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AvatarAvatar

Cel mai costisitor film produs vreodatã! Închipuiþi-vã cât de mare mi-a fost 
mirarea în momentul în care mi-am dat seama cã toatã povestea era inspiratã 
din viaþa mea! S-ar putea sã fie chiar ºi din viaþa voastrã. Regizorul James 
Cameron a ºtiut totuºi sã fie destul de subtil. A preluat de la mine doar ideea 
principalã a filmului, astfel încât nu s-a prins nimeni de unde a nãscocit o 
asemenea aventurã. Mã cam sperie ideea cã am fost observat de la distanþã 
atâta timp, dar am ºi o satisfacþie personalã în toatã afacerea asta. Doar am 
ajuns vedetã!

Sã vã spun cum am descoperit micul secret al filmului Avatar. Nu a fost deloc 
uºor, deºi este un film inspirat din viaþa mea. Se întâmplã uneori sã îþi auzi vocea 
la microfon, amplificatã ºi redistribuitã prin zeci de boxe, sau înregistratã pe un 

suport oarecare. Prima reacþie e de mirare: „Stai! Chiar aºa sunã 
vocea mea?” Ei bine, cam asta mi s-a 

întâmplat ºi mie când am vãzut Avatar. 
Am rãmas puþin nãucit, ca în urma 

unei senzaþii de déja-vu, ºi abia 
pe urmã lucrurile au început sã 

se lege.
Toatã viaþa m-am 

transpus în diverse 
„avataruri” pentru a mã 
integra. La ºcoalã, cu 

prietenii, cu fetele care mi-au 
plãcut, cu pãrinþii, la primul job 

ºi la facultate. Mai ales la 
facultate! Sã-mi fi vãzut avatarul 

din primul an de facultate. Era 
amuzant, ironic, misterios ºi, desigur, 

inteligent. Nimic nu-l putea atinge. Aº 
putea spune cã îmi confecþionasem un 

model destul de bun. Apoi a mai fost 
avatarul din cãmin. Am luat modelul de 

boboc ºi l-am upgradat cu mai multã 
toleranþã la zgomot, spirit petrecãreþ, 
capacitatea de a râde la glumele tuturor ºi, 
inevitabil, spirit de conservare. 

Pe lângã cele douã, am mai avut ºi alte 
avataruri. Unele mai reuºite, altele mai 
rudimentare. Le-am folosit cu succes de cele 
mai multe ori. M-am integrat, m-am bucurat de 
viaþa de student ºi chiar i-am permis avatarului 
meu sã-ºi facã prieteni. Dar, la fel ca tipul din 
banc, mândru de ceasul sãu ultraperformant, 
dar chinuit de greutatea geamantanului în care 
îi cãra bateria, am ajuns sã fiu ºi eu destul de 
epuizat de veºnica navetã între avataruri. 

Aici trebuie sã recunosc originalitatea lui 
James Cameron. Povestea mea, spre deosebire 
de cea imaginatã de el, nu are happy-end. Nu 
sunt dintre cei care trãiesc fericiþi prin 

intermediul unui avatar. ªi nici nu cred cã existã 
asemenea oameni. Probabil cã visãm cu toþii sã 

fim cunoscuþi, acceptaþi ºi chiar iubiþi aºa cum 
suntem. Fãrã Avataruri, Surrogates sau alte 

ciudãþenii vãzute în filme, dar inspirate din viaþa 
noastrã, toate având o singurã menire: de a ne face 

mai interesanþi.

filmul vieþii noastre
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Un sondaj recent a avut ca subiect: Ce îl 
face pe om fericit? Rãspunsul oamenilor a 
fost... neaºteptat. Toþi se aºteptau sã gãseascã 
rãspunsuri precum succes, bogãþie, împlinire 
profesionalã, frumuseþe. Ei bine, concluzia 
sondajului a fost relaþiile. Nimic nu poate 
satisface ºi împlini inima umanã mai mult 
decât relaþiile cu ceilalþi. De ce? Pentru cã 
doar când avem legãturi cu ceilalþi oameni, 
ne sunt împlinite nevoile cele mai profunde. 
Fie cã ne place sau nu, toþi avem nevoie unul 
de celãlalt. Avem nevoie de prieteni, de 
afecþiune, de dragoste. Acestea nu constituie 
niºte opþiuni, ci sunt nevoi fãrã de care nu 
putem trãi.

Dar care ne sunt prietenii adevãraþi? De ce 
spunem despre cineva cã este un prieten 
bun? ªtim prea bine cu toþii cã unii „prieteni” 
ne sunt alãturi când este soare, dar dispar 
odatã cu norii.

Aristotel distinge trei tipuri de prietenii: 
„prietenii bazate pe utilitate” (de pildã, 
cineva care vrea sã-þi fie prieten doar ca sã 
aibã anumite avantaje de pe urma ta), 
„prietenii bazate pe plãcere” (dacã pot sã 
mã distrez cu tine, eºti prietenul meu) ºi 
„prietenii perfecte”. Aristotel le considerã 
pe primele douã superficiale deoarece sunt 
depind de circumstanþe. Ultima, cea care se 
bazeazã pe admiraþia caracterului celuilalt, se 
gãseºte mai rar. 

Toþi ºtim cã pretenii buni sunt puþini. Ei 
sunt fie prieteni de drum, fie 
prieteni de inimã. 

Prietenii de drum rãmân doar o vreme în 
viaþa noastrã. Putem avea un prieten bun în 
timpul liceului sau într-un anumit moment 
din viaþã, dupã care pornim fiecare pe 
drumul lui ºi cu timpul prietenia noastrã 
ajunge la sfârºit. Astfel de prietenii sunt 
menite a fi tranzitorii. Nu se întâmplã astfel 
din cauza dezinteresului, ci doar fiindcã 
drumul nostru împreunã s-a sfârºit. Nu sunt 
prietenii ratate, ci sunt tot atât de necesare ºi 
demne de a fi cultivate ca ºi prieteniile de-o 
viaþã. De fapt, nici nu putem supravieþui fãrã 
ele, cãci tocmai prietenii pe care îi întâlnim 
pe drumul vieþii ne fac cãlãtoria mai plãcutã.

Prietenii de inimã sunt ºi prietenii cei 
mai buni. Ei ne cunosc atât pe noi, cât ºi 
familia noastrã; ne cunosc poate mai bine 
decât ne cunoaºtem noi înºine. Ne sunt 
alãturi la bine ºi la greu, ne umplu viaþa de 
bucurii. Nici nu putem exprima în cuvinte 
tot ce înseamnã ei pentru noi! De obicei 
când întâlnim o persoanã, ne dãm seama 
dacã seamãnã cu noi ºi are 
cam aceleaºi interese ca ºi 
noi ºi legãm o relaþie. 
Poate cã la început nu 
ne dedicãm acestei 
relaþii, dar dãruirea 
noastrã creºte treptat. 
Dacã ne analizãm o astfel 
de prietenie, putem 
vedea cum am devenit 
pas cu pas tot mai ataºaþi 
faþã de prietenul nostru. 
Nu am fãcut vreun 
jurãmânt, ci doar 
am investit 
mai mult în 
relaþie 
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noastrã. Aceasta este povestea unei prietenii 
de inimã. Astfel de oameni fac parte din viaþa 
noastrã tot aºa cum face sângele din inima 
noastrã.

Dar cum putem gãsi prieteni adevãraþi? 
Prietenia este ca o conversaþie lungã. 
Capacitatea de a întreþine o conversaþie bunã 
ºi lungã cu cineva este un semn promiþãtor 
cã se poate închega o prietenie. Este esenþial 
sã putem purta o discuþie serioasã cu cineva. 
Aceasta necesitã douã lucruri: sã avem o 
ureche dispusã sã asculte ºi sã fim dispuºi sã-l 
lãsãm pe celãlalt sã descopere cine suntem. 

Unii dintre noi devenim intimi cu alþii 
fiindcã sunt buni ascultãtori. Cei ce ºtiu sã 
asculte aratã cã sunt interesaþi de celãlalt ºi 
cã doresc sã-l înþeleagã, sã-i accepte 
sentimentele fãrã a-l întrerupe. Acestea sunt, 
de fapt, caracteristicile unui bun ascultãtor: 
sinceritate, acceptare ºi empatie.

Pe de altã parte, nici nu ne putem gândi la 
prietenie dacã nu suntem dispuºi sã-l 

lãsãm pe celãlalt sã se apropie de 
noi ºi sã vadã cine suntem cu 
adevãrat. Iar aceasta înseamnã sã 
fim vulnerabili. Într-adevãr, 

vulnerabilitatea este 
riscantã, dar dacã ajungem 

la punctul în care 
suntem dispuºi sã 

riscãm, putem 
lega o 

prietenie 
trainicã. 

fericiti

Sã ºtim sã ascultãm este la fel de important ca 
sã ºtim când ºi cum sã vorbim despre noi. 
Dupã cum spuneam, trebuie sã ne 
deschidem faþã de celãlalt, dar nu prea mult, 
cãci uneori îl putem copleºi pe celãlalt dacã 
vorbim prea mult despre noi. Capacitatea de 
a întreþine o conversaþie bunã este doar 
semnul cã putem lega o prietenie.  

Când ne alegem un prieten, ar trebui sã ne 
uitãm la trei domenii din viaþa lui: relaþiile 
(compatibilitatea), caracterul (calitãþile 
esenþiale) ºi spiritualitatea (inima). De 
exemplu, compatibilitatea se referã la 
trãsãturile generale ale unei persoane, care 
sunt foarte evidente, cum ar fi caracteris-
ticile fizice, personalitatea ºi modul de viaþã. 
În general, suntem atraºi de fizicul cuiva, dar 
pentru a dezvolta o relaþie trainicã, trebuie sã 
privim mai profund ºi sã vedem calitãþile 
esenþiale ale persoanei respective. Acestea 
sunt mai greu de observat ºi necesitã o 
atenþie mãritã. Virtuþi precum onestitatea, 
credincioºia, loialitatea, dedicarea, iertarea, 
controlul de sine, disciplina pot fi 
descoperite numai în diferite circumstanþe 
de-a lungul timpului. Timpul este un factor 
esenþial. 

Spiritualitatea reprezintã esenþa noastrã ºi 
ne cuprinde credinþa, valorile, concepþia 
despre sensul ºi scopul vieþii. Când o 
prietenie atinge acest nivel, devine o 
prietenie de inimã. Dupã cum este de 
aºteptat, aceastã parte a spiritualitãþii este cel 
mai greu de identificat ºi de descoperit la 
cineva.  Poate spunem: „Pãi, am avut astfel de 
conversaþii cu prietenii mei ºi cred cã ºtiu ce 
cred ei.”Ar fi bine sã nu ne grãbim. De multe 
ori avem impresia cã persoana de lângã noi 

este dispusã imediat sã ne arate 
cine este, dar poate sã joace 

un rol. Adevãrata intimitate 
se obþine în timp ºi se 
bazeazã pe încrederea pe 
care o are celãlalt în tine. 
Nu se poate ajunge la 
intimitate decât într-o 
atmosferã de siguranþã 
ºi acceptare. ªi vom fi 
fericiþi... cãci suntem ºi 
avem prieteni buni!
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Sunt destul de bãrbat ca sã recunosc totuºi 
cã mã aflu abia la începutul procesului de 
a deveni bãrbat. Încã mai este mult de mers, 
simt asta. Provocarea de a scrie despre un 
astfel de subiect, veþi înþelege, este imensã. 
Totuºi ridic mãnuºa, ca un adevãrat 
bãrbat, chiar dacã (încã) în devenire.

Ceea ce am învãþat de la alþii (cu amar, dar ºi 
cu satisfacþie), încerc sã redau mai jos sub 
forma celebrilor „zece paºi”. Paºi care nu te 
vor duce nicãieri dacã te limitezi doar sã îi 
citeºti.

Pe cine trebuie sã suporþi în camerã? Pe cine trebuie sã 
înveþi sã ierþi? Nu cumva nu te poþi rupe mental de casã 
deoarece... nu þi-ai iertat pãrinþii?!

 Asumã-þi riscuri! Asta înseamnã sã le cunoºti, 
bineînþeles, iar apoi sã le savurezi. Dacã nu le vezi, 
probabil cã încã n-ai ieºit din casã. Confortul ºi adrenalina 
sunt diametral opuse ºi au efecte pe mãsurã. Dacã îþi place 
sã visezi, dar preferi confortul, le poþi gãsi pe amândouã, 
în stare purã, în locurile acelea îngrãdite ºi cu multe cruci. 
Adrenalina e pentru viaþã, adrenalina e pentru bãrbatul 
din tine. Dacã doar mergi la cursuri (ºi este bine sã 
mergi!), dar te prinde rutina ºi nu mai ai timp ºi chef de 
nimic altceva, vezi dacã nu cumva... încã eºti „în casã”.

 Cunoaºte-þi limitele! Unele riscuri pe care þi le 
asumi te vor da cu nasul de pãmânt. Nu-i nimic, odihneº-
te-te, bãrbaþii fac asta des. Face parte din elanul necesar 
urmãtorului pas. Cercetãtorii ºtiinþifici ai unei 
organizaþii „ultrasecrete” au demonstrat cã ºi bãrbaþii 
plâng uneori! Evalueazã-te din când în când. Ambiþia de a 
cuceri noi orizonturi se poate foarte uºor transforma  
într-un orgoliu prost înþeles de cãtre cei care nu reuºesc sã 
înþeleagã cã linia orizontului nu existã în realitate, este 
doar o linie imaginarã. Este bine sã fii uneori cu capul în 
nori ºi totuºi cu picioarele pe pãmânt. Acceptã-þi punctele 
slabe! O restanþã sau o relaþie defectuoasã ar putea 
însemna doar cã eºti un om ca oricare altul, care are poate 
nevoie de ajutor.

 Persevereazã! Ce-i mult, stricã. Vorbã adevãratã 
mai ales când vine vorba de odihnã. Una dintre 
caracteristicile bãrbaþilor nu este atât promovarea, cât 
mai ales perseverenþa, puterea de a te ridica ºi de a 
continua sã mergi. Sã te scuturi de praful drumului ºi sã 
continui, sã te depãºeºti pe tine însuþi. Existã douã feluri 
de rãni: cele primite fiind o victimã pasivã, ascunsã acasã 
dupã sobã, ºi cele primite atunci când te-ai expus 
riscurilor, sorbind aerul în plãmâni cu nesaþ. Bãrbaþii 
adevãraþi sunt plini de cicatrici, de rãni care s-au închis 
cândva. Însã cei care-ºi ling mereu rãnile stârnesc doar 
milã, nu inspirã demnitate de bãrbat.

 Asumã-þi eºecurile! Evitã tânguirile ºi 
învinovãþirea altora, dar asumã-þi eºecurile ºi mergi mai 
departe. Concurenþa e bunã, dar nu pentru a te întrece cu 
alþii, ci cu tine însuþi. De ce þi-ai dori sã fii ca alþii, când ai 
putea fi ceea ce doar tu poþi fi? Însã pentru a te depãºi pe 
tine însuþi, trebuie sã înveþi din eºecurile tale, nu 
neapãrat dintr-ale altora.

  Îndrãzneºte sã-þi faci planuri noi!  „A greºi e 
omeneºte, a ierta, dumnezeieºte.” Nu uita, planurile bune 
nu sunt legate doar de o carierã sau de un câºtig material. 
Oamenii sunt cei mai importanþi. Investeºte în relaþii 
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sãnãtoase mai mult decât în orice altceva. Fã ceea ce 
poate nimeni nu ar îndrãzni sã facã. Curios sau nu, 
spiritul de turmã întotdeauna a dat naºtere doar la... oi. 
Îndrãzneºte sã ceri iertare sau sã o dai, sã refaci relaþii, sã-i 
vindeci ºi sã-i ridici pe alþii. Fii om între oameni, fii 
gentleman!

  Sãrbãtoreºte victoriile!  Dacã te plângi mereu de 
eºecuri, doar pentru asta vei fi cunoscut. Fãrã a te umfla 
de mândrie, lasã-i pe oameni sã afle ºi altceva despre tine. 
În limitele modestiei, trebuie sã pomeneºti ºi despre 
succesele tale. Asta îþi va întãri ºi convingerile câºtigate cu 
atâta sacrificiu. Viaþa este frumoasã; demonstreazã cã ai 
înþeles asta ;)

  Oferã-te ca reper!  Nu bãga sfaturi pe gât nimãnui – 
asta fac cei neiniþiaþi. Dar tu ºtii deja cã sfaturile sunt 
asimilate mai uºor atunci când sunt verificate ºi 
pecetluite cu niscaiva cicatrici. De altfel, în numãrul 
cicatricilor stã ºi puterea ta de convingere. Apropo, aici 
vine vorba de Ileana Cosânzeana, cãreia vei dori probabil 
sã-i dedici victoriile tale. Acum ai câºtigat anumite 
teritorii, ai devenit în sfârºit „urmabil” pentru cineva care 
s-ar putea sã-ºi doreascã sã te urmeze pentru toatã viaþa, 
începând de la altar. Cu demnitatea la vedere ºi mândria 
sub picioare, vei atrage pe mulþi cãutãtori de repere, de 
modele.

 Continuã sã creºti!  P lafonarea sau 
autosatisfacþia te readuce la punctul zero, punctul de la 
care ai plecat. Ai renunþat la visuri ºi planuri noi, te-ai 
încuiat într-o altã „casã”, doar cã þi-ai schimbat pãrinþii 
adoptivi. Sper sã nu fie calculatorul, prietenii de bere sau 
orice alt cerc vicios. Investeºte ceea ce ai câºtigat deja! Nu 
te opri acolo unde se opresc cei mai mulþi! Rãmâi bãrbat 
pânã închizi ochii ºi chiar ºi-atunci sã ºtii ce te aºteaptã 
dupã moarte! Trebuie sã ºtii. Un bãrbat nu-ºi atinge 
niciodatã orizontul: el întotdeauna gãseºte motive de a-l 
sfredeli!

 Ups! Pasul ãsta nu era prevãzut, dar de bunã seamã 
trebuie sã existe, atâta timp cât nu te opreºti din 
devenirea ta ca bãrbat, nu-i aºa? Îþi place sã fii între 
bãrbaþi adevãraþi, sã petreci timp în compania lor, sã fii 
înconjurat de acei oameni care te inspirã, sã vorbeºti cu ei 
ca de la bãrbat la bãrbat. Oricum, sper cã te-ai prins deja: 
nu existã nicio formulã matematicã, nicio soluþie instant 
ºi nici „zece paºi” ca sã devii bãrbat. Totul þine de tine ºi de 
lupta pe care eºti dispus sã o duci. Aºadar de aici preia tu 
ºtafeta! Aºteptãm sã ne spui ºi nouã ce culmi noi ai mai 
cucerit!

Corneliu Chiriluþã,
                      corneliuchiriluta@gmail.com
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  Rupe-te de casã!  Este recomandat sã ai vise, dar ele 
devin periculoase când nu te mai trezeºti din somn sã le 
realizezi. Mai mulþi mor de otrava visurilor nerealizate 
decât de riscurile asumate. Þi-ai dorit foarte mult sã 
ajungi la facultate, ai visat cum va arãta camera de cãmin 
ºi holurile facultãþii, pline de studenþi veseli. Simpla 
absolvire a facultãþii nu îþi va garanta maturizarea. Unii 
mor tot copii ºi la 60-70 de ani. Lãsând deoparte cariera 
pentru care te pregãteºti, de ce inhibiþii trebuie sã scapi? 

2.1. Fã planuri! Viseazã! Nu cãuta sã te simþi comod 
acasã! Un bãrbat nu cautã siguranþa decât pentru a i-o 
oferi altcuiva (dar despre asta vorbim mai târziu). Cautã 
motive sã nu te mulþumeºti sã te þii de fusta mãmucãi. 
Indiferent dacã eºti în primul sau în ultimul an de 
facultate, nu te mulþumi uºor cu statutul tãu! Aici 
intervine rolul tatãlui. Dacã-þi lipseºte în casã modelul 
aventurierului care scruteazã noi orizonturi, va trebui sã 
þi-l cauþi.

Cum devii bãrbat 
          în zece paºi

Cum devii bãrbat 
          în zece paºi
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Inteligent, dar în ce sens...

Adu-þi aminte de examenele care te-au 
terorizat în ºcoala generalã sau în 
liceu! Ce au mãsurat acele examene? 

Ai fost testat din punct de vedere logico-
matematic ºi lingvistic. Eventual (la liceele de 
profil) ºi partea muzicalã. Lumea 
înconjurãtoare însã nu este compusã doar din 
cuvinte ºi calcule matematice. Ea presupune 
mult mai mult de atât. 

Cu mai bine de 15 ani în urmã, Howard 
Gardner a dezvoltat teoria inteligenþei multiple 
în Proiect Zero. El a sugerat cã existã cel puþin 
ºapte tipuri de a primi, procesa ºi aplica 
informaþia. Aceste inteligenþe au fost 
elaborate în ªapte tipuri de inteligenþe, de 
Thomas Armstrong (Penguin Books, 1993). 

  – deºtept prin cuvinte

Oamenii care au inteligenþã lingvisticã se pricep 
foarte bine la cuvinte. Ei pot argumenta, pot 
convinge, îi pot distra pe alþii verbal sau îi pot instrui 
eficient prin intermediul cuvintelor rostite. Sunt 
talentaþi în acest domeniu, au un vocabular bogat ºi 
se exprimã foarte bine. Le place sã citeascã, sã 
scrie ºi sã spunã poveºti. De asemenea, se 
delecteazã cu jocuri de cuvinte ºi rime. Se folosesc 
de limbaj, pentru a structura ºi reþine informaþiile. 
Este inteligenþa specificã  poeþilor, avocaþilor, 
scriitorilor ºi jurnaliºtilor. Ei stãpânesc lumea 
cuvintelor. 

 – deºtept prin cifre

Acest tip de inteligenþã se manifestã prin cifre ºi 
logicã. Persoanele cu acest tip de inteligenþã se fac 
rapid înþeleºi, gândesc secvenþial, în termeni 
cauzalitate-efect, vãd modele, tipare, genuri etc. Au 
o abordare ordonatã, sistematicã a vieþii. Le place 
sã aranjeze obiectele pe categorii ºi fac teste sau 
experimente pentru a-ºi verifica observaþiile ºi 
ideile. De obicei învaþã cu uºurinþã sã calculeze (de 
multe ori „în capul lor“) ºi se „împrietenesc“ instant 
cu computerele. Sunt buni la jocuri de logicã ºi de 
strategie. Sunt fascinaþi de concepte abstracte ºi 
pun întrebãri de genul: „Este timpul real?“ Aceasta 
este inteligenþa matematicianului, a 
programatorului ºi a contabilului. Ei stãpânesc 
lumea cifrelor ºi logicii. 

 – deºtept prin imaginaþie

Acest tip de inteligenþã presupune utilizarea 
imaginilor, chiar ºi gândirea se face în imagini. 
Persoanele respective pot vizualiza totul uºor ºi 
gândesc în trei dimensiuni; asimileazã ºi 
proceseazã informaþiile prin intermediul ochilor. De 
asemenea, au capacitatea de a crea concret sau 
abstract ceea ce vãd sau îºi imagineazã. De 
exemplu, îºi dau imediat seama dacã ai schimbat 
ceva în camerã. Observã uºor relaþiile dintre obiecte 

Inteligenþã lingvisticã

Inteligenþã logico-matematicã

Inteligenþã spaþialã

ºi cum se îmbinã pãrþile pentru a forma un întreg. 
Gândesc în imagini ºi deseori exceleazã în artã sau 
în activitãþi de construcþie. Unii dintre ei sunt 
fascinaþi de maºinãrii. De obicei artiºtii, fotografii, 
arhitecþii, piloþii ºi inginerii mecanici dovedesc acest 
tip de inteligenþã. Ei stãpânesc lumea imaginilor.

– deºtept prin muzicã 

Aptitudinile muzicale sunt adesea evidente din  
copilãrie. Oamenii cu acest tip  de inteligenþã sunt 
receptivi la sunete ºi îºi amintesc ritmuri  ºi melodii cu 
uºurinþã. Unii dintre ei sunt puternic motivaþi  sã cânte 
la instrumente muzicale, dar alþii se  mulþumesc doar 
ca muzica sã facã par te din viaþa lor alcãtuindu-ºi o  
colecþie de discuri. Uneori se  pot concentra doar dacã 
ascultã muzicã. Ei stãpânesc lumea  sunetelor, a 
muzicii, a tonurilor ºi a melodiilor.

 – deºtept prin aptitudini fizice  

Inteligenþa kinesteticã înseamnã control asupra 
trupului. Cei care au o astfel de inteligenþã fac exact 
ceea ce vor sã facã cu trupul lor. Au o capacitate 
neobiºnuitã de a-ºi controla miºcãrile corpului, 
îndemânare în lucrul cu diferite obiecte ºi învaþã 
manipulând obiecte. Se exprimã prin miºcare ºi au 
nevoie sã se miºte. Când vãd o acþiune, o pot uºor 
copia. Sportivii, meºteºugarii, dansatorii, mecanicii 
ºi chirurgii posedã acest tip de inteligenþã. Lumea 
lor se cucereºte cu trupul ºi mâinile. 

 – deºtept prin relaþiile 
interumane 

Inteligenþa interpersonalã sau „inteligenþa de 
stradã“ reprezintã capacitatea de a-i înþelege pe 
oameni ºi de a lucra cu ei. Necesitã îndeosebi 
capacitatea de a percepe ºi de a rãspunde la stãrile 
sufleteºti, la temperamentele, intenþiile ºi dorinþele 
altora. Oamenii de acest tip comunicã excepþional 
cu alte persoane ºi îºi fac cu uºurinþã prieteni. 
Deoarece sunt conºtienþi de gândurile ºi 
sentimentele altora, adesea conduc grupuri sau 
mediazã conflicte. Mobilizatori înnãscuþi, îºi folosesc 
timpul ºi energia ca sã se dedice proiectelor 
comunitare sau activitãþilor extracurriculare. De 
obicei îi implicã ºi pe alþii în ceea ce fac ºi pot „citi” 
oamenii. Vânzãtorii, arbitrii, oamenii care lucreazã 
în domeniul relaþiilor publice au o astfel de 
inteligenþã. Ei stãpânesc lumea relaþiilor. 

 – deºtept prin 
autocunoaºtere

Aceasta este capacitatea de a-þi recunoaºte 
imediat sentimentele ºi de a vedea diferenþa dintre 
mai multe stãri emoþionale diferite. Oamenii de 
acest tip se cunosc bine pe ei înºiºi ºi nu sunt 
preocupaþi neapãrat de ceea ce cred alþii despre ei. 
Viaþa lor este mânatã de sentimentele ºi ideile 
proprii. Apreciazã intimitatea ºi adesea preferã 
singurãtatea în locul activitãþilor de grup. Chiar dacã 
nu sunt poate „populari“ în sensul convenþional, ei 

Inteligenþã muzicalã 

Inteligenþã kinesteticã

Inteligenþa interpersonalã

Inteligenþa intrapersonalã

au încredere în forþele proprii ºi sunt admiraþi pe 
plan spiritual ºi uneori chiar invidiaþi. Psihologii, 
consilierii, terapeuþii ºi antreprenorii gãsesc aceastã 
inteligenþã folositoare. Ei stãpânesc lumea 
gândurilor ºi a sentimentelor proprii. 

Fiecare dintre aceste ºapte tipuri de inteligenþã se 
pare cã se potriveºte unei anumite pãrþi din creier. 
Inteligenþa lingvisticã este în emisfera stângã, în 
vreme ce inteligenþa muzicalã, spaþialã ºi 
interpersonalã este localizatã în partea dreaptã a 
creierului. Inteligenþa kinesteticã se potriveºte 
cortexului motor ºi cerebelului. Lobii frontali sunt 
pentru inteligenþa intrapersonalã. Aºadar lezarea 
unei pãrþi din creier poate afecta una dintre aceste 
„inteligenþe”.

Se poate observa cã unele persoane par mai 
inteligente în anumite domenii, dar nu în altele. Vã 
vine sã credeþi sau nu, Picasso, de pildã, nu a 
putut memora alfabetul, iar fizicianul Einstein nu 
putea  sã-ºi lege ºireturile. Pe de altã parte, de-a 
lungul istoriei au trãit oameni cu inteligenþã foarte 
mare în toate aceste domenii: Leonardo DaVinci, 
Benjamin Franklin etc. Combinarea inteligenþelor 
dã naºtere unor oameni excepþionali. Dacã nu te 
simþi dãruit cu una dintre aceste inteligenþe, nu e 
cazul sã disperi! Inteligenþa oricãrui om sãnãtos 
poate fi dezvoltatã prin educaþie ºi experienþã! 
Succes!

ENGLISH MOVIE NIGHT!

IMPROVE YOUR ENGLISH!
WATCH A FILM, DISCUSS IT WITH FRIENDS - ALL IN ENGLISH!

CURS DE CONVERSATIE PENTRU STUDENTI

EVERY WEDNESDAY, 18.00 EVERY TUESDAY, 18.30
AGRONOMIE sala A-III-142

Univ. ROMÂNO-AMERICANA

REGIE

BELVEDERE
La sediul Fitzuica, Aleea Lacul Morii nr.3

sector 6, Bucuresti

PENTRU ÎNSCRIERE: ADRIAN si ANA CACIULA
adicaciula@gmail.com 0722 872 293   0761 829 830

PENTRU ÎNSCRIERE: ELVIS FILOTE
elvis.filote@fitzuica.ro 0741 272 088

FREE!

www. f i t zu i ca . ro

Bucuresti

CLUBUL FITZUICA VA INVITA LA

Între 23-25 Aprilie, în Bucureºti, ai ocazia sã te dezvolþi ca 
jurnalist. 

Vino alãturi de noi ca sã:
- participi la un training de calitate, þinut de jurnaliºti cu 

experienþã de la reviste ca Esquire, Tabu, etc;
- scrii articole care pot fi publicate în revista Fitzuica, într-un 

tiraj de peste 40.000 de exemplare; 
- fii pentru 3 zile într-un mediu îmbibat de creativitate ºi 

energie;

Program:
Dimineþile vor fi ocupate de seminarii care te vor ajuta sã scrii 

mai bine, sã îþi structurezi perfect articolul, te vor învãþa ce sã iei 
în considerare când scrii ºi cum sã te documentezi. 

Dupã un prânz împreunã, trecem la partea practicã în care tu 
scrii unul sau mai multe articole în care aplici ceea ce ai învãþat.

Seara, citim articolele, le comentãm ºi le rescriem dacã e cazul.

Ce ai de fãcut?
Trimite-ne o scrisoare de intenþie în care ne convingi cã eºti 

potrivit pentru acest workshop ºi ataºeazã unul dintre articolele 
tale. Noi te vom anunþa pânã pe 15 aprilie dacã vei fi unul dintre 
participanþi. Nu trebuie sã fii neapãrat la o facultate de profil. E 
suficient sã fii pasionat de scris ºi sã vrei sã te dezvolþi în acest 
domeniu.

Locurile sunt limitate la maxim 20 de participanþi, aºadar 
trimite-ne scrisoarea de intenþie ºi articolul cât mai repede la: 
workshop@fitzuica.ro.

Workshop - Învaþã sã scrii mai bine cu Fitzuica
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Salatã de ton cu castraveþi

Ingrediente: o salatã, un castravete verde de serã, o 
conservã de ton, o conservã de porumb (din care foloseºti 
cam 100 de grame), crutoane ºi o lãmâie.

Salata se toacã sau se rupe în bucãþi mai mici, care se 
aºazã pe un platou ºi se sãreazã dupã gust. Deasupra salatei 
se aºazã alternativ un rând de ton, unul de porumb, unul de 
castraveþi, unul de crutoane, pânã se terminã ingredientele. Se 
sãreazã, se pipereazã dupã gust ºi se storc douã felii de 
lãmâie deasupra salatei. O pui puþin la frigider ºi e gata! 

Salatã verde cu ou ºi piept de pui            

Ingrediente: douã ouã fierte tari, un piept de pui fiert, o 
salatã verde, sare, piper, seminþe de susan, lãmâie.

Salata verde se toacã potrivit, se adaugã ouãle tãiate în 
sferturi ºi pieptul tãiat cubuleþe. Se stoarce puþinã lãmâie, se 
potriveºte de sare ºi piper, iar pentru cei care nu sunt alergici, 
se presarã ºi câteva seminþe de susan. 

Salatã de varã italianã 

Ingrediente: douã roºii tocate cubuleþe, un castravete 
tocat mãrunt, un cãþel de usturoi, o ceapã roºie micã, tãiatã 
ineluþe, busuioc mãrunþit, cimbru, 500 de  grame de 
crutoane, patru linguri de ulei de mãsline, o lingurã suc de 
lãmâie, sare dupã gust.  

Într-un bol de lemn pentru salatã puneþi roºiile, castravetele, 
ceapa roºie, usturoiul pisat ºi condimentele. Adãugaþi sarea, 
amestecaþi ºi aºteptaþi zece minute. Adãugaþi crutoanele, 
turnaþi ulei de mãsline ºi suc de lãmâie, amestecaþi din nou... 
ºi salata este gata. 

Salatã de paste cu ºuncã
Ingrediente: O pungã de paste fusili, 100 grame 

smântânã, un castravete, douã-trei roºii, 200 grame ºuncã 
presatã, puþinã maionezã, sare ºi piper. 

Pastele se fierb conform instrucþiunilor de pe pungã. 
Castravetele, roºiile ºi ºunca se taie în cubuleþe mici. Apoi se 
adaugã maioneza ºi smântâna peste pastele fierte ºi rãcite. Se 
amestecã bine ºi se adaugã sare ºi piper dupã gust.

Site-uri utile

http://www.doityourself.com – Un site pe care gãseºti 
de toate: de la tutoriale despre cum sã montezi aerul 
condiþionat, pânã la amenajãri exterioare. Existã ºi o rudã mai 
sãracã, în limba românã a site-ului: 
http://www.cumsaorice.ro.

http://www.guerrillamail.com/ – În peregrinãrile pe 
cãile întortocheate ale internetului, gãsim site-uri care, pentru 
diverse motive, ne cer sã ne înregistrãm. Pentru cã ºtim cã n-o 
sã mai dãm pe acolo niciodatã, nu le-am da adresa de email ºi 
atunci ce facem? Creãm pe guerillamail o adresa temporarã. 
Timp de 15 minute funcþioneazã ca o adresã normalã de e-
mail, apoi dispare în neant, cu tot cu conþinut ºi eventual spam.

http://www.rememberthemilk.com/ – Dacã eºti 
uituc sau, pur ºi simplu, ai prea multe de fãcut, acest site te va 
ajuta sã scapi de post-it-uri sau de enervantele liste pe care le 
tot uiþi în camerã. Poate fi foarte util când ai proiecte multiple ºi 
nu le mai dai de cap. Alternativ poþi încerca ºi Taskwriter.com 
sau Todoist.com, fiecare cu avantajele ºi dezavantajele lui. 

http://www.businesscardland.com/–  Sã zicem cã 
eºti în fugã spre o întâlnire ºi tocmai ai rãmas fãrã cãrþi de 
vizitã, iar colegul care þi le fãcea este la curs. Ai la dispoziþie 
acest site. Îþi selectezi modelul, introduci datele ºi descarci pdf-
ul cu rezultatul. Nu-þi rãmâne decât sã le printezi.

http://verbalearn.com/–  Ai învãþat englezã de la TV, dar 
te dor mâinile când încerci sã explici o idee mai complicatã? 
Pentru cã eºti perspicace, îþi dai seama cã ai nevoie de o 
îmbunãtãþire a vocabularului. Site-ul genereazã o listã de 
cuvinte noi ºi te ajutã sã le înveþi. Poþi descãrca lista în format 
mp3, ca sã te delectezi cu ea în drum spre curs. 

                                                       

Travian, Coca Cola 
   sau care e 

     dependenþa ta?

Îmi place libertatea. Libertate de miºcare, de 
gândire, de datorii. Dar cui nu-i place? Dupã ce am 
participat la un curs despre dependenþã, am înþeles cã 
fiecare om are una sau mai multe dependenþe: de 
cafea, de tutun, de jocuri, de cumpãrãturi, de ciocolatã, 
de televizor etc. Aºa-numite vicii, care sunt privite cu 
ochi îngãduitori de aproape toatã lumea, mai puþin de 
partenerul care nu le are.

Existã ºi dependenþe grave. De droguri, de alcool, 
de pornografie, de jocuri de noroc. Dependenþele apar 
fie ca refugiu din situaþii sau stãri neplãcute, fie pentru 
trãirea anumitor senzaþii. Oricare ar fi motivul, în 
spatelor lor se aflã o mare minciunã. Un gând înºelãtor 
care îþi promite sau îþi dã speranþã cã, odatã ce ai 
consumat substanþa respectivã sau ai fãcut lucrul 
acela, te vei simþi mai bine ºi problemele vor dispãrea. 
De fapt, dimpotrivã, problemele se agraveazã, iar 
starea de bine momentanã nu compenseazã nici pe 
departe mizeria în care intri. O lume a sclaviei, în care 
tu eºti robul, iar substanþa este stãpânul. 

La dependenþã nu ajungi brusc, ci treaptã cu 
treaptã. Încep compromisurile (doar de data asta, 
pentru ultima oarã), degradarea relaþiilor ºi distrugerea 
vieþii tale pe toate planurile: fizic, psihic, mental, social 
ºi spiritual. Toþi dependenþii pe care i-am auzit vorbind 
despre problema lor au mãrturisit cã, dacã ar fi ºtiut 
unde vor ajunge, nici în ruptul capului nu se apucau. 

Poate nu te încadrezi nici pe departe în descrierea 
apocalipticã anterioarã. Te-ai rezumat la chestii mai 
„soft", care n-au ce rãu sã-þi facã, o datã pe sãptãmânã, 
când ajungi tu în club. Cine sau ce îþi garanteazã cã 
peste o lunã nu te obiºnuieºti cu ele ºi vrei ceva mai 
puternic? Dacã tot spui cã voinþa ta este puternicã, 
pune-o la încercare acum! Vezi dacã poþi spune stop!

Abia au fost interzise magazinele de vise sau cu 
produse bio-cai-verzi-pe-pereþi. Aproape toþi promiteau 
cã „buruiana lor” nu dã dependenþã. Dacã nu dã 
dependenþã, atunci cum de aveau profituri fabuloase? 
Fiindcã fraierul care le cãdea în plasã ºi cumpãra mai 
întâi gogoaºa lor publicitarã, le cumpãra apoi produsele 
ºi tot revenea. Cã deh, nu dau dependenþã.

Cineva le-a încercat ºi þi-a zis cã sunt super, iar tu 
începi sã te gândeºti cã o buruianã sau un praf þi-ar 
putea rezolva problemele! Ar fi cazul sã zici „pas”. Asta 
dacã îþi place libertatea.

Ceva practic pentru dependentul din tine

Fie cã este vorba de o dependenþã uºoarã sau mai 
grea, mai întâi, identific-o! Poate este vorba de Travian 
sau de Coca Cola, fãrã de care nu te poþi trezi 
dimineaþa, sau de site-urile pe care le accesezi când 
eºti doar tu ºi calculatorul. Apoi renunþã la ele pentru o 
vreme, stabilitã de tine (o sãptãmânã, o lunã, trei luni 
etc.). Încearcã sã demontezi mecanismul din spatele 
dependenþei ºi sã vezi ce anume te-a fãcut sã fii 
dependent. Gãseºte-þi un prieten de nãdejde, care sã te 
ajute sã-þi menþii hotãrârea luatã! Eu unul am încercat 
ºi m-am simþit mai puternic de fiecare datã când am 
scãpat de un lucru care pusese stãpânire pe mine. 
Sentimentul pe care îl trãieºti dupã ce te eliberezi 
meritã efortul, crede-mã! 

Orice drum începe cu primul pas, încearcã!

Valentin Zgârþã este coordonatorul programului Tinerii în 
Pragul Vieþii, al Fundaþiei România Pro Culture.

Salate pe aleseSalate pe alese

       În câteva sãptãmâni, pieþele vor fi pline cu deliciile primãverii: roºii, salatã verde, castraveþi, 
ridichi. Este timpul sã renascã ºi talentul tãu culinar, care a hibernat la adãpostul borcanelor de 
zacuscã ºi al cârnaþilor primiþi de acasã.
       Vã propun sã vã faceþi încãlzirea cu câteva salate sãnãtoase, delicioase ºi uºor de preparat.

Valentin Zgârþã
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pozitiv? De fapt, acestea sunt doar câteva 
aspecte la care începem sã ne gândim atunci 
când trecem printr-o perioadã mai dificilã. 

Cele mai importante aspecte în tratarea 
depresiei sunt: 

1) Distorsiunile cognitive (felul nostru greºit 
de a gândi, de a aborda viaþa, de a evalua 
lucrurile). Suprageneralizãm, ne concentrãm 
mai mult asupra pãrþilor negative, 
desconsiderãm pãrþile pozitive, tragem 
concluzii pripite, gândim mai mult emoþional 
decat raþional, credem cã ºtim ce gândesc alþii 
despre noi, ne autoblamãm... Conºtientizarea 
modului în care gândim constituie un pas 
înspre echilibrul mental ºi emoþional. În orice 
grãdinã cu flori cresc ºi buruieni... care trebuie 
smulse. Aºa este ºi cu mintea noastrã. Vedem 
unde gândim greºit ºi tãiem din rãdãcinã acele 
gânduri. Trebuie sã avem grijã: gândurile 
pozitive ºi frumoase cresc numai pe un teren 
bine îngrijit.

 2) Imaginea de sine: Ne subestimãm sau 
dimpotrivã, avem impresia cã suntem 
deasupra tuturor celorlalþi. În depresie, 
imaginea de sine negativã duce la o puternicã 
destructurare emoþionalã. Nu pledez pentru o 

ºi neliniºtea pe care o simþim seara ºi 
dimineaþa. Depresia afecteazã toate domeniile 
vieþii noastre: familie, ºcoalã, serviciu, mediu 
social. Performanþele noastre scad ºi devenim 
mai vulnerabili în faþa eºecului. 

Încerc, nu pentru a forþa vreo explicaþie 
nedescoperitã, sã gãsesc ºi o laturã mai puþin 
dramaticã a depresiei. Ce pot învãþa când sunt 
deprimat? Ce sã fac cu sentimentele ºi cu 
gândurile mele negative? Cum sã-mi gestionez 
eºecurile? Cum sã mã folosesc de sprijinul 
celor apropiaþi? Cum sã învãþ sã gândesc mai 

sens, iar pofta de a mai întreprinde vreo 
acþiune dispare mai repede ca banii din 
buzunarul studentului. 

Cum ar fi dacã ne-am închipui depresia ca 
pe o persoanã care bate pe la uºile noastre, 
ca sã ne aducã aminte cã trãim? Oamenii în 
vârstã mai spun uneori cã, dacã se trezesc 
dimineaþa ºi nu-i doare nimic, le e teamã sã 
nu fi murit. Durerea psihicã, asemenea durerii 
fizice, nu este decât un semnal. Un semnal cã 
suntem vii, cã trenul vieþii noastre a deraiat 
puþintel ºi trebuie sã-l repunem pe macaz, cã 
imaginea noastrã de sine trebuie reparatã, 
cãci altfel ne vor potopi gândurile negative. 
Sau poate, pur ºi simplu, avem nevoie sã 
învãþãm o lecþie.

Avem dreptul la educaþie, la informaþie ºi 
avem dreptul... sã fim deprimaþi. Eu cred cã ºi 
Dumnezeu ne dã dreptul acesta. Altfel 
depresia ar fi fost eradicatã. S-ar fi gãsit un 
vaccin miraculos, prin care ne puteam 
imuniza. ªi atunci sã fi vãzut cozi! Nici nu era 
nevoie de prea multã publicitate, cã ne-am fi 
aºezat la rând mai ceva ca pentru vaccinul 
contra A H1N1! ªi am fi aºteptat, fãrã sã ne 
certãm între noi, deprimaþii, cât ar fi fost 
nevoie... Doar sã ºtim cã putem pleca acasã 
cu sufletele injectate cu elixirul fericirii! 

Fãrã doar ºi poate cã fiecare dintre noi 
cunoaºte faþa întunecatã a depresiei, senzaþia 
cã alunecãm înspre infern, durerea lãuntricã 

deci !exist

n ultimii ani am întâlnit o mulþime de 
oameni deprimaþi. Surprinzãtor, toþi Îerau vii. Nici mãcar unul dintre ei nu era 

mort! Din pãcate, atunci când suntem 
deprimaþi, începem sã ne comportãm ca 
niºte oameni care ºi-au încheiat socotelile 
cu lumea aceasta. Vrem sã fim din ce în ce 
mai singuri, dacã se poate ne izolãm într-o 
camerã întunecatã, cu luminã puþinã, ca sã 
nu fim „deranjaþi” de prieteni. Teoriile 
noastre despre viaþã devin din ce în ce mai 
dramatice, ne gândim cã viaþa nu mai are 

imagine de sine înfloritã ºi exageratã. O 
gândire despre noi înºine echilibratã este 
cheia multor reuºite. Sã nu avem gânduri 
înalte despre noi înºine, dar nici sã nu ne 
subestimãm! Cu alte cuvinte, sã avem o 
imagine de sine cumpãtatã. Ne analizãm 
defectele, calitãþile, ºtim ce putem ºi ce nu 
putem face ºi mergem mai departe, 
îmbunãtãþindu-ne din mers nu doar imaginea 
de sine, ci ºi caracterul. 

3) Sprijinul social: Modul în care ne 
raportãm la cei din jurul nostru ºi 
interacþionãm cu ei este foarte important. 
Începând de la familie, prieteni, confidenþi, 
colegi, orice punte de legãturã cu lumea care 
ne înconjoarã este un colac de salvare pentru 
depresivi. Creaþi punþi de legãturã cu cei din 
jurul vostru. Ajutaþi ºi lãsaþi-vã ajutaþi. Cãutaþi 
ºi veþi gãsi oameni de încredere, care înþeleg 
prin ce treceþi. O vorbã spusã la vremea 
potrivitã alinã uneori mai mult decât un 
medicament. 

Orice om trece prin situaþii în care se simte 
stresat, obosit ºi deprimat. Problema intervine 
atunci când depresia ne afecteazã viaþa de zi 
cu zi, atunci când este diagnosticatã ºi devine 

o afecþiune. Dacã nu ne descurcãm singuri, 
este important sã apelãm la ajutor de 
specialitate. ªedinþele de psihoterapie rezolvã 
aceste situaþii în cele mai multe cazuri. Iar 
dacã este nevoie, putem apela ºi la consult 
psihiatric. Cu alte cuvinte, trebuie sã ºtim cã 
existã soluþii sã ieºim din depresie. Ne facem 
singuri rãu dacã aºteptãm doar sã treacã de la 
sine. 

    ªi nu uitaþi: În viaþã nu este important de 
câte ori cazi, ci de câte ori te ridici! 

                       Psiholog, Iosif Dicher

         Asociaþia de Luptã Împotriva Depresiei
                           Tel: 0745952516

Sunt  deprimat,
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Dacã Hristos Dacã Hristos 
a înviat...

Dacã Hristos a înviat din 
morþi, atunci ºtim sigur 
cã existã Dumnezeu, ºtim 

cum este El ºi cum Îl putem cunoaºte 
personal. Universul capãtã sens ºi scop 
ºi este posibil sã Îl cunoºti pe Dumnezeu 
chiar ºi în zilele noastre. Pe de altã parte, 
dacã Hristos nu a înviat din morþi, atunci 
creºtinismul este doar o piesã de muzeu 
interesantã... atât ºi nimic mai mult. Nu 
are niciun suport real. Deºi este o idee 
înãlþãtoare, totuºi, fiindcã nu are nicio 
bazã realã, nu meritã sã te ambalezi prea 
mult. Aceasta înseamnã cã martirii care s-
au dus cântând la lei ºi misionarii 
contemporani care ºi-au dat viaþa în 
Ecuador ºi în Congo în timp ce 
propovãduiau credinþa creºtinã altora... 
au fost niºte sãrmani naivi.

În jurul anului 1930, Frank Morrison, un 
tânãr avocat britanic, convins cã învierea lui 
Hristos era doar o fabulã, s-a hotãrât sã facã un 
serviciu întregii lumi, demascând o datã pentru 
totdeauna aceastã înºelãciune ºi superstiþie. În 
calitate de avocat, considera cã are acea 
capacitate criticã necesarã unei filtrãri precise 
a dovezilor, admiþându-le conform criteriilor 
stricte care reglementeazã desfãºurarea unui 
proces în justiþia contemporanã.

Totuºi, în timp ce fãcea cercetãri asupra 
cazului de faþã, s-a întâmplat ceva uimitor: a 
descoperit cã acest caz nu era nici pe departe 
atât de uºor pe cât îºi închipuise. Drept urmare, 
primul capitol din cartea sa Cine a miºcat 
piatra? este intitulat „Cartea care nu a vrut sã 
fie scrisã". Descrie aici cum s-a convins (deºi nu 
dorea acest lucru) de realitatea învierii lui 
Hristos, în timp ce examina dovezile cazului.

Moartea lui Iisus

A fost învierea lui Iisus doar o 
legendã?

Iisus a murit printr-o execuþie publicã pe 
cruce. Conducãtorii de atunci au spus cã din 
cauza unei hule; Iisus a spus cã a murit ca sã 
plãteascã pentru pãcatele noastre. Dupã ce a 
fost torturat în mod groaznic, picioarele ºi 
încheieturile mâinilor I-au fost pironite pe o 
cruce, unde a fost lãsat sã atârne, murind apoi 
prin asfixiere lentã. Pentru a se asigura cã este 
mort, soldaþii romani I-au înfipt o lance în 
coaste.

Trupul Sãu a fost înfãºurat apoi în pânzã de 
in îmbibatã cam cu 50 de kg de mirodenii 
lipicioase ºi a fost pus într-un mormânt sãpat în 
stâncã. Un bolovan de aproape douã tone a fost 
rostogolit la intrare, blocând-o total. Întrucât 
Iisus anunþase public cã va învia din morþi dupã 
trei zile, au fost lãsaþi ºi câþiva soldaþi romani de 
strajã. În plus, intrarea în mormânt a fost sigilatã 
cu sigiliul roman oficial, mormântul 
declarându-se astfel proprietate romanã.

În ciuda tuturor acestor precauþii, dupã trei 
zile trupul lui Iisus nu mai era în mormânt. 
Numai îmbrãcãmintea Sa funerarã rãmãsese 
acolo, pãstrând exact forma trupului Sãu. 
Bolovanul care sigila intrarea în mormânt a fost 
gãsit pe o pantã, la distanþã de mormânt.

Prima explicaþie a învierii lui Iisus 
a fost cã ucenicii I-au furat trupul! În 
Matei 28:11-15 vedem care a fost reacþia 
conducãtorilor religioºi când gãrzile le-au adus 
ºtirea – de neînþeles ºi enervantã – cã trupul lui 
Isus dispãruse. Le-au dat bani soldaþilor, 
zicându-le sã le spunã oamenilor cã ucenicii 
veniserã în timpul nopþii ºi Îi furaserã trupul, în 
timp ce ei, soldaþii, dormeau. Explicaþia aceasta 
era atât de ºubredã, încât Apostolul Matei nici 
mãcar nu s-a ostenit sã gãseascã argumente 
contra ei! Ce judecãtor ar sta sã te asculte 
spunând cã ºtii tu cã în timp ce dormeai, 
vecinul þi-a intrat în casã ºi þi-a furat televizorul? 
Cine ºtie ce se întâmplã în jurul lui când 
doarme? O astfel de mãrturie ar provoca râsete 
în orice tribunal.

În plus, avem de-a face ºi cu un lucru 
imposibil din punct de vedere psihologic ºi etic. 
Tot ceea ce ºtim despre ucenici ºi despre 
caracterul lor ne face sã ne dãm seama cã nu ar 
fi furat nicidecum trupul lui Hristos. Dacã ar fi 
fãcut aºa ceva, însemna cã ulterior ar fi 

rãspândit în mod deliberat o minciunã, ce avea 
sã înºele numeroºi oameni ºi sã provoace 
moartea a mii dintre ei. De asemenea, dacã 
presupunem cã unii ucenici ar fi conspirat sã-I 
fure trupul, era imposibil apoi sã fi ascuns acest 
lucru de ceilalþi ucenici.

Fiecare ucenic a avut de înfruntat o 
încercare: a torturilor ºi a martirajului, pentru 
declaraþiile ºi convingerile proprii. Oamenii 
sunt gata sã moarã pentru ceea ce cred cã este 
adevãrat, chiar dacã acel lucru este, în realitate, 
o minciunã. Însã niciodatã nu vor fi gata sã 
moarã pentru o minciunã, ºtiind cã este o 
minciunã. Dacã putem fi siguri cã cineva spune 
adevãrul, acest lucru se întâmplã pe patul de 
moarte. Iar dacã ucenicii Îi luaserã trupul lui 
Iisus, deºi Hristos era încã mort, tot nu am 
putea explica aºa-zisele Sale apariþii dupã 
Înviere.

O a doua ipotezã ar fi cã autoritã-
þile, iudaice sau romane, I-au mutat 
trupul de acolo! Dar de ce? Din moment ce 
tot puseserã gãrzi la mormânt, ce rost mai avea 
sã-I mute trupul? De asemenea, cum se face cã 
autoritãþile au pãstrat tãcerea atunci când 
apostolii au început sã predice în Ierusalim, cu 
îndrãznealã, despre învierea lui Iisus? 
Conducãtorii religioºi fierbeau de furie ºi au 
fãcut tot ce le-a stat în puteri pentru a 
împiedica rãspândirea mesajului cã Iisus a 
înviat din morþi: i-au arestat pe Petru ºi pe Ioan, 
i-au bãtut ºi i-au ameninþat, încercând astfel sã le 
închidã gura. Însã ºi-ar fi putut rezolva 
problema foarte uºor. Dacã trupul lui Hristos ar 
fi fost la ei, ar fi putut sã-L arate într-o paradã pe 
strãzile Ierusalimului. Cu o singurã loviturã ar fi 
reuºit sã înãbuºe creºtinismul în faºã. Faptul cã 
n-au fãcut asta este o dovadã elocventã cã nu 
aveau trupul lui Hristos.

O altã teorie rãspânditã este aceea 
cã femeile au greºit drumul,   
ducându-se la un alt mormânt, din 
cauza ceþii dimineþii ºi fiindcã erau 
copleºite de durere. ªi atunci, în supãrarea 
lor, ºi-au închipuit cã Hristos înviase... dat fiind 
cã mormântul era gol. Cu toate acestea, ºi teoria 
de faþã cade, din pricina aceluiaºi motiv ca ºi 
precedenta. Dacã femeile au greºit mormântul, 
cum se face cã marii preoþi ºi ceilalþi vrãjmaºi ai 
credinþei nu s-au dus la mormântul adevãrat, ca 
sã scoatã trupul lui Iisus de acolo? Mai apoi, este 
de neconceput ca ºi Petru, ºi Ioan sã facã 

        Curãþenie, cumpãrãturi, drob ºi cozonac, ouã 
roºii. Goana nebunã se opreºte doar în Duminica 
Mare, când te aºezi la masã, ciocneºti un ou ºi spui 
Hristos a înviat. Poþi pierde uºor din vedere cã 
afirmaþia pe care tocmai am fãcut-o este miezul 
credinþei creºtine, cã de dovedirea sau infirmarea 
acestei propoziþii atârnã o religie la care aderã, cel 
puþin formal, peste o treime din populaþia globului. 
Aºadar de ce este importantã învierea?
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Dovezile sunt 
pentru 

aceeaºi greºealã... ºi atunci precis cã Iosif din 
Arimateea, proprietarul mormântului, ar fi 
rezolvat dilema. Nu trebuie sã uitãm cã aici nu 
era un cimitir public, ci un loc de 
înmormântare privat. Prin urmare, nu exista 
prin apropiere vreun alt mormânt care sã le 
îngãduie sã facã aceastã greºealã.

Pentru a explica faptul cã 
mormântul era gol, s-a mai avansat o 
altã teorie: a leºinului. Conform acestei 
teorii, Hristos nu a murit, de fapt. Din greºealã 
s-a raportat moartea Lui, dar, de fapt, El doar 
leºinase din cauza epuizãrii fizice, a durerilor ºi 
a sângelui pierdut. Iar când a fost aºezat în 
mormântul rece, a înviat. A ieºit din mormânt 
ºi S-a arãtat ucenicilor Sãi, care au crezut, în 
mod eronat, cã înviase din morþi.

Aceastã teorie este de datã relativ recentã; a 
apãrut prima datã la sfârºitul secolului al XVIII-
lea. Este interesant de remarcat cã dintre toate 
atacurile violente la adresa creºtinismului, care 
au avut loc de-a lungul istoriei, nicio teorie de 
acest gen nu s-a perpetuat încã din vechime. 
Toate declaraþiile din vechime afirmã cu tãrie 
moartea lui Iisus.

Dar hai sã presupunem preþ de câteva clipe 
cã Iisus a fost îngropat de viu ºi a leºinat. Putem 
oare crede cã a supravieþuit trei zile într-un 
mormânt umed, fãrã hranã, fãrã apã, fãrã 
niciun fel de îngrijire? Ar fi avut puterea sã iasã 
din hainele de înmormântare, sã împingã la o 
parte bolovanul cel greoi de la uºa 
mormântului, sã biruiascã gãrzile romane ºi sã 
umble kilometri întregi pe propriile picioare... 
pe acele picioare care fuseserã strãpunse cu 
piroane?! O astfel de teorie este mai 
improbabilã chiar decât realitatea simplã a 
învierii lui Isus. Chiar ºi criticul german David 
Strauss, care nu crede nicidecum în învierea lui 
Isus, a respins aceastã teorie, considerând-o 
neveridicã:

Este cu neputinþã ca cineva care tocmai a 
ieºit din mormânt, pe jumãtate mort, care 
merge târându-se, fiind slãbit ºi bolnav, care 
are nevoie de îngrijire medicalã, de 
bandajare, de o îngrijire atentã ºi care, în cele 
din urmã, a cedat suferinþei, sã le fi lãsat 
ucenicilor impresia cã a biruit mormântul ºi 
moartea... cã este Prinþul vieþii!

În ultimã instanþã, dacã teoria aceasta este 
corectã, înseamnã cã Hristos Însuºi S-a implicat 
în niºte minciuni evidente. Ucenicii Sãi 

În ce priveºte relaþia cu Dumnezeu, 
chestiunea dovezilor este secundarã, nu 
potrivit principiului „crede ºi nu cerceta”, ci din 
cu totul alt motiv. Prezenþa profesorului în sala 
de examen nu îl va împiedica sã copieze pe 
studentul hotãrât s-o facã. Pancarta care 
semnalizeazã existenþa unui post de poliþie 
într-un sat nu îi va împiedica pe hoþi sã fure, 
nici becul roºu care indicã un sistem de 
alarmã activ la bordul unei maºini nu îi va opri 
pe „pasionaþi” sã o spargã. Pentru cel ce le 
vede, nu sunt dovezi suficiente ca sã creadã 
cã existã un profesor, un poliþist sau o alarmã?

În ciuda acestor dovezi, unii vor alege sã îºi 
urmeze planul. Dovezile în sine au valoare 
pentru oamenii cinstiþi, pentru cei care s-ar 
simþi tentaþi la un moment dat, pentru cei 
nehotãrâþi sau pentru gãinari. Este evident cã 

oam
en

i slab
i

oam
en

i slab
i

un om hotãrât nu se va împiedica de ele, ci, la 
o adicã, le va considera niºte provocãri. ªi 
aceasta deoarece, aºa cum spuneam în titlu, 
dovezile sunt pentru oameni slabi; oamenii 
puternici îºi urmeazã planul în ciuda lor. 

Prin urmare, ceea ce conteazã este 
atitudinea noastrã în faþa dovezilor, nu 
dovezile în sine!

Sunt pline închisorile de oameni care sunt 
convinºi cã poliþia existã, dar asta nu i-a 
împiedicat sã fure, sã violeze sau sã omoare. 
Pentru cã, dovezile sunt valabile doar pentru 
cei care nu s-au hotãrât cu adevãrat în ce 
direcþie sã meargã. 

Culmea este cã cei mai mulþi atei cer 
dovezi, deºi ei ºtiu prea bine cã au luat deja o 
hotãrâre! 

                                       Cristi Voiculescu

   Richard Dawkins, 
cunoscut ateu 
militant, a fost 
întrebat într-un 
interviu ce i-ar 
rãspunde lui 
Dumnezeu dacã l-ar 
întreba de ce nu a 
crezut în El, 
presupunând cã ar 
descoperi dupã 
moarte cã existã. A 
reluat citatul din 
Bertrand Russell pe 
care l-a inclus ºi în 
cartea The God 
delusion:
   „Not enough 
evidence, God, not 
enough evidence.” 
(Nu sunt suficiente 
dovezi, Dumnezeule, 
nu sunt suficiente.)

credeau ºi predicau cã murise ºi apoi înviase 
din morþi. Dar Iisus nu a fãcut nimic pentru a 
destrãma aceastã convingere, dimpotrivã, a 
încurajat-o.

Singura teorie care oferã o explicaþie 
convingãtoare a faptului cã mormântul era gol 
este învierea din morþi a lui Iisus Hristos.

Dacã Iisus Hristos a înviat din morþi, 
dovedind astfel cã El este Dumnezeu, atunci 
înseamnã cã El este viu ºi astãzi. ªi nu doreºte 
doar închinarea noastrã; doreºte sã Îl 
cunoaºtem ºi sã vinã în viaþa noastrã. Iisus 
a spus: „Iatã, Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude 
cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, 
voi cina cu el, ºi el cu Mine“ (Apocalipsa 3, 20).

Carl Gustav Jung spunea: „Nevroza 
principalã a vremurilor noastre este goliciunea 
spiritualã.“ Toþi ne dorim din suflet ca viaþa 
noastrã sã aibã sens, sã aibã profunzime. Ei 
bine, Iisus ne oferã o astfel de viaþã, bogatã, 
plinã de sens, printr-o relaþie cu El. Iisus a spus: 
„Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi s-o aibã din 
belºug” (Ioan 10:10). Întrucât Iisus a murit pe 
cruce, luând asupra Sa toate pãcatele omenirii, 
este acum în mãsurã sã ne acorde iertarea Sa, sã 
ne accepte aºa cum suntem ºi sã ne cheme la o 
relaþie personalã cu El.

Îl poþi invita pe Iisus Hristos sã vinã în viaþa 
ta chiar în clipa aceasta. Îi poþi spune: „Doamne 
Iisuse Hristoase, Îþi mulþumesc cã ai murit pe 
cruce pentru pãcatele mele. Te rog sã mã ierþi ºi 
sã vii în viaþa mea chiar acum. Îþi mulþumesc cã 
îmi oferi ocazia de a avea o relaþie personalã cu 
tine, de a Te cunoaºte.“

 

Textul este un fragment din articolul Dincolo 
de credinþa oarbã, de pe site-ul everystudent.ro. 
Dacã vrei sã citeºti tot articolul, viziteazã pagina: 
http://www.everystudent.ro/a/dincolo.html.

Ce înseamnã pentru tine învierea 
lui Iisus Hristos
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 Fiecare dintre noi este o fiinþã unicã! Un 
argument în favoarea unicitãþii noastre este 
configuraþia ADN pe care fiecare dintre noi o are. 
Probabilitatea de a gãsi pe cineva ca tine este 1:10 
la puterea 2.400.000.000. Numãrul acesta este 
aºa de mare încât dacã ai scrie fiecare cifrã latã de 
25 mm, ai avea nevoie de o foaie de hârtie lungã 
cât circumferinþa pãmântului pe la ecuator. Ca sã vã 
faceþi o idee de mãrimea acestui numãr de sub 
unu, trebuie sã ºtiþi cã experþii presupun cã în 
univers existã 10 urmat de 76 zerouri de particule. 
In concluzie, ce înseamnã toate acestea? Cã este, 
practic, imposibil sã mai existe cineva ca tine. EªTI 
UNICAT. Dumnezeu, dupã ce te-a creat, a spart 
forma în care te-a „turnat”. Nu eºti un produs pe 
bandã. Eºti unic ºi de aceea nimeni de-a lungul 
istoriei nu te-ar putea înlocui. Asta înseamnã cã ai 
abilitãþi deosebite ºi un rol unic. „Dumnezeu nu face 
rebuturi”  spunea cineva. Existã un scop pentru 
care exiºti pe acest pãmânt. ªtii care este? Þi-ai 
pus vreodatã întrebarea „De ce sunt aici?“

Am auzit odatã un citat care suna cam aºa: „Cea 
mai mare tragedie a zilelor noastre este cã cei mai 
mulþi oameni merg în mormânt având în ei o 
melodie unicã, necântatã încã.”

Eu cred cã atunci când am venit pe aceastã lume 
am adus cu noi ceva ce nimeni n-ar putea aduce. 
Ceva unic, deosebit de restul. Ne-am nãscut având 
în inimã o „melodie” superbã, datã de Dumnezeu, 
pe care numai noi o putem cânta ºi nimeni altcineva 
din aceastã lume. Avem ceva de dat lumii, ceva ce 
nimeni n-ar putea înlocui. Þi-a trecut prin minte 
vreodatã acest lucru? Te-ai gândit cã ai putea avea o 
menire unicã?

Cu siguranþã are de-a face cu unicitatea ta. Ai 
talente, înzestrãri, deprinderi care te fac unic. 
Nimeni n-ar putea interpreta „melodia ta” în locul 
tãu. Tocmai de aceea ar fi cu adevãrat o tragedie sã 
o ducem cu noi în mormânt, fãrã sã o fi cântat: era 
ceva ce numai noi puteam cânta... ºi nimeni n-a 
auzit.

Trãim într-o lume în care cei mai mulþi oameni au 
o mentalitate orientatã spre sine. Eul este centrul 
atenþiei lor. Puteþi vedea asta începând cu primele 
luni de viaþã ale unui copil... pânã la reclamele de la 
ciocolata Primola sau cartofii prãjiþi de la Mc 
Donalds: „Nu-i  împarþi cu nimeni.” ªi totuºi ne 
confruntãm cu o ciudãþenie în zilele noastre. Dacã 
aþi avut ocazia sã treceþi prin câteva interviuri, aþi 
sesizat uºor cã ceea ce se cautã cel mai mult sunt 
oamenii care pot interacþiona, care pot colabora cu 
ceilalþi sau îi pot conduce. Societatea este sãtulã de 
mediocritate; companiile cautã oameni care au 
depãºit aceastã condiþie  oameni care sunt în stare 
sã-i influenþeze pe alþii ºi sã-i conducã. ªi este de la 
sine înþeles cã influenþa trebuie sã fie beneficã.

O melodie 

         îngropatã

    „Din punct de vedere fizic, fiecare dintre noi avem o bãtaie unicã a inimii. Aºa 
cum fiecare avem o amprentã unicã, ochi unici, voce unicã, bãtãile inimii noastre 
sunt puþin diferite de toate celelalte. Este uimitor faptul cã dintre miliarde de 
oameni care care au trãit vreodatã, nici unul nu a avut bãtãi ale inimii identice cu 
ale tale” – spunea Rick Warren în cartea sa „Viaþa condusã de scopuri“ (Editura Life, p. 246)

Ca student, se presupune cã, din start, ai 
potenþialul de a avea un impact mult mai mare 
decât media. Aºadar, este foarte probabil ca 
„melodia” ta sã influenþeze oamenii mai mult decât 
numeroase alte „melodii”. 

Ce þi-ar plãcea sã faci: sã îngroºi rândul celor 
care aduc suferinþã ºi necaz în aceastã lume sau 
sã aduci rãspunsuri la problemele ei? Sã fii o parte 
a problemei sau o soluþie, ajutând prin influenþa ta 
pozitivã? Sã îngroºi rândurile mediocritãþii sau sã 
ieºi în evidenþã ca un model respectat ºi demn de 
urmat? Alege sã cânþi „melodia” cu care ai fost 
creat, trãieºte-þi unicitatea, gãseºte-þi menirea ºi 
împlineºte scopul cu care ai fost adus aici pe 
pãmânt!

Dar bine, o sã mã întrebi, cum pot sã ºtiu care 
este melodia pe care o am de cântat? Care este 
scopul meu în aceastã lume? Încotro sã o iau?

Am citit odatã o povestire care m-a impresionat. 
Doi prieteni, mari amatori de distracþii, s-au hotãrât 
sã-ºi petreacã ziua într-un labirint construit special 
pentru amuzament. Acesta era suficient de mare 
încât sã-þi poþi petrece o grãmadã de timp înãuntru 
fãrã sã gãseºti o cale de ieºire. Unul dintre cei doi 
era aproape sigur cã va rezolva misterul labirintului 
printr-o abordare matematicã. Însã, dupã câteva ore 
de orbecãialã ºi învârtire în cerc, au ajuns epuizaþi ºi 
înfometaþi. Trebuiau sã recunoascã faptul cã „se 

cam pierduserã”. La un moment dat însã, cineva s-a 
apropiat de ei ºi le-a spus:

- Vã urmãresc de ceva timp din turnul de control 
al labirintului ºi constat cã v-aþi pierdut.   

- Da de unde, încã vreo câteva cotituri ºi suntem 
afarã, rãspunse matematicianul. Auzi, n-ai cumva un 
sandvici, îl întrebã apoi. 

- Domnilor, spuse cel din turnul de control, mã 
vãd totuºi nevoit sã vã conduc spre ieºire. În curând 
se întunecã ºi trebuie sã închidem. De fapt, sunteþi 
foarte aproape. Facem pe aici la stânga, acum la 
dreapta ºi din nou la stânga. Gata... Suntem afarã!

Aºa stau lucrurile ºi în realitate! Avem nevoie de 
„Cineva” „din turnul de control” care sã ne ajute sã 
înþelegem cel mai bine pe unde este ieºirea; cineva 
care vede imaginea de ansamblu – ºtie cum am 
intrat, unde suntem, dar mai ales pe unde sã ieºim.

Creatorul nostru ºtie cel mai bine scopul cu care 
ne-a creat. Dumnezeu ºtie cel mai bine care este 
menirea noastrã pe acest pãmânt. El este primul 
care nu doreºte sã trãim în mediocritate, ci sã avem 
un impact extraordinar ºi unic în aceastã lume. Ai 
fost creat sã foloseºti valoarea ta unicã într-un mod 
în care vei aduce o schimbare unicã în aceastã lume  
ºi nimeni altcineva n-ar putea s-o facã la fel de bine! 
Când vei face aceasta, nu vei mai avea probleme cu 
imaginea de sine: pentru cã, împreunã cu 
Dumnezeu, vei face lucruri pe care nimeni altcineva 
n-ar putea sã le facã. Dã-I lui Dumnezeu ºansa de a 
te ajuta sã-þi împlineºti menirea ºi de a avea un 
impact maxim în aceastã viaþã. Un proverb danez 
spune: „Talentele ºi abilitãþile mele sunt darul lui 
Dumnezeu pentru mine. Ce fac cu aceste daruri însã 
este darul meu pentru Dumnezeu.” El ºtie cum sunã 
acea melodie unicã din noi, pentru cã El a pus-o în 
noi. ªi tot El ºtie ºi cum am putea-o interpreta. 

Dacã vrei sã Îl înþelegi, te-am putea ajuta. 
Cautã-ne, te rugãm, la  sau 

pe site:  

Edmund Burke spunea: „Pentru ca rãul sã triumfe 
în aceastã lume, este suficient ca oamenii de bine 
sã nu facã nimic.” 

              

redactia@fitzuica.ro
www.fitzuica.ro.

Nu sta degeaba! Nu lãsa ca „muzica” ta sã meargã 
cu tine în mormânt, necântatã!  
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În magazinul de piese auto, un proprietar de 
Trabant îi zice vânzãtorului:

–Pentru Trabantul meu, aº dori douã 
ºtergãtoare de parbriz.

–OK, mi se pare un schimb corect, îi rãspunde 
vânzãtorul. 

Un turist intrã într-un magazin de animale de 
casã ºi începe sã se uite la exemplarele expuse. 
La un moment dat, intrã un tip în magazin ºi îi 
zice vânzãtorului: 
 –Daþi-mi o maimuþã C, va rog! 
 –Vânzãtorul se duce la o cuºcã mai dosnicã, 
scoate maimuþa afarã, îi pune lesã ºi o 
înmâneazã cumpãrãtorului, dupã care spune: 
 –Vã costã 5.000 de dolari. 
 Cumpãrãtorul plãteºte fãrã sã crâcneascã ºi 
pleacã. Mirat, turistul îl întreabã pe vânzãtor: 
 –Dar cât de scumpã e maimuþa asta! De ce? 
 La care vânzãtorul îi rãspunde: 
 –Pai, maimuþa asta ºtie sã programeze în C, 
scoate cod foarte compact, fãrã bug-uri etc. 
 –Poftim?! Vãd cã mai aveþi de vânzare ºi o 
maimuþã care costã 10.000 de dolari! Asta ce 
mai face? 
 –Maimuþa aceea programeazã în C++, Visual 
C++ ºi ºtie ºi ceva Java. 
 –ªi aceea pe care scrie 50.000 de dolari ce 
mai ºtie?! Costã mai mult decât celelalte douã la 
un loc! 
 Sincer sã fiu, n-am vãzut-o sã facã ceva, dar 
celelalte douã îi spun Project Manager.

   

Cum îþi dai seama cã un avocat minte? I se 
deschide gura!

   

Doi nebuni evadeazã din ospiciu. Dupã ce sar 
toate gardurile, zice unul: 

–Acum hai înapoi repede! Ne-a ieºit foarte bine 
repetiþia generalã!

  

O blondã se plimbã agale pe carosabil, cu o 
coalã de hârtie sub braþ. Un poliþai o vede ºi o 
întreabã: 
 –Nu vã supãraþi, ce faceþi acolo? 
 –Nu se vede? Mã plimb cu A4!

   

 La ora de psihologie, profesorul le prezintã 
elevilor cele trei stãri ale psihicului uman: starea 
de calm, cea de iritare ºi cea de enervare. Apoi 
scoate un celular, formeazã un numãr de telefon 
ºi spune: 

–Alo, bunã seara! Aº dori cu Gicã. 

–Nu locuieºte niciun Gicã aici, i se rãspunde 
calm. 

–Aceasta a fost starea de calm, le spune 
profesorul elevilor. Formeazã apoi acelaºi numãr 
de telefon ºi zice: 

–Alo, bunã seara! Gicã este acasã? 

–Domnule, v-am mai spus, Gicã nu locuieºte 
aici, i se rãspunde de aceastã datã cu iritare. 

Profesorul spune: 

–Aceasta a fost starea de iritare. 

Formeazã acelaºi numãr de telefon a treia 
oarã ºi spune: 

–Alo, bunã seara! Gicã este acasã? 

Acum, de-a dreptul enervat, interlocutorul îi 
spune: 

–Dar, domnule, nu înþelegi odatã? Ai sunat a 
treia oarã, nu este niciun Gicã aici! 

–Acestea au fost cele trei stãri, conchide 
profesorul, satisfãcut de micul lui experiment.

Inteligentul de Bulã vine din spatele clasei ºi 
zice: 

–Mai existã o stare în psihicul uman: cea de 
disperare. 

Ia telefonul, formeazã numãrul cunoscut deja 
ºi spune cu aplomb: 

–Alo, sunt Gicã. M-a cãutat cineva?

 

Analistul programator cãtre programator:

–Tu apucã-te sã scrii codul, eu mã duc sã vãd 
ce vrea clientul.

Pe Transfãgãrãºan urca Loganul poliþiei în 
marºarier. Un trecãtor îi întreabã pe poliþiºti: 

–Bine, mãi bãieþi, de ce urcaþi voi pe 
traseul ãsta periculos cu spatele? 

–Pãi, ne-am gândit cã, dacã nu gãsim loc 
de întors sus, vom putea coborî cu faþa. 

–Dupã un timp, echipajul poliþiei coboarã 
din nou Transfãgãrãºanul, tot în marºarier. 
Trecãtorul îi întreabã din nou: 

–Bine, mãi bãieþi, dar de ce coborâþi 
Transfãgãrãºanul cu spatele? 

–Am avut noroc. Am gãsit loc de întors!

              Cum sã supravieþuieºti perioadei 1-8 martie
                  Dacã nu ai câºtigat recent la Loto sau nu þi-a murit de curând o mãtuºã bogatã ºi generoasã,                  atunci ai nevoie de un plan de rezervã în perioada 1-8 martie. Ne-am fãcut timp sã scriem un    scurt ghid de comportament salvator.

- Începând cu jumãtatea lunii februarie, fã vizite frecvente la secþia de boli infecþioase a celui mai apropiat spital. O boalã serioasã îþi va da o justificare bunã sã stai acasã.
- Sunã-þi prietena la miezul nopþii ºi propune-i sã luaþi o pauzã... pe motivul cã nu o meriþi. - Strãnutã zgomotos deasupra mãrþiºorului, ºterge-þi nasul viguros, explicã tuturor cã ai o gripã nasoalã, apoi oferã mãrþiºorul cu graþie în stânga ºi în dreapta. La sfârºitul sãptãmânii nu uita sã-l returnezi celui care þi l-a închiriat.
- Explicã tuturor cã te-ai înscris într-o organizaþie care militeazã pentru egalitate între bãrbaþi ºi femei, apoi plânge-te cã de mulþi ani n-ai mai primit nici flori, nici mãrþiºoare.
- Vopseºte un gândac de bucãtãrie în roºu cu picãþele negre, apoi întreabã-þi colegele dacã le plac mãrþiºoarele cu buburuze.
- Trimite e-mailuri cu flori virtuale ºi declaraþii siropoase fiecãrei persoane de sex feminin pe care o cunoºti. Când te întâlneºti cu ele, întreabã-le dacã ºi-au printat felicitarea pe care le-ai trimis-o ºi oferã-te sã o înrãmezi.
- Scoate-þi o adeverinþã cã eºti alergic la polen, apoi flutur-o prin faþa fetelor drept scuzã cã n-ai putut sã te apropii de locurile unde se vând flori ºi mãrþisoare.
- Tatueazã-þi un mãrþiºor uriaº pe piept ºi vino la ºcoalã fãrã tricou. Asta te va scuti de explicaþii... mulþi ani de acum înainte. 

   
Ghid extrem de practic

Cristi Voiculescu

Glume

Înainte de a pleca în Europa pentru douã 
sãptãmâni, un om de afaceri se opreºte în faþa City 
Bank din New York ºi coboarã dintr-un Rolls Royce. 
Intrã ºi cere un împrumut de 5.000 de dolari. Drept 
garanþie, lasã limuzina. Când se întoarce dupã douã 
sãptãmâni, restituie cuminte împrumutul de 5.000 
de dolari ºi dobânda de 15.40 de dolari. 

Nedumerit, bancherul îl întreabã: 

 Domnule, între timp am aflat cã sunteþi 
multimilionar. Iertaþi-mã, de ce aþi avut nevoie de 
împrumutul de 5.000 de dolari? 

 Ia spuneþi-mi: unde mi-aº mai fi putut parca 
limuzina în Manhattan douã sãptãmâni cu 15.40 
de dolari? 

Trei studenþi aveau de dat un examen. Unul era 
pregãtit foarte bine, altul mediocru, iar cel de-al 
treilea deloc. Intrã în examen primul, cel pregãtit 
foarte bine. Când iese, este întrebat cum a fost. 

–Pãi, cum sã fie? Ca de la profesor la profesor. 

Intrã ºi al doilea, cel mediocru. Când iese, este 
întrebat ºi el cum a fost. 

–Ca de la profesor la student. 

Intrã ºi al treilea student, iar când iese...

–Cum a fost? 

–Ca de la popã la credincios. El punea întrebarea, 
eu îmi fãceam cruce. Eu dãdeam raspunsul, el îºi 
fãcea cruce. 



Fitzuica22 Fitzuica 2320
10

20
10

Î

Te protejeazã de bolile cu transmitere sexualã,

Te protejeazã de sarcinile 
nedorite. Te fereºte de comparaþii ºi situaþii 
dureroase.

Te fereºte de 
tentaþii ulterioare ºi de infidelitate.

n familia mea sexul era un subiect tabu. Era de la 
sine înþeles cã este ceva intim, despre care nu se 
vorbeºte. Aºa se face cã la vârsta pubertãþii     

mi-am fãcut o idee despre subiect de pe unde am 
putut. Cum cartea de anatomie vorbeºte prea puþin 
despre subiect, mai mult în termeni care au legãturã 
cu perpetuarea speciei, surse de informaþii mai 
accesibile mi-au fost calculatorul, televizorul ºi 
revistele. 

 Pe toate canalele mesajul este în mare parte 
acelaºi: poþi face sex oricând, cu oricine, dar ai mare 
grijã sã te protejezi! Câteodatã, în filmele romantice, se 
strecoarã ideea cã este bine sã faci sex doar cu 
persoana de care eºti îndrãgostit. Ce conteazã cã ai 
cunoscut-o acum o sãptãmânã?!

 Ici, colo mai gãseºti, la fapt divers, ca o ciudãþenie 
a naturii, câþiva care susþin cã vor sã se pãstreze caºti 
pânã la cãsãtorie. Sunt catalogaþi direct ca inadaptaþi, 
ciudaþi ori habotnici religioºi. Dar de ce ne stârnesc ei 
curiozitatea? Ce anume stã în spatele hotãrârii lor 
aparent bizare? Ideea biblicã a pãstrãrii virginitãþii 
pânã la cãsãtorie pare din start o idee învechitã ºi 
neinteresantã în zilele noastre. Dar chiar meritã 
aruncatã la coºul de gunoi? 

 Din punct de vedere practic, avem motive sã 
adoptãm principiile biblice în ce priveºte viaþa sexualã. 

 lucru 
nu tocmai de neglijat, mai ales când vedem amploarea 
ravagiilor fãcute de SIDA. 

 Cei ce pãstreazã relaþia sexualã doar în 
cadrul cãsniciei sunt feriþi de comparaþiile dureroase ºi 
distrugãtoare cu ceilalþi parteneri sexuali. Totodatã se 
apãrã ºi de situaþia foarte dureroasã când unul dintre 
parteneri este extrem de îndrãgostit, în vreme ce 
celãlalt este interesat doar de plãcere. 

 Se spune cã 
dorinþele noastre sexuale au motor de Ferrari, dar 
frâne de bicicletã. Dacã ne atâþãm ºi ne hrãnim 
dorinþele sexuale în mod nesãnãtos, ne va fi tot mai 
greu sã-i fim credincioºi partenerului de viaþã. 
Statisticile divorþurilor reflectã rezultatele valorilor 
noastre sexuale. Ar fi naiv sã crezi cã, dacã ai avut 20 
de parteneri sexuali pânã la casãtorie, dupã noaptea 
nunþii te vei mulþumi cu unul singur tot restul vieþii.

 Motivele practice enumerate mai sus par suficient 
de solide pentru a ne face sã luãm în consideraþie 
ceea ce ne învaþã Biblia despre relaþia sexualã. Dar 
mai existã câteva motive, chiar mai importante, ca sã 
pãstrãm actul sexual doar pentru cãsnicie. 

 Mai întâi, Dumnezeu a conceput actul sexual ca sã 
ne exprimãm dragostea ºi intimitatea în mod fizic, nu 
doar pentru a ne bucura, pur ºi simplu, de plãcere. 
Relaþia sexualã este un lucru foarte important ºi 
profund ºi tocmai de aceea poate avea urmãri 
distrugãtoare dacã nu are loc în condiþiile lãsate de 

Dumnezeu. Poate ai auzit ºi tu povestea bãrbatului 
care a dat în judecatã o companie care producea 
maºini de tuns iarba, pe motiv cã se rãnise în timp ce 
folosea maºina pentru a fasona un gard viu. La proces 
a susþinut cã în instrucþiunile de utilizare ale produsului 
nu era menþionat cã nu poate fi folosit în acest scop. 
Cam la fel stau lucrurile ºi cu actul sexual: are un scop 
în sine, dar fiindcã are aºa de mare putere, poate 
provoca mult rãu dacã nu este folosit conform 
instrucþiunilor Creatorului sãu.

Pentru a putea înþelege concepþia biblicã despre 
actul sexual, trebuie sã înþelegem diferenþa dintre 
dragostea adevãratã ºi simpla dorinþã fizicã. Dragostea 
preþuieºte ºi onoreazã persoana iubitã ºi doreºte ce-i 
mai bun pentru ea. Dragostea se concentreazã asupra 
celuilalt; este lipsitã de egoism, are spirit de sacrificiu 
ºi nu poate sã nu-i fie devotatã celuilalt. Dorinþa fizicã, 
pe de altã parte, cautã sã se foloseascã de oameni sau 
de diferite lucruri, pentru a-ºi satisface nevoile ºi pentru 
a-ºi împlini dorinþele. Se concentreazã asupra propriei 
persoane, este egoistã ºi respinge orice fel de dedicare 

în relaþia cu celãlalt.

 Nici cãsnicia nu garanteazã dragostea pe viaþã, dar 
dacã este luatã în serios, ca un angajament 
necondiþionat de credincioºie pe viaþã, te va ajuta, cu 
siguranþã, sã ºtii dacã ceea ce trãieºti este dragoste 
adevãratã sau simplã dorinþã fizicã. Cãsnicia joacã rolul 
hârtiei de turnesol în cazul relaþiilor, scoþând la ivealã, 
sau nu, dedicarea. 

 
 Ei bine, cãsnicia ne dã 

rãspunsul: „Eºti gata sã te dedici pe viaþã acestei 
persoane?”

Dacã nu vrei sã faci asta, atunci nu existã dragoste 
sincerã, iar actul sexual este doar plãcere fizicã. Dorinþa 
fizicã este puternicã, dar este egoistã în sine ºi se 
opune dragostei. Dacã vom cultiva dorinþa fizicã, 
aceasta ne va târî inevitabil spre izolare, singurãtate, 
nesiguranþã ºi uscãciune sufleteascã. Ce ne mai 
rãmâne când plãcerea fizicã începe sã ne plictiseascã 
ºi nu ne mai satisface? 

În mod clar, dragostea însoþitã de dedicare 
presupune multe eforturi ºi sacrificii. Dacã înlocuim 
dragostea cu dorinþa trupeascã, în cele din urmã 
rãmânem doar cu niºte senzaþii lipsite de sens care, la 
un moment dat, îºi vor pierde noutatea ºi nu ne vor 
satisface niciodatã pe deplin. Nici mãcar pe plan fizic!

Desigur, prezentatã astfel, dragostea pare 
complicatã ºi greu de întreþinut. Însã la urma urmei, ºtiþi 
sã existe ceva foarte valoros, care sã se dobândeascã 
gratis sau instantaneu? 

Cum putem ºti dacã iubim pe cineva suficient de 
mult pentru a face dragoste?

Despre dragoste în epoca sexului

Patru lucruri pe care nu le ºtii despre actul 
sexual protejat

. Prezervativul nu te scapã de o sarcinã nedoritã. 

prezervativele nu protejeazã împotriva HIV în 20% dintre 
cazuri.

O femeie din trei se va 
infecta cu papilovirus chiar dacã partenerul foloseºte 
prezervativ.

Bolile cu transmitere sexualã se transmit deseori prin 
contactul direct cu pielea, chiar ºi atunci când este folosit 
prezervativul.

 
Cercetãrile aratã cã 10-18% dintre cuplurile care au folosit 
prezervative într-un an s-au confruntat cu apariþia unei sarcini.

. Cercetãrile publicate de Departamentul Medical al 
Universitãþii Texas ºi de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii relevã 
cã 

 Din 20 de persoane care au act sexual protejat cu 
purtãtori ai virusului HIV, se vor infecta 1-4 persoane. Unul 
dintre motivele pentru care prezervativele nu previn 
transmiterea SIDA este cã prezervativele din latex au mici gãuri 
pe suprafaþa lor. Sperma este mai mare decât aceste gãuri, dar 
virusul SIDA este de 50 de ori mai mic decât ele ºi poate trece 
uºor (Sursa: Dr. C. M. Roland, editor al revistei Rubber 
Chemistry and Technology). Ca sã înþelegeþi cât de uºor îi este 
virusului sã treacã prin aceste gãuri, închipuiþi-vã cum trece o 
minge de ping-pong printr-un coº de baschet! Uºor sau greu?

 Un studiu din 2006 aratã cã prezervativul protejeazã de 
infectarea cu Papilloma virus (HPV – responsabil de cancerul de 
col uterin) în doar 70% dintre cazuri. 

 În România, în fiecare an, aproximativ 3.500 de 
femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin ºi peste 2.000 
mor din cauza acestei boli. Statisticile plaseazã Romania pe 
primul loc în Europa în ceea ce priveºte numãrul cazurilor de 
cancer de col uterin. 

 

 Aceasta se întâmplã deoarece germenii 
bacterieni ºi virali care provoacã bolile cu transmitere sexualã    
(ca papilovirusul uman, chlamidia, herpesul ºi sifilisul) nu 
afecteazã doar o parte a corpului, ci pot infecta orice loc din 
zona genitalã atât la bãrbaþi, cât ºi la femei.

1

2

3.

4.



Fitzuica24 20
10 Fitzuica 2520
10

Prea slabã? Prea grasã? Picioare prea scurte sau faþa 
prea latã? Fiecare fatã gãseºte cel puþin un lucru care o 
nemulþumeºte la corpul sãu. Vestea bunã este cã acum 
avem atâtea opþiuni în materie de îmbrãcãminte, 
accesorii, make-up, încât ne putem „cosmetiza” micile 
imperfecþiuni. Vestea proastã este cã de multe ori ne 
cam ia valul modei ºi uitãm cã nu toate hainele ºi 
accesoriile la modã ni se potrivesc. Iatã câteva idei care 
te vor ajuta sã îþi alegi hainele ºi accesoriile adecvate 
aspectului tãu!

Dacã eºti scundã ºi slãbuþã, existã câteva trucuri care 
te vor ajuta în alegerea garderobei. Încearcã sã porþi o 
culoare dominantã din cap pânã în picioare. Dacã acest 
lucru nu este posibil tot timpul, atunci topul ºi 
pantalonii ar trebui sã fie în culori complementare. 
Astfel se creeazã o linie alungitã, ce te face sã pari mai 
înaltã. Oricum, evitã sã porþi culori contrastante în 
partea de sus, faþã de partea de jos (pantaloni negri cu 
bluzã roºie, fustã albã cu top albastru aprins). Va da 
impresia cã eºti tãiatã în douã ºi va accentua faptul cã 
eºti micã de staturã ºi slãbuþã sau plinuþã.

Poartã pantofi cu tocuri! Nu tocuri foarte înalte; cele 
între 3 ºi 6 cm sunt potrivite. De asemenea, asigurã-te cã 
pantofii ºi dresurile se potrivesc la culoare. În timpul 
verii, sandalele în culori asemãnãtoare cu nuanþa pielii 
tale creeazã iluzia cã eºti mai înaltã.

Dacã eºti plinuþã, poartã haine potrivite mãrimii 
tale! Unele fete poartã haine foarte strâmte, altele, 
foarte largi. În ambele cazuri, vei pãrea mai mare. 
Creeazã-þi un echilibru în þinutã. Dacã partea de sus este 
lejerã, lãrguþã, atunci nu purta fustã gipsy sau pantaloni 
largi. Alege o fustã dreaptã sau pantaloni cu croialã 
dreaptã, pe picior. Poartã tocuri, cãci pantofii cu toc te 
pot face sã arãþi cu 3-4 kilograme mai slabã.

Dacã ai ten palid, cearcãne sau pungi sub ochi, nu purta haine sau accesorii negre 
în jurul feþei, cãci vor atrage atenþia asupra defectelor tale.

Combinaþia negru-culori aprinse va face ca negrul sã parã plictisitor, iar pe 
ansamblu va da impresia de lucru ieftin.

Dacã ai umeri laþi ºi nu vrei sã se vadã mult decolteul când porþi bluze tãiate în V, 
pune-þi un colier cu mãrgele mari!

Nu-þi pune eºarfã sau coliere când porþi bluze pe gât!

Dacã ai bãrbie dublã sau obrajii mai plini, opteazã pentru cercei lungi. Îþi vor alungi 
trãsãturile. 

Dacã ai gâtul scurt, evitã colierele mari, la baza gâtului. Nu vor face decât sã îl 
micºoreze ºi mai mult.

Dacã ai gleznele groase, nu purta balerini sau sandale cu barete care se petrec peste 
gleznã. Vor atrage atenþia asupra acestui aspect.

Dacã ai picioarele foarte subþiri, evitã pantofii cu tocuri foarte subþiri, cãci vor da 
impresia cã sunt gata sã se rupã sub greutatea ta.

Pantalonii sau blugii ar trebui sã cadã peste tocul pantofului.

Pantofii negri aratã cel mai bine cu haine închise la culoare. Evitã sã porþi pantofi 
negri la haine deschise la culoare sau în culori aprinse.

Moda între 

m
a

re

Vreau sã fiu Da si Nu

Pe la 1850, când învãþai o meserie, puteai fi sigur cã în fiºa postului tãu va 
apãrea maximum o schimbare în perioada cât erai angajat în fabrica X, de textile, 

de exemplu. Perioadã care dura uneori toatã viaþa. Dupã cele douã rãzboaie 
mondiale, un proaspãt angajat trecea sigur prin douã sau trei locuri de muncã 
diferite. Tehnologiile ºi procesele pe care le învãþai în ºcoalã sau ca ucenic se 
schimbau lent. Începând cu anii '50-'60, atât în Statele Unite, cât ºi în Europa, 

tehnologiile, fabricile, serviciile fac progrese foarte mari. Astfel, în anii '70, atât 
oamenii din  cât ºi simplii muncitori erau instruiþi periodic, ca 

sã facã faþã tehnologiilor în schimbare. Odatã cu transformarea calculatorului    
într-un bun accesibil tuturor, informaþia determinã schimbãri uriaºe în viaþa unei 

fabrici, a unei companii. Schimbãri care sunt vizibile atât la nivel de tehnologie, de 
hardware, cât ºi la nivel de proceduri, fluxuri ºi management.

middle management,

Ana Voiculescu
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in paragraful anterior poþi extrage o 
idee foarte importantã, care te Dpriveºte în mod direct. Aºadar 

studiezi patru ani la liceu ºi încã trei-patru, la 
facultate. Sã ne oprim puþin la perioada 
facultãþii! Înaintea anilor '50, studiile 
universitare îþi ofereau informaþii care 
sufereau modificãri puþine ºi lente pânã 
ajungeai sã te pensionezi. Nu era nimic 
provocator. Dupã anii '60-'70, puteai fi sigur cã 
informaþiile învãþate în facultate aveau sã se 
schimbe mult, dat fiind sectorul industrial în 
care lucrai. Urmãrind acest fir cronologic al 
accesibilizãrii ºi accesibilitãþii informaþiei, 
putem spune cã informaþiile pe care le 
dobândeºti sunt învechite. Uitã-te pe piaþã ºi 
vei vedea cã informaþiile din manuale sunt 
depãºite! Iar dacã, printr-o întâmplare, materia 
pe care o studiezi este la zi cu ultimele 
tehnologii ºi principii, atunci fii sigur cã în 
urmãtoarele 6-12 luni va fi ºi ea depãºitã.

De ce trebuie sã ºtii lucrurile acestea? 
Deoarece într-o companie vei fi întrebat ce ºtii 
sã faci, iar rãspunsul se mãsoarã în funcþie de 
practicã, nu de teorie. Poate cã vei spune: 
„Dar eu mai am pânã termin facultatea.” Este 
adevãrat, dar întrebarea „Ce ºtii sã faci?” 
rãmâne valabilã peste ani. Acum intrãm în 
bucla „Nu am experienþã, nu mã angajeazã 
nimeni. Nu sunt angajat, nu pot acumula 
experienþã.” Ce poþi face în aceste condiþii? 
Foarte multe!

Citeºte, învaþã cât mai mult în domeniul 
tãu. Studiile de caz ºi experienþa oamenilor 
care activeazã deja în domeniul tãu te pot 
ajuta enorm. Du-te la bibliotecã sau pe 
internet ºi cautã oameni ºi companii de 
succes din domeniul care îþi place. Aflã unde 
au excelat ºi cu ce greutãþi s-au confruntat.

Mergi în locurile unde îþi poþi practica 
cunoºtinþele acumulate la ºcoalã: 
internshipuri, joburi part-time, workshopuri. 
Oricare dintre aceste uºi te poate aduce într-o 
companie care desfãºoarã activitãþi în 
domeniul tãu de interes. Dacã arãþi dorinþã de 
a munci ºi de a învãþa, sunt sigur cã uºile þi se 
vor deschide. Nu uita: la început, pentru a 
cãpãta experienþa de care ai nevoie, fii dispus 
sã lucrezi pe perioada vacanþei fãrã a cere 

salariu. Disponibilitatea ºi dorinþa de a învãþa 
trebuie sã primeze.

Intrã ºi activeazã într-un ONG. Oamenii ce 
fac recrutãri într-o companie ºtiu cam ce nivel 
de cunoºtinþe ai la absolvirea unei facultãþi, a 
unui colegiu. Participând la proiectele 
desfãºurate de aceste ONG-uri, capeþi o 
experienþã vitalã. Vei ºti cum sã lucrezi cu 
oamenii, aspect esenþial, cãci dupã angajare 
vei lucra într-o echipã. Implicarea într-un ONG, 
fie cã o faci ca membru, fie în managementul 
proiectelor desfãºurate, înseamnã un potenþial 
imens pentru tine.

Printre ocaziile enumerate mai sus, existã o 
componentã foarte importantã: networking-ul. 
Acest termen îi acoperã pe cei care te cunosc, 
care cunosc alþi oameni ºi te pot recomanda 
lor, deorece þi-au vãzut calitãþile: dorinþa de a 
munci eficient, de a face performanþã, de a te 
perfecþiona, înclinaþia cãtre un tip de activitate 
etc. Aceastã recomandare pe criterii de 
calitate ºi competenþã (ce urmeazã a fi testate 
ºi reevaluate în cadrul companiei) nu 
înseamnã „pile, cunoºtinþe ºi relaþii”. Vorbim 
despre oameni care îi apreciazã pe tineri 
pentru potenþialul, energia ºi dorinþa de care 
dau dovadã.

Dar când voi mai avea timp sã mã distrez, 
dacã mã implic în toate astea, te întrebi. 
Oamenii pe care îi vei cunoaºte, prietenii pe 
care þi-i vei face vor constitui ocazii 
nenumãrate de a îmbina munca, învãþarea, un 
team-building, un internship reuºit, cu o 
petrecere pe cinste. Munca ºi distracþia pot fi 
în acelaºi taler al balanþei.

În încheiere, stabileºte unde vrei sã ajungi, 
paºii pe care îi faci pentru a ajunge acolo ºi 
care sunt lucrurile necesare (informaþii, 
experienþã) pentru a putea ocupa postul 
respectiv. Aºterne pe hârtie totul ºi iatã, acum 
ai o hartã care te va duce pe un drum, cu 
aventuri, spre comoarã!

Pentru mai multe informaþii, poþi da un search pe 
internet, poþi scrie pe adresa redacþiei sau îmi poþi 
trimite un e-mail la: 

csg.association@gmail.com. 

Mult succes!
                             Iulian Pavel
                                      Asociaþia CSG - Continuous Solid Growth
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