii sănătoase, bogate în
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pentru sănătate

// Un măr este mai sănătos decât o prăjitură (foto: healthnews.ediets.com)
legume, fructe şi cereale, pereţii colonului
devin şi ei supraîncărcaţi de toxine, iar
de-aici şi până la apariţia inflamaţiilor
intestinale sau chiar a cancerului de colon
mai este doar un pas.

Substanţele chimice
Ştim că fructele şi legumele sunt tratate cu
pesticide, produsele cosmetice sau cele cu
care facem curăţenie în casă sunt bogate
în derivaţi petrolieri, toate fiind substanţe
chimice extrem de dăunătoare sănătăţii. Lor
li se adaugă chimicalele din medicamente
pe care unii dintre noi le luăm cu pumnul,
fără să cerem sfatul medicului, sau mercurul
pe care îl conţin o mulţime de alimente pe
care le consumăm toţi.

Prânzul e bine să fie mai consistent şi să
conţină proteine şi legume sau verdeţuri,
iar cina să includă un meniu uşor, dar fără
carbohidraţi de genul pastelor, pâine sau
cereale. Între mese, poţi servi o gustare
uşoară - un suc natural din mere şi morcovi
sau un iaurt. Este indicat ca fructele şi
legumele să se regăsească în alimentaţia
zilnică datorită vitaminelor şi mineralelor pe
care acestea le conţin. Iar fibrele ajută mai
mult procesul de digestie.
Alege produse proaspete pentru a beneficia
din plin de substanţele nutritive. Ai nevoie
de minimum 200 de grame de fructe şi

minimum 300 de grame de legume zilnic.
Valoroase datorită conţinutului lor bogat în
vitamine şi minerale, verdeţurile precum
sunt urzicile, spanacul, stevia, leurda,
ceapa verde ar trebui să se regăsească
zilnic pe masă, mai ales în stare proaspătă.
Evident, cu excepţia urzicilor. Au puţine
calorii, însă sunt bogate în potasiu, fosfor,
fier, magneziu, calciu, dar şi în vitaminele
A, B3, B6, C, K sau acid folic. Ai nevoie de
100-200 de grame pe zi. Produsele lactate
care conţin fermenţi probiotici revigorează
organismul, întăresc sistemul imunitar şi
favorizează o bună digestie. Ai nevoie de
200 de mililitri de lapte, 150 de mililitri de
iaurt şi 100 de grame de brânză zilnic.
Cerealele integrale sunt o sursă excelentă
de fibre, sunt foarte bune pentru metabolism
şi se recomandă consumul lor la micul
dejun. Ai nevoie de 50 de grame zilnic. În
perioada detoxifierii, personal recomand
reducerea consumului de carne. Dacă totuşi
nu poţi renunţa, optează pentru carnea
de pui, peşte sau curcan, gătite la abur,
fierte sau la grătar şi ai în vedere să nu fie
foarte rumenită. 150 de grame de pui şi
peşte zilnic sunt mai mult decât suficiente.
Condimentele cu ierburi aromatice, cum
sunt menta, rozmarinul, busuiocul, cimbrul,
au proprietăţi detoxifiante şi dau un gust
deosebit mâncării şi salatelor. Le poţi
consuma după bunul plac. Şi nu în ultimul
rând, cel mai important este să nu uităm
apa, un aliat excelent pentru a scăpa de
toxinele din organism. Cu cât consumi
mai mult apă, cu atât rinichii tăi se vor
curăţa mai bine, pentru că este favorizată
eliminarea toxinelor acumulate. Ai nevoie
zilnic de cel puţin 1,5 litri.

Durerile de spate
Durerea de mijloc ne scoate de pe traseu,
oricât de rezistenţi am fi. E aşa chinuitoare

Detoxifierea
Pornind de la recomandările unui specialist
avizat sau medic, îţi pot crea propriul
program alimentar care te va face mai
energică şi mai suplă! Detoxifierea
organismului nu înseamnă o dietă strictă, ci
respectarea unor principii de nutriţie ce pot
fi urmate şi pe termen lung, ca stil de viaţă.
Efectele benefice le vei observă chiar după
câteva zile.
Poţi începe ziua cu un mic dejun bazat
pe alimente bogate în proteine, cum ar fi
ouă, brânză sau iaurt ori lapte cu cereale
integrale. Poţi alege şi fructe proaspete.
Sunt săţioase, benefice pentru organism şi
îţi dau şi energie. Atenţie, însă: consumul
fructelor să fie făcut până în jurul orei 12!

// Durerile de spate pot ascunde afecţiuni grave (foto: heallthytips.blogspot.ro)

că, până la urmă, ne face să nu ne mai
putem mişca. Nu ţine cont de vârstă, de
rang, de nimic! Iar automedicaţia nu este o
soluţie. Căci ceea ce presupunem noi a fi
o sciatică, ori o durere firească după efort,
poate ascunde mult mai mult. Prin orice tip
de durere, organismul ne anunţă că suferă.
Însă noi tindem să ignorăm de cele mai
multe ori. Lumbago, sciatică, hernia de disc
sunt printre cele mai des întâlnite probleme
ale coloanei. Lumbago e întinderea
musculară în urma unui efort, sciatica
însumează o serie de manifestări ale unor
afecţiuni ale nervului sciatic, iradiind pe
picior, în abdomen sau în braţe, iar hernia
de disc presupune uzura discurilor coloanei,
motiv pentru care, în final, se ajunge pe
masa de operaţie. O altă durere de spate
poate fi cauzată de pietrele la rinichi. Acestea
îşi fac loc printr-un canal îngust, reuşesc
să-l blocheze şi să dea naştere unei
crize acute de rinichi. Durerea nu poate fi
descrisă şi, de cele mai multe ori, se ajunge
la spital. De aceea, o ecografie, la anumite
intervale de timp, nu face decât bine. În
cazul femeilor este mai complicat, deoarece
aceste dureri de spate sunt confundate cu
durerile premenstruale, infecţii urinare sau
alte boli din sfera ginecologică. Bolile cu
transmitere sexuală pot da şi ele dureri de
spate, dar nu atât de puternice, acestea
evoluând mai încet. Dacă suferiţi din cauza
kilogramelor în plus, să ţineţi cont că, în
timp, durerile de spate şi nu numai îşi vor
pune amprenta, ca semn al ignoranţei.
Apar aşa numitele „ciocuri“ osoase, care
împiedică mişcarea şi anchilozează,
aceasta producând tasarea oaselor şi având
ca urmări chiar paralizia. Mişcarea la timpul
ei, ori de câte ori aveţi ocazia, face minuni,
aşa că luaţi în calcul acest aspect, pentru a
preveni eventualele neplăceri. Mult soare şi
sănătate!
					
DANA SĂILĂ
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Sindromul Down:
Nu diferiţi, doar speciali
„De ce sunt diferit? Sunt la fel ca tine, iar tu eşti la fel ca mine. Am o viaţă normală.“ Acestea sunt cuvintele unui copil special,
un copil bolnav de Sindromul Down. Cât de greu trebuie să fie pentru o mamă să-i explice copilului ei că este special?
În zilele noastre, una dintre cele mai
importante probleme în ceea ce priveşte
copiii cu dizabilităţi o reprezintă integrarea
în societate a copiilor cu Sindromul
Down. Se spune că unde există caritate
şi înţelepciune, nu există nici teamă, nici
ignoranţă. De aceea, pentru a deveni mai
buni, trebuie să-i ajutăm pe aceşti copii să
aibă o viaţă normală. Nu este vina lor că
sunt diferiţi. Nu au ales ei să vină pe lume
cu această boală.

Ce este
Sindromul Down?
Sindromul Down sau Trisomia 21 este o
maladie genetică cromozomială, cauzată
de prezenţa unei părţi de cromozom sau
a unui întreg cromozom suplimentar în
perechea a 21-a. Maladia este denumită
după John Langdon Down, medicul britanic
care a descris-o pentru prima dată în anul
1866. Sindromul Down se identifică printr-o
combinaţie de diferenţe majore şi minore
în structura corporală. Simptomele cele
mai comune sunt: retardul mintal, forma
specifică a ochilor şi a urechilor, dezvoltarea
scăzută a musculaturii, gâtul scurt şi limba
lungă şi groasă. Aceşti factori contribuie
la o speranţă de viaţă redusă pentru
persoanele cu Sindromul Down. Un studiu
efectuat în Statele Unite ale Americii în anul

2002 a arătat că bolnavii au o speranţă
medie de viaţă de 49 de ani, cu variaţii
considerabile în funcţie de factorii etnici şi
socio-economici. Sindromul Down poate fi
depistat în timpul sarcinii, prin efectuarea
unor analize de sânge, sau la naştere.

Comunitatea
„Sindromul Down“
Copiii bolnavi de Sindromul Down nu sunt
singuri. Peste tot în lume există numeroase
organizaţii, fundaţii şi asociaţii unde o
mulţime de oameni încearcă să-i ajute. De
asemenea, în diferite ţări ale lumii au loc
congrese pe tema integrării lor în societate.
Cea mai importantă organizaţie este
„Down Syndrome International“ (DSI).
DSI este o federaţie a organizaţiilor
internaţionale, constituită cu scopul de
a asigura calitatea vieţii şi respectarea
drepturilor tuturor persoanelor care suferă
de Sindromul Down. O decizie importantă
a DSI o reprezintă stabilirea zilei de 21
martie ca „Ziua Mondială a Sindromului
Down“. Data nu a fost aleasă întâmplător:
21 simbolizează perechea de cromozomi
afectată, a 21-a, iar luna martie, luna a treia,
simbolizează prezenţa a trei cromozomi, în
loc de doi (trisomie).
În România există, de asemenea,
numeroase fundaţii care încearcă să
faciliteze integrarea în societate a bolnavilor.

// Copiii care suferă de Sindromul Down nu trebuie discriminaţi (foto: Facebook)
Una dintre aceste fundaţii este „Steaua
Speranţei“, din Iaşi, care organizează
cursuri de pregătire pentru părinţii copiilor
care suferă de această maladie genetică.
Preşedintele fundaţiei „Steaua Speranţei“

consideră că: „Este păcat că lumea nu
înţelege că nici fundaţiile şi nici statul nu
trebuie să se ocupe de astfel de probleme,
ci societatea. Ar fi nevoie de o schimbare de
mentalitate, astfel încât oamenii să nu mai
respingă persoanele cu handicap“.

Discriminare sau
mentalitate greşită?
În ciuda tuturor eforturilor acestor
organizaţii, susţinerea suplimentară de
care au nevoie copiii cu Sindromul Down
reprezintă în continuare o provocare pentru
părinţi şi familii. Principala cauză a tuturor
problemelor este, de fapt, mentalitatea
oamenilor. Mulţi dintre ei îi tratează pe
aceşti copii ca pe nişte handicapaţi şi sunt
de părere că trebuie izolaţi de restul lumii.
Oamenii nu înţeleg că ei nu sunt diferiţi de
noi, ci doar mai speciali. Aceasta este şi
părerea părinţilor copiilor bolnavi: „Avem
copii minunaţi, care au nevoie de o atenţie
specială. Din păcate, la şcoală sau pe
stradă, lumea nu se fereşte să-i arate cu
degetul, numindu-i handicapaţi. E dureros
să vezi câtă răutate există în jur şi de câtă
lipsă de înţelegere dă dovadă societatea
în general“, spune mama unui copil care
suferă de Sindromul Down.
Este în puterea noastră să ajutăm aceşti
copii şi să contribuim la schimbarea
mentalităţii unora dintre noi, care tratează
cu superficialitate această problemă.
// 21 martie este „Ziua Sindromului Down“ (foto: www.cdss.ca)

ANCA IONILETE
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Şanse la viaţă
Organizaţia SO.SI.SE.SA. şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic se numără printre acele mâini binefăcătoare
ce doresc să aducă un zâmbet în fiecare zi pe chipurile copiilor.

// Imagine de la evenimentul de la AFI Palace Cotroceni (foto: Facebook)
Într-o societate în care moravurile nu mai
sunt cum erau odată, este greu să mai
avem speranţa la o ameliorare a sistemului
din România, privind atât sectoarele
medicale, cât şi educaţionale, pentru că par
a fi mânuite de interesele puterilor politice.
Sunt milioane de suflete în ţara asta care
sunt practic neajutorate, copii, bătrâni,
animale, multe persoane care abia îşi permit
un zâmbet pe faţă, provocat de o vorbă
dulce sau, în cazuri fericite, o bucată de
pâine, un covrig.
Organizaţii, campanii, fundaţii şi multe
eforturi depuse de-a lungul timpului de nişte
oameni extraordinari au reuşit uşor, uşor să
ridice în aer un spirit umanitar, să introducă
în sufletele unor oameni o speranţă la viaţă.
Ei bine, SO.SI.SE.SA. este o organizaţie
non-profit care urmăreşte întocmai acest
spirit şi care pune adânc amprenta asupra
implicării şi muncii în vederea ajutorării unor
copii… mai speciali.
„Sistemul nostru de valori: Sociabilitate,
Simpatie, Servire, Salvare!
Prin congruenţe şi atitudini, acţiunile
umanitare sunt un tip special de relaţie
interumană, în care partenerii sunt perfect
egali. Fiecare parte îşi asumă un rol, iar
finalitatea este mereu îmbunătăţirea situaţiei
ambilor participanţi:
1. Beneficiarii cunosc o redresare a situaţiei
dificile, în care se găseau anterior acţiunii
umanitare.
2. Autorii câştigă satisfacţia binelui, prin care
au îmbunătăţit viaţa unei fiinţe umane.“

Acestea sunt regulile de bază pe care se
bazează această organizaţie. Alături de
Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap
Fizic, fundaţia a realizat proiectul „Construim
un vis“, care are în prezent o echipă formată
din 9 tineri, dornici de a transmite lumii
emoţiile lor, de a se integra şi socializa prin
intermediul artei. Atelierul a debutat pe 8
martie 2011, având ca scop îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a tinerilor cu handicap.
S-a început cu pictura pe hârtie, realizarea
de exerciţii uşoare care, ulterior, i-au pregătit
pentru lucrul mai complex atât din punct
de vedere cromatic, dar şi compoziţional.
Pentru toţi membrii, a fost prima dată
când au avut activităţi precum pictura pe
pânză, pe lemn, pe sticlă, confecţionarea
obiectelor de decor (felicitări, mărţişoare,
diverse cadouri). Rezultatele nu au întârziat
să apară: au o mai bună manualitate,
timpul de focusare asupra unei singure
activităţi este mai mare, gândirea este mai
complexă, viziunea spaţială s-a dezvoltat,
interrelaţionarea este mai lejeră. O mare
stimă de sine este poate cea mai importantă
achiziţie, fapt ce le dă încredere să continue
şi să facă din fiecare lucrare una mai bună,
din fiecare zi una mai frumoasă.
În aprilie 2013, AFI Palace Cotroceni a
fost gazda unui eveniment care a avut loc
lângă pationar. Micuţii care erau în timpul
cursurilor de patinaj aruncau şi ei un ochi
la acest eveniment. Deşi a fost o activitate
restrânsă, au participat şi persoane mai de
seamă, cum ar fi ambasadorul Israelului.

Echipa SO.SI.SE.SA. prezentă la eveniment
a fost formată din: Ghiocel Bontaş preşedintele fundaţiei, Luisa Rochian
- vicepreşendintele fundaţiei, Alexandru
Căzăcuţu - marketing manager, Roxana
Dumitru - responsabil proiecte umanitare,
plus multe alte persoane care au adus un
aport semnificativ evenimentului, pe lângă
cei câţiva copii cu dezabilităţi.
Timp de două ore, zeci de tablouri au fost
expuse în văzul lumii, pictate de înşişi

copiii cu dezabilităţi fizice. Nişte tablouri
foarte atent şi creativ lucrate, întruchipând
animale, siluete sau flori, pline de culori şi
imaginaţie. Ele au încântat trecătorii, dar
mai ales persoanele invitate la această
activitate. Tablourile erau pictate pe pânză
şi erau de diferite dimensiuni, de la mici,
la foarte mari, contra cost. Preţul fiecărui
tablou varia în funcţie de mărimea şi
complexitatea acestuia, de la 100 la 700 de
lei.
În culisele activităţii sale, Asociaţia de Sprijin
a Copiilor cu Handicap Fizc nu se laudă
doar cu tablouri pe pânză, ci şi pe sticlă
şi lemn, cum am precizat şi mai sus. În
atelierul de terapie ocupaţională, unde se
pictează toate aceste lucrări, găsim de altfel
şi tablouri decorate cu materiale naturale:
lemn, seminţe de mac, in, condimente şi
sfoară. Printre „artiştii“ lucrărilor se numără
Florin, un suflet de 27 de ani. El suferă de
hemipareză spastică, însă acest lucru nu îl
împiedică să fie un mic poet. Da, poet! Pe
lângă ceilalţi talentaţi la desen, aici aflăm
şi scriitori. A scris mii de poeme şi doreşte
să le publice pentru a arăta lumii talentul
lui. El a ajutat şi la realizarea decoraţiunilor
de iarnă, dezvoltându-şi astfel capacităţile
artistice şi manualitatea. Alături de el, în
creaţia literară, este şi Irina (suferindă de
tetrapareză spastică), ale cărei compuneri
sunt foarte apreciate şi chiar publicate în
articole prin diferite reviste (cum ar fi
Practic - Idei, ian. 2005).
Aflăm astfel că, atâta timp cât există
voinţă şi încredere, mâinile unor oameni
extraordinari pot înălţa visul unui copil
suferind de un handicap, acela de a
fi mai normal şi de a avea curajul să
înfrunte lumea, făcându-şi fiecare zi
tot mai frumoasă. Organizaţia SO.SI.
SE.SA. şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor
cu Handicap Fizic se numără printre acele
mâini binefăcătoare ce doresc să aducă un
zâmbet în fiecare zi pe chipurile copiilor.
ROXANA LELCU

// Imagine de la evenimentul de la AFI Palace Cotroceni (foto: Facebook)
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Tendinţe în machiaj pentru 2013
Multe dintre femei şi-au pus întrebarea dacă anul acesta se poartă acelaşi machiaj ca în 2012 şi dacă mai are rost să-şi
păstreze rujul roşu sau blush-ul rozaliu. Doamnele şi domnişoarele fashoniste care vor să respecte tendinţele impuse de stilişti
vor trebui să urmeze o serie de paşi pentru un machiaj perfect.

// Foto: www.e-joy.ro
Anul acesta se poartă pomeţii bronzaţi,
iar stiliştii recomandă să puneţi accent pe
bronzer şi pe iluminator. Vara aceasta,
trebuie să puneţi accent pe pleoapa
inferioară, care ar trebui să fie conturată
cât mai bine. Pentru linia internă a ochiului,
puteţi folosi un creion alb pentru a crea
iluzia unui ochi mai mare. Stiliştii spun că
trebuie să renunţaţi la celebrul creion negru
şi să optaţi pentru un fard vibrant, cum ar fi

verdele smarald.
Se poartă genele supervoluminoase, iar
pentru asta aveţi nevoie de un mascara de
calitate care să vă asigure volum, alungire şi
curbare. Pentru cele care nu sunt înzestrate
de la natura cu gene lungi, nu este greşit să
aplice gene false, însă trebuie să le aleagă
cu grijă să nu fie prea „dramatice“. În ceea
ce priveşte sprâncenele, ele trebuie să fie
groase şi uşor rebele.

În continuare se poartă rujurile în nuanţe
neon, însă restul machiajului ar trebui să fie
natural, dacă este vorba despre un machiaj
de zi. Pentru machiajul de seară, puteţi opta
pentru un soft smoky eyes cu buze mate în
nuanţe neon.
Ochii sunt oglinda sufletului, de aceea
trebuie să-i scoateţi în evidenţă printr-un
machiaj aplicat corespunzător. Pentru ochii
căprui, stiliştii recomandă să aplicaţi un

Ce purtăm în vara acestui an
Moda sezonului cald 2013 este una
îndrăzneaţă, luxuriantă, dar şi cu influenţe
sport, confortabilă.
Designerii Tommy Hilfiger, Paul Smith, Marc
Jacobs, Louis Vuitton şi Givenchy au hotărât
că tendinţele care vor guverna în vara
2013 sunt dungile, carourile sau alte forme
geometrice.
Femeile care nu au picioarele de model
pentru a purta pantaloni scurţi pot alege
pentru să poarte pantaloni scurţi tip
bermude. Nu vă îngrijoraţi, designerii au
avut grijă ca aceştia să fie la fel de stilaţi
ca şi cei scurţi, doar că au o lungime până
deasupra genunchilor, sunt puţin mai largi
şi îi veţi găsi în diverse modele, culori şi
materiale.
Să nu credeţi însă că „vechii“ pantaloni
scurţi au fost neglijaţi! Doar că aceştia vin
în altă variantă: costum cu pantaloni scurţi.
Michael Kors, Tory Burch şi Helmult Lang
sunt câţiva dintre creatorii care au decis ca
pantalonii scurţi trebuie să fie mai feminini,
expresivi şi, de ce nu, piesa cheie pentru
ţinuta de birou.
Pielea este mereu la modă, dar în noul
sezon se reinventează. Pentru vara 2013

creatorii propun o mulţime de articole din
piele, accentul fiind pus pe fuste, pantaloni
scurţi, veste, sacouri. Puteţi alege diferite
tipuri de piele, în diverse culori, pentru
a crea un aspect uimitor şi modern.
Designerii Derel Lam, Proenza Shouler
sau BCBG Max Azria au creat imaginea
femeii moderne active. Dacă te-ai săturat de
culorile puternice şi vrei să încerci altceva,
să ştii că una dintre tendinţele pentru vara
2013 este alb şi negru. Vei fi surpinsă să
vezi că o ţinută monocromă poate arăta la
fel de bine şi poate fi la fel de apreciată ca
una colorată.
Vara 2012 ne-a adus cu ea decupajele.
Dacă nu ai reuşit să adopţi acest trend, vei
avea timp să o faci în 2013. Pentru că vei
avea de ales dintr-o mulţime de rochii, topuri
şi alte piese vestimentare, cu decupaje,
tăieturi sau uşor transparente, atât cât să îţi
pună în evidenţă corpul şi să te transforme
într-o zeiţă a frumuseţii. Dacă stilul tău este
unul mai lejer, sport chic, să ştii că o altă
tendinţă cheie în vara 2013 este rochia
sport.
ANDREEA DOCUZ

// Foto: fashionandhappify.info

dermatograf maro închis lichid de-a lungul
genelor superioare. Aplicaţi o culoare
deschisă pe întreaga pleoapă până la
sprâncene, apoi nuanţa mai închisă, în cute.
Pentru un aspect mai bine conturat, puteţi
aplica o linie cu un creion şi pe pleoapa
de jos. Pentru o privire cu aspect luminos,
folosiţi un dermatograf alb la colţul interior
al ochiului. În continuare aplicaţi un rimel
negru sau maro, un fard de obraz cât mai
natural şi un luciu de buze roz pal.
Pentru ochii verzi, culorile care se potrivesc
perfect sunt movul, violetul, dar şi tonurile
de maro. Aplicaţi un creion maro închis
sau verde, dacă vreţi un look mai dramatic.
Aplicaţi nuanţa de fard cea mai închisă
începând cu colţul interior până în cel
exterior, trasând o linie din ce în ce mai
goasă, insistând pe arcada ochiului. În colţul
interior şi sub sprâncene (exact deasupra
fardului închis la nuanţă) se aplică un fard
mai deschis. Asiguraţi-vă că amestecaţi cele
două culori de fard în zona în care se unesc
pentru a nu rămâne o linie inestetică între
cele două.
Cele mai bune nuanţe pentru femeile cu
ochi albaştri sunt: portocaliu, roz, albastru,
maro, alb, caramel, argintiu şi auriu. Dacă
adăugaţi un blush de culoarea piersicii şi un
gloss transparent sau deschis la culoare,
veţi arăta strălucitor. Este recomandat să
evitaţi verdele sau roşiaticul.
Astfel, fiecare femeie îşi va scoate ochii în
evidenţă, va străluci şi va fi sigură pe sine,
odată ieşind din casă.
ALEXANDRA IACOBESCU
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Aventură în lumea
jocurilor video
Logitech G-Series şi Kingston HyperX
prezintă DreamHack Open 2013, eveniment
care va avea loc în Bucureşti, la Sala
Polivalentă, pe 14 şi 15 septembrie. Este al
doilea eveniment de acest calibru susţinut în
Romania.
DreamHack înseamnă jocuri, Internet de
mare viteză, sporturi electronice, turnee
internaţionale, entuziasm, comunicare
şi divertisment digital, toate amestecate
într-un festival hipnotizant ce oferă anual
vizitatorilor o experienţă unică în lume.
Indiferent că-ţi aduci propriul calculator în
zona BYOC (Bring Your Own Computer),
unde mii de alţi pasionaţi de cultura digitală
abia aşteaptă să te întâlnească, urmăreşti
concertele live sau te bucuri şi trăieşti la
intensitate maximă meciurile din turneele de
eSport dotate cu premii de zeci de mii de
dolari, DreamHack are ceva de oferit pentru
toată lumea.
DreamHack Bucureşti aduce în România cei
mai buni jucători de Counter-Strike, League

Tehnologie 3D
fără ochelari

of Legends şi StarCraft II din întreaga lume,
în turnee unde fanii pot să-i urmărească
în acţiune pe scenă sau chiar în zona de
turneu.
Organizatorii au declarat că se aşteaptă la
un număr mare de susţinători. Peste 30 de
ţări îşi vor trimite reprezentanţii la Bucureşti,
în dorinţa de a-şi consolida poziţiile fruntaşe
din vârful clasamentului. Evenimentul
susţinut în 2012 de Electronic Sport League
(ESL) a adus nu mai puţin de 4.000 de
spectatori la Turbohalle Militari. Anul acesta,
organizatorii se aşteaptă ca numărul de
spectatori să crească cu cel puţin 1.000 de
iubitori ai jocurilor.
Premiile vor fi pe măsură, având în vedere
amploarea evenimentului. Anul trecut
DreamHack Bucureşti a oferit 8.000 de
dolari câştigătorilor, Fntic fiind atunci echipa
victorioasă în finala împotriva celor de la
Anexis.
ROBERT MOCANU

// Foto: www.showstoppers.com
HP a reuşit să dezvolte o tehnologie similară
celei 3D, care nu necesită ochelari şi pe
care am putea să o vedem implementată în
următorii ani pe smartphone-uri, tablete PC
şi alte device-uri portabile.
Cercetătorii Hewlett Packard (HP) şi-au
prezentat tehnologia pentru prima dată în
revista Nature. HP nu este singurul nume
important de pe piaţa IT care şi-a concentrat
atenţia în ultimii ani pe dezvoltarea unui
sistem capabil să redea imagini 3D fără
ochelari. Lucrul care îi diferenţiază faţă
de celalalte companii este acela că ei au
propus nu doar un model teoretic, ci unul
care poate fi implementat în următoarea
generaţie de gadgeturi şi electronice.
Potrivit Cnet.com, deşi pare o hologramă,
tehnologia 3D de la HP funcţionează
complet diferit. Ea foloseşte un sistem
multiview, care înglobează mai multe

// Foto: dreamhack.ro

modele geometrice (optice) pentru a crea
imaginile 3D.
Noutatea constă în faptul că utilizatorul nu
mai este constrâns să stea în faţa ecranului
pentru a vedea imaginile 3D, el putând să
privească din orice unghi şi poziţie în care
se află faţă de ecran.
Tehnologia 3D fără ochelari de la HP, spun
specialiştii, ar putea ajuta foarte mult nu
doar în industria de entertainment, ci şi în
medicină.
Trebuie precizat faptul că nu tot conţinutul
va putea fi vizualizat 3D fără ochelari. De
exemplu, transmisiile live vor fi aproape
imposibil de convertit prin sistemul HP, în
condiţiile în care este nevoie de nu mai
puţin de 64 de camere pentru realizarea
imaginilor cu această nouă tehnologie.
ALEXANDRU BERA

ACTUALITATEA ÎN FOTBAL
Viitorul se întăreşte cu jucători
de la Steaua şi Chindia
Târgovişte

cantonament în Turcia, la Bolu, unde va
disputa două meciuri amicale: pe 1 iulie cu
Mordovia Saransk (Rusia) şi pe 11 iulie cu
Rizespor (Turcia).

După ce l-a transferat pe Aurelian Chiţu în
Franţa, iar pe Vaştag la Dinamo, Viitorul lui
Gheorghe Hagi s-a întărit pentru următorul
sezon cu jucători de la Steaua şi Chindia
Târgovişte. Astfel, Ionuţ Năstăsie (Steaua),
Alexandru Băluţă şi Ionuţ Şerban (ambii
de la Chindia Târgovişte) au semnat pe
o perioadă de 3 ani cu echipa de la malul
mării.
Viitorul urmează să plece în primul

Steaua
a plecat în Austria
Steaua Bucureşti a plecat în primul
cantonament din această vară în Austria.
Din acest prim stagiu de pregătire lipseşte
însă managerul echipei, Mihai Stoica, care
a preferat să rămână în ţară pentru a pune
umărul împreună cu preşedintele Stelei,

Valeriu Argăseală, la dosarul în care va
trebui să apere Steaua în faţa UEFA, pentru
a nu fi exclusă din cupele europene.
Laurenţiu Reghecampf a plecat cu un lot
numeros de 27 de jucători, însă,
într-o conferinţă de presă, le-a mărturisit
jurnaliştilor că aşteaptă întăriri în
compartimentul de atac, loc lăsat liber de
Raul Rusescu după transferul la Sevilla.
În Austria, Steaua va juca 4 amicale în
care va întâlni echipe din Rusia, Cipru sau
Elveţia, iar întoarcerea în ţară se va face pe
1 iulie.
LARISA BLEANDĂ

// Laurenţiu Reghecampf
(foto: sport.bzi.ro)
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Fascinaţia pentru Barcelona
Spania este o ţară mai mult decât minunată, iar când vorbim despre Barcelona, deja intrăm în sfera unor valori
semnificative iberice.
Din România, la Barcelona se poate zbura
direct din Bucureşti, Tg. Mureş, Cluj-Napoca
şi Timişoara.

convenabilă, oferind camere duble la circa
50 de euro sau locuri în camere cu 6-8
paturi pe la vreo 15-20 de euro.

Cum călătoreşti prin
Barcelona

Unde să mănânci

Deşi e o metropolă cu peste 2 milioane de
locuitori, poţi vizita Barcelona la pas. Dacă
totuşi simţi nevoia de transport în comun,
metroul este de mare ajutor, fiind în zilele
toride de vară cea mai bună variantă de
a călători, datorită aerului condiţionat.
Oricum, cel mai practic şi plăcut mod de
a vizita Barcelona este pe jos, pentru că
Las Rambla, una dintre străzile simbol,
dar şi una dintre atracţiile principale, are
un farmec aparte şi doar savurând fiecare
pas poţi spune că ai fost cu adevărat în
Barcelona.

Câteva obiective
turistice

// Sagrada Familia (foto: mytravelphotos.net)
Nu cred că este nevoie să vă „vând“ prea
mult Barcelona. Este în mod cert unul dintre
cele mai frumoase oraşe ale Europei. După
neagra perioadă franchistă, când Barcelona
a fost pedepsită pentru că a ţinut partea
socialiştilor, oraşul a renăscut uşor ca
pasărea Phoenix după Olimpiada din 1992,
când marile bulevarde pline de farmec au
fost refăcute şi puse în valoare. În scurt
timp după aceea, Barcelona a devenit un
oraş cool, plin de valoare, al întregii Europe,
nu doar al Spaniei. Adăugând şi echipa
„extraterestră“ de fotbal FC Barcelona,
mândra capitală a Cataloniei este un oraş
care nu poate fi ratat!

Când să vizitezi
Deşi august este luna când barcelonezii
pleacă în vacanţe şi se găsesc hoteluri
la preţuri reduse, toamna sau primăvara
este ideală pentru un sejur de câteva
zile. Dacă ar fi să vorbesc din experienţa
personală, pot spune că Barcelona este un

oraş frumos în orice anotimp, ascunzând
mistere incitante chiar şi sub ploile calde
sau în iernile friguroase. Când am aterizat
pe aeroportul El Prat, am simţit cum un fior
romantic spaniol mă trece prin tot corpul.
M-a întâmpinat un soare orbitor, iar
greutatea bagajului pe care îl târam după
mine era aproape nesimţită în comparaţie
cu emoţiile puternice şi aerul proaspăt care
îmi penetra plămânii. Luna septembrie
aproape că nici nu era prezentă, natura fiind
atât de plină de viaţă şi colorată încât mi-am
aşezat ochelarii de soare comod pe nas şi
mi-am început aventura în oraşul lui Gaudi.

Cum ajungi
Călătoria spre Barcelona poate fi foarte
plăcută cu avionul, având o privelişte
minunată deasupra norilor. Companiile low
cost au crescut considerabil în ochii lumii,
atât ca preţuri şi taxe, cât şi ca număr anual
de pasageri. Pentru cei cu dare de mână
există, desigur, şi companiile aeriene mari.

Sagrada Familia – Imensa catedrală
gândită de Gaudí, dar neterminată după
aproape 100 de ani de la începerea
lucrărilor, este simbolul de netăgăduit al
oraşului, pe care nu se poate să-l ratezi.
Circuitul Gaudí – Cunoscutul arhitect nu
a creat numai Sagrada Familia, ci mai sunt
multe alte locuri în oraş unde şi-a lăsat
amprenta inconfundabilă a geniului său.
Passeig del Gracia, principalul bulevard al
Barcelonei, găzduieşte Casa Batlló si Casa
Milà. Undeva mai la nord e Parcul Guell, o
operă extraordinară a lui Gaudi. Acest parc
imens reprezintă cea mai frumoasă fantezie
de verdeaţă din oraş.
Telecabina din port până la Montjuïc –
Da, există o telecabină în Barcelona. Pleacă
de lângă plaja Barceloneta şi te poartă
pe dealul care domină Barcelona dinspre
mare, pe colina Montjuïc. Priveliştea îţi taie
respiraţia, este cu adevărat incredibilă!
Las Ramblas – Are aproximativ 1,3 km şi
este o zonă pietonală care se întinde de
la Plaça Catalunya până la monumentul
lui Cristofor Columb din Port Vell. În
sezonul estival, Las Rambla e plină de
artişti stradali ce întruchipează diferite
personalităţi, fiind nişte „statui umane“.
Aceşti artişti de stradă sunt plini de fantezie
în imitarea celebrităţilor, fiinţelor mitologice
sau a personajelor imaginare. În apropiere,
plimbaţi-vă şi în Plaça del Rei, o piaţă unde
se află inima politică a Barcelonei.

Unde să dormi
Preţurile la hoteluri şi guesthouse-uri
au crescut foarte mult în Barcelona,
aşa că mulţi turişti găsesc închirierea
apartamentele ca fiind cea mai bună
alegere. Hostelurile sunt o altă variantă

Deşi e puţin mai scump, nu rata zona
restaurantelor de sea food de la
Barceloneta. Sunt zeci de restaurante ce
oferă paella, scoici, crabi şi alte produse ale
mărilor. Nu fii timid şi cere un discount: poţi
primi rapid şi gratis fie o cană cu sangría,
fie vreo scoică ieftină. În rest, poţi găsi
restaurante pe Avenida del Parallel, unde
meniul zilei costă cam 9-10 euro. Evident,
vei găsi şi marocani sau turci care vând
chebab ieftin sau gyros.

Avertisment
Nu arătaţi că sunteţi turişti! Ca orice alt
oraş mare din lume, şi aici se pot întâmpla
evenimente neplăcute. Evitaţi străzile
întunecate şi pustii noaptea, fiind foarte
atenţi la lucrurile pe care le deţineţi, mai
ales în zone foarte aglomerate Astfel,
lasă-ţi cu încredere obiectele personale la
hotel sau hostel şi plimbă-te relaxat, lejer
prin oraş, consultând în prealabil o hartă a
Barcelonei în cameră, şi nu în public.
Barcelona are multe obiective turistice
pe care le poţi vizita şi în trei zile dacă îţi
doreşti cu adevărat. Este ideală pentru o
vacanţă, iar pe mine m-a fascinat atât prin
arhitectura artistică a faimosului Gaudí, cât
şi prin amabilitatea oamenilor şi varietatea
locurilor.
ROXANA LELCU
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