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Apa – element primordial 

Ca potop primordial, în numeroase mituri ale creaţiei, apa este izvorul oricărei 

forme de viaţă, dar este în acelaşi timp elementul în care materia se dizolvă şi în care 

oamenii se îneacă. Deseori potopurile încheie ciclurile primordiale ale creaţiei şi 

distrug formele de viaţă care nu au fost pe placul zeilor.  

Din punct de vedere psihologic, apa este 

simbolul straturilor profunde ale inconştientului 

personalităţii, populat de forme de viaţă misterioase. 

Ca unul dintre simbolurile elementare, ea are 

semnificaţii contradictorii; pe de o parte 

însufleţeşte şi fertilizează, pe de altă parte 

sugerează scufundarea şi decăderea, asfinţitul. În 

fiecare seară, soarele se cufundă în apele oceanului 

apusean pentru a încălzi pe timpul nopţii împărăţia 

morţilor. În acest fel apa este legată şi de Lumea de 

Dincolo.  

Deseori „apele de sub pământ" sunt asociate 

cu haosul primordial, în timp ce apa de ploaie care 

cade din cer este asociată cu însufleţirea 

binecuvântată.  

Vârtejurile de apă simbolizează plastic 

dificultăţile şi răsturnările de situaţie, iar râurile care curg liniştit simbolizează o 

existenţă calmă, netulburată.  

Iazurile şi bălţile, dar în special lacurile izvoarelor erau considerate în multe 

civilizaţii drept locuri în care sălăşluiau spiritele naturii (spiritele apelor, nimfele sau 

demoni ai apelor de tot felul - uneori chiar periculoşi). În eucharistie (a treia dintre 

cele șapte taine ale bisericii creștine, constând în gustarea pâinii și a vinului sfințite, 

simbolizând trupul și sângele lui Hristos) apa amestecată cu vin este un gen de sistem 

dual, „focul" vinului fiind amestecat cu elementul pasiv apa, aluzie la natura dublă a lui 

Iisus (Dumnezeu şi Om).  

Simbolul plastic al cumpătării (Temperantia), de pildă la cărţile de tarot, este 

tot amestecul apei cu vinul. În iconografia creştină apa joacă de altfel cu precădere 

rolul de element purificator, care, prin botez, spală păcatele. Ca element pur era 

folosită la ordaliile vrăjitoarelor, cu credinţa că vrăjitoarele legate de mâini şi de 

picioare erau scoase de apă la suprafaţă. După această ordalie a apei era considerat 

nevinovat numai cel care se ducea la fund (şi era tras afară cu o frânghie), în timp ce 

„vrăjitoarele diavolului" pluteau pe suprafaţa apei. În spaţiul catolic, apa sfinţită are o 

largă utilizare. Pentru tradiţia religioasă este importantă apa sfinţită încă 

neamestecată cu mir - chrisam precum şi „aqua benedicta" sfinţită în anumite zile de 

sărbătoare, pe care credincioşii o iau cu ei acasă pentru a umple micuţele 

Zeitate ţinând în mână un vas ce se revarsă. 
pecetea regelui summerian gudea, 

sec. 3 î. Hr. 
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aghiazmatare din pragul uşii. Cu degetele umezite în apă sfinţită se face semnul crucii 

acolo unde există obiceiul de a arunca picături din ea în încăpere. 

Picăturile de apă sfinţită cu care 

era stropit pământul se credea, potrivit 

unei concepţii larg răspândite, că ar ajuta 

„sufletele sărmane din Purgatoriu" şi că 

ar domoli vâlvătaia flăcărilor ce le 

înconjoară. În cosmogonia europeană nu 

se întâlneşte acea viziune a Lumii de 

Dincolo văzută ca o împărăţie a apelor, 

aşa se presupune că ar vedea-o 

populaţiile maya din Yucatan (America 

Centrală), după reprezentările de pe 

vasele de lut. La azteci, Paradisul zeului ploii, Tlaloc, se numea Tlalocan şi era un ţinut 

cu mult mai plăcut decât ţinutul subpământean Mitclan care reprezenta locul în care 

se duceau oamenii de rând după moartea. În calendarul de 20 de zile al civilizaţiilor 

Americii Centrale al nouălea semn diurn, apa, era considerat un simbol al ploii în exces. 

Ei i se atribuie semnificaţia augurală de „boală, febră", iar semnul este considerat de 

rău augur. Acest semn diurn era caracterizat ca un torent de apă albăstrui cu 

marginile ondulate, care se bifurcă. În scrierea mexicanilor apa face parte din 

hieroglifa pentru război, atl-tlachinolli, tradusă prin „apă/foc", lupta celor două 

clemente redând, evident, tensiunile acestui sistem dual. 

Larg răspândită este şi venerarea 

acelei ape care ţâşneşte direct din adâncul 

pământului şi care este considerată un dar 

al zeilor subpământeni, mai ales atunci 

când este caldă (apele  termale) sau are 

efecte tămăduitoare datorită conţinutului 

mare de minerale. În Pirinei, în preajma 

unor astfel de izvoare, au fost descoperite 

mai multe peşteri de cult datând din epoca 

glaciară. Venerarea lor a continuat şi în 

antichitate, mărturie stând ofrandele 

votive. Venerarea izvoarelor sacre era 

practicată cu precădere în spaţiul celtic, apa lor fiind pusă în legătura cu Maica Glie 

(de pildă zeiţa Sulis în cazul izvoarelor termale de la Bath, Anglia). Obiceiul de a 

arunca monezi în fântâni este, evident, un ecou al ofrandelor simbolice aduse 

divinităţilor apei, cărora li se atribuia capacitatea de a împlini dorinţele, în sensul unei 

înlănţuiri ideatice apă-pământ-fertilitate-noroc şi bogăţie. La izvoarele venerate prin 

ritualuri de cult erau adorate nimfele, întruchipări ale efectelor binecuvântate dorite. 

Concepţia potrivit căreia apa sfinţită dă binecuvântarea (efectul în acelaşi timp 

purificator şi fertilizator al apei fiind integrat unui ritual religios) nu se limitează 

Zeul ploii sau al apelor Iran, 
aprox 2500 î.Hr. 

Botezarea prin cufundare.  
Legenda aurea, Esslingen, 1481. 
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numai la spaţiul catolic, ci este întâlnită şi la civilizaţiile extraeuropene, de pildă în 

parsism. 

În Indonezia, dansatorii în transă sunt udaţi cu apă sfinţită pentru a reveni în 

realitate. Apa avea un efect purificator în sens simbolic, printre altele, în cultul antic 

târziu al lui Isis. Apa de botez în spaţiul creştin are menirea, ca sacrament, să spele 

toate păcatele moştenite de la strămoşi şi să genereze „renaşterea din apă". Şi în 

vechiul Mexic ritualul spălării nou-născuţilor era interpretat în acelaşi sens. Moaşa se 

ruga ca apa să alunge toate relele ce s-au lipit de copil de la părinţi. Băile rituale sunt, 

de altfel, cunoscute în multe din culturile vechi, ele servind nu doar unor scopuri de 

igienizare, ci având şi menirea de purificare simbolică. Aici trebuie amintite lacurile 

artificiale destinate îmbăierii scoase la iveală de vestigiile arheologice prearice ale 

culturii Mohenjo-Daro, băile hinduiste în Gange, „cazanele lustrele" din Knossos-ul 

creatan, băile purificatoare ce precedau misterele Eleusine, inclusiv alte ritualuri 

simbolice similare din cultele greceşti târzii 

(„Pentru cucernici este de ajuns o picătură, în timp 

ce pe cei răi nici Oceanul cu apele sale nu-i poate 

spăla"). Băile purificatoare simbolice erau 

cunoscute şi în vechiul Mexic. Regele-preot al 

oraşului sfânt Tollan avea obiceiul unei spălări 

rituale la miezul nopţii, iar oraşul Tenochtitlan avea 

trei locuri destinate băilor sacrale. La sărbătoarea 

florii cu pene (Xochiquetzal) întregul popor trebuia 

să se scalde dimineaţa devreme şi cel care nu o 

făcea era pedepsit prin boli de piele şi boli 

venerice. În Islam spălările rituale făceau parte 

dintre regulile religioase; doar acolo unde apa 

lipseşte (în deşert) locul ei poate fi luat de nisipul 

curat.  

Chiar dacă o expunere amănunţită a ritualurilor ar intra prea amănunţit din 

domeniul simbolisticii în acela al cultului, trebuie totuşi amintite şi câteva concepţii 

europene antice.  

Potrivit acestora apele curgătoare, în special apele mişcătoare ale mării, scot la 

suprafaţă toate vrăjile rele. Pentru a invoca zeii htonici (subpământeni) şi demonii se 

foloseşte apa de izvor. Dacă însă sunt invocate făpturile cereşti se foloseşte apa de 

ploaie. Apa provenită din roua care se condensează pe tulpini este, după Plinius (23-79 

d. Hr.) „un adevărat medicament, un dar ceresc pentru ochi, abcese şi intestine". 

Potrivit concepţiei antice ea apare din razele lunii sau din lacrimile zeiţei zorilor de zi, 

Eos.  

În simbolistica creştină ea se aseamănă harului milosteniei divine ce curge din 

ceruri. Şi în lucrările alchimiştilor „ros coelestis", roua cerului, era adunată cu o pânză. 

Se pare însă că aici este vorba despre o denumire mascată dată elementului volatil 

Mercurius. Deseori este amintită în mod deosebit „roua mesteacănului" ca solvent 

Zeul mării, Neptun, al eărui atribut este 
tridentul, împreună cu soţia sa, Amfitritc. V. 

Cartări, 1647. 
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„saturat (fecundat) de sărurile naturii", cu greu putându-se face distincţia între 

credinţa populară şi alegorie. 

Şi în domeniul psihologiei abisale elementului apa, care deşi este necesar vieţii, 

nu este hrănitor, îi este atribuită o mare importanţă ca element ce dă şi întreţine 

viaţa (copiii vin pe lume din lacuri sau fântâni). Ea este simbolul fundamental al tuturor 

energiilor inconştientului, în acest fel ea fiind şi periculoasă atunci când (în vise, de 

pildă) prin revărsări îşi depăşeşte graniţele ce-i sunt destinate. În schimb, 

simbolistica este favorabilă şi benefică atunci când apa (ca lac, râu, dar şi ca mare 

care nu-şi depăşeşte ţărmul) rămâne în albia sa, în acest caz ea simbolizând, ca în 

multe basme, adevărata „apă vie".  

 
Bibliografie:  
Hans Biedermann, Dicționar de simboluri, Editura Saeculum, București, 2002 

Jean Chevalier, Dicționar de simboluri, Editura Polirom, București, 2009 

 

Profesor, Stroe Adriana 

 

Albastrul, culoarea apei. Semnificații 

 

Simbolistica culorilor rămâne una dintre puterile universului cromatic. Încă din 

timpuri străvechi, obiectele au primit din partea oamenilor asocieri cromatice, iar la 

rândul lor culorile au primit asocieri ale universului uman. Momentele zilei, punctele 

cardinale, sau zeitățile sunt unele dintre elementele care aveau câte o culoare bine 

asociată. 

Albastrul este culoarea considerată cel mai adesea simbolul a tot ce este legat 

de spiritualitate. Spre deosebire de roșu, el dă impresia de rece și îi predispune pe cei 

mai mulți oameni la meditație. Specialiștii în psihologie abisală îl asociază cu 

„relaxarea spirituală, cu un mod de viață liniștit, ușor și cumpănit”. Este culoarea 

Cerului, asociată în Egiptul antic cu Zeul Cerului, Ammon.  

G. Heinz-Mohr numește albastrul culoarea 

cea mai adâncă și cea mai imaterială, transparența 

vidului care va veni: în aer, în apă, în cristal și în 

diamant. De aceea albastrul este culoarea bolții 

cerești. Zeus și Yahweh își așază picioarele pe 

azur. Amuletele de culoare albastră au darul de a 

anihila „privirile rele”. Mantia zeului scandinav 

Odhinn este albastră precum a Fecioarei Maria, 

care, poetic, este considerată „Crinul albastru”.  

În mitologia vedică Vișnu reîncarnat în 

Krișna era vopsit în albastru. Învățătorul Iisus 

este și el reprezentat în veșminte albastre. 
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„Albastrul, simbolul adevărului și al veșniciei lui Dumnezeu (căci ceea ce este adevărat 

este veșnic) va rămâne întotdeauna simbolul nemuririi omenești” (P. Portal). 

China antică avea față de albastru o atitudine contradictorie. În arta 

tradițională ființele cu chipul albastru erau demonii și strigoii sau zeul literaturii 

K̀uihsing, care, într-o zi s-a sinucis fiindcă i-a fost rănit orgoliul. Inițial nu a existat 

nici un cuvânt chinezesc pentru albastru, „ch ̀ing” desemnând toate nuanțele cromatice 

de la gri închis, bleu, până la verde, dar și drumul învățatului care se dedică  studiului 

la lumina lămpii. „Lan”, cuvântul actual care definește culoarea albastră înseamnă, de 

fapt indigo, culoarea hainelor modeste de lucru. Florile, ochii, panglicile și dungile de 

culoare albastră sunt considerate urâte și aducătoare de nenorociri, în timp ce în 

Europa „floarea albastră a romantismului” sugerează ideile spirituale înaripate. În 

China elementul lemn era asociat Orientului și culorii albastre. În vechiul Mexic, în 

scrierile ilustrate, peruzeaua și apa erau redate în verde-albăstrui deschis, însă în 

simbolistica punctelor cardinale, el nu există. 

În simbolistica populară central-

europeană albastrul este considerat culoarea 

loialității, dar și a lucrurilor misterioase, a 

mistificării și a incertitudinii.  

În simbolistica politică albastrul era 

asociat liberalilor (respectiv național-

liberalilor). „Zidăria albastră”, sistemul 

tradițional al francmasoneriei, este ierarhia 

fundamentală a „celor trei grade”. În arta 

preistorică, precum și în cea a popoarelor 

care nu cunoșteau scrisul, albastrul era rar 

folosit, întrucât erau greu de găsit materiile 

prime pentru obținerea lui. 

Dintre culori, albastrul este cea mai adâncă, căci privirea pătrunde fără a întâni 

nici un obstacol. Albastrul este cea mai imaterială dintre culori. În general, natura nu 

înfățisează albastrul decât alcătuit din transparență, adică un vid acumulat, vid al 

aerului, al apei, vid al cristalului sau al diamantului. Vidul este precis, pur și rece. 

Albastrul este cea mai rece dintre culori și, în valoarea sa absolută, cea mai 

pură, în afara vidului total al albului neutru. Albastrul deschis este calea reveriei, iar 

când se întunecă, albastrul devine o cale a visului. 

Un mediu albastru calmează, liniștește, dar, spre deosebire de cel verde, nu 

tonifică, pentru că el nu prefigurează decât o evadare fără priză asupra realului, o 

eliberare care, cu timpul, devine deprimantă. Profunzimea verdelui conferă, după 

Kandinsky, o impresie de odihnă terestră și de mulțumire de sine, în timp ce 

profunzimea albastrului are o gravitate solemnă, supraterestră. 

Albastrul și albul, culori ale Sfintei Fecioare, exprimă detașarea față de 

valorile acestei lumi și înălțarea sufletului către Dumnezeu, adică spre aurul care va 

întâmpina albul virginal, în timpul ascensiunii sale prin albastrul ceresc. 
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În budismul tibetan, albastrul este culoarea lui Vairochana, a Înțelepciunii 

transcendente, a potențialităților și, simultan, a vacuității, a cărei posibilă imagine 

este aceea a imensității cerului albastru. Lumina albastră a Înțelepciunii lui 

Dharmadhatu (lege sau conștiință originară) are putere orbitoare, dar ea este cea 

care deschide calea Eliberării. 

Culoarea albastru face să crească 

capacitatea de apărare imunitară și 

faciliteaza foarte mult regenerarea celulară. 

Culoarea albastru este în general 

indicată în stări infecțioase și în afecțiuni 

virale, în stări febrile, insolație, stări de 

vomă, spasme nervoase, crize acute de 

reumatism, bufeuri de căldură (senzații de 

încălzire bruscă de jos în sus, însoțite de 

transpirații). 

Culoarea albastru ne permite să ne 

deschidem cu entuziasm față de tot ceea ce 

este elevat și minunat în jurul nostru. 

Totodată, ea ne ajută să trăim într-o deplină 

armonie în anturajul nostru. 

Utilizarea excesivă a acestei culori poate însă produce oboseală, iar o ambianță 

predominant albastră permanent poate provoca depresie și constipație. Hainele intime 

de corp ce au culoarea albastra, nu sunt de asemenea indicate. 

Efectele fiziologice ale culorii albastre: scade presiunea sanguină, scade tonusul 

muscular, calmează respirația și reduce frecvența pulsului. 

Efectele psihologice ale culorii albastre: 

culoare rece, odihnitoare și liniștitoare, 

îndeamnă la calm și reverie, predispune la 

concentrare și liniște interioară, conferă 

seriozitate, reverie sublimă, disponibilități 

evocatorii, senzație de spațialitate, îngaduință, 

pace inefabilă, dor, nostalgie spirituală, 

favorizează amplificarea proceselor de inhibiție 

și de încetinire a ritmului activității, face să 

apară senzația de depărtare în spațiu, de 

detașare, de infinit și meditație spontană. 

Simbolismul culorilor este însă 

contradictoriu, așa că albastrul poate reflecta 

uneori tristețe și singurătate. 

Potrivit studiilor științifice, albastrul este culoarea preferată a majorității 

oamenilor, în special a bărbaților întrucât nuanțele întunecate ale acestuia sunt 
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considerate extrem de masculine și conectate cu semnificații precum succesul, 

autoritatea și afacerile. 

Albastrul este regăsit în ceruri și în ape, în jeansi și în logourile corporatiste. 

Este o culoare sugerând lentoarea spre deosebire de vigoarea și intensitatea roșului. 

Dacă albastrul închis inspiră încredere, demnitate și inteligență, cel strălucitor 

denotă purificare, putere, sprijin și răceală, iar cel deschis, pace, seninătate, 

spiritualitate și infinitate. 

Culoarea albastră are un înțeles aparte în cultura americană, unde a devenit, în 

timp, un simbol al depresiei și mâhnirii. „To feel blue” înseamnă literal a te simți 

albastru,” dar are semnificația de „a te simti cuprins de tristețe." 

 

Semnificații universale ale albastrului: 

 

 53% din steagurile lumii conțin 

albastru; 

 costumul albastru închis este o ținută 

de afaceri recunoscută în toată lumea; 

 blugii (jeanșii) albaștri sunt purtați pe 

toate meridianele globului; 

 în toate limbile europene, aristocrația 

este desemnată de așa-zisul „sânge 

albastru"; 

 

Semnificații particulare ale culorii albastre în culturile lumii 

 

 În creștinism, Madona/Sfânta Fecioară este înfațișată în veștminte albastre ce 

îi simbolizează virtutea. 

 Grecii antici credeau că albastrul are capacitatea de a apăra de ochiul rău/ 

deochi. 

 În credința iudaică, albastrul este culoarea sfințeniei. 

 Verbul englezesc „to feel blue" nu are echivalent în alte limbi, în timp ce verbul 

german „Blau Sein" („a fi albastru") înseamna „a fi beat." 

 În China, albastrul este culoarea imortalității. 

 În hinduism, zeul Krishna este descris ca având pielea albastră. 

 În Belgia, culoarea albastră este aleasă pentru hainele fetițelor, iar cea roz 

pentru îmbrăcămintea băieților. 

 Filosofii din Roma antică își arătau rangul purtând robe albastre. 
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 În Japonia, albastrul indigo se regăsește frecvent în artă și îmbrăcăminte, și 

simbolizează vastul ocean ce înconjoară insulele. 

 Unii indieni nativi americani cred că albastrul simbolizează utilizarea intuiției și 

învățămintele acesteia. 

 În Egiptul antic, pielea albastră a zeului Amon semnifică divinitatea. 

 În Franța, albastrul profund este asociat cu regalitatea și aristocrația. 

 Albastrul este culoarea doliului în Iran. 

 În Germania, angajații sunt anunțați că sunt concediați printr-un „plic albastru" 

(Blaue Briefe). 

 

Utilizarea albastrului în cultura populară 

 Albastrul este cea mai folosită culoare în arta religioasă și spirituală. 

 Culoarea albastră este asociată în astrologie cu zodia Vărsătorului. 

Compania de calculatoare IBM este poreclită Big Blue (Marele albastru). 

 Albastrul este o culoare răspandită pentru uniformele de marină și poliție din 

diverse țări ale lumii. 

 Topazul albastru este piatra 

corespunzătoare oamenilor 

născuți în decembrie. 

 Picasso a creat o serie de picturi 

în albastru în așa-zisa sa 

„perioadă albastră." 

 Frank Sinatra era poreclit „Old 

Blue Eyes" („bătrânii ochi 

albaștri"). 

 „Dunărea albastră" (de Johann 

Strauss fiul) este unul din cele 

mai populare valsuri din lume. 

 Miresele din Anglia poartă în mod tradițional „ceva împrumutat, ceva albastru," 

reprezentând fidelitatea. 

 

Semnificatii pozitive ale culorii albastre 

 Spiritualitate, credință 

 Imensitate, vastitate 

 Calm, serenitate 

 Încredere, securitate 
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 Curățenie, prospețime 

 Inteligență, încredere 

 Inconștient, subconștient 

 Tehnologie, futurism 

 Meditație, contemplație 

 Succes, putere 

 Satisfacție, fidelitate 

 

Semnificatii negative ale albastrului 

 Ambiguitate, lipsă de substanță 

 Formalism, convenționalism 

 Tristețe, depresie 

 Imoralitate 

 Răceală, distanțare, indiferență 

 Învechire, modă veche 

 Autoritarism, conservatorism 

 

Culoarea albastra în natură 

 ocean, mare, apă 

 ochii albaștri și venele albastre 

 fructe precum prunele albastre, afinele 

 brânză albastră 

 păsări precum gaița albastră, pasărea albastră, bâtlanul albastru 

 pietre ca lapis lazuli, safirul albastru, topazul albastru 

 flori precum nemțisorul de câmp, albăstrelele, cicoarea, lumânărica pamântului 

Mesajele conștiente și subconștiente trimise de albastru îndrumă spre calm, 

pace sufletească. Se crede că albastrul scade tensiunea arterială, ritmul respirației și 

chiar apetitul. 

 
Bibliografie: 
Jean Chevalier, Dicționar de simboluri, Editura Polirom, București, 2009 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolistica_culorii 

http://www.diane.ro/2014/10/semnificatia-culorii-albastre.html 

https://www.armonianaturii.ro/blog/cromoterapie/culoarea-albastru-semnificatii-si-efecte 

 

Profesor, Ana Ivan 
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Apa alcalină 
 

Probabil ați auzit cu toții de apa alcalină. Mulți o laudă ca fiind un produs 

miraculos pentru sănătate.  

Alcalinitatea vizează de fapt nivelul PH-ului apei pe care o consumăm. În 

categoria apelor alcaline sunt încadrate cele care au un PH mai mare de 7 (sub 7 

discutam de aciditate, peste 7 de mediu bazic sau alcalin). Dar pe lângă acest nivel 

crescut al PH-ului, apele alcaline conțin și alte elemente ce pot fi benefice: calciu, 

siliciu, magneziu. 

Apa alcalină are capacitatea de a 

alcaliniza, sprijinind astfel funcționarea 

corectă a organismului, putând fi implicată 

într-o serie de procese: eliminarea rezidurilor, 

buna funcționare a sistemului digestiv, 

neutralizare, asigurarea nivelului optim de 

fluide, implicit al unui nivel corespunzător de 

hidratare. 

Apa este un element esențial în viața noastră și este esențial să o consumăm 

zilnic. Recomandarea de minimum doi litri de apă pe zi vine ca urmare a cercetărilor 

făcute în acest sens și care susțin că pentru menținerea echilibrului hidric este 

important să consumăm această cantitate zilnică. Că vom consuma apa cu un PH mai 

mic sau alcalin este, bineînțeles, o alegere. 

În comerț există o varietate mare de apă cu PH peste 7 și chiar câteva cu PH 

peste 8. Așadar, ca orice apă, cea alcalină sprijină funcționarea corectă a organismului 

prin hidratarea corespunzatoare. Nu sunt încă concludente cercetările care susțin că 

acest tip este mai bun. 

De asemenea, e important să avem în vedere că fiecare organism are un nivel 

diferit al PH-ului, astfel încât alcalinizarea nu pornește de la aceeași valoare pentru 

toata lumea. Mai mult, sunt situații în care este important să ținem sub control 

aciditatea (de exemplu, în timpul mesei, cand e important să nu consumăm apă, dar 

dacă totuși simțim nevoia și nu putem amâna momentul). 

Este recomandat consumul apei alcaline în condiții de 

efort fizic intens, deoarece aciditatea care rezultă în urma 

activității musculare intense accentuează senzația de 

oboseală, iar prin alcalinizare aceasta este înlăturată. 

Totodată, suplimentele de minerale conținute de apa 

alcalină cresc rezistența (prin reducerea stresului 

cardiovascular). 

Pentru a cumpăra o apă alcalină, rebuie în primul rând 

să verificam PH-ul, care este principalul indicator (minimum 

7, preferabil cât mai apropiat de 8) și mineralele conținute. 
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Există în comerț și numeroase filtre sau aparate care pot fi utilizate pentru 

alcalinizarea apei. Înainte de a alege un produs, trebuie să verificăm cu atenție 

proveniența, certificările și tehnologia folosită. 

Apa alcalină nu este un tratament. Bineînțeles, este esențial să consumăm apă 

zilnic pentru o funcționare corespunzătoare. Dacă în urma consumării unei ape alcaline 

observăm o deteriorare a stării de sănătate, cel mai probabil unul din mineralele 

conținute de acest tip de apă determină dezechilibrul și nu PH-ul în sine. 

Ținând cont de aceste aspecte, dacă 

suferim de o afecțiune, este important să 

știm ce regim alimentar trebuie urmat. 

Anumite minerale conținute ar putea 

determina acumulări în organism, supra-

alcalinizare sau o doză excesivă care ar 

putea împiedica buna funcționare a organelor 

afectate. 

Așadar, nu apa alcalină în sine determină afecțiunea sau agravarea ei, este însă 

necesar să determinăm cauza dezechilibrului. Dacă, de exemplu, avem probleme cu 

funcționarea rinichilor, alcalinizarea excesivă a organismului va determina acumularea 

anumitor minerale și va îngreuna funcționarea corectă a acestora. Dar nu PH-ul apei 

este responsabil, ci mineralele. Nu apa în sine, ci o condiție internă pre-existentă, dar 

nedescoperită, a determinat aceasta situație. De aceea, este important ca, atunci 

când se manifestă un dezechilibru, să fie căutată și analizată cauza, sursa.  

Pentru obținerea apei alcaline acasă este recomandabil să folosim un vas de 

sticlă și o bandă pentru masurarea PH-ului (acest „instrument" poate fi achiziționat 

de la plafar sau farmacie). În doi litri de apă (poate fi folosită și apă de robinet), 

adăugăm o jumătate de linguriță de zeamă de lămaie, jumătate de linguriță de 

bicarbonat de sodiu și o jumătate de linguriță de sare (neiodată sau de Himalaya). 

Dacă nu se atinge nivelul dorit al PH-ului, poate fi suplimentată cantitatea de 

bicarbonat de sodiu. Se poate obține apă cu un PH de peste 8,5. 

Există păreri conform cărora apa 

alcalină ar sprijini accelerarea 

metabolismului, tocmai datorită acțiunii sale 

de neutralizare (practic, topește grăsimile și 

facilitează eliminarea). De asemenea, ajută la 

menținerea unei hidratări optime, nivel 

deosebit de important mai ales în situația în 

care ținem un regim. 

Apa alcalină este recomandată de medici și terapeuți pentru că efectele sale 

sunt deosebit de benefice asupra sănătății. Se numește apă alcalină pentru că pH-ul 

acestei ape este de 8,5 -9, deci un pH alcalin. 

Elev, Iordache Nori, clasa a IX-a D 
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Apa - centru de regenerescenţă 

 

Apa, forţă vitală fecundantă, este „sămânţă divină”, este şi lumina, cuvântul, 

verbul generator, al cărui principal avatar mitic este spirala de aramă roşie. Totuşi 

apa şi cuvântul nu devin act şi manifestare, ducând la crearea lumii, decât sub forma 

cuvântului umed, căruia i se opune o jumătate geamănă, rămasă în afara ciclului vieţii 

manifestate, pe care populaţiile dogon şi bambara o numesc apă uscată şi cuvânt uscat. 

Apa uscată şi cuvântul uscat exprimă gândirea, adică potenţialitatea, atât pe plan 

uman, cât şi pe plan divin.  

Toate apele erau uscate înainte de a se forma oul cosmic în interiorul căruia s-a 

născut principiul umidităţii, temelie a naşterii lumii. Dar Amma, zeul suprem uranian, 

atunci când i-a creat pe Nommo, dublul său, zeul de apă umedă, călăuză şi principiu al 

vieţii manifestate, a păstrat pentru sine, în cerurile cele de mai sus, dincolo de 

hotarele pe care le statornicise universului, jumătate din aceste ape primordiale care 

rămân apele uscate.  

La fel, cuvântul neexprimat, gândirea, 

este numit cuvânt uscat, sec; el nu are decât o 

valoare potenţială şi nu poate da naştere la 

nimic. În microcosmosul uman, el este replica 

gândirii primordiale, primul cuvânt care i-a 

fost furat lui Amma de geniul Yurugu, înainte 

de apariţia oamenilor de azi, D. Zahan (ZAHD) 

crede că acest cuvânt primordial, „cuvânt 

nediferenţiat, fără conştiinţă de sine", 

corespunde inconştientului: este cuvântul din 

vis, asupra căruia oamenii nu au putere. Şacalul sau vulpea galbenă, avatar al lui 

Yurugu, posedă, ca urmare a faptului că a furat primul cuvânt, cheia inconştientului, a 

invizibilului şi, în consecinţă, a viitorului, care nu este decât componenta temporală a 

invizibilului. Acesta este motivul pentru care cel mai important mod de a ghici viitorul 

al dogonilor constă în a pune întrebări acestui animal. 

Este interesant de observat că Yurugu mai este asociat şi focului htonian, şi 

lunii, care sunt în toate culturile simboluri ale inconştientului (PAUC, ZAHD, GAND). 

Împărţirea fundamentală a tuturor fenomenelor în două categorii, dominate de 

simbolurile antagoniste ale apei şi focului, ale umidităţii şi uscăciunii, îşi găseşte o 

ilustrare remarcabilă în practicile funerare ale aztecilor. Pe de altă parte, faptele 

arată şi o analogie între această dualitate simbolică şi noţiunea de cuplu originar 

Pământ-Cer: „toţi cei care mureau înecaţi sau loviţi de trăsnet, leproşii, bolnavii de 

gută, hidropicii - pe scurt, toţi cei pe care, ca să spunem aşa, zeii apei şi ai ploii îi 

însemnaseră alungându-i din lume, erau îngropaţi". Toţi ceilalţi morţi erau incineraţi 

(SOUA, 231). 

Aceste raporturi dintre apă şi foc se regăsesc în riturile funerare ale celţilor. 

Apa lustrală, de care druizii se serveau pentru a risipi vrăjile rele, era apa în care se 
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„stingea un tăciune scos din vatra pentru sacrificii. Când murea cineva, se punea la uşa 

casei respective un vas mare plin cu apă lustrală adusă dintr-o casă unde nu era niciun 

mort. Toţi cei care veneau în casa îndoliată se stropeau cu această apă la ieşire" 

(COLD, 226). 

În toate textele irlandeze, apa este un 

element supus druizilor, care au puterea de a lega 

şi de a dezlega. Druizii răi ai regelui Cormac au 

legat astfel apele Munsterului pentru a-i supune pe 

oameni prin sete, iar druidul Mug Ruith le-a 

dezlegat. Un poet vinovat de adulter este 

condamnat la moarte prin înec. Dar apa mai este în 

special, prin valoarea ei lustrală, un simbol al 

purităţii pasive. Ea este un mijloc şi un loc de 

revelaţie pentru poeţii care rostesc incantaţii 

pentru a obţine de la ea profeţii. După Strabon, 

druizii afirmau că la sfârşitul lumii vor domni numai 

apa şi focul (elemente primordiale) (LERD, 74-76). 

La popoarele germanice, primele pâraie ce se scurg primăvara la suprafaţa 

gheţurilor veşnice sunt strămoaşele oricărei forme de viaţă, căci, înviorate de aerul 

Sudului, ele se unesc pentru a forma un corp viu, cei ai primului uriaş, Ymir, din care s-

au născut ceilalţi uriaşi, oamenii, şi, într-o oarecare măsură, zeii înşişi. 

Apa-plasmă, feminină, apa dulce, apa de lac, apa stătătoare şi apa oceanului, 

înspumată, fecundantă, masculină, sunt foarte net diferenţiate în Teogonia lui Hesiod: 

glia dă mai întâi naştere, fără a gusta din plăcere, Pontusului, marea stearpă. Apoi, 

după ce se împreunează cu fiul său, Uranos, dă naştere „oceanului cu hăuri fără fund: 

Glia dădu naştere mării sterpe care se umflă cu furie, ...fără ca iubirea să lucreze. Dar 

mai apoi, îmbrăţişată de Cer, ea zămisli Oceanul cu vârtejuri adânci" (Hesiod, 

Teogo¬nia, 130-135). Deosebirea între apa stearpă şi apa fecundantă este explicată 

de Hesiod prin intervenţia iubirii.  

Apa stătătoare, plasma pământului din 

care se naşte viaţa, apare în multe alte 

mituri despre creaţie. Unele tradiţii turce 

din Asia Centrală spun că apa este mama 

cerului. În cosmogonia babiloniană, la 

începutul începuturilor, atunci cînd nu exista 

nici cer, nici pământ, „doar o materie 

nediferenţiată se întindea dintotdeauna - 

apele primordiale. Din noianul lor s-au 

desprins două principii elementare, Apsu şi Tiamat... Apsu, considerat divinitate 

masculină, reprezintă întinderea de apă dulce pe care pluteşte pământul... Cât despre 

Tiamat, ea nu este decât marea, abisul de apă sărată de unde ies toate făpturile" 

(SOUN, 119). 
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În mitologiile egiptene, imaginea cea mai frecventă a creaţiei este un munte de 

lut ieşind din valuri. „Un lotus mare ieşit din apele primordiale, acesta era leagănul 

soarelui în prima dimineaţă" (POSD, 67, 154). 

Valorizarea feminină, senzuală şi maternă a apei a fost minunat cântată de 

romanticii germani. Este vorba despre apa iacului, nocturnă, lunară şi lăptoasă, unde se 

trezeşte libidoul: „Apa, acest copil întâi născut, zămislit din fuziunea aeriană, nu-şi 

poate nega originea voluptuoasă şi, pe pământ, ea se arată a fi cu o cerească 

atotpu¬ternicie elementul iubirii şi al unirii. [...] Nu degeaba înţelepţii din vechime au 

căutat în ea originea lucrurilor [...] şi toate senzaţiile noastre plăcute nu sunt, la urma 

urmelor, decât diverse moduri de scurgere prin trupul nostru a mişcărilor apei 

pri¬mordiale care se află în noi. Somnul însuşi nu este decât fluxul acestei universale 

mări invizibile, iar trezirea e începutul refluxului ei" (Novalis, Discipolii la Sais, 2). În 

încheiere, poetul afirmă: „numai poeţii ar trebui să se ocupe de lichide". 

De la simbolurile străvechi ale 

apei ca sursă de fecundare a pământului 

şi a locuiorilor săi putem reveni la 

simbolurile analitice ale apei ca sursă de 

fecundare a atletului: râul, fluviul, marea 

reprezintă cursul existenţei umane şi 

fluctuaţiile dorinţelor şi sentimentelor. 

Ca şi în cazul pământului, trebuie să se 

facă o distincţie în simbolistica apelor 

între suprafaţă şi adânc. Navigaţia sau 

rătăcirea eroilor la suprafaţa apei arată 

că „ei sunt expuşi pericolelor vieţii, simbolizate în mit prin monştrii ieşiţi din adâncuri. 

Regiunea submarină devine astfel simbol al subconștientului. Pervertirea este de 

asemenea figurată prin apa amestecată cu pământ dorinţă pământească) sau 

stătătoare care și-a pierdut însuşirea purificatoare: noroiul, mâlul, mlaştina. Apa 

îngheţată, gheaţa exprimă stagnarea în cel mai înalt grad, lipsa căldurii sufleteşti, 

absenţa acelui sentiment însufleţitor şi creator care este iubirea; apa îngheţată 

reprezintă stagnarea psihică completă, moartea sufletului" (DIES, 38-39). 

Apa este simbolul energiilor inconştiente, al puterilor nedesluşite ale sufletului, 

al motivaţiilor secrete şi necunoscute. Multe persoane visează că „stau pe malul apei şi 

pescuiesc. Apa, simbol al spiritului încă inconştient, cuprinde în ea conţinuturile 

sufletului pe care pescarul încearcă să le readucă la suprafaţă şi care îi vor fi hrană, 

Peștele este un animal psihic..." (AEPR, 151, 195). 

Gaston Bachelard a scris variaţii subtile pe tema apelor limpezi, a apelor de 

primăvară, a apelor curgătoare, a apelor îndrăgostite, a apelor adânci, molcome, 

moarte, compuse, dulci, violente, a apei ce înrâureşte limbajul etc, adică tot atâtea 

faţete ale acestui simbol schimbător (BACE). Mai mult înfiorare decât oglindă... răgaz 

și mângâiere deopotrivă, trecere a unui arcuş lichid peste un concert de spumă” (Paul 

Claudel). 
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O investigaţie condusă de Jules Gritti a 1976 pentru Centre de Recherches sur 

l‟Information et la Communication (CRIC), menită să pregătească o campanie de 

epurare şi regenerare a apei, a pus în evidenţă persistenţa simbolisticii apei în mintea 

locuitoriior din zonele rurale şi urbane. Apa murdară produce scârbă, ca şi duhoarea. 

murdăria, boala, moartea: poluarea este cancerul apei. Toţi percep apa ca pe un 

element vital primordial: izvor de viaţă... nu este apă... nu este viaţă... tot atât de 

necesară ca soarele... rezumat al vieţii... Femeile trecute de 25 de ani, şi mai ales 

mamele, simt o legătură strânsă între femeie şi apă. Autorul investigaţiei încheie: 

„constatăm încă o dată că simbolurile fundamentale... persistă în inima şi imaginaţia 

oamenilor, în mentalitatea colectivă. O civilizaţie tehnică şi industrială, prin lipsurile şi 

poluările cărora le dă naştere, poate accentua nevoia, pofta, ca şi teama de semne 

care vorbesc". 

 
Bibliografie: 
Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, 

București, 1998 

Jean Chevalier, Dicționar de simboluri, Editura Polirom, București, 2009 

Anca Balaci, Mic dicționar de mitologie greacă și romană, Editura Mondero, București, 1992 

 

Profesor, Ana Ivan 

 
Apa micelară 

 

Apa micelară se numără printre cele mai noi și mai apreciate produse cosmetice 

care au apărut pe piață în ultimii ani, vândute cu succes în toate magazinele de 

produse de îngrijire a tenului. Conform statisticilor, în lume se vinde o apă micelară la 

fiecare 6 secunde, produsul fiind recomandat de mulți specialiști în dermato-

cosmetică și make-up artiști. 

Cu toate acestea, nu multă lume înțelege corect ce este apa micelară, cum se 

folosește și care sunt principalele beneficii ale folosirii acestei soluții-minune.  

Apa micelară se definește undeva între loțiunea demachiantă și cea tonică, fiind 

o soluție puternică, care curăță în profunzime machiajul, chiar și pe cel rezistent la 

apa, uleiurile și depunerile factorilor nocivi de mediu la suprafața pielii noastre, toate 

acestea fără a afecta tenul, păstrându-i pH-ul original și ajutând la redarea 

echilibrului natural al pielii. 

Această soluție lichidă simplă are în compoziția sa micele, care sunt niște 

formațiuni chimice cu o structură specială. Aceste micele au rolul de a atrage în 

același timp apa și uleiul, reușind astfel să curețe în profunzime suprafețele cu care 

intră în contact. 

Pentru a înțelege mai bine ce sunt micelele, imaginează-ți un pahar cu apă. 

Atunci cand pui într-un pahar apă și ulei, acestea se separă. Adăugate în aceasta 

compoziție, micelele pot uni cele două substanțe, datorită structurii lor. Practic, o 
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micelă are un capăt cu proprietăți hidrofile, care atrage apa, și un capăt sub formă de 

coadă, cu proprietăți hidrofobe, care atrage uleiurile. Separate, toate aceste 

fragmente se numesc molecule tensioactive și sunt prezente în multe dintre produsele 

cosmetice folosite pentru demachiere. Probabil ai văzut că există sticle cu 

demachiant bifazic, în care sunt separate două straturi: unul mai lichid și unul mai 

uleios. 

Când în formula chimică sunt prezente ambele tipuri de molecule în anumite 

cantități care pot asigura un echilibru și o anumita concentrație, se formeaza 

micelele. 

Apa micelară se aplică cu ajutorul dischetelor demachiante, în niciun caz direct 

pe ten. Îmbibă câteva dischete în soluție și curață tenul ușor, până când discheta 

rămâne perfect curată. Dacă obisnuiești să aplici mai mult machiaj sau să folosești 

produse rezistente la apă, se poate să ai nevoie de 2-3 aplicări pentru a elimina 

complet machiajul. Pentru a prelungi durata de folosire a apei micelare, atunci când 

începi procesul de demachiere, umezește dischetele în apă și stoarcele foarte bine, 

înainte de a aplica pe ele soluția micelară. Astfel vei consuma mai puțină soluție. 

Apa micelară oferă o curățare profundă și delicată care, cu un singur gest, 

demachiază și curață perfect tenul, ochii și buzele, lasând pielea proaspătă și 

tonificată. Multumita formulei sale ultra performante adaptată tuturor tipurilor de 

ten, are o activitate purificantă, lăsând tenul curat și luminos. Indicat și pentru 

machiajul waterproof  

Folosirea apei micelare spre deosebire de alte produse de 

curățare, are un mare avantaj, acela că nu necesită clătire. Înainte 

de a alege un produs, discută cu un dermatolog despre tipul tău de 

ten, fiindcă producătorii oferă mai multe variante de concentrație. 

Un alt avantaj al utilizării de apă micelară este acela că 

reprezintă unul dintre cele mai delicate produse pe care le poți 

folosi, astfel nu vei avea nevoie de un al doilea produs special pentru 

demachierea ochilor și se poate folosi chiar și de persoanele care au 

pielea foarte sensibilă. 
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E diferită de demachiantele tradiționale, care trebuie aplicate și apoi 

îndepărtate, cu un alt produs. Pur și simplu pui puțină apă micelară pe o dischetă 

demachiantă și îți freci tenul cu ea. Curăță pielea în profunzime și te lasă cu o 

senzație de prospețime. 

Unele produse pe bază de apă micelară conțin și un agent de curățare special, 

care face ca pielea să „scârțâie”, atât de curată va fi. 

O poți folosi și după ce te speli pe față, pentru că acționează că o loțiune tonică 

ce extrage și ultimele impurități sau te poți da cu ea dimineața, ca să înlături crema 

de noapte, care este mai grasă. Te poți spăla cu ea pe față, o poți folosi ca 

demachiant, dar și ca pe o cremă hidratantă. Toate, într-un singur produs. 

Găsești apa micelară sau loțiune pe bază de apă 

miceleră la aproape toți producătorii de cosmetice. Caută în 

farmacii și în magazinele de specialitate! 

Soluția micelară este un nou mod de igienă a tenului, 

care are la bază tehnologia micelară. Micelele sunt formate 

din esteri de acizi grași aflați în suspensie în apă sau în alte 

lichide, într-o concentrație saturată denumită concentrație 

critică. Doar la această concentrație, esterii aflați în 

suspensie formează micele (fig.1). 

Capetele lipofile se îndreaptă către piele fiind atrase de sebum iar capetele 

hidrofile ramân îndreptate către soluția apoasă din discheta demachiantă. Datorită 

concentrației critice însă, esterii glicerol se atrag reciproc refăcând micela care 

captează astfel impuritățile, machiajul, sebumul în interiorul ei. 

 

Elev, Ispas Giulia, clasa a X-a B 

 

Suprafaţă şi adânc 

 

La suprafaţă 

lucrurile sunt atât de diferite, 

dar acolo,  

în adânc 

fiecare are fiorul 

morii zilnice, 

al surpării de sine, 

al surpării de lume. 

Profesor, Pompiliu Mihai Constantinescu 
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Punct final 

 

Odihnitor este să pui punct:  

e ca şi cum Niagara  

ar deveni un biet duş  

care abia mai curge  

sau ca şi cum 

picioarele au redevenit egale  

după ce se lungiseră sau scurtaseră  

printre cariile drumurilor trecute.  

Dar parcă, totuşi,  

e mai bine să pui două puncte  

sau numai punct şi virgulă,  

pentru că simţi în spate  

gheara punctului final. 

 

Profesor, Pompiliu Mihai Constantinescu 

 

 
Apa potabilă 

 

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman și poate fi: orice 

tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea 

hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este 

furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în 

alte recipiente; toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru 

fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor 

destinate consumului uman. 

În România apa potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458 din 8 
iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311 
din 28 iunie 2004. 

La nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată prin Directiva 
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. 

Condițiile de calitate a apei potabile, în România, sunt reglementate prin STAS 
1342 - 91 Apă potabilă. 
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Indicatori organoleptici 

Indicatori Valori admise 
Valori admise 
excepțional 

Miros (grade) 2 2 

Gust (grade) 2 2 

 

Indicatori fizici 

Indicatori Valori admise 
Valori admise 
excepțional 

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) 
(unități pH) 

6,5 … 7,4 max. 8,5 

Conductivitate electrică (μS/cm) 1000 3000 

Culoare (grade) 15 30 

Turbiditate (grade sau unități 
de turbiditate de formazină) 

5 10 

 

Indicatori chimici 

Indicatori chimici generali 

Indicatori Valori admise 
Valori admise 
excepțional 

Aluminiu (mg/l) 0,05 0,2 

Amoniac (mg/l) 0 0,5 

Azotiți (mg/l) 0 0,3 

Calciu (mg/l) 100 180 

Clor rezidual (mg/l) 
La consumator 
- clor rezidual liber 
- clor rezidual total 
La intrarea în rețea 
- clor rezidual liber 
- clor rezidual total 

 
 

0,10 … 0,25 
0,10 … 0,28 

 
0,50 
0,55 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

Cloruri (mg/l) 250 400 

Compuși fenolici distilabili (mg/l) 0,001 0,002 

Cupru (mg/l) 0,05 0,1 

Detergenți sintetici, anionici (mg/l) 0,2 0,5 

Duritate totală (grade germane) 20 30 

Fier (mg/l) 0,1 0,3 

Fosfați (mg/l) 0,1 0,5 

Magneziu (mg/l) 50 80 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Miros
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gust
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conductivitate_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turbiditate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aluminiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amoniac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cupru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duritate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magneziu
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Mangan (mg/l) 0,05 0,3 

Oxigen dizolvat (mg/l) 6 6 

Reziduu fix (mg/l) 
min. 
max. 

 
100 
800 

 
30 

1200 

Substanțe organice oxidabile (mg/l) 
Prin metoda cu permanganat de potasiu: 
- CCO Mn (O2) 
- permanganat de potasiu 
Prin metoda cu dicromat 
de potasiu CCO Cr (O2) 

 
 

2,5 
10 
 

3 

 
 

3,0 
12 
 

5 

Sulfați (mg/l) 200 400 

Sulfuri și hidrogen sulfurat (mg/l) 0 0,1 

Zinc (mg/l) 5 7 

 

Indicatori chimici toxici 

Indicatori Concentrația admisă 

Amine aromatice 
(fenil - B - naftaline), (mg/l) 

0 

Arsen (mg/l) 0,05 

Azotați (mg/l) 45 

Cadmiu (mg/l) 0,005 

Cianuri libere (mg/l) 0,01 

Crom (mg/l) 0,05 

Fluor (mg/l) 1,2 

Hidrocarburi policiclice aromatice (μg/l) 0,05 

Mercur (mg/l) 0,001 

Nichel (mg/l) 0,1 

Pesticide (insecticide organuclorurate, 
organofosforice, carbamice, erbicide) 
(μg/l) 
- fiecare componentă 
- suma tuturor componentelor din fiecare 
clasă 

 
 
 

0,1 
0,5 

Plumb (mg/l) 0,05 

Seleniu (mg/l) 0,01 

Trihalometani (mg/l) 
- total 
- din care cloroform 

 
0,1 

0,03 

Uraniu natural (mg/l) 0,021 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Reziduu_fix&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arsen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cadmiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cianur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Seleniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uraniu
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Indicatori radioactivi  

Valorile maxim admise sunt indicate în STAS 1342 - 91 Apă potabilă, astfel: 

 activitatea globală alfa și beta, maxim admisă, care se stabilește în funcție de 

aportul însumat maxim al radionuclidului radiu 226 alfa radioactiv și al 

radionuclidului stronțiu 90 beta radioactiv; 

Măsurarea activității alfa, respectiv beta, se face în conformitate cu SR ISO 

9696:1996, respectiv SR ISO 9697:1996. 

 activitatea specifică admisă a fiecărui radionuclid. 

Determinarea activității volumice a radionuclizilor se face în conformitate cu 

SR ISO 1073:2001. 

Indicatori bacteriologici 

Felul apei potabile 

Numărul 
total 

de bacterii 
care 

se dezvoltă 
la 

37 °C/cm3 
(UFC/cm3) 

Numărul 
probabil 

de bacterii 
celiforme 
(coliformi 
totali) 

/100 cm3 

Numărul 
probabil 

de bacterii 
coliforme 

termotolera
nte 

(coliformi 
fecali) 

/100 cm3 

Numărul 
probabil 

de 
streptococi 

fecali 
/100 cm3 

Apă furnizată de instalații centrale 
urbane și rurale cu apă dezinfectată 
- punct de intrare în rețea 
- punct din rețeaua de distribuție 

 
 

sub 20 
sub 20 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

Apă furnizată de instalații centrale 
urbane și rurale cu apă 
nedezinfectată 
- punct de intrare în rețea 
- punct din rețeaua de distribuție 

 
 
 

sub 100 
sub 100 

 
 
 

sub 3 
sub 3 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

Apă furnizată din surse locale 
(fântâni, izvoare, etc.) 

 
sub 300 

 
sub 10 

 
sub 2 

 
sub 2 

Abrevierea UFC reprezintă unități formatoare de colonii. 

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 3001 - 91. 

Indicatori biologici 

Indicatori Concentrații admise 

Volumul sestonului obținut prin filtrarea prin fileu planctonic 
(cm3/m3) 
- în instalații centrale 
- în instalații centrale 

 
 
1 

10 

Organisme animale, vegetale și particule vizibile cu ochiul liber 
 

lipsă 

Organisme animale microscopice (număr/l) 20 

Organisme care prin înmulțirea în masă modifică proprietățile  
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organoleptice sau fizice ale apei în 100 l lipsă 

Organisme indicatoare de poluare lipsă 

Organisme dăunătoare sănătății: ouă de geohelminți, chisturi 
de giardia, protozoare intestinale patogene 

 
lipsă 

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 6329 - 90. 

În România monitorizarea calității apei potabile trebuie efectuată de către 

producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a 

municipiului București. 

Parametrii de calitate care trebuie monitorizați sunt următorii: 

 Aluminiu 

 Amoniu 

 Bacterii coliforme 

 Culoare 

 Concentrația ionilor de hidrogen 

(pH) 

 Conductivitate electrică 

 Clorul rezidual liber 

 Clostridium perfringens 

 Escherichia coli 

 Fier 

 Gust 

 Miros 

 Nitriți 

 Oxidabilitate 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Sulfuri și hidrogen sulfurat 

 Turbiditate 

 Număr de colonii dezvoltate (22 °C 

și 37 °C)  

Elev, Dragomir Denis, clasa a X-a D 

 

Creaturi fabuloase ale apelor în mitologiile nordice 

 

Jormungand 

În mitologia nordică, Jormungand, numit și „Șarpele 

Midgard-ului", este unul dintre cei trei copii ai lui Loki și ai 

gigantei Angerbrode. Sub înfățișarea unui șarpe gigant el 

este alături de tatăl și frații săi responsabil pentru moartea 

zeilor din ziua de Ragnarok. Văzând că dimensiunile lui 

Jormungand cresc considerabil pe zi ce 

trece, zeii hotărăsc să îl arunce pe fundul 

oceanului care înconjoară pământul. Conform „Eddelor", Odin a 

fost cel care a aruncat șarpele în apă. Acesta, a crescut cu timpul 

și încolăcindu-se împrejurul lumii oamenilor, Midgard, a devenit așa 

de lung încât era nevoit să își muște capătul cozii. În ziua de 

Ragnarok, Jormungand se va ridica din ocean și va înainta spre 

uscat. Mișcându-se, mările se vor zgudui și vor invada pământul. Cu 
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fiecare răsuflare, șarpele va scuipa venin, care va umple cerul și pământul de otravă. 

Thor îl va ucide pe Jormungand cu ajutorul ciocanului Mjollnir, însă va muri la rândul 

său din cauza veninului scuipat de șarpe. 

Monstrul din Loch Ness 

Monstrul din Loch Ness este un animal care, din punct de vedere taxonomic, nu 

face parte din nicio familie sau specie, dar despre care se spune că trăiește în lacul 

Loch Ness din Scoția. Monstrul din Loch Ness este unul din cele mai cunoscute animale 

studiate de criptozoologie. Dovezile despre existența acestui animal sunt alcătuite din 

puține, dar mult disputate, fotografii și înregistrări.  Nu au fost descoperite schelete, 

urme, exemplare vii sau țesuturi. Localnicii l-au botezat Nessie, un nume folosit azi în 

toată lumea, încă din anii 1950. 

Legenda modernă s-a născut abia pe 2 

mai 1933, când a fost publicată știrea că acest 

monstru a fost văzut. Un cuplu a susținut ideea 

că monstrul era pe mal, traversând drumul de 

pe țărm. 

Ziarele britanice au trimis reporteri în Scoția pentru a vedea monstrul. S-au 

găsit urmele unui imens animal patruped. Au fost luate mulaje cu urmele găsite în 

pământ și trimise la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, care a anunțat că urmele 

erau ale unui hipopotam. 

În 1934, o faimoasă fotografie prezenta o creatură asemănătoare cu un 

dinozaur, al cărei gât lung ieșea din apele învolburate. Această fotografie i-a făcut pe 

unii să speculeze că Nessie (monstrul) era singurul supraviețuitor al unei specii 

dispărute de mult, plesiozaurul. Se presupune că plesiozaurul acvatic a dispărut 

împreună cu restul dinozaurilor, cu 65 de milioane de ani în urmă. Totuși, Loch Ness a 

fost înghețat în timpul erei glaciare, astfel încât această creatură ar fi trebuit să 

străbată calea dintre mare și râul Ness în ultimii 10000 de ani. Plesiozaurul, despre 

care se crede că a avut sângele rece, nu ar fi putut să supraviețuiască multă vreme în 

apele înghețate din Loch Ness. 

În anii „60, mai multe universități britanice au 

organizat expediții la Loch Ness, utilizând un sonar 

pentru a cerceta adâncurile. Nu a fost descoperit nimic 

concludent, dar un semn de întrebare rămâne, fiindcă la 

fiecare expediție operatorii sonarului au detectat 

imense obiecte subacvatice care se mișcau, fenomen pe 

care nu l-au putut explica. 

În 1975, Academia de Științe Aplicate din Boston a combinat sonarul cu 

fotografia subacvatică. După ce au făcut fotografia, au mărit-o, zărind posibila 

înotătoare imensă, creatură asemănătoare unui plesiozaur. S-au mai făcut expediții și 

în anii „80, ‟90, dar rezultatele au fost neconcludente. Cercetări se fac în continuare, 

entuziasmul turiștilor și al investigatorilor profesioniști sau amatori neputând fi 

stăvilit. 
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Aegir  

În mitologia nordică, Aegir este zeul mării, adorat și 

temut, în același timp, de marinari. Personifica furia acvatică 

dezlănțuită pe care o stăpânește alături de soția sa, Ran. Se 

credea că periodic, el se ridică la suprafață pentru a lua nave 

maritime oameni și încărcătură și pentru 

a le duce pe tărâmul său de pe fundul 

oceanului. Pentru a-l îmbuna, călătorii pe 

mare făceau sacrificii înaintea plecării.  

Soția lui Aegir este zeița mării 

Ran, cu care are nouă fiice (zeități ale 

valurilor) îmbrăcate cu voaluri și mantii albe: Ranarsdaetr - 

talazurile; Bylgja - hula marină/freamătul subacvatic; 

Blodughadda - vălul roșu al asfințitului vestitor de furtună; 

Duna - cufundătoarea; Heffring - valul impetuos; 

Himingloefa - oglinda cerului/marea calmă; Kolga - valul 

întărâtat.  

Aegir are și doi slujitori loiali: Eldir și Fimafeng, 

cel de-al doilea fiind ucis de Loki la un banchet al zeilor 

din tărâmul de sub ocean. Mai era numit rar cei drept și 

Gymir, era zeul mărilor și oceanelor în mitologia 

scandinavă, fiind asemănător zeului Okeanos de la greci 

sau Aki la germani. 

Manannan - mitologie celtică 

În mitologia celtică, Manannan este fiul lui Lir, fiind un 

rege acvatic, prinț al oceanului. Are atributele multor zei celți și 

este frate cu Dagda. Posedă un cazan al abundenței și un vapor 

care se deplasează cu ajutorul gândului. Excelează în numeroase 

meserii, corespunzând așadar personajului Manawyddan. Se 

povestește că este capabil să declanșeze furtuni violente și să-și 

pună mantaua fermecată pe valuri, acoperindu-le cu o ceață 

deasă care face imposibilă navigația. Numele său vine de la insula 

lui Man, mic teritoriu situat în largul coastelor Irlanda și Scoția 

și care a servit ca refugiu pentru numeroși marinari în fața 

temutelor furtuni din regiune. 

 
Bibliografie: 
Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 

1989. 

Anca Balaci, Mic dicționar de mitologie greacă si romană, Editura Mondero, București, 1992. 

George Lăzărescu, Dicționar de mitologie, Casa Editorială Odeon, București, 1992.  

N.A. Kun, Legendele și miturile Greciei Antice, Editura Lider, București, 2003.  

Gilbert Durand, Figuri mitice și chipuri ale operei, Editura Nemira, București, 1998 

Elev, Molea Luca, clasa a IX-a D 
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Curiozități despre apă 

 

Cine ar putea crede că apa, compusul de bază de pe planeta noastră, este atât 

de interesantă? 

Multe dintre proprietăţile ciudate şi interesante a apei fac viaţa noastră 

posibilă. De pildă, faptul că, la 4 grade Celsius, apa are o maximă densitate, în timp 

ce aproape fiecare alt compus continuă să scadă în temperatură, deoarece devine mai 

dens. Această proprietate simplă şi foarte ciudată a apei a făcut posibilă viaţa pe 

Pământ.  

Să ne imaginăm. Cea mai densă apă se 

lasă întotdeauna la fundul lacului. Aceasta 

înseamnă că apa de la fundul lacului are 

permanent o temperatură de 4 grade Celsius. 

Gheaţa şi apa rece se ridică la suprafaţă. 

Datorită acestei particularități, când lacurile 

îngeaţă, gheaţa rămâne flotabilă la suprafaţă, 

iar peştii pot înota liber în partea de mai jos. 

Dacă apa nu ar avea acestă calitate, viaţa nu 

ar fi posibilă în lacuri.  

*** 

Paradoxul Mbemba sau Efectul Mbemba, prevede că, apa fierbinte, în 

anumite condiţii, poate îngheţa mai repede decât cea rece, deşi în timpul 

congelării ea va trebui să treacă şi temperatura apei reci. Acest fenomen a fost 

menţionat încă de Aristotel, Francis Bacon şi Rene Decartes, dar numai în 1963 un 

elev din Tanganyika, Erasto Mpemba s-a interesat din ce cauză amestecul de cremă 

fierbinte pentru îngheţată, îngheaţă mai repede decât cel rece. El a adresat această 

întrebare unui profesor de fizică, dar el doar sa râs, şi a spus următoarele: „Aceasta 

nu este fizica mondială, este fizica lui Mpemba”. Sunt mai multe explicaţii ale acestui 

paradox. Unul din acestea spune, că apa fierbinte se evaporă mai repede din container, 

reducându-i astfel volumul, iar volumul mai mic al apei la aceeaşi temperatură îngheaţă 

mai repede. În containerele închise ermetic apa rece trebuie să îngheţe mai repede. 

*** 

În Peru există un panou care produce apă potabilă din aer.  

Panoul din imagine este unul real, este situat în Lima, Peru, el produce 

aproximativ 100 de litri de apă pe zi, din nimic altceva decât umiditate, un sistem de 

filtrare şi puțină ingeniozitate gravitaţională. Întrucât Lima se află de-a lungul 

Oceanului Pacific sudic, în oraş umiditatea este, în medie, în jur de 88% (dimineaţa se 

apropie de 100%). De asemenea, Lima se află în partea de nord a celui mai uscat 

deşert Atacama, ceea ce înseamnă că aici practic nu plouă. Acest panou extrage apa, 

atât de necesară aici, din aerul umed, iar în cele din urmă aceasta poate fi folosită de 

localnici. 
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*** 

Apa ca atare nu conduce energia electric. 

Fenomenul este posibil datorită impurităţilor care se 

găsesc în ea. Atunci când un atom are mai mulţi protoni 

decât electroni, el are o sarcină pozitivă. Când atomul 

are mai mulţi electroni decât protoni, aceasta are o 

sarcină negativă. Atomul preferă să aibă o sarcină 

neutră, astfel el va schimba electronii pentru a deveni 

neutru. Atunci când electronii sunt transmişi de la un 

atom la altul, se crează curentul electric. De pildă, 

deoarece apa distilată este purificată şi nu conţine 

impurităţi, ea nu poate conduce electricitatea.  

Moleculele de apă înseși nu au nici o sarcină electrică şi 

ca rezultat acestea nu pot transmite electroni. Fără 

transmitere de electroni, electricitatea nu poate 

călători prin apa distilată. 

*** 

Există aproximativ 1.5 miliarede de km cubi de apă pe Pământ, asta e 1.5 

miliarde de trilioane de litri, sau 800 de miliarde de piscine olimpice. Dacă toată 

această apă ar fi răspândită egal pe toată suprafaţa Pământului, aceasta va avea o 

adâncime de 3 700 metri. 

*** 

Apa este lipicioasă. Moleculelor le place să se lipească de lucruri, în special una 

de alta. Acest fenomen se numeşte tensiune superficială. Acestui fenomen îi datorăm 

viaţa: aceasta înseamnă că apa poate duce sângele prin vasele înguste din organism, de 

multe ori împotriva forţei de gravitaţie. Apa la temperatura camerei ar fi trebuit să 

fie un gaz, toate moleculele similare, aşa ca hidrogenul sulfurat (H2S) şi amoniacul 

(NH3), sunt gaze. Vâscozitatea moleculelor de apă le ţin împreună ca un lichid. Apa 

este a doua cea mai răspândită moleculă în univers. Cea mai frecventă este hidrogenul 

gazos, H2. 

*** 

Cel mai mare nor de vapori de apă cunoscut a fost descoperit de oamenii de 

ştiinţă NASA în jurul unei găuri negre aflate la o distanţă de 12 miliarde de ani lumină 

de Pământ. Aici este de 140 trilioane de ori mai multă apă decât în toate oceanele de 

pe planeta noastră. 

*** 

Antarctica a fost acoperită de gheaţă mai mult de 

30 de milioane de ani. La acest moment, este acoperită cu 

10 mii de miliarde de tone de zăpadă şi gheaţă. 
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*** 

Corpul nostru este între 60% şi 70% apă. Cantitatea de apă se schimbă la 

diferite momente ale vieţei voastre. Fătul uman este aproximativ din 95% din apă în 

primele luni şi ajunge la 77% la naştere. O persoană de 70 kg, conţine 42 de litri de 

apă. Două treimi din apă este în celulele noastre. 

 

Elev, Toma Adrian, clasa a XI-a C 

Despre apa ... 

 

Apa de mare, bună în diferite terapii 

Apa de mare este o apă minerală ce conține clor, 

sodiu, magneziu și sulf, o combinație benefică pentru 

organismul uman. Pe lângă acestea, apa de mare este 

bogată în oligoelemente (zinc, cobalt, iod, crom) pe care 

organismul nu le poate sintetiza de unul singur. 

Apa de mare are, de asemenea, efecte 

antiiflamatorii și intensifică metabolismul glucidelor , 

lipidelor, proteinelor. Tot apa de mare este 

recomandată în băile pentru reumatici, iar la copiii mici 

pentru a trata afecțiunile nazale. 

 

Apa în organismul uman 

În organismul uman apa este reprezentată în proporție de 70%, deci apa are cel 

mai important rol din punct de vedere cantitativ. Apa reprezintă pentru ființele umane 

un excelent dizolvant și este mediul în care se desfășoară cel e mai multe reacții 

legate de metabolismul substanțelor, deci implicit de viață. 

Apa în organism are proprietatea de a anula și de a degaja caldura prin 

evaporare. În mod normal, organismul uman are nevoie de cel putin 2,5 L de apă zilnic. 

Cea mai mare cantitate de apa pierdută de organismul uman are loc prin rinichi și prin 

procesul de transpirație. 
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Conținutul de apă în fructe și legume 

 Anumite fructe și legume au un conținut ridicat de 

apă, iar prin consumul acestora, ele contribuie chiar mai 

bine la hidratarea organismului nostru.Totuși, între fructe 

și legume există o mică diferență. 

Astfel, legumele conțin 80% apă și sunt sărace în 

glucide, lipide și proteine; cel mai mare conținut este în 

vitamina C și caroten. Spre deosebire de legume, fructele 

suculente conțin 75-93% apă (peste 80%). Conținutul de 

apă sporește sensibil odată ce fructele au intrat în 

perioada de coacere și maturare, datorită faptului că 

zaharurile se acumulează în fructe și măresc concentrația 

sucului celular, și deci, osmoza. Apa din celulele fructelor 

este o apa sterilă, deci lipsită de microbi. 

 

Originea apei pe Pământ 

Subiectul originii apei pe Pământ a fost îndelung dezbătut. Având ca suport 

telescopul spațial Herschel, astronomii au ajuns la  concluzia, că originea apei pe Terra 

ar putea proveni de la comete. Se susține cu tărie ideea că, responsabile pentru toată 

cantitatea de apă de pe Pământ ar fi cometele. 

 

Apa de la robinet 

Apa de la robinet consumată zilnic, în stare brută, poate duce la grave probleme 

de sănătate. Apa de la robinet este tratată chimic cu clor, de aici și numele de apă 

clorurată. O cantitate prea mare de clor poate dăuna organismului. Cu toate ca se 

folosesc metode de purificare, o parte dintre impurități rămân netratate. Acestea 

includ: plumb, rugină, paraziți, germeni și bacterii. 

 

Apa „vie" sau apa de izvor 

Apa de izvor are avantajul unui conținut scăzut de 

minerale, ceea ce o face potrivită pentru consumul pe 

termen lung, fără să fie alternată cu alte tipuri de apă. 

Fiind extrasă de la mici adâncimi, apa de izvor are un 

indice de mineralizare mai mic (82ml/l) decât cel al apelor 

minerale extrase de la adâncimi mai mari. Conținutul său 

scăzut de sodiu o face potrivită pentru întreaga familie. 
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Apa de fântână 

În general, apa de fântână este considerată 

bună de băut, însă ne este întotdeauna așa. În unele 

zone, ea poate fi periculoasă pentru sugari și pentru 

copiii mici, poate conține nitriți, substanțe rezultate în 

urma descompunerii în apă a nitraților. 

Cum calitatea apei de fântână nu este suficient 

de înaltă, apa de masă este, de obicei, procesată 

adițional. Astfel, este recomandată alternarea 

consumului de apa minerala cu o apă plată de izvor.  

În vederea prevnirii efectelor negative ale 

apelor din fântâni, specialiștii recomandă utilizarea 

unor sisteme de filtrare, consumul de apă îmbuteliată 

sau  sterilizarea prin fierbere. 

 

Dedurizarea apei în scopuri casnice 

Apa „dură" este numită apa care conține o cantitate ridicată de Ca și Mg. 

Principalele dezavantaje ale apei „dure" sunt multiple. Printre cele mai întâlnite se 

numară: apariția depunerilor de piatră pe instalațiile sanitare, înfundarea țevilor, 

defecțiuni la aparatele electrocasnice, mașini de spălat, etc. Un alt nejuns al apei 

„dure" este reducerea eficienței săpunului și a agenților de curațare și, nu în ultimul 

rând, transferul termic diminuat între apa și elementul de încălzire datorită 

depunerilor de calcar ce reprezinta un izolator termic foarte putenic. Soluțiile pentru 

dedurizarea apelor pot fi aplicate în funcție de buget, de la sistemul de osmoză 

inversă, montarea unei stații de dedurizare a apei (înlocuirea ionilor de Ca și Mg cu 

ionii de sodiu), până la amplasarea filtrelor. 

 

Apa demineralizată (distilată) 

Este o apă purificată, distilată sau „apă 

deionizată" cum i se mai spune, fără conținut 

de minerale și săruri. Demineralizarea apei 

este rezultatul mai multor tehnici separate: 

schimbătoarele ionice, osmoza inversă, 

distilare și electrodeionizare. 

Apa demineralizată este considerată o apa foarte curată și se poate folosi la 

epurarea apelor uzate, la prepararea apei potabile, dar și în alte scopuri publice: 

producerea gheții, farmacie, cosmetică, fotografie, laborator și medicină, etc. 
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Epurarea apelor 

Calitatea apelor este astăzi mult afectată 

de către om prin apele uzate. Prin urmare, 

principala măsură legată de protecția calității 

apelor este epurarea apelor uzate. 

Stațiile de epurare folosesc mai multe 

principii mecanice, care duc, în final, la o epurare 

calitativă.  

Treapta primară în epurarea apelor sunt grătarele succesive care curață apa de 

corpurile în  suspensie. Următoarele sunt sitele, cu rol asemănător, dar la o scara mult 

mai mică. Decantoarele au rolul de a separa nisipul fin și pietrișul. 

Treapta secundară este dată de aerotancuri, bazine în care se sedimentează 

materialele plutitoare formate în urma proceselor complexe. Treapta terțiară are 

rolul de a înlătura compușii chimici în exces: azotat, fosfor și asigură dezinfectarea 

apelor. Totuși, ca o apă să fie uzată, ea trebuie să atingă un anumit grad de poluare.  

Elev, Vasile Avivu, clasa a X-a D 

 

Momente 

 

Sufletul viu  
se desprinde de inima împietrită de durere  
care cândva a iubit prea mult… 
Sufletu-i din plastic și, de multe ori,  
oameni necunoscuți mi-l topesc. 
Între timp,  
eu îl modelez. 
Găsesc alinarea umblând pe străzi hai-hui,  
pe străzile nimănui 
Stau în brațele cuiva,  
brațele știu eu cui,  
dar, totuși, nu am nimic de zis  
știind că pământul e iad,  
dar și paradis 

Ce să fac? Cum să încerc și cum să reușesc? 
Sunt întrebări pe care adesea însumi mi le adresez 
În capul meu  
numai gânduri și rânduri, 
care devin, între timp,  
frânturi de sculpturi de vânturi de vise, 
praf de vise, 
apoi se transformă-n paradise… 
Unele lucruri sunt interzise, 
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dar continui să le practic, 
sunt tactic  
cu stilul meu pragmatic - 
nu sunt static, 
e un șoc anafilactic la nivel de organism - 
și mă simt închis în mine 
chiar dacă sunt deschis… 
Poate nu sunt chiar atât de romantic, 
Dar gândurile mele sunt un peisaj cromatic, aromatic, 
Crezi că-mi simți aroma, vino să mă guști, 
nu-ți place? 
Sunt doar un puști, 
Ăsta sunt și n-ai ce-mi face… 

Elev, Alexandru Vlasie, clasa a IX-a D 

 

 

Schimbări 
 
Sunt copil, 
Am în față maturitatea  
Ce se schimbă la față  
precum omul când vede moartea. 
 
Sunt băiat, 
urăsc maturitatea, 
Ce se lasă negru-n față 
ca și cum ar veni noaptea. 
 
Sunt om 
urăsc să trăiesc înghesuit 
printre mulți oameni cu valori de nimic 
și totuși am iubit 
oameni la care nu te ducea gândul 
că, vreodată, 
ei sunt cei care își vor ține cuvântul. 
 

Am crescut, m-am maturizat 
mă schimb pe an ce trece  
ca să am orgoliul curat. 
Sunt om, 
nu pot face timpul să dispară. 
Sunt perfect împăcat cu gândul  
că fericirea-i o substanță. 
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Am în față a nonșalanței față, 
pe care, suficienți, 
mulți dintre noi o mai numim și viață. 
Te trezești de dimineață, 
bei cana de cafea, fugi repede,  
începe treaba, bre… 
Sunt bătrân, gândesc limpede. 
Mi-aduc aminte cât mă distram în a mea 

copilărie 
O bucurie… 
Să înveselești pe cineva prin propria fericire. 
Uite, timpu` trece repede! 
Azi ești viu, mâine ești mort,  
ți se uită numele… 
 

Elev, Alexandru Vlasie, clasa a IX-a D 

 

Dintre beneficiile apei alcaline 

 
Cum folosim apa alcalină? 

Anii de cercetare cu apa ionizată i-au învăţat pe 

japonezi multe căi de a folosi atât apa acidă, cât şi pe 

cea alcalină. Sunt foarte multe beneficii în bucătărie 

începând cu prepararea mâncării. Înmuierea cărnii şi a 

legumelor în apă puternic alcalină îndepărtează mirosurile 

puternice ale cărnurilor şi peştelui, precum şi gustul 

amar al unor legume. 

Apa puternic alcalină dizolvă mult pesticidele şi alte chimicale din alimente. 

Înmuierea fructelor 5-10 minute în apă puternic alcalină lasă apa murdară şi adesea 

colorată, depinzând de cantitatea şi felul chimicalelor din alimente. 

Când vorbim despre gătit, apa alcalină (pH 8,5 - 9,5) reduce timpul de fierbere 

cu aproximativ 25-30 %. Legumele aburite în apă alcalină reţin mai mult din aroma şi 

culoarea lor naturală. 

Când apa alcalină se foloseşe pentru cafea şi ceai, se 

reduce gustul amar, dar aroma rămâne neschimbată. 

Apa puternic acidă (2,5 pH) omoară microbii de pe 

alimente şi suprafeţele de preparare în doar câteva secunde. 

Stropiţi legumele şi fructele cu apă puternic acidă (2,5 pH) 

înainte de a le înmuia în apa puternic alcalină. Unele fructe 

sau legume, precum cireşele, prunele, strugurii, căpşunile, 

varza roşie, vinetele şi sparanghelul, conţin culori vibrante. Spălându-le în apă acidă 

(fie de frumuseţe, fie puternic acidă) le va ajuta să-şi păstreze culorile naturale la 

fierbere. Aceste alimente vor arăta mult mai apetisante. 
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Spălatul şi curăţarea cu apă alcalină 

 

Aciditatea naturală în apa puternic acidă va îndepărta 

depunerile de calcar şi va aduce strălucire bucătăriei şi băii. 

Pentru depunerile mai vechi, trebuie să le lăsăm la înmuiat în 

apă acidă peste noapte. 

Când spălăm sticlă, apa acidă este aproape un miracol. O 

putem utiliza ca şi cum am folosi orice alt agent de curăţare a 

geamurilor. 

Apa puternic alcalină este un agent puternic de 

curăţenie, care poate înlocui mulţi detergenţi. Este o soluţie puternică, ce dizolvă 

grăsimile. Dacă punem unul sau doi litri de apă alcalină în maşina de spălat în loc de 

detergent şi vom fi uluiţi de cât de curate şi 

luminoase vor fi rufele. Pentru cei care sunt 

sensibili la detergenţi, apa puternic alcalină este 

soluţia perfectă. 

Apa puternic alcalină este, de asemenea, 

excelentă pentru îndepărtarea murdăriei şi 

prafului de pe podele. 

 

Elev, Filip Ana-Maria, clasa a IX-a D 
 

Știați că… 
 

 O scădere de doar 2% a apei din organism poate duce temporar la pierderea 

memoriei, la dificultate în calculele bazice de matematică și la probleme de focalizare 

în fața monitorului sau în fața unei pagini imprimate. 

 Dacă bei cel puțin cinci pahare de apă pe zi, scade cu 45% riscul de cancer de 

colon și cu 79% riscul de cancer la sân. 

 Aproximativ 50 de revărsari de alge 

toxice au loc în apele japoneze în fiecare an. 

 Consumul de apă al unei toalete obișnuite 

poate fi între 19 si 27 litri pentru fiecare uz. 

 Consumul de apă al unui duș este de 19 

litri de apă pe minut.  

 Consumul zilni de apă pentru spălarea 

mâinilor sau a dinților este de 11 litri de apă. 

 Consumul de apă al unei mașini de spălat rufe este de 170 litri la un ciclu. 

 Consumul de apă al unei mașini de spălat vase este de 57 litri pe ciclu. 

 Fiecare persoană folosește cca. 475 de litri de apă pe zi. 
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 Scurtarea timpului de duș cu un minut poate economisi cca. 1653 de litri de 

apă pe lună. 

 Picurarea de 60 de ori pe minut a unui robinet poate irosi peste 11 litri de apă 

pe zi, 4643 pe an. 

 Într-o viață de circa 70 de ani, un om consumă, în medie, 115 tone de apă, 

echivalentul a peste 2 vagoane cisternă. 

 Ziua Internațională a Apei se sărbătorește în fiecare an pe 22 martie. Apa a 

devenit o resursa rară în anumite zone de pe glob și afectează în prezent 4 din 10 

persoane din lume. Situația se înrăutățește pe măsură ce populația și gradul de 

urbanizare se află în continuă creștere. 

 Din cauza rarității apei, oamenii se văd 

nevoiți să bea apă din surse nesigure, ceea ce 

conduce la apariția și răspândirea bolilor. 

Aproximativ 5 milioane de persoane, majoritatea 

fiind copii, mor anual din cauza alimentării cu apă 

nepotabilă. 

 Știați că 95% dintr-o roșie este apă? 

 Știați că, în mod normal, apa nu are gust, 

miros sau culoare? 

 Știați că un pom evaporă aproximativ 200 l apă/zi? 

 Știați că, traversând desertul, cămilele își pot produce aproximativ 40 l apă 

prin oxidarea grăsimilor ce se găsesc în cocoașă? În condiții normale, cămila se 

hrănește însă cu plante verzi, ce conțin multă apă. 

 Știați că rozătoarele din deșerturi pot trăi în absența apei, consumând doar 

ierburi, scoarța de copaci, frunze uscate? În captivitate, apa este procurată pe cale 

endogenă, adică prin oxidări celulare, reușind să trăiască fără să bea chiar 6 luni. 

 Știați că timpul corect pentru a bea apa va îmbunătăți eficacitatea ei pentru 

corpul uman?  

 Știați că două pahare de apă 

imediat după trezire, ajută la activarea 

organelor interne? 

 Știați ca un pahar de apă cu 30 de 

minute înainte de masă ajută digestia? 

 Știați că un pahar de apă înainte de 

a face baie ajută la scăderea tensiunii 

sanguine? 

 Știați că un pahar de apă înainte de culcare ajută la evitarea unui atac 

cerebral sau de cord? 



 35 

 Creierul uman este alcătuit în proporţie de 78% din apă, iar oasele conţin 31% 

apă. 

 Apa ar trebui consumată la o temperatură de circa 5 grade Celsius pentru ca 

organismul să beneficieze de toate calităţile sale. 

 Apa plată expiră din pricina sticlei în care este îmbuteliată, nu a conţinutului. 

 O banană e formată 75% din apă, pepenele roşu are 95% apă, cel galben, 90%, 

perele au 93%, iar caisele şi piersicile, 87%. Roşiile conţin apă în proporţie de 90%, 

castraveţii sunt formaţi 96% din apă, iar vinetele, varza şi dovleceii au 93%, respectiv 

92% şi 89% apă.  

 Apa rece este mai grea decât apa caldă.  

 Există gheaţă la polii Lunii și la polii planetelor Marte şi Mercur. 

 Sunt cel puţin 16 tipuri, sau „faze”, diferite de gheaţă. Toate acestea au o 

structură cristalină diferită. 

 Soarele şi alte stele ca el creează în fiecare secundă un volum de apă, 

echivalentul a 100 milioane de râuri Amazon. 

 

Elev, Spătaru Gabriela, clasa a X-a D 

 

Proverbe despre apă 
 

Oala găurită nu păstrează apa (proverb armenesc).  

Minciuna încheagă apa în fântâni (proverb românesc). 

Apa la moară vine de departe (proverb portughez).  

Peştele numai în apă trăieşte (proverb armenesc). 

Apa gălăgioasă nu îneacă omul (proverb armenesc). 

Apa, picurând, găureşte piatra (proverb armenesc). 

 

Apa curgătoare nu prinde mâl (proverb armenesc). 

Nu în fiecare zi aduce apa bârne (proverb armenesc).  

Apa îşi găseşte drumul ei (proverb armenesc). 

De la izvorul secat, nu ceri apă (proverb armenesc). 

Adevărul e ca piatra: nu se topeşte în apă (proverb indian). 

Orice om trage apa la moara sa (proverb armenesc). 
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De dragul trandafirului, şi ghimpii primesc apă (proverb african). 

Apa când se umflă şi pe munţi îi cufundă (proverb românesc).  

Apa cât de mare vine, piatra tot în vad rămâne (proverb românesc). 

Apa, cât de tulbure, tot stinge focul (proverb românesc).  

Apa lină face mult noroi, iar cea repede şi pietrele le spală (proverb românesc).  

Apa trage la matca ei şi omul la teapa lui (proverb românesc).  

Apa, vântul şi gura lumii nu le poţi opri (proverb românesc).  

Apa vine la matca ei (proverb românesc).  

Apele mari înghit pe cele mici (proverb românesc). 

Apele mici fac râurile mari (proverb românesc).  

Are să treacă multă apă pe Dunăre (proverb românesc). 

 

Elev, Stanciu Cristian, clasa a XI-a C 

 

Citate celebre despre apă 

 

Apele când ne inundă 

Obsevăm că e ca-n viaţă, 

Perla-i grea şi se afundă, 

Pleava stă la suprafaţă. 

(epigramă de Florea Ştefănescu) 

Mii de oameni au trăit fără iubire, nici unul nu a trăit fără apă (Wystan Hugh 
Auden). 

Viaţa e ca apa, trebuie să curgă încontinuu, să se mişte, dacă se opreşte se 
strică (Aldo Palazzeschi). 

Nu pe râul între pajişti, ci pe ape singuratice şi amare, locuite de furtuni, se 
află măreţia (Nicolae Iorga ). 

Dragostea fără adevăr este ca o apă într-un râu fără maluri (proverb indian). 

În râuri, apa pe care o atingi este cea din urmă care a trecut şi cea dintâi care 
vine; la fel este şi timpul prezent (Leonardo da Vinci). 

Aşa cum nu ne putem scălda de două ori în apa aceluiaşi râu, nu putem iubi de 
două ori la fel (George Budoi). 

Oamenii sunt asemenea râurilor; apa în toate râurile este la fel, una şi aceeaşi, 
dar fiecare râu este aici îngust, colo repede, dincolo lat, acum liniştit, apoi curat, când 
rece, când tulbure, când cald. La fel şi oamenii. Fiecare om poartă în el în embrion 
toate însuşirile omeneşti, dar câteodată manifestă unele dintre ele, iar altădată altele 
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şi se întâmplă deseori să nu semene cu el însuşi, cu toate că rămâne mereu una şi 
aceeaşi fiinţă (Lev Tolstoi). 

Apa-ntr-un pahar scânteie toată, apa-n mare e întunecată (Rabindranath 
Tagore).  

Sunt râu, cobor pentru a crește (Valeriu Butulescu). 

Apa trece, pietrele rămân, dar numai ele cunosc prețul (Vasile Ghica). 

Apa e ca dragostea... Alături de un mare foc, se evaporă ... (Ion Pachia-
Tatomirescu) 

Apa este măsura incomensurabilă a tuturor lucrurilor din universul nostru... (Ion 
Pachia-Tatomirescu) 

Apa e sângele pământului... Fii atent la „răzbunarea sângelui“...! (Ion Pachia-
Tatomirescu) 

Toate apele au culoarea înecului (Emil Cioran).  

Apa, cu cât e mai săracă, cu atât e mai limpede (Valeriu Butulescu). 

 

Elev, Bunduc Cristina, clasa a X-a D 
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Ape 

 

în această 

imensă şi perpetuă criză  

ea trebuie folosită raţional  

şi fără resentimente  

chiar şi atunci  

când o mână spală pe alta;  

deşi ştii 

că toate apele lumii 

nu fac nici 

cât o picătură 

în saharele tale de vise. 
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