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Însoţită de mama ei, 
doamna Adriana Bittner, 
românca noastră de la 
Nürnberg, Ionela van Rees-
Zota, ambele jurnaliste şi 
ambele cu domiciliul în 
Germania de mai mulţi 
ani, au parcurs recent 
Bucureştiul nu ca turiste 
de ocazie ci ca invitate 
la mai multe posturi de 
televiziune, radiouri şi 
la câteva publicaţii din 
Capitala de pe Dâmboviţa. 

Au fost emisiuni frumoase 
dedicate doamnelor Ionela 
şi Adriana, în primul rând la 
Naşul TV (alături de vestitul 
Radu Moraru) şi la Radio 
Smart FM, dar şi la postul de 
televiziune TVR Internaţional. 

Despre recenta vizită în 
România natală, Ionela van 
Rees-Zota, născută la Moineşti, 
dar care a trăit mulţi ani şi la 
Râmnicu Vâlcea, a menţionat: 
„Pentru mine şi mama mea 
a fost un adevărat tur de 
forță în periplul nostru pe la 
televiziunile din Bucureşti, 
radiouri şi presa scrisă din 
România, unde am acordat mai 
multe interviuri pe patru teme 
diverse:

1.  Migrația românilor în 
Germania şi în general în 
ţările din Europa. 

2.  Promovarea  Mărțişorului 
în cadrul Carnavalului 
Internaţional 
de la Nürnberg  
(FASCHINGUMZUG), 
din 3 martie 2019, acest 
eveniment reprezentând 
cea mai mare promovare 
din istorie a acestui simbol 
al Primăverii în România, 
într-o manifestare 
tradiţională din Germania.

La acest capitol vă mai 
spun că membrii Centrului 
Cultural Româno-German 
„Dumitru-Dorin Prunariu” de 
la Nürmberg au fost invitaţi, în 
premieră, la marele Carnaval 
din 3 martie 2019, cu o temă 
aleasă de noi, iar noi am ales 
MĂRŢIŞORUL. Vom veni 
la Carnaval îmbrăcaţi în 
costum popular românesc 
sau în orice alt costum de 
carnaval, vom defila în faţa a 
peste 100.000 oameni şi vom 

împărţi publicului  10.000 
de mărțişoare şi câteva sute 
de kilograme de bomboane. 
Va fi frumos, cu siguranţă, 
dar şi emoţionant pentru noi, 
românii din Germania!

3.  Preluarea de către mine a 
conducerii LARG - Liga 
Asociațiilor Româno-
Germane din Germania, 
unde am fost aleasă 
recent preşedintă, prin 
vot democratic de către 
reprezentanții Asociațiilor 
care fac parte din Ligă.  

4.  Discuţii despre activitatea 
de la Centrul Cultural 
Româno- German de 
Ajutor şi Integrare 
„Dumitru-Dorin 
Prunariu” din Nürnberg, 
cu probleme de statistică şi 
proiecte. 

Acest Centru a fost inaugurat 
anul trecut, în octombrie, în 
prezenţa cosmonautului român 
Dumitru-Dorin Prunariu, un 
om deosebit şi care face cinste 
României, oriunde participă. 
Menționez faptul că, în toate 
interviurile care mi s-au luat 
în Bucureşti s-a pus un mare 
accent pe situația românilor 
din Germania, iar noi am 
prezentat în primul rând 
aspectele pozitive ale activităţii 
compatrioţilor noştri ajunşi în 
centrul Europei”. 

Vă mai informăm că, în 
perioada 17-20 martie 2019, 
juristul şi jurnalistul Ionela 
van Rees-Zota va reveni în 
România, pentru a participa 
la evenimentele ocazionate 
de desfăşurarea proiectului 
Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni, intitulat 
“Itinerar pentru Jurnalişti 
Români de Pretutindeni”, 
Proiectul menţionat are ca 
obiect facilitarea contactelor 
între reprezentanții mass-
mediei române din afara 
granițelor țării cu cei din 
România şi promovarea 
valorilor româneşti la nivelul 
comunităților din care aceştia 
provin, dar şi participarea la 
nivel ministerial în domeniul 
politicilor pentru Diaspora 
unde vor avea loc un schimb 
de bune practici între liderii 
europeni din ţările cu diasporă 
numeroasă şi experți din 

domeniul diasporei. 
În final, Ionela van Rees-Zota 

ne-a mai declarat: „Mă bucur 
că voi veni din nou în România 
în perioada 17-20 martie, mai 
ales că, pe 18 martie este şi 
ziua mea de naştere şi atunci 
voi fi alături de dragii mei 
compatrioţi!”. 

Ionela van Rees-Zota, 
căsătorită şi mamă a trei 
băieţi frumoşi şi luminoşi, 
este Directorul Fondator al 
Centrului Cultural Româno-
German „Dumitru Dorin 
Prunariu” din Nürnberg 

(Deutsch-Rumänisches 
Kulturzentrum Nürnberg), 
preşedintele LARG şi 
managerul general al Agenţiei 
de Presă „Aşii Români” 
şi al ziarului „Vocea Ta”, 
ambele cu sediul central la 
Nürnberg. Ziarul „Vocea Ta” 
se distrubuie gratuit românilor 
din Germania, Austria, Belgia, 
Olanda, Elveţia şi Franţa, dar 
ajunge şi în diverse oraşe din 
România, precum Bucureşti, 
Iaşi, Braşov. 

DAN TEODORESCU

Activitățile Centrului Cultural Româno - German 
de Ajutor și Integrare DUMITRU- DORIN PRUNARIU 

promovate intens în mass media din România
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O rugăciune către ceruri zboară,  
o rugăciune către Dumnezeu...

Rugăciunea este inima noastră în inima 
lui Dumnezeu. Primul loc de întâlnire 
cu Dumnezeu este altarul din inimă. 
Rugăciunea s-a născut în inima omului ca 
un dar dumnezeiesc şi s-a revărsat peste 
spinii pământului, ca o necesitate. 

De la leagăn până la mormânt, viața 
omului este o cale scurtă pe pământ, dar 
plină de o mulţime de dureri, necazuri, 
primejdii şi lacrimi, cale pe care omul o va 
putea străbate cu uşurință dacă va avea un 
sfetnic lângă el, un toiag, o bună călăuză. 
Şi aceasta este numai rugăciunea. Cu ea 
omul se trezeşte în braţele maicii sale, cu 
ea creşte în viaţă, cu ea în inimă porneşte 
în lupta vieţii pentru a-şi câştiga pâinea 
cea de toate zilele. Cu rugăciunea se culcă, 
cu ea pe buze se trezeşte, cu ea merge pe 
drum, cu ea îmbătrâneşte, cu ea se duce 
spre mormânt. Cu rugăciunea omul se 
înalţă spre cer, prin ea se întâlneşte cu 
Dumnezeul său, prin ea se amestecă cu 
îngerii, prin ea biruieşte toate ispitele vieţii. 
Căci rugăciunea este sufletul creştinătăţii.

Rugăciunea este încă şi punte ce uneşte 
cerul cu pământul, scară ce amestecă 
pe îngeri cu oamenii, cheie ce descuie 
uşa milostivirii lui Dumnezeu, funie ce 
coboară roua binecuvântării pe pământ. 
Este înălţarea minţii către Dumnezeu, 
este vorbirea cea mai intimă a omenirii 
cu Mântuitorul ei. Rugăciunea sporeşte 
credinţa, înmulţeşte dragostea, izvorăşte 
lacrimile, usucă patimile, vestejeşte 
mândria. 

Iar după Sfinţii Părinţi, rugăciunea este 
maica tuturor virtuţilor, căci din sânul ei 
toate celelalte se nasc şi se întăresc. Ea este 
izvorul păcii în lume; este pacea familiilor, 
bucuria soţilor, apărarea copiilor, alinarea 
bolnavilor, mângâierea văduvelor, întărirea 
bătrânilor. 

Viața fiecăruia este o rugăciune. 
Toate pornesc de la rugăciune, şi la ea ne 
întoarcem mereu; în ea stă toată puterea, 
prin ea se țin toate: să ne rugăm iar şi 
iar!”Stăruiți în rugăciune, priveghind în ea 
cu mulțumire”. (Coloseni  4, 2)

Lucrarea rugăciunii e uimitoare: cât de 
des preface răul în bine! Sub înrâurirea 
ei, din întuneric apare lumina, tristețea 
se preface în bucurie, în mijlocul furtunii 
se înseninează şi orice durere se potoleşte. 
Răspunsul la rugăciune, mai înainte de 
toate,”ajutorul Duhului”: doar cu ajutorul 
Lui cel dumnezeiesc ne va sluji ”spre 
mântuire” tot ce ni se întâmplă.

Rugăciunea este singura cheie care poate 
deschide porțile Împărăției Cerurilor 
şi poate aduce împlinirea dorințelor. Să 
ne rugăm la Dumnezeu cu credință şi 
duh curat şi El ne va auzi. Să stăruim 
în rugăciune până când va apărea nor 
deasupra noastră şi ploaia harului se va 

revărsa cu îmbelşugare asupra pământului 
uscat al inimii noastre. Să ne rugăm 
neîncetat, dar neîncetat să şi repetăm cu 
deplină credință, nădejde şi supunere: 
”Doamne! Facă-se voia Ta!”. 

Aşadar, să dorim cu osârdie ca Domnul 
să ne dea să-I cunoaştem voia în toate 
împrejurările vieții noastre. Să-I supunem 
doar Lui toate năzuințele noastre şi 
rugăciunea noastră sinceră şi fierbinte să 
stea întotdeauna la temelia fiecărei fapte şi 
fiecărui cuvânt al nostru.

Să ne ajute Dumnezeu să nu începem 
nimic, să nu întreprindem nimic şi nici 
măcar să nu răspundem atunci când ni 
se pune o întrebare, înainte de a vorbi în 
sufletul nostru cu Dumnezeu!

Rugăciunea nu are un timp anumit, nu 
are loc anume sub soare. Rugăciunea este 
veşnică şi de o vechime cu Dumnezeu, 
căci ea şi în cer şi pe pământ permanent 
se săvârşeşte. Fără odihnă cântă îngerii 
în cer, fără încetare trebuie să se roage şi 
oamenii pe pământ. Aceasta o spunea şi 
marele Pavel: ” Rugaţi-vă neîncetat. Daţi 
mulţumire pentru toate, căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, 
pentru voi.” (I Tesaloniceni 5, 17-18).

Ne putem ruga neîncetat în gând sau 
în chip lăuntric. Nu rugăciuni lungi, ci 
scurte şi dese, ca să umblăm tot timpul 
cu rugăciunea, pentru a fi permanent 
în legătură cu Dumnezeu. Putem să ne 
îndreptăm rugăciunile noastre tăcute către 
Dumnezeu, chiar şi atunci când călătorim 
sau când lucrăm: lăudându-L, slăvindu-L 
sau chemându-L în ajutor. 

Dacă am vedea în Domnul un Tată 

iubitor, dacă am crede cu tărie în cuvântul 
Lui, nu ne-am lăsa niciodată de rugăciune. 
Domnul răspunde întotdeauna la 
rugăciune. Răspunsul vine fie nemijlocit, 
aducându-ne ceea ce am cerut, fie se arată 
prin puterea de a primi cu supunere şi cu 
bucurie voia lui Dumnezeu.

Să nu ne lăsăm cuprinşi de amărăciune 
sau tulburare atunci când ni se pare că 
rugăciunea noastră a rămas fără răspuns. 
Să ne rugăm neîncetat, dar neîncetat să şi 
repetăm cu deplină credință, nădejde şi 
supunere: ”Doamne! Facă-se voia Ta!”. 

Chiar dacă Domnul nu ne răspunde 
îndată, El ne va vorbi atunci când va veni 
vremea. Dacă vom alerga la El cu credință 
şi vom aştepta cu răbdare răspunsul la 

rugăciunea noastră, fără îndoială că vom 
primi acest răspuns atunci când vom avea 
cea mai mare trebuință de el.

Dragi cititori, să ne întâlnim în 
rugăciune, acolo unde inimile îşi vorbesc 
altfel. Mult mai puternic decât o facem 
noi prin cuvinte, aici, acum. Acolo, inima 
omului se întâlneşte cu inima Domnului. 
Şi inimile oamenilor îşi şterg una alteia 
lacrimile şi se țin în brațe, pentru a nu fi 
singure. În rugăciune se întâmplă minuni.

Dumnezeul dragostei să audă 
rugăciunea noastră şi să vină Împărăția 
Sa în sufletul nostru, preschimbându-l, 
spălându-l şi înnoindu-l în întregime! Sus 
să avem inimile!

Adriana-Lucia Ciugudean

Cheia care poate deschide porțile 
Împărăției Cerurilor - RUGĂCIUNEA
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Vocea  Ta:  Eduard Sandu, 
acel Eduard Sandu cunoscut şi 
sub numele de Nea Alecu?!

Eduard: Da, aşa e. Multă lume 
mă cunoaşte şi după personajul 
meu principal, Nea Alecu.
 

VT: Dragă Eduard, ce te-a 
determinat să pleci din 
România?

E: Principalul motiv pentru 
care am plecat din România îl 
re prezintă faptul că nu am vă-
zut nicio perspectivă în ceea ce 
priveşte dezvoltarea mea per-
so nală şi mai ales în ceea ce 
priveşte profesia mea de actor/
ventriloc.

VT: De ce tocmai în 
Germania la Nürnberg?

E: Deoarece încă din 2013, an 
în care am obținut locul trei la 
binecu noscuta emisiune „Ro-
mânii au talent”,  am fost  con-
tactat de Agenția de Presă  „Aşii 
români” prin intermediul doam-
nei Ionela Van Rees-Zota, pentru 
a acorda un interviu. Acest fapt 
a generat şi un prim spectacol la 
Nürnberg.

VT : Și care sunt planurile 
tale în viitorul apropiat?

E: În primă fază voi continua să 
fac spectacole pentru românii 
din Germania şi în acelaşi timp 
am acceptat provocarea lansată 
de domnul Klaus Gross de a 

Interviu Vocea Ta

VENTRILOCUL EDUARD SANDU S-A MUTAT LA NÜRNBERG

E: Ne cunoaştem din 2016, de 
când am participat la mai mul te 
e venimente organizate de dum-
nea lui. La ultimul spec ta col la 
care am fost invitat, am ținut pen-
tru echipa domnului Gross şi un 
workshop de comu ni care şi body 
language. Aşa am descoperit 
o e chipă frumoasă, cu oameni 
pozi tivi şi valoroşi iar acest lucru 
m-a de terminat să accept această 
propunere.

VT:  Văd că pe lângă talentul 
tău de actor/ventriloc mai ai 
şi alte abilități.

E: Da, profesia de actor 
cuprinde multe aspecte legate 

de psihologie şi înţelegerea 
diferitelor caractere umane. 
Tot în anul 2013, am fost invitat 
să țin un discurs mo tivațional 
la Tdex Bacău (fran ciză  a 
celebrelor discursuri mo ti va-
ționale cunoscute în toată lu-
mea), am descoperit atunci 
plăcerea pentru public speaking 
şi am început să studiez şi să 
expe rimentez domeniile de 
body language şi comunicare 
interu mană.

VT: Dragă Eduard, îți dorim 
în continuare mult succes în 
toate activitățile tale.

E: Mulţumesc frumos.

intra în echipa dumnealui de 
consultanță financiară.

VT: Cum l-ai întâlnit pe 

domnul Klaus Gross şi mai 
ales cum s-a ajuns la această 
propunere?
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09122 1888 511

Pe la începutul anului 2015, ziarul 
românesc  „Vocea Ta”, anunţa într-
un articol des chiderea unui birou de 
con sultanță financiară în Schwabach. 

Încă de pe atunci, antreprenorul  
Klaus Gross, avea de gând să-şi 
mărească echipa de consultanți pentru 
a putea ajuta şi consilia cât mai mulți 
oameni, vorbitori de limba română, 
veniți de scurt timp sau de mai mult 
timp în Germania. 

Foarte multe persoane singure, cât 
şi familii sau firme, au devenit clienți 
loiali şi s-au convins de serviciile bune 
primite în domeniul asigurărilor de tot 
felul cât şi în domeniul bancar. Aceşti 

clienți mulţumiți recomandă neîncetat 
şi altor persoane care au nevoie de 
ajutor, serviciile oferite de consilierii 
domnului Klaus Gross.

Pentru a acoperi mai bine nevoile 
clienților, numărul aces tora crescând 
considerabil în ultimii ani, domnul 
Klaus Gross a decis să treacă la mărirea 
şi modernizarea biroului. Acest lucru 
l-a determinat să schimbe locația, 
astfel încât începând de anul acesta 
pe domnul Klaus Gross şi echipa lui 
îi găsim în Schwabach, Hansastrasse 
13. De asemenea acesta oferă şi două 
locuri de muncă la noul birou.

Tel. 0176-21302794

UN BIROU MAI MARE  
 PENTRU O CALITATE MAI BUNĂ!

Aici puteți găsi sprijin, spre exemplu, 
dacă doriți să vă înscrieți o maşină sau 
să vă deschideți un cont bancar sau orice 
tip de asigurare. Apelați cu încredere. 
Domnul Klaus Gross are o experiență 
de 22 de ani în acest domeniu şi veți 
fi tratați cu seriozitate, respect şi 
profesionalism. 
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Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, 
a avut loc la biserica St 
Philip, Logie Green Road, 
EH7 4 EH, Edinburgh 
(Scoția), spectacolul cu ti-
tlul CULTURA ROMÂNĂ 
SĂRBĂTORITĂ LA 
EDINBURGH, sub egida Cen-
trului Comunitar Românesc 
şi a Consulatului General al 
României la Edinburgh. S-au 
întrunit, cu fervoarea iubirii 
de patrie, forțe artistice locale 
şi din țară, solişti vocali, 
instrumentişti, dirijori, poeți.

Preotul bisericii ortodoxe, 
Ioan Florin Florescu a prezentat 
o consistentă alocuțiune despre 
valorile culturii româneşti, iar 
un cuvânt de salut şi gratitudine 
a rostit domnul Mihai Delcea, 
consulul României la Edinburgh.

Rareori am avut ocazia să 
urmăresc şi să particip la un 
spectacol atât de complet şi de 
bine susținut artistic de către 
toți cei prezenți, într-o unitate şi 
un echilibru valoric remarcabile. 
S-au interpretat în exclusivitate 
piese muzicale româneşti, pre-
cum „Când perdeaua dra-
gii mele” (muzica Alfred 
Alessandrescu, versuri Alfred de 
Musset), “Stelele-n cer” (muzica 
Nicolae Bretan, versuri de Mihai 
Eminescu) sau “Paşii”, cântec 
compus de Felicia Donceanu pe 
versuri de George Călinescu, 
toate interpretate de soprana 
Roxana Nițe, acompaniată la pian 
de Răzvan Luculescu. 

Baritonul Mihai Stoica, 
acom paniat de pianistul Vali 
Vădănoiu au cântat piese cu 
pro nunțat caracter patriotic şi 
filon popular, foarte rar auzite în 
sălile de concert, precum “Măi 
Ardeal!”,“Cântec de Unire” sau  
“Duce-m-aş şi m-aş tot duce”. 

Tinerii Luca Rusu, pian şi 

Bogdan Jeler, flaut, au inter-
pretat  “Cântec Vechiu” de Paul 
Constantinescu. În această 
alcătuire, urmând şi aprecierilor 
unanime ale românilor prezenți 
în sală, pot afirma că alăturarea 
poeziei, prin sonetele lui Adrian 
Munteanu în interpretarea auto-
rului care a adăugat şi un grupaj 
de poezii eminesciene, a venit 

să completeze şi să amplifice 
vibrația, emoția şi adâncimea 
întregului.

M-am bucurat de tot ce am 
văzut şi am auzit, îi felicit sincer 
pe organizatori. Plini de încântare 
am rostit îm preună: Bravo 
Edinburgh, bravo România!

Notă: 
https://www.facebook.com/
groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-
munteanu/
Cu bucuria şi emoția întâlnirii 
într-o seară magică,

Adrian Munteanu
Edinburgh, Scoția

CULTURA ROMÂNĂ SĂRBĂTORITĂ LA EDINBURGH

Cu puţin timp înaintea alegerilor 
europarlamentare care vor avea loc în 
luna mai a acestui an, omul de afaceri 
şi economistul American, George 
Soros, a lansat, pe site-ul Project 
Syndicate, un avertisment dur: 
,,Europa s-ar putea destrăma aşa cum 
s-a întamplat cu Uniunea Sovietică în 
1991.’’ 

Într-un editorial pubicat pe site-ul 
menţionat, sub titlul „Europa, trezeşte-
te!”, George Soros îi atenţionează pe 
cetăţenii europeni „să se trezească înainte 
de a fi prea târziu. Dacă n-o vor face, 
Uniunea Europeană va cunoaşte soarta 
Uniunii Sovietice în 1991.”

Soros consideră că Uniunea Europeană 
se găseşte într-un moment cu adevărat 
revoluţionar, de care nici liderii europeni 
nici cetăţenii simpli nu par să fie 

conştienţi: „Mulţi dintre noi presupun 
că viitorul vine cumva de la sine şi că 
va fi foarte asemănător prezentului, dar 
nu avem nicio certitudine că va fi aşa şi 
nici nu trebuie neapărat să fie astfel. Am 
trăit o viaţă lungă şi plină de evenimente 
şi am fost martorul mai multor perioade 
marcate de dezechilibre radicale, iar astăzi 
trăim o astfel de perioadă… Punctul de 
inflexiune al prezentului îl vor reprezenta 
viitoarele alegeri parlamentare, din mai 
a.c., iar forţele şi mişcările anti-europene 
par a fi în avantaj.”

Soros şi-a argumentat afirmaţiile dând 
exemplu Germania, cea mai puternică 
ţară din UE. La alegerile parlamentare 
din 2017, Uniunea Creştin-Democrată, 
formaţiunea cancelarului Angela Merkel, 
a obţinut un procent de 33%, ceea ce 
reprezintă, istoric vorbind, cel mai slab 
rezultat, în vreme ce formaţiunea de 

extremă-drepata, Alternativa pentru 
Germania (AfD) a obţinut 12,6% din 
voturi. A fost pentru prima dată dupa 
cel de-al Doilea Război Mondial, când o 
formaţiune de extremă-dreapta accede în 
Parlamentul Federal.

Totodată, cu prilejul alegerilor pentru 
Bundestag, Partidul Democraţilor Liberi 
(de centru-dreapta) a obţinut 10,8% 
din sufragii, asta după ce, la alegerile 
anterioare, nu reuşise să treacă de pragul 
de 5% necesar pentru a intra în Parlament.

„Primul pas pentru a apăra Uniunea 
Europeană, aşa cum a fost ea gândită, este 
să devenim conştienţi de forţa pe care o 
reprezintă duşmanii ei din interior şi din 
exterior. Apoi ar mai trebui şi ca forţele 
cu adevărat democartice şi pro-europene 
să iasă din letargia în care s-au complăcut 
în ultimii ani. Altfel, visul din secolul XX 
al unei Europe Unite s-ar putea lesne şi 

tragic transforma în coşmarul secolului 
XXI” - a adăugat George Soros.

de Lucian Vasilescu
manager.ro

Uniunea Europeană s-ar putea dezmembra asemenea 
Uniunii Sovietice - avertizează George Soros
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Adalbert GYURIS (A.G.): - A 
fost cineva în familia ta cu 
aptitudini la desen şi cum a 
început pasiunea ta pentru 
pictură?

Marius LUPU (M.L.): - Părinții 
mei au fost învățători. Tata avea 
talent la scris, iar mama înclinații 
spre desen, pictură, arte aplicate 
şi muzică. I-am moştenit pe 
amândoi şi astfel am oscilat, în 
adolescență (şi chiar mai târziu), 
între literatură, muzică şi artele 
plastice. Drumul s-a hotărât 
odată cu înscrierea mea la Şcoa-
la de Arte în clasa a cincea, la 
profesorul Aurel Istrate, dar pa-
siunea cea reală, a venit mult mai 
târziu. Cred că arta adevărată 
provine din suferință, ori eu n-am 
suferit cine ştie ce până pe la 20-
25 de ani, chiar dacă perioada 
asta am trăit-o pe timpul lui 
Ceauşescu.

A.G.: - Când lucrezi la o 
lucrare, cât timp îți trebuie, 
depinde de tehnica folosită, 
mărime sau ține şi de alte 
condiții?

M.L.:  - Pentru creație nu există 
un timp standard.  Foarte mult 
timp, uneori, îmi ia docu-
mentarea despre subiect. Spre 
exemplu, la ultimul proiect - o 
serie de portrete de muzicieni 
rock care au murit la 27 de ani, 
faimosul Club 27 - procesul s-a 
desfăşurat aşa: am citit biografii 
şi articole despre artist, am 
selectat fotografii, am vizionat 
documentare şi interviuri, am 
ascultat discografia completă... 
în fine, tot ce a fost nevoie 
pentru a prinde ”vibrația” lui şi 
a intra în starea potrivită creației 
portretului. Lucrările din acest 
proiect au cerut până la 10-12 zile 
fiecare.
Dacă mi se comandă o lucrare, 
pe de altă parte, de obicei există 
un termen şi atunci se schimbă 

situația, el trebuie respectat cu 
orice preț.

A.G.: - Azi se lucrează diferit 
față de trecut?

M.L.: - În planul psihic (spiritual, 
creativ...) nu-i nicio diferență, 
nevoia actului artistic este 
aceeaşi.  Tehnic s-au schimbat 
multe lucruri, desigur - apar 
mereu materiale şi unelte noi, 
iar artiştii inventează continuu 
moduri noi de exprimare, de 
multe ori în zona de confluență a 
mai multor arte.

A.G.:  - Care crezi că este 
diferența dintre un amator şi 
un profesionist?

M.L.: - Sunt mai multe asemănări 
decât diferențe. Oficial, profe-
sionistul a făcut studii de spe-
cialitate, de obicei este înscris 
într-o uniune de creație şi trăieşte 
din arta sa. Amatorul este un 
profesionist în devenire, dar 
calitatea lucrărilor sale poate fi 
înaltă, dacă trăirea lui artistică 
este reală şi stăpâneşte tehnica în 
care lucrează.

A.G.: - Ce reprezintă arta 
pentru tine şi mai ales pictura?

M.L.: - Arta în esență este 
catharsis, este sublimarea sufe-
rințelor existențiale, a neliniştilor, 
fricilor şi a întregului arsenal de 
energii negative. Ideal, iubitorul 
de artă simte acelaşi lucruri ca şi 
artistul, dacă arta este sinceră.

A.G.: - Ce ai descoperit prin 
pictură?

M.L.: - Prin pictură mă descopăr 
pe mine, în primul rând. Fiecare 
lucrare este, în sensul acesta, un 
autoportret.

A.G.: - Care sunt cele mai 
importante trei lucruri pe care 
le-ai făcut până acum, pe plan 
profesional?

M.L.:  - 1. În 1987 mi-am dat 
demisia din fabrica de rulmenți, 
după câteva luni de muncă în trei 
schimburi şi m-am dus să lucrez 
în atelierul de reclame din Bârlad 
al pictorului Rascenko. În scurt 
timp, vitrinele mele erau premiate 
la concursuri naționale.
 2. Am fost printre fondatorii 
Mişcării Ecologiste din Ro-
mâ nia şi realizatorul imaginii 
de campanie a ecologiştilor 
bârlădeni în anii ’90.  MER ocupa, 
în acei ani, locurile 4-5 în topul 
forțelor politice din România.
 3. În 2000, după diverse aventuri, 
am decis să-mi reiau studiile. 
Am intrat primul pe listă la 
Universitatea de Arte Iaşi, secția 
Design. Aveam 34 de ani, ca 
student mi se părea că sunt 
bătrân... însă am ținut steagul sus 
şi, după patru ani, mi-am luat şi 
licența - printre primii, din nou. 
Una din ”consecințe” este că 
astăzi sunt membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România.

A.G.: - Ce proiecte ai? Unde te 
vezi peste 5 ani?

M.L.: - Am foarte multe proiecte; 
ca orice artist/designer, sunt 
”bolnav” de proiecte. Unele se 
realizează, altele - prea multe, din 

păcate - rămân în sertar; poate şi 
din cauza anumitor ”calități” ale 
spațiului latin unde am activat 
până acum, în România şi Italia. 
Probabil că foarte curând îmi voi 
încerca mâna şi în spațiul anglo-
saxon.

A.G.. - Eşti mulțumit de ceea ce 
faci acum? Ce te-ar motiva să 
schimbi ceva?

M.L.: - Sunt mulțumit de meseria 
pe care o fac, n-aş schimba-o, dar 
sunt nemulțumit de anvergura 
redusă a unor proiecte la care 
sunt chemat, iar asta duce la lipsă 
de motivație. Paradoxal, lipsa 
de motivație te poate motiva 
să schimbi ceva. De exemplu, 
mediul sau țara în care lucrezi.

A.G.: - Care sunt, în opinia 
ta, cei mai importanți oameni 
din lume? Dar din România? 
De ce?

M.L.: - Cei mai importanți 
oameni din lume sunt cei care 
acționează pentru binele lumii.

A.G.: - Îți este dor de oraşul 
natal? De ce? De cine îți este cel 
mai dor?

M.L.: - Mi-e dor de părinți şi de 
doi-trei prieteni rămaşi acasă. 

Oricum, eu chiar după atâția ani 
mă consider încă ”în deplasare” 
(prelungită un pic, ce-i drept), aşa 
că mi-e dor de acasă ca şi cum aş 
fi detaşat undeva, la Târgu Jiu sau 
la Oradea şi nu ca unuia ”plecat 
afară” sau emigrat. Revin periodic 
la Bârlad şi sper ca într-o bună zi 
deplasarea să se încheie şi să mă 
întorc definitiv. Mi-ar plăcea să 
pot lucra din nou în oraşul meu 
- şi pentru oraşul meu.

A.G.: - Ce părere ai despre 
diaspora românească?

M.L.: - O părere bună. Spațiul 
românesc este, a fost întotdeauna 
(tradițional, aş putea spune) 
printre marii furnizori de talente 
şi valori către alte societăți, în 
multiple domenii. Românii se 
adaptează rapid în țările-gazdă şi 
devin, deseori, cetățeni model ai 
acestora.

A.G.: - Dragă Marius îți doresc 
să ai parte de bucurii şi sunt 
convins că vei continua pe acest 
drum, deja bătătorit şi că vei 
ajunge acolo unde îți doreşti şi 
de fapt îți este locul.

 A consemnat cu prietenie,
 Adalbert GYURIS

Interviu cu artistul Marius LUPU

”...iubitorul de artă simte aceleaşi lucruri 
ca şi artistul...”
S-a născut în 9 martie 1966 la Bârlad.
Începe studiile de artă în anul 1975 la Școala de Muzică şi Arte 
Plastice din Bârlad, cu profesorul Aurel Istrate.  Absolvent al 
Universității de Arte ”George Enescu” din Iaşi, licențiat în design şi 
membru stagiar al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Artist vizual polivalent, activitatea profesională este bogată şi 
eclectică, sub semnul călătoriilor, şi se reflectă în lucrări de pictură 
şi grafică de şevalet, grafică publicitară şi design interior. Din 1990 
lucrează la Istanbul câțiva ani, iar în perioada 2005 - 2017 la Roma, 
în Italia, având însă proiecte şi în România.
Are opere în colecții particulare din România, Turcia, Italia, Marea 
Britanie, Germania şi Canada.



Pagina 8 februarie - martie 2019Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

Este momentul să foloseşti banii 
economisiţi în timpul vieţii şi nu să-i 
păstrezi pentru a se bucura cei care 
nu ştiu sacrificiul de a-i obţine. Nu 
este epoca de investiţii în minunăţiile 
aparente, care îţi aduc numai nelinişte, 
ci este timpul de pace şi linişte.

Fii un pic egoist, dar nu cămătar. Ieşi 
la plimbare şi fă-ţi plăcerile de care te-ai 
privat.

Să ai o viaţă sănătoasă, fără eforturi 
fizice prea mari. Fă gimnastică moderată şi 
alimentează-te bine.

Cumpără tot ce e mai bun şi mai fin. 
În epoca asta, un obiectiv cheie este 
să cheltuieşti banii pentru gusturile şi 
capriciile tale.  Aminteşte-ţi că după 
moarte banii generează numai ură şi necaz.

Nu te nelinişti pentru lucruri mărunte. 
În viaţă totul trece, fie momentele bune pe 
care trebuie să ţi le aminteşti, fie cele rele 
pe care trebuie să le uiţi repede.

Indiferent de vârstă, menţine dragostea 
vie mereu. 

Ai grijă şi menţine-te prezentabil şi 
curat. Fii vanitos: frecventează coaforul, 
aranjează-ţi unghiile, mergi la dermatolog, 
la dentist şi foloseşte parfum şi creme 
cu moderaţie. Dacă nu mai eşti tânăr şi 
frumos, fii cel puţin bine îngrijit.

Nu fi prea modern, caută mai bine să 
fii clasic. Nu fi ridicol cu pieptănătura şi 

îmbrăcămintea folosită de tineri.
Fii la zi. Citeşte cărţi şi ziare, ascultă 

radioul, urmăreşte programe la TV, 
conectează-te la internet, trimite şi 
răspunde la email-uri, deschide povestiri 
în reţele sociale, cheamă prietenii.

Respectă opiniile tinerilor, prezintă-le pe 
ale tale, dar nu te contrazice cu ei în ciuda 
faptului că eşti convins că ei se înşeală.

Nu trăi numai din amintiri şi nu folosi 
niciodată expresia “pe vremea mea “, căci 
“vremea ta este şi azi” .

Fă-ţi un “hobby” ca: a călători, a te 

plimba, a găti, a citi, a dansa, a îngriji 
plante, a picta, a juca cărţi cu prietenii, a te 
conecta la internet, a face voluntariat sau a 
colecţiona ceva. Fă ceea ce îţi place şi ceea 
ce posibilităţile tale îţi permit.

Propune-ţi mereu să înveţi ceva nou şi nu 
rămâne departe de noutăţile tehnologice.

Acceptă invitaţiile la evenimentele 
sociale şi culturale. Vizitează muzee 
şi mergi la cinema şi la spectacole... 
Important este să ieşi din casă puţin. Dar 
nu te indispune dacă copiii nu te invită, 
pentru că uneori nu se poate. Aminteşte-ţi 

că şi tu când erai tânăr mai ,,uitai’’ uneori 
de părinţi.

Vorbeşte puţin şi ascultă mai mult, căci 
viaţa şi trecutul tău te interesează numai pe 
tine. Dacă te întreabă ceva, fii scurt şi caută 
să vorbeşti numai de lucruri bune şi plăcute. 
Niciodată nu te lamenta. Vorbeşte cu voce 
joasă şi politicos. Nu critica şi acceptă 
situaţiile aşa cum sunt. Totul este trecător.

Durerile şi supărările sunt mereu 
prezente, nu le face mai problematice 
decât sunt, vorbind despre ele. Caută să 
le minimalizezi. De fapt, te afectează 
numai pe tine şi sunt problemele tale şi ale 
medicilor tăi.

Râzi, râzi mult, râzi de toate. Eşti 
norocos că ai avut o viaţă şi moartea va fi 
doar o nouă etapă incertă, aşa cum incertă 
a fost toată viaţa ta.

Dacă cineva îţi spune că nu ai făcut nimic 
important, ignoră-l şi nu te preocupa. Tu 
ai făcut multe lucruri importante. Tu şi 
povestea ta, bună sau rea, s-a succedat deja.

Aminteşte-ţi ceea ce a spus Mario 
Benedetti: “Nu renunţa, te rog, nu ceda 
cu toate că frigul arde, cu toate că frica 
omoară, cu toate că soarele apune şi bate 
vântul. Încă există foc în sufletul tău, 
încă există viaţă în visurile tale, pentru că 
fiecare zi este un nou început, pentru că 
asta este ora şi cel mai bun moment”.
Sursa: e.mail

Reguli de bază pentru cei de după 60 de primăveri

De asemenea, alături de noi 
vor defila: Ministerul Românilor 
de Pretutindeni, Consulatul 
general de la Muenchen, 
televiziuni din România, 
Radiouri şi presa scrisă. 

Până acum avem 80 de 
persoane, urmând ca restul 
să vină din rândul celor care 
doresc să se alăture nouă, din 
rândul dumneavoastră. Lista este 
deschisă până pe 28 Februarie, 
iar participarea dumneavoastră 
presupune următoarele lucruri: 

1. Să vă anunțați participarea 
la numărul de telefon: 0911 253 
455 62 

2. Să veniți îmbrăcat la 
carnaval în costum popular 

românesc sau în orice alt costum 
de carnaval (aveți imaginația 
liberă).

3. Să fiți pregătit de a defila 
cu noi în ziua de 3 Martie şi 
neapărat să aveți bunădispoziție 
şi umor în această zi. 

Avem peste 10.000 de 
mărțişoare de împărțit şi câteva 
sute de kilograme de bomboane 
Vă aşteptăm! 

Notă: Se optează iarăşi 
pentru îmbrăcăminte în culorile 
mărțişorului (dacă nu aveți ie), 
respectiv: roşu şi alb- atât la 
femei, cât şi bărbați!) Fiți pur şi 
simplu mărțişoare vii, autentice 

Ionela van Rees –Zota 

Peste 10.000 de mărțișoare vor fi distribuite  
la Carnavalul de la Nuernberg

Pe data de 3 Martie 2019 vom petrece 
împreună la cel mai mare și frumos 
eveniment din Nuernberg. CARNAVALUL- 
FASCHINGUMZUG, începând cu orele 13:00. 
Grupa Centrului Cultural Româno- German 
de Ajutor și Integrare Dumitru-Dorin 
Prunariu a primit acceptul să defileze  
cu un număr de 110 persoane.
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A vândut milioane de albume 
ale unor artişti germani. 
A câştigat o mulțime de 
discuri de aur şi de platină, 
ca manager al unei case de 
discuri de succes, dar acest stil 
de viaţă a ajuns să-l oboseacă. 

Punctul de cotitură a fost o 
vizită în satul Cund, în apropiere 
de Sighişoara. Din acel moment, 
Jonas Schaefer s-a îndrăgostit 
definitiv de peisajele transilvane 
şi s-a hotărât să transforme în 
afacere un stil de viaţă sănătos, 
în mijlocul naturii şi a tradiţiilor 
superbe.

La 30 de ani, Jonas Schaefer 
a simţit că a ajuns la un prag. 
Şi-a vândut casa de discuri pe 

care o conducea, pentru 10 
milioane de euro şi a plecat din 
Hamburg. Se pregătise pentru o 
vacanţă prelungită, însă planul 
s-a schimbat radical din clipa 
în care a ajuns într-un sat din 
Transilvania, uitat de lume.

Ulrike, prietena şi viitoarea 
soţie, căreia Jonas îi povestea 
minunăţiile din Transilvania, n-a 
rezistat mult timp curiozităţii de 
a vedea cu propriii ochi peisajele 
de poveste.

Ulrike Schaefer: „M-am dat 
jos din maşină şi am spus, haide, 
serios, pot să trăiesc aici. Am fost 
atât de impresionată de peisaj. 
Sper că va rămâne traficul de 
căruțe aici, în România. Când am 
venit prima oară, din Bucureşti, 

îl rugam pe Jonas la fiecare două 
minute să oprească, să fac o 
fotografie cu câte o căruță”.

După trei luni, cei doi au decis 
că aici, în Cund, e locul potrivit 
pentru a începe o viaţă nouă şi, de 
ce nu, o afacere nouă. Aşa că au 
cumpărat casa unui localnic şi au 
pus imagini pe un site de turism 
din Germania. Au avut surpriza 
plăcută ca la scurt timp să 
sosească şi primii oaspeţi nemţi. 
Odată ce viața i s-a aşezat, Jonas 
a descoperit şi gustul produselor 
din zonă, aşa că şi-a făcut o 
grădină ecologică, accesibilă şi 
pentru turişti.

Încet-încet, nivelul serviciilor 
oferite turiştilor a crescut, aşa 
încât acum meniul de la Valea 

Verde este certificat de Chaine 
des Rotisseurs, cea mai veche 
asociație gastronomică din lume, 
cu o istorie de aproape 800 de ani.

Însă nu doar mâncarea poartă 
amprenta locului la Valea Verde. 
Pe pereţii camerelor în care sunt 
cazaţi turiştii se păstrează încă 
fotografii ale foştilor proprietari.

Mobilierul este şi el fabricat 
în atelierul din Cund, unde 
tâmplarii sunt angajaţi de familia 
Schaefer.

În total, cei doi soţi au angajaţi 
nu mai puţin de 24 de localnici.

Oaspeţii de la Valea Verde 
plătesc între 15 şi 40 de euro 
pentru o noapte de cazare. O cină 
cu trei feluri de mâncare, gătită de 
Jonas exclusiv cu produse locale, 
costă 20 de euro. Toate locurile 
de cazare pentru mini-vacanţa de 
1 mai au fost vândute încă de la 
începutul anului.

http://www.digi24.ro

Fermecat de Transilvania

Un neamţ şi-a vândut 
afacerea cu 10 milioane  
de euro şi s-a mutat în Mureş
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Calificativul de neserios, 
frecvent întâlnit în limbajul 
popular şi literar, se referă 
la o imensă arie de mici 
sau mari elemente de 
caracter, care se învârt mai 
ales în jurul ideii lipsei 
de promptitudine ori de 
imoralitate.

Din nefericire românii sunt 
deseori calificaţi de către 
mulţi eu ropeni prin termenul 
de neseriozitate, neseriozitate 
raportată atât la omul de rând, cât 
şi la omul politic sau de afaceri. 
Această aură nega tivă, marcată 
de  atributul nese riozităţii, nu 
este nici pe departe specifică 
românilor. Astfel, dacă am lua 
în calcul clasificările psiho-
sociale ale diferitelor defecte 
caracteriale care contu rează 
ideea de neseriozitate, româ-
nii stau mult mai bine decât 
ruşii, ucrainienii, bulgarii dar şi 
decât spaniolii, italienii şi toate 
ţările latino-americane. Ceea 
ce este interesant în ceea ce ne 
priveşte, are legătură cu acele  
cauze specifice românilor, care îi 
împing deseori spre neseriozitate. 

De ce suntem 
neserioşi?
Atunci când vorbim despre 

români şi mai ales despre cali-
tăţile şi defectele  lor caracteriale, 
trebuie să ţinem cont că fiecare 
este un individ cu o anumită 
tipo logie şi cu o anume educaţie. 
Din acest motiv, discuţia despre 
nese riozitate la români, nu se 
poate referi decât la anumite 
tipologii  umane, care au predo-
minant anume defecte carac-
teriale datorate unor cauze spe-
cifice ţării noastre. Altfel spus, 
nu se poate generaliza, ci doar 
discuta anumite tipologii uma-
ne, cu anumite tendințe com-
portamentale, care pot fi cali-
ficate drept neseriozitate. 

Tipologii mai frecvente întâl-
nite printre cei calificaţi drept 
neserioşi în România:

1. Mediteranizii, cu 
temperament sangvinic    

Sunt scunzi, cu ten, ochi şi păr 
de culoare închisă, cu constituţie 
slabă, energici, optimişti, vor-
băreţi.

2. Est-europizii sangvinici
Sunt scunzi, robuşti, cu ten, 

păr, şi ochi de culoare deschisă, 
activi, glumeţi, plini de viaţă, 
încrezători în propiile forţe. 

3. Nordicii flegmatici
Sunt înalţi, supli, cu ten şi păr 

de culoare deschisă, ochi albaştri, 
nepăsători, inactivi, inerţi, greu 
de urnit, satirici, înclinaţi către 
negativ.

4. Alpinii melancolici
Sunt scunzi, robuşti, cu ten-

dinţă de îngrăşare, bruneţi, 
calmi, calculaţi, forma feţei ro-
tundă, degete scurte, calmi, puţin 
vorbăreţi dar uneori foarte acizi 
în jigniri. 

Important! Aceste tipologii 
apar mai frecvent în rândul celor 
care au unele defecte ce pot crea 
o aură a neseriozităţii. Aceas ta 
nu înseamnă că nu există şi alte  
tipologii caracterizate de nese-
riozitate în rândul altor modele 
psiho – constituţionale. Defectele 
acestora nu sunt native, ci apar 
datorită unor cauze psiho-sociale 
specifice. 

Cum devin neserioşi 
Atunci când vorbim de 

neseriozitate, vorbim în special 
de o lipsă de respect faţă de unele 
valori umane, dar şi de o barieră 
psihologică, care ne împiedică 
să fim prompţi şi morali. Toate 
defectele care se fac părţi 
componente ale atributului de 
neseriozitate la români apar mai 
ales din cauza acestor bariere 
psihologice induse de condiţiile 
sociale, dictate de lumea poli-
tico-economică, dar şi etno-
geografică. 

De ce nu luăm în 
serios unele lucruri 
importante
Mulţi români, ca de altfel şi 

mulţi dintre italieni, spanioli 
şi hispanici au o mai puternică 
latură emoţională decât raţională. 
Aceasta face ca o emoţie, ca o 
trăire care ar putea fi considerată 
total neînsemnată, să ne deter-
mine să luăm decizii foarte gre-
şite. Astfel, pot apărea deciziile 
numite de tip hormonal, de a 
părăsi o slujbă, iubita sau iubitul 
pentru o plăcere sau ambiţie de 
moment. Puternica influenţă 
a exploziei emotive poate face 
pe mulţi dintre noi să uităm de 
scopul ţintit sau de lucrul început 
pentru a ne aventura către un 
alt scop, care ne impresionează 
şi ne seduce prin strălucirea de 
moment care ne aprinde inima 
sau „hormonii”...sau dorința de 
câştig. 

De ce unii sunt 
nestatornici
Studiile efectuate în ţările 

izolate care nu au primit influenţe 
culturale din afara ţărilor din jur, 
arată că românii sunt în realitate 
extrem de stabili afectiv, MAI 
MULT FOARTE SERIOŞI! Cu 
toate acestea, mulţi români din 
mediul urban, din epoca modernă 
excelează deseori printr-o fire 
extrem de schimbătoare, foarte 
asemănătoare popoarelor slave. 
Antropologii consideră că 
instabilitatea afectivă şi morală 
nu este datorată decât în mică 
măsură influenţei slave. Psiho-
istoricii cred că este vorba mai 
ales de o consecinţă a necesităţii 
de adaptare rapidă  a românilor 
la condiţiile sociale permanent 
instabile de mai mult de o 
jumătate de mileniu. Din acest 
motiv, românii care fac parte din 
tipologiile cele mai adaptabile 

social, sunt şi cei mai schimbători 
şi instabili în oricare tip de relaţie 
ce presupune seriozitate. Acest 
lucru nu se întâmplă chiar si 
cu cei care au primit o educaţie 
aparte.   

Superficialitatea
Mulţi înţeleg prin neseriozitate 

NIMIC MAI MULT DECÂT 
superficialitate şi lipsă de 
implicare directă într-o activitate 
sau o relaţie interumană. În 
realitate, majoritatea românilor 
nu sunt nativ superficiali ci 
dimpotrivă, se implică deseori 
mai mult decât trebuie în oricare 
realitate a vieţii. Cu toate acestea, 
din pricina unei vieţi sărăcite 
material şi spiritual, lipsită de 
posibilitatea de a visa foarte mult 
la mai bine, apare dezinteresul. 
Nenumăratele eşecuri trau ma-
tizante din copilărie şi tinereţea 
majorităţii românilor, dis truge 
posibilitatea noastră de a fi 
motivaţi să ne implicăm foar te 
mult în viaţă. Ca urmare, mulţi 
români se automodelează in-
conştient în spiritul de con ser-
vare. Acesta este motivul pentru 
care  mulţi români gândesc în 
ge nul „las-o că merge aşa !”. 
Dacă ar depune un efort în plus, 
nu ar avea certitudinea reuşitei 
sau a unei recompense. Cu toate 
acestea s-a dovedit  că peste 80 
% dintre românii recompensaţi 
pentru implicare şi seriozitate 
devin mult mai serioşi şi implicaţi 
în oricare activitate, decât mulţi 
europeni vestici. 

Promisiunile uitate
Românii, în marea lor ma-

joritate, pun un mare preţ pe 
cuvântul dat şi doresc să-şi 
ţină promisiunile. MULȚI IS-
TORICI HERODOTICI SPUN 
CĂ ERA UN REAL ATU AL 
CIVILIZAȚIEI STRĂMOŞILOR 
DACI! Cu toate acestea, în 
lumea actuală, în care trăim, 

minciuna şi disimularea, impuse 
de un sistem social corupt, nu 
au permis păstrarea acestor 
calităţi. Românul a învăţat din 
sistemul social foarte corupt, 
că o promisiune, fie că este 
sau nu ţinută, viaţa merge 
înainte, la fel, nici mai bine, 
nici mai rău. În  plus, românul 
a fost permanent intoxicat cu 
promisiuni mincinoase încă din 
perioada interbelică, un pic mai 
mult decât alți europeni! Fără 
să-şi dea seama, românul slab 
şi influenţabil, a împrumutat 
acest model imoral de a face 
promisiuni neacoperite, ori a uita 
sau ignora o promisiune făcută. 
Nu este o scuză, ci doar o istorie 
tristă!

Punctualitatea 
Unul dintre elementele care 

demască seriozitatea, dar şi gradul 
de civilizaţie şi deci educaţie al 
unui om este punctualitatea. 
Mulţi dintre români, ca şi latino-
americani, latino-europeni şi 
slavi, nu pot fi punctuali, asta 
din cauze biologice şi mai puţin 
psiho-educaţionale. 

Cercetările recente efectuate 
de către psihologii italieni de la 
Universitatea Sapientia, au arătat 
că românii, italienii şi spaniolii 
au un simţ foarte puţin dezvoltat 
al aprecierii timpului. Acest  
lucru se datorează faptului că în 
ţările de cultură latină există o 
populaţie genetică incompatibilă 
cu posibilitatea de ordonare 
mintală a unui program foarte 
strict de activitate. 

De ce se spune că românii ar fi neserioşi?! 

Marius Radu,  
antropolog, Academia Română   
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Duminică, 27 ianuarie 2019, ierarhii 
români au continuat vizita pastorală în 
Danemarca cu slujba de sfințire a noii 
biserici parohiale româneşti din Esbjerg 
(Jernbanegade 4, Agerbaek 6753) 
Duminică, 27 ianuarie 2019, a avut loc 
târnosirea bisericii parohiei româneşti 
„Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou 
şi Sfânta Muceniță Irina” din oraşul 
Esbjerg, Danemarca. Slujba de sfinţire a 
fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Serafim Mitropolitul ortodox român 
al Germaniei, Europei Centrale şi de 
Nord, împreună cu Preasfinţitul Părinte 
Episcop Macarie al Europei de Nord. 
În continuare cei doi Ierarhi au săvârşit 
Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice 
au fost date de grupul coral „Credo” al 
Episcopiei ortodoxe române a Europei 
de Nord, alcătuit din tinerii ortodocşi 
români din Suedia şi Danemarca.
La acest eveniment important pentru 
comunitatea românească de aici, ca şi 
pentru întreaga eparhie, au participat 
numeroşi preoți şi credincioşi din țările 
nordice. 
La final, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Serafim, precum şi Preasfințitul Părinte 

Macarie, dimpreună cu părintele paroh 
Claudiu Ceteraş  şi cu bunii şi jertfelnicii 
credincioşi ai parohiei, au adus mulțumire 
Atotmilostivului Dumnezeu, fiecare 
dintre aceştia după cum urmează:
Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim: ,,Am 
trăit azi moment de mare înălţare sufle-
tească la sfinţirea bisericii din aceas tă 
mică localitate din Danemarca, Esbjerg, 
păstorită de un preot foarte evlavios, 
credincios, râvnitor şi jertfitor, venit 
din părţile Bistriţei Năsăud. Acesta, 
la îndemnul şi cu sprijinul Preasfin-
ţitului Macarie, şi cu ajutorul mare 
al credincioşilor, a reuşit să cumpere 
această minunată biserică. Ne bucurăm 
că numărul lăcaşurilor de cult ortodox 
românesc se înmulţeşte şi aici, în 
Episcopia Europei de Nord de la an la 
an, ca şi pretutindeni în diaspora. Este 
firesc ca noi să prindem tot mai mult 
rădăcini prin cumpararea sau procurarea, 
construirea  de biserici proprii care să 
ne adune laolaltă. Bisericile noastre sunt 
o carte de vizită pentru Biserica, ţara şi 
spiritualitatea noastră.’’
Preasfinţitul Părinte Macarie: ,,Cu multă 
emoţie şi bucurie am săvârşit slujba de 

sfinţire a acestui lăcaş românesc propriu 
din Peninsula Iutlanda. Gândindu-ne la 
începuturile misiunii noastre în urmă cu 
zece ani când am slujit în această zonă 
pentru prima oară şi erau foarte puţini 
credincioşi: mai întâi am pus bazele unei 
filii, apoi a unei parohii, în cele din urmă 
am hirotonit şi-un preot.  Şi iată acum 
avem biserica noastră proprie pe care am 
achiziţionat-o de la comunitatea luterană. 
Îi suntem alături părintelui Claudiu şi 
bunilor şi jertfelnicilor enoriaşi care 
sunt ocrotiţi de Sfântul Cuvios Mucenic 
Efrem cel Nou şi Sfânta Muceniţă Irina. 
Şi se simte ocrotirea şi purtarea de grijă 
a acestor Sfinţi. Mulţi dintre copilaşii din 
această comunitate euharistică chiar le 
poartă numele. Şi fetiţa părintelui Claudiu 
a fost numită după ocrotitoarea cerească 
a acestui lăcaş. Mai întâi de toate am 
constituit biserica cea vie, a credincioşilor, 
deoarece credincioşii reprezintă pietrele 
unghiulare ale catedralelor nevăzute 
din diaspora noastră. Şi iată, în cele din 
urmă, întemeindu-se biserica cea vie, a 
credincioşilor, am reuşit să achiziţionăm 
şi această biserică pe care am înnoit-o, am 
înfrumuseţat-o, am adus Sfintele Odoare 

iar astăzi acest lăcaş a îmbrăcat haina cea 
luminoasă a sfinţirii.’’
Preotul paroh Claudiu Ceteraş: 
,,Mulţumesc lui Dumnezeu pentru ziua 
de astăzi şi pentru că am putut duce 
la bun sfârşit târnosirea acestei Sfinte 
Biserici. Avem şi dragostea şi darul de 
la Dumnezeu să-i avem împreună pe 
Episcopii noştri: pe Mitropolitul Serafim 
şi pe Episcopul nostru, Macarie Drăgoi.’’
La eveniment a participat şi Ambasadorul 
României în Regatul Danemarcei, 
Alexandru Mihai Grădinar, care a 
adăugat următoarele: ,,M-am bucurat 
foarte mult să mă aflu astăzi la Esbjerg  
alături de Înaltpreasfinţitul Mitropolit 
Serafim şi Preasfinţitul Episcop Macarie, 
la o slujbă deosebită, cea de sfinţire a 
bisericii din Esbjerg. Consider că este 
o mare realizare a parohiei de aici din 
Esbjerg şi a întregii comunităţi de români 
în a procura această biserică proprie 
pentru comunitate şi cred că va fi de mare 
folos pentru toţi credincioşii din această 
regiune a Danemarcei.’’ 

Sursa: Jurnal Trinitas 28 ianuarie 2019
a consemnat Nadia Marin

O nouă biserică pentru românii din Danemarca

România se află pe locurile 
fruntaşe în Europa atunci 
când vine vorba de şovinism 
cultural, 66% dintre români 
sunt de părere că, indiferent 
dacă oamenii nu sunt 
perfecți, cultura noastră este 
mai bună decât a altora.

Studiul realizat de Pew 
Research Center arată că doar 
grecii (89%), ruşii (69%), bulgarii 
(69%) şi bosniacii (68%) sunt în 
fața noastră în ceea ce priveşte 
atitudinile de superioritate față 
de alte popoare. La polul opus 
regăsim țări precum Spania 
(20%), Estonia (23%) sau Suedia 
(26%).

În opinia psihologului Lenke 
Iuhoş, şovismul cultural – adică 
afirmarea superiorității unei 
na țiuni asupra altora - este o 
atitudine puternic nocivă care 
s-a propagat în ultimele decenii, 
atitudine din care se pot naşte 
curente extrem de periculoase 
pentru societate, precum națio-
nalismul extremist sau chiar 
rasismul. “Putem spune, fără 
tea ma de a greşi, că şovismul 
cul tural reprezintă un derapaj 
de la democrație, deoarece poate 
scoa te dintr-un popor cea mai 
neagră latură a sa. Atunci când 
mult peste 50% dintre oameni 

sunt convinşi că a lor cultură este 
mai bună decât a altora, nu mai 
putem vorbi de relații echilibrate 
de cooperare, iar orice discuție 
sau negociere cu o altă persoană 
– indiferent că este concetățean 
sau străin – nu pleacă de la acelaşi 
nivel, ci de la prezumții eronate, 
ceea ce va conduce la impunere 
credințelor şi valorilor cu forța”, 
explică psihologul Lenke Iuhoş

Cum să aplicăm 
tolerența în fiecare zi?
Tolerența este cea mai im-

por tantă atitudine care poate 
combate superioritatea față de 
alții şi aceasta poate fi cultivată în 
fiecare zi prin comportamentul 
echilibrat față de ceilalți, față de 
părinți, față de prieteni, profesori, 
cunoştințe sau față de străinii cu 
care vom interacționa. Pentru a 
cultiva tolerența ca stil de viață, 
psihologul Lenke Iuhoş consideră 
că putem aplica 4 paşi extreme de 
utili:

1. Gândeşte înainte să vorbeşti, 
fii binevoitor şi ascultă ce are de 
spus cineva înainte să reacţionezi. 
“Este total neproductiv, ba chiar 
nedrept, să credem că deținem 
adevărul absolut. Chiar mai mult, 
este incorect față de persoanele 

cu care interacționăm să avem o 
reacție negativă înainte ca aceasta 
să-şi expună ideile. Toleranța 
înseamnă, întâi de toate, să 
ascultăm ceea ce are cel din fața 
noastră de spus, deoarece o să 
avem surpriza să constatăm că 
majoritatea lucrurile pe care 
le învățăm şi le înmagazinăm 
provin de la alții”, declară 
psihologul Lenke Iuhoş.

2. Interesează-te de punctul 
de vedere al celuilalt şi încearcă 
să găseşti interesele comune 
pe care le aveţi, dincolo de 
diferenţe. “În viața de zi cu zi, 
nu există persoană care să fie 
total incompatibilă cu tine. Chiar 
dacă de multe ori părem atât 
de diferiți, întotdeauna există 
interese şi puncte comune care 
ne leagă. Viața devine cu atât mai 
frumoasă cu cât descoperim în 
celălalt lucrurile care ne unesc, 
nu cele care ne separă”, explică 
psihologul.

3. Apreciază propriile valori 
culturale, dar şi pe ale altora, 
fără să le judeci. “Valorile noastre 
culturale, dobândite de la părinții 
noştri, care le rândul lor le-au 
primit de la părinții lor, sunt 
extrem de importante, deoarece 
reprezintă o mare parte din 
ceea ce suntem noi cu adevărat. 
Ceea ce mulți nu înțeleg este 

că moştenirea culturală nu este 
totul, ci un drum de plecare spre 
alte lumi. Poporul român este un 
amestec frumos din foarte multe 
culturi (turcească, bulgărească, 
rusească, franceză, romană, 
grecească etc.), iar acest lucru ne 
face cu adevărat speciali. Secretul 
este să prețuim ce avem, dar să 
fim deschişi la valorile altora, 
deoarece doar aşa vom deveni 
mai bogați sufleteşte şi cultural”, 
este de părere psihologul Lenke 
Iuhoş.

4. Nu-i judeca pe alţii pentru 
lucruri pe care nu le pot controla 
şi care nu ţin de ei. “Nu există 
un popor mai bun decât altul, 
ci oamenii trebuie apreciați din 
perspectiva realizărilor perso na-
le. Este nedrept să judecăm un om 
nu datorită lucrurilor bune pe care 
le are şi pe care le poate împărtăşi 
cu noi, ci pentru lucrurile pe care 
nu le-a putut controla şi care nu 
țin de el, precum: vârsta, sexul, 
religia, etnia, naționalitatea etc. 
Viața este mult prea frumoasă 
ca să o ironism pe lucruri total 
nedrepte, când putem în acelaşi 
timp să devenim mai deschişi, 
mai curioşi la elementele care ne 
diferențiază față de ceilalați, să le 
îmbrățisăm şi chiar să le însuşim 
în setul nostru de valori. Nu 
avem cum să sărăcim din asta, 

din contră!”, conchide psihologul 
Lenke Iuhoş.
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Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a
efectuat, luni, 12 martie 2018, o
vizitã de lucru în Austria, care a
inclus întrevederi cu ministrul
federal pentru Afaceri Europene în
cadrul Cancelariei Federale, Gernot
Blümel, cu preºedintele Comisiei de
Politicã Externã a Consiliului
Naþional, Andreas Schieder, ºi cu
Barbara Kaudel-Jensen, consilier al
cancelarului austriac pe politicã
externã ºi europeanã, Barbara
Kaudel-Jensen.

În cadrul consultãrilor, cele douã
pãrþi au reiterat angajamentul pentru
consolidarea relaþiilor bilaterale ºi a
cooperãrii în domeniul afacerilor
europene, în contextul preluãrii
succesive a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene de cãtre Austria,
în semestrul al doilea din 2018, ºi de
cãtre România, în primul semestru
al anului 2019. Oficialii au
evidenþiat totodatã obiectivul

comun al celor douã viitoare
Preºedinþii de a contribui la
promovarea unei agende europene
bazate pe unitatea ºi coeziunea
proiectului european.

Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene a trecut în revistã
principalele dimensiuni ale agendei
de lucru a Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene ºi
evoluþia procesului de pregãtire la
nivel intern. În context, a exprimat
disponibilitatea autoritãþilor române
de a menþine un dialog susþinut cu
oficialii austrieci, atât la nivel tehnic,
cât ºi politic, pe o serie de dosare
aflate în prezent pe agenda
europeanã, fiind discutate, cu
precãdere, aspecte legate de procesul
de reflecþie privind viitorul Uniunii,
negocierile Brexit ºi cele pe tema
viitorului cadru financiar multianual
post-2020.

„Dialogul ºi cooperarea cu
Austria ºi cu ceilalþi parteneri ne

permit sã asigurãm în mod pragmatic
ºi eficient gestiunea dosarelor
europene de actualitate, precum ºi
demersurile în pregãtirea
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene. Susþinem continuarea
discuþiilor pentru consolidarea
Uniunii Europene în baza unor
abordãri unitare ºi incluzive, care sã
rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor sãi,
inclusiv a cetãþenilor români“, a
subliniat Victor Negrescu.

În acelaºi timp, au fost abordate
oportunitãþile de promovare comunã
a Strategiei Uniunii Europene
privind Regiunea Dunãrii în
contextul mandatelor succesive ale
celor douã þãri la Consiliul Uniunii
Europene, dar ºi a deþinerii de cãtre
România a preºedinþiei strategiei în
perioada noiembrie 2018 –
noiembrie 2019.

„Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunãrii este o
iniþiativã de succes a României ºi
Austriei la nivel european, iar noi ne
dorim ca aceastã formã de colaborare
regionalã sã cunoascã o dezvoltare
continuã în perioada urmãtoare“, a
declarat Victor Negrescu.

În contextul discuþiilor la nivel
continental privind revizuirea
regulamentelor de coordonare în
materie de securitate socialã,
oficialul român a reiterat importanþa
respectãrii de cãtre toate statele
membre a accesului nediscrimi-
natoriu la securitatea socialã, în
corelaþie cu libertatea fundamentalã
de circulaþie a cetãþenilor europeni în
spaþiul comunitar.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI  în Republica

Austria
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Victor Negrescu: „Susþinem
menþinerea unei cooperãri strânse
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene“

La 14 martie a.c.,
ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la recepþia aniversarã
oferitã de domnul Gaston Glock,
consulul onorific al României în
landul Carintia. La 6 ani de la
deschiderea reprezentanþei
diplomatice din Klagenfurt,
ambasadorul României a
subliniat în discursul sãu, în
contextul general al bunelor
relaþii dintre România ºi Austria,
implicarea consulatului onorific
din acest land în dezvoltarea
cooperãrii economice ºi
regionale, în sprijinirea
cetãþenilor români din zonã,
precum ºi în susþinerea unui
intens program de activitãþi
educative ºi culturale. Un
argument în acest sens l-a
constituit prezenþa unei delegaþii
a Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României, condusã de
preºedintele Mihai Daraban.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI în Republica

Austria

Aniversarea
Consulatului
Onorific 
al României
din
Klagenfurt

Începuturile mele pe tărâmuri străine sunt 
aşa, puţin comico-triste, mai mult comice 
privind azi în urmă, dar şi triste, gândind 
la faptul că orice despărţire, de familie, de 
ţară, de casa ta şi de prieteni aduce cu ea şi 
multă frământare sufletească.

Hotărârea de a pleca din România nu a fost 
neapărat una cântărită îndelung  sau logică, 
ci mai mult una luată aşa, la grămadă, 
imitativă. Mulţi colegi de clasă şi din liceu 
plecau în străinătate. Fratele meu cel mai 
mare plecase şi el. Astfel că mi s-au încălzit 
călcâiele şi am spus că vreau şi eu să testez 
necunoscutul. Nu prea i-am informat pe 
părinţii mei despre gândurile ce  dospeau 
în mintea mea şi, pe nepusă masă, le-am 
spus în august 2005 că peste numai o lună, 
pe 5 septembrie, eu îmi iau zborul, plec în 
Germania. Sincer, nu ştiu nici acum ce au 
simţit bieţii de ei, dar atunci gândeam că 
plecarea mea nu presupune nicio bătaie 
de cap, mai eram doar patru copii rămaşi 
acasă, încă unul care ar fi plecat din cuib 
ar fi creat mai mult spaţiu prin casă. Nu le 

auzeam părerile, mă încăpăţânasem să plec 
şi basta.
Nu mai fusesem în străinătate niciodată, 
mă întrebam oare cum e la graniţă? Oare 
cum arată locurile de dincolo de graniţă? 
Curiozităţi de copil mic, puţin inconştient 
şi temerar, ca orice copil. Nu mă gândeam 
la ce voi mânca sau cum mă voi întreţine, 
cum voi face cu limba pentru că şi engleza 
o  înţelegeam eu… dar o vorbeam doar 
dacă te uitai urât la mine. Germană nu 
prea rupeam. Mă întrebam cum or fi 
germanii?! Eu admiram numai broşura 
cu descrierea universităţii: ,,International 
University in Bruchsal, Germany’’  şi mi se 
părea mirobolant acel loc, mi se părea că e 
pe altă planetă. Vedeam în acele imagini 
descriptive curăţenia şi oamenii zâmbăreţi, 
frumosul de care vroiam să mă conving 
singură.
Şi hopa aşa, pe 5 septembrie, căram două 
genţi spre maşina tatălui unei colege cu care 
plecam. Îmi aduc aminte şi acum că fratele 
meu mai mare, care mă ajuta să car genţile 
a spus: “Dar ce ai, măi, aici? Pietre?!”. Şi ştiti 

ce? Avea dreptate, luasem şi vreo două pietre 
că mă gândeam că poate acolo sunt altfel.
În maşină şi la drum cu mine. Un drum 
nou, nebătătorit. Plină de emoţie şi bucurie, 
niciun moment nu m-am uitat înapoi. La 
graniţa cu Ungaria am făcut popas să se 
odihnească şoferul şi din banii mei cei 
,,mulţi‘‘, de fapt aveam numai 50 de euro 
dar mie mi se părea o avere, mi-am luat o 
ciocolată Milka mare pe care am mâncat-o 
toată acolo, în parcarea de la benzinărie. 
Pluteam de bucurie.
A fost un drum lung, am ajuns pe 7 
septembrie la destinaţie. O dată ajunşi 
în Germania am mers la campusul 
universităţii să ne cazăm. Mă bufneşte 
râsul când îmi amintesc de doamna care 
pretindea vreo 400 de euro pentru cameră şi 
eu mă uitam la ea şi mă gândeam că e foarte 
glumeaţă. De unde 400 de euro când eu 
mai aveam doar 47 de euro?! Dar ca în toate 
poveştile frumoase lucrurile s-au rezolvat 
cumva şi am putut achita toate necesare 
după aproximativ o lună cu banii de bursă.
Luna aceea a fost destul de grea. M-am lovit 

de problema cu limba. Se vorbea engleza 
în campus dar mi se părea că toţi vorbesc 
foarte repede, foarte corect şi mă rezumam 
să arăt cu degetul ce vroiam. Dar într-o zi 
mi-au spus la şcoală că ori încep să vorbesc 
ori trebuie să plec acasă. Atunci să vezi 
stres. Aşa am început eu să învăţ perfect 
engleza. Şi azi, trist dar adevărat, mă simt 
mai comfortabil câteodată să mă exprim în 
engleză decât în română.
Au trecut aproape 14 ani de când am părăsit 
România. Am locuit în Germania, în USA, 
în Singapore, în Olanda şi-n ultimii 8 ani, 
în Belgia. Când mă căutai, eu mă mutam. 
Când am ajuns la master în Amsterdam, în 
prima zi, am întrebat: ,,Există şi cursuri în 
străinătate?‘‘. Cei de acolo s-au uitat puţin 
şocaţi la mine şi mi-au răspuns: “Dar nu eşti 
deja în străinatate?!”.
Nu ştiu de unde nevoia asta de a călători 
dar simt că încă nu m-am stabilit undeva, 
copilul curios din mine încă visează la 
drumuri nebătătorite. Să vedem ce va mai 
urma. 
 (L.P.)

Povestea mea de integrare sau ,,Dorul străinătăţii’’

Ziua 
Internațională 
a Cărții  
Dăruite
Pe lângă Sf. Valentin, în 14 februarie 
se sărbătoreşte anual şi  Ziua 
Internațională a Cărții Dăruite.

Ideea acestei zile a venit din impulsul de 
a trezi dragostea pentru cărți în rândul 
celor tineri, mai ales a copiilor. Apărut 
inițial în Marea Britanie, obiceiul de a 
dărui cărți tinerilor, pe 14 februarie, a 
făcut înconjurul lumii. Sunt organizate 
în acest scop numeroase centre de 
colectare unde, donatori şi primitori, toți 
iubitori ai cărților, se-ntâlnesc şi discută 
despre pasiunea lor comună.
Alții se îndreaptă spre biblioteci, 
şcoli, centre de caritate unde cărțile 
vor fi primite cu bucurie. Este foarte 
obişnuit, de asemenea, în această Zi 
Internațională a Cărții Dăruite, să fie 
„uitate” volume în stațiile de metrou, 
cafenele sau pe băncile din parcuri. 
Pentru a fi găsite şi citite de cei care vor 
trece pe-acolo.
Este ziua în care dragostea pentru cărți 
trebuie împărtăşită. Cu cei dragi, cu 
oameni necunoscuți, poate chiar cu cei 
care n-au deschis o carte niciodată.
Iar această sărbătoare poate continua. 
În fiecare zi. Ca şi dragostea pentru 
oameni.
Sursa: Odilia Roşianu,  
www.literaturadeazi.ro

Institutului Cultural Român 
din Viena                       

Director: Irina CORNIŞTEANU
Director adjunct: Mihaela BASTON-
CIOBANU
Adresa: Argentinierstraße 39, 1040 Viena
Tel:  0043 - 1 319 10 81
Fax: 0043 - 1 504 14 62 
E-mail: office@rkiwien.at
Web: www.rkiwien.at 
Institutul Cultural Român din Viena  
este una din cele 17 instituții  publice 
ale României, cu pesonalitate juridică, 
aflată sub autoritatea  Senatului 
României  (anterior a Administrației 
Prezidențiale) şi are misiunea de a face 
cunoscută  cultura română  în afara țării 
şi de a-i asigura vizibilitate şi prestigiu 
internațional. Institutul Cultural Român 
face parte din rețeaua institutelor culturale 
naționale din Uniunea Europeană 
— EUNIC.   
Institutul Cultural Român din Viena 
susținute cu regularitate activități 
concretizate prin evenimente cultural-
artistice, întâlniri cu personalități, 
conferințe, seri muzicale – concerte, 
vernisaje, cursuri de limba română, la care 
sunt invitați să participe toți copiii români 
din Capitala Austriei şi din împrejurimi, 
precum şi austriecii interesați să afle 
mai multe lucruri despre România sau 
să încerce să învețe puțin româneşte, în 

special copiii şi turiştii austrieci care vor să 
viziteze frumoasa noastră Românie.
Programul Institutului Cultural Român 
din Viena, din anul 2018, a marcat 
importantele evenimete din istoria 
României prin organizarea, spre exemplu 
a Expoziţiei de fotografie documentară 
„Rumänisches Tagebuch“ („Jurnal de 
România“) de la Salzburg, semnată de 
artistul fotograf Josef Polleross. Vernisajul 
expoziției a avut loc în Galeriile Castelului 
Wiespach, din localitatea Hallein, pe 
data de 01 Decembrie 2018, evenimentul 
fiind dedicat aniversării Zilei Naționale 
a României (100 de ani de la constituirea 
Statului român, prin  Marea adunare de la 
Alba-Iulia). Expoziția este realizată de ICR 
Viena, cu sprijinul Cosulatului onorific 
român de la Salzburg şi al Ambasadei 
României în Republica Austria, a fost 
prezentată de curatorul Margit Zuckriegl 
şi poate fi vizitată, până la data de 02 
Februarie 2019. 
Cu puține săptămâni mai înainte, pe 19 
octombrie 2018, Orchestra Română de 
Tineret, alături de Cvartetul Wave condus 
de Bogdan Băcanu, au concertat, sub 
bagheta maestrului Cristian Mandeal în 
Marea sală a WIENER MUSIKVEREIN. 
Evenimentul a fost dedicat tot Centenarului 
Marii Uniri şi a fost organizat de Jeunesse 
Austria cu sprijinul ICR  Viena, în 
colaborare cu Ambasada României în 
Republica Austria.
Dintre alte numeroase evenimente, mai 

amintim că, în perioada 29 mai – 15 
iunie 2018 a fost organizată expoziţia 
„Valurile Art Nouveau. Arhitectură în 
regiunea Dunării“ la Galeria ICR Viena. 
Expoziţia de fotografie a fost realizată în 
cadrul proiectului european „Protecţia şi 
promovarea sustenabilă a patrimoniului 
Art Nouveau din regiunea Dunării – DTP1 
- 467-2.2“ şi a marcat Anul European al 
Patrimoniului Cultural. 

Asociaţia Cercul Cultural 
Româno-Austriac UNIREA
Preşedinte: Ioan GODJA
Adresa: Pottendorferstrasse 268
A - 2700 Wiener Neustadt
Telefon/Fax.: 0043-2622-82154
E-mail: godja.radiotvunirea@gmail.com
Înființată şi condusă de Domnul Ioan 
GODJA, Asociaţia Cercul Cultural 
Româno-Austriac UNIREA organizează 
anual, la Wiener Neustadt, la Viena, şi 
în alte localități din Austria, evenimente 
cultural-artistice de amploare, întâlniri 
cu oameni de cultuă şi artă, conferințe, 
serbări  câmpeneşti (cu mulți artişti 
profesionişti şi amatori invitați din 
România), concerte, petreceri de Crăciun 
şi de Revelion, concursuri de muzică şi 
dans – întâlniri la care vin zeci şi uneori 
sute de români stabiliți în Austria, pecum 
şi austrieci entuziastmați de talentul şi 
profesionalitatea artiştilor români.
Agnes-Maria ORBAN, Mihai  ANTHONY

DIASPORA ROMÂNĂ DIN AUSTRIA – DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIILOR CULTURAL-ARTISTICE ROMÂNEȘTI
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Mortes ist ein junger, schöner und 
mutiger mittelalterlicher Ritter  
der den moralischen Prinzipien,  

treu bleiben will. 

Das Werk richtet sich an ein breites 
Publikum, besonders aber  

an jugendliche Leser und Liebhaber 
von Fantasy Romanen.

DISPONIBILĂ PE AMAZON

Noul an 2019 are o 
importanță deosebită pentru 
românii din țara natală şi din 
diaspora, pentru cei aproape 
513.000.000 de cetățeni, din 
cele 28 de țări europene, ştiut 
fiind că, în prima jumătate 
a anului, România a preluat, 
de la Austria,  Preşedinția 
Consiliului Uniunii Europene 
(care va fi apoi, la data de 
01 Iulie 2019, transmisă 
Finlandei).

În a doua jumătate a anului 
2018, perioadă în care Austria a 
deținut Preşedinția Consiliului  
Uniunii Europene, s-au făcut 
eforturi impresionante şi s-au 
chel tuit peste 170.000.000 € 
pentru realizarea unor proiecte-
mamut: 

-  reglementarea statutului 
milioanelor de imigranți care 
au  bulversat complet istoria, 
economia, societatea şi viața 
civilizată a Uniunii Europene; 

-  stoparea exodului musul ma-
nilor spre Europa şi a traficului 
de persoane, faci litate de 
politica greşită de la Bruxelles, 
de a  permite, din vara 
anului 2015, intrarea acestor 
imigranți în Europa (inclusiv 
a criminalilor), fără nici un fel 
de control la granițe; 

-  măsuri de apărare a atmosferei 
planetare împotriva supraîn-
călzirii globale, de reducere 
a emisiilor de CO², a con-
su mului de cărbune şi com-
bustibil diesel, conform 
preve derilor Conferinței 
ONU privind schimbările 
clima tice de la Paris, din 12 
Dec. 2015 şi Protocolului de 
la Kyoto, din 11 Dec. 1997 
– proiecte-mamut, nobile, 
lung şi competent dezbătute, 
dar cu rezultate sub nivelul 
aşteptărilor. 

Vizita oficială a Cancelarului 
Austriei Sebastian KURZ, din 
ziua de vineri, 21 Dec. 2018 
la Bucureşti, a avut ca scop 
predarea simbolică a Preşedinției 
Consiliului Uniunii Europene 
către România. La întâlnirile 
cu Preşedintele României Klaus 
Johannis şi cu şefa Guvernului 
de la Bucureşti au fost discutate 
şi alte teme precum: relația 
bilaterală dintre România 
şi Austria; viitorul Uniunii 
Europene; următorul buget al 
U.E., după anul 2020; retragerea 
Marii Britanii din U.E şi alegerile 
pentru Parlamentul European, 
din luna Mai 2019.

Criticile aduse Cancelarului 
Austriei Sebastian KURZ, de 

către partidul de guvernământ 
de la Bucureşti (PSD) s-au referit 
la avertismentul Cancelarului 
Austriei că: firmele austriece ar 
putea pleca din România din 
cauza modificărilor anunţate de 
Guvern la Codul Fiscal, precum 
taxă pe lăcomie impusă băncilor 
sau impozitarea cifrei de afaceri 
a companiilor din domeniul 
energiei. „Dacă cineva se gândeşte 
la binele mediului economic, ar 
fi util să se gândească la nişte 
măsuri care nu doar sună bine, 
ci să fie efective. Să nu se ajungă 
ca oamenii să-şi piardă locul de 
muncă, să crească preţurile sau să 
alunge investitorii” – a declarat 
Cancelarul austriac. La finalul 

Conferinței de presă, premierul 
României i-a arătat Cancelarului 
austriac uşa pe care trebuia să 
iasă. Acesta s-a îndreptat către ea 
şi i-a întins mâna zâmbind!

Cancelarul Austriei, Sebastian 
Kurz, a vizitat apoi, pentru a 
treia oară, Şcoala de Meserii 
Concordia din Ploieşti, o direcţie 
a învăţământului preuniversitar, 
pe care Concordia o susţine şi de 
care România are atâta nevoie de 
dezvoltare, înmânând instituției 
de învățământ, din partea ţării 
sale, un CEC de 300.000 € pentru 
programele şcolii. 

Şi cadoul pe care şefa Guver-
nului român i l-a oferit Can-
celarului a fost foarte sugestiv. 

I-a dăruit lui Sebastian KURZ un 
antivirus Bitdefender românesc, 
care să-i protejeze gadget-urile de 
atacurile hackerilor!

Ce implicații are pentru 
Romînia Preşedinția Consiliului 
Uniunii Europene, din perioada 
01.01.2019 – 30.06.2019:  

Bucureştiul va trebui să găz-
duiască aproximativ trei mii de 
reuniuni şi evenimente;  Bre-
xitul va avea loc exact când 
România va deține Preşedinția 
Con siliului UE;  Bugetul U.E. 
pentru perioada financiară 
2020 – 2024 se va stabili tot în 
anul 2019;  Cheltuielile necesare 
pentru exercitarea Preşedinției 
Consiliului Uniunii Europene de 
către România, sunt estimate la 
ca. 80.000.000 €. (Cine plăteşte?).  

O nouă veste proastă: în 
România, dezbinată de lupta 
pen tru putere dintre Guvern şi 
Preşedinție, vor avea loc, tot în 
anul 2019, alegeri prezidențiale!  

Ne punem acum, cu legitimă 
îngrijorare, întrebarea:   

Ne  apropiem de sfârşitul 
Uniunii Europene? 

Comentariu politic 
transmis de la Viena de 

           Mihai ANTHONY

Preşedinția Consiliului U.E.:  Austria – România

Cancelarul Austriei Sebastian Kurz și Președintele României Klaus Johannis,  
21 Dec. 2018



Institutul Cultural Român
Bruxelles BOZAR ºi ULB au
organizat  în 9 februarie a.c., la
BOZAR, proiecþia filmului Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Ciulei (1964),
pelicula care a primit prima
distincþie la Cannes pentru regie,
pentru România (1965). Istoricul de
artã Adrian Silvan-Ionescu, istoricul
ºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu,
istoricul de film Marian Þuþui ºi
istoricul de film Dominique Nasta
au susþinut dezbateri în cadrul mesei
rotunde cu titlul „Filmul Pãdurea
spânzuraþilor r.: Liviu Ciulei, reper
pentru filmografia românã în
contextul modernitãþii europene“
care au precedat proiecþia.

Prelegerile Pãdurea spânzuraþilor
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii
transilvãneni în armata austro-
ungarã din Primul Rãzboi
Mondial, susþinutã de Bujor T.
Rîpeanu ºi Primul mare succes
românesc la Cannes, susþinutã
de Marian Þuþui au fost însoþite de
proiecþii ale imaginilor din timpul
filmãrilor ºi ale celor care l-au
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi
prezentarea cãrþii Pãdurea

spânzuraþilor, oglindã a Marelui
Rãzboi: 50 de ani de la premierã,
100 de ani de la subiect. Dominique
Nasta a intervenit în cadrul
discuþiilor în calitate de specialist a
moderat dezbaterea ºi sesiunea de
întrebãri-rãspunsuri.

Evenimentele a avut loc
încadrul programului-cadru “1918
European Dreams of Modernity. 100
years on.“ – cea mai amplã
manifestare multidisciplinarã inter-
naþionalã organizatã de BOZAR în
parteneriat cu statele central ºi est
europene în anul Centenarului.
Proiectul este realizat cu suþinerea
Centrului Naþional al
Cinematografiei Române (CNC), al
Arhivei Naþionale de Film a
României (ANF) ºi a Institutului de
Istoria Artei „G. Oprescu“ al
Academiei Române (IIA).

Este de menþionat cã : « Pãdurea
spânzuraþilor poate sta, cu cinste,
alãturi de alte filme din aceeaºi
familie, precum « Nimic nou pe
frontul de vest »de: Lewis Milestone
(1930), « Westfront1918 » de: Georg
Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de:
William Wellman (1927),Þ Iluzia
cea mare » de Jean Renoir (1937)
ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley

Kubrick (1957) » dupã cum a
declarat Adrian-Silvan Ionescu.

„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit
Palme d`Or pentru scurtmetraj la
Cannes încã din 1957 pentru desenul
sãu animat Scurtã istorie, cinemato-
grafia româneascã a dobândit o
deplinã recunoaºtere internaþionalã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o
perioadã de liberalizare care a urmat
plecãrii trupelor sovietice (1958). O
astfel de liberalizare a avut punctul
culminant în 1968, când Nicolae
Ceauºescu a condamnat intervenþia
în Cehoslovacia, ºi a început sã
stabileascã relaþii privilegiate cu
Occidentul. Spre deosebire de alte
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a
proclamat la conferinþa scriitorilor
din acel an dreptul artiºtilor de a
avea o «diversitate de stiluri», ceea
ce a însemnat, de fapt, renunþarea la
«realismul socialist» ca unicã
tendinþã artisticã acceptatã. Deplina
consacrare a filmului românesc
avusese loc însã în 1965 datoritã lui
Liviu Ciulei care obþinuse
cu Pãdurea spânzuraþilor premiul
pentru regie la Cannes, adaptând
pentru ecran romanul omonim al lui
Liviu Rebreanu (1922). “, a
argumentat Marian Þuþui pentru ICR
Buxelles.

Una dintre capodoperele
cinematografiei româneºti, despre
care mulþi au auzit, dar puþini îi
cunosc valoarea, Pãdurea Spân-
zuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st.
EN), este o ecranizare a romanului
omonim al scriitorulu Liviu
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost
realizat de reputatul regizor Liviu
Ciulei, acesta alegând în rolul
principal, cel al locotenentului
Apostol Bologa, pe tânãrul (pe
atunci) actor Victor Rebengiuc, rol
care l-a consacrat pe acesta în lumea
cinematografului. Distribuþia este
completatã de însuºi regizorul Liviu
Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa
Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
refuzã sã lupte împotriva
conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
o regiune cu populaþie mixtã, în care
românii sunt majoritari, este încã
parte a Imperiului Austro-Ungar.
Statul independent român declarã
rãzboi Austro-Ungariei, o
confruntare care se va încheia cu
preluarea Transilvaniei de cãtre
România în 1918. Angajarea
României în rãzboi ridicã o serie de
dileme morale pentru Apostol
Bologa (Victor Rebengiuc), un tânãr
locotenent de etnie românã care a
fost de ceva timp înrolat în armata
austro-ungarã ºi care este transferat
la luptã în regiunea populatã
majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
Torturile morale ale lui Bologa încep
odatã cu numirea sa într-o Curte
Marþialã care condamnã un dezertor
ceh ºi trebuie sã supravegheze
executarea, o experienþã profund
tulburatoare.

În 1965, regizorul Liviu Ciulei a
primit premiul pentru cel mai bun
regizor la Festivalul Internaþional de
Film de la Cannes pentru adaptarea
scenicã a romanului lui Liviu
Rebreanu, în timp ce Ovidiu
Gologan a fost premiat pentru cea
mai bunã imagine de film la
Festivalul de la Milano. S-a
întâmplat într-un context în care
Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
legãturi cu România, angajându-se
într-o serie de coproducþii; Festivalul
de la Cannes a fost doar unul dintre
locurile în care românii puteau sã se
distingã (în special Istoria Scurtã a
lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
Palm D’Or pentru cel mai bun
scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
Rebreanu).

SURSA : http://icr.ro/bruxelles
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Proiecþia filmului “Pãdurea
spânzuraþilor”, la Bruxelles

din 6 Octombrie la Nürnberg

Singuratic pe peronul gării care m-a 
părăsit, m-am pierdut la ieşirea din 
tunelul vremurilor ostile şi tocmai 
am intrat în cel  în care prietenii de 
tristă ocazie se îmbrățişază într-o 
altă stație bezmetică, lipsită de 
lumina soarelui.

Bucuria necazurilor mele, a 
singurătății mele, a suferinței mele îi face 
să se îmbrățişeze, ba, mi-au strivit, în 
dansul lor nebun şi roua lacrimii lăsată 
intenționat pe peronul gării de unde 
tocmai gara plecase.

Nu ştiu dacă era o zi de la începutul 
calendarului, sau de la finele umanului, 
dar mereu, mereu, fericirea mea era 
legată la ochi (iar iubirea, of, ce-o fi aia?), 
era trasă pe roata horiană.

Zumzetul sfârcurilor de brumă amar 
de dulce, îngheța în cornetul peronului 
în liniştea împunsă de câte-un claxon 
bolnav, îndepărtat.

Un clown nesigur, plângea pe crestele 
pomilor şi la roşul semaforului durerii 
mele albastre.  

O vagă urmă de lacrimă zdrobită de 
tocul cui al durerii, se năucea în plămânii 
îmbrățişați ai singurătății flexibile.

Scăderea nivelului durerii din cutia-n 
care o păstrez ca s-o folosesc deseori, 
creează o stare de alertă care ar putea 
dizloca un tzunamy zâmbitor de 
obraznic.

Degetele durerii mereu fac  (ne)amor 
cu tandrețea singurătății fudule care mă 
dorea şi o doresc.

Arareori clapele stupidului pian îmi 
fac masaje candide pe durerile care 
tocmai se căznesc să iasă din orbitele-mi 
celeste.

Un ospătar glumeț se prezenta la 
cina de la prânz cu un meniu straniu 
şi catifelat, după care se făcea nevăzut 
de fiecare dată când îmi aducea micul 
dejun.

Fie dispărea el, fie mi se accentua 
orbirea durerii punându-mă-n repetabila 
practică de a apela la ceaşca cu suferință 
domestică.

Ospătarul Destin mereu se-
nfățişează cu ceştile pline cu suferință şi 
dezamăgiri, iar eu, lacom, mă tot grăbesc 
să le golesc...

Buzunarele peronului de unde gara 
m-a părăsit fremătau golăneşte, iar 
fantele luminii oarbe şubrezeau mințile 
maicilor dornice să păcătuiască.

Din  weekendul de mâine doresc la 
felul unu, singurătate -  la felul doi, 
durere dulce - atât cât să se pipăie singure 
cu nuiaua de sânger de statura unui batic 
decolorat al unei moarte masculine 
întoarsă pe dos pentru parastasul de şase 
săptămâni.

Gara, trecându-mi dintr-un război în 
altul, peste şi prin sârma ghimpată dulce, 
pluteşte precum o  icoană din lemn de 
trandafir sălbatic nudă şi palidă.

Biserica veselă cu clopotnița timidă 
s-a îmbătat şi stă-ntr-o rână. Limba 
clopotului mereu trasă de sforarul 
satului mugeşte stupid şi melancholic.

Şi aici se trag sfori. Până şi-n curtea 

bisericii se trag sfori ca limba de clopot 
să-i mângâie buzele reci care rezonează-n 
sărbători ori dispariții, ştergeri de pe 
listă a vreunui dus.

Gara îmi rătăcea dincolo de femei şi 
bărbați, în anonimatul de seară fierbinte 
insensibilă la roua din lacrima strivită pe 
duşumeaua peronului amar dar, protejat 
de luminile din stâlpii obraznici ori de 
farurile țipător de nesimțite care ucid 
umbre flămânde.

Singurul lucru de care mă tem este 
acela că în goanna-i bezmetică, gara mea 
în viteza-i angelică să nu rupă gardul 
bisericii.

Nimeni nu-şi dă seama şi nu mă 
informează prin ce peroane-mi umblă 

gara tomnatică, eu, încă (ne)muritorul 
zurbagiu şi sihăstrit într-un corp de 
durere dulce, sub supraveghere de 
singurătate bezmetică – legată la gât, 
mereu îmbrățişat de oftaturi eterne şi de 
prieteni cu şişu-n mâna de la spate, eu, 
tot aştept!

Rătăcitoare umbră, 
caută-mi gara,
adu-mi liniştea-n peronul unde roua 

lacrimii strivită de caldarâm
se tăguie-n angoasa oraşului cenuşiu 

ca o metaforă plină de sensuri obscure,
nu obscene!

Puiu Răducan
Băile Olăneşti

Peronul părăsit  
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Posibilitatea ca aceste rânduri să 
ajungă direct înăuntrul tău este mai 
mare dacă gândurile tale de judecată 
pentru ce urmează să citeşti, s-ar 
opri.

Primele contacte cu lumea mea 
interioară le-am avut la 19 ani când am 
furat efectiv cărţi din biroul şefului din 
Galaţi. Nu le-am mai adus înapoi pentru 
că mi-au plăcut atât de mult, încât le-am 
pus în practică. Erau despre prieteni, 
afaceri, bani şi ceva texte indiene.

Ulterior multe din principiile acestora 
au strigat prin mine să le aplic.

Le-am aplicat şi am început să fac de 
toate. Orice negoț mergea îl făceam. 
Orice idee venea, o scriam.

Am fost ajutat de oamenii şi a trebuit 
să menţin un echilibru şi să nu ies în 
faţă prin vanitate sau egoism, ci să văd 
practica lucrurilor, în sensul ei cel mai 
pur. Stăteam nopţi şi căutam soluţii, 
pentru bani, idei, afaceri. Astfel am 
început să fac mici echipe pentru diferite 
proiecte.

Cu 7-8 ani în urmă, am dat de 
Youtube, această platformă gigantică 
de unde oamenii iau sau urcă ce vor. 
Aici interesele mele s-au triat mult. Am 
început să caut doar ce îmi lipsea, adică 
dorinţa de a contribui în viaţa altora.

Am şters alte urme de distracţie şi 
pierdut timpul, am eliminat prietenii 
infantile şi am încercat să înţeleg de ce 
trăiesc şi să caut până găsesc.

Puneam pe CD în maşină şi ascultam 
într-una: emisiuni, re dactări, audio 
book-uri, manuale sacre, tot ce se putea 
pentru hrana mea. Umblam de multe ori 
cu căştile prin casă şi ipod-ul în buzunar 
să bag în mine şi mai mult.

Pe lângă destinaţiile standard de până 
atunci, am intrat în sfera destinaţiilor 
sacre, Japonia, Mexic, India, Nepal, 

Turcia, Maroc, Thailanda, România, 
China, Italia, Argentina, Indo ne zia, 
Grecia. 

Printre piramide, în jungle, peşteri, 
maeştri, catedrale, tem ple, ashramuri, 
cântece, dansuri, ritualuri, explicaţii şi 
dovezi religioase, observaţie interioară, 
cursuri de hatha şi raja yoga, iniţiere 
în budism, practică sufita, retrageri în 
izolare fără cuvinte şi aşa mai departe. 
Toate au început să aducă înţelegere şi 
prezență.

Într-o anumită formă eram eu, dar cu 
ceva înăuntru.

Astfel am început să caut şcoli de 
perfecție sufletească, vă zând că Italia, 
Franţa, Orientul Mij lociu, Spania erau 
zone unde aceste şcoli o făceau prin mu-
zică, alchimie, matematică, as tro nomie, 
chimie, medicină, deci ele au existat. 
Prin urmare tre buiau să aibă toate ceva 

la bază. Toate erau cu un scop. Nu pentru 
materie, ci pentru om prin materie.

Catedrala din Chartres -  şcoala 
de Medicină. Cea din la minunatul 
Munte Saint Michel din vestul Franţei, 
Britannia - de Astronomie, cele din 
Egipt – şcoli de repetiţie, cea de al Reims 
– muzică, Şcoala lui Aristotel din Atena, 
de Filozofie din India şamd.

Între timp, cutreierând printre cei mai 
înalţi munţi din lume, frecventând cele 
mai exclusiviste cursuri şi workshopuri, 
căutând înţelegerea în cele mai sacre 
locuri din lume, am găsit, spre uimitoarea 
mea suprindere, exact ce am vrut, chiar 
lângă casa mea. Însă drumul de acolo 
până aici a durat 18 ani, iar acum, la 36, 
vreau să păstrez ce am strâns şi să ofer 
celor care VOR ceva din aceasta.

Aici las câteva din citatele care m-au 
impresionat în această călătorie:

Hakuin: Trebuie înţeles faptul că, 
calitatea desăvârşirii noastre depinde de 
gradul de perseverenţă pe care îl avem.

Cântecele Mayase: Bucuria 
impregnează toţi oamenii buni.

Attar: Voi toţi puteţi să dezvoltaţi aripi 
şi pene.

Ibn Arabi: Scopul acum este 
continuarea şi permanența la ceea ce ai 
strâns.

Bayazid: De câte ori mi-am imaginat 
că am ajuns la sfârşit, am auzit o voce 
spunând:„Acesta este doar începutul”.

Bernard Of Clairvaux: Sunt liber 
pentru că sunt ca Dumnezeu, sunt 
nefericit pentru că sunt în opoziţie cu El.

Filocalia, Simeon Evlaviosul: Dacă un 
om este prins între sforile acestei lumi, îi 
este foarte greu să recunoască că există 
altă luptă invizibilă şi alt război lăuntric.

Alexandru Pleşea

La noi se vorbeste:

Kopie     /  

Sepci / Tricouri

Reclama Auto / Vitrina

Cani

Postere / Plakate /Tablouri pe panza

Werbeagentur Gerhardt Eugen Kamp

Copyshop Papierus 01728902005

Gerhardt

Seit 1992

Werbeagentur

Tel:   0911-673571 www.gerhardtwerbeagentur.de

Rothenburger Str. 132   90439 Nürnberg   

Tel: 0911-673571  &  0911-65678605

Luni - Vineri   9:00 - 17:00 
Perinute

Dezvăluiri despre mine - Alexandru Pleşea
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Coloana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.

În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la Târgu-
Jiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.

Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.

Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Coloana infinitului - stâlp al ceruluiColoana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.

În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la Târgu-
Jiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.

Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.

Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Coloana infinitului - stâlp al cerului
Centrul Gifted Education 

organizează, în perioada 18-30 
iulie, Bright Summer School, 
şcoala de vară dedicată copiilor 
cu vârste cuprinse între 7 şi 12 
ani şi care cuprinde un program 
complex de activităţi de invatare 
prin joc inteligent precum 
mişcare creativă, percuţie, chineză 
distractivă, improvizaţie, scriere 
creativă, public speaking şi 
vânători de comori în aer liber.

Obiectivul Bright Summer 
School este de a-l determina pe 
copil să-şi dezvolte capacităţile 
transferabile în viitor, precum 
gândirea independentă, expre si-
vitatea, creativitatea şi autodes-
coperirea. “Fiecare copil are 
nevoie să-şi cunoască de timpuriu 
punctele tari şi să-şi găsească 
zona unde performează în mod 
natural bine şi care îi alimenteaza 
pasiunea. Pentru a-şi descoperi 
pasiunile, copiii au nevoie de o 

relaţie caldă cu persoane foarte 
talentate şi apropiate, care să îi 
susţină şi să le faciliteze activităţi 
unde pot cunoaşte maxima 
inspiraţie şi unde pot funcţiona 
la cele mai înalte capacităţi 
– cu ajutorul trainerilor şi al 
programului specializat Bright 
Summer School o pot face”, afirmă 
Gabriel Ban, coordonatorul 
proiec tului educaţional. 

Cursurile şi atelierele creative 
vor fi susţinute de cei mai talentaţi 
traineri şi specialişti în educaţie 
timpurie din România şi au 
menirea de a scoate în evidenţă 
potenţialul cel mai înalt al fiecărui 
copil, plecându-se de la premisa 
că fiecare copil are abilităţi înalte, 
în felul său unic, şi are talente şi 
pasiuni ascunse care abia aşteaptă 
să fie descoperite. Scoala de Vara 
Bright Summer School 2016 
cuprinde 12 zile de ateliere:

1. Kinestezic Flexmind (mişcare 

creativă), susţinut de trainerul 
Diana Preda; îi va învăţa pe copii 
cum să activeze gândirea flexibilă 
prin utilizarea mişcării, a dansului, 
a improvizaţiei, a creativităţii, prin 
exer ciţii de conştientizare a spa ţiu-
lui, a corporalităţii, a rela ţiilor şi a 
perspectivelor multiple pentru ace-
eaşi situaţie, percepţie sau acţiune.

2. Rudimente de percuţie, susţinut 
de trainerul Constantin Nicolau, 

îi va învăţa pe parti ci panţi cum 
să îşi folosească ambele emisfere 
cerebrale într-o manieră echilibrată, 
prin inter me diului instrumentelor 
de per cuţie. Totodată, lucrând cu 
un instrument muzical, se dezvoltă 
creativitatea şi conexiunile între 
oameni, care, atunci când cântă 
împreună, ajung să interiorizeze 
mai uşor regulile necesare oricărei 
comunicări eficiente. 

3. Chineză distractivă, susţinut 
de fostul diplomat al Ambasadei 
României din Beijing, profesorul 
Marcel Anghel, îi va introduce pe 
copii în tainele uneia dintre cele 
mai vechi limbi din lume şi cea 
mai vorbită limbă la ora actuală 
pe Planetă. Totodată, profesorul 
le va arăta participanţilor cum 
s-a folosit un instrument logic 
pentru a simplifica substanţial, 
prin simboluri, această limbă care 
nouă, românilor, ni se pare im-
po sibilă şi cât de fascinantă este 
cultura şi civilizaţia chineză.

4. Improvizaţie, susţinut de 
profesorul şi actorul Loreta 
Neculai. La acest curs, copiii vor 
efectua exerciţii de improvizaţie, 
care au ca obiective îmbunătăţirea 
încrederii în sine, a timpului 
de reacţie şi deschiderea către 
experienţe noi a tinerilor şi 
copiilor aflaţi pe calea dezvoltării.

continuare în pagina 17

Cum să descoperi potenţialul cel mai înalt din copilul tău, vara aceasta?
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1 Martie este una dintre sărbătorile 
ce îşi au originea în practicile rituale 
ale etruscilor, cu mult înainte de 
întemeierea Romei. Cadoul din 
prima zi a primăverii, numită ETNA 
în etruscă semnifica darul oferit 
de femei copiilor de sex bărbătesc, 
reprezentând puterea femeii care 
poate fi transmisă bărbatului. Astăzi 
Mărţişorul reprezintă la noi un acelaşi 
lucru ca şi înainte de Iisus şi Roma, 
un simbol magic dăruit persoanei 
îndrăgite.

Materialul ales

Plu ş - Reprezintă tipul băr ba tului care deşi 
uneori n-o recunoaşte, are foarte multă 
nevoie de afecţiune de tip matern. 
Este prin natura sa afectiv şi tandru, 
dar aces te calităţi şi le etalează nu mai 
atunci când se simte iubit. Caracterial 
are un fond bun şi un suflet larg, uni cul 
său defect major fiind superficialitatea.

Met al - Bărbaţii care aleg metalul a fi 
predominant, sunt para doxal foarte 
slabi, dar dornici de a-şi etala puterea 
de a răzbi în viaţă. Indiferent de 
metalul ales, bărbaţii care preferă 
acest material, doresc să-şi ascundă 
propriile slăbiciuni legate în special 
de relaţiile sale cu sexul opus, unicul 
defect major fiind duritatea.

Lem nul - Este ales de bărbaţii cu o 
sensibilitate aparte, capabili de 
senzualitate şi tan dreţe. De regulă 
sunt foar te longevivi în relaţiile de 
cuplu, însă uneori pot fi în pericol de a 
fi influenţaţi de cei din jur.

Sti clă (obiecte ceramice) - Sunt atraşi 
de farmecul feminin al frumuseţii 
şi tinereţii. Deseori se remarcă prin 
puterea de sa crificiu şi devotament 
pentru dragoste.

Scoi ci, pietre ori obiecte din material 
natural - Sunt subiectivi dar 
romantici, plini de imaginaţie şi 
putere de dăruire. Au capacitatea na-
tivă de a înţelege natura umană şi deci 
şi femininul. Defectul lor major: pot 
deveni reci şi distanţi în cazul în care 
nu primesc afecţiune.

În ceea ce priveşte mărimea, el poate alege 
un mărţişor de dimensiune:
Mare  - Mărţişoarele şi cadourile mari 

semnifică de regulă calităţi ca: 

entuziasm, op timism, activitate, 
proiecte de viitor mari; natură 
cava lerească, demnitate uneori 
solemnitate - putere de a iubi însă 
limitată în lipsa neînţelegerii firii 
sale. În sens negativ bărbaţii ce aleg 
dimensiuni mari, sunt de regulă cei 
care pot cădea uşor pradă iluziilor, au 
un simţ analitic mai slab, o mai slabă 
putere de concentrare, uneori sunt 
imprevizibili şi inconsecvenţi.

Med ie (obişnuită pentru mărţişoare) - 
Arată calităţi ca: echilibru psihic, 
ancorare bună în realităţile vieţii, 
spirit al dreptăţii, priveşte iubirea 
prin prisma dăruirii dar şi a 
respectului reciproc. Micile defecte 
constau în: tendinţa de alegere a ba-
nalului, monotonie, con formism, 
personalitate puţin evidentă, lipsă de 
imaginaţie, fantezie şi originalitate, în 
foarte multe cazuri teama de aventură.

Mic ă - Calităţi: obiectivitate şi realism 
asociate însă cu foarte multă evitare 
şi prudenţă, fineţe a sentimentului, 
in teligenţă, precizie, respect, 
devotament, răbdare.Defecte: lipsă de 
elan, moliciune, inflexibilitate, uneori 
puţină încredere în sine, gelozie, sus-
piciune, labilitate psihică.

În ceea ce priveşte forma, el poate alege una 
din predominantele: rotundă, alungită, 
foarte alungită, pătrată, colţuroasă, stranie.
Forma rotundă - Calităţi: Sta bilitate, 
fidelitate, calm, capa citate de adaptare 
pasivă fără efort, putere de învingere a 
emoţiilor.
Defecte: pune mai mult preţ pe plăcerile 
oferite de instincte, cedează uşor la 
presiuni (şantajuri), foarte influenţabil, în 
luptele grele renunţă, devine trădător.
Forma alungită - Calităţi: echi libru 
psihic şi moral; sentiment estetic (gust 
pentru frumos şi artă), capacitate de a 

da sense ideilor, inteligenţă susţinută de 
înţelepciune, înclinaţie na tivă spre cultură 
care poate fi neiniţiată încă.
Defecte: Uşoară inerţie în activitate mai 
ales fizică, comoditate. Se demoralizează 
uşor în cazul lipsei de susţinere morală.
Forma foarte alungită - Calităţi: 
romantism prin spirit poetic, capabil de 
iubire şi devotament total pentru o singură 
iubire, simţ al umorului, conciliant şi 
iertător, flexibil în gândire, plin de fantezie 
şi nonviolent.
Defecte: Uşor seductibil, uneori frizează 
realitatea până la minciună, pesimist, 
predispus la depresii şi nevroze, munca 
fizică este pentru acesta o corvoadă şi 
factor de stres ce-l poate dezechilibra.
Forma pătrată - Calităţi: raţional, realist, 
echilibrat, capabil de efort fizic şi intelectual 
susţinut, „de cuvânt”, bun prieten, spirit de 
salvator, capabil de respect.
Defecte: lipsa de fantezie în anumite 
domenii, înţelege iubirea ca pe o prietenie 
pe veci; nu poate oferi tandreţe unei femei 
foarte sensibile, limitat în puterea de 
negociere, în special în afaceri.
Forma colţuroasă (ascuţită) - Calităţi: 
capacitate analitică, gândire profundă, 
seriozitate, concizie, constanţă morală, 
spirit al legii, simţ al onoarei, orgoliu în 
sens pozitiv, capacitate de autoapreciere 
obiectivă.
Defecte: model caracterial închis, secretos, 
uneori egoist, mai dificil adaptabil, uşoară 
manie a contrazicerii, permanent în 
opoziţie, pessimism destructiv, uneori 
lipsă de milă, vede numai partea rea a 
lucrurilor.
Forma stranie, nedefinită, ce nu 
reprezintă o reproducere a realităţii - 
Calităţi: creativitate, imaginaţie, spirit 
înclinat spre cultură şi artă, orgoliu, putere 
de a devenit o forţă prin propriul curaj 
şi propria putere; total deschis aventurii 

de a cuceri oricare redută şi total deschis 
oricărui fel de fantezii, unic ca fel de a fi şi 
original în gândire, spirit foarte dezvoltat 
al umorului sec şi absurd.
Defecte: Alarmist şi panicos, poate 
abandona un drum la mijlocul său dacă nu 
este încurajat prin justificări foarte realiste, 
predispus la schizofrenii de inducţie în 
cazul eşecurilor sentimentale.

Culoarea predominantă
Roşu şi nuanţe de roşu - Calităţi: energie, 
deschis, curajos, realist.
Defecte: superficial în gândire, uneori 
agresiv, la nervi uneori îşi poate pierde 
controlul raţiunii.
Oranj - Calităţi: poate fi tandru, senzual, 
simţ al umorului însă nu întotdeauna 
dezvoltat.
Defecte: reacţionează impre vizibil la 
agresiune şi frustrări.
Galben - Calităţi: sociabil, capabil de 
comunicare, ştie să-şi etaleze calităţile.
Defecte: Se poate închide în faţa acuzaţiilor 
nefondate, predis poziţie la nevroze 
depresive.
Verde - Calităţi: intuiţie, inven ti vitate, 
iniţiativă, spirit de întrajutorare, viziune 
largă asupra oricărui eveniment şi faptă.
Defecte: nu pot face nimic fără o motivaţie 
bine susţinută; tendinţa către paranoia 
ideilor fixe.
Albastru - Calităţi: inteligenţă vie 
dinamică, creativitate, pute re de analiză 
şi înţelepciune de a înţelege lucrurile, 
respon sa bilitate.
Defecte: independent, deseori egoist, 
uneori rece şi distant şi nu este întotdeauna 
înţelegător.
Negru - Calităţi: disciplinat în gândire, 
nu şi viaţă, puternic deşi nu pare, fidel în 
dragoste, sentimental.
Defecte: pesimişti deseori de regulă se 
subestimează când nu sunt apreciaţi, 
autoritari când sunt şefi.
Alb - Calităţi: originali, deschişi, ştiu să se 
distreze, darnici dar totuşi egoişti, iubitori 
de nou.
Defecte: detaşat de viaţa intimă dacă nu i se 
oferă iubirea în întregime, laconici, profită 
une ori de puterea lor nu însă şi în viaţa de 
cuplu.
Argintiu şi auriu - În România, atracţia 
către argintiu şi auriu este deformată 
datorită asimilării cu argintăria falsă 
ţigănească. Din acest motiv nu se poate 
spune nimic despre alegerea acestei culori.

Marius Radu

Semnificaţia Mărţişorului - ce spune despre el

continuare din pagina 16
5. Atelierele de scriere creativă, 

susţinute de lectorul Mario 
Barangea, sunt o invitaţie la gân-
dire recreativă, prin metode sim-
ple, dar cu efect clar de îmbu nă-
tăţire a abilităţilor de inovare, a 
cizelării talentelor şi a imaginaţiei, 
în general.

6. Public Speaking, susţinut de 
trainerul Mihaela Mathe. La acest 
curs, copiii vor fi angrenaţi în jo-
curi interactive de cunoaştere, 

de dezvoltare a creativităţii şi vor 
învăţa cum să înţeleagă mai bine 
structura poveştii în practica 
discursului. Copiii vor descoperi, 
jucându-se, că fiecare dintre ei 
are propriul mesaj. De asemenea, 
vor învaţa să interacţioneze şi să 
comunice eficient pentru a obţine 
ceea ce este mai bun pentru ei.

7. Cursul “Happy Deco”, susţi-
nut de trainerul Gabriela Alba, 
oferă copiilor oportunitatea de 
a ex perimenta o serie de tehnici 

artistice inedite în cadrul unor 
teme exuberante şi provocatoare. 
Copii vor învăţa cum să-şi folo-
sească inteligenţa spaţial-vizuală 
şi creativitatea, într-o atmosferă 
relaxată şi plină de culori diverse.

8. Outdoor Adventure, susţinut 
de trainerul Gabriel Ban, va 
cuprinde, în primul weekend, 
un Treasure Hunt în aer liber, 
care scoate la lumină spiritul 
aventurier al copilăriei, înţesat 
cu enigme ale lumii botanice, 

ghicitori contra-cronometru, pro-
be de orientare, lucru în echipă, 
importanţa şi protecţia mediului 
înconjurător, recunoaşterea florei 
şi plantelor rare şi descoperirea 
unor curiozităţi istorice despre 
Grădina Botanică. În al doilea 
weekend, activitatea va cuprinde 
un joc denumit “Family Quest”, 
în care copiii şi părinţii vor 
face parte din aceeaşi echipă. 
Chiar dacă, aparent, jocul are o 
componentă competitivă, echipele 

primind mai multe sarcini creative 
şi provocatoare, la final scopul 
activităţii va fi unul: copiii să 
descopere valoarea cooperării 
cu părinţii lor, iar părinţii să-
şi reamintească să copilărească 
alături de copiii lor.

Coordonator: Gabriel Ban: 
0733.415.978, Asociatia Centrul 
Gifted Education, bright@
giftededu.ro  

Transmite, Dr. Tănase Tasenţe
Director General Plus Communication 



Cercetătorii olandezi au 
descoperit cu ajutorul razelor 
X, după multe decenii de 
cercetări intense, un semnal 
misterios care ar putea să 
dovedească existenţa materiei 
întunecate în Univers.

Materia întunecată reprezintă 
acea substanţă invizibilă, despre 
care oamenii de ştiinţă cred că 
ar alcătui cea mai mare parte a 
Universului, întrucât materia 
vizibilă reprezintă doar 20% 
din masa totală a cosmosului, 
informează huffingtonpost.com.

Deşi cercetătorii au putut să 
observe deja materia întunecată 
într-o manieră indirectă, 
analizând efectele gravitaţionale 
ale acesteia asupra materiei 
vizibile, ei nu au reuşit până la 
acest studiu să obţină o dovadă 
tangibilă care să certifice 
existenţa ei.

Savanții din Elveţia şi Olanda 
au anunţat că au detectat 
un semnal care marchează 
descompunerea particulelor de 
materie întunecată.

În cadrul acestui studiu, 
savanţii au analizat razele X 
emise de două corpuri cereşti: 
roiul galactic Perseus - o reţea 
de galaxii aflată la o distanţă de 
aproximativ 250 milioane de 
ani-lumină de Terra - şi „sora” 
Căii Lactee, galaxia Andromeda, 
aflată la o distanţă de 2,5 milioane 
de ani-lumină. Studiul, realizat 
cu ajutorul datelor colectate de 
telescopul XMM-Newton operat 
de Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA), a detectat o „anomalie” 
misterioasă, care nu ar fi putut 
să fie emisă de nicio particulă 
cunoscută până în prezent.

Aceeaşi anomalie, detectată 
în emisiile de raze X, a fost 
identificată şi de o echipă de 
cercetători de la Universitatea 

Harvard în luna iunie. Acei 
cercetători au anunţat că au 
detectat anomalia respectivă în 
datele recoltate de la 70 de roiuri 
galactice.

„Acest exces minuscul 
(câteva sute de extra fotoni) 
a fost interpretat ca o 

emisie ce îşi are originea în 
extrem de rarul fenomen de 
descompunere a particulelor 
de materie întunecată”, a 
declarat cercetătorul Alexey 
Boyarsky, profesor de fizică la 
Universitatea Leiden din Olanda, 
coordonatorul noului studiu. 

„Deşi semnalul este foarte slab, 
el a trecut testul mai multor 
controale cu rol de verificare”, a 
adăugat el.

Semnalul este mai concentrat 
în centru şi mai slab la marginea 
roiurilor galactice Andromeda 
şi Perseus, corespunzând 
aşteptărilor oamenilor de 
ştiinţă. Coordonatorul studiului 
a dezvăluit faptul că echipa pe 
care o coordonează a detectat 
un semnal cu aceeaşi lungime 
de undă, care provine chiar din 
galaxia noastră, Calea Lactee.

Profesorul Boyarsky crede 
că aceste semnale provin din 
descompunerea particulelor de 
materie întunecată, posibil din 
emisiile generate de o particulă 
specială, „neutrino steril”, care 
este o particulă ipotetică, ce ar 
avea a 100-a parte din mărimea 
unui electron.

Sursa: mediafax.ro

Ambasadorul României la
Haga a avut o întâlnire cu delegaþia
Asociaþiei Municipiilor din
România condusã de Robert Sorin
Negoiþã, preºedinte al asociaþiei ºi
primar al sectorului 3 al
municipiului Bucureºti, în
contextul vizitei acesteia în Olanda,
în 8 ºi 9 martie a.c., la invitaþia
Asociaþiei Municipalitãþilor
Olandeze,VNG.

Din delegaþia românã fac parte

primarii oraºelor Arad, Buzãu,
Galaþi, Slobozia, Oneºti, Roman,
Brad, vice-primarii din Piteºti ºi
Slobozia, consilieri ai primãriilor
din Râmnicu Vâlcea ºi Bucureºti,
experþi din administrate localã.

Prezenþa în Olanda a delegaþiei
române are ca principale obiective
cunoaºterea experienþei Asociaþiei
Municipalitãþilor Olandeze în
digitalizarea serviciilor furnizate
populaþiei, regenerarea urbanã,

încheierea de parteneriate care sã
sprijine promovarea bunelor
practici ºi a schimbului de
specialiºti în domenii de interes
comun precum oraºe inteligente ºi
economie circularã, transformare
urbanã, mobilitate inteligentã,
transport public, management al
deºeurilor.

Pe agenda vizitei sunt incluse
de asemenea întâlniri cu vice-
primarul oraºului Haga ºi secretarul

general al Asociaþiei Municipali-
tãþilor Olandeze, vizitarea Agenþiei
olandeze de Antreprenoriat/RVO ºi
a Platformei 31, o organizaþie
independentã care faciliteazã

interconectarea cercetãrii cu
aplicabilitatea practicã ºi politicile
urbane.

În contextul marcãrii Anului
CENTENAR ºi a împlinirii a 25 de
ani de la aderarea României la
Organizaþia Internaþionalã a

Francofoniei, Ambasada României
la Haga organizeazã, în cadrul
programului cultural “Seri muzicale
la Ambasada României”, un
concert de pian ºi vioarã susþinut de
tinerii artiºti români Anamaria
Stamp ºi Florin Negreanu, la care
delegaþia Asociaþiei Municipiilor
din România este prezentã în
calitate de oaspete de onoare. 

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Regatul Þãrilor de Jos

Pagina 18

Vizita în Olanda a delegaþiei
ASOCIAÞIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA 

Puterile binefãcãtoare ale apei limpezi, de
izvor, sunt cunoscute din cele mai vechi

timpuri. În mitologia multor popoare, apa este un
simbol al regenerãrii, tinereþii ºi vigorii. ªi în atât de
frumoasele basme româneºti, pline de înþelepciune,
eroii beneficiazã mereu de proprietãþile miraculoase
ale lichidului binefãcãtor, pe care ni-l dãruieºte cu
generozitate natura. Apa vie din poveºti conferã
tinereþe veºnicã ºi putere, în timp ce apa moartã
vindecã rãnile ºi chiar îi readuce la viaþã pe Feþii
Frumoºi învinºi pe cale miºeleascã. Iar ceea ce,
veacuri la rând, a fost doar poveste, s-a demonstrat
ºtiinþific în secolul trecut.

O sursã nesecatã de sãnãtate
Pe lângã faptul cã ne potoleºte setea, apa e un

excelent întãritor al sistemului imunitar ºi un foarte
eficient detoxifiant: transportã în corp oxigen, nu-
trienþi ºi asigurã eliminarea toxinelor ºi a celulelor
moarte. Totodatã, îmbunãtãþeºte remarcabil funcþiile
cognitive, creºte rezistenþa în faþa stresului, combate
stãrile de anxietate, þine la distanþã depresiile ºi are
efect energizant pentru suflet ºi trup. În plus, previne
ºi amelioreazã o mulþime de afecþiuni, despre care voi
vorbi pe-ndelete puþin mai târziu. ªi, nu în ultimul
rând, apa contribuie la pãstrarea aspectului tineresc al
chipului ºi corpului, chiar la vârste înaintate. Este
adevãrat, aºadar! Frumuseþea, sãnãtatea, tinereþea,
inteligenþa, fericirea ºi viaþa lungã se regãsesc, toate,
într-un pahar de apã!

Elixirul vitalitãþii: apa de ploaie
Printre primii care au observat beneficiile, aproa-

pe miraculoase, ale apei asupra trupului ºi sufletului,
au fost japonezii ºi indienii. Aceºtia foloseau apa în
scop terapeutic, pentru prevenirea sau chiar tratarea
anumitor boli. Leacul bun la toate era administrat pe
stomacul gol, dimineaþa. Pe durata întregii zile se
beau 4 pahare a 160 de ml de apã proaspãtã. Unul
dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
Marcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat
efectul uimitor al apei de ploaie asupra plantelor. ªi-a

dat seama cã, în zilele în care nu cãdea strop de ploaie,
plantele sale îºi pierdeau vitalitatea, cu toate cã el le
uda din belºug. Convins de calitãþile vindecãtoare ºi
energizante ale apei de ploaie, Violet a mers pânã într-
acolo încât ºi-a administrat apã de ploaie ca tratament,
pentru a se pune pe picioare dupã un infarct. Mai
exact, a bãut, în scop terapeutic, un litru de apã de
ploaie pe zi, timp de patru luni. Dacã apa este cea care
i-a prelungit viaþa, nu putem ºti cu exactitate. Cert este
cã Marcel Violet a trãit 87 de ani, într-o perioadã în
care speranþa de viaþã la bãrbaþi era de 60 de ani.

Apa vie ºi apa moartã
Un pas înainte în domeniu l-au fãcut chimiºtii,

care au descoperit cã existã, într-adevãr, douã tipuri
de apã, ce se pot obþine prin electrolizã (proces de
separare a ionilor pozitivi/negativi dintr-o substanþã).
Mai exact, apa vie - alcalinã sau bazicã - cu efect pozi-
tiv ºi stimulator, ce se obþine la polul negativ (catod),
sau apa de ploaie a lui Violet, ºi apa moartã - acidã, cu
efect negativ ºi distrugãtor, ce se obþine la polul
pozitiv (anod). ªi aºa a apãrut noþiunea de pH
(potenþialul de hidrogen) - mãrimea chimicã ce
mãsoarã caracterul acid (pH 0-7) sau bazic/alcalin
(pH peste 9) sau neutru (pH 7) al apei. Vom vedea
imediat ºi cum se poate prepara aceastã apã vie, alca-
linã, foarte simplu, acasã. Dar ºi apa acidã are be-
neficiile ei, în anumite situaþii.

Ce boli se duc ca pe apã... cu apã
Apa cea bunã la toate, lichidul inodor, incolor ºi

insipid (fãrã gust), ce conþine doar doi atomi de
hidrogen ºi unul de oxigen ºi se gãseºte pe toate
drumurile - desigur, dacã nu locuim în deºert -
previne ºi chiar vindecã o mulþime de boli.

Iatã cum se pot ameliora cu apã doar câteva
dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.

Infecþii respiratorii
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori

pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug.
* Dureri în piept, cauzate de rãcealã - se maseazã

zona dureroasã cu apã acidã, timp de 10 minute, apoi
cu apã alcalinã.

* Gripã. Rãcealã - se beau 200 de ml de apã al-
calinã seara, înainte de culcare, timp de câteva zile.

* Guturai de fân - se bea un litru de apã alcalinã
pe zi, pânã ce efectele supãrãtoare dispar.

Dureri
* Dureri ale încheieturilor - se beau 100 ml de

apã acidã, timp de douã zile, de 3 ori pe zi.
* Dureri de cap - se beau 100 de ml de apã acidã.
* Dureri de dinþi - se clãteºte cavitatea bucalã cu

apã acidã.
* Dureri musculare - se bea apã alcalinã, de

câteva ori pe zi.
* Dureri cauzate de hemoroizi - se beau 250 ml

de apã alcalinã, din 4 în 4 ore.
Afecþiuni frecvente
* Constipaþie - se bea apã alcalinã.
* Arsuri la stomac - se bea apã alcalinã, câte 100

ml, de câteva ori pe zi.
* Diaree - se beau 200 ml de apã acidã, de douã

ori pe zi.
* Rãni ºi zgârieturi - se spalã zona afectatã cu

apã acidã.
* Alergii - se consumã un litru de apã alcalinã pe

zi.
* Arsuri - se pun comprese cu apã acidã ºi se lasã

10 minute pe locul afectat. Se spalã apoi zona cu apã
bazicã.

* Prostatã mãritã - se beau 100 ml de apã
alcalinã, de 4 ori pe zi, timp de una-douã sãptãmâni.

Afecþiuni mai grave
În cazul în care suferiþi de una dintre urmãtoarele

boli, consumul regulat de apã alcalinã poate aduce
ameliorãri semnificative ale stãrii de sãnãtate. Se va
bea în cantitãþi cât mai mari, de cel puþin 1-2 litri pe
zi. Desigur, consumul de apã nu exclude, în niciun
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!

Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circu-
latorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã
cu apã acidã ºi se bea apã alcalinã. Diabet, boli

degenerative (Alzheimer), cancer.
Afecþiuni ce ºtirbesc frumuseþea
* Acnee - se spalã faþa cu apã acidã, apoi se

clãteºte cu apã alcalinã.
* Coºuri - se bea 1 litru de apã alcalinã pe zi.
* Dermatitã, inflamaþii - se clãteºte zona afectatã

cu apã acidã, apoi cu apã alcalinã. În cazul infla-
maþiilor, se pot pune comprese cu apã alcalinã pe zona
afectatã.

* Pierderea pãrului - se clãteºte timp de 10 minute
cu apã acidã, apoi 5 minute cu apã alcalinã.

În plus, consumul regulat de apã menþine pielea
proaspãtã, elasticã, strãlucitoare ºi previne îngrãºarea.
Totodatã, atenueazã retenþia de apã în organism, ce
provoacã, printre altele, neplãcutele pungi de sub ochi,
vergeturile ºi celulita.

Cum prepari acasã apã vie (alcalinã)
Apa alcalinã se poate prepara acasã, simplu ºi

rapid. Iatã de ce aveþi nevoie:
* o bandã pentru mãsurarea pH-ului (se gãseºte în

farmacii)
* 2 litri de apã. Dacã e de la robinet, trebuie în

prealabil fiartã ºi rãcitã
* o jumãtate de linguriþã de bicarbonat de sodiu
* o jumãtate de linguriþã de zeamã de lãmâie
* o jumãtate de linguriþã de sare neiodatã sau sare

de Himalaya. Se gãsesc în orice supermarket.
Mod de preparare: se amestecã ingredientele. Se

testeazã pH-ul cu banda special cumpãratã pentru acest
lucru. Dacã nu ajungeþi de la început la pH 9, adãugaþi
bicarbonat de sodiu pânã când apa devine alcalinã.
Apoi lãsaþi-o peste noapte la frigider. Se bea a doua zi,
la temperatura camerei. Atenþie! Apa trebuie pãstratã în
sticlã, nu în recipiente din plastic!

În concluzie, apa nu þine locul tratamentului re-
comandat de medic. Dar, consumatã zilnic în cantitãþi
suficiente (1,5-2,5 litri pe zi), previne o serie de boli, ne
menþine o stare de bunã-dispoziþie ºi un aspect tineresc
pânã la adânci bãtrâneþi.

Ec. IVAN MONICA-ELENA

Apa vie leac sã-þi fie!

Are o populaţie de 
aproximativ 17 milioane 
de locuitori şi peste 23 de 
milioane de biciclete, iar ca 
să-i încurajeze pe locuitori 
să folosească şi mai des acest 
mijloc de transport, guvernul 
e dispus să îi plătească.

E vorba de Olanda, ţară în care 
cei care aleg să meargă cu bicicleta 
la serviciu vor putea câştiga chiar 
şi 30 de euro/lună, dacă parcurg 
cel puţin 7,5 kilometri/zi, 20 
de zile pe lună, în condiţiile în 
care un kilometru presupune 

o subvenţie de 0,19 euro, scrie 
CNN, citat de digi24.

Olanda a anunţat recent că 
va investi 345 de milioane de 
euro în infrastructură pentru 
biciclişti, cu scopul de a încuraja 
peste 200.000 de locuitori care nu 
folosesc bicicleta să treacă la acest 
mijloc de transport, în următorii 
trei ani.

Cincisprezece noi rute vor 
fi integrate în aşa-numitele 
„autostrăzi pentru biciclişti”, vor 
fi create 25.000 de spaţii pentru 
parcarea bicicletelor, iar 60 de 
depozite vor fi renovate.

„Vreau să mă asigur că oamenii 
pot ajunge uşor la serviciu, la 
şcoală, în vizită la familie sau 
prieteni”, a spus secretarul de stat 
Stientje van Veldhoven.

Bicicletele sunt foarte populare 
în Olanda. În 2016, peste o 
pătrime din toate călătoriile din 
Olanda erau pe bicicletă. Însă 
doar 25% dintre acestea erau 
ale oamenilor care merg spre 
locul de muncă. În principal, 
olandezii folosesc bicicleta pentru 
a se recrea sau pentru a merge la 
cumpărături, la şcoală sau pentru 
alte activităţi.

Van Veldhoven spune că peste 
50% dintre olandezi locuiesc la 
mai puţin de 15 kilometri de locul 
de muncă, iar jumătate dintre 
şoferii care merg cu maşina la 
serviciu parcurg, în medie, 7,5 
kilometri, o distanţă care poate fi 
parcursă lejer cu bicicleta.

De aceea, guvernul olandez îi 
va plăti cu 0,19 euro pe kilometru 

pe aceia care merg cu bicicleta 
la serviciu, bani care provin din 
scutirile de taxe. Guvernul le cere 
şi companiilor să susţină acest 
demers şi să le acorde angajaţilor 
beneficii în funcţie de kilometrii 
parcurşi cu bicicleta, în drum 
spre serviciu.

Sursa: www.tribuna.ro

O ţară din Europa plăteşte 
locuitorii care merg cu bicicleta. 
Cât vor câştiga lunar!

Un semnal misterios care ar putea să ateste existenţa 
materiei întunecate, descoperit de cercetători
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În temeiul 
- art. 10 alin. (4) din Hotãrârea

Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea ºi funcþionarea Minis-
terului Finanþelor Publice, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 156/2007 privind
despãgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii
ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Hotãrârii Guvernului nr.
950/2017 pentru aprobarea elementelor
tehnice necesare aplicãrii art. 3^2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
156/2007 privind despãgubirea
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme;

– Convenþiei nr. 572.240/675 din

5.02.2018 încheiate între Ministerul
Finanþelor Publice ºi B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., ministrul
finanþelor publice emite urmãtorul
ordin: 

ART. 1
În vederea despãgubirii

persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme
se aprobã prospectul de emisiune a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
emis pe numele B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., în valoare
nominalã totalã de 327.910,58 lei,
prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Direcþia generalã de trezorerie ºi

datorie publicã va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROSPECT DE EMISIUNE a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1

1. În vederea despãgubirii
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme,
Ministerul Finanþelor Publice va lansa
la o emisiune de titluri de stat pe
numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A., care se identificã prin
seria BRD 2018/1. 

2. Titlurile de stat se emit în formã
dematerializatã.

3. Titlurile de stat sunt denominate
în lei, sunt nepurtãtoare de dobândã,
nenegociabile ºi au scadenþa în data de
22 martie 2018.

4. Data emisiunii este 22 februarie
2018.

5. Valoarea nominalã totalã a
emisiunii titlurilor de stat este de
327.910,58 lei ºi reprezintã
despãgubirea calculatã pentru un numãr
de 18 persoane care, în termenul
prevãzut la art. 3^2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 156/2007
privind despãgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. -
S.A. în vederea achiziþionãrii de
autoturisme, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
denumitã în continuare ordonanþã, au
fãcut dovada datei constituirii
depozitului la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. dupã ce
au beneficiat de prevederile art. 1^3 ºi
ale art. 3^1 din ordonanþã.

6. Emisiunea este formatã dintr-un

numãr de 18 titluri de stat, iar valoarea
nominalã individualã a fiecãrui titlu de
stat este egalã cu valoarea individualã a
despãgubirii.

7. Valoarea nominalã individualã a
fiecãrui titlu de stat este egalã cu
valoarea individualã a despãgubirii,
calculatã de B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. pe numele fiecãruia
dintre cei 18 deponenþi.

8. Rãscumpãrarea titlurilor de stat
se efectueazã la data scadenþei,
respectiv la data de 22 martie 2018, prin
creditarea contului B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A. cu suma
reprezentând valoarea nominalã totalã a
emisiunii.

9. Plata la scadenþã a valorii
nominale totale a titlurilor de stat se
efectueazã de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice prin ordin de platã
pe numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF
RO361579, cont IBAN
RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacã data la care trebuie
efectuatã una dintre plãþile aferente
serviciului datoriei publice este o zi de
sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata
va fi efectuatã în prima zi lucrãtoare
dupã data scadenþei plãþii, dacã în
acordul/contractul/convenþia de
împrumut sau în prospectul de
emisiune pentru titlurile de stat nu se
prevede altfel, fãrã obligarea la dobânzi
penalizatoare.

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Despãgubirea persoanelor care au depus

bani la CEC înainte de 1990
Titluri de stat în loc de autoturism

 Extras din ORDINUL nr. 1.298 din 6 februarie 2018 privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat emise în vederea despãgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite
la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziþionãrii de autoturisme 

EMITENT: Ministerul Finanþelor Publice 
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Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

- avize favorabile eliberate de Instituþiile 
abilitate din Germania ºi România în vederea obþinerii avizului 

pentru desfãºurarea de activitãþi 
comerciale, studiu etc

- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii,

fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã 

o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã pe teritoriul 
Germaniei sau României.

Telefon: 01603373128;  E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare
juridicã 

specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul

muncii, dreptul de chirie 
de asemenea, dreptul social,

dreptul de asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul
comercial etc 

Tel. 09131/976477;  Mobil 0177/2169756
E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau avocat@kluewer.eu 

Internet www.kluewer.eu

Ambele persoane cunosc limba românã. Vã rugãm sã vã adresaþi (în funcþie de problema
dumneavoastrã) pentru dreptul german - doamnei Klüwer, drept român - doamnei van Rees- Zota

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Se crează o narativă peri cu-
loasă din cauza anului electoral 
2019. Forţele pro-europene 
promit marea cu sarea în even-
tualitatea unei victorii în 
scrutinul din mai 2019. E greu 
însă să aduci o schimbare rapidă 
la nivel european, iar riscul unei 
erodări poate duce la un dezastru 
în 2-3 ani. Promisiunile forţate 
produc schimbarea majorităţii 
în legislativul european, 
chiar înainte de alegerile din 
2024. Acest posibil scenariu îl 
prezentasem în octombrie 2018. 
Cetăţenii nu trebuie câştigaţi 
cu slogane în limbaj de lemn, 
iar populismul – chiar şi el pro-
european – nu ajută proiectul 
comunitar.

- Câteva idei despre anumite 
fenomene sociale apărute în 
ultimele săptămâni. Apariţia în 
spaţiul public a unor grupuri 
apolitice, dar cu impact politic 
enorm, dinamizează agenda 
publică în unele ţări europene. 
E greu să combaţi cetăţenii 
neînregimentaţi politic, elevii 
de liceu sau chiar tinerii în 
general. După ce până acum 
vreo 3 luni aveam scenarii 
despre o eventuală macronizare a 
Parlamentului European, tot din 
Franţa vine mişcarea “Vestelor 
galbene”. E revoluţie? E revanşa 
lui Mélanchon de care ziceam 
acum un an? Tot în acest context 
este de evidenţiat particularitatea 
protestului elevilor de liceu din 
Bruxelles. Ei promit o mişcare 
de stradă săptămânală pentru 
salvarea planetei, protestând 
deschis împotriva unei clase 
politice belgiene inerte… Îmi 
amintesc cu multă simpatie de 
eforturile tinerilor britanici 
pentru impiedicarea Brexit-ului. 
Păcat că impactul nu a fost cel 
dorit, dar aceste exteriorizări 

contează.
 - Puţini erau aceea care acum 

10 ani apreciau forma deschisă 
prin care îndemnam Comisia 
Europeană să treacă prin alegeri 
europene. Şi asta nu doar la nivel 
de preşedinte, ci pentru fiecare 
comisar european… Îmi place 
modul transparent şi pragmatic 
prin care Corina Creţu “se 
aruncă” în alegerile europene. 
Ce va urma? Daca Pro România 
va avea aleşi în Parlamentul 
European, comisarul european 
va demisiona şi prelua mandatul 
de eurodeputat. Asta lasă loc 
României să propună un nou 
comisar european, cel mai 
probabil pe acelaşi portofoliu. 
Pronosticul meu: Rovana Plumb 
va deveni comisar european în 
iulie 2019.

 - Pe aceeaşi linie, mult succes 
comisarului european Sefcovici 
în a deveni Preşedintele Slovaciei. 
Acum 10 ani, Dalia Grybauskaitė 
a reuşit acest pariu, fiind şi acum 
Preşedintele Lituaniei.

 - Povestea Brexit continuă spre 
exasperarea celor care doresc 
certitudini. Îmi menţin opinia, 
prezentată public acum 4 luni, 
despre un (imposibil) acord 
Brexit: “Brexitul este un subiect 
care acaparează agenda publică 
şi permiteţi-mi un pronostic 
hazardat. Deşi conceperea unui 

acord de ieşire a Marii Britanii 
din UE este o negociere juridică, 
este prea “expus”, devenind un 
instrument politic. Capitalul 
politic este enorm pentru ta be-
rele implicate. Avem cel pu ţin 
două grupuri la nivelul Conser-
vatorilor britanici, care fac din 
guvernare un balet riscant. Mai 
avem opoziţia, Laburiştii, care 
“o joacă”. În plus avem tot felul 
de presiuni europene… S-a ajuns 
la ceva de genul negocierii TTIP 
(Tratatului Comercial între UE şi 
Statele Unite). Vizibil şi imposibil 
de înţeles de public, abandonat 
de lideri din cauza “presiunii”. 
Şi zic eu acum… E imposibil să 
avem un acord Brexit care să 
aducă linişte parţilor implicate 
şi care să treacă apoi prin 
ratificări instituţionale. Asta 
nu înseamnă că echipa Barnier 
derulează un exerciţiu fără sens. 
Concluziile se vor înşuruba 
rapid în parteneriate sectoriale, 
teh nice, fără vizibilitate. Ceva 
de genul liniştitului Tratat Co-
mercial UE-Japonia… Vom avea 
de fapt o situaţie paradoxală, 
fără acord Brexit, dar cu multe 
mini-acorduri, care cu siguranţă 
nu le vom numi acorduri pentru 
a nu deranja sferele politico-
cetăţeneşti…”.

Dan LUCA / Bruxelles
Sursa: casaeuropei.blogspot.com

Proteste apolitice  
cu impact politic

Diferențe 
dintre o minte 
corectă  
şi una 
incorectă

Mintea devine incorectă 
de pe vremea adaptării 
sociale, unde repetiția 
comportamentului preluat de 
la adulți devine constantă.

Incorectitudinea minții nu este 
despre ce gândim, ci despre CUM 
gândim.
A gândi este un proces, ca şi a 
mânca, a ne juca, a sta pe budă, 
e o aptitudine obligatorie dată de 
viață.
Mintea incorectă este rezultatul 
înțelegerii, pozitiv-negativ, alb-
negru, rece-cald etc.
O astfel de minte vede lucrurile 
bune şi rele şi clasifică lucrurile 
din jur, cât şi oamenii, după 
acestea.
Mintea incorectă o putem numi 
mintea LOGICĂ, unde vedem cel 
mult din 2 perspective, iar acest 
lucru este util şi productiv multor 
oameni.
Mintea corectă o putem numi 
minte PsihoLOGICĂ, unde 
vedem din cel puțin 5 perspective, 
iar acest lucru este mai greu 
pentru că antrenamentul nu 
există.
De exemplu, privind dintr-o 
minte logică: un hoț îmi fură 
geanta, am 2 situații rapide: 
1. fug după el sau 2.  anunț 
poliția. Privind dintr-o minte 
psihologică, adaug încă 3 situații 
rapide: 3. înțeleg că îi era foame şi 
nu avea ce să mănânce, 4. mă uit 
la mine şi fac o învățătură din asta 
şi să țin geanta mai bine pe viitor, 
5. mă gândesc că este un excelent 
instrument să ajut pe un alt om.
Diferența dintre o minte Logică şi 
una Psihologică stă în moment şi 

în atenția şi înțelegerea pe care o 
ai despre un eveniment, în acest 
moment.
Exerciții:
-  Stai şi citeşti aceste rânduri, 

observă şi ce ai în jur, simultan.
-  Eşti într-o stare minunată de 

fascinație când citeşti de pe 
telefon sau laptop, observă 
faptul că respiri, simultan.

-  Bei un suc la terasă, observă 
oamenii zâmbindu-le, cât şi 
fundul tău pe scaun la terasă.

-  Te sună şi te dă afară şeful, 
mulțumeşte-i pentru ce ai 
învățat de la el şi roagă-l să-ți 
dea recomandări utile pe viitor.

-  Te cerți cu iubita/iubitul, uită-
te ce nevoie are, ce neîmpliniri 
are, pune-te în locul ei/lui, ce 
poți face tu, zâmbeşte-i, oferă-i 
afecțiune, mângâie, priveşte - 
toate simultan.

-  Pleci în vacanță, ceva nu iese 
cum trebuie, îți este învățătură 
şi te bucuri mai departe, doar de 
asta te-ai dus.

-  Te părăseşte partenerul, înțelegi 
nevoia şi direcția lui, că într-o 
relație nu există despărțire, 
ci unul alege să meargă mai 
departe.

-  Ți se întâmplă ceva care nu îți 
place, înțelegi că Universului, 
peste 1 minut sau 1000 de ani, 
chiar nu îi pasă de problema pe 
care o ai acum şi eşti trist tu din 
cauza ei.

Alexandru PLEȘEA



Dupã 50 de ani de „revoluþie” în învãþãmânt, Franþa
pare gata sã revinã la valorile clasice ale educaþiei, iar
liderul acestei miºcãri este chiar ministrul de resort, Jean-
Michel Blanquer, informeazã RFI.

„Jean-Michel Blanquer a decis însã revenirea la
valorile fundamentale. El a reintrodus clasele bilingve ºi
sudiul limbilor clasice (greaca ºi latina), ca sã înþeleagã
copiii cum a fost construitã civilizaþia europeanã. Imnul
naþional a fost reintrodus în ºcoli ºi poate cã într-o zi vor
deveni obligatorii ºi uniformele, este în orice caz dorinþa
ministrului. În numele unei “modernitãþi” discutabile
multe experienþe au însemnat doar pierdere de timp. În
ultimii ani profesorii erau îndemnaþi sã renunþe la
tradiþionalele ore de “dictare” cotidianã ºi la exerciþiile de
memorizare. Iar directorilor li s-a cerut sã abandoneze
ceremoniile de acordare a diplomelor”, scrie Matei
Viºniec pe siteul RFI România.

ªi asta nu este tot: noul ministru doreºte restaurarea
autoritãþii profesorilor din ºcoli.

„Noul ministru a spus însã stop, ne întoarcem la ceea
ce era solid ºi eficient. Inclusiv la vechea metodã prin care
copiii învãþau sã citeascã, prin recunoaºterea silabelor.
Pentru cã metoda “modernã”, numitã “globalã” (ºi uneori
semi-globalã) a fost o catastrofã.

Este aproape uluitor cum în Franþa întoarcerea la
practici care au fost simple, clare ºi eficiente apare ca o
nouã revoluþie în materie de educaþie. Ministrul mai vrea
sã interzicã telefoanele mobile în ºcoalã, sã reintroducã
disciplina ºi sã reabiliteze autoritatea profesorului. Un
veritabil big-bang deci, care probabil cã va provoca multe
dezbateri ºi probabil ºi reacþii contestatare. Anul acesta se
împlinesc 50 de ani de la revoltele din 1968. Ori, exact
acestei generaþii i se reproºeazã cã a distrus, în numele
“egalitarismului”, autoritatea profesorilor în ºcoli. Poate
cã era ºi timpul ca aceastã aberaþie sã fie îndreptatã”,
conchide Viºniec.

În România, ultimã reformã a educaþiei propusã pe
vremea Guvernului Cioloº prevedea exact modelul invers:
renunþarea la studiul limbii latine, reducerea numãrului de
ore de limba românã, precum ºi introducerea unor materii
precum „Educaþie pentru drepturile copilului”, „Educaþie
interculturalã” sau „Educaþie pentru cetãþenie
democraticã”.

Mãsurile, aspru criticate de corpul profesoral, dar ºi de
o parte a opiniei publice, nu au fost pânã la urmã adoptate.

Sursa: https://www.activenews.ro

Franþa se întoarce la
învãþãmântul clasic, dupã
50 de ani de „revoluþie”:
Se reintroduce studiul
limbilor clasice ºi
intonarea imnului
naþional în ºcoli. Noul
ministru doreºte sã
reintroducã disciplina ºi
autoritatea profesorului

Ambasadoarea Franþei în
România, Michele Ramis, a
transmis, joi, 8 martie, cã aduce
un omagiu femeilor care, de-a
lungul timpului, au creat un
dialog dinamic între culturã
româneascã ºi cea francezã.
Astfel, potrivit Ambasadei
Franþei, scriitoarele Martha
Bibescu, Anna de Noailles ºi
Elena Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalistã Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de

legãturã între România ºi Franþa. 
“De 8 martie, Ziua

Internaþionalã a Femeii, doresc
sã aduc un omagiu femeilor care
au contribuit atât de mult la
dialogul dintre culturã
româneascã ºi cea francezã.
Scriitoarele Martha Bibescu,
Anna de Noailles ºi Elena
Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalista Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de legãturã
între România ºi Franþa. Tocmai

acest dialog al culturilor este
elementul care va fi pus în
valoare de sezonul Franþa-
România, care va debuta în
decembrie 2018.  Acest dialog va
permite, de asemenea,
consolidarea legãturilor de
prietenie, care unesc cele douã
þãri ale noastre de mai multe
secole. Femeile artiºti, femeile
de litere, femeile de acþiune îºi
vor aduce contribuþia ºi propria
viziune la acest sezon, în spiritul
miºcãrii #JamaisSansElles, care
militeazã pentru reprezentarea
egalã a sexelor în domeniul
profesional, la care am aderat cu
plãcere”, a declarat Am-
basadoarea Franþei în România. 

#JamaisSansElles este o
miºcare în favoarea diversitãþii,
promovatã de peste o sutã de
antreprenori, ºi personalitãþi din
IT, mass-media, educaþie ºi
politicã, care participã frecvent la
dezbateri ºi evenimente publice.
Aderarea lor la miºcarea
#JamaisSansElles implicã
refuzul acestora de a participa la
evenimente la care nu sunt
invitate sau asociate ºi femei. 

Printre personalitãþile care
susþin miºcarea #JamaisSans
Elles se numãrã Preºedintele
Republicii franceze, domnul
Emmanuel Macron, ºi Ministrul
pentru Europa ºi Afaceri
Externe, domnul Jean- Yves Le
Drian. 

hotnews.ro
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Ambasadoarea Michele Ramis le
aduce omagiu, de 8 Martie, femeilor
care au construit punþi între
România ºi Franþa, printre care
Martha Bibescu, Elvira Popescu,
Angela Gheorghiu ºi Leontina Vaduva 

Atitudinea noastră ne influenţează viaţa 
mai mult decât s-ar crede. Optimiştii 
sunt mai sănătoşi, mai fericiţi, şi au mai 
multe şanse să trăiască până la adânci 
bătrâneţi. În aceste pagini, vă arătăm 
cum să obţineţi încrederea necesară în 
forţele proprii şi în steaua dvs. norocoasă.

Rafalele reci de vânt, şuvoaiele ploii şi 
cerul acoperit de nori plumburii compun 
un tablou sumbru al toamnei. Însă, dacă 
privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, 
descoperim dintr-odată că acest anotimp 
ne oferă o multitudine de posibilităţi: 
mergem mai des la teatru şi la concerte, ne 
întâlnim mai des cu familia şi cu prietenii, 
redescoperim bucuria căminului, cu o 
cană de vin băută la gura sobei.

La fel ca aproape toate evenimentele 
din viaţa noastră, toamna are, şi ea, două 
feţe. Depinde de noi pe care din ele alegem 
s-o vedem. Aşa cum a spus-o cândva 
Winston Churchill: „Optimistul vede în 
orice obstacol o oportunitate, în vreme 
ce pesimistul vede în orice oportunitate 
un obstacol.” În aceste câteva cuvinte, 
el a reuşit să definească perfect esenţa 
optimismului (în limba latină, „optimum” 
= „cel mai bun”): încrederea nestrămutată 
într-un deznodământ fericit.

Există însă şi dezavantaje. În societatea 
noastră, oamenii cu probleme se bucură de 
mai multă atenţie decât cei care au mereu 
zâmbetul pe buze. Angajaţii perpetuu bine 
dispuşi riscă să trezească suspiciunea că le 
merge prea bine şi nu dau tot ce pot la locul 
de muncă. Iar cine rămâne încrezător, 
chiar şi în situaţii complicate, este îndată 
etichetat drept naiv şi lipsit de experienţă. 
Pe nedrept - deoarece optimismul 
reprezintă, în numeroase împrejurări, o 
valoroasă resursă personală, capabilă să 
ne asigure succesul. O dovedesc studii 
efectuate cu participarea unor persoane de 
vârsta a treia şi paciente cu cancer mamar, 
a unor studenţi, călugăriţe şi prizonieri de 
război. Toate au ajuns la aceeaşi concluzie: 
oamenii mai siguri pe ei şi cu mai multă 
încredere în viaţă nu se lasă doborâţi de 
nereuşite şi îşi regăsesc mai uşor echilibrul, 
după ce au suferit o lovitură a sorţii. Ei 
sunt mai rezistenţi la stres, în comparaţie 
cu pesimiştii, au un sistem imunitar mai 
puternic, re-zultate mai bune la analizele 
de glicemie şi colesterol şi se refac mai 
repede după o intervenţie chirurgicală 

dificilă, ca de exemplu aceea de bypass.
Mai mult chiar, dintr-un studiu al 

cercetătorilor de la Universitatea Harvard 
reiese că optimiştii se confruntă cu un 
risc mai mic de deces survenit ca urmare 
a unui infarct sau a unui accident vascular 
cerebral. Iar colegii lor de la Universitatea 
din Zürich au observat că modul cum ne 
evaluăm propria sănătate se răsfrânge 
nemijlocit asupra speranţei de viaţă. 
Aşadar, cei ce răspund cu „foarte bine” la 
întrebarea „Cum vă simţiţi, în general?” 
vor trăi mai mult decât cei ce răspund doar 
cu „bine” şi considerabil mai mult decât cei 
ce nutresc sentimente negative legate de 
sănătatea lor.

Specialiştii consideră că bagajul genetic 
este responsabil numai în mică măsură 
pentru capacitatea noastră de a fi optimişti. 
Mai degrabă suntem influenţaţi de ceea ce 
ni s-a transmis în primii ani ai copilăriei. 
Cine a fost învăţat în casa părintească să 
muncească din greu, având convingerea 
că eforturile sale vor fi răsplătite, este 

mai curând înclinat să creadă că îşi poate 
făuri singur soarta. De asemenea, şi 
mediul social îşi pune amprenta asupra 
personalităţii noastre. Americanii, de 
pildă, sunt un popor deosebit de curajos 
şi optimist. Încrederea în viitor li se 
inoculează încă din copilărie, în virtutea 
principiului că oricine poate începe 
spălând vase într-un restaurant, pentru ca 
într-o bună zi să devină milionar.

Vestea bună: dacă la vârsta adultă vedem 
paharul pe jumătate plin sau, dimpotrivă, 
pe jumătate gol, aceasta nu e nicidecum o 
fatalitate cu care trebuie să ne resemnăm. 
Gândirea pozitivă se poate învăţa, exact 
ca o limbă străină - exersând continuu. 
„Este într-adevăr un demers anevoios, 
însă oamenii au până la sfârşitul vieţii 
posibilitatea de a introduce informaţii noi, 
fixându-le în banca de date a creierului”, 
declară specialiştii. Există diverse strategii, 
cu ajutorul cărora pot fi create noi 
conexiuni, care se vor consolida cu atât 
mai bine cu cât vor fi utilizate mai frecvent.

Analizaţi

Cineva care se află într-o situaţie nefa-
vorabilă şi crede că, oricum, nu poate 
schim ba nimic a pierdut deja. Pentru a ieşi 
din impas, el trebuie să analizeze situa ţia, 
să caute cu maximă hotărâre în ea un aspect 
pozitiv şi să cântărească însemnătatea lui. 

Datorită acestei percepţii construite 
deliberat, împrejurările vor fi ulterior 
evaluate mult mai pozitiv.

Faceţi exerciţii  
de imaginaţie

În fiecare seară, notaţi-vă într-un caiet 
lucrurile frumoase trăite în timpul zilei. 
Acestea pot fi simple detalii, precum 
o privire ce v-a transmis un mesaj de 
simpatie, o rază de soare în fereastră ori 
o situaţie îmbucurătoare. Creierul nostru 
e credul. Îi este dificil să discearnă între 
imaginile realităţii exterioare şi ale celei 
interioare. Acesta este motivul pentru care, 
în momentul când vizionăm un film trist, 
ne întristăm noi înşine, ba chiar plângem. 
Şi invers: creierul secretă hormoni ai 
fericirii, atunci când ne amintim cu cât 
mai multe amănunte de anumite lucruri 
care ne-au făcut plăcere, deoarece el ia în 
serios această reprezentare, ca şi cum ar fi 
realitatea însăşi.

Relativizaţi

Dieta de slăbit a dat greş, n-aţi izbutit să 
luaţi examenul, prima întâlnire cu cineva 
cunoscut de cu-rând a fost un eşec? Aceasta 
nu înseamnă în niciun caz că sunteţi 
condamnat pe vecie să fiţi gras, codaş la 
note sau lipsit de un tovarăş de viaţă. Astfel 
de gânduri sunt împovărătoare şi vă răpesc 
energia. Chiar dacă, în prezent, bilanţul 
nu se ridică la înălţimea speranţelor dvs., 
există posibi-litatea să aveţi mai mult succes 
în clipa când veţi face o nouă încercare - 
să descoperiţi o dietă mai potrivită, să vă 
pregătiţi mai bine pentru examen, ori să vă 
îndrăgostiţi de altcineva. 

Pentru orice lucru din lume există o 
alternativă.

Ec. Ivan Monica-Elena

Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Gândirea pozitivă se învaţă  
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Există în decursul existenţei noastre, 
întâlniri neprevăzute şi singulare. 
Ele sunt darurile destinului. Trebuie 
să fim receptivi şi recunoscători că 
le putem trăi. Pentru iubitorii de 
frumos. Pentru cei ce încă mai cred în 
capacitatea incredibilă de a schimba 
lumea şi mentalitățile prin exemplul 
personal. Pentru astfel de oameni 
fac astăzi cunoscută întâlnirea mea 
cu o  artistă cu inimă de aur şi talent 
revărsat în sprijinul celor încercați de 
soartă. Vocea din culoare a celor ce nu 
au voce.

Roxana Ené s-a născut în anul1962 în 
Bucureşti.

În 1982 a părăsit România şi după mai 
mulţi ani petrecuți în Grecia (Atena) şi 
SUA (Hartford, Connecticut), din 1991 
s-a stabilit în Germania, în regiunea 
Taunus, lângă Frankfurt am Main. Aici 
a urmat diverse cursuri de artă şi scriere 
creativă şi a experimentat mai multe 
mijloace artistice (pictură, desen, tehnica 
embossing, fotografie). 

Din 1996 şi-a dezvoltat propriul 
stil caligrafic handlettering - 
ROXYGRAPHY© - care a devenit un 
element de compoziție important şi nelipsit 
în majoritatea lucrărilor sale artistice. 

Din anul 2007, Roxana Ené a început 
să lucreze la conceptul unic ROXY & 
KIDS ART©, o metodă inovativă de artă 
colaborativă cu şi pentru copii, bazată pe 
metamorfoză, sinestezie şi interpretare, 
cu puternic efect terapeutic (spre exemplu 
sub motto-ul “Muzica întâlneşte culoarea” 
copiii ascultă Beethoven, Mozart sau 
Vivaldi şi învaţă cum să traducă muzica în 
pictură abstractă. Cei mici descoperă astfel 
interacţiunea dintre muzică şi culoare şi 
creează în stilul propriu o nouă unitate). 

Totul a început să se concretizeze în 
anul 2009, când Roxanei i s-au alăturat 
fiul său, Alexander Ené (ilustrator) şi 
Chris Silberer, copywriter şi scriitoare din 
Germania, partenera de creație a Roxanei 
şi co-inițiatoarea proiectului ROXY & 
KIDS ART. Proiectul se desfăşoară în 
creşe, grădinițe, şcoli şi ONG-uri/fundații 
pentru ajutorarea copiilor din Germania şi 
România şi câştigă anual diverse premii de 
artă. 

În anul 2015 Roxana devine şi autoare de 
carte, redactând un manual de artă bilingv 
(română şi engleză), intitulat ,,Vezi şi tu ce 
văd eu?’’ (,,Do you see what I see?’’), proiect 
editorial apărut cu sprijinul Administrației 
Fondului Cultural Național din România. 
Una dintre minunatele lucrări prezentate 
în carte, „Queen Kira”, realizată de Roxana 
şi Alexander Ené împreună cu Tomi, un 
băiețel autist nonverbal  în  vârstă de 6 ani, 
a intrat în Colecția Regală Britanică în anul 
2013. Roxana şi fiul său au avut bucuria să 
le cunoască personal pe Alteţele Lor Regale 
Principele Edward, Contele de Wessex, şi 
Sophie, Contesa de Wessex. Tabloul este 
o alegorie fantastică cu titlul complet: 
,,Queen Kira and her four legged friend’’ 
şi face parte din expoziţia specială - “Love 
is all you need” (Palatul Cesianu Racoviţă, 
iunie 2013), ce cuprinde lucrări inedite 

realizate de copiii cu autism, beneficiari 
ai Centrului Învingem Autismul. “La fel 
ca dragonul, o creatură fantastică ce există 
doar în poveşti şi legende, prietenul cu 
patru picioare al reginei Kira are trupul 
format din animale diferite – are coarne 
de berbec şi trup de mânz. El este îngerul 
păzitor al Reginei Kira şi când ea îi atinge 
coarnele, toate dorinţele i se îndeplinesc.’’  
(Roxana & Alexander Ené). 

Cosmina Dragomir, autoarea prefeței, 
a explicat în ce constă chintesenţa acestui  
proiect: ,,[...] Faptele par banale: copiii au 
pus pe hârtie pete de culoare, iar Roxana 
le-a văzut şi le-a dat înțeles. Sau putem 
spune şi altfel: copiii s-au jucat în paradisul 
de culori, iar Roxana a călătorit într-
acolo. Ca să nu piardă puțina amintire 
a debarcării sale, înainte să vină arşița 
amiezilor noastre, s-a gândit să strângă 
urmele între filele unei cărți. Şi a găsit 
soluția cărții-sipet. Sau mai degrabă a 
cărții de lux. Ah, ştiți cumva ce înseamnă o 
carte de lux? Nu o carte care costă mult, ci 
o carte care prinde lumină (lux în latină). 
Căci într-adevăr, cartea aceasta prinde 
lumină - lumina unui rai prea-aproape 
nouă, pe care ne prefacem zilnic că nu-l 
vedem. Raiul minții celor cu gândurile 
urcate sus, rămase uitate pe poliță la 
Dumnezeu. Un rai rar. Un rai abstract, 
parfumat, curat, intact, colorat cu tuşe 
sigure, dar neînțelese, un rai de emoții 
şi vorbe străine mie, celui atât de străin 
de tărâmul suspendat. Oamenii mari ai 
lumii noastre numesc drumul, codul şi 
comunicarea aceasta ARTĂ. Dar eu mă 
îndoiesc, cred că e infinit mai mult.

„Vezi şi tu ce văd eu?” este un lung-
metraj de aventuri: Roxana a pornit în 
căutarea celor mai tinere viețuitoare ale 
acestui cosmos, s-a cuibărit o vreme între 
ele, s-a jucat cu ele, le-a prefăcut degetele 
în pensule şi mâinile în aripi. Roxanei 
i-a rămas fiorul. Uimirea lui „Am fost 
acolo!” şi ni-l oferă, ca pe cel mai prețios 
dar. Cartea ei ne lasă să ne jucăm şi pe mai 
departe cu micii locuitori ai acestui basm 
real, care stau adesea neştiuți, nemângâiați, 
ghemuiți lângă noi.‘‘ („Vezi şi tu ce văd eu? 
Roxy&Kids Art. Carte creativă pentru 
copii, părinți şi profesori” /”Do You See 
What I See? Roxy&Kids Art. Creative Book 
for Children, Parents and Teachers”, de 
Roxana Enè, Editura Frontiera, Bucureşti, 
2015).

În 2017, cu sprijinul Kaufland România 
şi Colgate România, în colaborare cu ONG-
ul Sănătate pentru Viaţă, susţine timp de 
şase luni 24 de ateliere de artă colaborativă 
Roxy & Kids Art şi educaţie pentru 
sănătatea orală a micuţilor, în grădiniţe şi 
fundaţii caritabile din Bucureşti în cadrul 
proiectului de responsabilitate socială: 
“Testează şi Pictează cu Pastă de Dinţi”. 
Lucrările realizate s-au licitat integral în 
cadrul galei omonime, fondurile strânse 
fiind destinate susţinerii asociaţiilor 
şi fundaţiilor partenere: Help Autism, 
Dăruieşte Viaţa, Touched România şi 
Asociaţia Minţi Creative.

Prin tot ce a realizat în aceşti 12 
ani, Roxana Ené împreună cu fiul său, 
Alexander Ené şi colaboratoarea Chris 

Silberer, devin vocea copiilor fără voce. 
Lista colaborărilor Roxanei Ené  cu 
ONG-uri importante din Germania şi 
România este una impresionantă: Salvaţi 
Copiii, Hospice-Casa Speranţei, Învingem 
Autismul, Dăruieşte Viaţă,Touched 
Romania, Help Autism, Hope and Homes 
for Children, Tabaluga (Peter Maffay 
Stiftung) etc.

Din anul 2017, Roxana şi Alexander 
Ené, împreună cu Roxana Elena Petrescu, 
colaboratoarea lor din România, au pus 
bazele ONG-ului ROXY & KIDS ART, 
continuându-şi activitatea ca artişti vizuali 
şi fundraiseri în Germania şi România,  
promovând metode alternative de educaţie 
(învăţarea unor limbi străine prin artă, 
scrierea creativă) şi terapia prin artă prin 
intermediul sinesteziei,  folosind ca suport 

diverse medii (culori, pastă de dinţi, 
cerneală, ciocolată, cafea, sucuri de legume 
şi fructe, vin, etc.) 

Ce am învăţat din această întâlnire 
revelatoare? Am învăţat cât de frumos 
este să dăruim din preaplinul nostru, din 
talentul nostru ca în cazul Roxanei şi al lui 
Alexander Ené. Să dăruim timp, cel mai 
prețios dar. Şi bucăți din sufletul nostru. 
Dar câtă mulțumire sufletească primim! 
Închei lăsându-vă să vă bucuraţi de 
cuvintele pline de căldură sufletească ale 
artistei: ,,Am întâlnit foarte mulţi părinţi 
zdrobiţi de durere şi neajutoraţi. Nu mă rog 
decât să am putere să pot ajuta mai departe. 
Aştept cu smerenie să mi se întâmple 
lucruri care-mi sunt scrise. Minunea vieţii 
sunt ei, copiii.‘‘

Nadia Marin

Roxana Ené – artă la puterea a doua



Pagina 22 februarie - martie 2019Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

martie 2018 Pagina 23Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia ºi Olanda

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?
Motto:

Cu-n cui înfipt în caldarâm
de un primar înverşunat
(însemnul hărții ce se-agață
în cel mai sus al nost olat),

azi Sighetu-i la fel de fad
ca-n epoca antepiron –
străinii-şi fac poze cu el
şi totu-i hipermonoton...

Păi cum altfel, când sighetenii
se zbat ca peştii pe uscat
de azi pe mâine să trăiască
într-un ținut de-aleşi uitat?!

Prietenul Ion Mariş a lansat pe 
internet invitația ca noi, locuitorii 
urbei, să venim cu acele inițiative/
soluții, mai mult sau mai puțin 
miraculoase, care să contribuie 
de îndată la sporirea atractivității 
Sighetului, mai exact la scoaterea 
lui din exasperanta zonă (ante 
şi postdecembristă) a fadului, 
ce nuşiului şi perifericului eco-
nomico-spiritual. Dar, ne suge-
rează promotorul „renas cen-
tis mului” marmațian, să o 
fa cem fără proiecte şi fonduri 
ce necesită pricepere din  partea 
întocmitorilor, zbatere din par-
tea edililor (a se vedea şi revedea, 
de pildă, exemplaritatea Ocnei 
Şugatag la acest capitol) şi 
îndelungă aşteptare din partea 
tuturor, ba chiar – înțeleg eu – fără 
ştirea şi implicarea oficialităților 
locale sau județene, care oricum, 
în general oricând şi aproape 
oriunde în era postdecembristă 
nu agreează atari „copilării” ale 
oamenilor în toată firea (mă rog, 
au ele destulă bătaie de cap cu 
feluritele învârteli aducătoare 
de bani albi pentru zile negre), 
deoarece cu hâda politețe a de-
magogilor profesionişti, cam toți 
ăştia solicită un răgaz pentru 
studierea inițiativei obşteşti, ră-
gazul-regulă birocratică întru 

înmormântarea ei.
Acuma, sigur că dincolo de 

sâmburele său utopic (totuşi, să 
nu uităm că progresul social a 
fost posibil inclusiv cu ajutorul 
concepțiilor considerate trăsnite 
în momentul zămislirii lor!), ideea 
lui Mariş nu-i atât de fantezistă 
încît să fie respinsă de noi din 
capul locului. Da, căci dacă ea 
nu va izbuti în timp rezonabil 
să propulseze Sighetul pe orbita 
oraşelor cu adevărat înfloritoare 
şi, prin aceasta, deosebit de 
atractive pentru turişti (aşa 
ceva se realizează cu bani, 
prioritar cu fonduri europene, 
prin voința politico-obştească 
a cârmuitorilor şi, desigur, cu 
destoinicia edililor), măcar se 
va constitui într-un bine-venit 
exercițiu pentru mințile nițel 
somnolente ale sighetenilor cu 
scaun la cap şi într-o necesară 
lecție de educație civică pentru 
toată suflarea locului, aşa încât 
maturii (părinți, educatori, 
cetățeni oarecare) să învețe că 
necontenit trebuie să acționeze 
potrivit înțeleptului dicton „Ce 
ție nu-ți place, altuia nu face”, 
iar copiii să se poată infuza în 
familie, la şcoală şi pe stradă 
(mai ales aici!) cu dragostea şi 
respectul față de Dumnezeu şi 
semeni, totodată față de valorile 
moral-spirituale, natură, igienă şi 
bunurile publice.

De-abia atunci ei cu toții 
(bătrâni, maturi, tineri şi copii) 
nu vor mai arunca ambalajele 
pe unde se nimereşte (nici acasă 
şi nici pe stradă sau la „iarbă 
verde”), ci vor cunoaşte firescul 
imbold al omului civilizat de 
de a-i corecta pe suburbani prin 
forța transfiguratoare a exem-
plului bun, de-abia atunci res-
pectul arătat de tineri vârst ni-
cilor nu va mai fi din obligație 
sau de fațadă şi tot de-abia 

atunci becurile stradale nu 
vor mai fi sparte, zidurile nu 
vor fi murdărite, băncile din 
parcuri nu vor fi distruse şi 
arborii ornamentali nu vor fi 
schilodiți. Dimpotrivă, atunci cu 
toții vor conştientiza că fiecare 
copăcel din puținele şi pricăjitele 
parcuri sighetene reprezintă o 
divină sursă de sănătate pentru 
prezent şi viitor (ar fi vai de 
noi fără verdeața dealurilor 
înconjurătoare, ea mai reducând 
din imensa distanță la care ne 
situăm față de normele europene 
ce reglementează suprafața de 
verdeață pe cap de locuitor!) şi tot 
atunci vor participa din ce mai 
mulți dintre ei atât la campaniile 
de reîmpădurire, cât şi la cele de 
îngrijire a mediului ambiant.

Asta înseamnă că, din proprie 
inițiativă sau la chemarea orga-
nizatorilor, sighetenii vor trudi 
acolo unde toți primarii lor 
postdecembrişti s-au dovedit 
nuli, ba chiar vor depune eforturi 
considerabile întru eliminarea 
dezastrelor ecologice provocate 
de fosta primăriță Eugenia Godja  
– efectiva sufocare a oraşului prin 
eliberarea autorizațiilor de func-
ționare în zona centrală pentru 
trei supermagazine (indis cu-
tabil că un edil cu perspectivă 
urba nistică şi minim respect 
față de concetățeni  ori nu eli-
bera asemenea autorizații, ori 
con diționa eliberarea lor de 
construirea parcărilor subterane), 
respectiv desființarea a două din 
puținele parcuri sighetene (unul 
în zonă ultracentrală, celălalt în 
spatele Liceului „Ferdinand”), pe 
locul lor fiind la iuțeală ridicate 
două stații/„bombe” PECO!

Vasăzică, „revoluționarea” bie-
tului nostru municipiu (tot mai 
sărac în locuitori pe măsură ce 
se lăbărțează şi se îmbogățeşte 
în rable poluatoare) trebuie să 

purceadă din interiorul locui-
torilor săi, adică din mintea şi 
inima acestora.

Nota 1: Mărturisitorul Petre 
Țuțea n-a pregetat să sus ți-
nă că opera pământească a 
Mântuitorului este singura 
revoluție adevărată din istoria 
omenirii, tocmai pentru faptul 
că ea a pornit din interiorul 
omului...

Cu timpul, ceea ce se chea mă 
formarea unui electorat nema-
nevrabil şi desemnarea în funcțiile 
publice a reprezentanților vred-
nici (scriitorul George Orwell 
spunea despre cetățenii care 
votează lichele că nu sunt vic-
time, ci complici!) vor veni şi 
trebuincioasele obiective majore 
pentru o localitate în expansiune 
urbanistică: şosea de centură, 
parcări subterane şi – de ce nu – 
supraterane, bazin de înot, ştrand, 
teleferic, pod modern peste Tisa, 
Mall în piața agroalimentară, 
edificarea urbei pe verticală 
(subteran-teran-suprateran).

Nota 2: Ca angajat al Primăriei 
Sighetu Marmației, am pledat 
pentru protejarea centrului vechi 
(dirijarea tuturor vehiculelor pe 
străzile paralele, aprovizionarea 
magazinelor urmând a se face 
între anumite ore ale dimineții) 
şi pentru construirea unui lung 
pasaj subteran cu magazine, locuri 
de parcare şi căi intermediare de 
acces, care să străbată, totodată să 
dezaglomereze centrul (intrarea 
lângă fosta Şcoală nr. 4, ieşirea 
lângă blocul turn din Cuza Vodă).

Altminteri, cu pregătirea 
mo ral-spirituală a grosului 
alegătorilor şi aleşilor de acuma, 
este inutil să te gândeşti la 
schimbări urbanistice esențiale. 
Mai întâi că acesta este obiectul de 
pretinsă activitate al acelor edili, 
care aidoma şefilor dâmbovițeni, 
mint cu neruşinare, fură pe rupte 

din banul public, în general 
taie frunză la câini şi pentru 
asta primesc lefuri scandalos de 
consistente. Apoi că, vorba lui 
George Topârceanu, în România 
secolului 21 încă se gândeşte şi se 
reacționează ca în parodia Vara la 
țară: „Când se ia câte-o măsură,/ 
Lumea-njură/ Pe agentul sanitar/ 
Şi-l întreabă fără noimă:/ «Ce-ai 
cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu 
var?...»”.

Nota 3: Concluzia textului 
Găinarii Sighetului, pe care l-am 
scris cu un alt scop acu câțiva 
ani, nu numai că nu se opune 
ideii lui Ion Mariş, dar chiar (zic 
eu) o prevesteşte: „(...)se ştie că 
omul este propria lui legendă şi 
că mahalalele oraşului nu sunt 
decât extrapolări şi exteriorizări 
ale mahalalelor din sufletele oa-
menilor. Or, din asemenea pre-
mise nu poate decurge decât o 
singură concluzie justă: Sighetu 
Marmației cu străzile lui înguste 
şi pereții scorojiți, cu piața de 
alimente infectă şi curțile din 
centru ca nişte haznale, cu 
hoardele de bețivani, liotele 
de cerşetori şi haitele de câini 
vagabonzi nu este decât o imensă 
mahala!”

George PETROVAI
Sighetu Marmației

Viitor nesigur urbea noastră are…



februarie - martie 2019 Pagina 23Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

Prima ediție a AIPS Sport Media 
Awards a angrenat un număr mare de 
jurnalişti sportivi de pe mapamond, iar 
cei mai buni dintre ei au fost premiați în 
cadrul galei de la Lausanne. 

Printre laureați s-a numărat şi 
bucureşteanul Dumitru Graur, 
preşedintele Asociației Presei Sportive 
din România. De menţionat că Dumitru 
Graur a fost unul dintre cei trei finalişti 
ai secțiunii Editorial. Juriul a selectat 
cu rigurozitate lucrările prezentate, iar 
în Top 3 a ajuns şi preşedintele APSR, 
alături de un jurnalist rus şi unul britanic. 
Editorialul înscris în concurs, purtând 
titlul „Lacrimile unui comentator bătrân”, 
a fost publicat în numărul 57 (iunie 2018) 
al revistei „Sport în România”, editată de 
APSR.

„A fost un sentiment foarte plăcut, o 
senzație de realizare şi de confirmare. 
Ştiam de la început că am destule şanse 
cu editorialul meu, deoarece a fost scris 
direct din inimă, fiind plin de o emoție 
reală. Dar momentul confirmării a fost 
plin de bucurie şi m-a făcut mândru”, a 
declarat Dumitru Graur.

Au fost opt secţiuni de premiere, iar la 
EDITORIAL, podiumul a fost următorul: 
1. IGOR RABINER (Rusia); 2. OLIVER 
BROWN (Marea Britanie); 3. DUMITRU 
GRAUR (România). Gala de decernare 
a Oscarurilor din jurnalismul sportiv 
mondial a avut loc luni, 21 ianuarie 
2019, la Beau-Rivage Palace Hotel, din 
Lausanne (Elveția).

DAN TEODORESCU 
(Sursa: APSR şi AIPS)

Dumitru Graur, 
preşedintele APSR, 
premiat în Elveţia
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Sâmbătă, pe 26 ianuarie 2019, 
au avut loc meciurile tur din 
sferturile de finală ale Ligii 
Campionilor la popice, România 
fiind reprezentată de fetele de la 
Electromureş Romgaz Tg. Mureş. 
Mureşencele au evoluat la Viena, 
acolo unde au pierdut la limită 
(3-5 la puncte de echipă) în faţa 
formaţiei „BBSV” din capitala 
Austriei, dar această înfrângere 
poate fi „răsturnată” în jocul 
retur, din 16 februarie 2019, de la 
Târgu Mureş. 
Am consemnat următoarele 
rezultate finale din prima manşă: 
FEMININ: 
- SKC Victoria 1947 Bamberg 
(Germania) - KC Schrezheim 
(Germania) 6 - 2 la puncte de 
echipă (14 - 10 la puncte de set 
/ manşe câştigate; 3507 p.d. -  
3402 p.d.). De la gazde, românca 
naturalizată Ioana Antal (33 ani, 
fostă Văidăhăzan) a reuşit să-şi 
câştige punctul de echipă, având 
615 popice doborâte (cel mai 
bun rezultat al disputei) şi cu 3-1 
la manşe şi-a învins adversara 
directă, pe Sabina Sokac (37 ani, 
care a realizat doar 547 p.d.).
- KK Mlaka Rijeka (Croaţia) - 
SKK 98 Poing (Germania) 8 - 0 
(14 -10 ; 3342 p.d. - 3245 p.d.)
- BBSV Viena (Austria) - CS 
Electromureş Romgaz Târgu 
Mureş (România) 5 - 3 (13,5 - 
10,5; 3334 p.d. - 3265 p.d.)
De la campioana României au 
punctat: Duka Tilda - 527 p.d. 
(0,5 manşe câştigate; 0 puncte 
de echipă), Alexandrina Bornert 
&Maria Ciobanu - 525 p.d. (1; 0), 
Doina Victoriţa Baciu - 518 p.d. 
(1; 0), Anita Safrany - 597 p.d. (3; 
1), Gyeresi Anna - 546 p.d. (2; 1), 
Anita Mehesz - 552 p.d. (3; 1). 
Pentru gazdele vieneze au evoluat: 
PUMPLER Dominique - 556 p.d. 
(3,5; 1), WIEDERMANNOVA 
Hana - 579 p.d. (3; 1), 
VSETECKA Lisa - 542 p.d. (3; 1), 
MARTINKEVIC Dana - 578 p.d. 
(1; 0), PLAMENIG Daniela - 541 
p.d. (2; 0), PLAMENIG Nicole - 
538 p.d. (1; 0).
- ZTE-ZAEV TK Zalaegerszegi 
(Ungaria) - KK Slovan Rosice 

(Cehia) 5 - 3 (12 - 12 ; 3329 p.d. 
-  3245 p.d.). 
MASCULIN: 
- SK Zeleziarne Podbrezova 
(Slovacia) - KK Konstruktor 
Maribor (Slovenia) 7 - 1 (17 - 7 ; 
3965 p.d. - 3712 p.d.)
Cu un rezultat excepţional per 
total echipă, de 3965 popice 
doborâte, slovacii au dominat 
autoritar partida. cele mai mari 
rezultate individuale fiind reuşite 
de sârbii gazdelor, Zavarko 
Vilmoš - 695 p.d. (3; 1) şi Tepša 
Daniel - 693 p.d. (3; 1).
- KK Zapresic (Croaţia) - KK 
Belgrad (Serbia) 5 - 3 (13 - 11 ;  
3840 p.d. - 3747 p.d.)
Marele derby din fosta Iugoslavie 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
croate, cu un scor la limită. 
Performerii celor două formaţii 
au fost: VLAKEVSKI Bojan - 674 
p.d. (3; 1), respectiv KLIČARIĆ 
Bojan - 652 p.d. (3; 1). 
- SKV Rot Weiss Zerbst 1999 
(Germania) - KK Mertojak Split 
(Croaţia) 8 - 0 (15,5 - 8,5 ; 3828 
p.d. - 3697 p.d.)
Echipa germană este ca şi 
calificată în semifinale, cele mai 
bune rezultate individuale fiind 
reuşite de Weiss Manuel - 653 
p.d. (2; 1) şi Hoffmann Timo - 
650 p.d. (3; 1). De la oaspeţi s-a 
remarcatMarinovic Hrvoje - 650 
p.d. (2; 0). 
- Szegedi TE (Ungaria) - 
Zalaegerszegi TK (Ungaria) 6 - 2 
(14 - 10 ; 3773 p.d. - 3686 p.d.).
Marele derby maghiar a revenit 
gazdelor din Szeged, cele mai 
bune rezultate fiind reuşite de 
Szel Tibor - 657 p.d. (2; 1) şi 
Loncsarevity Adrian - 644 p.d. 
(4; 1). La oaspeţii de la „ZTK”, în 
primul schimb s-au aflat românii 
naturalizaţi Claudiu Boantă - 636 
p.d. (2; 0) şi Zoltan Flavius Feher 
- 621 p.d. (2; 1). 
Partidele retur sunt programate 
pe 16 februarie 2019, iar turneul 
final de patru (FINAL FOUR) la 
feminin şi masculin va avea loc la 
Zapresic (Croaţia), în zilele de 30 
şi 31 martie 2019. 

DAN TEODORESCU

În Liga Campionilor la popice, 

Electro Romgaz  
Tg. Mureş pierde  
la limită la Viena

Gimnastica ritmică ieşeană şi-a 
demonstrat încă odată valoarea 
la început de an. Junioara Laura 
Aniţei a repurtat un frumos succes 
la o puternică şi tradiţională 
întrecere desfăşurată în S.U.A. 
Eleva antrenorilor Constantin 
Radu şi Cătălina Radu a reuşit să 
câştige medalia de aur în proba 
de măciuci - la junioare, în cadrul 

“Los Angeles Lights Tournament 
of Champions”. Laura Aniţei, 
componentă a Clubului Sportiv 
Şcolar Unirea Iaşi a mai cucerit 
doua medalii de bronz la 
individual compus şi minge. La 
întreceri au participat, la senioare 
şi junioare, 120 de sportive din 25 
de ţări ale lumii.

Gimnasta Laura Aniţei 
a cucerit America!

Golden Boys Bacău a câştigat 
„Cupa Unirii” la minifotbal

La Iaşi, Echipa Golden Boys Bacău 
a câştigat ediţia a 12-a a Cupei 
Unirii la minifotbal, dupa o finală 
cu Auto Driver Iaşi, decisăînsă la 
loviturile de departajare. Scorul la 
finalul timpului regulamentar de 
joc a fost 1-1 (0-0), golurile fiind 
reuşite de Ionuţ Furtuna (min. 
2), respectiv ieşeanul Ciprian 
Brighiu (min. 10), astfel că a fost 
nevoie de lovituri de la 7 metri 
pentru a se decide campioana. 
“Loteria” a fost câştigată de 
Golden Boys Bacău, cu scorul 
de 3-2, lovitura decisivă fiind 
aparată de cel mai bun portar 
al turneului, Cristian Hăisan. 
Au transformat, pentru Golden 
Boys, jucatorii Ionuţ Furtuna, 
Rareş Samson şi Ionut Panaite, 
iar Sergiu Matei a ratat, în timp 
ce Auto Driver Iaşi a punctat 
prin Valentin Croitoriu şi Robert 
Asăvoaei, alte două lovituri 
fiind ratate de Răzvan Danciu şi 
Ciprian Brighiu. De notat că, la 
scorul de 2-2, Auto Driver a avut 
şansa înscrierii golului decisiv 
prin Danciu, dar acesta a şutat 
peste poarta băcăuană. La seria 
următoare, Panaite a transformat, 
iar Brighiu a ratat, şutul acestuia 
fiind apărat de Haisan. Arbitrii 
finalei au fost buzoienii Georgian 
Ionescu şi Cristian Fliter.

Nova Vita, medaliată 
cu bronz

Locul 3 în Cupa Unirii la 
minifotbal a revenit formaţiei 
Nova Vita Tg. Mureş, cea care a 
trecut în finala mică de Juventus 
Sibiu, cu scorul de 2-0 (0-0), 
golurile fiind marcate de Andrei 
Moldovan şi Ionuţ Chetan. Finala 
mică a fost arbitrată de o brigadă 
ieşeană formată din Corneliu 
Groza şi Marian Nistor.

Premii speciale

La finalul competitiei, orga ni-
zatorii Dan-Ştefan Cojocaru 
(direc tor tehnic al echipei naţio-
nale de minifotbal şi membru 
în Comitetul Executiv) şi Paul 
Costaş (prim-vicepreşedintele 
Federaţiei de Minifotbal din 
România şi preşedintele Diviziei 
Galactice de Bahlui) au oferit 
două premii individuale pentru 
doi dintre remarcaţii turneului 
din campusul universitar Tudor 
Vladimirescu din Iaşi. Portarul 
Cristian Hăisan (Golden Boys 
Bacău) a fost desemnat cel mai 
bun goal-keeper al competiţiei, în 
timp ce ieşeanul Robert Asăvoaei 
(Auto Driver) a primit premiul 
pentru cel mai bun jucător. De 

asemenea, echipa Gemina Cluj a 
primit trofeul fair-play.
Totodată, echipele clasate pe 
primele patru locuri au primit 
diplome, medalii şi cupe, dar 
şi baxuri de bere Bergenbier, 
iar campioana a primit un 
rând de echipament sportiv. 
Au mai primit diplome arbitrii 
competiţiei şi observatorii 
turneului.
Clasamentul final al Cupei Unirii 
a fost: 1. Golden Boys Bacău; 2. 
Auto Driver Iaşi; 3. Nova Vita Tg. 
Mureş; 4. Juventus Sibiu.
Turneul de la Iaşi a fost arbitrat 
de Georgian Ionescu şi Cristian 
Fliter (ambii de la Buzău), Lucian 
Mandi şi Cosmin Pop (ambii de 
la Cluj), Groza Corneliu, Marian 
Nistor şi Sorin Nistor (toţi trei de 
la Iaşi), Denis Creţu (Botoşani).
Observatorii competiţiei au fost: 
Lucian Cozma şi Mircea Trifan 
(ambii din Piatra Neamt) şi 
Romeo Zlăvog (Iasi).
Comisia de Disciplină (care s-a 
confundat chiar cu Comisia 
Naţională de Disciplină a 
Federaţiei de Minifotbal din 
România) a fost alcătuită din 
Dan-Ştefan Cojocaru (Iaşi) – 
preşedinte, Liviu Mihai Gavril 
(Iaşi) – vicepreşedinte, Lucian 
Mandi (Cluj) şi Lucian Cozma 
(Piatra Neamţ) – secretari.
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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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Fie că adună bani pentru o vacanță, 
pentru a-şi cumpăra un apartament 
sau pentru a-şi plăti datoriile, fiecare 
dintre noi are nevoie de mai mulți 
bani. Și cum jobul aduce, de regulă, un 
salariul lunar fix, trebuie să fii destul 
de inventiv ca să îți suplimentezi 
veniturile.

Astfel, este momentul să te gândeşti la 
hobby-urile pe care le ai, la domeniile 
de care eşti interesat cu adevărat, la care 
te pricepi, şi pe care le poți transforma 
într-o maşină de făcut bani. Site-ul 
Howstuffworks.com prezintă un cla sament 
al celor mai lucrative zece hobby-uri:
1. Web Design:
Majoritatea persoanelor nu ştiu să 
construiască site-uri. Dacă te pricepi la acest 
domeniu, poți câştiga bani cu investiții 
minime, într-un calculator şi în soft, la 
care se adaugă materialele promoționale şi, 
eventual, cheltuieli de marketing. În acest 
caz, trebuie să ai un portofoliu pe care să-l 
prezinți potențialilor clienți. Începe prin 
crearea propriului tău site şi oferă-te să 
faci gratis câteva site-uri pentru prieteni, 
organizații neguvernamentale sau firme 
mici, pe care să le rogi apoi să scrie impresii 
pozitive despre rezultatul muncii tale. 
Împarte cărți de vizită la evenimente de 
networking şi promovează-te cu ajutorul 
reclamei pe Facebook şi LinkedIn.
2. Fotografie:
Aceasta este o modalitate excelentă de a 
câştiga bani în plus din pasiune. Dacă faci 
fotografii artistice reuşite, le poți tipări pe 
o hârtie de calitate, le poți înrăma pentru 
a le vinde la mici magazine sau online, pe 
site-ul propriu. O altă modalitate lucrativă 
de a câştiga din fotografie este să faci poze 
la evenimente precum nunți, botezuri, 
petreceri sau să faci portrete pentru 
oameni de afaceri sau pentru familii. 
Pentru aceasta, însă, ai nevoie de un aparat 
de fotografiat performant. 
3. Redactare și editare:
Dacă scrisul este pasiunea ta, iată câteva 
modalități prin care o poți transforma 
în bani. În primul rând, poți fi redactor 
freelancer pentru reviste, site-uri web sau 
pentru ziare care au nevoie de articole 

tematice pentru care să fii plătit. O altă 
modalitate este să-ți faci un blog care să 
atragă mulți vizitatori şi, astfel, să câştigi 
din vânzarea reclamelor. Avantajul 
este că poți câştiga bani încă mult timp 
după redactarea unui articol de pe blog, 
deoarece acesta îți va aduce noi şi noi 
vizitatori. Dacă bloggingul nu te tentează, 
îți poți oferi serviciile companiilor. Acestea 
contractează freelanceri pentru redactarea 
unor broşuri, rapoarte sau chiar discursuri.
4. Hand-made:
Dacă ai talentul de a realiza obiecte 
originale, creațiile proprii hand-made 
unicat sunt cu mult mai apreciate decât 
obiectele care se găsesc de cumpărat în 
magazine. Îți poți vinde obiectele pe care le 
realizezi pe un site sau pe un blog, pe site-ul 
breslo.ro sau la târgurile care se organizează 
de obicei la sfârşit de săptămână şi în 
preajma sărbătorilor de peste an. Creează-
ți o pagină Facebook şi roagă-i pe prietenii 
tăi să te ajute s-o promovezi.
5. Antrenor sportiv:
Dacă eşti bun la un sport, poți câştiga bani 
ca antrenor. Eventual, chiar poți să-ți iei 
un al doilea job part-time ca antrenor la o 
şcoală publică sau privată. Sau poți să-ți ofer 
serviciile în cadrul after-school-urilor. O 
altă posibilitate de a câştiga bani din această 
pasiune este să fii antrenor personal.
6. Un instrument muzical:
Foarte multe persoane au nostalgia să 
învețe să cânte la pian, la chitară sau la 
acordeon. Dacă te numeri printre norocoşii 
care cunosc un instrument muzical, poți 
profita de acest lucru şi poți începe să 
predai lecții în grupuri mici sau în cadrul 
unor meditații individuale. În plus, dacă îți 
place să fii apreciat de public, poți merge 
la localuri, baruri, restaurante, pentru a 
le propune să cânți acolo seară de seară. 
Împarte pliante la magazinele de muzică, 

la baruri, restaurante şi la şcoli.
7. Organizare:
În străinătate meseria de organizator este 
din ce în ce mai căutată, în condițiile în 
care mulți nu mai au timp să-şi facă ordine 
prin casă, prin sertare, prin şifonier sau 
prin hârtii. Atunci apelează la o persoană 
specializată din exterior care vine acasă şi 
le pune lucruruile în ordine pentru bani. 
Împarte fluturaşi în cartierul unde locuieşti 
pentru a te face cunoscut. Totodată, poți 
lucra împreună cu agențiile imobiliare, 
oferindu-ți serviciile de împachetare şi 
despachetare cu ocazia mutării locatarilor.
8. Prăjituri gătite acasă:
Persoanele care ştiu să facă biscuiți şi 
prăjituri acasă au un mare avantaj față de 
cele care nu ştiu şi sunt dispuse să plătească 
pentru a avea pe masă bunătăți deosebite. 
Începe prin a participa la evenimente 
mici nonprofit unde să le împarți gratuit, 
însoțite de cartea ta de vizită. Poți colabora 
foarte bine şi cu firmele de catering sau poți 
vinde biscuiții şi prăjiturile la târgurile de 
weekend. Nu te zgârci să investeşti într-un 
logo atractiv şi în ambajale de calitate.

9. Plimbatul câinilor:
Mulți dintre cei care au animale de companie 
nu au şi timpul necesar pentru a le plimba 
măcar o dată pe zi. Dacă iubeşti câinii, poți să 
dai anunțuri şi să împarți pliante pentru a-ți 
oferi serviciile de plimbare a patrupedelor. 
Clienții mulțumiți te vor recomanda cu 
siguranță şi altor persoane.
10. Shopping:
Dacă îți place să mergi la cumpărături, 
ştii foarte bine că este o pasiune destul de 
costisitoare. Partea bună este că o poți avea în 
continuare, însă pe banii altora. Sunt destul 
de multe persoane care fie nu au timp, fie nu 
pot să meargă la cumpărături şi care sunt 
potențiali clienți. De exemplu, poți căuta prin 
magazine o rochie perfectă pentru o gală, 
poți cumpăra medicamente de la farmacie 
sau legume de la supermarket. Pregăteşte-ți 
cărți de vizită pe care să le împarți de fiecare 
dată când ocheşti un potențial client: mămici 
ocupate, vârstnici sau persoane cu prea puțin 
timp liber. Prețurile pentru un cumpărător 
personal începător ar fi de 10-15% din 
valoarea facturii. 

(Sursa: Anghel Alexandru - Money.ro)

Hobby-uri care îți pot aduce bani
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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 Filipescu89
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MIHAI CABA 
(membru senior ALPI)

EL
- La 169 ani de la naşterea poetului 

nepereche, Mihai Eminescu.

În iarnă,’n miez de ianuar,
Când totu-i alb sub grea ninsoare
Şi gerul lacom muşcă iar,
Spre EL deschidem toţi cărare...

Şi-atunci, cu sufletul vibrând,
Uitând de grijile lumeşti,
Purtând poezia LUI în gând,
Ne îndreptăm spre Ipoteşti.

Aici, în Templul Poeziei,
Păşim uşor, tiptil, discret
Şi toate-n jur parcă ne-mbie
Să ne pătrundem de POET.

Aici e locul drag şi sfânt
Al efigiei unui neam,
Aici aflăm tainic pământ,
Ce-a zămislit şi râu şi ram.

Aici sunt doine şi eresuri,
Aici mai e un singur dor,
Aici, ca nouri lungi pe şesuri,
EL stă deasupra tuturor.

Cu-a sa gândire dezinvoltă,
Cu suflet viu şi cuget teafăr,
S-a înălţat mereu spre boltă, 
Fiind Lumină de Luceafăr.

Trudind şi izvodind cuvinte

 La toate câte sunt fireşti,
 EL este-adevărat Părinte
 Al limbii noastre româneşti!

EL, însuşi, este viaţa noastră
Cu-al ei bogat şi grav registru,
Din munţi şi pân’ la marea-
albastră
Şi de la Tisa pân’la Nistru!

În EL găsim oricând puterea
Orice impas a-l depăşi,
Prin EL ne spunem mereu vrerea
Şi conjugăm verbul „a fi”!

Cu opera-i dumnezeiască
Dă seama de-un întreg popor
Menit aici să veşnicească:
TRECUT, PREZENT şi VIITOR!

Iar dacă săvârşim păcatul
De a-I rosti un singur vers,
Acesta ni-i Certificatul
De nemurire-n Univers!

De-aceea-n miezul lui Gerar,
Ca-n sfântă zi de sărbătoare,
Spre EL porni-vom iar şi iar,
Spre a-I aduce închinare!  

CARMEN MARCEAN (membru senior ALPI)
--- Grafică satirică de Vasile Anghel Siminiuc:

Lecția divină 
- După o legendă de pe net. Soțului meu, la aniversare!

Un şoim semeț, dar cam mofluz,
Stătea pe creanga lui confuz
Şi refuza cu-nverşunare
Să-ntindă aripi ca să zboare.

Zadarnic toți l-au îndemnat,
De la sărman la împărat,
S-accepte că a  lui menire:
E zborul peste omenire.

Un înțelept trecând prin sat
Cu-o bardă creang’a retezat,
Iar şoimul, într-un gest divin,
S-a înălțat către senin.

Morala:
Când a zbura îți este greu,
În marea-I bunătate, Dumnezeu
Creanga-ți retează şi-ntr-o clipă
În umeri porți din nou aripă.

 Iluziile unui cioroi

Un cioroi, la pene sur,
A gândit, aşa-ntr-o doară,
Că s-a stins ultimul nur
Din dotarea soaței - cioară.

Din oglindă i-a zâmbit
Gând ghiduş, dorință vie,
Că el merită iubit
De o tânără soție.

Cuibul l-a abandonat,
Şi-a cănit pană cu pană,
În frac alb s-a îmbrăcat
Şi-a zburat spre coțofană.

Juna, toată numai jar,
Sta în prag gândind cuminte:
”E rubin? E chihlimbar?”
-Haide, dragule,-s fierbinte!

Amorezul a păşit
În iatac, plin de dorință,
Însă ea la mirosit:
”Nu inel, nu putirință!!!”

Şi-a gândit un plan drăcesc
Să-l învețe cum e viața:
-Dragul meu, eu te iubesc!
Dar acum... să facem piața!

Şi-au trecut din mall în mall
Cumpărând de toate cele
Din etaj pân’ la subsol,
Blănuri scumpe şi mărgele.

Cardul bietului cioroi
Îi striga cu disperare:
-Sărăcie şi nevoi,
Te aşteaptă, frățioare!

Dar el, surd, plătea cu spor,
Aşteptând ca de îndată
Să primească-n dormitor
Mult râvnita lui răsplată.

Cu sacoşe pline ochi
Au pornit-o către casă.
”Ptiu! Nu fie de deochi!
Zău că viața e frumoasă!”

Îți zicea în sinea ei
Coțofana amuzată.
Căci în prag, pe un curmei,
Sta un vultur. Şi pe dată

Partenerul ei în frac
A zburat către niciunde,
Căci la cioară în iatac
Nu spera că va pătrunde.

Morala:
Lecții noi îți dau binețe
Când nimic n-ai învățat
Şi eşti prost la bătrânețe,
De iluzii agățat.
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Alois, fii decent!

Mă vizitezi mult prea ades
Şi îmi ascunzi un vis, un dor
Spre care inima-mi dă ghes,
Mă laşi mai pustiit c-un zbor.

Din amintiri furi un surâs,
Amurgul mi-l decolorezi.
Din când în când mă faci de râs,
Pe seama mea tu te distrezi,

Când plec de-a surda spre un țel
Uitând de ce-am pornit la drum.
Privesc spre nou ca un vițel,
Tu din iluzii îmi faci scrum.

Dar, jur c-am să te pedepsesc,
Făcând icoană din prezent. 
Trecutul meu ți-l dăruiesc.
Fă borş din el! Dar fii decent!

Nu-mi alunga tot ce-i frumos,
Tot ce mă ține încă viu:
O cupă de umor spumos
Şi versul... cât mai pot să scriu.

”Juna” jumulită

O vulpiță roşcovană,
Care-a fost de mult codană,
De reumă chinuită,
Cu blana un pic rărită,
Slută, surdă şi cam chioară,
Are-un dor la inimioară:
Să mai guste iar din viață,
Nu să stea ca o paiață
Şi să-şi plângă-n pumni de milă
C-a ajuns ca o fosilă.

Hotărârea fiind luată,
A trecut la fapte-ndată:
Blana - roşu Tițian,
Gene date cu catran,
Buze verzi, unghii cu stele,
Zece rânduri de mărgele,
O rochiță - parcă nu-i,
Cizmulițe cu toc cui,
Şi-o poşetă stil Vuitton
De culoare roz bombon.

După ce s-a dichisit,
Din oglindă i-a zâmbit
Super star de cinema;
Şi apoi, de sub saltea,
Din ciorap, şi-a scos averea
Ca să guste iar plăcerea
De a se distra-ntr-un pub;
Se simțea ca un nabab
Cocoțată sus la bar,
Cu cognacul în pahar.

N-a trecut prea mult din seară
Şi cocheta domnişoară
Şi-a găsit admiratori
Plin de foc şi de fiori,
Care au topit pe loc
”Juna” şi... un poloboc
Din vinul cel mai ales.
De! Când inima-ți dă ghes
Să petreci c-o băbăciune,
Setea, zău! că te răpune.

Când zorile s-au ivit,
Veni vremea de plătit.
Aşteptând să ia bancnota,
Chelnerul aduce nota.
Într-o clipă, pețitorii
Dispar ca şi puişorii
Când se vede uliu-n zare.
Vulpea crudă soartă are!

Ruptă, frântă, obosită,
Scoate punga şi achită.

Nu mai are nici un şfanț,
De mâine, va sta în şanț
Şi va paşte pe câmpie.
N-are bani de doctorie
Şi o doare peste tot,
De la coadă până-n bot,
După ce-a dansat la bară.
(S-a făcut şi de ocară.)
Îi furioasă, singurică
Şi cam tremură de frică.

Greu, ajunge-n vizuină.
N-are parte de hodină.
Gândurile o frământă.
Şi-ar trage-o bătaie sfântă,
Că s-a lăsat păcălită
Şi, de tineri, jumulită.
Dar, regretele-s tardive.
Scurta-i clipă printre dive
A costat-o peste poate.
Geaba stă şi se socoate!

Morala
Chiar de-ți tragi vreo două palme
Şi îți spui vreo trei sudalme,
Nimic n-o să te ajute,
Când eşti prost la senectute.

VASILE LARCO (membru senior ALPI)

1. ÎNTRE COLEGE

Prietenă, e vai de mine,
Că soţu-i dus şi nu mai vine,
Eu ce să zic, vecină, dacă
Al meu de-acasă nu mai pleacă!

2. DUPĂ NUNTĂ 

Ajuns acasă-n aşternut, 
Îşi zice mirele în şagă: 
Trei zile nunta a ţinut 
Şi voi plăti o viaţă-ntreagă! 

3. MOMENT PRIELNIC

Abil e-oportunistul care
Găseşte, uneori, pe-alese,
Şi în portiţa de scăpare
O cheie-a marilor succese.

4. SOŢ GRIJULIU

Bun pescar, ca el mai rar,
Stând o zi la pescuit,
Seara ia din galantar
Peşte gata rumenit.

5. UNUI ȘOFER 

Circulând în mare vervă,
Ghinionul nu-i exclus,
Ai o roată de rezervă,
Însă n-ai şi-o viaţă-n plus!

6. UNEI  TINERE  
   LA  NUDISM

C-un piept ce zările străpunge
Şi-un mers felin, îți zici îndată:
Ce înțolită ar ajunge,
De-ar mai rămâne dezbrăcată!

7. UNUI  ORATOR

Obişnuit să tot vorbească
Muri, şi fapta-i nefirească,
Aflând că spre eternitate
O vorbă nu mai poate scoate.

8. TESTAMENT

Statuia mea pe roib călare
S-o  amplasați în gura văii,
Dar nu o dăltuiți în sare
C-or  năvăli pe ea lingăii!

9. NEREGULĂ

În al vieții tainic rost
Nu pricep anomalia
Că înmormântezi un prost
Dar nu poți stârpi prostia!

10. TAINA  PĂMÂNTULUI

Chiar şi-a pământului splendoare
O latură-i puțin umbrită:
Ne dă o viață de mâncare,
Ca în final să ne înghită.

11. REMARCĂ  
     POETICĂ

 Poetul are un statut,
 Statornicit de-o veşnicie:
 El scrie când nu-i cunoscut
 Şi-i cunoscut când nu mai scrie.

12. NEDUMERIRE

E un miracol Internetul
Şi, încă, nu îi ştiu secretul:
Vezi frumuseți de peste ape,
Dar nu şi omul de aproape!

CONSTANTIN PROFIR  
(membru senior ALPI)

1. Pe ninsoare

Fulgii se joacă cu vântu’
Roiuri, roiuri se rotesc,
Însă-mi iau şi eu avântu’
Şi spre cramă o roiesc.

2. Politicienii de azi

Toţi ne văd nimicniciea,
Le urez acum solemn
Să-şi aromească veşnicia
Cu esenţele din lemn.

3. Confesiunea mătcii

Eu şi amanţii mei
Sugem miere ceas de ceas;
O să dăm şi la plebei,
Desigur...ce a mai rămas.

4. Infrastructură

Cefereu-i de ocară,
Slabe-s şinele la noi,

Ca şi-n dragostea de ţară,
Deraierea e în toi.

5. Confesiunea U.E.  
către români

În curând voi fi la voi,
Plai cu miere, vin şi şuncă,
Cu cirezi multe de boi,
Dar nu ştiu dacă-s de muncă.
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Luna aceasta vă 
propun o carte 
pentru copii 
complet diferită. 
Încerc în mod 
intenţionat să ofer 
puţine informaţii 
despre povestea 
în sine şi să vă 
las plăcerea de 
a o descoperi 
singuri în spatele 
acestei coperte 
amuzante, care pe 
noi ne-a intrigat 
de la prima 
vedere. Intriga, 
enervarea, râsul ne-au însoţit lectura. O carte 
deloc ,,cuminte’’. 
Prilej cu care l-am familiarizat pe fiul meu cu 
schiţa ,,Vizită’’ a lui Ion Luca Caragiale, text cu 
care are multe elemente în comun.

Tomi Ungerer, la fel ca majoritatea autorilor 
de cărți pentru copii, adresează povestea ,,Gata 
cu pupăturile, mamă!’’, subintitulată ,,O poveste 
despre prea multă sau prea puțină dragoste‘‘, 
atât micuților, cât şi părinților, ambele tabere 
fiind predispuse în egală măsură să interpreteze 
greşit distanța până la „celălalt”, dar şi nevoia 
de apropiere a celuilalt. Ungerer expune cât se 
poate de calm o temă deloc plăcută, conflictul 
copil-părinte, într-un mod nepărtinitor, făcând 
observații cu viclenie şi ironie, fără dorinţa de a 
moraliza sau de a înfrumuseţa realitatea. Reuşeşte 
la final chiar şi o conciliere, fără dulcegării sau 
justificări. 

Personajul răzvrătit al lui Tomi Ungerer, Toby 
Gheruță, aruncă în aer lumea cărților pentru copii: 
un pisoi ajuns la vârsta aceea dificilă când nu mai 
suportă să fie alintat şi cocoloşit de mamă, fiindcă 
se consideră îndeajuns de mare pentru a se descurca 
singur. Echipat cu petarde şi bombe urât mirositoare 
din nevoia de a se simţi puternic, nu are în niciun 
caz nevoie de o mamă care-l alintă, îl sărută şi îl 
mângâie constant şi exagerat (chiar şi în public), în 
ciuda protestelor lui puternice. 

Iustrațiile autorului sunt elaborat prelucrate 
clasic, în creion dar un creion moale numai formal. 
Niciun pic de roz sau alte culori. Ele se armonizează 

perfect cu textul şi redau foarte viu şi amuzant 
scenele memorabile din carte.

În alb-negru-gri auzim povestea lui Toby 
Gheruţă, pe care nu-ţi doreşti neapărat să-l ai ca şi 
copil, pentru că Toby nu este copilul tipic, dar este la 
fel ca şi copiii de astăzi. 

Cărțile lui au avut atât de mult succes pentru 
că autorul nu încearcă să îndulcească realitatea şi 
respectă inteligența copiilor: ,,Eroii cărților mele 
sunt toți neconformişti. Există întotdeauna cineva 
care nu este ca ceilalți şi trebuie să lupte pentru 
succesul său.’’(Tomi Ungerer)

,,O carte pe care deja mulți copii o iubesc 
foarte mult. Tomi Ungerer este cu adevărat un 
clasic.’’(Südwestfunk)

Tomi Ungerer, născut la Strasbourg (Alsacia) în 
1931, şi-a început cariera strălucită de ilustrator, 
scriitor şi artist de carte pentru copii la New York. 
Ungerer este considerat workoholic:  în ultimii 
40 de ani a realizat 40.000 de desene şi a publicat 
peste 140 de cărți. Din 1979 lucrările sale au 
fost prezentate în aproximativ 100 de expoziții. 
Cărțile sale au fost traduse în 28 de limbi. Opera 
sa vastă i-a adus numeroase onoruri: cărțile pentru 
copii au fost răsplătite în 1998 cu premiul ,,Hans 
Christian Andersen pentru ilustraţie’’, un premiu 
care este considerat drept ,,Premiul Nobel’’ în 
literatura pentru copii iar în 2017,  Tomi Ungerer 
primeşte „Premiul de onoare pentru literatură 
din partea ministerului bavarez” pentru munca sa 
excepţională.

Nadia Marin

LECTURILE COPIILOR NOŞTRI

În ultimii trei ani şi jumătate, 
jurnalistul ieşean Dan 
Teodorescu  a editat, doar la PIM 
Iaşi, 15 cărţi de mare întindere, în 
17 volume, deoarece două cărţi 
au avut câte două volume fiecare. 
Cartea sa cu nr. 15 a denumit-o 
„UNIVERS 69”, acest volum fiind 
dedicat tuturor oamenilor care 
simt şi trăiesc româneşte, oriunde 
s-ar afla! 

Iar cifra 69 reprezintă doar 
apropiata vârstă a autorului, 
născut la Iaşi, în România, 
pe 19 aprilie 1950, sub zodia 
„Berbecului”. Iar dacă adunăm 
ziua 19 cu anul 50 ne rezultă tot 69! 
Tot în ‚ 69, autorul a absolvit Liceul 
nr. 1 „Mihail Sadoveanu” din 
Iaşi (actualul Colegiu Naţional), 
iar în 2019 se împlinesc astfel 
cinci decenii de la terminarea 
unei şcoli de elită. Acest volum 
este dedicat promoţiei 1969 de 
la „Sadoveanu”, la 50 ani de la 
absolvire, dar şi colegilor de la 
UZPR, la 100 ani de la înfiinţarea 

Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
din România (1919-2019), cu nişte 
capitole editate în exclusivitate. 
Vor fi şi alte cronici culturale şi 
sportive extrem de interesante, 
din perioada 2018-2019, din 
România, Grecia, Germania şi 
Franţa. Lansarea cărţii de peste 
650 pagini, „UNIVERS 69”, va 
avea loc în ziua de vineri, 22 
februarie 2019, de la ora 17.00, la 
Hotelul Moldova Iaşi, în cadrul 
unui spectacol artistic de mare 
atracţie. 

„Lectură plăcută, dragi prieteni 
din universul galactic al cărţilor!”, 
a menţionat în final, jurnalistul 
ieşean DAN TEODORESCU, 
care este membru UZPR şi APSR, 
vicepreşedintele Ligii Scriitorilor 
din România - FilialaI aşi-
Moldova, membru senior al 
Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi 
(ALPI) şi al Cenaclului „George 
Topîrceanu” de la Clubul CFR 
Iaşi de la Râpa Galbenă. 

UNIVERSUL LUI 
DAN TEODORESCU
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Cine s-a  mutat de curând la Nuernberg? 

89

Câştigătoarea 
concursului din numărul 

trecut este: 
Popa Mihalea- Passau 
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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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Specialist în educație: “Nu e 
nimic nenatural să ne expu-
nem copiii la mai multe limbi 
străine, efectele sunt benefice 
pentru dezvoltarea lui”

Un nou studiu, publicat în 
prestigioasa revistă ştiințifică 
”Psychological Science”, de patru 
cercetători de la Universitatea din 
Chicago, arată că acei copii care 
vorbesc mai multe limbi îi înțeleg 
mai bine pe cei din jur. 

Teoria oamenilor de ştiință 
s-a conturat după un experiment 
social, care s-a desfăşurat astfel: 
au rugat un adult să li se adreseze 
copiilor monolingvi, bilingvi şi 
copiilor care au fost expuşi la o 
limbă străină să mute obiectele 
care blocau vederea adultului. 
Copiii au putut vedea maşini de 
jucărie de diferite  mărimi, chiar 
şi o maşină mai mică pe care 
adultul nu o putea vedea. Când 
adultul a spus: ”Văd o maşină 
mică” şi i-a solicitat copilului 
să o mute, copilul bilingv şi 
cel expus la o limbă străină au 
mutat maşina de mărime medie 
– adică cea mai mică maşină pe 

care adultul o putea vedea – un 
procent de reuşită de 75%. Copiii 
monolingvi au reuşit să mute 
maşina corectă într-un procent 
de doar 50%. Copiii expuşi la alte 
limbi au fost capabili să înțeleagă 
o perspectivă diferită, sugerează 
studiul care a fost efectuat pe 
copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 
6 ani. 

“Concluzia relevată de studiul 
american am observat-o şi eu, 
din practică, de foarte mulți 
ani, însă abia acum avem dovezi 
palpabile care să ne demonstreze 
că micuții multilingvi sau cei 
expuşi la alte limbi au o percepție 
mai profundă asupra realității 
înconjurătoare. Totodată, am 
observat că avantajele comu-
ni cative dovedite de copiii 
poligloți pot avea origini sociale 
şi că expunerea multilingvistică 
a copilului poate fi cheia dez-
voltării sale sociale, cu efecte 
foarte bune pe termen lung”, 
de clară specialistul în educație 
Ştefania Filip, coordonatorul 
Cen trului Educațional Helen 
Doron English. În acelaşi timp, 
spe cialistul afirmă că dacă ne 

raportăm la adulți, deja a devenit 
o axiomă zicala conform căreia 
persoanele care vorbesc mai 
multe limbi au avantaje atât din 
punct de vedere profesional, cât şi 
în viața sa personală.

“De aceea, opinia mea pro-
fesională este că nu e nimic 
nenatural să ne expunem copiii 
la mai multe limbi străine. Din 
contră, vom avea plăcuta surpriză 
să constatăm că micuții noştri 
vor înțelege mult mai bine ce se 
întâmplă în jurul lor, iar efectele 
pozitive se vor resimți chiar şi 
atunci când vor deveni adulți. Ne 
bucurăm să putem oferi educație 
de cea mai bună calitate copiilor 
prin cursurile specializate de 
predare a limbii engleze ca limba 
maternă de la Helen Doron 
English. Locațiile Helen Doron 
English sunt în toată țara şi noi 
centre educaționale se deschid în 
mod constant pentru a aduce cât 
mai aproape de copii şi de părinți 
educația de calitate”, declară 
specialistul în educație Ştefania 
Filip, coordonatorul Centrului 
Educațional Helen Doron 
English.

Helen Doron English este o 
instituție internațională cu un 
succes de 30 de ani în predarea 
limbii engleze pentru copii de la 0 
la 18 ani. Peste 2 milioane de copii 
din întreaga lume  vorbesc astăzi 
engleza datorită Helen Doron 
English. Centrul Internațional 
Helen Doron English din 
Constanța a fost nominalizat la 
Gala “Zece Oameni de Valoare 
pentru Constanța”, pentru pres-

tigioasa activitate din domeniul 
educației copilului.
Sursă studiu: pss.sagepub.com/
 Persoană de contact

Ştefania Filip
Coordonator Helen Doron English

Telefon: 0722.204.395, E-mail: 
se_romania@helendoron.com
Transmite,

Dr. Tănase Tasenţe
Director General 

Plus Communication

Copiii expuşi la mai multe limbi străine îi înțeleg mai bine pe cei din jur
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IMOBILIARE
uVând loc de casă, din grădină 1000 mm.p 
cu 15 Euro m.p. în Româânia, jud. Timiş, 
comuna Bled. Telefon: 0049 176562348
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 aparta-
ment de închiriat în oraşul 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 Olăneşti, la 
strada principală. Încă nu este racordata 
la conducta de gaz, care este nouă şi 
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 şi un 
living de peste 60 m. p. cu bucătărie stil 
bar şi baia destul de mare. La etaj sunt 
3 dormitoare, o sală închisă şi o cabină 
de duş, Spre râul Olăneşti are o terasă 
supraetajată de 60 m.p fiecare (parter 
şi 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 şi bucătărie). Telefon: 
01520274 22 00

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
-  Cunoaşterea 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

uVând casă 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
cămară cu gresie şi faianţă nouă. Garaj 
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 oraşul Jimbolia, România. 
Zonă Centrală, compusă din 5 camere, 2 
băi,2 bucătării,anexe pentru porci şi pă sări, 
magazie mare,grădină. Casa este com par-
timentată în aşa fel încât pot locui 2 fa milii 
cu baie şi bucătarie separată. Preţ nego-
ciabil: 35000 Euro. Tel: 0040 - 76 150 5924
uVând casă în oraşul 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 şi ai nevoie de cineva ca DJ, ori 
conferinţă şi este o sală de exemplu şi 
trebuie neapărat microfon, mixer şi 
microfon, sună-mă şi facem un termen. 
Am două sisteme, unul pentru 5000 de 
persoane garantat şi 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 aşteaptă 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 şi Worksopurile diversificate vă 
oferim Cursuri de limba germană cu predare 
în limba română. Vă aşteptăm cu drag!
uCaut familii sau persoane în vârstă- 
cetăţeni germani pentru îngrijire. Telefon: 
0151 43510905
uCosmenticiană, make up artist cu diplomă 
şi 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 şi  împrejurimi. 
Îmi ofer serviciile la firme sau privat. 
Telefon: 0152 57004526 sau 0911 21535108. 
Calitate şi 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 şi 
deținător permis conducere categoriile B 
şi C, cunoştințe limba germană nivel A2, 
flexibil, punctual şi 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 şi româna, aş dori dacă se poate în 
domeniu hotelier sau restaurant. +49 160 
98540374
uFamilie serioasă, soţ şi soţie, căutăm de 
lucru în Nürnberg sau  împrejurimi. ªofer 
autoutilitară 3.5  şi soţia ca menajeră sau în 
curăţenie. Telefon: 015175648027
uCaut loc de munca în fabrică sau la 
curăţenie, ori în alt domeniu cu cazare 
inclusă şi 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, acoperişuri, 
lucrări cu tablă, fabrică sau orice domeniu 
în Nürnberg sau apropiere. Telefon: 0151 
2921021 Mulţumesc anticipat! 
uDoreşti să lucrezi  în consultanţă 
financiară şi vrei să intri într-o echipă de 
succes? Îţi place să ai un program flexibil 
şi doreşti să avansezi rapid? Mai multe 
detalii la nr de telefon: 0160 33 73 128 
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Doreşti să faci parte din membrii 
Asociaţiei DACIA e.V. din Nürnberg?
Eşti o persoană cu ambiţii şi doreşti 

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 şi 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, şcoli, 
protecţia copilului şi grădiniţe? Vreţi 
să ştiţi cum poate fi încadrat copilul 
dumneavoastră în sistemul şcolar din 
Germania? Apelaţi cu încredere la mine. 
Sunt şcolarizată în acest domeniu de oraşul 
Nürnberg şi Institutul Psiho-pedagogic.
De asemenea, recunoscută de Instituţiile 
Şcolare din oraşul Nürnberg. Telefon: 0160 
33 73 128. Notă: îmi pot oferi serviciile 
numai pe teritoriul oraşului Nürnberg!

uSunt Ştefan şi sunt în căutarea unui loc 
de muncă. Muncitor  în fabrică, curăţenie, 
spălat de va se în restaurant. Tot ce se poate 
munci. Tel. 076948459

MATRIMONIALE
uDomn de 60 ani, doresc să cunosc o 
doamnă de 50-52 ani. Am tot ceea ce 
îmi trebuie, în afară de un suflet care 
să îmi alunge singurătatea. Telefon: 
015143670440.
uBărbat 53, 1,70, 80kg, doresc să cunosc  
o doamnă sincera, bine educată, cu simţul  
umorului bine  dezvoltat, pentru o relaţie   
de prietenie de lungă durată. Poate să fie şi    
cu un copil minor. Telefon 015145230790.
uDoamnă 45 ani, singură, doresc să 
cunosc un domn între 45-52 ani pentru o 
rela’ie serioasă. Sunt româncă, vorbesc şi 
engleza. Telefon 0040 742370942
uDoamnă 64 ani, singură, doresc să 
cunosc un bărbat între 62-72 ani pentru 
o relaţie bazată pe încredere şi respect. 
Vorbesc limba italiană şi ucrainiană. 
Telefon: 004 746907886
uSuntem doi tineri de 30 ani. Căutăm 
femei care vor dragoste deplină şi fără 
obligaţii. Telefon: 015163896515
uDoamnă singură 58 ani, doresc să 
cunosc un domn pentru o relaţie frumoasă, 
bazată pe respect şi încredere. Telefon: 004 
744105672
uDoamnă 60 ani, singură, doresc să 
cunosc un domn între 60-65 ani pntru 
o relaţie serioasă, bazată pe încredere şi 
respect. Telefon: 004 740205492 

DIVERSE
uVând bijuterii (Modeschmuck), fabricate 
în Germania, En-gros 16.000 buc. / 1 Euro 
buc. (uşor negociabil), Tel :0049 162 939 
4524.
uŞcolarizăm personal pentru meseria de 
asistent îngrijire bătrâni- asistent medical. 
Durata şcolarizării 3 ani, plus şcoala 
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 şi 
pădure, utilităţi, situat în zona Scrovistea 
Preţ 8 euro mp 0744409675
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FRANKENTHAL

Din 15 Decembrie 2018

Bucher Str 106, 90408 Nürnberg 

noul magazin românesc 

LA COSTACHE - gust şi calitate! 


