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Sfintii Imparati Constantin si Elena
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Sfântul Constantin a venit pentru creştinii crunt prigoniţi vreme de două secole ca o
binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Datorită împăratului Constantin şi a mamei
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Sfintii Constantin si Elena, "cei intocmai cu Apostolii", sunt pomeniti in Biserica
Ortodoxa pe 21 mai. Sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena este strans legata de
taina si puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei crestine. Sfantului Constantin
i s-a aratat pe cerul amiezii semnul Crucii spre biruinta (In hoc signo vinces – “Intru
acest semn vei invinge”), in pragul infruntarii cu paganul Maxentiu, iar Sfinta Elena,
mama sa, a descoperit la Ierusalim Crucea pe care Mantuitorul a fost rastignit.

sale Elena, creştinismul a intrat într-o perioadă de maximă înflorire, numită de
cercetători "Epoca de aur".
Tot mai mulţi cercetători sunt de părere că deciziile împăratului, favorabile
creştinismului, s-au datorat mai ales mamei sale, împărăteasa Elena, care, "cu mână
de fier şi credinţă tare", s-a aflat în permanenţă în umbra unicului său fiu, Constantin.

Sfânta Elena s-a bucurat dintotdeauna de o evlavie deosebită din partea creştinilor.
Numele ei, care se traduce ca "făclie", "torţă", "strălucirea soarelui", este purtat de
nenumărate credincioase. În cinstea ei s-au ridicat biserici, mănăstiri, aşezăminte
teologice sau sociale. Ea a fost şi rămâne un simbol de puritate, dragoste părintească,
nădejde şi credinţă autentică. Totodată, Sfânta Elena este şi ocrotitoarea arheologilor,
datorită demersului ei de a căuta Crucea Mântuitorului.

La Multi Ani!
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RENINCO ureaza tuturor celor care poarta aceste nume
incarcate de semnificatii, multa, multa sanatate, putere,
impliniri si ganduri bune!
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sursa: www.crestinortodox.ro

21 mai - Ziua mondiala pentru diversitate culturala, pentru dialog
si dezvoltare
Conform rezolutiei nr. 57/249 a Adunarii Generale a ONU din 20 decembrie 2002,
data de 21 mai a fost aleasa zi a diversitatii. Se incearca, astfel, evidentierea rolului
important pe care il joaca diversitatea intr-o lume globalizata. Adunarea Generala
ONU recunoste astfel legatura stransa dintre protejarea diversitatii culturale si cadrul
larg
al
dialogului
dintre
civilizatii.
Pe plan mondial, UNESCO joaca un rol important in promovarea diversitatii culturale.
Uniunea Europeana joaca si ea un rol extrem de important in promovarea diversitatii
de orice fel in cadrul popoarelor de pe continentul european. Mai mult decat atat,
deviza UE este "Unitate in diversitate". Acest termen a fost folosit in cadrul UE pentru
prima data in 2000 si a fost pentru prima data mentionat oficial in Tratatul de
instituire a unei Constitutii pentru Europa, incheiat in 2004. Conform principiilor UE,
diversitatea nu reprezinta o piedica in calea cooperarii si unitatii statelor, ci,
dimpotriva, un element important ce duce la unitate, progres, desavarsire, este o
sursa
de
bogatie
si
creatie,
un
atuu
pentru
Europa.
Intrucat in ciuda eforturilor au existat totusi conflicte legate de diversitatea culturala,
a aparut si ideea multiculturalismului care a devenit in scurt timp o solutie impusa de
problemele reale legate de diversitatea culturala intr-o societate multietnica, adica s-a
asigurat respectul reciproc si toleranta fata de diferentele culturale din interiorul unui
stat
sau
dintre
state.
sursa: www.ziare.com

22 mai - Ziua internationala a bio-diversitatii
La 20 decembrie 2000, Adunarea Generală ONU a proclamat data adoptării Convenţiei
pentru Diversitate Biologică - 22 mai, drept Zi Internaţională a Bio-diversităţii
(Rezoluţia 55/201).

BRICUL MIRCEA împlineşte 75 de ani. A cutreierat mări şi oceane
cât pentru 14 ocoluri ale Pământului
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O regulă nescrisă spune că în viitorul nu foarte îndepărtat Bricul Mircea va deveni
navă-muzeu, iar locul îi va fi luat de un nou velier-şcoală. Până atunci însă, Bricul
Mircea mai are de străbătut multe mări şi mai are de şcolit câteva generaţii de cadeţi.
Iar acest lucru îl face să reprezinte pentru marină militară românească, la propriu dar
şi la figurat, o navă albă pentru zile negre. Întocmai ca înaintaşul său.
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Bricul Mircea împlineşte săptămâna aceasta 75 de ani de când se află în serviciul
marinei militare româneşti. În tot acest timp, a cutreierat mări şi oceane cât pentru 14
ocoluri ale Pământului. Peste 6.000 de cadeţi au fost instruiţi la bord de-a lungul
anilor, iar pavilionul românesc a fost arborat cu mândrie în nenumărate porturi.
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Bricul Mircea a parcurs peste 300.000 de mile marine în 75 de ani. El nu este de fapt
un bric. Numele i-a rămas de la predecesorul său, construit în totalitate din lemn, care
a servit marinei militare româneşti timp 50 de ani, până în anul 1932. Vechea navăşcoală a fost confiscată şi returnată, ulterior, de sovietici. Actualul vas este o navă tip
barc
clasa
A,
construită
din
metal.
Pentru navigația „tradiţională” , Bricul Mircea folosește 23 de vele, adică aproximativ
1800 de metri pătraţi de pânză. În prezent navă-şcoală Mircea mai are patru „surori”:
Eagle – sub pavilion S.U.A., Gorch Foch – Germania, Sagres – Portugalia şi Tovarisci
– Rusia. Vechiul Bric Mircea a transportat, într-o casetă din argint aurit, inima reginei
Maria, la reşedinţa Casei Regale din Balcic.
sursa:http://www.realitatea.net/bricul-mircea-implineste-75-de-ani-a-cutreierat-mari-sioceane-cat-pentru-14-ocoluri-ale-pamantului_

Cum afli ce caracter are cineva din e-mailurile pe care ţi le trimite
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Teoria "limbajului corporal" se extinde şi la mediul virtual, astfel că sunt tot mai mulţi
cei care ne înavţă cum să descifrăm semnalele ascunse ale textului de mail.
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Oamenii îşi pot trăda anumite stări sau gânduri din limbajul gesturilor, însă şi
comunicarea pe e-mail dezvăluie informaţii preţioase despre gândurile nespuse ale
celorlalţi, spun specialiştii în comunicare.
1. Lipsa oricarei greseli de gramatică indică un om controlat şi tipicar.Cei care nu lasă
nicio eroare în mesajele trimise şi le citesc de două-trei ori inainte sa dea "send" sunt
de regulă persoane extrem de convenţionale, foarte atente la imaginea lor în ochii
celorlalţi.
2. Uneori emoticoanele ascund agresivitate sau nesiguranţă. Unii folosesc semnul
"smiley face" doar pentru a atenua o afirmaţie mai dură sau controversată. Este o
formă de "agresivitate pasivă", în care celălalt nu se poate abţine să nu-ţi spună ceva
de la obraz, dar nici nu vrea să te superi.
3. Mesajele prea expresive şi încărcate de semne arată o persoană care-şi doreşte să
fie în centrul atenţiei. Cei care folosesc foarte multe semne de exclamaţie şi
emoticoane sunt genul de persoane "dramatice", care au întotdeauna lucruri
extraordinare de povestit.
4. Folosirea constantă a prescurtărilor poate sugera un caracter haotic sau egoist. Cei
care folosesc foarte multe abrevieri şi lasă multe greşeli în text sunt de regulă foarte
puţin interesaţi de perspectiva celuilalt. Unii sunt foarte grăbiţi şi îşi organizează
foarte prost timpul, încât generează la rândul lor haos în agendele celorlalţi.
5. Mesajele scurte indică de multe ori aroganţă. Depinde bineînţeles de context şi de
subiect, omul poate fi doar extrem de grăbit, însă tonul tăios indică mai întotdeauna o
nemulţumire şi reproş la adresa celuilalt.
sursa://www.realitatea.net/limbajul-corporal-virtual-cum-afli-ce-gandeste-un-om-din-e-mailulpe-care-ti-l-trimite_1424260.html#ixzz2zaljjXTA

România va inaugura, în iunie, cel mai puternic laser din Europa
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România va inaugura cel mai probabil în luna iunie primul laser de un petawatt (PW),
cel mai puternic din Europa şi al doilea din lume după cel din SUA, care are 1,7 PW, a
anunţat ministrul delegat pentru învăţământ superior, Mihnea Costoiu.
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"Medicina este unul dintre domeniile pe care le vom spijini în perioada următoare şi la
Măgurele cu sume extrem de generoase. De altfel, primele aplicaţii vor începe foarte
curând, când, probabil în luna iunie, vom inaugura primul laser de mare putere din
Europa, de un PW, cel mai mare laser de mare putere din Europa, al doilea din lume
după cel de la Barclay-Livermore, de 1,7 PW, şi care va avea prime aplicaţii în zona
medicală. Probabil în luna iunie vom avea inaugurarea oficială cu o aplicaţie la acest
laser",
a
declarat
Mihnea
Costoiu,
potrivit
Agerpres.
Proiectul ştiinţific amintit de ministrul delegat Mihnea Costoiu nu are legătură cu
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) de la Măgurele. Laserul de un
petawat este realizat de Centrul Integrat de Tehnologii Avansate cu Laseri (CETAL) .
Proiectul CETAL a început prin programul IMPACT, în 2007, parte a Planului Naţional
de
Dezvoltare
2007-2013,
conform
informaţiilor
publicate
pe
site-ul
proiectului, http://cetal.inflpr.ro/. Cererea de finanţare a proiectului CETAL a participat
la competiţia pentru propuneri de proiecte mari de investiţii în infrastructura de
cercetare, prin Programul Operaţional Sectorial privind Creşterea Competitivităţii
Economice.
sursa://www.romaniatv.net/romania-va-inaugura-in-iunie-cel-mai-puternic-laser-dineuropa_143371.html#ixzz31JuYN0bo, autor: Iulian Tudor, 7 mai 2014
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Societatea pentru Libertate Individuală (SoLib) a lansat platforma interactivă de
transparenţă bugetară, Open Budget. Dezvoltată cu scopul de a face accesibile
informaţii referitoare la bugetul statului într-un mod facil şi inteligibil, platforma oferă
utilizatorilor posibilitatea de a vedea câte taxe şi impozite plăteşte un salariat român,
cum sunt alocaţi banii publici, precum şi de a modifica aceste date după propria
preferinţă.
"Prin Open Budget încercăm să oferim oamenilor posibilitatea de a înţelege modul în
care statul gestionează banii publici, pentru că rezultatul acestui proces are un impact
direct asupra vieţii fiecăruia dintre noi. Atunci când acţiunile guvernamentale pot fi
înţelese şi verificate de oricine, autorităţilor le va fi mai greu să facă promisiuni
electorale nerealizabile, să distribuie bugetul României într-un mod ineficient sau în
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S-a lansat platforma de transparenţă bugetară care îţi spune pe
ce se duc banii din taxe

scopul satisfacerii propriilor interese", a declarat Claudiu Năsui, preşedinte SoLib.
Platforma cuprinde patru secţiuni interactive şi interconectate, care permit
utilizatorului să vizualizeze: nivelul impozitelor pe care le suportă economia; impactul
fiscal asupra unui salariat, în funcţie de salariul introdus de acesta; sumele pe care
statul le colectează din impozite, contribuţii, taxe, accize sau din alte surse; modul în
care sunt direcţionaţi banii colectaţi de stat, în funcţie de ordonatorul de credite căruia
îi sunt destinaţi, domeniul înspre care se transferă şi natura fondurilor cheltuite.
Prin funcţionalităţile sale, Open Budget poate fi utilizat pentru a testa impactul
bugetar al politicilor publice. Orice creştere sau scădere a impozitelor şi taxelor sau a
cheltuielilor bugetare poate fi simulată pentru a observa efectele sale. "Pe lângă rolul
său educativ, sperăm ca utilitatea Open Budget să fie şi de a facilita conturarea unor
propuneri concrete de alocare mai eficientă a banilor publici, de îmbunătăţire a
mediului de afaceri din România şi de creştere a nivelului de trai", a mai declarat
Năsui.
http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-05-07/Sa+lansat+platforma+de+transparenta+bugetara+care+iti+spune+pe+ce+se+duc+banii+din+
taxe Economie - Costin Niţu / costin.nitu@curierulnational.ro

Fundatia Orange a finantat accesibilizarea MNAR pentru persoanele cu
deficiente de vaz si auz
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Aflandu-te in fata lui, iti poti imagina cum un fluture zboara in jurul buchetului, cum
gazele zumzaie si ele undeva in fundal sau cum o broasca strapunge linistea cu
oracaitul ei. Ca sa nu mai vorbim despre mirosul pregnant al atator flori puse
laolalta... Iti poti imagina sau chiar le poti vedea, auzi si simti, cu ajutorul unei
aplicatii
de
realitate
augumentata.
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Jan Brueghel cel Batran picta in secolul al XVI-lea “Vaza cu flori”, un tablou apreciat
indeosebi pentru precizia stiintifica prin care artistul a reusit sa redea pana si cel mai
mic detaliu al florilor.

Este vorba despre ARTtouch, o aplicatie creata de Muzeul National de Arta al
Romaniei. Prin intermediul ei, muzeul ofera persoanelor cu deficiente de auz,
vorbire si vedere sansa sa cunoasca si sa inteleaga mai bine operele de arta
expuse.
Aplicatia poate fi descarcata gratuit din AppStore si Google Play si poate fi testata si
online, scanand cu telefonul sau tableta, direct de pe ecranul computerului, imaginea
de
pe
site-ul
MNAR.
Proiectul ARTTouch a fost unul dintre proiectele castigatoare in competitia „Lumea prin
culoare si sunet”, organizata anual de Fundatia Orange Romania.
sursa ://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/fundatia-orange-a-finantat-accesibilizareamnar-pentru-persoanele-cu-deficiente-de-vaz-si-auz,Irina Breniuc, redactor Responsabilitate
Sociala.ro

Tratamente cu flori de salcam
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In tratamentele naturiste se folosesc atat florile de salcam romanesc clasic, cat si cele
de salcam japonez, care este plantat in scop ornamental. Diferenta dintre cele doua
tipuri de salcam consta in faptul ca salcamul japonez are frunze mai mici si nu are
tepi. Salcamul japonez este planta cea mai bogata in rutozid sau vitamina P naturala.
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Salcamul te imbata cu mirosul lui. Cand innebunesc salcamii este cel mai bun moment
pentru a le culege florile si pentru a le folosi cu succes in tratamentele naturiste ale
afectiunilor digestive si respiratorii, dar si pentru durerile de cap de origine
necunoscuta. Florile se folosesc sub forma de pulbere, tinctura sau vin de salcam.
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Tratamente cu flori de salcam pentru boli ale aparatului digestiv (gastrite, ulcer
gastric, colici si stari spastice ale aparatului digestiv, diaree, constipatie)
Pentru bolile aparatului digestiv poti folosi flori de salcam romanesc. Infuzeaza intr-o
cana de apa fierbinte, timp de 30 de minute, 2 linguri de flori de salcam uscate si usor
maruntite. Strecoara si bea cate trei cani pe zi, indulcite cu zahar sau miere. Poti lua
si cate 30 de picaturi de tinctura de flori de salcam de 2-3 ori pe zi, intr-o cana cu ceai
de galbenele sau cate trei linguri de vin de salcam, dupa masa, de doua ori pe zi. Se
poate face si o cura de o luna cu pulbere din flori de salcam, cate un varf de lingurita
de 4-6 ori pe zi. Cura cu flori de salcam pentru gastrita si ulcer se poate repeta de mai
multe ori pe an.
Tratamente cu flori de salcam pentru boli ale aparatului respirator (faringite, laringite,
traheite, bronsite, astm bronşic, pneumonii)
Bea cate trei cani de infuzie de salcam romanesc, dupa reteta indicata mai sus. Tot
pentru afectiunile aparatului respirator poti lua si cate 30 de picaturi de tinctura de
salcam, de trei ori pe zi, intr-o cana de ceai de tei sau cate 3 linguri de vin de salcam
de doua ori pe zi, dupa masa.
Tratamente cu flori de salcam pentru artroza, gonartroza si spondiloza
Tratamentele cu flori de salcam pentru artroza, gonartroza si spondiloza se fac timp
de 5 zile in faza acuta a bolii, 8-10 zile pentru afectiuni subacute sau 30 de zile pentru
o afectiune cronica. Se beau cate trei cani de infuzie de salcam pe zi. Tinctura se
administreaza in doze de 30 de picaturi, de trei ori pe zi, intr-o cana de ceai de salcie
sau se iau cate 3 linguri de vin de salcam de doua ori pe zi, dupa masa.
Tratamente cu flori de salcam pentru migrene
Pentru migrene de origine necunoscuta bea cate trei cani de infuzie de flori de salcam
zilnic, iar la nevoie poti lua si doua linguri de vin de salcam. Cei care au dureri de cap
pe fond de oboseala psihica, pot face o cura de 4 saptamni cu infuzie de salcam si tei,
in cantitati egale. Florile de salcam induc o stare de calm si revigoreaza organismul.
Siropul se face din flori proaspat culese si este un remediu excelent pentru afectiuni
produse de stres.
Ingrediente pentru sirop: un kg flori de salcam, un litru de apa, un kg de zahar si o
lamaie.
Cum se prepara siropul de flori de salcam
Spala florile de salcam, scurge-le de apa si pune-le la fiert intr-un vas cu apa
clocotita. Dupa un sfert de ora, strecoara-le printr-o sita deasa, pasandu-le usor.
Pune-le apoi la fiert cu zaharul si zeama de lamaie.
Lasa pe foc pana cand siropul capata consistenta unei smantani subtiri.
Dupa ce este gata pune siropul fierbinte in sticle, sub un prosop gros, pana a doua zi.
Siropul de salcam se poate servi cu apa minerala si gheata.
Sursa:http://www.curademiere.ro/tratamente-cu-flori-de-salcam

A apărut prima bicicletă zburătoare din lume
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Daca sunteţi amatori de senzatii extreme sau dacă pur si simplu aveti chef sa va
plimbati cu bicicleta printre …nori, acum aveti aceasta posibilitate. O companie a
construit Paravelo, prima bicicleta zburatoare din lume.
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Paravelo are trei roti, un cadrul dintr-un aliaj usor din aluminiu si fibra de carbon,
ranforsat si un motor puternic.
Bicicleta zburatoare este capabila sa ajunga la altitudinea de 4000 de metri, cu o
viteza de 40 de kilometri pe ora. Paravelo are o autonomie de zbor de 120 de
kilometri. Bineinteles ca puteti folosi bicicleta si pe pamant, gratie rotilor si
suspensiilor demne de masinile de curse.
Daca vreti sa va cumparati Paravelo, va asteapta un cost pe masura senzatiilor
oferite. Bicicleta zburatoare se vinde cu 45.000 de dolari.
sursa:http://www.realitatea.net/a-aparut-prima-bicicleta-zburatoare-din-lume_
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Dupa cum stiti, ciocolata nu este indicata sa fie consumata in cantitati mari, de multe
ori, multi nutritionisti chiar se opun consumului de ciocolata. Cu toate acestea,
cercetatorii au descoperit ca ciocolata ajuta foarte mult si ca este un aliment cat se
poate de sanatos. Evident, acest lucru nu inseamna ca trebuie consumata excesiv.
Asa ca iata care sunt efectele benefice ale ciocolatei:
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De ce este foarte important sa mananci ciocolata!

Este o mancare de dieta
Se pare ca ciocolata ajuta foarte mult la digestie pentru ca sporeste activitatea unor
enzime specializate in descompunerea mancarii.
Este buna pentru inima
Un studiu efectuat in 2010 de catre oamenii de stiinta de la Harvard a conchis ca
femeile care consumau 200 de grame de ciocolata pe saptamana erau expuse unui
risc mult mai mic de infarct. Procentual, riscul de infarct a scazut cu 32%.
Imbunatateste vederea
Un grup de cercetatori britanici au pus o serie de candidati la examenul auto sa
manance ciocolata. Cei care au mancat ciocolata neagra au avut rezultate mult mai
bune la examenul vizual, in detrimentul celor care au mancat ciocolata alba. Asa ca,
oamenii de stiinta au concluzionat ca ciocolata ajuta la imbunatatirea vederii.
Te face sa zambesti
Desi pare ciudat, 60% dintre femei zambesc daca se gandesc la ciocolata. Iar
zambetul, potrivit sfaturilor medicilor, ajuta foarte mult la bunastarea unei persoane.
http://lyla.ro/sanatate/patru-motive-sanatoase-sa-mananci-ciocolata

Writing Summer School - scoala de vara de scriere creativa
Academia Motanov organizeaza la Bucuresti in perioada 1-9 iulie o
scoala de vara de scriere creativa adresata juniorilor intre 10 si 16 ani.
In ce fel scriem creativ? Si ca forma, si ca fond. Sa le luam pe rand!
Pentru forma, 5 lectii de caligrafie artistica vor avea loc sub indrumarea
caligrafului Georgian Constantin – implica folosirea unei penite late si
invatarea unui scris de baza, foundational hand. Ca urmare, participantii vor putea
integra scrierea frumoasa in orice proiect artistic si vor invata sa aprecieze scrierea de
mana, in defavoarea tastelor.
Pentru fond, se vor desfasura 8 lectii de scriere literara, sub indrumarea scriitoarei si
jurnalistei Adina Rosetti. Participantii vor invata sa-si foloseasca imaginatia pentru a
crea povesti, afland lucruri fascinante despre genurile scrierii, personaje, naratiune,
dialog, actiune, greseli de evitat, toate acestea intr-un mediu bazat pe joc si pe
incurajare.
La finalul scolii de vara de scriere creativa, fiecare cursant va primi o carticica in care
vom publica cele mai bune povestiri si caligrafii scrise in timpul atelierului.
Numarul de lucuri este limitat la 10 si inscrierile sunt deschise pana pe 1 iunie. Mai
multe detalii gasiti pe http://www.motanov.ro/portfolio/writing-summer-school
Sursa: www.stiriong.ro
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Google, una dintre cele mai mari companii IT din lume, va schimba interfaţa clientului
de e-mail, Gmail, prin reorganizarea totală a meniului.
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Se schimbă Gmail. Ce modificări aduce Google.

După ce anul trecut a reorganizat conţinutul căsuţei de e-mail în funcţie de intersele şi
profilul utilizatorului, acum vine rândul meniului.
Astfel, Google va trece în bara din stângă meniul prin care vă puteţi organiza e-mailul, chat-ul şi alte funcţii pe care le înglobează Gmail.
Bara de căutare va fi mult mai mare, dar încă nu se ştie dacă Google va introduce şi
alte criterii pentru a optimiza căutarea atât în căsuţa de e-mail cât şi în motor.

Piatra MISTERIOASĂ care descrie cu lux de amănunte amestecul
extratereştrilor cu pământenii
Piatra Inga este o misterioasă moștenire rămasă de la o civilizație necunoscută, care
sfidează orice logică prin complexitatea desenelor enigmatice și implicit prin mesajul
codificat pe care îl transmite.
De-a lungul timpului, arheologii au încercat să stabilească originea civilizației care a
sculptat-o. S-a vehiculat că hitiții au fost cei care și-au lăsat amprenta asupra acestei
pietre misterioase. Apoi, numeroase voci au susținut că este vorba despre fenicieni,
atlanți sau chiar extratereștri. În consecință, piatra Inga rămâne și în ziua de astăzi
unul dintre cele mai complexe mistere cu care au avut de-a face cei mai mulți dintre
specialiști.
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Este situată la marginea unui râu, chiar în apropierea așezării braziliene Inga.
Mărimile sale sunt de-a dreptul gigantice, piatra având 24 de metri lungime, 3,5 metri
înălțime și cântărește zeci de tone. Pe una dintre fețe se înregistrează 450 de sculpturi
abstracte și care transmit un mesaj codificat posterității.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 15, anul 2, saptamana 19 – 25 mai 2014

Sunt fețe de personaje misterioase, multe cifre, animale, fructe, constelații cum ar fi
Orion și Calea Lactee, simboluri și glife încă nedescifrate. Sunt zeci de figuri ciudate
amestecate, unele dintre ele cu coadă, altele arată ca niște preotese sau zeițe. Apoi
sunt șiruri de cupe care par să sugereze curgerea timpului sau pur și simplu este
vorba despre un calendar.
În spatele monumentului straniu se află ceea ce localnicii numesc rocile selenare. Și
acestea dețin numeroase inscripții, care nici până în ziua de astăzi nu au fost
decodificate.
Arheologul italian-brazilian Gabriele D'Annunzio Baraldi a fost primul care a descoperit
că piatra Inga prezintă hărțile a trei continente. Unul este Antarctica fără gheață, al
doilea este Atlantida și Lemuria. Pe partea cealaltă a pietrei, arheologul a identificat
Europa cu Africa și numeroase orașe pierdute din America de Sud.
Mai mult de atât, se pare că simbolurile au legătură cu o civilizație extraterestră, care
a venit din Calea Lactee și a ajutat omenirea pentru a se dezvolta din punct de vedere
tehnologic.
sursa: http://www.romaniatv.net/piatra-inga-descrie-cu-lux-de-amanunte-amesteculextraterestrilor-cu-pamantenii, autor Iulian Tudor

Descoperire uluitoare făcută de un academician român
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"Am putea spune că, în ultima perioadă, cel mai important pas făcut în studiul
telocitelor este reprezentat de descoperirea acestor celule în ficatul uman şi rolul lor în
regenerarea hepatică, în contextul în care ficatul este singurul organ din corpul uman
care se regenerează cu adevărat", a declarat Laurenţiu M. Popescu, directorul general
al Institutului Naţional de Patologie "Victor Babeş"şi academicianul care a descoperit
aceste celule în 2005, împreună cu echipa sa de cercetători de la institut.
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Academicianul Laurenţiu M. Popescu, care a descoperit în 2005 telocitele, a declarat
că acestea ar putea fi folosite şi în regenerarea hepatică, după ce studii anterioare au
arătat că au un rol în refacerea muşchiului cardiac după infarct.

În ceea ce priveşte infarctul de miocard, cauză majoră a deceselor din întreaga lume,
s-a demonstrat recent că telocitele joacă un rol important în regenerarea muşchiului
cardiac după infarct. Mai mult, au fost găsite telocite şi în valvele cardiace, ceea ce
este extrem de important pentru industria de producere a valvelor cardiace artificiale,
a mai spus L. Popescu, în cadrul unei conferinţe organizate la Institutul V. Babes.

O altă noutate în cercetarea medicală a telocitelor este dată de scăderea sau chiar
dispariţia acestora în cazul anumitor boli, printre care sclerodermia, scleroza multiplă
sau psoriazisul. De asemenea, numărul telocitelor din inimă scade odată cu vârsta, de
patru sau cinci ori, la adultul în vârstă faţă de copil, au mai arătat cercetătorii de la
Institutul "Victor Babeş".
Un proiect româno-chinez de cercetare a rolului telocitelor în tratamentul afecţiunilor
pulmonare a primit, în octombrie anul trecut, o finanţare de 5 milioane de yuani
(peste 596.000 de euro) în urma câştigării unei competiţii în China, fiind coordonat de
academicianul
Laurenţiu
M.
Popescu
şi
un
profesor
chinez.
În prezent, telocitele sunt recunoscute în mai mult de 40 de laboratoare de pe cele
cinci continente. Cele mai active ţări în cercetarea telocitelor sunt: China, Germania,
Belgia, Italia, SUA. De altfel, în laboratoarele din Guangzhou-China, unde a fost
prezentă şi o echipă de cercetători români, a fost realizat primul transplant de telocite
pe animale de laborator.

În 2012, el a fost premiat de Academia Internaţională de Cercetări Cardiovasculare cu
sediul în SUA cu Medalia de Aur, considerată de lumea ştiinţifică drept Nobelul în
cardiologie.
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http://www.cotidianul.ro/descoperire-uluitoare-facuta-de-un-academician-roman-237630/
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Academicianul Laurenţiu M. Popescu a fost distins anul trecut cu prestigiosul premiu
"Magnolia Albă" acordat de Guvernul Municipalităţii Shanghai, ca o recunoaştere din
partea oamenilor de ştiinţă chinezi pentru descoperirea noilor celule umane - telocitele
-, dar şi pentru întreaga cooperare ştiinţifică în domeniul telocitelor pe care directorul
general al Institutului "Victor Babeş" a dezvoltat-o în ultmii ani.
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Arheologii au descoperit epava navei lui Cristofor Columb, Santa
Maria

O echipă de arheologi submarini susţine că a descoperit epava navei Santa Maria, cea
cu care Cristofor Columb a descoperit America, in 1492. Construită pe coasta bască în
a doua jumătate a secolului XV, această caracă s-a scufundat într-un recif din largul
insulei Hispaniola, în Antilele Mari, la scurt timp după descoperirea arhipelagului
Bahamas.
“Toate datele geografice, topografia submarină şi probele arheologice tind să confirme
că este vorba despre nava amiral a flotei lui Columb”, spune Barry Clifford, un
arheolog submarin a cărui echipă nu are, pentru moment, decât fotografii subacvatice
ale zonei respective.
Localizarea epavei a fost posibilă datorită descoperirii, în 2003, a unui fort construit de
Columb, coroborată cu scrierile acestuia. O prima expediţie a permis fotografierea
epavei, dar echipa nu a reuşit să identifice nava. O nouă serie de scufundări a
confirmat că poate fi vorba despre Santa Maria. Amprenta lăsată pe fundul mării de
navă şi de tunuri arată că este vorba de o navă de dimensiuni similare.
Arheologii au luat legătura cu guvernul din Haiti şi speră ca acesta să protejeze zona.
Scopul final este de a scoate epava din apă şi de a o conserva, pentru a putea fi
prezentată publicului, în beneficiul turismului din Haiti.
http://www.cotidianul.ro/arheologii-au-descoperit-epava-navei-lui-cristofor-columb-santamaria

Cum se desface o nuca de cocos
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1.Scoate din cutia de unelte un ciocan si o surubelnita cu varful tesit. Tine la
indemana si un prosop pe care nu il vei mai folosi in alt scop.
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Nucile de cocos sunt unele dintre cele mai ravnite fructe exotice. Avand in vedere,
insa, dificultatea cu care sunt desfacute pentru a le fi savurat miezul, de multe ori
dam inapoi cand le vedem in supermarket. Ne-am gandit sa iti venim in ajutor, asa ca
iti vom spune cum se desface o nuca de cocos in 3 pasi simpli.
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2. Foloseste surubelnita si ciocanul pentru a gauri nuca de cocos in cele trei adancituri
de culoare inchisa. Scurge apa din nuca de cocos si bucura-te de gustul ei! Apa de
cocos este bogata in substante precum potasiu, fier, fosfor si zinc.

3. Inveleste nuca de cocos in prosop si izbeste-o de o suprafata dura.
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www.divahair.ro/culinar/cum_se_desface_nuca_de_cocos_in_3_pasi_simpli? Andreea Gluh
Sursa foto: food52.com
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Odata spart fructul, scoate-i miezul si foloseste-l in diverse retete .
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Se deschide Art Safari, primul pavilion de artă tradiţională şi
contemporană din Bucureşti
Art Safari este primul pavilion profesional şi public de artă din Bucureşti şi din
România, care va fi deschis în perioada 22-25 mai, în Piaţa George Enescu. Spaţiul
expoziţional va reuni peste 100 de galerii si dealeri de artă, dar şi muzee şi institute
culturale, atât din tara, cât si din afara tarii.
Spatiul va fi împărţit în şase secţiuni: muzee şi instituţii culturale, galerii de artă de
patrimoniu, galerii de artă contemporană, obiecte de colecţie, design şi art business şi
media.
Art Safari este organizat sub înaltul patronaj al Primăriei Municipiului Bucureşti, de
Asociaţia Comercianţilor Operelor de Artă din România (ACOAR), cu participarea
Asociaţiei Galeriilor de Artă Contemporană din România (AGACOR), având ca partener
cultural principal Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic (AMPT).
Principalul partener al Pavilionului de Artă este Deutsche Bank.
http://adevarul.ro/cultura/arte/se-deschide-art-safari-pavilion-arta-traditionala-contemporanabucuresti-1_533d6cbc0d133766a87875d6/index.html

Romanian Design Week 2014 la Palatul Camerei de Comerț București
Romanian Design Week este cel mai important eveniment dedicat în
exclusivitate designului românesc care se desfasoara in perioada 16 – 25 mai
2014, numarand 350 lucrări, 150 de expozanți și 60 de evenimente colaterale,
având ca temă Design în spațiul public. Expoziția poate fi vizitată la Palatul
Camerei de Comerț București (Str. Ion Ghica nr. 4).
Centrată în jurul temei principale legate de viața urbană și importanța designului în
spațiul comun, expoziția centrală include lucrări din cinci domenii: Arhitectură,
design interior & urbanism; Fashion; Graphic design, publicitate& branding;
Lifestyle și Design de produs.
În timpul Romanian Design Week 2014, în afară de Expoziția centrală, peste 60 de
evenimente colaterale trasează harta designului și a spațiilor bucureștene în care
acesta se simte cel mai bine. În timpul Romanian Design Week 2014 au loc și două
seri speciale: Fashion’s Night Out (20 mai) și Architecture’s Night In (22 mai), două
trasee speciale ale celor mai importante ateliere, studiouri și concept store-uri
românești.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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http://www.capital.ro/romanian-design-week-2014-isi-deschide-portile-la-palatul-camerei-decomert-bucuresti.html
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