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12 mai - Ziua Mondiala a Surorilor Medicale
Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali, creat în anul 1899, a decretat ca ziua de
naştere a lui Florence Nightingale – 12 mai -, să devină Ziua Internaţională a
asistenţilor medicali din întreaga lume.
Memoria lui Florence Nightingale a fost omagiată deoarece ea a fost fondatoarea
primei şcoli laice de asistente medicale din lume, cea care a dat o identitate acestei
nobile profesii şi a făcut ca ea să fie respectată şi valorizată de comunitate. Intr-o
vreme în care spitalele erau insalubre, cunoştinţele despre îngrijirea pacientului
aproape nule iar îngrijirea bolnavilor nu era o activitate demnă şi onorabilă pentru o
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Zile internationale saptamana 12 – 18 mai

doamnă de societate, Florence Nightingale a trecut toate aceste obstacole implicânduse şi dăruindu-se în totalitate ideii de a ajuta.
sursa:ro.wikipedia.org/wiki

15 mai – Ziua Internationala a Familiilor (International Day of Families)
Pe 23 septembrie 1993, Adunarea Generală a Organizaiei Naiunilor Unite a
adoptat Rezoluia nr. 47/237 prin care ziua de 15 mai se declară Ziua
Internaională a Familiei. In Romania, in 1994, la propunerea Institutului Roman
pentru Drepturile Omului, a devenit oficial si Ziua Familiei Romane.
Simbolul pentru Ziua Internationala a Familiei consta intr-un cerc verde ce contine o
imagine cu rosu. Aceste elemente desenate simplu reprezinta simboluri pentru o
inima si o casa. Semnificatia: familia reprezinta centrul societatii care ofera stabilitate
si sustinere pentru oamenii de toate varstele.
2014 - Anul European al Reconcilierii Vietii Profesionale cu Viata de Familie

COFACE, Confederatia Organizatiilor Familiale din Uniunea
Europeana, care are peste 50 de organizatii cu statut de membru din mai multe state
europene, solicita ca anul 2014 sa fie nominalizat ca “Anul European pentru
Reconcilierea Vietii Profesionale cu Viata de Familie”.
sursa: www.coface-eu.org

15 mai - Ziua Internationala a Latinitatii
Se sarbatoreste din anul 2001.
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18 mai - Ziua Internationala a Muzeelor + Noaptea muzeelor
Se sarbatoreste incepand cu 1978. Aproximativ 3.000 de muzee din Europa
sărbătoresc anual evenimentul. Mai multe detalii despre Noaptea Muzeelor puteţi găsi
la adresa - http://www.noapteamuzeelor.ro/
Proiectul “Noaptea Muzeelor 2014. Aceeai noapte, scenarii diferite”, coordonat de
Reeaua Naională a Muzeelor din România, îmbogăete în acest an evenimentul
prin promovarea a trei circuite pentru public între muzeele din Bucureti, Cluj şi
Timişoara.
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15 mai - Ziua Mondiala de Actiune pentru Clima
În 1992 a fost semnata Convenţia cu privire la Schimbarea Climei de către Adunarea
Generala ONU, la Summitul de la Rio de Janeiro.

Scriitorul Norman Manea, la Biblioteca Naţională a României
Scriitorul Norman Manea va participa, pe 14 mai, de la ora 17.00, la dezbaterea pe
tema "Limba exilată şi epistolele ei", pornind de la cel mai recent volum semnat de el,
un eveniment ce va avea loc în Sala "Mircea Vulcanescu" a Bibliotecii Naţionale a
României din Capitală.

Scriitorul Norman Manea se întâlneşte cu cititorii, pe 14 mai, la Biblioteca Naţională a României / FOTO:
www.revista22.ro

Norman Manea, unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, se află în
România în perioada 30 aprilie - 18 mai, unde are programate mai multe întâlniri cu
cititorii, cu prilejul lansării volumului "Plicuri şi portrete", ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, apărut recent la editura Polirom.
Norman Manea, născut în 1936, este unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti
români, profesor de literatură europeană şi "writer in residence" la Bard College, New
York. De la debutul din 1966 şi până în 1986, când a plecat din ţară, a publicat 10
volume, fiind distins cu premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1979) şi premiul
Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). În 1992,
a primit Bursa Guggenheim şi premiul MacArthur, în 2002 i s-a atribuit premiul
internaţional de literatură Nonino pentru Opera omnia, iar, în 2006, premiul Médicis
Étranger, pentru volumul "Întoarcerea huliganului".
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sursa:http://www.realitatea.net/scriitorul-norman-manea-la-biblioteca-nationala-a-romaniei
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În anul 2010, a primit titlul de Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor din partea
Guvernului francez, iar, în anul 2011, a fost distins cu prestigiosul premiu literar Nelly
Sachs. În 2012, Uniunea Scriitorilor din Romania i-a decernat premiul naţional pentru
literatură şi, în anul 2014, l-a inclus pe lista propunerilor României pentru premiul
Nobel pentru literatură.
Norman Manea se numără, alături de Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu şi Varujan
Vosganian, printre scriitorii propuşi anul acesta de Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din România (USR) pentru premiul Nobel pentru literatură.
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Cercetătorii cred că au descoperit CAUZA AUTISMULUI
Un studiu de amploare realizat în Suedia indică faptul că genele sunt la fel de
importante ca factorii de mediu în rândul cauzelor autismului, în condiţiile în care
cercetările precedente acordau eredităţii o importanţă mult mai mare, informează
AFP.
Cercetătorii s-au declarat surprinşi când au descoperit că ereditatea are o pondere de
circa 50%, mult mai puţin decât estimările precedente de 80-90%, potrivit unui articol
publicat în Journal of the American Medical Association.
Aceste rezultate provin din analiza datelor medicale colectate de la peste 2 milioane
de persoane din Suedia între 1982 şi 2006, acesta fiind cel mai mare studiu din lume
despre originile genetice ale autismului, o boală care afectează aproximativ o
persoană dintr-o sută pe plan mondial.
Statisticile americane recente estimează că o persoană din 68 suferă de autism în
Statele Unite.
"Suntem surprinşi de rezultate, pentru că nu ne aşteptam ca factorii de mediu să fie la
fel de importanţi (ca cei genetici, n.r.) în declanşarea autismului", a declarat Avi
Reichenberg, cercetător la Mount Sinai Seaver Center for Autism Research din New
York.
Aceşti factori, nedetaliaţi în studiu, ar putea include, potrivit autorilor, statutul socioeconomic al familiei, complicaţii apărute la naştere, infecţii materne şi medicamente
administrate înainte şi în timpul sarcinii.
Coautori ai studiului sunt cercetătorii de la King's College din Londra şi de la Institutul
Karolinska din Stockholm.
Oamenii de ştiinţă cunosc deocamdată foarte puţine lucruri despre originile autismului
şi consideră că sunt necesare studii suplimentare în acest domeniu. O serie de studii
recente s-au concentrat în special pe originea prenatală, în timpul sarcinii, a acestei
tulburări de dezvoltare.
sursa://www.realitatea.net/cercetatorii-cred-ca-au-descoperit-cauza-autismului

Singura casa complet accesibila
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" Cladirea este unica prin faptul ca a fost ocupata în permanenă de către
proprietari i conine nu numai mobilierul proiectate de catre Wright , dar si mai
multe obiecte personale ale proprietarilor. Cu alte cuvinte , "aceasta este o lucrare
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Singura casa complet accesibila concepută vreodată de către celebrul arhitect Frank
Lloyd Wright în Rockford, Illinois, va deveni muzeu. Casa lui Kenneth & Phyllis Laurent
se va deschide la 6 iunie, cu doar câteva zile înainte celebrarea a 147 de ani de la
naterea lui Wright.
Wright a proiectat casa în 1940 pentru Kenneth Laurent, paralizat in urma unei rani
dobandite în cel de al doilea război mondial. Locuinta si mobilierul au fost concepute
astfel incat sa raspunda necesitatilor unei persoane care utilizeaza fotoliu
rulant. Familia Kenneth a locuit în casa până la începutul anului 2012 , când a fost
inregistrata in Registrul Naional al Locurilor Istorice din SUA.

completă de artă ", a declarat arhitectul Ioan Eifler de Eifler & Associates Architects ,
care se ocupa de restaurarea si transformarea casei in muzeu.
Sursa: http://www.disabilityscoop.com/2014/04/14/accessible-wright-debut/19278/
By Michelle Diament
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O companie americana specializata in operatiuni oceanice la adancimi mari a
recuperat aproape 1.000 de uncii de aur (28,3 kilograme), care valoreaza 1,3 milioane
de dolari, de pe epava corabiei SS Central America, scufundata in anul 1857 in
Oceanul Atlantic, relateaza BBC.
Corabia SS Central America s-a scufundat la o adancime de 2,2 kilometri in 1857, in
urma unei furtuni puternice, in timp ce calatorea din Panama spre New York. Aceasta
reusita a reinnoit speculatiile potrivit carora numeroase lingouri de aur, in valoare de
mai multe zeci de milioane de dolari, se afla in continuare pe acea epava.
Naufragiul corabiei SS Central America a cauzat moartea a 425 de persoane si a
declansat una dintre primele crize financiare din lume. Expertii spun ca ambarcatiunea
- care a fost prinsa intr-un uragan la o distanta de 257 de kilometri de coastele
Carolinei de Sud - transporta 21 de tone de aur, care ar fi trebuit sa ajute bancile din
New York, ramase fara prea multe lichiditati in acel an. Naufragiul a creat panica pe
pietele financiare.
Operatiunea de recuperare a lingourilor, realizata la jumatatea lunii aprilie a.c., pe
epava acelei corabii ce avea o lungime de 85 de metri, a fost prima din ultimul sfert
de secol. Nu se stie cu exactitate cat aur a mai ramas pe epava.
Lingouri si monede din aur valorand aproximativ 40 milioane-50 milioane de dolari au
fost deja recuperate in timpul unor operatiuni anterioare, la sfarsitul anilor '80 si
inceputul anilor '90, inainte ca o serie de dispute de ordin legal sa blocheze misiunile
de recuperare a comorii.
Operatiunea din aprilie a fost realizata de compania Odyssey Marine Exploration din
Tampa, Florida. In martie, aceasta firma a castigat de la un executor judecatoresc
dreptul de a reveni pe epava. Executorul a fost numit de un tribunal din statul Ohio cu
scopul de a reprezenta prima companie de explorari oceanice care sa inspecteze
epava. Acea decizie a venit dupa o lupta de multi ani in justitie pentru obtinerea
drepturilor de exploatare a comorii.
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Aur in valoare de 1,3 mil. dolari, recuperat de pe o nava
scufundata acum 157 ani

Epava a fost pentru prima data localizata in 1988 de expertul in explorari maritime
Thomas Thompson, care a organizat primele misiuni de recuperare a lingourilor de aur
de pe SS Central America.
Investitorii care au sprijinit proiectul l-au dat insa in judecata, declarand ca Thomas
Thompson nu le-a predat tot aurul descoperit in acele misiuni. Locul in care se afla in
prezent Thomas Thompson nu este cunoscut si un mandat de arestare a fost emis pe
numele sau in anul 2012.
http://www.incont.ro/international/aur-in-valoare-de-1-3-mil-dolari-recuperat-de-pe-epavaunei-nave-care-s-a-scufundat-acum-157-ani.html, 7 mai 2014

Admitere liceu 2014, Brosura oficiala
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, prin Comisia de Admitere a Municipiului
Bucuresti, a realizat brosura "Admiterea in invatamantul liceal si Admiterea in
invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani", anul scolar 2014-2015.
Brosura privind admiterea la liceu cuprinde informatii importante referitoare la
admiterea in invatamantul liceal si profesional, documentele necesare pentru
inscriere, reteaua unitatilor de invatamant liceal din municipiul Bucuresti, filierele,
profilurile, specializarile din invatamantul liceal si profesional, media ultimului admis
din anul scolar precedent, planul de scolarizare si calendarul sustinerii probelor de
aptitudini/probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna/ materna.
sursa: www.edu.ro
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Fundaţia Orange România a premiat cu până la 50.000 de euro, proiecte ale mai
multor ONG-uri şi firme, care vin în ajutorul persoanelor cu deficienţe de văz sau de
auz.
Spre exemplu, Asociaţia Audiosofia, care a primit 189.840 de lei pentru proiectul său
"Baby hearing", vine în ajutorul copiilor care se nasc cu deficienţe de auz prin crearea
unui cabinet de screening auditiv în cadrul a cinci spitale din România. "Depistarea din
timp a problemelor de auz ajută enorm în aceste cazuri. De multe ori, părinţii îşi aduc
copiii la noi când aceştia au 3-4 ani, ceeea ce este destul de târziu. Ideal este ca
aceşti copii să fie depistaţi până la 3-6 luni pentru ca tratamentul să fie cât mai
eficient. Auzul se învaţă, dacă nu se intervine din timp, copilul rămâne în urmă", a
explicat doctorul Cristian Gheorghe la conferinţa de presă.
Un alt proiect care a fost premiat este "Vreau să ştiu" de la Asociaţia Junior
Achievement România, prin care se vor introduce cursuri de orientare profesională în
şapte licee speciale pentru tineri cu deficienţe de auz. "Vrem să facem un catalog de
meserii cât mai variate pentru aceşti tineri. În momentul de faţă, ei învaţă doar trei
meserii: tâmplar, frizer/coafor şi mecanic auto, însă sunt multe meserii în domeniul IT
pe care le-ar putea face. Noile tehnologii vin în ajutorul lor, pot să facă web design,
spre exemplu", a povestit Lucian Grămescu de la Junior Achievement.
Un alt proiect care a câştigat este "Sens pentru viaţă" de la Fundaţia Sense
International prin care se vor crea centre vocaţionale în Arad şi Timişoara, pe lângă
cele deja existente în Bucureşti, Galaţi şi Iaşi, şi o reţea naţională de servicii de
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Asociaţiile vin în ajutorul tinerilor cu deficienţe de auz/văz

consiliere şi orientare vocaţională pentru tinerii cu deficienţe de auz sau de văz,
pentru incluziunea lor în câmpul muncii.
Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană vine cu proiectul "Pas de elefant" prin care vor fi
create programe software care vor transforma grafice şi formule din fizică sau chimie
în documente audio necesare elevilor cu deficienţe de vedere.
Prin proiectul "Culori dincolo de umbre" al Liceului Special Moldova Târgu Frumos se
va crea o cameră multisenzorială în care se va utiliza stimularea multisenzorială ca
parte a terapiilor pe care le fac elevii cu deficienţe de văz pentru creşterea ritmului de
recuperare.
Muzeul Naţional de Artă vrea să îmbunătăţească accesul persoanelor cu deficienţe de
auz/văz la cultură, oferind, prin proiectul "Art Mobile", acces adaptat, prin website-ul
muzeului, la un tur interactiv al colecţiilor de artă, prototipuri tactile şi aplicaţii mobile.
http://adevarul.ro/news/societate/cum-vor-ajutati-tinerii-romani-deficiente-vaz-side-auzintegreze-mai-societate-1_5369138a0d133766a869c5fc/index.html

Ce nu ştiaţi despre curcubeu: Cum să vă creaţi unul chiar acasă
Curcubeul este unul dintre cele mai iubite fenomene naturale de pe planeta noastră,
întrucât ne aduce un strop de culoare atunci când vremea este mai urâtă. Iată câteva
curiozităţi legate de curcubee.
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Un curcubeu apare atunci când lumina trece prin picăturile de apă din atmosferă, iar
stropii reflectă şi refractează ("îndoaie") razele solare, ducând la apariţia unui arc
multicolor. Fenomenul are loc atunci când plouă într-o parte a cerului, iar în cealaltă
este soare.
Curcubeul este, de fapt, un cerc de lumină, însă, întrucât cei mai mulţi oameni văd
curcubeul de pe pământ, acesta pare a fi doar un arc sau un semi-cerc.
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Curcubeu dublu

Curcubeul nu se află la o distanţă anume, ci va fi întotdeauna vizibil dintr-un unghi
anume, în care stropii de apă reflectă lumină - adică la 42 de grade în partea opusă a
soarelui. Întrucât curcubeul nu este un obiect, nu te poţi apropia de el şi nici nu poţi
să îl atingi.
Doi oameni nu vor vedea niciodată acelaşi curcubeu, întrucât ochii noştri îl vor
percepe diferit. Dacă, de exemplu, vedeţi pe cineva care pare că stă sub curcubeu,
persoana va vedea un alt curcubeu din acelaşi unghi, dar mai departe de ea.
Curcubeele nu se văd doar în ploaie, ci şi în ceaţă sau atunci când este rouă. Practic,
oricând există picături de apă în aer, iar soarele străluceşte din spate, la unghiul
potrivit.
Sir Isaac Newton a identificat cele 7 culori ale spectrului vizibil care alcătuiesc lumina
albă. Toate aceste sunt prezent în curcubeu în ordinea: roşu, portocaliu, galben,
verde, albastru, indigo şi mov.
Cele mai multe curcubee pe care le vedem sunt "curcubee primare", în care culoarea
roşie apare în partea de sus a curcubeului, iar mov în partea de jos.
Un curcubeu dublu apare atunci când se poate vedea un al doilea curcubeu, mai slab,
în afara arcului primar. Acest lucru se întâmplă întrucât lumina se reflectă de două ori
înăuntrul picăturilor de apă. Drept rezultat, culorile celui de-al doilea arc sunt invers
faţă de cele ale primului arc.
Extrem de rar, lumina poate fi reflectată de 3 sau de 4 ori într-o picătură de apă, ceea
ce duce la 3 sau 4 curcubee simultane.
Puteţi să faceţi un curcubeu să dispară, folosind ochelari de soare polarizaţi. Aceştia
sunt acoperiţi cu un strat de molecule aliniate vertical, iar lumina care este reflectată
de apă este polarizată orizontal.
Un curcubeu lunar apare pe timpul nopţii, fiind produs de lumina lunii. Ochii noştrii îl
văd alb, însă acolo sunt prezente toate culorile, doar că extrem de slab.
Curcubeele produse de ceaţă sunt mult mai mari şi mai late decât cele produse de
ploaie.
Cum să vă creaţi propriul curcubeu
Aveţi nevoie de:
 un pahar de apă - plin trei sferturi
 hârtie albă
 o zi însorită
Instrucţiuni:
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sursa://www.romaniatv.net/ce-nu-stiati-despre-curcubeu--cum-sa-va-creati-unul-chiaracasa_140679.html#ixzz30dxFp84m, autor Cristina Dinu, 24 aprilie 2014
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1. Luaţi paharul de apă şi hârtia într-o zonă a camerei unde intră razele soarelui lângă fereastră este cel mai bine.
2. Ţineţi paharul de apă deasupra hârtiei şi priviţi cu lumina soarelui intră prin el, este
refractată şi formează un curcubeu pe hârtie.
3. Încercaţi să ţineţi paharul de apă la diferite înălţimi şi unghiuri pentru a vedea dacă
există schimbări.

Belgienii vor scrie un TEXT de 10 KILOMETRI
În oraşul belgian Mons, care va fi Capitală culturală europeană 2015 , se va scrie un
text de 10 km din decembrie 2014 până în decembrie 2015, plecând de la opere ale
unor scriitori dintre care cei mai muţi au creat în oraş.

La Mons se va scrie un text de 10 kilometri lungime

Acţiunea face parte din programul literar Mons. Textul de 10 kilometri va cuprinde
fragmente din patrimoniul literar al oraşului, îndeosebi din curentul suprarealist care a
fost extrem de dinamic la Mons.
Vor fi omagiaţi astfel mari scriitori ca Stefan Zweig, Andre Gide,Victor Hugo, Verlaine,
Simone de Beauvoir, care au creat la Mons. În fiecare zi se va scrie pe ziduri un
fragment de text.
Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/belgienii-vor-scrie-un-text-de-10kilometri_140756.html#ixzz30dxjxus7

Beneficiile terapiei cu pietre
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Litoterapia foloseşte puterile binefăcătoare ale pietrelor pentru a ne reface echilibrul
psihic şi energetic al corpului.
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Cuvântul litoterapie vine din termenul grecesc „lithos“, care înseamnă piatră. Terapia
utilizează pietrele minerale, semipreioase i cristalele pentru a reduce sau a
restabili frecvena vibraiilor de la nivelul fiecărui organ din corp. Scopul terapiei
este de a reface armonia în corp, echilibrul i starea de sănătate.
Litoterapia sau terapia cu pietre este cunoscută încă de pe vremea egiptenilor şi a
romanilor, care îşi tratau fizicul şi psihicul cu pietre semipreţioase şi cristale. Din
1970, litoterapia a revenit în atenţia terapeuţilor datorită vibraţiilor energetice pe care
pietrele le transferă corpului.
Specialiştii recomandă terapia cu pietre semipreţioase şi cu cristale şi în ameliorarea
simptomelor unor afecţiuni fizice, cum sunt tulburările circulaţiei sangvine, inflamaţiile
renale, durerile dentare şi problemele oculare.
Echilibrează energiile
Persoanele care apelează la terapia cu pietre minerale i preioase îi doresc fie să
se încarce energetic, fie să reducă nivelul de energie din corp. Dacă pui pe o zonă
dureroasă a corpului, piatra potrivită, tensiunea va dispărea, dar în timp.
Metoda folosită peste tot în lume este asemănătoare i constă în aplicarea pietrelor
direct pe piele, în punctele cu probleme. În timpul edinei de litoterapie, vibraiile
pietrelor circulă de-a lungul canalelor energetice i le deblochează, dacă e cazul. În
funcie de afeciune, specialistul recomandă frecvena i durata edinelor de
litoterapie.
Este bine de ştiut că înainte i după fiecare edină cristalele se curăţă de energiile
acumulate. Pentru asta se folosete sarea grunjoasă, de preferat cât mai proaspăt
extrasă, ca să nu se piardă proprietăile de purificare.
Ştiai că poţi readuce energia pozitivă în casă aezând în diferite zone ale încăperii
cristale cu efecte puternice de energizare, cum este ametistul?
Unele cristale atrag norocul i bogăia
Pietrele scumpe sunt apreciate încă din cele mai vechi timpuri şi au fost folosite pentru
tot felul de probleme, cum sunt supărările ori suferinţele în dragoste. De pildă, safirul,
opalul şi chihlimbarul puteau atrage norocul, bogăţia, misterul. Regii antici purtau
pandantive, inele şi coroane împodobite cu pietre viu colorate, aducătoare de noroc.
Agatele erau considerate de egipteni şi romani cele mai norocoase pietre dintre toate,
şi le purtau întotdeauna când plecau la luptă. Carnalina roşie este considerată piatra
fertilităţii în rândul popoarelor arabe.
Despre safir se spune că îşi schimbă culoarea în funcţie de dispoziţia celui care o
poartă şi este considerată piatra dragostei şi a fidelităţii. Opalul se regăsea în
coroanele şi inelele regilor, pentru că se credea că atrage bogăţia şi succesul. Jadul
simbolizează apreciere şi recunoştinţă atunci când e oferită unei persoane, iar
chihlimbarul era considerat un adevărat „magnet“ al bogăţiilor.
http://www.clicksanatate.ro/Beneficiile-terapiei-cu-pietre_0_9358.html
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De multe ori părinţilor le scapă expresii care pot avea impact negativ uriaş asupra
copiilor lor.
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8 expresii TOXICE pe care să NU le spui niciodată copilului tău
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Printre cele mai greşite expresii pe care nu ar trebuisă le rosteşti niciodată în faţa
copilui tău şi cu atât mai puţin în mod repetat se află şi următoarele, potrivit
specialiştilor în domeniu:
1. „Daca mai faci o singura data asta..."
2. „Cine m-a pus sa te iau cu mine?"
3. „Mă faci de ruşine" / „M-ai dezamăgit"
4. „Ce e cu tine? Ce ai? / Ce nu e in regula cu tine?"
5. „De ce nu poti sa fii si tu ca sora ta/fratele tau?"
6. „Pentru ca asa spun eu!"
7. „Esti exact ca tatal tau / maica-ta."
8. „Nu faci nimic ca lumea"/ „N-o sa se aleaga nimic de tine"
sursa://www.realitatea.net/8-expresii-toxice-pe-care-sa-nu-le-spui-niciodata-copiluluitau_1423829.html#ixzz2zan4zdir
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Tinand cont de cat de mult timp petrecem la birou, poate nu ar fi rau sa luam in calcul
faptul ca munca noastra este influentata de anmite energii pozitive sau negative. Aici
intervin principiile feng-shui, care pot face ca lucrurile sa se intample in ambele
sensuri. Iata cateva sfaturi interesante care pot canaliza energiile pozitive in
activitatea pe care o desfasori.
1. Tine cont de modul in care alegi sa te pozitionezi la birou
Sfatul specialistilor este sa stai cu fata la usa, nu insa in dreptul ei, astfel incat sa
beneficiezi de energia pozitiva ce trece pragul.
Totodata, se face si precizarea ca stand cu spatele la perete sau la un colt iti asiguri
premisele unei munci fructuoase.
Nu este recomandat sa stai fata in fata cu un alt coleg, intrucat energiile voastre vor
intra in conflict.
2. Alege biroul potrivit
Potrivit principiilor Feng Shui, masa de lucru trebuie sa aiba forma patrata, rotunda,
ovala sau rectangulara. Nu se accepta biroul sub forma literei “L”, intrucat acesta
sugereaza ideea de incomplet si diminueaza in plan energetic autoritatea.
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Cum sa iti amenajezi biroul dupa regulile Feng Shui
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Iata ce semnificatie au culorile in feng shui.
1. Rosu – element de foc: Pasiune, curaj, romantism
Rosul este cea mai puternica culoare din feng shui si reprezinta elementul foc. Rosul
vibrant aduce in casa energie, bucurie, creste energia si dorinta sexuala. In traditia
chineza, rosul este simbolul norocului, al fericirii, in India – este culoarea nuntii,
simbolul romantismului si al dragostei, iar in cultura occidentala, rosul inseamna curaj
si pasiune.
2. Galben – element de pamant: Fericire, veselie, impinire
In feng shui, galbenul este culoarea soarelui, este simbolul veseliei si aduce lumina in
casa sau in biroul tau. Galbenul aduce energie pozitiva si poate fi folosit atat in
bucatarie, cat si in sufragerie sau in camera copiilor. Fie ca e galben floarea soarelui
sau galben pai, aceasta culoare are aceleasi beneficii energetice.
3. Albastru – element de apa: Calm, liniste, pace
Ai o varietate larga de culori din care poti alege, de la albastrul cerului, la albastru
indigo. Toate inseamna intelepciune, calm, liniste si pace. Poti vopsi in albastru
peretele de Est (pentru sanatate), de Sud (bani), Nord (cariera).
4. Verde – element de lemn: Vibratie, sanatate, dezvoltare
In feng shui, verdele este culoarea reinnoirii, a regenerarii si a energiei revigorante.
Verdele este culoarea vindecarii, echilibreaza intreg organismul cu vibratia naturii.
Pentru a maximiza efectele pozitive ale energiei culorii verzi trebuie sa folosesti cat
mai multe nuante de verde.
5. Portocaliu – element de foc: Deschidere, optimism, socializare
Daca crezi despre rosu ca este prea intens pentru casa sau biroul tau, atunci poti opta
pentru portocaliu. Este o culoare “sociala”, necesara in feng shui pentru a promova
comunicarea deschisa, socializarea, caldura.
6. Mov – element de foc: Mister, noblete, elegant
Specialistii in feng shui recomanda utilizarea cu precautie a culorii mov. Fiind o
culoarea foarte puternica si vibrant, este indicat sa o folosesti mai degraba in obiecte
de decor (perne, covor, tablouri) si mai putin in vopsirea peretilor. Movul este
recomandat pentru camerele de meditatie.
7. Roz – element de foc: Blandete, dragoste, liniste
Rozul este culoarea universala a dragostei si este folosita in feng shui pentru a linisti
atmosfera in orice spatiu. Rozul are o vibratie delicata, linistitoare, care poate fi
folosita atat in dormitor, cat si in baie.
8. Gri – element de metal: Claritate, detasare, neutralitate
De multe ori spunem despre gri ca este o culoarea plictisitoare, insa in feng shui este
foarte sofisticata. Ea aduce o energie aparte in orice incapere, asa ca trebuie folosita
cu grija. Pot beneficia din plin de culoarea gri peretii de Vest (creativitate), Nord Vest
(ajutor din partea oamenilor) si Nord (cariera).
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3. Nu uita de accesoriile Feng Shui
Daca doresti sa maresti fluxul Chi-ul din spatiul tau de lucru poti sa pastrezi pe birou
un obiect din sticla sau cristal, iar deasupra asaza un cristal de tavan.
In feng-shui, alegerea culorilor este foarte importanta si fiecare are o semnificatie
aparte. In feng shui culorile au o energie aparte, aduc echilibru si armonie in casa sau
la birou.
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9. Negru – element de apa: Infinit, necunoscut, absorbtie
Culorea noptii, a apelor adanci si a vidului universal, negrul aduce in feng shui putere
si delimitari stricte. Nu este indicat sa folosesti negru in sud (unde trebuie element de
foc), in camerele copiilor, la intrarea in casa, in bucatarie si in sufragerie.
10. Alb – element de metal: Inocenta, prospetime, inceputuri
In feng shui, albul este culoarea puritatii, a inocentei, care – de altfel – contine toate
celelalte culori. Asa se si explica energia vibranta a unui loc in totalitate alb.
11. Maro – element de lemn: Putere, stabilitate, energie
Culoarea maro este foarte populara in ultima vreme, ca element de feng shui. Ea are
o energie aparte, asociata cu puterea, stabilitatea si energia vibranta. Poti folosi
maroul pe Est (sanatate), Sud-est (bani), Sud (faima).
sursa ://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/relaxare-si-wellness/semnificatia-culorilor-in-fengshui/2/#ixzz3066vfZZ1

Lucruri care ne pot îmbolnăvi i trebuie aruncate imediat
Multe persoane tind să folosească periuţa de dinţi mai mult decât ar trebui. Şi alte
produse ne pot îmbolnăvi dacă sunt păstrate mai mult timp decât ar trebui, ele
conţinând bacterii, potrivit Mediafax.

Periuţa de dinţi nu trebuie folosită mai mult de 3-4 luni, informează
huffingtonpost.co.uk.
O pernă poate fi folosită timp de 3 ani, după această durată fiind nevoie să fie
schimbată.

Nici produsele cosmetice nu trebuie ţinute mai mult timp decât este recomandat: rujul
trebuie aruncat după 2 ani, trusa de farduri după 18 luni, oja după 12 luni, rimelul
RENINCO - Buletin Informativ nr. 14, anul 2, saptamana 12 – 18 mai 2014
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40% dintre persoane poartă lentilele de contact peste durata recomandată, riscând
infecţii.
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Lufa, care este folosită ca burete de baie, trebuie schimbată după 3 săptămâni de
utilizare.

după mai puţin de 12 luni, mascara după 3 luni, creionul de ochi după mai puţin de 3
luni.
Dacă tigaia de teflon este zgâriată, ea trebuie înlocuită imediat. Buretele de vase
trebuie schimbat cel puţin o dată pe lună.
sursa:http://www.realitatea.net/lucruri-care-ne-pot-imbolnavi-i-trebuie-aruncateimediat_1423635.html#ixzz2zV6pu2RN

Ce spune scrisul tau despre tine
Grafologia este stiinta care se ocupa cu studiul legaturii dintre caracterul unei
persoane si scrisul acesteia. Asadar, in functie de forma literelor si de presiunea
exercitata asupra foii prin intermediul instrumentului de scris, un specialist isi poate
da seama de personalitatea ta. Noi am studiat problema si iti vom dezvalui cateva
secrete referitoare la tipurile de scris si la ce spun acestea despre oameni.
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Vom incepe cu marimea literelor din cuvinte. De exemplu, daca acestea sunt mici,
inseamna ca esti o persoana timida si meticuloasa, careia nu ii place sa iasa in
evidenta si care este interesata de a acumula noi cunostinte.
In schimb, daca faci parte din categoria celor care au un scris de dimensiuni mari,
inseamna ca esti extrovertita si ca esti ca un magnet pentru ceilalti, fiind capabila sa
atragi multe simpatii.
De asemenea, daca lasi spatii mari intre cuvinte, inseamna ca nu suporti sa fii
sufocata intr-o relatie, preferand sa ai spatiul tau personal. In schimb, cuvintele intre
care spatiile sunt mai mici denota o fire care se teme de singuratate.
In ceea ce priveste literele de mana create cu ajutorul unor linii rasucite, cum ar fi "l"
si "e", trebuie mentionat faptul ca buclele mai largi ii sunt caracteristice scrisului unei
persoane relaxate, care este dornica de a experimenta tot ce este nou in viata.
Buclele inguste, insa, dovedesc faptul ca este vorba despre o persoana care nu are
prea multa incredere in sine, dar nici in cei din jur.
Un alt aspect pe care grafologii ce se ocupa de tipurile de scris il iau in seama se
refera la locul in care este pus punctul pe literele "i" si "j". Asadar, un punct plasat
exact deasupra literei scoate in evidenta faptul ca esti o persoana ordonata, capabila
de a se concentra pe detalii. Daca faci parte din categoria celor care prefera sa puna
RENINCO - Buletin Informativ nr. 14, anul 2, saptamana 12 – 18 mai 2014

14

Ce fel de persoana esti in functie de modul in care scrii

punctul usor in partea stanga, inseamna ca nu iti place sa fii presata de cei din jur
pentru a face ceva, preferand, in schimb, sa rezolvi lucrurile in ritmul tau.
De asemenea, trebuie sa stii ca o persoana care are o imaginatie bogata va plasa
punctul foarte sus, in vreme ce un cerculet care inlocuieste punctul ii este caracteristic
unei persoane care prefera sa gandeasca pozitiv. Nu in ultimul rand, o virgula folosita
in loc de punct ii este caracteristica unei persoane autocritice, care nu are rabdare cu
cei din jur.
Literele rotunjite arata faptul ca ai o fire creativa, cele ascutite, ca esti inteligenta si
curioasa, ceea ce inseamna ca vrei sa inveti mereu lucruri noi, iar un scris in care
literele sunt conectate denota logica si grija in luarea deciziilor.
Tot grafologii sunt cei care isi dau seama ce grad de presiune exerciti asupra foii de
hartie cand scrii. Astfel, daca faci parte dintre cei care au un scris apasat, inseamna ca
te tii de cuvant intotdeauna si nu renunti niciodata la principiile tale. Pe de alta parte,
daca intri in categoria celor care nu scriu apasat, inseamna ca esti empatica si
sensibila.
Un scris aplecat spre dreapta denota sociabilitate, unul aplecat spre stanga, timiditate
si dorinta de a nu iesi din anonimat, iar un scris drept ii este caracteristic unei
persoane logice, care nu se lasa condusa de instincte.
Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca si o simpla semnatura te poate da de gol, pentru
ca nu trebuie sa umpli o pagina in scopul descoperirii tipului de scris care iti este
caracteristic. Astfel, semnatura dezordonata si indescifrabila te tradeaza ca fiind o
persoana misterioasa, care nu lasa sa i se descopere intentiile, iar o semnatura
descifrabila spune despre tine ca nu ai nimic de ascuns si ca ai incredere in propria
persoana.
Asadar, tipurile de scris ne pot da de gol si pot spune multe despre noi, uneori chiar
inainte de a lega o relatie de prietenie cu cineva. Foloseste si tu aceste informatii si
analizeaza-ti scrisul, pentru a descoperi cum esti vazuta de catre cei din jur.
http://www.divahair.ro/sanatate/psihologie/ce_spune_scrisul_tau_despre_tine?utm_source=n
ewsletter_divahair&utm_medium=email&utm_campaign=from_divahair, Andreea Gluh
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Filmele de scurtmetraj pentru copii „Aventurile Micilor Vedete în parc” şi „Micile Vedete
descoperă secretul magneţilor”, două producţii ale Şcolii româneşti de film pentru
copii „Micile Vedete”, care îi au în rolurile principale pe absolvenţii Şcolii, au fost
selecţionate pentru participarea la Festivalul de Film de la Cannes 2014, la secţiunile
“Short Film Corner” şi “Romanian Short Waves”.
Talentaţii copii români rescriu istoria filmului românesc pentru copii, fiindcă este a
treia oară când vor fi prezenţi pe covorul roşu al Rivierei franceze, după succesele din
2011 şi, respectiv, 2012, cu filmele din seria educativă „Aventurile Micilor Vedete”.
Pelicula „Aventurile Micilor Vedete în parc” tratează tematica protejării mediului
înconjurător şi prezintă o poveste parcă ruptă din realitate. În locul unui parc dintr-un
cartier de locuinţe din Bucureşti se aprobă construirea unui mare centru comercial.
Întâmplător sau nu, tocmai în acest parc se află singurul loc de joacă pentru copii, iar
aceştia se decid să nu stea nepăsători, ba din contră, să rezolve situaţia aşa cum ştiu
ei mai bine: apelează la Anisia, fetiţa care a fugit de acasă în căutarea aventurii.
RENINCO - Buletin Informativ nr. 14, anul 2, saptamana 12 – 18 mai 2014
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Micile Vedete române, la Cannes 2014

Cel de-al doilea film participant anul acesta la celebrul Festival de la Cannes este un
alt episod din seria de filme pentru copii „Aventurile Micilor Vedete”. Anisia, o fetiţă
care a fugit de acasă din dorinţa de a scăpa de sfaturile nesfârşite ale mamei, se
reîntoarce la şcoală, unde încearcă să pătrundă neobservată la ore pentru a primi
gustarea „cornul şi laptele”. Din păcate pentru ea, este reţinută de profesoară şi
forţată să rămână la ora de fizică. Nereuşind să se integreze în clasă, unde copiii râd
de hainele ei murdare şi de cunoştinţele limitate, Anisia începe să facă propriile
experimente cu… magneţi.

Şcoala „Micile Vedete” este prima Şcoală de Film şi Televiziune pentru Copii din
România, care se adresează exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani,
oferind cursuri axate pe 3 discipline: tehnică de filmare, interpretare şi dicţie,
indispensabile unor viitori profesionişti în film şi televiziune. La aproape 4 ani de la
înfiinţare, Şcoala „Micile Vedete”, www.micilevedete.ro, se mândreşte cu un portofoliu
de 17 filme de scurtmetraj pentru copii, pe teme educative, cu sute de copii instruiţi şi
peste 30 de apariţii ale Micilor Vedete în spoturi publicitare, sociale şi filme.
http://www.cotidianul.ro/micile-vedete-romane-la-cannes-2014-236764/

Cum transportau egiptenii pietre uriae prin deert?
Descoperirea incredibilă a oamenilor de ştiinţă

Page
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Cercetători de la fundaia FOM Foundation i de la Universitatea Amsterdam susin
că au descoperit cum vechii egipteni transportau, prin deert, pietrele uriae folosite
la construcia piramidelor.
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Cum transportau egiptenii uriaşele pietre / FOTO: http://totb.ro/
Ei au derulat diverse experimente în condiii simulate similare celor din deert i au
constatat că secretul constă în umiditatea nisipului, scrie totb.ro.
Specialitii în egiptologie au descoperit cum vechii egipteni transportau încărcături
grele de la carierele de piatră până la locul construciei unei piramide, cu ajutorul
barjelor, dar cum anume reueau să mute pietre uriae, grele de peste două tone,
dintr-un capăt în altul al deertului, a fost, până acum, o dilemă fără răspuns pentru
oamenii de tiină i pentru inginerii specialiti în mecanică.
Dar, recent, cercetători de la Universitatea Amsterdam au realizat diverse
experimente i au anunat o concluzie: vechii egipteni probabil umezeau nisipul
pentru ca mijloacele lor de transport să alunece pe el fără să se scufunde.
Cercetarea a demonstrat că, umezit într-un anumit grad, nisipul îi dublează
fermitatea; iar, datorită unor mici picături de apă care leagă grăunele de nisip prin
atracie capilară, frecarea este redusă la jumătate, la fel i fora necesară pentru
tragerea vehiculului (un fel de sanie). Concluzia oamenilor de tiină este confirmată
i de un străvechi desen descoperit în mormântul lui Djehutihotep.
sursa://www.realitatea.net/cum-transportau-egiptenii-pietre-uria-e-prin-de-ert-descoperireaincredibila-a-oamenilor-de-stiinta_1431814.html#ixzz30dn5SUky

Satuia lui David, de Michelangelo, în pericol să se prăbuşească
din cauza "gleznelor sale fragile"
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Buşteanul sculptat din spatele piciorului drept al lui David, care poartă aproape toată
greutatea statuii, s-ar putea fisura de asemenea, au arătat testele efectuate de
Consiliul naţional al cercetării şi de Universitatea din Florenţa.
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Sculptura, care are o greutate de 5,5 tone, arată semne de microfisuri la nivelul
picioarelor, iar cercetătorii din Florenţa avertizează că s-ar putea prăbuşi sub propria
greutate, potrivit cotidianului La Repubblica, informează bbc.co.uk.
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Fisurile au fost acoperite cu ghips de-a lungul anilor, însă au tendinţa să iasă din nou
la suprafaţă.
Puncte fragile au fost descoperite şi la nivelul gleznelor statuii, după o serie de teste
efectuate asupra unor imitaţii din ghips ale sculpturii, care au fost introduse într-o
centrifugă şi expuse unor niveluri ridicate de presiune.
Cercetătorii suspectează că acestea au apărut în timp ce statuia lui David a fost
expusă, timp de peste 350 de ani, în Piazza della Signoria din Florenţa, înainte de a fi
mutată în 1873 în Galleria dell'Accademia. Între timp, a fost realizată şi o copie a
statuii, care este expusă în prezent în faţa primăriei florentine din perioada Renaşterii,
Palazzo Vecchio.
De asemenea, un efect negativ asupra statuii l-ar putea avea vibraţiile produse de
milioanele de turişti care vizitează această operă de artă în fiecare an, dar şi traficul
din centrul oraşului Florenţa.
Statuia, care are o înălţime de 5 metri, este fragilă încă de la realizarea sa, din cauză
că Michelangelo a ales pentru capodopera sa o marmură de calitate inferioară, dar şi
din cauza greutăţii imense şi a poziţiei descentrate a acesteia.
Experţii susţin că un cutremur şi chiar o simplă lucrare de construcţii de drumuri,
realizată în apropiere de Galleria dell'Accademia, ar putea duce la prăbuşirea statuii,
recomandând ca David să fie mutat fie într-o sală antiseismică, fie într-un alt loc din
afara oraşului.

Page

sursa ://www.realitatea.net/satuia-lui-david-de-michelangelo-in-pericol-sa-se-prabuseascadin-cauza-gleznelor-sale-fragile
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Michelangelo l-a sculptat pe David - eroul biblic ce l-a ucis pe Goliat cu o piatră
aruncată cu o praştie - timp de trei ani, între 1501 şi 1504.
Capodopera a fost comandată de conducătorii republicii Florenţa, ca simbol al puterii
sale comerciale şi militare.
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Amprenta isi lasa data nasterii asupra caracterului tau
Tipologia A 1 – Curgere si apa - Cei nascuti in zilele de 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
Dintre toate tipologiile, oamenii A1 sunt cei care au viziunea cea mai calda si mai
frumoasa asupra iubirii. Pentru ei insisi, intregul lor destin se rezuma la “a iubi”, iar
daca nu reusesc acest lucru se simt nefericiti, neimpliniti, traind cu sentimentul ca nu
si-au atins menirea in viata. Se indragostesc de multe ori in viata, cu prea multa
usurinta am putea spune, de fiecare data ca si cand ar fi prima si ultima oara, insa
dezvolta relatii sentimentale de o natura neobisnuita, adesea furtunoase si intense. Au
o natura prietenoasa si adora sa traiasca in mijlocul celorlalti, inconjurati de viata, de
tumult, de agitatie si de complicatii. Sunt precum apa… dinamici, plini de viata, agili,
se strecoara prin stanci si oameni si in ciuda obstacolelor reusesc cumva sa iasa la
suprafata. Chiar daca nu realizeaza, au capacitatea de a-i modela pe ceilalti,
contribuind la evolutia lor interioara. Sunt, insa, si schimbatori, iar uneori, in ciuda
unor calitati remarcabile, prea umili, modesti si sensibili la gesturile si cuvintele celor
din jur.
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Tipologia C3 – Aer si libertate - Cei nascuti in zilele de 3, 8, 13, 18, 23, 28
Oamenii C3 sunt nascuti sa fie liberi, sa-si exprime sentimentele, sa spuna deschis
ceea ce gandesc, sa circule dupa bunul plac, sa calatoreasca, sa cunoasca, sa
experimenteze dupa legile propriului arbitru, sa transmita mai departe cunostintele pe
care le detin. De multe ori, idealurile lor de viata nu cunosc o reprezentare concreta si
materiala, ci sunt simbolizate de alte persoane. Oamenii C3 sunt totodata extrem de
pasionali si impulsivi si pot deveni dependenti de cei pe care ii iubesc, avand tendinta
de a-i sufoca, de a-i absorbi spiritual.
Chiar daca detin arta stapanirii si a controlarii emotiilor, uneori deciziile pe care le iau
ii sperie pe cei din jur prin necunoscutul si controversele carora le dau nastere. Daca
vrei sa te iubeasca, lasa-i liberi si nu le ingradi spiritul. Sunt facuti sa simta, sa vada,
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Tipologia B2 – Foc si visuri - Cei nascuti in zilele de 2, 7, 12, 17, 22, 27
Oamenii B2 au visuri inalte, asteptari si cerinte de proportii cosmice de la ei insisi, iar
viata lor intreaga se construieste in jurul implinirii ambitiilor si dorintelor lor secrete.
S-au nascut sa descopere noi orizonturi, sa transforme in totalitate, sa arda, sa
consume, sa nu se lase modelati si sa nu isi lase spiritul sa se stinga. Sunt
perfectionisti innascuti si atunci cand vine vorba de ceea ce-si doresc rareori fac
lucrurile pe jumatate.
Oameni B2 sunt precum focul, spontani, minunati, puternici, creativi, dominanti pana
la cotropire, crezand intens in propria putere, impunand respect si admiratie, dar
totodata si teama. Nu multi sunt cei care le stau neconditionat in preajma fara a nu se
simti folositi, manipulati, influentati chiar si la un nivel inconstient. Cu greu
incredinteaza unei persoane, fie ea si prieten, increderea lor. Pot fi numiti oricum,
numai naivi nu. Isi cunosc interesele si stiu sa puna in balanta atat aspectele pozitive
cat si pe cele negative ale unei chestiuni.
Iubirea si implinirea sentimentala ocupa un loc important in viata oamenilor B2, insa
intotdeauna cautarea persoanei potrivite se aseamana prea mult cu cautarea
perfectiunii. Iubirea le survine pe o cale mai anevoioasa si de multe ori constata cu
tristete ca au iubit cu adevarat atunci cand relatia respectiva se afla la final. Este
foarte posibil ca de-a lungul vietii sa dezvolte tendinta spre egoism, malitiozitate,
insensibilitate si sa emita exigente prea mari de la partenerul de viata.

sa guste, sa se delecteze cu tot ce este mai frumos pe lumea aceasta, sa
experimenteze senzatii si emotii supreme. Cu greu poti fi legati de un loc, insa daca isi
gasesc aici rostul, dupa lungi peregrinari, se intorc de buna voie la ceea ce au lasat in
urma.
Tipologia D4 – Pamant si stabilitate - Cei nascuti in zilele de 4, 9, 14, 19, 24,
29
Oamenii D4 sunt precum pamantul – consistenti, vitali, esentiali pentru existenta
celorlalti, stabili, exercitand un magnetism aparte, toleranti pana la extreme, cu o
minte ascutita si patrunzatoare. Sunt oameni practici, calmi, pacifisti, echilibrati, cu un
simt al judecatii si al ratiunii foarte bine dezvoltat, stapanindu-si emotiile si
exteriorizandu-le doar in fata acelor persoane pe care le considera a avea o afinitate
cu ei. Cred in prietenie, in stabilitatea ei si o plaseaza adesea asupra tuturor celorlalte
relatii interumane. Sunt insa adesea greoi, prea cerebrali, lipsiti de spontaneitate,
luand deciziile cu mintea si mai putin cu sufletul.
Felul lor de a iubi este unul loial, stabilind relatii de lunga durata cu o persoana care le
aduce liniste si armonie. Chiar daca vor iubi intens si se vor simti atrasi de o persoana
cu o personalitate opusa lor, vor avea tendinta de a se retrage la primul semn de
conflict sau neintelegere. Foarte probabil ca se vor sustrage dintr-o relatie prea
pasionala sub pretextul ca nu este ceea ce isi doresc de la viata. Nu inteleg flacarile,
trairea intensa si pun pe prim plan trairea echilibrata, armonioasa.
Tipologia E5 – Lemn si comunicare - Cei nascuti in zilele de 5, 10, 15, 20, 25,
30
Oamenii E5 sunt neprefacuti, sinceri pana aproape de naivitate si cred cu adevarat in
existenta unei laturi pozitive in fiecare din oameni. Vor fi foarte indragiti tocmai din
cauza dragalaseniei si a naivitatii lor. Dar pentru ca asteapta mult de la ceilalti, poate
prea mult, se vor lovi de mai multe dezamagiri de-a lungul periplului lor existential.
Experienta este cea care ii poate invata sa fie mai critici, mai putin sensibili, mai putin
modelati de dorintele celor din jur. Nu-si pierd insa puritatea sufleteasca si, cu
oarecare efort, vor reusi sa-si pastreze neschimbata si bunatatea interioara.
Se tem de viata in sine pe care o percep prea scurta, prea fragila, prea neprevazuta
pentru a realiza tot ceea ce isi doresc. O iubesc insa si incearca sa profite de fiecare
clipa pe care o petrec. Cred in fatalitate si in coincidente, avand o inclinatie catre
lucrurile mistice, spirituale. Uneori se percep pe ei insisi ca pe niste inadaptati. Anii
copilariei sunt cei care vor influenta in mod decisiv dezvoltarea si evolutia
personalitatii lor. Pun de aceea pasiune in orice lucru marunt pe care il fac. Nu privesc
oricum o floare, ci ca si cum ar vrea sa extraga printr-o simpla privire misterul
existentei sale. Nu percep “oricum” nici iubirea. Nu o privesc ca pe o experienta, ci ca
pe “acea” experienta. Chiar daca isi gasesc cu greu sufletul pereche, relatia cu
persoana iubita va fi unica.

Tabloul "Mona Lisa", pictat de Leonardo da Vinci la începutul secolului al XVII-lea, şi
"Mona Lisa de la Prado", cea mai veche copie cunoscută a celebrei picturi, ar putea
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"Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, ar putea face parte din prima
imagine 3D din istorie
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sursa://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/relaxare-si-wellness/amprenta-zilei-de-nasterespune-in-ce-zi-te-ai-nascut-ca-sa-afli-cum-esti/2/#ixzz30ulJtBCF
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alcătui prima imagine 3D din istorie, care se creează atunci când se suprapun
imaginile celor două lucrări.
Potrivit huffingtonpost.com, cercetătorii germani Claus-Christian Carbon şi Vera
Hesslinger, autorii unui studiu despre "Mona Lisa", au ajuns la această teorie după ce
au analizat, unul lângă altul, tabloul pictat de Leonardo da Vinci, păstrat la Muzeul
Luvru, şi copia acestuia, realizată în aceeaşi epocă cu originalul şi în atelierul
celebrului pictor de către unul dintre elevii săi, aflată la Muzeul Prado din Madrid.
Această lucrare a fost autentificată în 2012 şi este cunoscută ca "Mona Lisa de la
Prado".
Cei doi cercetători susţin că există o uşoară schimbare de perspectivă între cele două
picturi, ceea ce înseamnă că portretele au fost realizate din puncte de observaţie
diferite.
"Când am analizat pentru prima oară cele două tablouri alăturate, a fost evident că
există o diferenţă foarte mică, dar clară, de perspectivă", a declarat Claus-Christian
Carbon, de la Universität Bamberg din Germania, pentru revista Live Science.
"Acest lucru este vizibil dacă observaţi scaunul pe care stă Gioconda: în versiunea de
la Prado, se poate vedea capătul scaunului din fundalul picturii, ceea ce nu se poate
observa în versiunea de la Luvru, deoarece pictorul versiunii de la Prado a privit înspre
Mona Lisa mai din stânga decât pictorul versiunii de la Luvru", se arată în studiul
experţilor germani.
Intrigaţi de această observaţie, Carbon şi Hesslinger au decis să calculeze poziţiile pe
care pictorul (sau pictorii) le-au adoptat pentru a picta fiecare versiune a Mona Lisei.
Aceştia au descoperit că diferenţa orizontală între cele două picturi era de aproximativ
6,9 centimetri, distanţă care, întâmplător sau nu, este foarte apropiată de distanţa
medie dintre ochii unei persoane.
Ipoteza conform căreia cele două tablouri ar putea alcătui o imagine 3D se bazează pe
faptul că fiecare dintre ochii umani percepe obiectele din perspective diferite,
trimiţând două imagini separate, bidimensionale, către creier, pentru a fi transformate
într-o reprezentare tridimensională. Aceasta este imaginea pe care o "vedem".
În mod similar, Carbon şi Hesslinger presupun că cele două perspective folosite pentru
pictarea "Giocondelor" de la Luvru şi Prado ar putea alcătui o imagine 3D. În
momentul în care informaţiile vizuale se suprapun, observatorul obţine o capodoperă
stereoscopică.
Cercetătorii au utilizat o anaglifă roşu şi cyan - bazată pe fotografierea suprapusă a
ambelor fotograme, pentru a obţine imaginea în relief a obiectului fotografiat - a
mâinilor Giocondei. În urma acestei tehnici, cercetătorii au putut vedea mâinile
Giocondei fără ochelari 3D, dar cu efectul în relief oferit de stereografie.
Cu toate acestea, nu se poate stabili cu certitudine dacă observaţiile efectuate de
Claus-Christian Carbon şi Vera Hesslinger sunt pură coincidenţă sau dacă Leonardo da
Vinci, care a studiat anatomia ochiului uman şi a scris despre viziunea monoculară şi
binoculară, a creat intenţionat prima tehnologie stereoscopică din istorie.
Portretul Mona Lisei este o pictură în ulei realizată pe un panou din lemn de plop, între
anii 1503 şi 1505, şi o reprezintă cel mai, probabil, pe nobila florentină Mona Lisa del
Giocondo. "Gioconda" este unul dintre puţinele tablouri atribuite cu certitudine
artistului Leonardo da Vinci.

Stiri ... Stiri .... Stiri ...
Xxxx
Recent, Universitatea din Minnesota a lansat un program de master pentru formarea
profesorilor/educatorilor la locul de munca, in clasa unde lucreaza. Programul se
adreseaza profesorilor care sunt licentiati sa lucreze cu elevi cu probleme emotionale
si de comportament. In Minnesota, acesti profesori sunt insuficienti iar scolile au
probleme sa ii pastreze. Prima grupa de 20 de profesori au fost selectati dintre cei
care au aplicat pentru acest program de 2 ani iar masteratul va incepe in toamna.
http://www.disabilityscoop.com/2014/05/08/schools-grow-special/19345/

Xxxx
Un program bazat pe software-ul folosit iniial pentru a instrui agenii FBI se arata
promitator pentru a ajuta adulii cu autism să învee pentru a excela la interviuri de
locuri de muncă, spun cercetatorii.
Programul oferă posibilitatea de a se antrena pentru un interviu de angajare cu un
reprezentant virtual de resurse umane. Echipat cu tehnologia de recunoatere vocală,
software-ul este conceput pentru a evalua răspunsurile i a oferi feedback-ul prin
intermediul unui antrenor pentru gasirea unui loc de muncă.
Pentru a pregati utilizatorii cu diverse tipuri de interviuri, simulatorul are trei nivele de
dificultate, prezentand cat mai prietenos posibil, orientandu-se catre afaceri pe
masura ce ei avanseaza in program. Programul se adapteaza de asemenea in functie
de raspunsurile date de utilizatori. La sfarsitul fiecarui interviu, utilizatorul primeste o
nota care confirma daca ar fi primit un raspuns afimativ de la angajator.
http://www.disabilityscoop.com/2014/05/09/job-training-high-tech/19349/

Toi pentru unul, unul pentru toi!
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Xxxx
Reeaua Europeană de viaă independentă (ENIL) este o reea europeană a
persoanelor cu dizabilitati avand membri din întreaga Europă.
ENIL promovează egalitatea de anse pentru persoanele cu dizabilitati i lupta
împotriva discriminării acestora în Europa. ENIL abordeaza faptul ca persoanele cu
dizabilitati sunt sub-reprezentate la nivelul institutional, politic si social, la nivel
european. Misiunea ENIL este de a promova filozofia de viaă independentă în rândul
persoanelor cu dizabilitati, a publicului general, a factorilor de decizie politica la nivel
naional, administraiilor centrale, precum i între organismele regionale ....
ENIL recunoate influena pe care politica europeană o poate avea asupra vietii
persoanelor cu dizabilitati. În mai 2014, vor fi alesi 751 de membri in Parlamentului
European. În această perioadă electorală, este esenial ca potenialii membri ai
Parlamentului European să îneleagă i sa contientizeze importana problemelor
de viaă independentă i de dizabilitate. Alegerile din mai 2014 oferă tuturor
cetăenilor o ansă de a se face auzii i de a vota pentru membri ai Parlamentului
European, care vor face schimbări cu impact pozitiv asupra vieii cetăenilor cu
dizabilitati din Europa. Un set de instrumente pentru alegeile electorale a fost creat de
ENIL pentru alegerile europene din mai 2014 i pentru a sprijini electoratul în
vederea identificarii candidatului care se aliniază cu filozofia de viaă independentă

