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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?

Poveștile de dragoste ale 
marilor scriitori vor rămâne 
mereu în zona de interes 
a iubitorilor de literatură 
fiindcă ele dezvăluie aspecte 
picante, mai puțin cunoscute, 
din viața unor autori celebri 
de poezie și proză. Viața 
amoroasă a lui Schiller nu 
face excepție de la această 
regulă deoarece viața lui a fost 
la fel de fascinantă ca și opera 
pe care a scriso.

Născut în luna noiembrie 
a anului 1759, în Marbach în 
regiunea Würtemberg, Johann 
Christoph Friedrich von Schiller 
(17591805) este, după cum se 
știe, un reprezentant marcant 
roman tismului german care a 
intrat în literatura universală 
prin nemuritoarele lui opere 
poe tice dar și prin scrierile sale 
din domeniul filosofiei și dra
maturgiei. 

Viața acestui scriitor german 
a stat sub semnul talentului său 
literar extraordinar dar și al 
unor iubiri obsesive și pătimașe. 
Rebel și romantic, Schiller a fost 
un răzvrătit, un avangardist și 
un etern îndrăgostit. Chiar dacă 
tatăl său la obligat să urmeze o 
carieră militară, devenind medic 
militar în cadrul unui regiment 
din Würtemberg, Schiller sa 
dedicat scrisului și a debutat 
literar în 1781 cu o piesă de teatru 
romantică inspirată de ideo
logia specifică Revoluției Fran
ceze, piesă intitulată “Hoții”. 
Doi ani mai târziu, respectiv în 
1783, devine pentru scurt timp, 
poet al teatrului din Mannheim 

scriind și punând în scenă piesele 
“Conjurația lui Fiesco” și “Intrigă 
și iubire”. Influențat de marele 
Goethe, de care îl lega o lungă 
și profundă prietenie, Schiller 
scrie întrun moment de mare 
inspirație binecunoscuta poezie 
“Zur Freude” (“Către Bucurie”), 
poem care la inspirit pe Bethoven 
când a compus “Oda Bucuriei” și 
a folosit textul poeziei în ultima 
parte a Simfoniei a 9a.

Ca gânditor romantic,  Schiller 
sa preocupat mai ales de 
domeniul esteticii și al an tro 
pologiei filosofice fiind adep tul 
teoriei potrivit căreia eman ci
parea omului se poate realiza 
nu mai prin libertatea gândirii și 
apropierea de cultură. Pe  lângă 
studiile și eseurile filo sofice, scrie 
și publicistică și conduce din anul 
1794 revista “Die Horen”, unde 
publică și Goethe. 

Trebuie să reținem că în do
meniul creației literare dragostea 
lui Friedrich von Schiller sa 
îndreptat către poezie și teatru. 
În viața personală, a iubit două 
femei, pe Charlotte și  Caroline 
von Lengefeld, două surori căsă
torinduse, în cele din urmă, cu 
Charlotte. Considerat scandalos, 
interesul lui Schiller pentru cele 
două surori din Weimar a dat 
naștere la tot felul de controverse 
și reacții nega tive din partea 
societății. După o perioadă de 
câteva luni în care între poetul 
german și Charlotte se dezvoltă o 
frumoasă corespondență, Schiller 
ia decizia să se căsătorească cu 
Lotte. Întro scrisoare pe care 
io expediază viitoarei lui soții, 
Schiller își exprimă speranța că 

femeia pe care o iubește, adică 
Charlotte von Lengefeld, va 
accepta să îi devină tovarășă de 
viață. Pentru a o convinge de 
trăinicia și puri tatea sentimentelor 
pe care le are față de femeia iubită, 
poetul recunoaște, că nici un 
bărbat în afară de el nu ar putea să 
o iubească atât de complet și pur 
deoarece iubirea și prietenia lor a 
devenit indestructibilă iar poetul 
a făcut din ea sensul întregii sale 
vieți.

Caroline, cea pe care a Schiller 
o numea “îngerul vieții mele” îi 
devine soție în 1790 iar în timpul 
căsniciei lor au avut patru copii, 
doi băieți și două fete. Viața 
familiei Schiller nu a fost ușoară 
datorită firii rebele a poetului 
și constituției lui bolnăvicioase. 
Dar, cu câteva zile înainte de a 
muri, întro scrisoare adresată 
soției lui, poetul german îi mulțu
mește pentru faptul ia dăruit 
o viață armonioasă și ia oferit 
liniștea necesară pentru a se 
ocupa de literatură.

E important să reținem că 
unele din scrisorile de dragoste 
compuse de Friedrich von 
Schiller sunt  expuse în muzeul 
care îi poartă numele (muzeu în
ființat la Marbach, în localitatea 
unde sa născut) iar povestea 
triunghiului amoros Caroline
SchillerCharlotte devine tema 
centrală a romanului scris de 
Caroline von Lengefeld: “Agnes 
von Lilien”, unde două femei din 
înalta societate sunt îndrăgostite 
de același baron.

Misterele referitoare la căs
ni cia dintre Friedrich Schiller 
și Charlotte Lengefeld, și cele 

legate de viața boemă pe care 
șia construito, sau transferat 
și asupra corespondenței lui 
Schiller în sensul că  unii criticii 
literari au presupus că o parte din 
scrisorile și scrierile lui Charlotte, 
care avea și ea talent literar, sar fi 
amestecat printre paginile scrise 
de Schiller.

Evident, talentul literar al lui 
poetului născut în Marbach se 
află dincolo de orice îndoială. 
Ad mirabilele piese de teatru, 
poezii, eseuri, studii filosofice, 
emoționantele pagini de cores
pondență stau mărturie în acest 
sens. Fascinat de frumusețea 
min ții umane,  apărător înfocat 
al nevoii de libertate a omului, 
Schiller credea că poezia se naște, 

ca și viața, dintrun “strălucit 
ames tec de credință și dragoste”. 
Poetul german a vorbit în versuri 
despre frumusețea îngerească a 
iubirii, declarând indirect, că, 
pe parcursul întregii sale vieți 
a prețuit, mai mult decât orice, 
două lucruri : libertatea și iubirea.
(A se vedea : 
 “Love Leters of Great Men 
and Women” / Edited by Ursula 
Doyle, Pan BooCs, London, 2010. 
P. 4547 )
 https://www.theguardian.com/
stage/2009/nov/22/friedrich
s c h i l l e r a n n i ve r s a r yf i l m
biography
 https://ro.wiCipedia.org/wiCi/
Friedrich_von_Schiller)

Liliana Moldovan

CELEBRE POVEŞTI DE DRAGOSTE

Valențele unei căsnicii neobișnuite:
Friedrich și Caroline Schiller
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Cum ne vindecăm 
“copilul interior”?
Copilul interior există în fiecare dintre noi, se comportă și 
reacționează ca atare, este o instanță psihică plină de energie, de 
creativitate, reprezintă acea parte din noi care exprimă cele mai 
profunde nevoi de securitate, încredere, grijă din partea celorlalți, 
afecțiune și mângâiere, este tot ceea ce avem nevoie pentru a clădi o 
lume mai bună.

De cealaltă parte, cunoscutul 
psiholog Angela Nuţu consideră că acel 
“copil interior” mai este, în același timp, 
și acea instanță psihică purtătoare a 
traumelor emoționale și a tuturor 
durerilor acumulate în copilărie; aici își 
au sediul sentimentele de insecuritate, 
singurătate, teamă, ostilitate, rușine 
și culpabilitate, sentimente ce pot fi 
actualizate la vârsta adultă.

“Când sunt copleșiți emoțional, 
oamenii tind să se regenereze și să 
revină la strategiile din copilărie 
pentru ași satisface nevoile. Atunci 
când mintea este supraîncărcată, 
este natural să căutăm o evadare. În 
momentele de criză, comportamentele 
de apărare (de exemplu: evitarea) ne
au ajutat să facem față provocărilor. 
Totuși, menținerea fixă a unor moduri 
de reacție duce la rigiditate și ne 
împiedică să fim flexibili, adică să 
alegem în acord cu binele nostru, nu 
cu fricile, temerile, anxietățile noastre. 
Un mod de a fi trăi bazat prea mult 
pe securitate este alimentat de frică, 
în timp ce asumarea și îmbrățișarea 
emoțiilor, fie ele și negative, permite 
exprimarea libertății personale în mod 
benefic pe calea creșterii personale”, 
explică psihoterapeutul Angela Nuţu, 
vicepreședintele Asociaţiei Române de 
Hipnoză.

Rănile din copilărie nu se vindecă 
automat la maturitate 

Deși majoritatea adulților sunt de 
părere că vârsta cronologică îi vindecă 
de experiențele copilăriei, lucrurile nu 
stau deloc așa. Rănile nevindecate din 
copilărie ne însoțesc permanent pe 
parcursul vieții. 

Specialistul afirmă că nucleul 
emoțional se conturează în perioada 
copilăriei, iar dacă nu acordăm timp și 
atenție vindecării noastre emoționale, 
ajungem să ne ancorăm în experiențe 
repetitive care reflectă experiențele 
emoționale din copilărie. Așadar, noi 
conținem copilul interior în suflet, 
iar cu cât acordăm mai multă atenție 
nevoilor sale, cu atât resursele noastre 
emoționale se deblochează.

“Majoritatea dintre noi avem 
tendința de a trata copilul interior în 
același mod în care părinții noștri ne
au tratat în copilărie: dacă au fost ex
cesiv de critici, și noi vom deveni, față 
de noi înșine excesiv de autocritici, mai 
ales față de impulsurile copilărești și 
iraționale. Dacă am fost neglijați, și noi 
tindem să neglijăm nevoile copilului 
interior. Fără a da dreptul copilului 
din noi să se exprime, fără a răspunde 

ne voilor lui, fără conștientizarea și 
con tracararea tuturor atitudinilor și 
com portamentelor parentale interio
rizate care presupun critică ex cesivă, 
negli jare, abuzuri, negare a sen ti men
telor acestuia, nu vom putea con strui o 
bună imagine de sine”, de clară psiho
terapeutul Angela Nuţu, vice pre șe
dintele Asociaţiei Române de Hipnoză.

De ce copilul meu interior are 
emoții ascunse?

Traumele sau evenimentele neînțe
lese în copilărie lasă copilului sen
timente de rușine, de neacceptare, 
de lipsă de încredere de sine, ceea ce 
înseamnă că el va simți că trebuie săși 
ascundă experiența și emoțiile pentru 
a supraviețui, pentru a se adapta 
mediului.

“De exemplu, dacă ai fost controlat 
de părinți sau ai fost învățat să crezi 
că ești iubit și acceptat doar dacă 
ești “bun” în viziunea lor, atunci 
înveți cum săți ascunzi emoții 
precum tristețea sau mânia. Dacă ai 
experimentat respingerea, abandonul 
sau abuzul, ai învățat să ascunzi 
durerea pentru că te temi că ai putea 
fi rănit sau respins din nou. Dacă ai 
învățat că trebuie să fii bun pentru 
a câștiga dragostea, poți ajunge cu 
ușurință în relații de codependență; 
și dacă ai învățat să ascunzi sau să 
reprimi durerea, este foarte posibil să 
preferi să nu construiești relații solide 
pentru a te feri de suferință”, explică 
specialistul.

Workshop pentru vindecarea 
“copilului interior”

Sâmbătă, 29 septembrie 2018, 
începând cu ora 9.00, la Hotel Europa 
Royale din București, Asociaţia 
Română de Hipnoză, în parteneriat 
cu Pro Succes Training, organizează 
Workshopul “Vindecare Copilului 
Interior” pentru toate persoanele 
care încă nu au reușit o reconciliere 
cu trecutul și sunt bântuite de 
experienţele negative din copilărie. 
Detalii pe www.hipnoza.ro/copil. 

Vindecarea Copilului Interior 
este una dintre cele mai puternice 
și eficiente metode de dezvoltare și 
transformare personală. În același 
timp, există trei motive principale, 
pe lângă creșterea încrederii de sine, 
pentru a începe acest dialog cu copilul 
nostru interior.

1. În primul rând, pentru bucuria și 
liniștea interioară pe care le obținem 
când ne vindecăm, când rezolvăm, 

când ne transformăm. Copilul interior, 
în orice moment, fie se simte iubit, fie 
se simte respins, abandonat de sinele 
nostru Adult. Dacă copilul se simte 
iubit, putem lucra și ne putem juca cu 
bucurie și pasiune. Când copilul se 
simte neiubit, este singur, trist, speriat, 
panicat, deprimat și se simte ca un gol 
în interiorul nostru.

2. În al doilea rând, sunt momente 
în viață când suntem în conflict cu alte 
persoane sau ne lovim de evenimente 
dureroase și experiențe traumatizante. 
Avem nevoie ca toate resursele noastre 
interioare să se afle în echilibru mai 
ales în aceste momente. Dialogul ne 
ajută să ne păstrăm resursele active. 
Când ne simțim puternici, când ne 
simțim iubiți și acceptați ne înțelegem 
mai bine cu ceilalți și gestionăm mult 
mai eficient efectele inevitabile și 
dureroase ale vieții.

3. În al treilea rând, putem vindeca 
durerile și traumele trecutului, atât 
credințele limitative, greșite pe care 
ni leam format despre noi înșine, 
cât și modul în care vedem lumea și 
ne raportăm la amintirile dureroase 
din viața noastră. Problema nu este că 
în trecut am fost răniți, viața în sine 
înseamnă și durere, problema este 
că pentru a ne apăra de suferință am 
învățat să ne închidem și neam creat 
idei false despre propriul sine. Şi fără 
să ne dorim, am învățat să ne tratăm 
în moduri care încă ne provoacă 
durere. Putem învăța acum adevărul 
despre noi înșine și putem învăța 
acum să ne tratăm mai bine. Dialogul 
cu copilul interior ne poate ajuta să ne 
desprindem de trecut și să ne privim 
în prezent cu mai multă blândețe și 
înțelegere. Şi când ajungi să te privești 
pe tine cu acceptare și iubire, ajungi să 
privești întreaga lume cu empatie și 
compasiune.

Angela Nuțu este Psihoterapeut 
și unul dintre cei mai cunoscuţi și 
bine pregătiţi traineri din România, 
vicepreședinte al Asociaţiei Române 
de Hipnoză. Are experiență de peste 
10 ani în domeniul comunicării și 
al instruirii adulților și de peste 15 
ani în domeniul antreprenoriatului 
și al afacerilor. Membru Fondator 
al Asociației Române de Coaching, 
Formator acreditat ANC, Trainer 
acreditat NLP, Trainer acreditat 
Metoda Centrum, Psihoterapeut.

Persoană de contact  Angela Nuțu
Psihoterapeut, Vicepreședinte

0720.071.016
contact@prosuccesstraining.ro

Transmite: Dr. Tănase Tasenţe
Director General Plus Communication

0725.465.508

Meloterapia 
obezităţii – slăbiţi 
cu ajutorul muzicii
Meloterapia, adică tratametul și profilaxia unor boli 
prin audiţii muzicale, capăta din ce în ce mai mult 
succes în medicina alternativă. Astfel, cercetătorii 
danezi de la Universitatea din Haga au testat cu succes 
12 modele de meloterapii pentru slăbit. Acestea au 
dovedit că anumite ritmuri melodice au un efect 
deosebit asupra unor zone din creier implicate în 
controlul hormonal al metabolismului grăsimilor.
Ritmurile tribale ca medicament forte pentru slăbit
Cercetătorii de la Universitatea din Haga au demonstrat 
că percuţiile izolate, fără alte fonduri sonore, care 
respectă un ritm asemănător cu cel cardiac, creează o 
anume stare de încărcare electrică a etajului inferior 
al creierului și mai ales a hipotalamusului. Aceasta 
coincide cu reacţia naturală de confort alimentar, 
învăţată din perioada intrauterină, atunci când 
hrănirea fătului coincide cu amplificarea bătăilor 
inimii mămicii. Ca urmare, ascultând un fond sonor 
asemănător bătăilor inimii, creierul adult va bloca din 
reflex centrii foamei și va mobiliza mecanismele de 
absorbire a grăsimilor din intestin. Astfel, o audiţie a 
unui ritm de tip cardiac, de numai 10 minute, poate 
scădea cu până la 30% absorbţia trigliceridelor și acizilor 
grași rezultaţi din digestia grăsimilor alimentare.
Recomandări:
Ascultaţi muzica ”tribală” cu ritmuri de tip cardiac la 
1520 min. după fiecare masă.
Durata audiţiei trebuie să fie de minimum 7 minute și 
maximum 25 minute.
Este de preferat ca în camera de audiţie să nu fie alte 
surse de zgomot sau alţi stimuli care reduc atenţia de 
la ritmul ascultat. Ca urmare, ascultaţi muzică la căști 
cu toate celelalte aparate electronice stinse.
Pentru a găsi muzica cu ritmuri de tip cardiac nu 
trebuie să căutaţi negative pentru melodii din folclorul 
african sau amerindian. Se pot folosi și unele melodii 
disco, în care nu predomină pasajele vocale, sau puteţi 
comanda la orice muzician baterist înregistrarea unui 
pasaj de 7 minute de percuţii tribale.

Ritmurile monotone alerte
Succesiunile de percuţii identice pe aceeași tonalitate, 
urmate apoi de înlocuirea cu o altă succesiune 
asemănătoare, dar pe un alt ton, sunt și mai eficiente 
în meloterapia obezităţii. Aceste ritmuri, dacă sunt 
suficient de alerte, intră în rezonanţă cu frecvenţele 
de stimulare a unor zone din creier, responsabile de 
controlul hipotalamic al metabolismului lipidic. Deși 
aceste ritmuri se obţin numai pe sintetizator sunt 
mult mai ușor de procurat, fiind frecvent întâlnite în 
melodiile disco ale anilor 1980. (Ex: Bobby Orlando – 
Electric Theatre; New Order – Blue Monday).

Recomandări speciale:
Pe lângă recomandările anterioare valabile pentru 
aproape oricare tip de ritmoterapie, dacă alegeţi 
această variantă de meloterapie, este necesar să res
pectaţi următoarele cerinţe:
 Beţi 200 ml apă înainte de începerea audiţiei.
  Nu fumaţi în timpul audiţiei. Aceste ritmuri cresc 

necesitatea de nicotină, dar absorbţia rapidă a 
acesteia poate declanșa mecanismele îngrășării.

   După audiţie faceţi mișcare timp de 1015 minute 
în aer liber.

  Nu ascultaţi aceste ritmuri înainte de culcare.
Durata maximă de audiţie a acestor tipuri de ritmuri 
nu va trebui să depășească 25 de minute.

Marius Radu, cercetător Academia Română
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Liga Naţiunilor la fotbal este 
o nouă competiţie sub tutela 
UEFA. Cele 55 de echipe 
europene participante la 
competiţie au fost împărţite 
în patru eșaloane valorice, 
România făcând parte din a 
treia grupă valorică. 

În fiecare grupă se va juca după 
sistemul „fiecare cu fiecare”, tur
retur, acasă și în deplasare.

Componenţa grupelor se 
prezintă astfel: 

 LIGA A: 
Grupa A1: Germania, Franţa, 

Olanda; Grupa A2: Belgia, 
Elveţia, Islanda; Grupa A3: 
Portugalia, Italia, Polonia; Grupa 
A4: Spania, Anglia, Croaţia. 

 LIGA B: 
Grupa B1: Slovacia, Ucraina, 

Cehia; Grupa B2: Rusia, Suedia, 
Turcia; Grupa B3: Austria, Bosnia 
și Herzegovina, Irlanda de Nord; 
Grupa B4: Ţara Galilor, Irlanda, 
Danemarca.

 LIGA C:
Grupa C1: Scoţia, Albania, 

Israel; Grupa C2: Ungaria, 
Grecia, Finlanda, Estonia; Grupa 
C3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, 
Cipru; Grupa C4: ROMÂNIA, 
Serbia, Muntenegru, Lituania. 

 LIGA D:
Grupa D1: Georgia, Letonia, 

Kazakhstan, Andorra; Grupa 
D2: Belarus, Luxemburg, 
Republica Moldova, San Marino; 
Grupa D3: Azerbaijan, Insulele 
Feroe, Malta, Kosovo; Grupa 

D4: FYR Macedonia, Armenia, 
Liechtenstein, Gibraltar. 
Calendarul competiţional din 
grupa C4 arată astfel: 
  7 septembrie 2018: România – 

Muntenegru (pe stadionul “Ilie 
Oană”, din Ploiești), Lituania – 
Serbia (ora 21:45); 

  10 septembrie 2018: Serbia 
– România, Muntenegru – 
Lituania (ora 21:45); 

  11 octombrie 2018: Lituania – 
România, Muntenegru – Serbia 
(ora 21:45); 

  14 octombrie: România – Serbia 
(Arena Națională, ora 16:00), 
Lituania – Muntenegru (ora 
21:45); 

  17 noiembrie: Serbia – 
Muntenegru (ora 16:00), România 
– Lituania (ora 21:45, pe stadionul 
“Ilie Oană”, din Ploiești); 

  20 noiembrie: Serbia – Lituania, 
Muntenegru – România (ora 
21:45). 
În LIGA C, acolo unde 

evoluează și naţionala de fotbal 
a României, câștigătoarele 
celor patru grupe se califică în 
eșalonul al doilea valoric, pentru 
următoarea ediţie, din 2020, iar 
echipele clasate pe ultimele locuri 
vor retrograda în eșalonul al 
patrulea (Liga D).

Vor urma apoi preliminariile 
Campionatului European de 
fotbal (martienoiembrie 2019), 
cu tragerea la sorţi programată pe 
2 decembrie 2018. 

După stabilirea formaţiilor 
calificate la turneul final din 
2020, din preliminarii, cele mai 
bune patru echipe necalificate 
la EURO 2020 din eșalonul 
României, stabilite după 
meciurile din Liga Naţiunilor, 
vor participa la un „playoff”, 
cu semifinale și finală, în urma 
căruia câștigătoarea va obţine 
„biletul” pentru Campionatul 
European de peste doi ani.

Semifinalele se vor disputa 
în perioada 2631 martie 2020, 
întro singură manșă, pe terenul 
echipei cu rezultate mai bune în 
Liga Naţiunilor. Învingătoarele 
vor juca finala pentru promovarea 
la EURO 2020, întro singură 
manșă, gazda partidei urmând a 
fi fixată prin tragere la sorţi.

DAN TEODORESCU

„UEFA Nations League”, o nouă competiţie 
pe gazonul verde al Europei fotbalistice

"Cupa Davis" se va desfășura după 
un nou format începând de anul 
viitor, proiectul prezentat la Orlando 
de președintele ITF și de compania 
Kosmos fiind aprobat cu 71,43 % din 
voturile celor 120 de delegaţi prezenţi 
la Adunarea Generală a Federaţiei 
Internaţionale de Tenis (ITF).

Astfel, începând din 2019, noul format 
cuprinde o rundă de calificare, care va 
avea loc în luna februarie, și la care vor 
participa 24 de echipe. Cele 12 câștigătoare 
se vor califica în faza finală, acolo unde 
se vor alătura cele patru semifinaliste ale 
ediției din acest an, Franța, Spania, Croația 
și SUA, dar și cele două echipe beneficiare 
de wildcarduri, care vor fi cunoscute 
înaintea rundei de calificare.

Așadar, la turneul final, programat 
în săptămâna 1824 noiembrie 2019, vor 
ajunge 18 echipe, orașul gazdă urmând 
a fi ales dintre Madrid (Spania) și Lille 
(Franţa). 

Cele 18 echipe vor fi împărțite în 6 grupe 
de câte trei și se va juca de luni până joi. 

Câștigătoarele grupelor și cele mai bune 
două echipe de pe poziţia secundă vor juca 
vineri, în sferturile de finală, semifinalele 
și finala fiind programate sâmbătă și 
duminică. 

În aceste întâlniri din noul format al 
Cupei Davis se vor juca două meciuri de 
simplu, în loc de patru, și unul de dublu, 
toate după sistemul „cel mai bun din trei 
seturi", cu tiebreak în fiecare set, dacă este 
necesar.

În ceea ce privește avantajele financiare, 
acestea sunt impresionante. Grupul 
american Kosmos, fondat și condus de 
fotbalistul Gerard Pique, și sprijinit de 
miliardarul japonez Hiroshi Mikitani, 
Președinte și CEO al companiei Rakuten, 
a anunțat că va investi în noul format 3 
miliarde de dolari, în 25 de ani, iar pentru 
echipele din Cupa Davis a anunțat un fond 
de premiere de câte 20 de milioane de 
dolari în fiecare sezon.

România - Polonia  
se joacă la Cluj-Napoca
Dar până atunci, în Cupa Davis la tenis, 

meciul România – Polonia se va disputa 
în perioada 1516 septembrie 2018, în Sala 
Polivalentă din ClujNapoca.

Acest joc contează pentru Turul 3 al 
Grupei a IIa, Zona EuropaAfrica a Davis 
Cup by BNP Paribas.

Preţurile biletelor sunt, după cu 
urmează: 60 lei (categoria 1), 40 lei 
(categoria 2), 30 lei (categoria3).

Copiii preșcolari, dar nu mai mici de 
3 ani, au acces gratuit, ocupând același 
loc cu persoanele majore care îi însoțesc, 
deținătoare a unui bilet valabil.

Partida România  Polonia se desfășoară 
după sistemul cel mai bun din cinci 
meciuri: primele două meciuri de simplu 
în ziua de sâmbătă, 15 septembrie, urmând 
ca duminică, 16 septembrie, să se dispute 
meciul de dublu și celelalte două meciuri 
de simplu. Partidele vor începe după cum 
urmează: sâmbătă, 15 septembrie  de la 
ora 13:00 și duminică, 16 septembrue, de la 
ora 12:00. (Sursa: FRT)

La Nivelles, în Belgia, la turneul 
de tenis denumit "Argayon 
Cup", recent sa disputat finala 
masculină de la categoria 
de vârstă 16 ani, acolo unde 
românul Răzvan Aghion (în 
vârstă de numai 14 ani și 9 luni, 
locul 710 mondial la juniori, de 
la CS CFR Iași, însoţit la concurs 
de antrenorul și bunicul său, 
Vergil Aghion) sa confruntat 
cu primul favorit, olandezul 
Frank Jonker (16 ani și 3 luni, 
locul 53 mondial la juniori). 
După un meci spectaculos, având 
în vedere și diferenţa de vârstă 
dintre cei doi finaliști, dar și 
de poziţiile lor în clasamentul 
general mondial, Frank Jonker 
la învins cu 62, 62 pe Răzvan 
Aghion, dar performanţa ieșea
nului, finalist acum la turneul 
inter naţional din Belgia trebuie 
oricum remarcată!
"Suntem foarte mulţumiţi de 
evoluţia lui Răzvan la concursul 
din Belgia. Pentru el a însemnat 
mult să ajungă în finala unui 
puternic turneu de juniori, 
unde sa confruntat și cu primul 
favorit al competiţiei. A avut 
patru victorii până în finală, 
cu succese și în faţa mai multor 
capi de serie! De asemenea, 
mulţumim domnului antrenor 
federal Alexandru Dedu, de 
la FR Tenis, care nea ajutat să 
obţinem ospitalitatea din partea 
gazdelor belgiene, la acest turneu! 
Menţionez că, după acest turneu, 
având în vedere și rezultatele 

sale anterioare pe plan intern și 
internaţional, Răzvan Aghion 
a intrat în vederile federaţiei, 
pentru selecţionarea în lotul 
României la categoria de vârstă 
16 ani!", nea declarat antrenorul 
ceferist ieșean Vergil Aghion. 
În luna septembrie, Răzvan 
Aghion va lua parte la turneul 
ITF de seniori  România F 13, 
denumit "Trofeul Municipiului 
Iași", de la arenele CFR Iași, cu 
premii totale de 15.000 dolari, 
care va însemna un debut 
important în cariera sa de până 
acum, în turneele de tip futures.
Asta după ce, ani dea rândul, în 
cadrul turneelor futures de la Iași, 
Răzvan Aghion a fost mereu nr. 1, 
dar la secţiunea "copii de mingi!".
Să ne amintim însă, că toţi marii 
tenismeni ai lumii au fost copii de 
mingi la început de carieră, după 
care, dea lungul timpului, sau 
impus la turneele de Grand Slam 
de la Roland Garros, Wimbledon, 
US Open sau Australian Open! 
Doamne ajută!

DAN TEODORESCU

„Cupa Davis” se joacă după un nou format din 2019
* Proiectul de 3 miliarde de dolari a fost aprobat de Adunarea Generală a ITF

Ieşeanul Răzvan Aghion, un posibil 
component al echipei României de tenis



septembrie 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)

Zece hobby-uri care te fac mai inteligent 
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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.

FOTOGRAFIA LUNII

Apus de soare în Nürnberg 
Foto: Berthold Staicu 

! Vorbim româneşte !

Keanu Reeves - chitara bas

Atunci când nu joacă în filme, Keanu 
Reeves se relaxează cântând la chitară bas. 
El a fost basistul formaţiei Dogstar, o trupă 
care a deschis mai multe concerte Bon Jovi 
în Australia și Noua Zeelanda, împărţind 
scena cu David Bowie. Ultima reprezentaţie 
a avut loc în 2002. Ulterior, Reeves a cântat 
în trupa Becky, însă a renunţat din cauza 
orarului încărcat de la filmări.

Angelina Jolie - pumnale

Neobosita Angelina Jolie are mai multe 
hobbyuri speciale, însă unul dintre acestea 
este colecţionarea de pumnale și cuţite 
scurte. În periplul ei prin lume, faimoasa 
actriţă caută și pumnale interesante, pe 
care le păstrează sau chiar le dăruiește 
copiilor. Jolie moștenește pasiunea de la 
mama sa, care ia dăruit primul astfel 
de obiect pe când ea avea 11 ani. Acum, 
Angelina îi cumpără băiatului ei adoptat 
Maddox pumnale și cuţite.

Tom Cruise - scrima

Un hobby cel puţin ciudat are și actorul 
Tom Cruise. El este pasionat de fencing 
(scrimă), sport pe care îl practică de câte 
ori are ocazia. Ba mai mult, el ia invitat 
de câteva ori și pe Will Smith și David 
Beckham în camera sa specială din casa 
din Los Angeles.

Jason Statham - sărituri 
olimpice

Bătăușul Statham descria primele sale 
sărituri drept „un hobby prostesc”, însă 

actorul era modest. El a petrecut 10 ani 
de zile călătorind cu echipa olimpică a 
Marii Britanii. Acest lucru devenise chiar 
o profesie pentru el.

Daniel Craig - gătitul

Pasiunea pentru gătit o are de când lucra 
în bucătăria propriului local. Până să 
devină celebru, Daniel Craig a lucrat și 
în industria hotelieră, motiv pentru care, 
spune el râzând, „nu pot găti pentru câteva 
persoane, sunt obișnuit să prepar diverse 
feluri de mâncare pentru 20 sau chiar mai 
multe persoane deodată”.

Cameron Diaz - 
snowboarding

Simpatica Cameron Diaz are un hobby 
ceva mai îndrăzneţ, dacă este să ne gândim 
la trupul ei firav. Îi place să se dea cu 
snowboardul de câte ori are ocazia și nu 
de puţine ori șia rupt câteva oase. „Iubesc 
viteza și adrenalina. Snowboardingul este 
ca o evadare pentru mine. Să mă dau de sus 
și până jos, fără să ating pământul, este atât 
de palpitant”, a recunoscut ea.

(Sursa: redactia ele.ro)

Hobby-urile actorilor 
de la Hollywood
Când te gândești la o vedetă de la Hollywood, trebuie să ieși din tiparele binecunoscute 
și să îţi proiectezi ima ginaţia întro lume în care totul se întâmplă la o altă scară, mult 
mai mare. La ei, până și hobbyurile ies din tiparele obișnuitului, de la colecţionari de 
pumnale și pâna la scrimă, actorii de peste Ocean se întrec în pasiuni care mai de care 
mai ciudate.
Iata care sunt hobbyurile lor:

Geena Davis  
- tirul cu arcul

Atât de mare este pasiunea pentru 
tirul cu arcul a Geenei Davis, 
încat faimoasa actriţă a încercat 
să intre în echipa olimpica a 
Statelor Unite. Se întâmpla în 
1999, însă nu a reușit. Totuși, 
sa clasat pe locul 24 din 300 de 
competitori.

Brad Pitt - construcţiile

În timp ce Angelina se ocupă cu pumnalele, Brad 
ar fi putut să urmeze o carieră în construcţii. După 
ce sa împrietenit cu renumitul arhitect Frank 
Gehry în timpul renovării uneia dintre casele sale 
mai vechi, actorul a prins gustul construcţiilor 
și a cofondat în 2007 proiectul „Make it Right”, 
prin care sau construit case „verzi” în cartierul 
Lower Ninth Ward, New Orleans, distrus de 
uraganul Katrina.
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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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MIHAI BATOG-BUJENIÞÃ
(Directorul ALPI)

Bucuria lecturii cu “Puþine lacrimi, multã bucurie” de Ieromonah Hrisostom Filipescu84

ANGELA MIHAI 
(membru-debutant ALPI)

Regretul unui iubit

Iam scris Elenei multe rânduri,
duioase, gingașe, pătimașe
șin răspuns primitam vorbe
de duh, de cald, de tipar.
pe dată sa râs, sa vorbit, sa urât,
Şimi pasă de ea, de inimă, de 
iubit.

Iam scris Elenei multe rînduri,
si multele gânduri mau cuprins
fără brațele ei sunt rănit,
și da!, îmi pasă, mapasă 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 cireș

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

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

de mi se risipește dorul, 
în povestea cu cireșiin floare.

Îmi amintesc dealintul tău 
fierbinte,
cu inima îndoită și rănită,
de iubirea noastră, cea de 
dinainte,
de povestea cu cireși în floare
și calea ce nea fost nouă, hărăzită.

Doruri

Mie dor de caldul mâinii tale
ce strânge iubire în nestemate,
nenumărate,
zile și nopți luminate.

Mie dor de sfântul tău umăr
pe care odihnește și acum iubirea,
de brațele tale mângâietoare,
de multele clipe sfioase
și doruri trecuten uitare

amănunțit, destin iminent tânăr.

Mie dor de tine, cel ce erai
ca strajă întrun vis înserat,
încercat, neterminat,
denceputul unei nopți clopoțind
unduirea visului pe gene 
umblânde,
în trezirea unei dimineți lângă 
tine.

Voce

E sunetul surd al vocii mele,
ce nare ecou.
E strigătul mării în toamnă,
cenușa uitării, prelung
cutreierând câmpul
cuprinsul și gândul.

E lebăda dusă pe valuri,
de iarna ascunsăn pocaluri
ce vinde credința ființei sfioase.
Lucește amarul de pe ninsori
în alabastru terestru
trecut peste zări.

E sunetul trist al vocii mele
E strigătul răspuns, alinare
ce rămâne în tot necuprins.
Pedeapsă e sau nu, e culoare
ceaduce un scâncet de mare, de 
valuri,
ce vine și din străfunduri se naște,
șimi ține tăgadă pe sufletul trist,
în mîngâiere sihastră.
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Nevastă  
de ministru

Să fii soţie de ministru
Mărturisesc e chiar sinistru
Ai un program ce tenfioară
De dimineaţă până seară. 
Când te trezești vineo maseoză, 
Zilnic te duci la coafeză
Apoi te duci la croitor
Că el îţi face un taior
Şi mergi apoi la croitoreasă
Cu alt veșmânt să ieși din casă
Aceeași rochie sămbraci
Vai, ce impresieo să faci !?
Şi 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
Şi 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 naș 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 nașteres peltic;
Iar poliţist cum să prefer, 
Când frică mii de revolver. 
Nici bucătar... milai 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 dacăi nărăvaș un cal?
Să cunosc mai bineun bou
De Grigorescu din tablou. 
Veterinar vindeci pisici, 
Nu crezi căi degradant, ce zici?
Eu nu pot să aleg și basta
Mă ţine mai curând nevasta!

IOAN HODAŞ (membru ALPI)

Glume în familie

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

Gheorghe și bicicleta

Gheorghe merge abătut la biserica din sat,
Săși găsească bicicleta care ieri i sa furat.
Antrebat printre săteni, la Poliție a fost,
Dar sa frământat zadarnic, că nici hoțul nui om 
prost.
Ghio se roagă de părinte, ca prin slujba sa divină
Să cunoască infractorul, bicicleta săi parvină.
Preotul cunțelepciune, consolândul, iar fi spus
Să vină la sfânta slujbă, în cetatea lui Iisus.
Mai adăugă, Sfinția, că momentul bun iatunci
Când el va citi silabic sfintele zece porunci.
Impreună vor găsi la făptași îndată leacul,
In a opta sa poruncă, pe cel cenclină capul,
Fiindcă autorul faptei, maniac de biciclete,
Își va face crucen Domnul, ca păcatul să il ierte.
Gheorghen ziua hotărâtă, la slujbă sosește primul,
Se așeazăn fața stranei, din ochi să nui scape unul.
La al șaptelea verset „Să nu fii om desfrânat!”,
Preotul cu bună știință produce un strănutat,
Scoateapoi încet batista, urma de strănut să șteargă.
„Să nu furi!”, versetul opt îl citește rar, cu vlagă,
Își ridică falnic capul, privește în lung șin lat
Săl vadă pe păgubaș, săl afle pempricinat.

Gheorghe o tulește iute, dar ajuns în pragul ușii,
Se întoarce spre părinte rugător cu semnul crucii,
Bombănind ceva mai tainic, cu viteză a luato.
Mulțumesc prea sfânt părinte, acum știu undeam 
uitato!

Întâlniri dumnezeiești

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 săl verse:
Doamneun million de ani, cât dureazăacolo Sus,
Îl întreabă un bătrîn cu ochii către Iisus.
Admirândui barba albă și statura lui cea scundă,
Domnul îl încurajează:  milionui 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,
Deaveți răbdare nu mai mult de o secundă!

GEORGETA PAULA DIMITRIU  
(membru senior ALPI)
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Se spune că atunci când Dumnezeu 
a dăruit lumii vorbirea, femeia șia 
adjudecat nouă măsuri din ea. Nu mar 
surprinde să fiu întrebat: nouă măsuri din 
câte? Vorbirea în ce limbă? Care femeie? 
Sunt nouă șanse din zece ca întrebarea 
să îmi fie pusă de o femeie, dar nici una 
ca femeia respectivă să semene măcar 
de foarte departe cu doamna Ana Maria 
Barbu.

Am aflat din timp de existența 
versurilor sale și leam admirat dintru 
început eleganța. Recitindule acum, la 
ora antologării, îmi dau seama că nici nu 
puteau fi altfel. Realitatea cu care autoarea 
intră în contact, în momentul trăirii, al 
rememorării sau al proiecției imaginative 
cunoaște umbre care nu sunt cele adânci 
și traumatizante ale realității dure, ci ale 
unui stil de viață care, mulțumită proniei, 
a ajutato să ocolească vulgaritatea, 
înfățișările tranșante și violente ale 
cotidianului.  Ajunge săi vedem titlurile, 
adică săi survolăm scrierile: ”Lumini 
de amurg”, ”Gânduri de seară”, ”Cântec 
în noapte”, ”Ceremonialul înserării”, 
”Limpezimi” și ”Colocviul statuilor”.

Doamnele din Balcani au un alt mod de a 
fi, altă fire adică, vizibilă în comportament 
și în lucrurile cu care se înconjoară, aces
tea incluzând vestimentația. Între ma ni
festările care țin și de exteriorizare, cât 
și de interioritatea profundă a persoanei, 
deosebesc ospitalitatea. Aceasta are ceva pe 
lângă, deasupra mereu invocatei desăvârșiri. 
Este un fel de înflorire a generozității și a 
gestului care părăsește formalismul: este 
broderia pe care doamnele au mutato din 
practică în țesătura firii lor, despre care 
vorbeam.

Vorbesc de fapt despre autoarea cărții 
de față, ”Între amintire și vis”, despre 
amenitatea cu care ma primit în casa ei 
(împreună cu bunul și distinsul ei soț, Gigi 
Barbu, șagunist și el) și cu care suntem 
primiți acum în casa frumoaselor ei poezii, 
ca și în grădina sufletului autoarei, care prin 
peisajul armonios cu flori și arbori a creionat 
poezia eseurilor ”Freamăt de arbori” și 
”Reverența florilor”, tot o poezie în proză.

O lume îngândurată, precumpănitor 
senină, cu toate nevoințele pe care ființa le 
îndură.

Academician Alexandru Surdu 

Născută la 21 aprilie 1939 în Rupea, Județul Brașov, Ana Maria Barbu este absolventă a 
Liceului Ştefan Octavian Iosif din orașul natal și a Institutului Pedagogic Brașov, apoi a 
Facultății de Biologie din cadrul Universității București. Profesor de biologie la liceul pe 
care la absolvit, apoi la Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Liceul de Artă, și Seminarul 
Creștin Ortodox ”Dumitru Stăniloae” din Brașov, Ana Maria Barbu iubește poezia, 
artele plastice și călătoriile. De aici sau nascut cărțile sale ”Freamăt de arbori” (2004), 
”Reverența florilor” (2007), ”Lumini de amurg” (2013), ”Gânduri de seară” (2014), 
”Cântec în noapte” (2015) și priceperea de îndrumător al revistei școlare ”Anotimpuri”. 
– (Bianca Osnaga)

 „ÎNTRE AMINTIRE ŞI VIS” de ANA MARIA BARBU 
- MĂRTURIE DE PRIETEN -
(prefață)

Învățământul în Germania este obligatoriu 
începând cu vârsta de șase ani, inclusiv 
pentru copiii cu nevoi speciale și este 
gratuit! Obligativitatea învâțământului este 
reglementată de fiecare land în parte. 

Există în Germania și școli particulare unde se 
percepe o taxă de școlarizare. Deși fiecare land are 
particularitățile sale, învățământul este structurat 
în general astfel:

  Şcoala Primară – toți copii o frecventează timp de 
4 sau 6 ani (Berlin și Brandenburg). În ultimul an, 
pe baza recomandării dată de învățători, care este 
corelată cu o consultare a părinților, se hotărăște ce 
școală va urma copilul în continuare.

  Şcoala Superioară  există mai multe tipuri:
1.  Şcoli generale (până în clasa a9a sau a 10a)
2. Gimnazii Reale (până în clasa a 10a)
3. Şcoli cu mai multe procese de învățământ
4. Licee (până în clasa a 12a sau a13a)
5.  Şcoli universal (aici se pot obține toate diplomele, 

cu sau fără treapta gimnazială superioară)

După obținerea diplomei de școală generală sau 
de gimnaziu real, tinerii pot urma fie o școală din 
treapta superioară II până la bacalaureat sau până 
la bacalaureatul profesional, care le dă dreptul să 
studieze la o școală superioară sau universitate, 
sau încep o pregătire profesională la o școală 
profesională. Este posibilă schimbarea de la un tip de 
școală la altul, dacă copilul obține notele necesare!

În Germania, lecțiile de înot, excursiile cu clasa, 
serbările școlare, călătoriile, re prezentațiile școlare 
fac parte din pro gra ma de învățământ obligatorie. 
Pentru copiii noi veniti în Germania există la fie
care școală clase speciale, unde primesc spijin 

în învățarea limbii, urmând ca în mo mentul 
cunoașterii noțiunilor de bază, să fie integrați 
treptat la clasa specifică copilului. Fiecare școală 
are un comitet de părinți și în fiecare land există un 
comitet de asemenea. 

MoneyGram se implică în mod activ în 
susținerea învățământului, atât  prin campaniile 
”Back to school”, cât și prin intermediul fundației 
MoneyGram, aju tând la dotarea școlilor cu 
materiale, rechizite, mobilă, tehnologii avansate, 
uniforme. În România MoneyGram, prin 
intermediul Organizației ”Salvați copiii” a ajutat la 
integrarea a 60 de copii din comunități dezavantajate 
în școlile publice din București.

Sistemul de învățământ 
în Germania

POEZII 
de Mariana MIHAI

O fugă  
spre Rai

Dacam putea să dăm o fugăn 
Rai

să ne mai umplem inima cu 
pace

să neamintim de unde am 
plecat

iar îngerii, în îngeri să 
nembrace.

 Neam odihni o clipă sau un 
ceas,

neam scutura de cele 
pământene,

am râde, am ierta și am iubi,
neam desfăta cu liniștea sub 

gene.

Dar cine știe… poate că aici
e Raiul, chiar în sufletele 

noastre,
în vorbele curate, în tăceri,
în ochii blânzi, în plânsete 

albastre.

Dacam putea, în drumul către 
Rai

să facem Raiul înspre noi să 
vină

trăind, iertând, iubind…
am umple viața noastră cu 

lumină.

Iluzii

Mi sa părut caud cum râde 
cerul,

mi sa părut că pietrelemi 
vorbesc

și mam trezit că râd de râsul 
zării

ce mă scruta cun zâmbet 
nefiresc.

Ieri un copac șia aplecat spre 
mine

privirea, și ce ochi iscoditori
îmi scotoceau prin suflet cu 

mireasma
ce leo lăsase soarele în zori.
 
La est de dor, un râu cu apă lină
îmi făcea semne, calea săi 

urmez;
ma dus cu el pe pajiști de 

lumină
și mia cântat duios în fa diez.

Şi îmi părea caud cum râde 
cerul…

am râs și eu timid ca un ecou;
am aruncat cu zâmbete în 

oameni,
poate și lumea va zâmbi din 

nou.
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În filosofiile gnostice grecești, Sofia, 
esenţa pură a raţiunii este considerată 
entitatea divină, mamă a lui Dumnezeu. 
Viziunea anticilor asupra gene zei era 
în totalitate guvernată de ideea creaţiei 
prin gnoză (cunoaștere) și deci prin 
puterea gândului divin. 

Navigând printre idei, de la gândirea 
filosofică antică către realitatea privită 
raţional de către știinţa erei modern, se 
poate spune că mintea strălucită a anticilor 
intuise o mare parte din adevăr. Raţiunea 
este în realitate o sursă, o forţă infinită 
care, manevrată inteligent poate fi ea 
însăși considerată a fi divinul înţelept, cu 
greu nil putem imagina încercând greșit 
săi atribuim înfăţisări umane. Puterea 
gândului nu este altceva decât capacitatea 
unui sistem biologic sau nonbiologic de a 
modifica inteligent realitatea materială, fie 
că efectul este constructiv sau devastator. 
În teoriile mistice ale gnosticilor se spune 
că Dumnezeu la creat pe Diavol pentru 
al obliga să concureze în creaţia sa, 
scopul final fiind creerea unor conflicte 
și contraste care dau mai mult farmec 
universului. Diavolul este însă cel care 
iar fi dăruit omului raţiunea și puterea 
gândului, putere pe care știa că o va folosi 
în scop distructiv, deci împotriva lui 
Dumnezeu.

Dacă toate aceste cuvinte despre gând 
par a fi doar fantezii mitologice, nu putem 
spune același lucru atunci când ne aflăm în 
faţa unor realităţi palpabile, care atestează 
puterea concretă a gândului la scară mică.

Forţele concrete fizice ascunse 
în puterea gândului
Gândirea ca proces neurobiologic 

implică o mulţime de transformări, 
direc ţionări și interferenţe organizate ale 
biocurenţilor din sistemul nervos cen
tral. Toate aceste procese organizate nu 
determină doar conștientizarea gândului 
sau punerea în mișcare a mușchilor pentru 
a executa dorinţa gândului. Recent sa 
demonstrat faptul că în timpul gândirii 
profunde complexe câmpul magnetic din 
jurul zonei capului are variaţii extrem 
de mari, putând crește uneori pentru un 

timp foarte scurt până la valori uriașe, 
asemănătoare câmpurilor magnetice ale 
unui motor de vapor. Această cantitate 
uriașă de energie a gândului ar putea 
efectua mișcarea din loc a unei locomotive 
sau întrerupe alimentarea cu energie 
electrică a unui orășel. Acest lucru ar fi 
posibil dacă întreaga energie ar putea fi în 
totalitate transformată în lucru mecanic 
sau curent electric. Ca dovadă în acest 
sens, sunt fenomenele rare de telekinezie 
sau magnetism al palmelor unora dintre 
cei care au un anume tip de configurare a 
reţelelor neuronale ale creierului.

Anul acesta cercetătorii de la Missouri 
Univ. au demonstrat că energia degajată 
de creier în timpul gândirii oricărui om, 
poate aprinde 5 becuri de 100 W pentru 
1/10 secunde, în cazul în care acesta poartă 
o cască specială de receptare a energiei 
fluxului magnetic și electric degajate. Pe 
lângă această forţă brută a puterii gândului, 
poate modifica activ unele constante 
fiziologice  ale propriului organism.

Dacă ne gândim la toate aceste 
aspecte desppre care am vorbit, putem 
trage concluzia că omul, noi, fiecare în 
parte putem să reușim în viață aproape 
orice am dori! Important este să putem 
canaliza această resursă stranie de 
energie din interiorul nostru, din 
gândurile canalizate, spre ceea ce dorim 
să facem… să realizăm! 

Autocontrolul stării  
de sănătate prin puterea 
gândului

Dincolo de filosofia yoga sa dovedit 
știinţific faptul că un anume tip de gândire 
care implică un anume ritm al descărcărilor 
curenţilor în creier, poate induce 
secreţia unor enzime care controlează 
metabolismul unor centri nervoși, cu rol 
reglator asupra funcţiilor organismului 

uman. Astfel, devin mai ușor explicabile 
fenomele de terapie prin autosugestia stării 
de perfectă sănătate. Cercetătorii belgieni 
au demonstrat că în timpul încercării de 
autopercepţie a iluziei de totală sănătate 
sau însănătoșire, în organism sunt 
declanșate endorfine care pe de o parte 
crează senzaţia de bine și pe de altă parte, 
activează sistemele hormonale de reglare a 
funcţiilor organismului. Din acest motiv, 
un pacient care crede că sa vindecat de 
o boală și acest lucru îi este întărit de un 
medic, se va însănătoși mult mai repede, 
datorită puterii gândului său. Mulţi falși 
bioenergeticieni profită de această realitate 
vindecând bolile nu prin bioenergie, ci 
prin încrederea în puterea pacientului de 
a lupta cu boala sa prin autosugestie. De 
asemenea, controlul psihic al durerii, este 
o dovadă clară a puterii gândului. Atât 
șamanii care pot ţine mâna în foc, cât și 
luptătorii japonezi educaţie în filosofia 
samurailor, nu fac altceva decât săși 
mobilizeze forţa gândirii, eliminând 
total partea psihologică a durerii care 
reprezintă 70% din senzaţia neplăcută. 
În plus, educarea unui anume mod de 
gândire poate duce la eliberarea în creier de 
enkefaline și endorfine care reduc de 56 
ori mai eficient senzaţia de durere, decât 
morfina care este încă și în prezent cel mai 
puternic analgezic (tocmai prin efectul 
stupefiant prezent însă și la hormonii 
endorfinici).

Coordonarea telepatică 
și hipnoza
Puţinele persoane dotate cu puteri 

telepatice și hipnotice, au o capacitate 
aparte de ași controla propria gândire. 
Acest control al gândirii care implică o 
limpezire totală a esenţei celor gândite, 
poate induce un același gând sau senzaţie 
celor din jur atâta timp cât aceștia sunt 
compatibili magnetic, dar și psihologic 

cu sursa. Mulţi infractori “mai rafinaţi” 
dar și unii escroci sentimentali, știu foarte 
bine care victime pot cădea pradă puterii 
gândurilor exprimate verbal, telepatic 
și hipnotic în același timp. Extrem de 
rar puterea gândului poate fi transmisă 
și în lipsa unui contact în absenţa unei 
comunicări directe. Aici deja este vorba 
de o putere magică a gândului care a fost 
studiată însă fără prea mult succes în 
elucidarea fenomenului

Puterea gândului în lupta  
cu agonia și moartea
De multe ori se vorbește de întoarcerea 

voită din tunelul morţii a celor aflaţi 
în moarte clinică. Studiile medicale și 
psihologice legate de acest fenomen nu au 
ajuns din nefericire la un rezultat concret. 
Ceea ce este aproape cert, este că puterea 
gândului poate prelua în mare măsură 
controlul asupra stării de conștienţă a 
omului în situaţii în care acesta este total 
scos din funcţie, în urma unor șocuri sau 
a lipsirii totale de oxigen pentru o anumită 
perioadă de timp. Foarte des sunt descrise 
acţiunile unor oameni care deși aproape 
șiau pierdut funcţiile vitale inclusiv 
posibilitatea de ași folosi sistemul nervos 
întreprind acţiuni conștiente, foarte 
inteligente și coordonate, în ultimele clipe 
înainte de moarte.

Marius Radu  
antropolog, ACADEMIA ROMÂNĂ

CONTROLUL VIEȚII PRIN PROPRIA 
PUTERE A GÂNDULUI?
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 Ce nume va purta Centrul Cultural din Nürnberg?

84

Câștigătoarea 
concursului din 

numărul trecut este: 

Mihaela Albu Mannheim 
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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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Oricât de mult am încerca să 
demonstrăm contrariul, se pare 
totuși că horoscopul turcesc îți 
dezvăluie toate secretele despre ce fel 
de persoană ești! Ai curaj să afli?

Horoscopul turcesc nu ține cont de luna 
în care teai născut, ci doar de numărul 
zilei, astfel:

01, 06, 11, 16, 21, 26, 31  – zodie TENGRI
02, 07, 12, 17, 22, 27  – zodie UMAY
03, 08, 13, 18, 23, 28  – zodie ERLIK
04, 09, 14, 19, 24, 29  – zodie AY DEDE
05, 10, 15, 20, 25, 30  – zodie MERGEN
Descrierea fiecărei zodii:
Cei născuţi în ZODIA TENGRI sunt 

persoane tare bătăioase. Nu știu cei aia 
concurenţă, ce înseamnă să pierzi. Sunt 
persoane foarte inimoase și săritoare, însă 
nu ajută pe oricine.

Să câștigi încrederea unei persoane 
născute sub acest semn turcesc poate fi 
o chestiune de ani de zile. Odată ce iai 
câștigat încrederea, poţi spune că ai un 
prieten pentru eternitate.

Persoanele născute în ZODIA UMAY 
sunt cele mai familiste din zodiac. Nu 
suportă ideea de a fi singure. Vor să fie 

întotdeauna înconjurate de oameni, fie că 
sunt rude sau prieteni.

Au principii foarte bine înrădăcinate și 
preferă o viață modestă, dar aducătoare de 
fericire decât una îndestulătoare, dar plină 
de neajunsuri sufletești.

Acești nativi au capacitatea de a asculta 
și de a da sfatui impresionante. Sunt foarte 
buni psihologi, însă nu și pentru ei.

Persoanele născute în ZODIA ERLIK 
sunt misterioasele zodiacului. Au un 
magnetism aparte, o strălucire care reiese 
din simpla lor prezență. Aceste persoane 
reușesc să acapareze atenția tuturor fără 
să facă ceva deosebit. Sunt extrem de 
încrezătoare în forțele lor proprii.

Persoanele născute în zodia AY 
DEDE sunt visătoare și aventuriere. Nu 

sunt stabile absolut deloc. Le place să 
experimenteze mereu lucruri noi, iar asta 
e valabil și în relațiile de prietenie/ iubire.

Acești nativi mai au ceva în plus: sunt 
oamenii cu care șiar dori oricine să 
pornească la drum. Urăsc trădarea și urăsc 
falsitatea, așa că nu e de mirare că își atrag 
și foarte multe antipatii, mai ales când 
spun ce au pe suflet.

Cum se zice în spaniolă, nu au păr pe 
limbă (no tienen pelos en la lengua). În 
dragoste dau totul și pot deveni extrem de 
suspicioși și de posesivi.

Persoanele născute în ZODIA MERGEN 
sunt inteligenții, timizii, calculații zodia
cului. Pot duce la bun sfârșit strategii 
extrem de complicate și de complexe.

Ele sunt numite de multe ori creierele 
multor acțiuni. Își dau și duhul când 
trebuie săși dovedească eficiența și nu 
suportă să li se pună limite din partea 
persoanelor care le sunt inferioare din 
punctul lor de vedere.

În dragoste pot deveni extrem de 
posesivi, însă doar dacă au certitudinea că 
partenerul de viață e cam plimbăreț.

Sursa: horoscopulzilei.net

Horoscopul turcesc: Află ce zodie ești și ce-ți rezervă viitorul
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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 34 camere (de la 70 mp) cu 
preţul între 700800 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 noștri 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 și gel).
Informaţii 0911 64116868 sau

0174 34997052

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

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

122 47 555.

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

Tel. 0171404.8002

mare, grădină cu viţă de vie pe spalier + 3 
fântâni în Localitatea Lovin. Preţ: 33000 
Euro. Telefon: 01522 1513804
uFamile mixtă (sas și român) cu 3 copii. 
Căutăm locuinţă sau casp cu 45 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.015163684936 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, sunămă 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 psihosociologice. 
Caut persoane care au nevoie de 
consultanţă psihosocială, cu sau 
fără dizabilităţi din zona Nürnberg/ 
Erlangen/ Fürth. Sunt cetăţean român 
și 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 și finisaje 
interioare și exterioare, îmi ofer serviciile 
în domeniu în zona Nürnberg. Telefon: 
0160 33 73 128 . Calitate și 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 întro 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 

84
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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 scriene 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 și îmi caut fratele, în 
Germania, orașul Nünberg. Pe fratele meu, 
îl cheamă, Rauch Nikolaus, (luând numele 
soţiei, de RAUCH, înainte la 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 și sa căsătorit 

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

că a divorţat și de aceasta. Ultima dată, lam 
văzut când a fost la mine cu soţia Rita, acum 

vreo 15 ani, în Arad, cartierul Grăieste. 
Nr. meu de telefon este: 0040743980607. 
Mulţumesc și doamne ajută, săl găsesc.

Nu miam găsit jumătatea. Am 53 ani, 
1.60, 55 kg și îmi place să călătoresc. 

Dacă știi cât de cât germana și dorești să 
cunoști un bărbat simplu, manierat și 

educat, contacteazămă:
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 ianuarieaprilie 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 Psihopedagogic.
De asemenea, recunoscută de Instituţiile 
Şcolare 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 Ştefan 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 4552 ani pentru o 
rela’ie serioasă. Sunt româncă, vorbesc și 
engleza. Telefon 0040 742370942
uDoamnă 64 ani, singură, doresc să 
cunosc un bărbat între 6272 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 6065 ani pntru 
o relaţie serioasă, bazată pe încredere și 
respect. Telefon: 004 740205492

DIVERSE
uVând bijuterii (Modeschmuck), fabricate 
în Germania, Engros 16.000 buc. / 1 Euro 
buc. (ușor negociabil), Tel :0049 162 939 
4524.
uŞcolarizăm 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 

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

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

COMISION %
Salariul crește 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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