Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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„O viaţă fără sărbătoare e ca un drum lung
fără hanuri”.
(DEMOCRIT)

ZILE DE SĂRBĂTOARE LA NOI, ÎN VULCANA-BĂI!

Știm cu toții că aceste zile sunt sărbătorite aici din anul 1991 - prilej anual de reuniune a
tuturor ce se simt legaţi sufleteşte de această colectivitate locală. De la an la an a avut un tot mai
mare ecou, o tot mai mare audienţă. Și, pentru cei ce nu sunt de pe meleaguri noastre, detaliez: ZIUA
DASCĂLULUI VULCĂNEAN – sărbătorită pe 28 iunie și ZIUA COMUNEI VULCANA-BĂI –
SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL – 29 iunie.
O să o iau cronologic pentru a detalia desfășurarea evenimentelor celor două zile. Pe 28 iunie,
în afara celebrării dascălilor noștri, se acordă diplome aniversare cuplurilor ce sărbătoresc 50 de ani
de căsnicie, persoanelor care tocmai au împlinit 80 de ani precum și diplome de recunoștință
dascălilor ce au cel puțin 10 ani de activitate în spatele catedrelor micuților noștri vulcăneni.
De Ziua Comunei sunt manifestări mai ample și se desfășoară pe parcursul întregii zile
prelungindu-se de cele mai multe ori până spre dimineață. Debutează cu programe școlare ale
talentaților copii de la noi, urmează un minunat program de dansuri populare prezentat de către
formația „Junii valahi”, formația noastră de dansuri populare, dar și de către comunele învecinate (nu
le enumăr de teamă să nu fac vreo omisiune), se acordă diplome „puștilor” care ajung la vârsta
maturității, mai exact, împlinesc vârsta de 18 ani, diploma „ELEV DE ONOARE” elevilor cu
performanțe superioare, precum și diplome de recunoștință pentru cei implicați în organizarea acestui
eveniment. Ei bine, după toate aceste momente emoționante, începe petrecerea finală. Artiști de
marcă ai scenelor din țara noastră ne încântă cu concerte susținute uneori până dimineață. Acum e
momentul când se dă startul dansului pe dealul din fața scenei. Este o dezlănțuire de veselie, de
chiuit și jucat. Într-un singur cuvânt – MINUNAT! Cei care au participat pot confirma toate cele
spuse de mine acum.
Acum, că am conturat succint desfășurarea evenimentelor din aceste zile ale sărbătorilor
noastre, permiteți-mi să spun ceva ce eu aparte simt. Zilele acestea au o semnificație profundă pentru
mine. În primul rând pentru faptul că îi consider pe dascălii mei adevărate ICOANE. Ei au clădit
cărămidă cu cărămidă tot din ceea ce am devenit eu acum. Nu există cuvinte pentru a le putea
mulțumi, iar dacă mai adaug acestui aspect și faptul că părinții mei au fost de-o viață întreagă dascăli

de marcă ai Vulcanei, chiar dascălii mei, cred că am spus totul. Îi iubesc și îi respect și, chiar mai
mult, mă înclin cu cea mai mare smerenie în fața lor.
În perioada premergătoare ZILEI SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL, ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI, aici, la noi, este o forfotă generală pentru a pune la punct fiecare
detaliu în vederea desfășurării cât mai bine posibil a tuturor activităților derulate pe parcursul întregii
zile. Suntem o echipă întreagă care muncim zile în șir pentru acest lucru – mă refer la toți colegii
mei, dar și multe alte persoane. La final de zi suntem cam extenuați, însă mulțumiți de fiecare dată.
Eu, recunosc că în această zi, evadez o oră spre seară și știți de ce? Cine ne este cea mai scumpă
ființă de pe lume? Eu zic că aceea care ne-a dat viață. Mama poartă numele Petra și măcar pentru
câteva clipe fug acasă cu un buchet imens de flori să-i spun LA MULȚI ANI, MAMĂ!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„A vorbi despre limba în care gândeşti, este ca
o sărbătoare.”
(Nichita STĂNESCU)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA IUNIE 2021

***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 224 din 22 iunie 2021 a convocat în
ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 28 iunie 2021, ora 15:00, la Căminul
Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a propus
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Recenzia cărții „ISTORIA ALTFEL. VOIEVOZI ROMÂNI ȘI DESTINUL LOR FINAL DE
DOMNIE. SFÂRȘIT DE VIAȚĂ”, autor dr. Dinu MAREȘ;
3. Sărbătorile Comunei Vulcana-Băi, trecut, prezent și viitor;
4. Promovarea propunerii pentru atribuirea denumirii intrării „Rosa VASILE”, situată în
satul Vulcana de Sus, în vederea analizei și avizării de către Comisia de atribuire de denumiri
județeană Dâmbovița;
5. Aprobarea Regulamentului privind administrarea cimitirului comunal;
6. Desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene;
7. Probleme curente ale administrației publice locale:
8. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Sărbătoresc adevărul la oricine l-aş afla.”
(Michel DE MONTAIGNE)

DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI – 4 IULIE

Biserica Ortodoxă Română a rânduit, prin hotărârea
Sfântului Sinod din anul 1992, ca în a doua Duminică după
Pogorârea Duhului Sfânt să se sărbătorească Duminica Sfinţilor
Români.
În această Duminică, în chip evlavios Biserica Ortodoxă îi
cinstește pe toţi Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori ai Bisericii
Ortodoxe Române care s-au săvârşit muceniceşte sau au mărturisit
şi apărat cu jertfelnicie credinţa cea dreaptă, neamul şi ţara.
Chemăm în ajutorul nostru pe toţi Sfinţii Cuvioşi şi Cuvioase care
prin rugăciune, post şi lacrimi s-au nevoit, luând chip îngeresc şi
care, prin pilda vieţii lor, hrănesc duhovniceşte sufletele noastre.
Cerem întărire în credinţă şi răbdare de la toţi Sfinţii Martiri, care,
prin sângele şi pătimirile lor, au primit cununa sfinţeniei. Ne întrarmăm cu rugăciunile tuturor Sfinţilor români ucişi de oştile
păgâne sau ale altor asupritori. Ne întărim în lupta duhovnicească
prin rugăciunile celor căzuţi în amară robie sau ale celor jertfiţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în
închisori, pentru credinţa străbună, Biserică şi neam, din vechime şi până în vremea prigoanei ateiste.
Învăţăm şi mărturisim dreapta credinţă din lumina scrierilor Sfinţilor, care, luptând cu arma
cuvântului, au apărat Evanghelia lui Hristos şi Biserica Sa. Plecăm cu smerenie genunchii noştri şi ne
rugăm Sfinţilor odrăsliţi de neamul nostru care au sporit în dragostea pentru Hristos Domnul, cu
fapta, cu rugăciunea şi cu virtutea creştină, şi pe care Milostivul Dumnezeu i-a scris în cartea
veşniciei.
„Multe biserici dreptmăritoare în decursul veacurilor au aşezat în ceata sfinţilor şi cinstesc
după cuviinţă pe unii dintre fiii lor, care au bineplăcut înaintea lui Dumnezeu prin vieţuirea în
Hristos şi prin mărturia dată despre aceasta, rânduind în acelaşi timp o zi de prăznuire pentru toţi
sfinţii ştiuţi şi neştiuţi, pe care Dumnezeu i-a înscris în cartea aleşilor Săi. Biserica Ortodoxă Română
şi-a cinstit după vrednicie pe toţi fiii ei, sfinţi plămădiţi de evlavia neamului românesc din care au
răsărit martiri, mărturisitori, apărători ai dreptei credinţe şi mari trăitori din rândurile credincioşilor,
cuvioşilor, preoţilor şi ierarhilor care dintotdeauna au strălucit în cununa Bisericii strămoşeşti, iar în
cer sunt împodobiţi cu slavă” (Actul sinodal din 20 iunie 1992)
Actul sinodal din 20 iunie 1992, unul dintre cele mai frumoase documente ale Bisericii
noastre, spune că prin acest gest se arată „lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul
veacurilor”, amintind astfel vorbele mitropolitului Dosoftei, gest iarăşi care ne leagă pe noi cei de azi
de jertfa duhovnicească a înaintaşilor. Din 1992, multe nume de sfinţi români au mai intrat în
sinaxare, şi multe îşi aşteaptă rândul.
Dacă cercetăm slujbele închinate sfinţilor, cuprinse în cele 12 cărţi de cult numite
„Mineie”, ori în cartea de aleasă lectură duhovnicească intitulată „Vieţile Sfinţilor”, constatăm că
majoritatea acestor sfinţi au fost martirizaţi în primele veacuri creştine, mai cu seamă în Imperiul
roman păgân de altădată, cu capitala la Roma, dar şi în viitorul Imperiu bizantin creştin, cu capitala
la Constantinopol, care cuprindea însă şi câteva ţări din Orientul Apropiat, ca Siria, Palestina şi
Egiptul, în care au trăit atâţia cuvioşi călugări cu viaţă aleasă. Cu timpul, pe măsură ce s-au format
state şi Biserici Ortodoxe „naţionale”, fiecare dintre acestea şi-a înscris - în diferite perioade istorice
- în calendar sau sinaxar anumiţi sfinţi proprii sau „naţionali”, care se bucură de o cinstire „locală” în
cadrul Bisericii respective. Aşa se face că şi poporul român, care a cunoscut - prin strămoşii săi daco-

romani - învăţătura creştină chiar de la formarea sa ca popor în secolele II-IV, îşi are propriii săi
sfinţi. Unii dintre ei au fost introduşi în sinaxarele noastre la date pe care nu le cunoaştem, poate
curând după trecerea la cele veşnice a unora dintre ei. Alţii au fost trecuţi oficial în calendarele
româneşti prin hotărâri sinodale şi slujbe speciale între anii 1950-1955 şi apoi în 1992, şi în anii care
au urmat. Au fost canonizaţi atunci, adică aşezaţi în ceata sfinţilor, o seamă de ierarhi, călugări,
preoţi sau credincioşi de neam român ori de alte neamuri care au trăit la noi şi care, prin viaţa şi
lucrarea lor duhovnicească, misionară sau culturală, au contribuit la sporirea patrimoniului spiritual
sau cultural al românilor.
Au fost canonizaţi un număr de martiri daco-romani, care au pătimit mai cu seamă în cursul
persecuţiei împăratului Diocleţian, în jurul anului 300; câţiva episcopi de la Tomis (Constanţa de
azi), sau din alte regiuni în care trăiau daco-romani, care s-au remarcat prin lucrările lor teologice de
apărare a dreptei credinţe şi prin râvna lor misionară; apoi un număr însemnat de cuvioşi călugări şi
călugăriţe din mănăstirile din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, care au rămas în amintirea
credincioşilor din zonele geografice respective, ca Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul sau
Teodora de la Sihla; câţiva ierarhi cu viaţă aleasă şi cu o bogată activitate culturală, cum au fost
mitropolitul Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul ai Ţării Româneşti, Varlaam şi Dosoftei ai
Moldovei sau episcopul Calinic de la Râmnic; doi ierarhi ardeleni care au îndurat mari suferinţe în
lupta pe care au purtat-o împotriva acţiunilor desfăşurate de anumiţi dregători urmărind calvinizarea
şi înstrăinarea românilor ardeleni; apoi, călugării Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara, preoţii
Moise Măcinic şi Ioan din Galeş, precum şi credinciosul Oprea din Sălişte, toţi din Ardeal, care s-au
împotrivit făţiş uniaţiei, în secolul al XVIII-lea şi, în sfârşit, mari domnitori români, Ştefan cel Mare
şi Constantin Brâncoveanu, ctitori de biserici şi ocrotitori ai Bisericii ortodoxe de pretutindeni,
ultimul fiind chiar martirizat de turci, dar şi Neagoe Basarab.
Dar pe lângă aceşti sfinţi daco-romani şi români, cunoscuţi cu numele, aproximativ o sută la
număr, şi care au zile speciale de cinstire în cursul anului bisericesc, mai există şi un număr
impresionant de mucenici şi mărturisitori de neam român, necunoscuţi cu numele. Din aceste motive,
în 1992, la 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se instituie o zi specială pentru
pomenirea lor, sub numele de „Duminica Sfinţilor Români”, care se va prăznui în fiecare an în a
doua Duminică după Pogorârea Sfântului Duh (prima fiind „a Tuturor Sfinţilor”).
În această Duminică sunt cinstiţi:
- ”Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi care s-au săvârşit muceniceşte şi au mărturisit şi au apărat
cu jertfelnicie credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră”, dar şi credincioşii care au primit cununa
sfinţeniei „prin patimile şi sângele lor”;
- ”Sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin
pilda vieţii lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi credincioşii„;
- ”Sfinţii români ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor,
precum şi cei care au căzut în luptă cu aceştia, sau în amară robie pentru credinţă, Biserică şi neam„;
- ”Şi toţi ceilalţi, sfinţi creştini ortodocşi români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi
şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, a faptei bune, a rugăciunii şi a virtuţilor
creştine, pe care Dumnezeu i-a înscris în Cartea Vieţii„.(Extras din „Predică la Duminica Sfinților
Români”, Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, publicată în volumul Predici apărut la Editura
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București – 2010)

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Tu eşti sărbătoarea zilelor din mine.”
(Aurel CHIOREAN)

DIN CURIOZITĂȚILE ROMÂNIEI

România este singura națiune care a dat lumii o sportivă ce a luat primul 10 plin din istoria
gimnasticii. Nota „10 perfect” a fost obţinută de Nadia Comăneci la Olimpiada de la Montreal, din
iulie 1976.
În România există un sat unde localnicii ajung doar cu scara.
Românul Henri Coandă a inventat în 1910 motorul cu reacție.
Pe 21 decembrie 2008, Bucureștiul a fost locul unde au fost cei mai mulţi Moş Crăciuni au
distribuit daruri simultan. 3.939 de participanţi au participat la recordul omologat de Guiness Book.
Singurul cuvânt din limba română care începe şi se termină cu litera „Î” este „înzăvorî” și
înseamnă a împiedica intenționat mișcarea unei piese față de alta cu ajutorul unor mecanisme de
închidere.
România a fost singura ţară din lume care şi-a plătit datoria externă. Se întâmpla în anul
1989.
Cel mai mare șarpe din tara noastră este balaurul dobrogean. Sunt exemplare care pot
ajunge și la 2,5 metri.
Romania are pe teritoriul sau 7 site-uri declarate patrimoniu UNESCO: Delta Dunării, satele
transilvanene ce prezinta biserici fortificate, Mănăstirea Horezu, bisericile din nordul Moldovei,
Cetatea Sighisoara, bisericile de lemn din Maramureș și fortărețele dacice din Munții Orăștiei.
Defileul Porţile de Fier este cel mai lung din Europa. În acest loc Dunărea separă Munţii
Carpaţi de Balcani.
Cascada Bâlea este cea mai mare cascadă în trepte din România, cu o cădere de 60 m.
Cel mai înalt copac din Europa este un brad, care se găseşte în ţara noastră, în Valea
Arţagului (unul din afluenţii Buzăului). Copacul are o înălţime de 60 de metri.
În anul 1917, România a pus în circulație cea mai mică bancnotă din lume. Bancnota de 10
bani avea următoarele dimensiuni 2,75 x 3.80 cm.
Cel mai mare pește prins vreodată în apele române a fost un morun. Exemplarul a fost
capturat pe Dunăre în 1890 și avea aproximativ 600 de kilograme.

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară
„Viaţa este o sărbătoare doar pentru cei
înţelepţi.”
(Ralph Waldo EMERSON)

ALEXANDRE DUMAS – 219 DE ANI DE LA NAŞTEREA ROMANCIERULUI
FRANCEZ – (24 IULIE 1802)

Alexandre Dumas - Dumas Davy de la
Pailleterie, cunoscut și ca Alexandre Dumas tatăl, a
fost un autor de romane istorice de aventuri, prin
care a devenit cel mai popular scriitor francez din
lume.
Bunicul său, marchizul Antoine-Alexandre
Davy de la Pailleterie, a servit guvernul Franței ca
General commissaire de Artilerie în colonia Saint-

Domingue (astazi Haiti), unde s-a căsătorit cu Marie-Cesette Dumas, o sclava de culoare.
În 1762, aceasta l-a născut pe tatăl său, Thomas-Alexandre, și a decedat la scurt timp după
naștere. La întoarcerea marchizului și a fiului său în Normandia, sclavia încă exista, iar băiatul a avut
de suferit datorită faptului că era pe jumătate negru. În 1786, Thomas-Alexandre s-a înrolat în armata
Franceză, folosind numele de familie al mamei sale ca să protejeze reputația aristocratică a familiei.
În urma revoluției franceze, marchizul și-a pierdut proprietățile, dar Thomas-Alexandre
Dumas a avut o carieră distinsă în armata revoluționară, ajungând la gradul de General înaintea
împlinirii vârstei de 31 ani.
Thomas-Alexandre s-a căsătorit cu Marie-Louise Elisabeth Labouret, iar în iulie 1802, în
Villers-CotterÃªts, Aisne, lângă Paris, s-a născut fiul lor, Alexandre Dumas. Tatal său, Thomas
Alexandre Davy de La Pailleterie, general al Revolutiei franceze a murit (1806) când fiul său avea
trei ani și jumătate. Alexandre Dumas a fost crescut de mama sa și a primit o educație mai degrabă
mediocră, însă acest fapt nu i-a afectat afinitatea pentru cărți, pe care le citea ori de câte ori avea
ocazia.
Povestirile mamei sale despre faptele de vitejie ale tatălui său din anii de glorie a lui
Napoleon i-au stârnit imaginația pentru aventuri și eroi. Deși săracă, familia tânărului de douăzeci și
doi de ani, Alexandre Dumas a păstrat atât reputația distinsă a tatălui său cât și legăturile
aristocratice, aceasta fiindu-i de folos după restaurarea monarhiei.
În 1823, se mută la Paris, unde, datorită caligrafiei frumoase, intră în slujba Ducelui de
Orleans.
După studii neglijate, a lucrat ca funcționar în biroul unui notar și a debutat redactând piese
de teatru împreună cu prietenul său, vicontele Adolphe Ribbing de Leuven. Aceste prime încercări
literare au fost eșecuri.
Continuă să scrie teatru și cunoaște, în fine, succesul în 1829, grație reprezentației cu Henric
al III-lea și curtea sa, la Comedia franceză. Succesul continuă pe toată durata carierei sale literare, în
genurile sale predilecte: dramatic și romanul istoric.
A fost un autor prolific (cu ajutorul cunoscut al unor „negri", mai ales Auguste Maquet care a
participat la cele mai multe opere ale lui Dumas), semnând mari opere, cum ar fi Cei trei mușchetari
sau Contele de Monte-Cristo în 1844.
După ce s-a stins, corpul său a fost mutat în 2002 în Panteonul din Paris, nerespectându-se
ultima sa dorință de „a reintra în noaptea viitorului în același loc în care am în viața trecutului", „în
acest fermecător cimitir (din Villers-CotterÃªts) care are mai degrabă aerul unui țarc de flori, unde să
lași copiii să se joace, decât al unui câmp funebru unde să culci cadavrele" (1870).
Fiul său, numit tot Alexandre Dumas, a fost, și el, scriitor, autor al cunoscutului roman Dama
cu camelii.
 PROF. Petra MICULESCU

„Omului bun fiecare zi îi e sărbătoare.”
(proverb rusesc)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CU TINE
de Adrian PĂUNESCU
Cu tine viaţa mea se luminează,
Cu tine hotărăsc a obosi,
Cu tine urc astenic spre amiază
Şi mă sfârşesc în fiecare zi.

Cu
Cu
Cu
Cu

tine e-mpăcare şi e luptă,
tine este tot şi e nimic,
tine-mi înfloreşte lancea ruptă,
tine sunt şi mare, sunt şi mic.

Cu
Cu
Cu
Cu

tine
tine
tine
tine

totu-i parcă unt pe pâine,
bradu-i brad, şi nu sicriu,
astăzi mi se face mâine.
mor pentru a fi mai viu.

Cu
Cu
Cu
Cu

tine
tine
tine
tine

poezia mea există,
chem zăpezi şi-alung zăpezi,
nici tristeţea nu e tristă,
eu te văd când nu mă vezi.

Cu
Cu
Cu
Cu

tine sunt nedrept şi sunt dreptate,
tine sunt gelos şi sunt gheţar,
tine-ncep şi se termină toate,
tine într-un schit apar - dispar.

Cu
Cu
Cu
Cu

tine
tine
tine
tine

e lumină şi-ntuneric,
zac să mă-nsănătoşesc,
cubul redevine sferic,
ce-i drăcesc, e îngeresc.

Cu tine e mai rău şi e mai bine,
Cu tine reîncepe viaţa mea,
Cu tine e mai greu ca fară tine,
Dar fără tine nu s-ar mai putea.

„Dacă iubeşti este sărbătoare în fiecare zi.”
(autor necunoscut)

ȘTIAȚI CĂ…

 Galaxiile călătoresc în spațiu și câteodată se ciocnesc, galaxiile mai mici dispărând și fiind
„mâncate" de cele mai mari? Galaxia din Andromeda se îndreaptă spre galaxia noastră, Calea Lactee.
 Neptun era zeul mărilor și al oceanelor? I s-a dat planetei acest nume de la culoarea ei
albastră. În mitologia greacă Poseidon era zeul mărilor și al oceanelor.
 Fiecărei vârste îi corespunde o planetă? De la 0 la 7 ani suntem sub influența Lunii, de la 7 la
14 ani suntem sub influența lui Mercur, de la 14 la 21 de ai suntem sub influența lui Venus, de la 21

la 28 de ani suntem sub influența Soarelui, de la 28 la 35 de ani suntem sub influența lui Marte, de la
35 la 42 de ani suntem sub influența lui Jupiter, de la 42 la 49 de ani suntem sub influența lui Saturn,
de la 49 la 56 de ani suntem sub influența Lunii. De aici provin și vârstele la care se consideră că se
încheie ciclurile de 7 ani din viața individului: cei 7 ani de acasă - sunt cei patronați de Lună, cei care
se ocupă de educația primară a omului (hrană, sănătate, creștere), la 14 ani, identitatea adolescenței
este marcată de patronajul lui Mercur, la 21 de ani (în majoritatea țărilor) - individul intră sub
influența Soarelui, deci este considerat majoratul, când individualitatea sa este total conturată.
 cele trei ceasuri rele din cadrul zilelor de marți și sâmbătă au explicații astrologice? În
astrologia orară, zilele de marți și sâmbătă conțin 3 ore planetare guvernate de Saturn, considerată
cea mai dificilă planetă de pe cer. De fapt, oricare alta zi din săptămână conține ceasuri rele. În
fiecare zi, lui Saturn îi revin câte 2 ore planetare, doar în zilele de marți și sâmbătă există 3 ore ale lui
Saturn, considerate a fi cele trei ceasuri rele.
 fluxul si refluxul sunt în legătură directă cu fazele și mersul Lunii? Forța gravitațională a
Lunii - mult mai redusă decât cea a Pământului, are efect nu numai asupra apelor din ocean, ci și
asupra oricăror obiecte de pe Pământ. Cele mai puternice maree au loc la Lună Plină și Lună Nouă
atunci când Soarele, Luna și Pământul se află pe aceeași linie.
 forțele de atracție dintre Pământ și Lună au determinat încetinirea vitezei de rotație a Lunii și
a Pământului, fenomenul continuând și în zilele noastre ?
 Paștele este calculat în funcție de fazele Lunii? Astfel, Paștele cade întotdeauna în prima
duminică de după prima Lună Plină de după echinocțiul de primăvară.
 Venus este singura planetă care se rotește în sensul acelor de ceasornic?
 luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul? Dacă Soarele s-ar stinge acum, în 8
minute am rămâne în întuneric!
 Gazele dintr-o pată solară sunt cu 1.650 grade Celsius mai reci decât zonele înconjurătoare de
pe Soare?
 Soarele nostru se îndreaptă cu 20 km pe secundă spre un punct în direcția constelației
Hercules ?
 Luna noastră se îndepărtează de Pământ cu 3 cm pe an ?
Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Sărbătoresc adevărul la oricine l-aş afla.”
(Michel De MONTAIGNE)
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