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Quand vous aidez vos proches à accomplir leurs rêves, c’est aussi ça DOR. Le service MoneyGram est disponible dans plus de 3000 points de vente en Roumanie et partout où le logo MoneyGram est visible. En plus 
des frais d'envois applicables à une transaction un taux de change peut-être appliqué. MoneyGram réalise des bénéfices sur les opérations de change. Tarifs en vigueur depuis la France métropolitaine depuis Mars 
2016, pouvant être modifiés conformément aux conditions générales de vente disponibles en point de vente ou sur MoneyGram.fr. MoneyGram et le globe sont des marques déposées de MoneyGram. Toutes les autres 
marques sont la propiété de leur propiétaire respectif. MoneyGram international limited, enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3287157, est un établissement de paiement autorisé et régulé par 
la Financial Conduct Authority au Royaume Uni, N°502639. ©2018 MoneyGram. 18-04714

Le service MoneyGram est disponible dans
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Tot mai multe voci publice,
exprimate pe Facebook sau pe bloguri,
condamnã psihologii care cer bani în
schimbul serviciilor pe care le oferã ºi
considerã cã aceºtia, la fel ca ºi medicii,
ar trebui sã presteze gratuit, deoarece se
pun în slujba aproapelui. 

De cealaltã parte, psihologii
considerã cã profesia lor implicã mulþi
ani de studii, de cercetare, multe vieþi
schimbate în bine, iar o meserie
remuneratã îi conferã un mai mare
prestigiu, o mai mare credibilitate ºi,
implicit, îl va ajuta pe psiholog sã
investeascã în formarea sa continuã.

“Am înþeles ambele pãrþi pentru cã
am fost pusã în ambele situaþii. Am fost,
pe rând, în ambele ipostaze. ªtiu ce
înseamnã sã plãteºti o ºedinþã de terapie,
sã scazi din banii de distracþie sau sã
amâni o facturã pentru cã îþi doreºti sã
mergi în continuare ca sã te descoperi, ca
sã te vindeci. ªtiu ce înseamnã efortul
care poate apãrea în unele zile în care nu
ai bani suficienþi pentru a pleca un
weekend însã te bucuri cã-þi ajung ca sã
ajungi la urmãtoarea ºedinþa, pentru cã
ºtii cã mai ai ceva de discutat, încã un
strat de dat jos care te duce mai aproape
de vindecarea ta. ªtiu, pe de altã parte, ce
înseamnã sã petreci fiecare zi ºi
weekend, timp în care alþii sunt liberi sã
se bucure de timpul lor, ca sã înveþi. Zile
ºi nopþi întregi, timp pe care nu îl
recuperezi dar te bucuri de tot ce ai
învãþat ºi poþi dormi noaptea liniºtit
ºtiind cã poþi ajuta o persoanã care te
sunã sã îþi cearã ajutorul. Drumuri
neîncetate în þarã, poate uneori ºi în afara
þãrii, ca sã ajungi sã înveþi de la cei mai
buni din domeniu. Ca sã devii tu bun,
foarte bun, sã ai în permanenþã noi ºi noi
unelte ºi abordãri cu care sã îi poþi ajuta
pe cei din jurul tãu, pe cei care au nevoie
de sprijinul tãu”, explicã psihologul
Andra Tãnãsescu.

Psihoterapia nu este un act
social, voluntariat sau caritate

În opinia specialistului, ambele
situaþii vin cu bune ºi cu rele, ambele
presupun un efort ºi ambele „tabere” au
dreptul de a-ºi exprima nemulþumirile.
În timp ce persoanele care apeleazã la
ajutorul unui psiholog, condamnã
preþurile ºi ridicã întrebãri legate de
integritate acelor specialiºti,
argumentând cã ºi-au ales aceastã
meserie ca sã ajute, cã este o menire ºi cã
poate ar trebui sã se gândeascã de mai
multe ori înainte sã cearã bani, psihologii
ºi alþii din domeniu stau la sfârºitul zilei
ºi se întreabã unde greºesc.

“Nu pot pretinde cã ºtiu ce se
întâmplã în mintea altora, pentru cã nu
am învãþat încã o modalitate prin care sã
citesc minþile (contrar opiniei multor
persoane, psihologii nu citesc gândurile
ºi nici nu fac vrãji ca sã descopere care
este problema). ªtiu însã ce este în
mintea mea ºi a câtorva persoane
apropiate mie, din acest domeniu. Dupã
multã muncã, drumuri lungi, weekend
dupã weekend, bani pe care îi dãm ca sã
ºtim ce sã facem odatã ce omul ne trece

pragul, ajungem sã ne confruntãm cu
situaþia în care munca noastrã este
consideratã de mulþi a fi un fel de act
social, voluntariat sau caritate. Da, ne
dorim sã fim alãturi de oameni, sã
ajutãm, sã sprijin, sã facem bine. Eu cel
puþin, asta mi-am propus atunci când am
ales aceasta meserie în locul oricãrei alte
specializãri. Ce vrem sã înþeleagã cei
care ne sunã, ºi risc sã spun cã vorbesc în
numele multor colegi din domeniu, este
cã mi se pare firesc sã fie la fel de normal
sã plãteºti pentru o ºedinþã de terapie
cum este sã plãteºti o consultaþie la
medic”, declarã psihologul Andra
Tãnãsescu.

O parte din remuneraþie este
reinvestitã în cercetare ºi formare
continuã

Aºa cum medicul investeºte ani buni
ca sã ajungã unde este, la fel se întâmplã
ºi cu psihologul ºi psihoterapeutul:
facultate, formare, cursuri de
specializare, conferinþe, cercetãri, cãrþi
peste cãrþi citite, seminarii ºi workshop-
uri, toate acestea pentru a deveni mai
bun, pentru oameni, cei care beneficiazã
de aceste servicii.

“Psihologii, psihoterapeuþii ºi alþii

din acest domeniu au acelaºi drept ca
orice specialist care are grijã de sãnãtatea
omului, sã fie plãtiþi pentru munca ºi
timpul pe care le-au petrecut ca sã devinã
cine sunt. Pentru cã, în timp ce medicii ºi
doctorii sunt specializaþi pe a vindeca
corpul fizic, psihologii se specializeazã
pe vindecarea sufletului ºi a psihicului.
Iar cum spunea poetul roman Juvenal în
Satire, sã ne pãstrãm o „minte sãnãtoasã
în corp sãnãtos” sau, spus în
interpretarea mea, pentru a avea mintea
sãnãtoasã este important sã ne îngrijim
de corpul nostru, iar pentru a avea corpul
sãnãtos ºi ferit de boli, este nevoie sã ne
vindecãm mintea ºi sufletul, sã le
menþinem sãnãtoase pe parcursul vieþii
noastre”, conchide psihologul Andra
Tãnãsescu.

Andra Tãnãsescu, vicepreºedinte al
Asociaþiei ”Generaþia Iubire” ºi al
Institutului de Neuro-Programare
Lingvisticã INLPSI, este Psiholog,
Trainer NLP ºi Consultant Panorama
Socialã. A urmat studiile în psihologie,
având formarea în terapia de cuplu ºi
familie. Cu experienþa de instructor de
dans, fiind atrasã de conexiunea dintre
minte, emoþii ºi corp, urmeazã o formare
în terapia prin dans ºi miºcare. Dupã ani
de experienþã în training ºi susþinerea
evenimentelor corporate, oferã prin
îmbinarea psihologiei, cu NLP-ul ºi
tehnici de conºtientizare ºi conectare
corporalã, o experienþã completã de
auto-cunoaºtere ºi evoluþie personalã.

Persoane de contact
Andra Tãnãsescu

Psiholog ºi Trainer NLP
Tel. 0728075221

E-mail:
andratanasescu@yahoo.com

Transmite,
Dr. Tãnase Tasenþe

Director General
Plus Communication

Opinia psihologului Andra Tãnãsescu:
Meseria de psiholog - caritate sau profesie?ASOCIAŢIA LITERARĂ „PĂSTOREL” IAȘI ȘI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA LIBERĂ „PĂSTOREL” IAȘI AFILIATE 

Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iași

Nevastă de ministru

Să fii soţie de ministru
Mărturisesc e chiar sinistru
Ai un program ce te-nfioară
De dimineaţă până seară. 

Când te trezești vine-o maseoză, 
Zilnic te duci la coafeză
Apoi te duci la croitor
Că el îţi face un taior
Și mergi apoi la croitoreasă
Cu alt veșmânt să ieși din casă
Aceeași rochie să-mbraci
Vai, ce impresie-o să faci !?

Și la gimnastică te duci
Ca și gabaritul să reduci
Mănânci pe sponci după regim
La calorii ne tot gândim
Le tot reduci, le socotești
Cumva să nu le depășești
Și dacă ziua tot alergi
Seara tu la recepţii mergi
La braţ cu soţul și zâmbești
Chiar dacă obosită ești
Ai vrea să dormi și chef nu ai
Dar totuși până noaptea stai!

Un tânăr în căutarea profesiunii

Eu medic n-aș putea să fiu
Că din copilărie știu:
Un prieten dacă se lovea, 
Plângeam cu el alăturea. 

Nici avocat nu pot, vă zic
Că eu din naștere-s peltic;
Iar poliţist cum să prefer, 
Când frică mi-i de revolver. 

Nici bucătar... mila-i de vină, 
Nu pot tăia nici o găină; 
Iar fotograf nu pot să fiu
Că eu privesc puţin șasiu. 

Ce bine e să fii cioban...
Stai toată ziua pe tăpșan, 
Cu piei de oaie te îmbraci...
De vine lupul, ce te faci?

Un agronom e ideal
Dar dacă-i nărăvaș un cal?
Să cunosc mai bine-un bou
De Grigorescu din tablou. 

Veterinar vindeci pisici, 
Nu crezi că-i degradant, ce zici?
Eu nu pot să aleg și basta
Mă ţine mai curând nevasta!

GEORGETA PAULA DIMITRIU
(membru senior ALPI)

IOAN HODAȘ (membru ALPI)

Glume în familie

Pentru-un sfert de oră doar te părăsesc,
Merg la o vecină ceaiul să-l servesc.
Cum te știu bărbat ce-ți iubești soția,
Priveghează casa și bucătăria
Căci pe aragaz fierb niște bucate,
Care pentru tine le știu preferate.
Ca să nu se afume, mestecă și-n vas…
Măcar din jumá  în jumá de ceas.

Gheorghe şi bicicleta

Gheorghe merge abătut la biserica din sat,
Să-și găsească bicicleta care ieri i s-a furat.
A-ntrebat printre săteni, la Poliție a fost,
Dar s-a frământat zadarnic, că nici hoțul nu-i om 
prost.
Ghio se roagă de părinte, ca prin slujba sa divină
Să cunoască infractorul, bicicleta să-i parvină.
Preotul cu-nțelepciune, consolându-l, i-ar fi spus
Să vină la sfânta slujbă, în cetatea lui Iisus.
Mai adăugă, Sfinția, că momentul bun i-atunci
Când el va citi silabic sfintele zece porunci.
Impreună vor găsi la făptași îndată leacul,
In a opta sa poruncă, pe cel ce-nclină capul,
Fiindcă autorul faptei, maniac de biciclete,
Își va face cruce-n Domnul, ca păcatul să i-l ierte.
Gheorghe-n ziua hotărâtă, la slujbă sosește primul,
Se așează-n fața stranei, din ochi să nu-i scape unul.
La al șaptelea verset „Să nu fii om desfrânat!”,
Preotul cu bună știință produce un strănutat,
Scoate-apoi încet batista, urma de strănut să șteargă.
„Să nu furi!”, versetul opt îl citește rar, cu vlagă,
Își ridică falnic capul, privește în lung și-n lat
Să-l vadă pe păgubaș, să-l afle pe-mpricinat.

Gheorghe o tulește iute, dar ajuns în pragul ușii,
Se întoarce spre părinte rugător cu semnul crucii,
Bombănind ceva mai tainic, cu viteză a luat-o.
Mulțumesc prea sfânt părinte, acum știu unde-am 
uitat-o!

Întâlniri dumnezeieşti

Dumnezeu cu Sfântul Petru, coborâți printre 
români,
Vor să știe cum trăiesc dumnealor printre străini.
Băgăreți cum sunt ai noștri, le pun întrebări diverse,
Tot năduful vieții grele au ocazia să-l verse:
Doamne-un million de ani, cât durează-acolo Sus,
Îl întreabă un bătrîn cu ochii către Iisus.
Admirându-i barba albă și statura lui cea scundă,
Domnul îl încurajează: - milionu-i o secundă!
Cerșetorii dau năvală, dar o mie de dolari
Ce valoare au acolo, Doamne și cât sunt de mari?
Îngăduitori cu dânșii, le răspunde Dumnezeu:
- Sus, în Cer, dolarii ăștia valorează cât un leu!
Boschetari, bețivi, țigani, asistații sociali,
Să profite de clemența celor sfinți drepți și loiali
Cer să li se dea un leu. Rugămințile abundă,
Dumnezeu și Sfântul Petru: - Dăm la toți,
De-aveți răbdare nu mai mult de o secundă!

ANGELA MIHAI 
(membru-debutant ALPI)

Regretul unui iubit

I-am scris Elenei multe rânduri,
duioase, gingașe, pătimașe
și-n răspuns primit-am vorbe
de duh, de cald, de tipar.
pe dată s-a râs, s-a vorbit, s-a urât,
Și-mi pasă de ea, de inimă, de iubit.

I-am scris Elenei multe rînduri,
si multele gânduri m-au cuprins
fără brațele ei sunt rănit,
și da!, îmi pasă, m-apasă și doare.
Rănit sunt de necuvinte,
iertate, uitate, mirate.

Acum e pace,
în minte, în casă, în inimă, în jurul 
meu.
Aici, cu mine, sunt doar eu!

Floare de cireş

Iubesc iar floarea de cireș,
ce înflorește-n ram,
iubesc cireșii toți în floare
și nu găsesc o alinare,
în floarea de cireș din geam.

Eu tot mai tristă fac ocolul, 
Și trec prin fața casei tale,

de mi se risipește dorul, 
în povestea cu cireșii-n floare.

Îmi amintesc de-alintul tău 
fierbinte,
cu inima îndoită și rănită,
de iubirea noastră, cea de dinainte,
de povestea cu cireși în floare
și calea ce ne-a fost nouă, hărăzită.
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Cu MoneyGram, 
transferul banilor în 
România nu este numai 
sigur şi convenabil, ci 
există şi o varietate de 
opțiuni de a trimite bani 
familiei sau prietenilor.

Acum transferați 
și mai rapid bani  
cu aplicația 
MoneyGram

În calitate de al doilea mare furnizor la 
nivel mondial de transferuri internaționale 
de bani, MoneyGram lucrează în mod 
constant pentru a realiza mai comod decât 
până acum transferuri de bani pentru 
clienții săi. Acum există noua aplicație 
MoneyGram, care poate fi descărcată 
gratuit din Google Play Store sau din 
Apple Store. Odată aplicația descărcată, 
suma dorită este pe drum spre destinatar 
prin numai câteva clickuri. Cu aplicația 
MoneyGram pot fi consultate în prealabil 
taxele de expediere și cursul de schimb 
-  pot fi găsite locațiile MoneyGram din 
apropiere. Se pot trimite bani cu aplicația 
MoneyGram și în calitate de vizitator, 
fără înregistrare. Suplimentar, statusul 
tranzacției se află permanent la vedere și 
se poate profita de discounturi exclusive și 
oferte speciale.

Rapid  
și convenabil

Pentru toți cei care doresc să își sprijine 
familia și prietenii din țara natală, 
MoneyGram oferă taxe de expediere 
convenabile și curs de schimb bun 

pentru transferul banilor spre România. 
Transferul de bani este astfel  mai rapid 
și comod. Cine nu dorește să utilizeze 
aplicația MoneyGram, poate să trimită 
pur și simplu suma dorită de la o locație 
MoneyGram sau online.

O locație MoneyGram 
se află întotdeauna  
în apropiere

Cu peste 350.000 de parteneri de distribuție 
în toată lumea, cea mai apropiată filială 
MoneyGram nu este departe, pentru a 
trimite personal bani în numerar. Sumele 
trimise pot fi primite în aproape 3000 de 
locații din România. Fie că este vorba de 
distribuitor sau bancă, cea mai apropiată 
locație MoneyGram este mereu în 
apropiere - căutați doar sigla MoneyGram 
și începeți. Parteneri sunt printre alții, 
Carrefour, Smith&Smith, Speed Transfer și 
Banca Comercială Română.

Mai multe informații privind transferuri 
de bani în România sunt disponibile pe 

internet la: www.moneygram.de

Nu a fost niciodată atât de simplu să trimiți bani în România: 

Descărcați acum 
gratuit noua aplicație 

MoneyGram
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STĂBATE CĂRAREA VISELOR 
ÎMPLINITE ÎNTR-UN FOTOLIU 

RULANT
Interviu cu atleta, liderul motivaţional și modelul Roxana Dobrică

Viaţa Roxanei Dobrică, o tânără cu dizabilităţi 
stabilită în Italia, a stat sub semnul extremelor. 
Pentru început, tânăra născută într-un sătuc 
din Judeţul Dolj şi-a ascultat inima, a fugit de 
acasă şi s-a căsătorit, înainte de a împlini 18 ani. 
Peste puţin timp a devenit mămica adolescenţă 

a unui băieţel. Tânăra mămică a învăţat destul 
de devreme că o prea mare iubire nu se termină 
mereu cu aşa cum ne dorim. Ea a constatat că 
realitatea este total diferită de aşteptările ei de 
adolescentă îndrăgostită şi a decis să divorţeze şi 
să îşi crească singură copilul.

Luând această decizie, nu s-a gândit 
niciodată că viaţa ei avea să se schimbe 
radical. Astfel, la vârsta de 24 de ani, în 
urma unui accident petrecut în Italia a 
rămas paralizată și a fost nevoită să accepte 
că v-a reuși să mai meargă niciodată fiind 
nevoită să se deplaseze pentru tot restul 
zilelor folosind un scaun rulant.

Pentru oamenii obișnuiţi, viaţa ca per-
soană cu dizabilităţi pare aproape im-
posibilă. Nu și pentru Roxana Dobrică! 
După o lungă perioadă de recuperare, 
după operaţii efectuate în Germania și 
Italia, Roxana a depășit perioada cenușie a 
depresiei și a înţeles că trebuie să profite de 
faptul că este în viaţă și a decis să lupte atât 
pentru ea, cât și pentru fiul ei.

Recâștigându-și încrederea în sine, a 
în ceput să scrie, să practice modelingul și 
să facă sport de performanţă. La spitalul 
din Brescia, la Cologne în localitatea unde 
s-a stabilit, Roxana a întâlnit un grup 
de sportivi care practicau paraciclismul. 
Impresionată de performanţele lor a înce-
put antrenamentele ca amuzament, tot 
din amuzament a participat la primele 
con cursuri. Exerciţiile intense și voinţa 
incredibilă au ajutat-o să se cunoască 
mai bine și să atingă nivelul unor reu șite 
sportive remarcabile. În cadrul concur-
surilor de handbike, Roxana a îmbrăcat de 
mai multe ori tricoul de învingătoare iar 
în momentul de faţă se pregătește pentru 
Jocurile Paralimpice ce se vor desfășura la 
Tokio, peste 2 ani.

Roxana Dobrică, are îndeletniciri 
variate: este  fotomodel, scrie, fiind autoa-
rea unor cărţi de literatură motivaţională 
iar în timpul liber, merge la spitalul unde a 
fost internată pentru a-i motiva pe pa cienţii 
înternaţi acolo. Ea reușește să le demon-
streze că succesul și dizabilitatea sunt, și 
vor fi compatibile, mereu, dacă pe lângă 
dorinţa de a trăi frumos și demn, voinţa 
înflorește tocmai atunci când timpul pare 
să se fi oprit în loc.

Liliana Moldovan (L.M.): Vom începe 
acest interviu pornind de la una dintre 
realizările tale de excepţie şi anume  la 
evenimentul de paracilism de la Palm 
Springs din California. Ce a însemnat 
pentru tine participarea la acest eveniment 
sportiv de anvergură?

Roxana Dobrică (R.D.): Anul trecut a 
fost anul schimbării pentru mine. Mi-am 
îmbrăţișat viaţa, am iubit schimbarea, 
și am acceptat sa trăiesc cu provocarea. 

Am văzut ca încă pot sa fac multe lucruri 
frumoase, că pot să visez, să ma bucur de 
viaţă și să am curajul de lupta pentru a-mi 
atinge scopurile. 

Handbike este o bicicleta construită 
special pentru persoanele care nu pot să 
își folosească membrele inferioare. S-a 
născut ca un instrument adaptat pentru a 
se putea deplasa în condiţii de siguranţă 
și în mod independent, devenind apoi, 
datorită distribuţiei sale importante în 
ultimii ani, unul dintre cele mai populare 
sporturi pentru persoanele cu handicap și, 
de asemenea, fiind un sport care a trezit 
interesul presei.

Pedalând cu mânile,  
este chiar distractiv! 

Aveam un vis pe care-l ţineam într-un 
sertar al sufletului - să ajung în California. 
Așa că, văzând că încă pot să fac atâtea 
lucruri m-am pus la încercare și am 
început să îmi organizez vacanţa Statele 
Unite. Mi-am făcut bagajul, mi-am luat 
bicicleta, biletul și, am plecat. A fost o 
experienţă minunată. Am rămas în San 
Diego, California, pentru trei luni unde 
m-am antrenat, dar am și vizitat multe 
locuri minunate. Mi-am făcut mulţi 
prieteni în perioada asta. Americanii chiar 
sunt niște oameni buni.  

Am locuit cu minunata familie Enge, 
care, m-a ajutat cu cazarea, oferindu-mi o 
camera în casa lor primindu-mă călduros 
în familie. 

Un lucru important a fost contactarea 
Fundaţiei: Challenge Athletes Foundation 
(CAF), San Diego, unde am fost primită, 
de asemenea,cu braţele deschise, membrii 
ei invitându-mă la numeroase evenimente. 
M-au prezentat multor persoane. Mi-am 
făcut noi prieteni cu care ţin legătura și la 
ora actuala. 

Acolo am participat la un maraton 
(Carlsbad Marathon) și am avut curajul de 
a mă arunca într-o provocare și mai mare 
la acel timp: Turul de la Palm Springs, 
unde aveam de ales să pedalez 10 mile, 
25 mile, 50 mile sau 100 mile. Am ales 
ce era mai greu - au început să îmi placă  
provocările și am reușit să parcurg cele 100 
mile (160km ) cu bicicleta mea, pedalând 
cu mânuţele mele, timp 8 ore și 30 minute. 

A fost o experienţă  experienţă incre-
dibilă dar satisfacţia cea mare am simţit-o 
atunci când am reușit să termin toţi acești 

km, când am realizat că am ajuns la finalul 
turului, atunci când m-am simţit cea mai 
puternică femeie din lume. Odată terminat 
turul de Palm Springs eram așa de obosită 
încât nu am putut să fac transferul din 
bicicleta în scaunul meu cu rotile până 
când nu am dat gata două batoane de 
cereale care mi-au dat ceva forţă. Știind 
că durerea în braţe și oboseala o voi simţi 
mai rău a doua zi, am hotărât să nu rămân 
la hotel pentru următoarea noapte, așa 
ca m-am pus în mașina și m-am întors 
“acasă”, conducând mai bine de 3 ore. A 
fost o zi lungă dar cu mari satisfacţii . 

L.M.: Cum ai ajuns să practici acest 
sport? Cine tea inspirat ? Unde, cu cine 
şi cât timp te antrenezi?

R.D.: Timp de mulţi ani, trăiam cu 
gândul că am nevoie de ajutor constant. 
Eram dependentă de cei din jurul meu. 
Într-o zi, acum doi ani, m-am trezit și 
am luat o decizie care a schimbat cursul 
vieţii mele. Nu mai rezistam să mă 
trezesc dimineaţa cu același gând, că mă 
ridic din pat pe picioarele mele și aveam 
dezamăgirea de a mă trezi și a mă afla în 
scaunul meu rulat. 

Am cerut să fie internată din nou în 
clinica Domus Salutis din Brescia, Italia, 
unde mai fusesem internată de câteva ori. 
Știam că acolo este locul de unde pot sa 
dau start vieţii mele. Știam că  trebuia să 
fac acest lucru cu ani în urmă.

Am întâlnit un grup de sportivi para-
cicliști. Mi-au arătat ce înseamnă să îţi 
îmbrăţișezi limitele și să le depășești; mulţi 
dintre erau, de asemenea în fotoliu rulant, 
dar complet independenţi, mergând în 
școli pentru a vorbi cu copiii despre viaţa cu 
dizabilităţi, practicând sporturi adaptive și 
vorbind despre siguranţa rutieră. 

Așa a început anul 2017 pentru mine, 
când eu habar nu aveam ce înseamnă 
paraciclism, dar intrând în această lume 
a sportului, cunoscând atâţia oameni 
fru moși și trăind atâtea emoţii m-am 
gândit; cum ar fi ca EU să particip și să-
mi reprezint ţara la jocurile Olimpice de la 
Tokyo în 2020. 

Am început cu începutul și am făcut 
Antrenament. Un antrenament dur, care 
mă făcea să plâng. Dureri musculare, de 
articulaţii, oboseală dar nu m-am dat 
bătută chiar și fără un antrenor care să îmi 
facă un program de antrenament corect, eu 

am continuat să pedalez pe străzile Italiei 
în mijlocul traficului riscându-mi viaţa zi 
de zi. 

Cu cât îmi era mai greu, cu atât îmi 
doream mai mult să îmi ating scopul. Încă 
sper că o sa reușesc. Am această  șansă și 
vreau să profit de ea. Am câștigat Turul 
Italiei la handbike în 2017.

Acum am trecut la următorul nivel și 
am început sa mă antrenez mai serios 
având un bun antrenor și urmând un 
program bine stabilit. Am început pregă-
tirea pentru Tokyo 2020. Președintele 
Federatiei de Ciclism a României mi-a dat 
deja disponibilitatea de a participa la mai 
multe competiţii internaţionale în 2019, 
unde trebuie să concurez pentru a strânge 
punctele necesare calificării la jocurile 
paralimpice. 

Tot ce rămâne este să muncesc din greu 
și să am rezultate bune. Să aduc medalii 
acasă. 

 
L.M.: Concomitent cu activităţile 
sportive, practici modelingul dar eşti şi 
lider motivaţional. Cum reuşeşti să  aloci 
timp unor activităţi atât de solicitante şi 
atât de diferite? 
R.D.: Încă din 2016, când am hotărât 

să îmi schimb viaţa am acceptat și oferta 
de a deveni model pentru agenţia Iulia 
Barton Inclusive din Roma și de a participa 
la Milano Fashion Week, prezentând îm-
brăcămintea unor designerilor proe mi-
nenţi. Când am decis să privesc viaţa cu 
ochii pozitivi, lucrurile bune au început să 
apăra în viaţa mea. 

De asemenea, am devenit speaker 
motivaţional, fiind invitată la școli locale, 
cluburi și chiar la Parlamentul României la 
București.

Pare a fi greu, dar dacă tot ceea ce faci, 
faci cu drag, atunci devine o plăcere. 
Modelingul este un “ răsfăţ “. Nu îmi ocupă 
foarte mult timp, două defilări pe an, câteva 
ședinţe fotografice și niște interviuri. 
Iubesc să defilez pe podium, iubesc să fiu 
în compania echipei de la agenţia Iulia 
Barton, să petrecem zile împreună. 

Acest job îmi oferă emoţie, lacrimi de 
fericire, este un job care m-a ajutat să 
înţeleg ca în picioare sau așezată, sunt 
frumoasă oricum. 

Modelingul se referă doar acele femei, 
înalte, frumoase, care defilează pe tocuri 
de 10-15cm, moda înseamnă elegantă și 
atitudine.   (va urma)



octombrie - noiembrie 2018 Pagina 25Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

Așteptăm fotografiile pe adresa: asii.romani@yahoo.com, însoţite 
de câteva cuvinte legate de eveniment și numele dumneavoastră.

În ciuda percepþiei generale cã inteligenþa
este o calitate înnãscutã, trebuie sã ºtiþi cã
acestea sunt doar niºte idei preconcepute.
Studiile aratã cã o parte din hobby-urile
noastre, pe lângã faptul cã sunt revigorante ºi
distractive, au ºi o mare influenþã asupra
inteligenþei noastre. Sã exemplificãm zece
dintre ele: 

1. Învaþã sã cânþi la un instrument 
Legendarul filozof chinez Confucius a

spus cu mult timp în urmã: „Muzica produce
un fel de plãcere pe care care natura umanã nu
o poate produce fãrã aceasta“. Muzicã îþi
stimuleazã creierul, iar acest lucru a fost
dovedit ºtiinþific. Muzica are puterea de a
invoca emoþii complexe ºi stãri psihologice.
Diferiþi cercetãtori au arãtat cã atât ascultarea
muzicii, cât ºi stãpânirea unui instrument
muzical îmbunãtãþesc memoria ºi capacitatea
de concentrare. Totodatã, acest hobby te învaþã
sã ai rãbdare ºi sã fii perseverent, pentru cã
pentru a învãþa sã cânþi la un instrument
muzical este nevoie de timp ºi efort, aratã
LifeHack. 

2. Devoreazã cãrþile 
Cititul reprezintã lungul drum spre

creºterea nivelului de inteligenþã, iar acest lucru
se întâmplã mai ales dacã citeºti cu poftã despre
multe subiecte diferite, de la ficþiune ºi
biografii, la antologii. Lectura reduce stresul, te
ajutã sã experimentezi multiple emoþii ºi te
învaþã lucruri despre multe subiecte. Toþi aceºti
factori te ajutã sã te simþi mai bine cu tine, iar
sã fii împãcat cu tine este unul dintre mai
importante lucruri care stau la baza stãrii de
bine. Lectura este foarte importantã pentru a
dobândi cunoºtinþe despre un subiect, te
pregãteºte pentru tot soiul de situaþii ºi te ajutã
sã fii mai productiv în demersurile tale pentru
atingerea obiectivelor. 

3. Mediteazã regulat 
Cel mai importante beneficii al meditaþiei

sunt concentrarea asupra propriei persoane ºi
autocunoaºterea. Atunci când sunt absorbiþi de

meditaþie, oamenii ating un alt nivel al
existenþei. Meditaþia te ajutã sã reduci nivelul
de stres ºi sã scapi de tot felul de griji. Cu o stare
de calm ºi o stare de spirit netulburatã obþinute
prin meditaþie, poþi învãþa, gândi ºi plãnui
lucrurile într-o manierã mult mai eficientã.
Meditaþia regulatã te ajutã sã ai un control
deplin asupra ta, iar sã cunoºti lucrurile care îþi
distrag atenþia ºi metodele eficiente de auto-
control reprezinintã punctul suprem atunci
când lucrezi la îmbunãtãþirea inteligenþei. 

4. Pune-þi mintea la contribuþie 
La fel cum ai nevoie sã faci exerciþii fizice

pentru a te menþine în formã, la fel ºi creierul
tãu are nevoie sã fie în formã. Dacã îþi provoci
creierul în mod regulat sã facã lucruri noi, acest
lucru îi îmbunãtãþeºte abilitãþile ºi te ajutã sã ai
o minte mai ascuþitã. Poþi sã-þi antrenezi
creierul în mai multe feluri, cum ar fi: Sudoku,
puzzle-uri, jocuri de societate sau ghicitori.
Toate aceste activitãþi ajutã creierul sã formeze
noi conexiuni. Totodatã, prin aceste activitãþi
înveþi sã faci faþã diferitelor situaþii în moduri
creative, îþi dezvolþi abilitatea de a vedea
lucrurile din mai multe perspective ºi sã devii
mult mai productiv. 

5. Exerciþii fizice în mod frecvent 
O minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos!

Pânã la urma urmei, creierul tãu este ca un alt
muºchi din corpul tãu. Exerciþiile regulate îþi
ajutã mintea ºi corpul sã funcþioneze cum
trebuie. Sportul reduce tensiunea ºi te ajutã sã

dormi mai bine. Medicii sunt de acord cã o mai
bunã circulaþie a sângelui la nivelul creierului
înseamnã o funcþionare cerebralã crescutã. Mai
multe experimente realizate pe ºoareci ºi pe
oameni au arãtat cã exerciþiile cardiovasculare
pot da naºtere la noi celule ale creierului, lucru
care îmbunãtãþeºte performanþele creierului. 

6. Învaþã o limbã nouã 
Sã înveþi o limbã nouã nu este întotdeauna

uºor, dar cu siguranþã are multe avantaje, iar
unul dintre ele este cã te face mai inteligent.
Procesul de învãþare a unei limbi noi presupune
sarcini precum analiza strusturilor gramaticale
ºi învãþarea de noi cuvinte, lucruri care
îmbunãtãþesc inteligenþa ºi sãnãtatea creierului.
De asemenea, s-a dovedit prin diferite
experimente cã persoanele cu un nivel ridicat
de inteligenþã verbal-lingvisticã sunt foarte
bune la planificare, luarea deciziilor ºi
rezolvarea problemelor. 

7. Pune-þi gândurile pe hârtie! 
Scrisul îmbunãtãþeºte abilitãþile lingvistice,

dar te ajutã ºi la concentrare, creativitate,
imaginaþie ºi capacitatea de înþelegere.
Scriitorii sunt adesea consideraþi ca având un
nivel înalt de inteligenþã. Poþi scrie în diferite
moduri: pe hârtie sau sã-þi faci un blog. Oricum
ar fi, punând în cuvinte imaginile din mintea ta
înveþi sã te exprimi cât mai bine, iar acest lucru
este o modalitate excelentã de stimulare a
inteligenþei. 

8. Cãlãtoreºte în locuri noi 
Eforturile fizice ºi mentale pe care le faci în

timpul cãlãtoriilor, te scapã de stres, iar cu cât
scapi de stress, cu atât te poþi concentra mai
bine pe ce ai de fãcut. Fiecare loc no pe care îl
vizitezi îþi oferã lucruri noi de învãþat: întâlneºti
cu oameni noi, încerci mâncãruri diferite, ai
contact cu culturi ºi stiluri de viaþã diferite, ceea
ce te pune în contact cu idei la care nu te-ai fi
gândit înainte. 

9. Gãteºte 
Mulþi dintre noi sunt de pãrere cã gãtitul

este o simplã pierdere de timp ºi cã este ceva
preferabil de evitat. Ceea ce trebuie sã ºtii este
cã cei care gãtesc regulat ºi încearcã diferite
reþete, au un nivel crescut de creativitate. Îi
intereseazã calitatea, nu se tem sã încerce
lucruri noi ºi acordã multã atenþie detaliilor. De
fiecare datã când gãteºti ceva, înveþi sã ai
atenþie distributivã, sã faci mai multe lucruri
deodatã, sã mãsori cu precizie ºi sã iei decizii
rapide. Cu toate aceste abilitãþi pe care le
dobândeºti, devii cu siguranþã mai intelligent. 

10. Implicã-te în activitãþi sportive 
Pe lângã faptul cã îþi întãreºte muºchii,

sportul are ºi alte beneficii. Urmãrirea meciuri-
lor sportive a fost a fost asociatã cu îmbunãtã-
þirea funcþiilor creierului, iar implicarea în acti-
vitãþi sportive ajutã la îmbunãtãþirea capacitãþii
de reacþie, coordonare ºi încrederea în sine. 
(Sursa: Alexandra Cheroiu - Adevãrul.ro)
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Pagina 25martie 2018 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia ºi Olanda

FOTOGRAFIA LUNII

Jaipur- oraºul roz - India
Fotograf: Ionela van Rees-Zota

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com, însoþite de câteva cuvinte

legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

Foto: Adrian Zota  

! Vorbim româneşte !

Vulcanii noroioşi sunt nişte movile 
conice, asemenea unor pâlnii cu vârful 
în sus, care se formează la suprafaţa 
pământului, prin erupţia gazelor 
naturale care-şi croiesc drum de la 
adâncimi de circa 3.000 de metri spre 
suprafaţa pământului, printr-un strat 
de sol argilos, în combinaţie cu pânza 
freatică. 

România, prin rezervaţia naturală din 
Buzău, se poate lăuda cu singurii vulcani 
noroioși miniaturali din Europa. Natura a 
înzestrat dealurile și munţii din Curbura 
Carpaţilor cu minuni unice, iar Vulcanii 
Noroioși din judeţul Buzău sunt exemplul 
poate cel mai elocvent. 

Publicistul Gheorghe Petcu, în ”Judeţul 
Buzău-Legende și istorie” scrie că: ”Vul-
canii Noroioși de la Buzău au fost remar-
caţi pentru prima dată la noi în ţară la 
Berca, judeţul Buzău, de francezul H. 
Cognard în 1867 cu ocazia unor pros pec-
ţiuni petroliere. Mai târziu, au fost descriși 
în 1883 de Grigore Cobălcescu, în 1890 de 
Grigore Ștefănescu și în 1965 de Mircea 
Peahă, care și întocmește o lucrare de 
sinteză”. 

În România, vulcani noroioși pot fi 
întâlniţi și în alte locuri, precum Ocna 
Sibiului, la Homorod, la Bazna, pe 
dealurile Transilvaniei, dar și în anumite 
zone colinare din Moldova, unde micii 
vulcani sunt numiţi ”gloduri” sau ”ochiuri 
de glod”. Însă, zona cea mai spectaculoasă 
în care se poate observa acest fenomen 
natural unic o reprezintă Vulcanii 
Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici 
din judeţul Buzău, aceștia fiind unici prin 
dimensiunile lor reduse și prin modul în 
care au fost formați. 

Declarată încă din anul 1924 monument 
al naturii, zona Pâclele Mari – Pâclele 
Mici (situată în  comuna buzoiană Berca) 
este singurul loc din Europa în care pot fi 
văzuți vulcani noroioși, fenomene similare 
înregistrându-se doar în Siberia și în 
Australia.

În zona Pâclelor Mici, pe o suprafață de 
aproape 10 hectare, se află cei mai mulți 
dintre vulcanii noroioși, de forme extrem 

de variate, dar de dimensiuni relativ reduse. 
Aici pot fi văzuți vulcani deja formați, cu 
cratere în forma unor trunchiuri de con, 
având înăltimea între 2 și 8 metri, iar în 
vârf – mici lacuri de ”lavă” rece: noroiul, 
adus din straturile din adâncimea scoarței 
pământești, este împins continuu de 
gazele naturale spre gura vulcanilor, de 
unde se prelinge pe versanții acestora, sub 
forma unor pârâiașe. Aceste mici râuri 
negricioase se usucă treptat, modificându-
se astfel în permanență peisajul. În același 
timp, se formează noi cratere, care au 
la început mărimea unui nasture. Zi de 
zi, noroiul împins de gaze face ca aceste 
cratere să se mărească, întinzându-se unele 
către celelalte, până se unesc între ele, 
dând naștere astfel unor guri de vulcani cu 
diametre de 2 – 3 metri.

La câțiva kilometri spre nord-est este 
situat platoul Pâclelor Mari, cu o suprafața 
de aproape 20 de hectare, numele acestuia 
fiind legat de dimensiunile foarte mari 
ale celor trei vulcani principali aflați în 
centrul platoului. Diametrul fiecaruia 
dintre acești trei vulcani măsoară peste 
100 de metri. ”Poalele” vulcanilor de aici 
sunt foarte întinse, iar pe acestea apar mai 
multe cratere secundare și limbi lungi 
de noroi vinețiu, adesea amestecat cu 
șuvițe de țiței. Doar câțiva copaci reușesc 
să supraviețuiască – mai la departare 
de cratere – pe aceste terenuri sterpe, 
”inundate” de noroi și acoperite de un 
strat gros de nămol solidificat. Totuși, ca 

prin minune, pe acest tărâm neprimitor 
trăiesc două plante foarte rare: gardurariţa 

(Nitraria schoberi) și cătina ţepoasă 
(Obione verrucifera). Sunt plante halofile 
(adică se dezvoltă într-un mediu sărat, 
având de asemenea nevoie de săruri pentru 
hrană), protejarea prin lege a acestora 
fiind unul dintre motivele pentru care 
zona Vulcanilor Noroioși a fost declarată 
rezervație naturala mixtă (geologică și 
biologică). La rândul ei, fauna acestui 
loc înregistrează prezenţa a două specii 
rare: scorpionul și termita. La Vulcanii 
Noroioși, se poate ajunge pe un drum 
modernizat, din DN10 (Buzău-Brașov), de 
la Sătuc (20 km), prin schela Berca sau prin 
Joseni-Policiori-Beciu (DJ102F). 

Adriana-Lucia Ciugudean
Surse: primariaberca.ro, adevarul.ro

Știați că Vulcanii Noroioși din județul Buzău 
sunt un fenomen unic în Europa?

FOTOGRAFIA 
LUNII



Pagina 26 octombrie - noiembrie 2018Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

martie 2018Pagina  26 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia, Franþa  ºi Olanda

SONETUL LEULUI LA PÂNDÃ 
Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi cãprioarã
ªi simþurile mi-s întinse, sfoarã,
De trupul tânãr, frumos aromitor...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioarã,
Iarã eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum ºi totu-i fior
Iar gândurile parcã-n ceruri zboarã.

Mental transmit idei de acþiune
Filtrez priviri adânci ºi reci, d-agatã
Ea vine-ncet ºi toatã-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldã inima-mi desfatã...
- Bunelu’, astãzi iar ai tensiune! 

SONETUL PRAFULUI 
Cu mine, chiar universul a-nceput.
Sori sau planete din praf s-au întrupat
Iar Ziditorul pe mine m-a chemat,
Când vieþii, în lut suflând, îi dã debut.

Iarã pe Tera, din Asii adunat
ªi adus pe copite, amarnic tribut,
Printre voi am ajuns atribut.
Cã praful coroane ºi regi a-nhãþat.

Eu strãlucesc în mii de nestemate
Când totul este-acoperit de brumã,
Dar ºi-n vorba de ocarã, cam ades...

Deci, vã feriþi de gânduri blestemate,
Cãci eu voi fi conceptul de pe urmã
Când se va spune cã praful s-a ales!

SONETUL IUBIRII 
Pe unde trec se nasc noi universuri
Eu primãverilor le dau culoare
ªi sub privirea mea tristeþea moare
Iar poeþii mã desfatã-n versuri.

Copile ºi copii zâmbesc în soare;
O ºoaptã are alte înþelesuri
Schimbând o clipã-a vremurilor mersuri
Dar ºi a morþii sumbrã-nfiorare…

Când deseori aflaþi-n umbra crucii
Spurcate vorbe-aruncã hãbãucii,
Simt cum amar de iascã-mi este gura

ªi va veni în locu-mi sora, ura,
C-aplaudã frenetic mamelucii
Când voluptuos mã vând toþi politrucii!

SONETUL VÂNTULUI 
Speranþe-adie-n vânt de primãvarã
Cã s-or ivi, timid, iar ghioceii,
Cã-n piaþã se vor ieftini ºi mieii,
Iar ciorile-au plecat în altã þarã.

Vedea-vom vaci bãlþate cu viþeii
Ieºiþi din grajduri pe tãpºan, afarã,
Sã pascã iarbã crudã, vag amarã,
ªi veseli sã îºi sune clopoþeii...

Femei visând o dulce-abandonare,
Ce numai din priviri pot sã te tune
ªi de infarct rapid provocatoare...

Dar cred cã voi vedea ºi lãcrãmioare
Disearã când iubitei îi voi spune
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare! 

SONETUL CRONICÃ 
Stã Vodã la Cotnari cu fruntea-n palmã;
El trage vin, cu spor, dintr-o bãrdacã…
E silã multã-n þara lui sãracã
ªi printre dinþi îi scapã o sudalmã!

Venit e turcul pe moºie, iacã,
Prea tulburându-i a sa fire calmã
De-i vine a-i spune lui Mehmet de mamã
Ca-n viaþa lui prostii sã nu mai facã.

Însã chemã la cramã pe toþi turcii,
Gãsise-n vin ideea de scãpare; 
Iar ei venirã cu buluc ºi falã…

Mâncat-au ºi-au bãut precum nãucii
Da-n zori zbierau, smeriþi în gura mare,
Bre, ne-au snopit ghiaurii la pilealã! 
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Volumul de eseuri sugestiv intitulat “Puþine lacrimi, multã
bucurie” este o capodoperã literarã adresatã sufletului fiind construitã
dintr-o suitã de eseuri despre iubire, despre frumuseþea sufleteascã a
omului, despre poticniri ºi înãlþãri, despre rãbare, bun-simþ, speranþã
ºi credinþã, prietenie ºi înþelegere. Scrise de Ieromonahul Hrisostom
Filipescu eseurile au apãrut la Editura PIM, din Iaºi, în anul 2014, ca o
continuare a volumului anterior “Puþine cuvinte multã iubire”(2013).
Bijuteriile de prozã scurtã cuprinse în aceste douã cãrþi frapeazã prin
caracterul lor “extrem” de lumesc, prin tematica  actualã, prin limbajul
firesc îmbrãcat în straiele specifice gândirii filosofice, prin concluziile
de bun simþ datorate experienþei de psiholog al autorului.

Deºi a îmbrãcat haina monahalã, Ieromonahul Hrisostom
Filipescu, priveºte lumea ºi oamenii  într-o manierã nefiresc de lucidã.
Este vorba de o formã de luciditate încãrcatã de iubire, este vorba
despre  acea înþelepciune care mustrã fãrã sã rãneascã, pe care autorul
o foloseºte pentru a pãtrunde în sufletele cititorilor, pentru a se
strecura în inimile lor ºi a le îndrepta gândurile spre  rostul tãmãduitãr
al iubirii ºi  ºi al iertãrii fiindcã “iubirea ºi iertarea – dupã cum scrie
Hrisostom Filipescu – sunt cele douã aripi cu care zburãm spre cer ».
(p. 134). Se vorbeºte în aceastã carte despre nevoia contemporanilor
de a se reîntoarce la valorile culturale tradiþionale dublatã de
necesitatea redescoperiri ºi aplicãrii a perceptelor moralei creºtine.
Accesul societãþii actuale la lumea celor prea înalte, la libertatea
spiritualã iniþialã este îngrãdit de câteva obstacole pe care omul ºi le
stabileºte singur, de temeri ºi prejudecãþi care nu-ºi au rostul, de
probleme ºi zbateri fãrã sens, de traiectorii existenþiale eronat trasate,
de suferinþe mai mult sau mai puþin justificate. “Criteriile subiective
sunt cele care ne dãrâmã” stabileºte autorul. Acestea trebuie lãsate în
urmã. Nimeni nu este scutit de griji, de probleme sau suferinþe.
Important este sã trecem peste ele, sã scãpãm de cicatricile sufletului,
optând pentru o nouã perspectivã asupra vieþii, înlocuind întunericul
cu lumina, suferinþa cu iubirea ºi invidia cu iertarea.  E bine sã nu ne
poticnim ºi sã înþelegem cã : “orice greutate din viaþa noastrã are

dreptul sã vinã dar nu are dreptul sã rãmânã” (p. 156)  Singurele care
au dreptul sã rãmânã în vieþile noastre sunt credinþa, bucuria ºi
recunoºtinþa.  Doar aºa vom reuºi “sã rezonãm în iubire”, numai aºa
vom învãþa cã “deºi suntem diferiþi, ca degetele de la o mânã” în iubire
ºi în suferinþã, în tristeþe ºi în bucurie, în vulnerabilitate ºi putere
suntem la fel. “Pe spinarea fiecãrui suflet se carã mereu crucea vieþii”
dupã cum “atunci când vibreazã un colþiºor de lume, vibreazã lumea
întreagã”.  Doar oamenii care înþeleg valoarea neºtirbitã a
umanismului, puterea lui vindecãtoare  vor înþelege cã numai prin
iubire se deschis porþile spre libertatea deplinã ºi doar trecând prin
poarta iubirii putem pãºi pe calea mãntuirii cu ceaslovul faptelor bune
în mânã. “Iubirea este cheia cu care deschid orice fereastrã a vieþii
mele ºi tot iubirea este zãvorul pe care îl pun la uºa nopþii�”
mãrturiseºte atât de frumos Hrisostom Filipescu.  Urmând sfaturile
Ieromonahului ar trebui sã ieºim în lume  cu “bucãþele de iubire în
buzunare”.  Atunci inimele împovãrate de iubire ar deschide ºi alte
inimi, atunci prietenii s-ar transforma în “ambasadori ai iubirii”, atunci
ar pune oamenii  preþ pe pacea sufleteascã, pe privilegiul de a trãi cu
tinereþea în suflet, cu grija pentru copilul nostru interior, cu respect
pentru cei din jur ºi penrtu viaþa însãºi, care nu mai poate fi trãitã
oricum, ci doar cu “puþine lacrimi ºi multã bucurie”. 

Dacã sunteþi pregãtiþi sã vã revigoraþi sufletele, dacã aºteptaþi o
schimbare esenþialã ºi doriþi sã vã schimbaþi perspectiva asupra
semenilor  ºi a modului în care vã raportaþi la lume, deschideþi aceastã
carte. Ieromonahul Hrisostom Filipescu ne pune în traista sufletului
cuvinte potrivite ºi ne invitã sã ne analizãm pe noi înºine descoperind
în adâncul inimilor candela iubirii aºezatã pe un sfeºnic cu mai multe
braþe : al bucuriei, al sinceritãþii, al credinþei, al înþelegerii , al iertãrii, al
toleranþei ºi al faptelor bune.  Mereu avem nevoie de schimbare ºi de
primenire sufleteascã. Iatã de ce, vã propun sã începeþi luna iubirii cu
o lecturã potrivitã rãsfoind paginile acestei cãrþi trecutã de autor prin
matricea iubirii ºi oferitã tuturor cu bucurie ºi îngãduinþã. 

Liliana Moldovan

Rãtãcitor printre meridiane
Strãbat, plin de elan, MERIDIANUL
Lãsând în urmã zeci de PARALELE
Aºa cum îmi trasasem, vesel, planul; 

Drept ghizi am foarte fanteziste stele: 
LUCEAFÃRUL vestit ºi-ALDEBARANUL, 
Sau SIRIUS ºi alte nume grele; 

Deci urmãresc mereu atent ecranul 
Ceresc, condus de visuri cam rebele, 
Sperând cã pot sã-mi þin în frâu elanul; 

Prin Spania descoper noi castele, 
La Istanbul gãsesc cu greu firmanul
Citând bravi moldoveni cu citadele; 

Din Londra iau drept þintã Caraimanul, 
ªi, cum îmi simt aripile cam grele, 
Mã reîntorc, zburând cu deltaplanul...

ªi-acum mai simt cã-n gândurile mele - 
Cam fanteziste, dar mereu fidele - 
Lãsând în urmã zeci de PARALELE, 

Strãbat, plin de elan MERIDIANUL!
EUGEN DEUTSCH  

Membru senior al Asociaþiei Literare
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O constatare, sub raportul 
dezvoltării prin procesul evolutiv 
al transformărilor individul are 
nevoie de suportul reciproc și stabil 
din partea propriei societăți. În 
acest proces de reciprocitate anume 
societatea trebuie să se prezinte 
ca o adevarată personalitate, în 
așa mod, contribuind la formarea 
cât mai calitativă a individului, 
oferindu-i, în același timp, 
posibilități reale în dezvoltarea 
multilaterală și, nemijlocit, de a 
se regăsi cu demnitate și ușurință 
prin conținutul identității și 
personalității. Prin respectivele 
procese, individul ar urma să fie 
recunoscut ca figură prioritară a 
societății, iar societatea, la rândul 
ei, să-i recunoască personalitatea ca 
individualitate autentică, oferindu-i 
constant asistența socială necesară 
în a se dezvolta prin cele mai 
civilizate forme. Totodată, existând 
sub bagheta nenumăratelor 
structuri instituționale, societatea 
este obligată să mențină un 
echilibru plin de respect în 
relațiile cu diversitatea instituțiilor 
din subordine și, desigur, cu 
individul care activează în cadrul 
acestora. De o semnificație aparte, 
din diversitatea structurilor 

instituționale ale societății face 
parte și  unitatea de învățământ-
școala, care are rolul primordial 
în a forma, educa și instrui omul. 
Deci, școala atrage în sine atât 
formarea omului pentru societate, 
cât și formarea societății pentru om. 
O altă paralelă, fiind o instituție 
publică cu proprietate de stat, cât 
și privată, școala este menită de 
a avea un loc prioritar în orice 
societate. Instruirea și educația 
este segmentul de bază al oricărei 
unități de învățământ, iar scopul 
suprem urmează a fi: formarea 
personalității omului în limite 
decente pentru personalitatea 
unei societății decente. Astfel, 
societatea nici într-un caz nu 
trebuie să existe separat de sistemul 
de învățământ, deoarece în acest 
joc al existenței anume sistemul 
de învățământ este eroul principal 
al schimbărilor și transformărilor 
evolutive ce trebuiesc și urmează 
a fi fundamentate pe identificarea 
autentică a personalității 
individului și, nemijlocit, a 
societății.  Anume școala este acel 
mediu social care contribuie la 
formarea omului pentru o nouă 
societate mereu în schimbare. Prin 
urmare, activând în numele și întru 

binele comunității, școala trebuie 
să fie cât mai eficientă și flexibilă la 
transformările și necesitățile impuse 
de către omul în creștere. Evoluția 
pozitivă a individului în raport 
cu cerințele epocii contemporane 
poate fi obținută doar în cazul 
când școala este privită ca o valoare 
supremă în sistemul de valori al 
societății. Numai printr-o cultură 
adecvată educațională individul se 
va forma ca personalitate autentică, 
ulterior, personalitatea acestuia 
fiind utilă societății. Printr-
un proces educațional adecvat 
individul își poate dobândi și 
identitatea personală autentică, iar 
cu respectiva identitate el își poate 
crea o viață socială decentă pentru 
un prezent și viitor. Respectiv, prin 
procesul instruirii (dacă școala 
este capabilă să ofere individului 
autonomia și încrederea deplină 
în sine) individul reușește să-și 
formeze personalitatea autentică, 
indiferent de complexitatea în 
dinamică a realității sociale. Deci, 
precum omul este componentul 
vieții sociale, așa și personalitatea 
sa se formează din factori ce 
se intersectează cu relațiile și 
dialogul social. Prin dorința de a 
se perfecționa continuu și în mod 
corespunzător, omul este acela 
care menține echilibrul social 
prin dialog și comunicare, și, 
totodată, este acela care modifică, 
la nesfârșit, viața personală și cea 
socială. Preocupat în permanență 
de propria existență, individul prin 
orice acțiune realizată caută să se 
identifice ca personalitate reală 
și, în același timp, tinde în limite 
posibile să promoveze identitatea 
propriei societăți. Cu această 
obligație morală, omul deseori cade 
în dificultate, creându-și probleme 
serioase de conștiință personală, dar 
și socială. Astfel, prin sentimentul 
de responsabilitate morală față de 
propria societate individul deseori 
se regăsește în condiții de reflectare 
a realității obiective. Astfel, prin 
realitatea obiectivă, care deseori 
este contradictorie voințelor și 
tendințelor, individul este indus 
în situații de dezechilibre și stări 
de neîncredere în sine și lumea 
înconjurătoare. În asemenea cazuri, 
condiția respectivă se produce 
din interacțiunea fenomenelor 
cauzate atât în cadrul societății, cât 
și în cadrul propriei personalități 
(aspecte foarte specifice actualei 
societăți basarabene, unde omul 
nu este motivat și recunoscut în 
cadrul comunității ca personalitate 
autentică, respectiv, societatea fiind 
în aceleași condiții de ignoranță). 
În rezultat, procesele respective își 
pot modifica conținutul, atât cu 
caracter pozitiv, cât și negativ, însă, 
iarăși menționăm, totul depinde de 
mediul social prin care individul 
își realizează propriile acțiuni și 

manifestări. Cu cât mediul social 
este mai mai sănătos, cu atât omul 
își menține mai bine echilibrul 
existențial în scopul de a realiza 
lucruri nobile. Însă când mediul 
social este orientat mai mult spre 
negativism, atunci și individul 
devine dezorientat în acțiuni și 
își pierde curajul/ capacitatea în a 
produce acțiuni benefice pentru 
sine, cât și pentru societate. În 
asemenea condiții, înțelesul 
noțiunii de tendință în a forma 
identitatea personală și cea socială 
își pierde funcția autentică. Contrar 
acestora, pentru a-și găsi locul 
potrivit în societate, individul luptă 
și se întrece mereu cu sine însuși 
prin noțiunea de a se regăsi prin tot 
ceea ce este fundamental în viața 
socială. Necesitatea de a se regăsi 
prin formula de personalitate, 
cu identitatea respectivă, este 
acțiunea prin care ființa umană 
își interpretează rolul său în viața 
socială, astfel, îmbunătățindu-și 
permanent aptitudinile, bineînțeles, 
la dorință.

Pe lângă procesul de instruire 
și educație din cadrul instituției 
de învățământ, la formarea 
personalității individului un rol 
aparte îl are și procesul de integrare 
socială. Procesele respective 
sunt necesare omului pe tot 
parcursul vieții. Perfecționarea 
continuă a individului determină 
imaginea și nivelul de cultură 
al acestuia în societate, dar, în 
același timp, stabilește acțiunea 
prin care respectivul își poate 
realiza scopul, identificându-se cu 
propria personalitate. Cât priveste 
procesul de integrare socială este 
sistemul de socializare prin care 
omul își satisface necesitățile 
cotidiene ale existenței, punând, 
concomitent, accentul pe însușirea 
valorilor sociale și menținerea 
echilibrului de interacțiune cu 
societatea. Corespunzător, prin 
procesul de integrare socială 
omul, în mod obișnuit, își supune 
comportamentul regulilor 
existente din societate (însă, cu 
regret în asemenea caz, societatea 
actuală basarabeană nu poate 
oferi individului un model 
adecvat de integrare socială, 
deoarece regulile existente din 
societate sunt contradictorii unei 
dezvoltări decente, iar echilibrul 
de interacțiune/ cooperare al 
individului cu societatea este 
contrar normelor normale de 
conviețuire. Aici sunt puse 
accentele pe degradarea socială 
ce are loc în cadrul societății, 
iar consecințele negative fiind 
suprapuse sub raportul dintre om-
societate-clasa dominantă). Însă, o 
societate bazată pe valori autentice 
orientează individul către acele 
acțiuni și obligații care să respecte și 
să mențină fucționalitatea pozitivă 

a sistemului de socializare. La 
rândul lui, sistemul de socializare, 
fiind un proces destul de productiv 
și benefic pentru ființa umană, 
este acel factor care reglează și dă 
posibilitate atât individului, cât și 
societății să-și realizeze obiectivele 
propuse în condiții respectabile de 
reciprocitate. Astfel, prin relațiile 
de socializare omul vine încadrat 
din primii ani de viață, începând 
cu familia și mai apoi într-un 
proces mai avansat cu instituția 
de învățământ (inițial cu instituția 
preșcolară, ulterior cu școala, 
și așa mai departe). Aici omul-
copilul se implică într-un proces 
de cunoaștere pe sine însuși și de 
cunoaștere a modalităților de a trăi 
în comunitate. Astfel, omul începe 
să se recunoască ca personalitate 
prin propriul comportament și ca 
personalitate în relațiile cu semenii 
săi. Nemijlocit, socializarea îl face 
pe om să accepte și să se readapteze 
la regulile sociale prin care se 
manifestă cu propria personalitate. 
Iar integrarea socială deschide 
individului porțile pentru a se forma 
ca individualitate și personalitate 
completă, astfel, participând cu 
propriile interese în procesele 
de cunoaștere și dezvoltare pe 
sine însuși și, respectiv, a vieții 
sociale. Procesul de cunoaștere/ 
recunoaștere pe sine însuși și a vieții 
sociale variază de la o persoană la 
alta. În acest proces al comunicării 
sociale omul trebuie să se dezvolte și 
să se manifeste în acțiuni conform 
propriilor mijloace de gândire 
(desigur, ar fi o eroare dacă omul 
ar acționa după regulile impuse de 
semenul său sau precum în cazul 
societății moldovenești, omul 
acționează sub influența diverselor 
orientări politice). Aceasta este o 
formă a valorilor sociale autentice 
care nu impune individul să 
gândească în mod mecanic doar 
ca să satisfacă cerințele comune 
ale societății, însă este necesar 
doar ca omul să se readapteze la 
condițiile mediului social respectiv. 
Este vorba de faptul că existând 
într-un mediu social omul trebuie 
să-și obțină propriul model al 
personalității sale. Totodată, omul, 
cu individualitatea și personalitatea 
sa, urmează să conștientizeze care 
este nivelul de dezvoltare al propriei 
societăți, care sunt problemele 
prioritare ce încetinesc progresul 
sau bunăstarea socială, astfel 
fiind dator să se implice într-o 
luptă continuă de modificare și 
perfecționare a acesteia (credem, 
respectiva formulare ar fi un  »»

Personalitatea individului dependentă 
de identitatea societății
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Sărutul are o istorie foarte veche, de sute 
de milioane de ani, primul sărut fiind 
considerat a fi apărut în lumea reptilelor 
mezozoice, care se presupune că îşi 
transmiteau în acest mod unii hormoni 
ai iubirii, regăsiţi în fosilele descoperite 
(cea mai populară dovadă actuală fiind 
sărutul la porumbei şi guguştiuci).

Hormonii sărutului
Sărutul uman își are originea în com-

portamentul de alăptare a puiului, în care 
micuţul simte nevoia de hrană (lapte), 
mamă, care înseamnă protecţie, ceea ce 
înseamnă pentru pui ”afecţiune”. În clipele 
suptului și sărutului sânului mamei, se 
prefigurează acele conexiuni nervoase din 
creier, ce au ca efect declanșarea hormonilor 
plăcerii odată cu satisfacerea unei necesităţi, 
precum iubirea maternă. Aceste conexiuni 
evoluează odată cu creșterea organismului, 
astfel încât la adolescenţă sărutul să poată 
declanșa hormoni specifici ai sărutului, 
prezenţi chiar și în salivă sub formă de 
cortizoli. Altfel spus, sărutul sânului mamei 
din perioada sugarului se poate transforma 
în sărutul iubirii după depășirea pubertăţii, 
efectele hormonale fiind aceleași: descăr-
carea de hormoni cu efect stupefiant, în 
sensul de euforizant, adică de inducere 
a stării de bine, liniște, automulțumire. 
Aceasta se datorează antrenării descărcărilor 
de serotonine, dopamine tip d, endorfine 
și corticosteroizi β. În clipele asocierii 
conștiente a oferirii sărutului ca și a primirii 
acestuia, adolescentul sau adultul resimte 
condiţia de sugar, iar sistemul său nervos 
declanșează inducerea stării de relaxare, 
”bine” uneori dorința de intimitate. 

Sărutul buzelor

Detașarea totală de principii și tehnici 
de așa zise tehnici a săruta este cea mai 

”indicată metodă” pentru un sărut 
adevărat. Sărutul este un adevărat ”act 
liber inițial non-erotic” cum afirma Bonnie 
V.Shavens, coordonator a numeroase 
cercetări în psihologia sărutului, de la 
Univ. Cambridge, Marea Britanie. Limba, 
mișcările acesteia trebuie lăsate pradă 
dorinţei conduse de instinctiv. Din acest 
simplu motiv mișcările de mângâiere 
trebuie să fie lăsate total libere în armonie 
cu dorinţa de sărut. Păstrarea discreţiei și 
eleganţei sărutului este o necesitate care se 
impune. 

Sărutul pe corp
Este important ca iniţierea și derularea 

sărutului să nu fie coordonată de conștient, 
ci doar de anumite legităţi ce trebuie 
respectate la modul cel mai general.

Sărutul în zona cefei
Își are rădăcinile în plăcerea resimţită 

de jocul erotic al mamiferelor în timpul 
împerecherii, în care masculul prin 
mușcarea cefei femelei o imobilizează 
pentru procreere.

Zona cefei este foarte sensibilă pentru 
femeile și bărbaţii foarte activi și mai 
puţin pentru cei cu activitate fizică redusă, 
fiind vorba de irigarea cu sânge a unor 
”receptori erogeni” prezenţi în acea zonă. 
Sărutul în zona cefei trebuie să fie foarte 
delicat, fin, aplicat rar pentru cei activi 
sau cu un comportament mai ”volcanic” și 
mai presional, discret, lung pentru acei un 
pic mai lenți, mai puţin activi fizic, lenţi, 
meditativ, romantici.  

Sărutul pe gât și în zona 
urechilor

Își are originea în acceptarea jocului 
părinte-pui, în care puiul se supune 

părintelui, expunându-și jugularele ca 
semn al încrederii totale în nonagresiune.
Sărutul sub bărbie și pe lobii urechilor 
trebuie să fie foarte precaut. Aici se 
regăsesc receptori tactili foarte sensibili, 
care pentru ambele sexe pot provoca extaz, 
însă pentru alţii totală repulsie. Este de 
evitat total atingerea urechilor cu buzele în 
momente romantice...

Sărutul pe piept
A apărut ca oferire de explorare intimă, 

pentru prima dată la mamiferele inferioare 
(canguri). Etologii germani consideră că 
trebuie trecut de la sărutul pe gât, la cel 
pe piept...în nici un caz foarte direct…
indiferent de conjunctură. Asocierea atin-
gerii celor două zone erogene este esenţială 
pentru oricare categorie de femei sau 
bărbaţi, din zona europeană (caucazieni/
albi). Plimabrea braţelor goale pe abdomen 
și mângâierea tandră a zonelor sărutate este 
”atitudinea senzuală” favorită în oricare 
moment intim ce permite sărutarea, chiar 
dacă nu ese vorba de un ”moment fierbinte”.  
Paradoxal, bărbaţii activi și femeile domi-
nante preferă sărutările pe piept mai 
senzuale, în care atingerea buzelor este 
mai delicată și firavă. Dimpotrivă, bărbaţii 
sensibili, femeile mai delicate, mai pasivi, 

cu o activitate cerebrală mai activă decât 
cea fizică, preferă mai des sărutările mai 
sălbatice, precedate de mici atingeri foarte 
fine. 

Sărutul pe abdomen
Are aceeași origine ca și sărutul pe piept.
Necesită să îi spunem încurajare din 

partea partenerului… Cercetările sexolo-
gilor arată că 70% dintre cei studiați pot 
asocia sărutul pe abdomen cu un viol, mai 
ales atunci când este presional și asociat cu 
senzația de exces de umed.. 

Sărutul pe spate
La origine este asimilat cu atingerea în 

timpul curtării la păsări. Adresat celor 
aflaţi într-o anumită stare de relaxare 
psihică, simt efectul acestui drog mirific 
numit sărutul ”In-jumah” în culturile 
indiene. Acest sărut trebuie să apară ca o 
umplere a mângâierii umerilor.

Sărutul picioarelor și a feselor
Este similar dorinţei de toaletarea 

puiului iubit de către mamă la mamiferele 
evoluate. Dacă pentru sexul frumos este 
plăcut, numai 40% dintre bărbaţi acceptă 
acest model de alintare.

»» exemplu bun și real pentru omul 
societății moldovenești de azi, 
pentru societatea moldovenească 
de azi și de mâine). În existența 
ființei umane influența pozitivă 
a mediului social este un proces 
extrem de important. Formarea 
corectă și pozitivă a omului depinde 
în totalitate de nivelul de cultură și 
de dezvoltare al propriei societăți. 
Anume societatea este acea parte a 
valorilor care formează omul și îi 
dă posibilitate să se recunoască cu 
demnitate prin acțiunea de a fi o 
individualitate socială, indiferent 
de poziția socială pe care o ocupă 
acesta în societate. În acest proces 
de formare a omului participă, 
în mod prioritar, instituția de 
învățământ ce are la bază totalitatea 
valorilor spirituale și culturale. 
Unitatea de învățământ (grădinița, 
școala) este elementul de bază prin 
care se dezvoltă și se aprofundează 
acțiunea de comunicare a 
individului cu mediul social, în 
esență, formând și procesul de 
integrare socială. Relația cu mediul 
social și cu toți factorii implicați în 
acest proces (precum comunicarea 
și informația adecvată) îl 

completează pe om ca personalitate, 
astfel implicându-l tot mai mult în 
relațiile interumane a vieții sociale 

Mediul social, bazat pe acțiunea 
reciprocă dintre individ și societate, 
este terenul în care individul se 
poate identifica și recunoaște ca 
personalitate. Conform acestor 
noțiuni de a fi, de a se recunoaște, 
de a se regăsi, omul prin traiectoria 
vieții sociale își menține echilibrul 
existențial, indiferent de factorii 
ce influentează pozitiv sau negativ 
dezvoltarea. Însă, factorii negativi 
sau pozitivi ce pot influenza 
dezvoltarea personalității 
individului sunt în corelație directă 
cu identitatea contextului social. 
Sub influenza contextului social, 
individul luptă pentru a dobândi 
identitatea personală și, desigur, 
conținutul respectiv pentru a 
fi recunoscut ca personalitate 
autentică în societate. În țările 
civilizate unde sunt respectate 
drepturile omului și alți factori 
ce țin de beneficiile omului, 
atunci dobândirea unei dezvoltări 
personale sau a unei identități 
personale în condiții decente este 
un element care poate fi realizat cu 

usurință în parametri de echitate 
socială. Pe când, în țările unde nu 
se respectă principiul de drept al 
omului (un exemplu viu în acest 
sens este societatea moldovenească 
de astăzi), atunci alinierea la 
obținerea unei dezvoltări personale 
cu identitatea respectivă autentică 
devine un obstacol pentru individ 
care, în rezultat, devine și victima 
acestui proces. Ţinând cont de 
legătura organică dintre individ 
și societate, putem conștientiza 
că o relație autentică se bazează 
pe principiul de drept care este și 
echilibrul autentic al identității 
dintre individ și societate. Anume 
prin noțiunea de drept, cu poziția 
sa verticală, se stabilește relația 
respectabilă a individului cu 
societatea, astfel fiind promovată 
dezvoltarea autentică a identității 
personale. Fiecare individ al 
oricărei societăți, indiferent de 
voința autorităților statale, are 
dreptul la un sistem deschis al 
existenței, bazat numai pe principii 
pozitive. Totodată, și omul în viața 
socială trebuie să fie deschis la un 
sistem de obligații și responsabilități 
personale pe care trebuie să le 

execute prin relația de respect 
față de sine și propria societate. 
Numai în așa mod se formează 
coexistența unei comunicări și 
dezvoltări civilizate, având la bază 
cultura și educația autentică, în așa 
mod acordându-i individului un 
anumit statut social cu identitatea 
adecvată. Respectiv, statutul social 
îi va da posibilitate omului de a 
se recunoaște ca personalitate 
corespunzătoare în societate, cu 
drepturi depline în viața privată și 
publică. Prin dimensiunea acestor 
elemente, în consecință, ființa 
umană se definește în societate ca 
personalitate și  identitate.

Dreptul la identitatea personală 
este un proces natural care 
demonstrează și caracterizează 
individualitatea fiecărui om 
într-o societate. Prin diversitatea 
acestei individualități se dezvoltă 
relația și comunicarea reciprocă 
dintre indivizi și societate care, în 
rezultat, cu toții produc schimbări 
esențiale în procesul evolutiv al 
existenței umane. Conținutul 
schimbărilor sociale se îmbogățește 
și se perfecționează treptat de-a 
lungul timpului datorită faptului 

că omul este în permanentă căutare 
pentru lucruri noi, cât mai avansate 
în raport cu cele anterioare. În 
așa mod, se dezvoltă imaginea 
societății și a individului, cu accent 
pe acțiunea de recunoaștere a 
propriei identități. Deci, la formarea 
și recunoașterea personalității 
individului într-o societate trebuie 
să participe întreaga comunitate 
cu toate componentele sale. 
Din totalitatea elementelor ce 
contribuie la formarea individului 
face parte statul, cu personalul 
respectiv ce administrează 
societatea; subdiviziunile statului, 
cu întreaga rețea de instituții; 
unitatea de învățământ care este 
forța principală a societății; și, nu în 
ultimul rând, ființa umană-omul, 
cu natura și personalitatea sa. 
Existând într-un spațiu social, omul 
este conținutul care formulează 
și interpretează viața umană (cu 
legile sale din care este creată) 
prin cuvinte, fapte, idei, acțiuni, 
comportament, sentimente și, 
concomitent, omul se autoreglează 
cu diversitatea componentelor 
promovate de societate. 

Galina MARTEA 

Sărutul… originea reală

Marius Radu, cercetător 
Academia Română
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Vladimir Ilici Lenin

Este total inutil să amintim cine a fost Lenin fondatorul 
idiologiei leniniste, revo lu ţionară ajuns la putere în Rusia. 
Antropologic este caucazian și subrasial un amestec 
de est-europid, adică slav cu dinarid, tipologie central-
europeană. Acest aspect se observă analizând pomeţii 
evidenţi tipic slavilor, constituţia mai robustă a bustului, 
forma ochilor. Latura diaridă este demascată de raportul 
dintre dimensiunea trunchiului și lungimea picioarelor 
în favoarea trunchiului, dar și o parte din osatura fetei. 
Bio-tipologic este undeva plasat între tiparul atletic și cel 
cerebral. Ca majoritatea dictatorilor temperamental este 
activ, emotiv, secundar, secundar în sensul că trăiește mai 
mult în viitor sau în trecut decât în prezent. Deși apărea 
impunător, sufletul lui era foarte pueril, gândind deseori 
ca un copil sau adolescent, fiind rupt de realitatea pe 
care voia să o schimbe. Visa mai mult cu ochii deschiși 
decât închiși la idea că va schimba lumea prin dogmele 
copiate pratic de la Marx și Engels. Era genul care nu se 
putea înţelege nici pe el însuși, iar deformarea filosofiei 
Marxsiste, felul în care a impus-o și aplicat-o a ucis mai 
mulţi oameni decât Hitler și Stalin la un loc.

Fidel Castro

A fost un revoluţionar puţin excentric care a luat parte 
la răsturnarea dictaturii conduse de F. Batista în Cuba. 
A reușit să creeze primul sat comunist pe continentul 
american. Premier al Cubei până în 1976, a devenit apoi 
conducător autoritar al Cubei comuniste până în anul 
2008. Popularitatea sa constă în poziţia dată de SUA 
nicidecum pentru comportamentul său criminal. Analizat 
antropologic este caucazian, dinaric cu accente de trăsături 
mediteranide, observate mai mult după forma buzelor și 
a ochilor. Bio-tipologic este udeva între tipul cerebral și 
cel respirator. Temperamentul său este considerat activ 
emotiv-secundar. Era superficial în gândire, dar avea 
momente de strălucire, care îl salvau la fel ca și optimismul 
patologic. Unii cercetători psihiatrii sunt de părere că 
FIDEL ar fi suferit de cea mai frumoasă boală psihică, 
denumită medical mânie euforică! Nu este nici pe departe 
o glumă! Este boala fericirii fără motiv! FIDEL se pare că 
avea perioade patologice, în care creierul său secreta în 
exces edorfine, substanţe numite și hormonii fericirii sau 
ai plăcerii, oferindu-i încredere în sine și autoapreciere. 
Se spune că și Nicolae Ceaușescu ar fi avut perioade de 
mânie euforică. FIDEL C. este printre puţinii dictactori 
cu un dezvoltat simţ al umorului și se pare că avea și UN 
REAL simţ estetic, însă nu la un  nivel de invidiat precum 
A. Hitler, care printre altele era un Pictor nativ!

Benito Mussolini

Benito a condus autoritar Italia ca priministru până în 
anul 1943. Este creatorul primului stat fascist, început în 
22 octombrie 1922. Poate dacă ne gândim mai limpede la 
noţiunea de fascism erau și alte state contemporane, care 
puteau fi clasificate astfel, adică pe scurt spus cu nuiele, 
numite în Latină FASCIS.MUSSOLINI .A reușit să creeze 
teroarea în stat așa cum reușise să o facă și în școala în care a 
învăţat. Analiza antropologică poate spune că era caucazian 
nordeuropid tip I, adică germanic. Forma feţei, a osaturii îi 
trădează o origine germanică, gotică. Este printre puţinii mari 
dictatori CU ADEVĂRAT RECI  afectiv emoţional, fiind 
aproape zero. Pe scurt era un fel de robot care își urma numai 
scopul. Se spune că nu s-ar fi îndrăgostit cu adevărat niciodată, 
era incapabil de a iubi, poate aceasta a fost și cauza afecţiunilor 
care l-au dus la impotenţă. Această condiţie care înclină 
balanţa către  patologic i-a creat multe frustrări și nu e deloc 
de mirare că l-a împins către un fel de comportament sadic, 
plăcerea de a simţi suferinţa, moartea celor care nu îl adulau. 
Se pare că o problemă asemănătoare cu cea a lui o avea și 
Nicolae Ceaușescu, considerat total non afectiv și cu probleme 
de potenţa sexuală. Unii analiști îl considerau pe Mussolini că 
ar fi fost  foarte apropiat ca fire de Împăratul roman Nero, care 
și-a ucis familia și în paranoia sa legendary se spune că ar fi 
făcut pact cu satan pentru a fi înţeles de prostime.

va urma
Marius Radu, antroplolog

Portretul psiho-antropologic al marilor dictatori
Originea ideii de dictatură trebuie 

privită și prin prisma biologiei și a 
sociobiologiei. Să nu uităm că omul a 
evouluat din maimuţe primate, rude cu 
cimpanzeii unde șeful, individul alfa se 

poate spune că era un dictator adevărat, 
mai sever decât în cazul altor specii sociale 
precum lupii, elefanţii. Lumea Epocii 
Pietrei a supravieţuit datorită șamanilor 
dictatori care impuneau legi stricte 

neiertătoare. Marii Împăraţi al Epocilor 
precreștine, ca și cei de după Iisus erau 
dicatori despre care uneori se vorbește 
foarte frumos, cum ar fi spre exemplu 
Traian cu care ne mândrim ca romani din 

raţiuni un pic ilogice. Dacă facem un salt 
către istoria contemporană, aici îi vom 
judeca diferit pe dictatori odată ce avem 
aspecte comparative cu unele zone unde 
începea să existe democraţie.
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În câte țări apare ziarul VOCEA TA? 
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Câștigătoarea 
concursului din 

numărul trecut este: 

Ioana Maria Negoiță 
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Considerat unul dintre cei
mai mari scriitori americani,
poreclit de unii critici literari
“Shakespeare al Americii”,
Ernest Hemningway (1899-
1961) a avut o viaþã extrem
de palpitantã, desprinsã parcã
din paginile romanele sale. În
viaþã ca ºi în dragoste,
prozatorul american a fost un
nestatornic.  A fost cãsãtorit
de patru ori ºi s-a îndrãgostit
de mult prea multe ori. Iubea
intens, pasional ºi suferea în
egalã mãsurã. Sensibil ºi
vulcanic, Hemingway a
moºtenit caracterul tatãlui
sãu. Clarence Hemingway a
fost un pãrinte sever, de la
care, viitorul scriitor a
moºtenit personalitatea
bipolarã ºi tendinþele
sinucigaºe. Mama lui, Grace
Hemingway, era o femeie
religioasã, care, din motive

de sãnãtate a renunþat la visul
de a deveni cântãreaþã de
operã. 

La vârsta majoratului
tânãrul Hemingway participã
la Primul Rãboi Mondial  ca
voluntar la crucea roºie ºi
ajunge sã lupte în Italia.
Dupã câteva luni este rãnit
încercând sã salveze viaþa
unui soldat iar ca pacient într-
un spital italian se
îndrãgosteºte prima datã de o
asistentã americanã  mai
mare ca el. Deºi la început
pãrea cã tânarã îi rãspunde cu
acelaºi sentimente, ea se
desparte de eroul american,
pe motivul diferenþei de
vârstã.  Atracþia lui
Hemingway pentru femeile
mature, puternice ºi extrem
de inteligente a rãmas o
constantã a preferinþelor lui.
Hadley, prima lui soþie era cu

8 ani mai mare ca el.
Împreunã au trãit o poveste
de dragoste frumoasã care s-a
consolidat la Paris, pe vremea
când Hemingway începea sã
se remarce ca scriitor. A doua
lui soþie Pauline Pfeiffer, a
fost ca ºi urmãtoarele neveste
ale lui Hemingway, ziaristã.
Împreunã au avut doi bãieþi :
Patrick ºi Gregory. Cãsãtoria
lor s-a destrãmat în 1940
când prozatorul a cunoscut-o
în Spania, în perioada
rãzboilului civil, pe  Martha
Gelhorn care era ºi ea
corespondent de rãzboi.
Tânãra jurnalistã l-a încurajat
pe Hemingway sã treacã spre
o nouã etapã de creaþie
literarã. Astfel a apãrut
romanul “Pentru cine bat
clopotele”, care s-a vândut în
peste 1 milion de exemplare
ºi a fost tradus, ulterior, în
mai multe limbi. Firi
aventuriere ºi independente,
extrem talentate, Martha ºi
Hemingway au avut o
cãsnicie scurtã, ce a durat
doar 5 ani!

Înainte de pronunþarea
acestui al treilea divorþ în
viaþa romancierului american
îºi face apariþia o atragãtoare
ziaristã de la “TIME”, Mary
Welsh. Ca ºi Hemingway,
Mary mai trecuse prin douã
cãsnicii iar din momentul în
care l-a cunoscut, pe Ernest a
renunþat la profesia ei, pentru
a fi alãturi de soþul pe care îl
adora.  

S-au cunoscut la Paris, în
1944 iar doi  mai târziu, dupã
pronunþarea divorþului lui
Mary,  s-au cãsãtorit. În
perioada mariajului lor au
cãlãtorit mult, au avut mai
multe reºedinþe : în Cuba, în
Key West (Florida),  în
Ketchum  (Idaho).  Mary era
o femeie înþelegãtoare ºi
rezistentã, care ºi-a dat seama
de timpuriu cã nu-i va fi uºor
cu un soþ irascibil, depresiv,
care iubea aventura,

petrecerile ºi a cãrui sursã de
inspiraþie ajunsese în faza
declin. Cu toate aceste
defecte marele scriitor o
iubea sincer ºi o aprecia
enorm. Uneori îºi exprima
afecþiunea prin intermediul
scrisorilor pe care i le trimitea
când se afla în Cuba ºi era la
pescuit pe vasul “Pilar”. Într-
una dintre scrisorile
expediate din Cuba, scriitorul
recunoºtea  cã îi este extrem
de dor de ea. Numind-o pe
Mary Welsh “ºtrengãriþa mea
preiubitã”, îi adresa rânduri
încãrcate de romantism ºi de
dor. Ei au rãmas împreunã
pânã în anul 1961, când
scriitorul  a decis sã plece
dintre cei vii, sinucigându-se.

Viaþa lui a fost o sumã de
suiºuri ºi coborâºuri, de
realizãri ºi poticniri. Prin
romanele, volumele de prozã
scurtã, articolele ºi
reportajele pe care le-a scris a

marcat în mod hotãrâtor
evoluþia literaturii americane.
Scriitorul Ernest Hemingway
a fost un titan, omul
Hemingway a fost erou, un
explorator, un bãrbat
controversat, mereu îndrã-
gostit, mereu pregãtit pentru
noi experienþe ºi noi aventuri.
Referindu-se la talentul sãu
remarcabil James Joyce
spunea despre Ernst Hemin-
gway cã “a redus complet
graniþa dintre literaturã ºi
viaþã”.  Autorul celebrelor
romane : “Pentru cine bat
clopotele”, “Bãtrânul ºi
marea” , “Grãdina raiului”,
“Dealurile verzi ale Africii”,
a fost recompensat cu
numeroase premii ºi distincþii
literare dintre care cele mai
importante sunt : Premiul
Pulitzer (1953) ºi Premiul
Nobel pentru Literaturã
(1954).

Liliana Moldovan

CELEBRE POVEªTI DE DRAGOSTE

Ernest Hemingway ºi
caruselul iubirilor sale
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Mulţi dintre noi cerem ajutor prietenilor 
sau familiei atunci când vine vorba de 
găsirea partenerului perfect. Dar și zodia 
îţi poate fi utilă!

Berbec
Berbecul este o persoană agresivă, curajoasă 
și energică. Optimist și determinat, dorește 
să realizeze tot ce e posibil în viaţă. El ar 
dori să se bucure de compania unei persoane 
încrezătoare pentru care este gata să-și asume 
riscuri. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Leu, Săgetător, 
Gemeni şi Vărsător.
Taur
Taurul e o persoană fiabilă și senzuală. 
Deoarece este foarte loială și are nevoie de 
o persoană care vrea un angajament serios. 
În plus, el dă importanţă atracţiei fizice. E 
acel gen de persoană care iubește mesele la 
lumina lumânării sau plimbările lungi pe 
plajă. Potenţiali parteneri perfecţi: Scorpion, 
Rac, Capricorn, Fecioară şi Peşti.
Gemeni
Gemenii sunt petrecăreţi, jucăuși și inte-
resanţi. Cu spiritul și umorul lor, este ușor 
pentru ei să impresioneze pe oricine. Deci, o 
persoană iubitoare de distracţie este cea mai 
bună alegere pentru ei. Potenţiali parteneri 
perfecţi: Săgetător, Leu, Balanţă, Berbec şi 
Vărsător.

Rac
Racului îi poate lua ceva timp să se deschidă. 
Dar, odată ce o fac, oricui îi va fi greu să îl 
înlocuiască. El poate avea o personalitate 
destul de complicată. Face totul cu pasiune și 
îi place să se implice în relaţiile pe care le are. 
Deci, el este gata să aștepte pe cel care este la 
fel de fascinant ca și el. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Scorpion, Taur, 
Peşti şi Fecioară.
Leu
Leul este cunoscut ca fiind o persoană opti-
mistă. E condus de dorinţa de a fi admirat și 
iubit. El se simte confortabil cu cineva care 
este încrezător și capabil să-i menţină viu 
interesul. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Gemeni, 
Balanţă, Săgetător şi Berbec.
Fecioară
Într-o Fecioară vei găsi un amestec de inte-
ligenţă, spontaneitate și bun simţ. Are o min-
te ageră și o atenţie deosebită pentru detalii. 
Cunoscută ca fiind perfecţionistă, ea nu 
suportă incompetenţa și prostia. Caută ceva 
sofisticat și total dedicat. Potenţiali parteneri 
perfecţi: Scorpion, Capricorn, Rac şi Taur.
Balanţă
Persoanele născute sub acest semn zodiacal 
sunt blânde și iubitoare de frumos. Ele au o 
personalitate fermecătoare, făcând oamenii 
din jurul lor fericiţi. Ele sunt mulţumite dacă 

vor avea un partener care arată bine fizic, e 
inteligent și are o personalitate puternică. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Gemeni, 
Vărsător, Săgetător şi Leu.
Scorpion
Scorpionul este curajos și puternic. Dacă se 
concentrează pe ceva, nimic de pe pământ 
nu se poate pune în calea lui. Îi place să 
se afle în compania unui partener care îi 
oferă provocări și îl inspiră. El oferă iubire 
profundă și necondiţionată. Deci, el e în mod 
natural atras de o persoană cu imaginaţie 
bogată și profunzime. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Peşti, Fecioară, 
Capricorn şi Rac.
Săgetător
Săgetătorul e o persoană incitantă și vibrantă, 
hotărâtă să trăiască viaţa la maximum. El 
preţuiește libertatea și independenţa. De 
aceea, nu dorește ca oamenii posesivi să fie în 
jurul lui. Îi place să se întâlnească cu persoane 
deschise și cu spirit liber. Potenţiali parteneri 
perfecţi: Leu, Vărsător, Berbec şi Balanţă.
Capricorn
Capricornul e ambiţios, conservator și 
util. Cu capacitatea lui de a se concentra 
asupra muncii și cu un mare sentiment de 
responsabilitate, el poate fi un lider extrem de 
bun și un organizator de excepţie. Fiind cel 
mai hotărât din întreg zodiacul, e pretenţios 
atunci când vine vorba de alegerea partenerul 

de viaţă. Oricine care are clasă, e inteligent 
și are stil se poate încadra în definiţia lui 
de partener ideal. Dar ei ar trebui să fie, de 
asemenea, loiali în relaţie. 
Potenţiali parteneri perfecţi: Peşti, Taur, 
Fecioară şi Scorpion.
Vărsator
Vărsătorul este un bun prieten, e foarte 
popular și umanitar. Dacă ești pregătită 
pentru momente nebunești și distractive, 
atunci acesta va fi fericit să te aleagă. 
Și dacă ești o persoană cu un simţ al umorului 
dezvoltat, te poţi îndrăgosti de un Vărsător. 
Un talent pentru gătit este ceva care îl poate 
impresiona, deoarece e foarte gurmand.
Potenţiali parteneri perfecţi: Balanţă, Berbec, 
Gemeni şi Săgetător.
Peşti
Pentru ei, relaţiile umane sunt foarte impor-
tante și le preţuiesc mai presus de orice altce-
va în viaţă. Ei sunt, de asemenea, extrem de 
sensibili, emotivi și au multă imaginaţie. 
Ei caută un partener puternic și optimism 
pentru a-i face pe ei să fie la fel. Dacă ai o 
minte creativă, Peștilor le va plăcea compania 
ta. Vorbește despre orice, chiar dacă e un 
subiect neconvenţional sau ciudat, pentru că 
vor fi interesaţi să asculte.Potenţiali parteneri 
perfecţi: Rac, Scorpion, Capricorn şi Taur.

Sursa: http://bucatarianoastra.online

Acesta este sufletul pereche al fiecărei zodii. Cu cine ar trebui să rămâi toată viața
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IMOBILIARE
uParticular vând teren construibil 503 
mp situat central în Tulcea, Str. Gavrilov 
Corneliu 270a (fosta 23 August). Preţ 
negociabil. Tel. 49602175309
uCaut apartament ieftin cu 2 sau 3 camere 
în Fürth, Stein sau Nürnbergingurü cu 
trei copii. Mama are servici. Con tact la 
numarul de telefon: 0911 38477581 sau 
0151 71804949
uFamilie cu 3 copii, căutăm urgent 
apartament de închiriat în orașul 
Nürnberg cu 3-4 camere (de la 70 mp) cu 
preţul între 700-800 euro. Tel de contact: 
+49 157 75112144 
uOfer cameră spre închiriere, condiţii 
deosebite în zona Fürth. Telefon: 0176 723 
77718
uVânzare casă în Băile Olănești, la 
strada principală. Încă nu este racordata 
la conducta de gaz, care este nouă și 
trece pe la poartă. Este racordată la 
curent electric, apă potabilă, telefon, 
internet. Curtea are pomi fructiferi, 
pe rod. Beciul unde se poate amenaja 
o cramă are aproape 100 m.p. Parterul 
are o cameră mare de cca 30 m.p și un 
living de peste 60 m. p. cu bucătărie stil 
bar și baia destul de mare. La etaj sunt 
3 dormitoare, o sală închisă și o cabină 
de duș, Spre râul Olănești are o terasă 
supraetajată de 60 m.p fiecare (parter 
și etaj). Preţ negociabil 110 000 euro. 
Relaţii despre casă la tel 004 - 07400 
74249 sau 004 - 07200 09884.
uSuntem doi tineri care curând vom 
deveni părinţi si căutam un apartament cu 
3 camere până în  550 Euro fără cheltuieli! 
Vă mulţumim! Nr de tel 015145089857
uSubînchiriez o cameră mare mobilată 
pentru 2/3 persoane în Germania- Fürth. 
Toate condiţiile (baie și bucătărie). Telefon: 
01520274 22 00
uVând casă 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
cămară cu gresie și faianţă nouă. Garaj 

Materialele din aceste paginã sunt publicitare. Răspunderea
pentru conţinutul lor NU aparţine ziarului VOCEA TA.

Personal Control Calitate. F/B pentru 
clienţii noştri cu renume din zona Nürnberg
Responsabilităţi:
-  Efectuarea de control al calităţii 

produselor
- Respectarea procedurii de control
-  Cunoașterea limbii Germane la nivel 

minim comunicativ
Nu se percep taxe sau comisioane
Beneficii:
- Contract de muncă german
- Asigurare medicală
-  Asistenţa la întocmirea documentelor 

necesare
Angajator:
Ballin Personalservice GmbH
Zeltnerstr.3
90443 Nbg
INFO C. Suteu
Tel:015207913273

Închiriez masă de manichiură
în atelierul meu cosmetic din

Eibach la o manichiuristă
(specialitate unghii False şi gel).
Informaţii 0911 64116868 sau

0174 34997052

Organizăm spectacole cu echipă 
completă: artişti, ingineri de sunet, 
de imagine, regizor şi scenograf etc 
la preţuri pentru toate buzunarele. 

Asigurăm şi cerem seriozitate 
maximă. Detalii: Telefon +49 152 

122 47 555.

Cântec, joc şi voie bună cu duetul
VALERIA STOIAN şi Charly TM

Tel. 0171-404.8002

mare, grădină cu viţă de vie pe spalier + 3 
fântâni în Localitatea Lovin. Preţ: 33000 
Euro. Telefon: 01522 1513804
uFamile mixtă (sas şi român) cu 3 copii. 
Căutăm locuinţă sau casp cu 4-5 camere 
de închiriat în localitatea Nürnberg sau 
împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.
uINCHIERIEZ la o Familie serioasă, 
pe termen lung APARTAMENT cu 2 
camere situat în zona Piaţa Rahova. Este 
dotat cu geam termopan nou în bucätärie 
faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet, 
dormitor,  baie,balcon etaj 3 Preţ 170 de 
euro +garantie tel.0151-63684936 seara 
după ora 18.30 
uVând casă în orașul Jimbolia, România. 
Zonă Centrală, compusă din 5 camere, 2 
băi,2 bucătării,anexe pentru porci și pă sări, 
magazie mare,grădină. Casa este com par-
timentată în așa fel încât pot locui 2 fa milii 
cu baie și bucătarie separată. Preţ nego-
ciabil: 35000 Euro. Tel: 0040 - 76 150 5924
uVând casă în orașul Agnita. Zonă 
Centrală, compusă din 4 camere de 
110mp. Suprafaţa totală este de 1500 m.p. 
Totul este nou renovat. Preţ: 90.000 Euro.  
Telefon: 0911/ 6588352.

SERVICII
uDacă ai un eveniment, că este mare 
ori mic și ai nevoie de cineva ca DJ, ori 
conferinţă și este o sală de exemplu și 
trebuie neapărat microfon, mixer și 
microfon, sună-mă și facem un termen. 
Am două sisteme, unul pentru 5000 de 
persoane garantat și unul pentru 350 de 
persoane. Nu contează că este încăpere, ori 
în spaţiul liber. Telefon: 0176 71213214
uDoamnă cu studii psiho-sociologice. 
Caut persoane care au nevoie de 
consultanţă psiho-socială, cu sau 
fără dizabilităţi din zona Nürnberg/ 
Erlangen/ Fürth. Sunt cetăţean român 
şi german, vorbesc ambele limbi bine. 
Telefon: 0160 33 73 128.

uCentrul Cultural Austro Român Graz vă 
așteaptă din 15 Septembrie 2017 cu proiecte 
noi. De asemenea dacă aveţi idei sau 
propuneri nu ezitaţi să ne scrieţi pe email 
romaniidingraz@yahoo.com. Pe lângă 
cursurile și Worksopurile diversificate 
vă oferim Cursuri de limba germană cu 
predare în limba română. Vă așteptăm cu 
drag!
uCaut familii sau persoane în vârstă- 
cetăţeni germani pentru îngrijire. Telefon: 
0151 43510905
uCosmenticiană, make up artist cu 
diplomă și ex pe rienţă 11 ani în domeniu, 
doresc colaborare sau anga jare. Sunt 
vorbitoare de limba germană nivel A2.  
Email: artemiza_make_up@ yahoo.com. 
Tel 015163990467.
uCaut lucru în: amenajări interioare, 
faianţă, gresie în Nürnberg și  împrejurimi. 
Îmi ofer serviciile la firme sau privat. 
Telefon: 0152 57004526 sau 0911 21535108. 
Calitate și bun gust!
uTânăr 35 ani, cu experienţă în domeniul 
construcţiilor, amenajări şi finisaje 
interioare şi exterioare, îmi ofer serviciile 
în domeniu în zona Nürnberg. Telefon: 
0160 33 73 128 . Calitate şi comfort!

LOCURI DE MUNCĂ
uDomn 47 ani, caut de muncă pe 
teritoriul Elveției; dețin ausweiss tip 
B cu drept de munca, posesor auto și 
deținător permis conducere categoriile B 
și C, cunoștințe limba germană nivel A2, 
flexibil, punctual și corect. Informații la 
telefon: 0041 779662037
uElena, 58 ani, caut loc de muncă îngrijire 
la bătrâni, copii. Am mai lucrat în aceste 
domenii în Anglia timp de 5 ani. Telefon: 
004 744105672
uCaut de lucru în zona Nürnberg vorbesc 
italiana și româna, aș dori dacă se poate în 
domeniu hotelier sau restaurant. +49 160 
98540374
uFamilie serioasă, soţ și soţie, căutăm de 
lucru în Nürnberg sau  împrejurimi. ªofer 
autoutilitară 3.5  și soţia ca menajeră sau în 
curăţenie. Telefon: 015175648027
uCaut loc de munca în fabrică sau la 
curăţenie, ori în alt domeniu cu cazare 
inclusă și anmeldung (Nurnberg). Am 20 
de ani, rog  maximă seriozitate. Menţione 
faptul că nu cunosc lb. germana. Nr de 
telefon: 0040741989116  +4915168584944.
uCaut de lucru în construcţii, amenajări 
interioare sau exterioare, acoperișuri, 
lucrări cu tablă, fabrică sau orice domeniu 
în Nürnberg sau apropiere. Telefon: 0151 
2921021 Mulţumesc anticipat! 
uDorești să lucrezi  în consultanţă 
financiară și vrei să intri într-o echipă de 
succes? Îţi place să ai un program flexibil 
și dorești să avansezi rapid? Mai multe 
detalii la nr de telefon: 0160 33 73 128 

85
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Dorești să faci parte din membrii 
Asociaţiei DACIA e.V. din Nürnberg?
Ești o persoană cu ambiţii și dorești 

să faci ceva pentru comunitatea 
română?

Atunci sună la numărul de telefon: 
0049 160 33 73 128 sau scrie-ne pe 
adresa: asii.romani@ yahoo.com. 

Vom găsi împreună  
o metodă de a colabora!

ISSN 2191-7272
Ziar distribuit pe teritoriul

Germaniei, Austriei, Belgiei, Elveţiei, 
Franţei şi Olandei. Pentru publicitate şi 
abonamente vă rugăm să ne contactaţi 

la numerele de telefon din căsuţa 
redacţională.

Cadru farmaceutic din România, 
cu experienţă în vânzări, gestiune, 

contabilitate primară, abilităţi de utilizare 
a calculatorului, MS Office, administrare 

bază de date, engleză avansat, franceză 
mediu, carnet de conducere cat. B, 

doresc angajare ca secretară / asistent 
manager/ operator calculator/ gestionar/ 

vânzătoare/ recepţioner hotel (front desk)/
asistentă personala. Tlf: + 40722.988.687; 

email:prettydaniola@gmail.com.

Mã numesc, Vasi Rodica şi îmi caut fratele, în 
Germania, oraşul Nünberg. Pe fratele meu, 
îl cheamă, Rauch Nikolaus, (luând numele 
soţiei, de RAUCH, înainte l-a chemat VASI 

NICOLAE) este născut, în data de 12 martie 
1968. A plecat din România, în anul 1990 în 
Germania, fiind căsătorit, cu o nemţoaică 
din România, pe nume Rauch Leni, cu care 
are două fetiţe. Au divorţat şi s-a căsătorit 

cu altă nemţoaică din România, stabilită în 
oraşul Nünberg, pe nume Rita, cu aceasta 
are un băiat şi o fată, din auzite am înţeles 

că a divorţat şi de aceasta. Ultima dată, l-am 
văzut când a fost la mine cu soţia Rita, acum 

vreo 15 ani, în Arad, cartierul Grăieste. 
Nr. meu de telefon este: 0040743980607. 
Mulţumesc şi doamne ajută, să-l găsesc.

Nu mi-am găsit jumătatea. Am 53 ani, 
1.60, 55 kg şi îmi place să călătoresc. 

Dacă ştii cât de cât germana şi doreşti să 
cunoşti un bărbat simplu, manierat şi 

educat, contactează-mă:
Telefon: 0173 790 3740

Boxe 1200x4 WattOPERA15,12, Mixer 
YAMAHA mg12xu, Microfon SHURE 
GLXD 24, Instinct dj control serie 
HERCULES serie 2, KORG Monoloque 
+ Decksaver. Toate echipamentele au fost  
achiziționate în perioada ianuarie-aprilie a 
acestui an. Totul vine cu acte și garanție.
Pretul aproximativ 4800 euro. Pret vanzare-
4300euro negociabil. Pentru mai multe 
informații, sunați la: Tel: 095118561652, 
Mob: 017671213214

Aveţi probleme cu limba germană? Nu 
vă descurcaţi la Instituţiile publice, școli, 
protecţia copilului și grădiniţe? Vreţi 
să știţi cum poate fi încadrat copilul 
dumneavoastră în sistemul școlar din 
Germania? Apelaţi cu încredere la mine. 
Sunt școlarizată în acest domeniu de orașul 
Nürnberg și Institutul Psiho-pedagogic.
De asemenea, recunoscută de Instituţiile 
Școlare din orașul Nürnberg. Telefon: 0160 
33 73 128. Notă: îmi pot oferi serviciile 
numai pe teritoriul oraşului Nürnberg!

uAngajez 2 băieţi capabili de muncă în 
domeniul demolări. Salariu negociabil cu 
Gewerbe în zona Fürth, Nürnberg. Telefon 
0176 723 777 18.
uSunt Ștefan și sunt în căutarea unui loc 
de muncă. Muncitor  în fabrică, curăţenie, 
spălat de va se în restaurant. Tot ce se poate 
munci. Tel. 076948459
uTânăr 36 ani, caut loc de muncă cu 
program întreg. Deţin permis categoria 
B, disponibilitate de program prelungit, 
deplasări în străinătate, în zona Nürnberg. 
Informaţii la telefon: 01603373128, după 
data de 25 Martie sau oricând la numărul: 
0040 0732767686

MATRIMONIALE
uDoamnă 45 ani, singură, doresc să 
cunosc un domn între 45-52 ani pentru o 
rela’ie serioasă. Sunt româncă, vorbesc și 
engleza. Telefon 0040 742370942
uDoamnă 64 ani, singură, doresc să 
cunosc un bărbat între 62-72 ani pentru 
o relaţie bazată pe încredere și respect. 
Vorbesc limba italiană și ucrainiană. 
Telefon: 004 746907886
uSuntem doi tineri de 30 ani. Căutăm 
femei care vor dragoste deplină și fără 
obligaţii. Telefon: 015163896515
uDoamnă singură 58 ani, doresc să 
cunosc un domn pentru o relaţie frumoasă, 
bazată pe respect și încredere. Telefon: 004 
744105672
uDoamnă 60 ani, singură, doresc să 
cunosc un domn între 60-65 ani pntru 
o relaţie serioasă, bazată pe încredere și 
respect. Telefon: 004 740205492

DIVERSE
uVând bijuterii (Modeschmuck), fabricate 
în Germania, En-gros 16.000 buc. / 1 Euro 
buc. (ușor negociabil), Tel :0049 162 939 
4524.
uȘcolarizăm personal pentru meseria de 
asistent îngrijire bătrâni- asistent medical. 
Durata școlarizării 3 ani, plus școala 
de limba germană aproximativ 5 luni. 
Informaţii la: 0151 47860834

Companie privată angajează în Germania 
personal calificat pentru instalații electrice 

şi prelucrarea metalului. De asemenea 
 se caută şi muncitori necalificați.

Cazarea nu este inclusă  
şi începe 13€/zi depinde de confort.

COMISION %
Salariul creşte în funcţie de experienţă.

Pentru mai multe detalii vă rugăm  
să ne contactați

 Nr Tel. de Germania 017631373590 

Vând teren intavilan 3,5 ha înconjurat de 
pădure cu dublă deschidere la astfalt și 
pădure, utilităţi, situat în zona Scrovistea 
Preţ 8 euro mp 0744409675
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și oriunde vezi 
sigla MoneyGram.

Descoperă

cash • cont bancar • online • app

Alege cum preferi să transferi bani la Moneygram.de/myway

MoneyGram e diponibil în peste 
3000 de locații în România, inclusiv:

Când investești
în educație și

îndeplinești visuri.
Ăsta-i DORUL™
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