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 Pentru acest număr am ales să 
vorbesc despre sentimente ascunse. 

  Despre măștile din viața 
noastră, despre cât de prefăcuţi 

suntem uneori şi cum încercam să ne 
părem că zâmbim, atunci când reali-

tatea este gri sau neagră. 
 Am selectat diferite citate de-
spre Timpul care zboară fără ca noi 

să ne dăm seama. 

Editorial

 Pentru pagile Cartea şi autorul  am ales două cărţi despre 
Limbajul trupului. Cred că este important să observăm ce  se as-
cunde în spatele cuvintelor pe care le folosim zi de zi; în spatele 
gesturilor şi a acţiunilor noastre.  Una dintre cărţi am citi-o deja 

şi mi-a plăcut mult. Am învăţat ceva util din ea.  
Cealaltă carte am cumpărat-o  recent şi urmează să o savurez. 

 Pentru rebrica Fotografi şi fotografii am decis să scris de-
spre o foarte bună prietenă fotografă, studentă în Anglia.

  Îi mulţumesc frumos pentru că a acceptat şi mi-a trimis 
imediat fotografiile cu fetiţe.

 

                      Dragi cititori, vă urez lectură plăcută!
                                  Cu mult drag, Oana Paraschiv 2

Bune şi rele,
frumoase şi urâte, 
toate împreună!
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Viața, ca un carnaval?
 Câți dintre noi  ne prefacem 

uneori că zâmbim atunci când de 
fapt vrem să plângem? 

 Ascundem în noi frustrări 
pentru că nu avem curajul să 

spunem ce gândim. Am învățat că 
a ignoranţa nu este uneori cea mai 
bună variantă.  Ne facem singuri 

rău şi nu ar trebui să greşim astfel. 
Eu am prins curaj şi acum spun 
frumos ce mă deranjează atunci 

când este momentul potrivit. 

 Şi eu ignor şi spun deseori 
că totul o sa treacă, dar paharul se 
umple odată şi odată. Important e 
să ştim cum să controlăm nervii şi 
emoţiile care ies afară. Cu calm şi 
mult bun simţ, poţi spune lucruri-

lor pe nume. 
Viaţa nu e un carnaval, locum unde 
joci un rol. Viaţa e viaţă şi trebuie 
trăită, nu jucată sau irosită. Viaţa e 

frumoasă dacă ştim să o trăim.

 Unii oameni sunt foarte 
prefăcuţi. 

Vorbesc mereu urât despre ceilanţi 
iar când sunt de faţă cu ei, par a fi 

cei mai înţelegători şi grijulii. De ce 
să fim aşa?

 Cineva spunea odată 
că, dacă tot îi judecăm pe 

ceilanţi, nu ne mai rămâne 
timp ca să îi iubim. 

 Dacă vrem să scăpăm de 
aceste capcane, măşti, pânze de 

păianjen, care ne ţin pe loc, avem 
nevoie de hotărâre, de timp, de 

linişte şi meditaţie şi pace.
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 Trebuie să ne gândim 

la noi, să învăţăm să ne 
cunoaştem mai bine, să 

vedem care sunt calităţile 
noastre. 

Care sunt defectele noastre. Prin 
ceea ce avem, char şi puţin, putem 

ajunge, dezvoltându-ne zi de zi, 
persoane minunate.

Trebuie să ne redescoperim, să de-
venim copiii de altădată. 

Să fim mereu curioşi, să râdem 
din orice şi să visăm cu ochii 

deschişi. Cine spune că toate astea 
sunt nişte prostii, se înşeală!  

 Putem scăpa de masca care 
ne jenează, ne stresează şi ne 

strânge. Putem scăpa de energi-
ile negative care ne înconjoară. 

Putem scăpa de “prietenii” care ne 
sufocă mereu cu bârfe, invidii şi 

răutate. 
Totul este să vrem şi să avem curaj 

să fim noi. 

Vă doresc să fiţi mereu sinceri, plini 
de viaţă, iubitori şi îndrăzneţi!
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Mi se pare mie sau timpul trece tot mai repede? Vreau să mă opresc 
puțin, să iau o pauză împreună cu voi și să citim câteva citate fru-

moase despre timp.

 “Timpul este ceva pe care omul încearcă mereu să îl omoare, 
dar care sfârșește prin a-l omorâ pe om.” Autor anonim.

 “Din ceas în ceas ne maturizăm, ne maturizăm și, din ceas în 
ceas, putrezim.” William Shakespeare

 “Trăiește-ți viața astfel încât în viitor, să nu fi nevoit să-ți justi-
fici trecutul.” Autor anonim 

 “O parte din timp ne este răpită, alta ne este sustrasă, alta se 
scurge. Dar cea mai urâtă pierdere este aceea datorită neglijenței. 
Și dacă vei voi să bagi de seamă vei vedea că cea mai mare parte a 

vieții noastre o pierdem făcând ce nu trebuie, o mare parte nefăcând 
nimic, întreaga viață făcând altceva.” Seneca

Timpul
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“Nu te purta ca și cum ai avea 
de trăit zece mii de ani. 

Moartea plutește deasupra 
capului tău. Așadar, cât mai 

trăiești, și până poți, fii om de 
bine.  Sarcinile vieții morale 
sunt atât de mari și viața atât 

de scurtă, încât nu trebuie 
risipit timpul pe care-l avem 

la dispoziție.” 
Marcus Aurelius  

“Timpul este cel mai bun vindecător. Dar e cea 
mai proastă cosmeticiană.” Woody Allen

“O singură clipă 
poate schimba totul.” 

Johann Wolfgang 
von Goethe

“Timpul este fiara care 
are nesfârșita răbdare 

de a înghiții totul.” 
Octavian Paler

“Când ai aceeași viteyă cu el, nu observi când 
trece timpul.” Vasile Ghica

Timpul ne ajută să creștem. Dar ce se întâmpla atunci 
când creștem prea repede? Pierdem magia copilar-
iei. E bine să trecep prin toate etapele vieții. Să ne 

bucurăm de fiecare, și  mai ales să fim conștienți că 
timpul nu stă pe loc atunci când noi dormim liniștiți 

în patul cald.



“Fă-ți timp în fiecare zi pentru scurte 
momente de tăcere; ele se revarsă în 

viaţa ta, aducând cu sine pacea, pacea 
lui Dumnezeu.” Maica Tereza

“Nu putem să iubim pe 
cineva fără ca acest lucru 
să nu ne facă să-i iubim 
şi pe mulţi alţii.” Erich 

Fromm

Vreau să te iubesc 
fără să te sufoc,
să te apreciez 

fără să te judec,
să-mi unesc viaţa cu a ta

fără să te înrobesc,
să te invit fără să ridic 

pretenţii,
să te las fără să ma simt 

vinovată,
să te critic fără să te rănesc

să te ajut fără să mă 
umilesc.

Dacă îmi poţi oferi 
acelaşi lucru, atunci vom 

putea cu adevărat
să ne întâlnim
şi să ne facem

unul celuilalt viaţa mai 
bogată.

Virginia Satir

Gandeşte pozitiv
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“Aşa cum merele se coc sub lu-
mina soarelui, la fel şi oamenii 

se maturizează în prezenţa altor 
oameni, cu ajutorul lor.” 

G. Torrente Ballester

“Aceasta este o lege a vieţii omului la fel de 
sigură ca legea gravitaţiei: pentru a trăi din 

plin, trebuie să învăţăm să ne folosim de lucru-
ri şi să iubim oamenii..., nu să iubim lucrurile 

şi să ne folosim de oameni.” 
John Powell, sj

“Frica este întotdeauna gata să 
vadă lucrurile mai rele decât sunt 

în realitate.“
Titus Livius

Când dăruiţi din lucrurile pe care le stăpâniţi, 
dăruieşti puţin. Numai când dăruiţi din voi înşivă 

dăruiţi cu adevărat.
Gibran Kahlil Gibran
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Barabancea și Borduz

 La Galeria Calina, puteți vizita expozitia de foto-
grafie Barabancea si Borduz. 

 Mihai Barabancea și Tudor Borduz sunt doi foto-
grafi din  București care au venit la Timișoara pentru 
a ne prezenta câteva din fotografiile lor. Expoziția s-a 
deschis la ora 18 și în doar câteva minute, sala a fost 

plină.
 Cei doi, au fotografiat orașul  București. Au sur-

prins exact ceea ce ne înconjoară și nu mai vedem 
datorită indiferenței.  Câini abandonați, gunoaie și 
oameni săraci. Stilul lor este unul aparte și foarte 

original.  Au absolvit Universitatea Nationala de Arte 
din București la secția foto-video și au avutmulte alte 

expoziții de grup dar și personale. 
 Pentru cei care doriți să vedeți această expoziție,  

Galeria Calina vă așteaptă în perioada 25 februarie 
25 martie, de luni până vineri într-e orele 10 si 18. 

Sâmbăta este deschis de la 11 la 15. Galeria se află pe 
Strada Mărășești nr. 1-3.

10

Eveniment cultural



11



Cartea şi autorul
Limbajul trupului 

 Citind această carte îţi poţi da 
seama că ceea ce oamenii rostesc, 

diferă foarte mult de ceea ce simt sau 
gândesc cu adevărat. 

 Allan Pease este autorul aces-
tei cărţi de mare succes. El este 

expert internaţional în domeniul 
comunicării non-verbale.

 

Cum pot fi citite gândurile altora din gesturile lor
                                    
                                                          de Allan Pease

 Am citit această carte şi mi-a plăcut foarte mult. Am învăţat 
cum să fiu mai atentă la semnele celui cu care discut. Am învăţat 

cum să fiu mai agreabilă şi să fiu atentă la acţiunile mele. Am 
învăţat cum să mă adaptez circumstanţelor în care mă aflu şi cum 
să vorbesc diferit în funcţie de persoana din faţa mea. 

 Profesorul Ray Birdwhistell, spune că “prin gesturi, ţinută, 
poziţia trupului şi prin distanţa menţinută se realizează o cantitate 

de comunicări interumane, decât pe orice altă cale.”

 Cartea este împărţită în XVIII  capitole despre diferite dome-
nii ale limbajului trupului.  Prima ediţie a fost scrisă în anul 1981 

la North Szdney în Australia.

12



         Limbajul trupului 
Cum să ai succes atât pe plan profesional,
cât şi în cel personal

de Tonya Reiman 

 Tonya Reiman este expertul 
numărul unu din Statele Unite ale Am-
ericii în decodarea semnalelor secrete 

ale limbajului trupului.

El dezvăluie un teritoriu al comunicării 
interpersonale rămas până acum în 

penumbră: felul în care puteţi exploata 
potenţialul semnalelor non-verbale  pe 
care le transmiteţi pentru a obţine exact 
ceea ce vă doriţi, în orice moment din 

viaţă.

 Limbajul trupului este lectura care vă va ajuta să obţineţi ceea 
ce vă doriţi de la ceilalţi, înţelegând totodată mesajele nonverbale pe 

care interlocutorii vi le transmit. 

După ce veţi descifra înţelesul ascuns aflat în spatele anumitor gestu-
ri, grisme sau mişcări ale corpului, veţi căpăta cu adevărat al şaselea 
simţ, care vă poate schimba viaţa, salva cariera sau vă poate ajuta în 

orice moment dificil.
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Fotografi și fotografii

www.consuelarusu.com
http://www.facebook.com/

pages/Consuela-Rusu-Photogra-
phy/247763671904868

Consuela Rusu 

 Consuela este din România 
și a plecat să studieze la Univer-
sity of Worcester in UK. Acolo 
urmează cursurile de Creative 
Digital Media si Calculatoare. 

 Lucrează ca liber profe-
sionist de aproape 8 ani. Îi plac 
în mod special fotografiile alb 
negru și preferă să lucreze fără 

asistenți.
 Fotografia este un joob care 
a ajutat-o mult în viață, mai ales 
în momentele grele.  Dacă v-am 
făcut curioși puteți vizita si pag-

inile de mai jos. 
Acolo veți găsi alte fotografii 

făcute de ea. 
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