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Comisar-șef Aurelia IANA
Șefa catedrei „Limbi străine
și pregătire misiuni internaționale”

Cu siguranță, fiecare a întâlnit, în proximitatea imediată, pe cineva care învață sau
intenționează să învețe o limbă străină.
Dar, vorba românului, de la voință la putință este cale lungă și întortocheată. Unii sunt
de părere că succesul ține de talent sau de
metodele folosite, alții, din contră, doar de
perseverență și de constanță în exercițiu.
Sunt mai mult de 25 de ani de când, zi de
zi, în viața mea profesională, balanța a înclinat când spre o părere, când spre cealaltă. Colegi, cursanți, studenți, cu toții tind
să-și creeze o rutină atunci când se află în
postura de a comunica într-o limbă străină,
de a include conștient și consecvent noua
limbă în universul cotidian. Prin observație
directă, pot spune că atitudinea celor care
învață limbi străine, de-a lungul anilor, s-a
modificat în mod favorabil. Dacă în anii 90,
ca proaspăt absolvent al facultății, trebuia
să fac eu însămi trecerea de la teorie la domeniul lingvistic aplicat, specific celor care
sunt responsabili cu aplicarea legii, în noul
mileniu accentul a glisat către abilitatea de
a folosi limba străină în contexte profesionale prin scris sau vorbit, ceea ce a însemnat descoperirea unei lumi diferite și necunoscute, cu reguli și criterii specifice. Ca și
cum ar încerca un brutar autentic, obișnuit
cu aluatul și cuptorul lui tradițional, să
devină peste noapte un patiser rafinat, înconjurat de arome și prețiozități culinare
unice.
Astăzi, după ani în care generațiile s-au
succedat cu repeziciune și imprevizibil, mă
regăsesc într-un colectiv de formatori profesioniști, a căror misiune principală este
de a șlefui abilități și competențe, astfel
încât cursanții, polițiști, jandarmi, pompieri, arhiviști, să se întoarcă la activitățile

profesionale zilnice și să se concentreze
asupra rezultatelor. În privința importanței
limbilor străine, în viața profesională, tendința ultimilor ani, pe care am identificat-o
cu bucurie, este de a acumula cât mai multe
abilități de comunicare, abilități care necesită totodată și multă investiție, atât ca
timp, cât și ca efort. Dar odată dezvoltate,
aceste abilități acționează ca o veritabilă
locomotivă pentru restul deprinderilor,
aduc cele mai mari satisfacții și cresc încrederea în sine. Încrederea se dobândește
prin exerciții repetate, în cazul experiențelor lingvistice noi ale celor care învață limbi
străine și aspiră la statutul de utilizator
experimentat.
Este interesantă relația pe care formatorul
o dezvoltă, pe durata programului de pregătire, cu aceia care învață o limbă străină.
Prin prisma statutului de formator, apoi de
șef de catedră, pot spune că, în spatele catedrei, femeile dețin echilibrul fin dintre rezultate
și
relații.
Colegele
sunt
multi-tasking, citesc indicii sociale subtile
și răspund la eventualele probleme înainte
ca acestea să devină chiar probleme. Acestea sunt trăsături care au fost asociate și
recunoscute femeilor de-a lungul timpului,
fie în activitatea profesională, fie în cea
familială.
Bărbații, în mod natural, tind să se concentreze asupra rezultatelor, în timp ce femeile, în mod natural, înțeleg valoarea ridicată
a relațiilor sociale solide. Asta nu înseamnă
că femeile nu sunt orientate către rezultate,
nici că bărbații ignoră importanța relațiilor.
Dar găsirea unui echilibru corect între cele
două aspecte este o provocare dură în care
femeile excelează, ceea ce conduce la formarea unei clase de cursanți implicați și

motivați, implicit, pentru a obține rezultate
puternice. De aceea, cu siguranță, catedra
pe care o coordonez, preponderent feminină, a asociat permanent competitivitatea și
profitabilitatea cu forța de muncă, iar
punctul de vedere al colegelor, orientat
către cursanți și către nevoile acestora este
mult apreciat pentru un proces de formare
profesională de succes.
Departe de a sugera că domeniul este unul
exclusiv feminin, în această lume a bărbaților din MAI, formatorii din sfera limbilor
străine aduc o nouă perspectiva la locul de
muncă care reflectă valori sociale precum
diversitate, empatie și echidistanță. De câte
ori au avut ocazia, profesorii au rezolvat
creativ problemele. Empatia, compasiunea,
organizarea și spiritul de cultivare a valorilor sunt trăsături valoroase pe care formatorii din ISOP le-au promovat permanent,
prin integrarea laturii umane în stabilirea
standardelor cotidiene. Pe lângă valorificarea potențialului uman, aceștia susțin și o
cultură care favorizează creativitatea și
dezvoltă abilitățile de comunicare.
Misiunea celui de la catedră reprezintă,
invariabil, o provocare. Clipă de clipă profesorul este supus criticilor și laudelor,
aprecierilor și contestațiilor. Cel mai adesea, în spatele unei ore la clasă se ascund
săptămâni de studiu și documentare, fișe
de lectură, pilotări de metode și mijloace
adecvate. Cei care au acceptat această provocare ca profesie pentru o viață, ba mai
mult, comunică în altă limbă decât cea maternă, calcă pe nisipuri mișcătoare și, din
acest motiv, au nevoie de un climat
încurajant, stimulator și prietenesc, pentru
a obține rezultate reale, de care să fie
mândri.

Activități de formare în ISOP
Stagiul de

În ultimul trimestru al anului de învățământ 2017-2018 (iulie-septembrie), conform Graficului

pregătire

cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru personalul MAI, postat pe site-ul

„Inteligență
emoțională în
domeniul
ordinii publice”
se adresează
personalului
MAI care
dorește să-și

instituției isop.mai.gov.ro, în Institutul de Studii pentru Ordine Publică se desfășoară următoarele activități de formare:
Programe de formare în scopul pregătirii președinției României la Consiliul UE:
Comunicare în limba engleză (nivel B), Comunicare în limba engleză (nivel C), Comunicare în limba
franceză (nivel C), Comunicare în limba germană (nivel C), Comunicare în limba spaniolă (nivel C) cursuri de perfecționare ce se adresează personalului Ministerului Afacerilor Interne selectat în scopul
pregătirii președinției României la Consiliul UE, pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în domeniul limbilor străine, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Curriculumul este elaborat pe baza discuțiilor purtate în grupuri de lucru formate din reprezentanți
ISOP și DGAESRI, în vederea pregătirii personalului MAI ce va îndeplini atribuții de președinți, vice-

dezvolte

președinți grupuri de lucru și rezerve ale acestora, care va fi responsabil cu implementarea de politici

abilitățile de

specifice sau a personalului auxiliar în perioada Președinției Consiliului UE, fiind aprobate în acest sens

inteligență
emoțională, în

note raport de către conducerea MAI.
Stagii de perfecționare în domeniul comunicării: Comunicare asertivă și Influențare și mediere care
vizează dezvoltarea competențelor specifice: aplică tehnici specifice pentru îmbunătățirea comunicării;

vederea

influențează și mediază în situații profesionale specifice asigurării președinției.

creșterii

Programe autorizate de Autoritatea Națională de Calificări:

performanței
profesionale și
dezvoltării
personale
(cunoaștere de
sine emoțională,
conștientizarea
propriilor
aptitudini in

Programul de specializare Asistent relații publice și de comunicare — este destinat personalului MAI
din structurile de relații publice și comunicare și urmărește formarea de competențe, conform standardului ocupațional existent la nivel național: comunicare interactivă, comunicare interpersonală, organizarea campaniilor integrate, pregătirea întâlnirilor de lucru, menținerea relațiilor cu mass-media, munca în echipe multidisciplinare/realizarea materialelor, organizarea de evenimente, dezvoltare profesională; planificarea activității proprii, participarea la eficientizarea comunicării în organizație, evaluarea
eficienței programelor de relații publice.
Cursuri de pregătire de bază pentru participarea la operații multinaționale: EUPOL limba
engleză (agenți/subofițeri), EUPOL limba franceză (agenți/subofițeri). Accesul la aceste cursuri se face
prin examen de admitere, fiind adresate polițiștilor/cadrelor militare din MAI care urmează să participe
la misiuni și operații în afara teritoriului național sub egida UE.

plan

Stagiul de pregătire Inteligență emoțională în domeniul ordinii publice se desfășoară pe o perioadă de

interpersonal,

cinci zile, cu frecvență, și se adresează personalului MAI care dorește să-și dezvolte abilitățile de inteli-

intrapersonal,

gență emoțională, în vederea creșterii performanței profesionale și dezvoltării personale (cunoaștere de
sine emoțională, conștientizarea propriilor aptitudini in plan interpersonal, intrapersonal, adaptabilita-

adaptabilitate,

te, managementul stresului). Prin integrarea si dezvoltarea conceptului de inteligență emoțională urmă-

managementul

rim a optimiza paliere specifice contextului profesional, cum ar fi: relaționarea cu cetațenii, relaționa-

stresului).

rea în cadrul organizației, abordarea și rezolvarea conflictelor, considerând că dezvoltarea personală
pe componentele emoționale este o necesitate în acest domeniu în care valorificarea raportului interuman reprezintă cheia succesului profesional.
Leontina SILIȘTE
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Rolul de președinte de grup de lucru în
cadrul Consiliului UE, așa cum cursanții și specialiștii în domeniul vizat l-au
conturat în timpul activității de formare
la Institutul de Studii pentru Ordine
Publică, este unul mult mai complex și
solicitant decât acela de a prezida ședințele.
Competențele, abilitățile și responsabilitățile aferente acestuia se referă în
special la cunoștințele din domeniul
dreptului european, proceduri, experiență în domeniul afacerilor europene, a
fi un bun comunicator, a aborda o gândire critică, flexibilitate, diplomație,
mediere, negociere, influențare.
Pentru formatorul de limba engleză,
cursurile de perfecționare pentru pregătirea Președinției României la Consiliul
UE, dedicate rolului de președinte, vicepreședinte al grupurilor de lucru din
cadrul Consiliului, incluzând aici complexitatea domeniului țintit – afaceri
europene, limbaj diplomatic, juridic,
strategii de comunicare eficientă, persuasivă, terminologie, uneori tehnică,
ce a fost până acum doar abordată prin
câteva teme în cadrul cursurilor de specializare, fără prea multă priză la publicul din sală, ce aștepta mai mult limbaj
de poliție, dar și cursanții – resursă
(specialiști), cu așteptări neomogene
(ca grup/clasă), cu competențe lingvistice pe diverse nivele și, nu în ultimul
rând, adaptarea unor activități de comunicare la numărul mic de cursanți
pentru
rolul
de
președinte/
vicepreședinte, reprezintă o continuă
provocare,
un
exercițiu/refresher
course și o oportunitate de perfecționare.
Seriile cu E, dedicate rolului de președinte grup de lucru (rol restrictiv —
există o singură persoană în rolul de
președinte/grup de lucru + 1 vice + 1
rezervă), au fost, în primul rând, din
start restrânse: EB1 — 9 cursanți alocați, EB2 — 14 cursanți alocați, EC1 – 7
cursanți, iar EC2 — 3 cursanți alocați.
Aceasta se justifică prin singularitatea
rolului în sine —președinte, iar numărul de cursanți înmatriculați a fost, în

medie 50% din cel alocat unei serii, o
altă justificare fiind, probabil, faptul că
80% din aceștia au funcții de conducere, care implică și deplasări interne și
externe chiar în domeniul vizat de curs.
În lumina analizei chestionarelor de
feedback, atât de la EC2, cât și de la
EB1, EB2, formatorul coroborează datele obținute, cu feedback-ul informal
primit sau cerut și primit, cu sugestiile
obținute de la cursanții-resursă, în
timpul desfășurării acestor cursuri dedicate unui domeniu și unei activități de
o asemenea complexitate, la confluența
mai multor arii de activitate profesională și de comunicare, și continuă documentarea în domeniul afacerilor europene (în limba engleză) și exploatarea
din punct de vedere lingvistic a documentației, respectiv elaborarea de activități specifice de comunicare în limbațintă.
Activitățile de formare au fost adaptate
continuu la nivelul de competență al
cursanților – resursă (specialiști cu
experiență în domeniul vizat, experiență ce a fost folosită ca resursă pentru
dezvoltarea activităților de formare în
limba engleză), la solicitările sau sugestiile lor (de aprofundare a unor teme
sau chiar de includere a altora în programul de formare zilnic) și, de ce nu, la
numărul mic de cursanți, programul
desfășurându-se în condiții de comunicare și logistice optime, conform programei analitice.
Din chestionarele de feedback aplicate
absolvenților menționăm: „obiectivele
cursului au fost clare, logice și prezentate eficient, suportul de curs a fost
bine structurat și orientat pe nevoile de
pregătire, sala a fost dotată cu mijloace moderne, s-a lucrat pe materiale
autentice pe suport letric sau audiovideo cu înregistrări ale oficialilor de
la Bruxelles, materialele au fost adaptate obiectivelor, ceea ce denotă o bună
pregătire a cursului, peste 90% din
modul a fost dedicat aplicațiilor practice, tematica a fost de actualitate și
adaptată la nevoile cursanților‖; în
privința abilităților formate, aceștia au

menționat : „activarea și perfecționarea vorbirii, îmbogățirea vocabularului de specialitate și noutate, ridicarea
nivelului de competență‖; din activitățile care le-au plăcut cel mai mult:
„simulare grup de lucru, configurațiile
Consiliului UE, procesul decizional
UE‖. Printre punctele tari au fost menționate: „flexibilitatea formatorului,
suportul de curs, adaptarea tematicii
la nevoile reale de cunoaștere, modul
de prezentare, calitatea aplicațiilor,
Chairing a meeting, Formal meetings,
Persuading, Writing with impact,
Terminology
related
to
the
Chairperson role in international
sittings, The style of legal writing‖, iar
la puncte tari au făcut următoarele precizări: „pregătirea profesorului, pregătirea anterioară a cursului pentru a
mula pe Președinția RO la Consiliul
UE, tematica abordată, calitatea informațiilor transmise, claritatea obiectivelor cursului, folosirea unor documente autentice adaptate obiectivului
stagiului; curs de engleză dedicat, specific personalului în rol de președinte
grup de lucru și participant la misiuni
internaționale; suportul de curs actualizat; atitudine și ținută ireproșabilă a
formatorului; profesionalismul formatorului; materialele de curs; aplicațiile
practice — au transpus teoria în practică; tehnicile de negociere în limba
engleză;
relaționarea
formatorcursanți, adaptarea permanentă la
nevoile cursanților; structurarea unui
discurs; elemente de culturalitate, simularea unui grup de lucru din Consiliu; pregătirea foarte bună a îndrumătorului, flexibilitatea; activități diversificate adaptate rolului de președinte;
conectorii, genul de discurs persuasiv,
atmosfera foarte relaxată, capitolul
legat de prezentarea în public; obiectivele cursului au fost adaptate permanent în acord cu solicitările cursanților; suport de curs de real ajutor contribuind la dezvoltarea aptitudinii de a
vorbi liber; formator foarte bine pregătit și documentat, atitudinea openminded a formatorului‖.
Dania TROFIL

Prezentăm, apelând la faleristică, heraldică și
sigilografie, două Ordine rusești ce au fost conferite unor grăniceri români care s-au distins
pentru merite deosebite în războiul din 19161918: Ordinul „Sfântul Stanislas‖, clasa a III-a,
cu spade și fundă (Muzeul Național de Istorie a
României, inventar nr. 324472), primit de locotenentul Bostan Ilie și de sublocotenenții
Bâgu Ioan și Sfetea Nicolae, toți trei din regimentul 1 grăniceri; Ordinul „Sfântul Vladimir‖
cu spade și fundă, primit de locotenentulcolonel Rădulescu Dumitru, comandantul regimentului 1 grăniceri.
Ordinul „Sfântul Stanislas‖, clasa a III-a, cu
spade și fundă se prezintă sub forma unei cruci
de Malta, de 48 mm, emailată roșu, cu marginea aurie, cu cele opt vârfuri terminate în câte o sferă mică,
aurie, având, pe centru, un medalion rotund, emailat alb,
încărcat cu două litere „S‖ (inițialele de la Sfântul Stanislas)
roșii, împletite, așezate în pal, înconjurat de o ghirlandă din
frunze de laur emailată verde. Crucea este așezată pe două
spade aurii, cu extremitățile gărzilor terminate în coadă de
rândunică, dispuse în săritoare. Între brațele crucii, broșând și pe spade, stema Rusiei de patru ori: acvila bicefală,
de aur, redată în întregime și din față, cu cele două capete
încoronate cu coroane imperiale, închise, terminate cu glob
crucifer, având deasupra o a treia coroană asemănătoare cu
cele de mai înainte, dar de dimensiuni mai mari, purtând pe
piept un scut de tip francez modern, încărcat cu Sfântul
Gheorghe călare pe cal, străpungând cu sulița un balaur. Pe
revers, un medalion rotund, cu bordura aurie, emailat alb,
încărcat, din nou, cu aceleași două litere „S‖ roșii, împletite,
dar dispuse în bară. De brațul de sus al crucii, de un arc de

cerc aurit (fiecare din cele patru brațe are, în deschizăturile
„V‖-ului, câte un asemenea arc), este atașat un inel metalic
aurit care fixează inelul ce se prinde de fundă. Funda este
prinsă de panglica roșie cu dublă lizieră albă, în culorile ei.
Panglica are formă triunghiulară, pentru prins pe piept.
Ordinul „Sfântul Vladimir‖ cu spade și fundă se prezintă
sub forma unei cruci labate, emailată roșu-închis, cu marginile aurii și negre, având, pe centru, un medalion rotund, cu
bordura aurită, emailat negru, încărcat cu un pavilion purpuriu, cu marginea aurită, strâns în partea de sus sub o
coroană imperială, căptușit cu hermină, pe care sunt scrise
cu negru literele rusești „C‖ și „B„ (inițialele de la Святого
Владимира – Sfântul Vladimir), cu litera „B‖ mai mică și
înscrisă în „C‖. Între brațele crucii se află două spade aurii,
cu extremitățile gărzilor terminate în coadă de rândunică,
dispuse în săritoare. Pe revers, pe centru, un medalion
rotund, cu bordură aurie,
emailat negru, pe care este
gravat cu argintiu, pe trei
rânduri: 22 / СЄНТЯБРЯ /
1782. De brațul de sus al
crucii este atașat un inel aurit
ce se prinde de fundă. Funda
este prinsă de panglica roșie
bordată cu o dungă neagră
lată, în culorile ei. Panglica
are formă triunghiulară, de
prins pe piept.

Pagină realizată de
Laurențiu-Ștefan
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Proiectul „EuRoPsychAssist‖, derulat
de Centrul de Psihosociologie al
Ministerului Afacerilor Interne, finanțat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din România, prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, a fost conceput să
contribuie la creșterea calității serviciilor de prim-ajutor psihologic acordate
de către psihologii din Ministerul
Afacerilor Interne persoanelor care
au fost expuse la situații cu potențial
psiho-traumatizant.

tului de mobilitate pentru cele 12 țări
participante. Anul acesta, proiectul a
avut ca domeniu de cercetare aria
„primului ajutor psihologic‖, astfel
încât cursul de limba engleză s-a centrat pe o problematică și spețe din acest
domeniu.
Satisfacția parcurgerii acestui stagiu a
venit în final, când participanții au

Completarea cu modele de bune
practici europene de prim-ajutor
psihologic a metodologiilor de asistență psihologică este unul dintre
obiectivele proiectului, precum și
crearea unei rețele de psihologi urmărind perfecționarea metodelor și
tehnicilor de prim-ajutor psihologic,
psihologi care să susțină activități
de diseminare a rezultatelor colectate de la partenerii europeni.
Una dintre activitățile prin care s-a
urmărit îndeplinirea acestor obiective a constat în pregătirea stagiului,
din punct de vedere pedagogic,
lingvistic și cultural. Astfel, în perioada 19-23 februarie 2018, la ISOP,
sub îndrumarea profesorilor de la
Catedra de Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale, a fost
organizat Stagiul de pregătire:
EuroPsychAssist pentru implementarea proiectului EuroPsychAssist.
25 de cursanți au parcurs trei competențe convenite cu organizatorii programului de mobilitate. Prima se referă
la „Dezvoltarea comunicării în limba
engleză în contexte familiare și profesionale‖, curs asigurat de comisar de
poliție Dania-Lara Trofil. În cea de-a
doua, au reușit să „Identifice noțiuni
generale specifice proiectelor Erasmus
+‖, conceptele făcând parte dintr-un
modul susținut de un specialist din
cadrul Direcției Audit Public Intern.
Ultima competență s-a referit la
„Identificarea elementelor de cultură și
civilizație ale țărilor participante‖, stagiu asigurat de un specialist din cadrul
Direcției Generale Afaceri Europene și
Relații Internaționale a MAI și menit
să echipeze participanții cu abilitățile
necesare desfășurării optime a proiec-

Comisar de poliție Dania-Lara TROFIL,
profesor de limba engleză și
limba italiană la ISOP

apreciat organizarea și desfășurarea
cursului, precum și tematica abordată.
Totodată, conducerea Centrului de
Psihosociologie
al
Ministerului
Afacerilor Interne a apreciat că
„activitatea susținută de reprezentantul
ISOP a contribuit semnificativ la îndeplinirea obiectivelor acestui curs, sens
în care se adresează mulțumiri pentru
sprijinul acordat‖.
Aspectele apreciate cel mai mult în
desfășurarea pregătirii, evidente în
chestionarele de feedback administrate
participanților la sfârșitul cursului,
s-au referit la „materialele de suport
foarte bine alese și adaptate nevoilor‖,
la „informațiile foarte variate, utile, de
actualitate, care au acoperit toate stilurile de învățare‖, la „îmbunătățirea

abilităților de exprimare verbală în
limba engleză‖.
Tot în chestionarele de feedback, cu
exemple concrete din curs, cursanții au
apreciat, în final, activitățile care le-au
plăcut cel mai mult. Astfel, zece dintre
aceștia au menționat: terminologia de
specialitate — psihologie, comunicarea
pe teme de specialitate — primul ajutor
psihologic, Psychological truths,
Worksheets. Șase cursanți au
remarcat utilitatea deosebită a
temelor referitoare la: noțiuni
culturale-specifice — informațiile
primite despre statele partenere
în proiect; activitățile care au presupus prezentarea țărilor în care
urma deplasarea etc. De asemenea, au fost apreciate în mod deosebit și activitatea interactivă de
public speaking, prezentarea și
exersarea metodelor și tehnicilor
de livrare a prezentărilor, modul
de structurare a unei prezentări și
activitatea de comunicare, în sensul formării deprinderilor de comunicare. Trei cursanți au considerat că i-a ajutat foarte mult
„pregătirea unui argument într-o
dezbatere și structurarea discursului‖, iar doi s-au bucurat că a
existat munca în echipe pentru că
„lucrul pe grup ne-a forțat să
exersăm limba engleză și să ne
structurăm un discurs oficial‖.
La capitolul „puncte tari‖, adică
acele aspecte care contribuie într-o
foarte mare măsură la eficiența personală (ca abilități formate și dezvoltate)
și instituțională a programului de pregătire, s-au încadrat multe dintre aspectele amintite, dar și „abilitățile didactice ale doamnei Dania Trofil, un
profesor excelent‖, îndrumătorul de
curs fiind considerat un formator
„foarte bine pregătit‖ și „un excelent
comunicator‖. De altfel, pregătirea,
dedicarea și implicarea îndrumătorului
au luat note maxime din partea majorității cursanților, specialiști care sesizează cu ușurință diferite trăsături ale
personalității celui din fața lor, dar
specialiști acum și în prezentarea în
engleză a unor aspecte psihologice deosebit de importante în activitatea personalului MAI.
Gianina MILITARU

Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a organizat, în perioada 21 – 25 mai 2018, „săptămâna
prevenirii criminalității‖. Deschiderea s-a făcut la
Muzeul Poliției de Frontieră din localitate, cu un
simpozion, la care au participat personalități consacrate în domeniul criminalisticii.
Unul dintre aceștia, prof. univ. dr. Tudorel Butoi,
a pus accent în cuvântul său de deschidere pe activitățile polițienești desfășurate pentru prevenirea
delincvenței juvenile.
ISOP a fost reprezentat la această activitate de
subcomisar de poliție Gabriel Cătălin Butoi-Puț,
care a prezentat conceptele de interculturalitate și
de interdisciplinaritate pentru prevenirea infracționalității în rândul minorilor. „Interculturalitatea
este ideea că nu se poate vorbi de delincvență juvenilă, decât prin raportare la altul sau la evoluția
în timp a minorului. Raportarea interpersonală și interculturală pune în evidență jocul firesc dintre cunoaștere și necunoaștere, dintre închidere si deschidere, dintre transparență și mister. Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de
integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și abordării, cât și utilizarea unui limbaj comun, permițând schimburi de
ordin conceptual și metodologic‖ – a afirmat subcomisar de poliție Butoi-Puț.
Ziua a continuat cu organizarea unui concurs de desene cu tema „Ne exprimăm prin artă‖, cu copii din cadrul Palatului
Copiilor din Municipiul Giurgiu. Au urmat diferite teme de lucru, cum ar fi: organizarea unui concurs de biciclete, sub
egida ‖Mens sana in corpore sano‖, precum și organizarea unor activități preventive în cadrul Programului de prevenire a
delicvenței juvenile, în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu.

Școala de perfecționare a pregătirii personalului poliției de frontieră Drobeta Turnu Severin a organizat, în perioada 30-31 mai 2018, simpozionul cu tema
„Elemente de analiză comportamentală și profiling. Multiculturalitatea în contextul migrației‖.
Directorul Școlii de Poliție de Frontieră din localitate, comisar-șef de poliție
Marius Ciobanu a vorbit, în deschidere, despre activitățile mai importante care se
vor derula pe parcursul celor două zile. Au fost dezbătute o serie de teme interesante, printre care amintim: „Analiza comportamentală și profiling‖, susținută de
profesorul universitar dr. Tudorel Butoi, „Identificarea comportamentelor suspecte a minorilor vulnerabili în Aeroportul Internațional Henri Coandă București‖,
temă susținută de subcomisar de poliție Ion Cristian Călea, din cadrul Academiei
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza―, „Prezentare soft — modalități de identificare a
comportamentului simulat‖, a profesorului universitar dr. Cristian Ionescu și
„Asistența psihologică a persoanei private de libertate‖, a doamnei comisar-șef de
poliție Elena-Diana Manțoc.
ISOP a fost reprezentat de subcomisar de poliție Gabriel Cătălin Butoi-Puț, care a susținut o expunere referitoare la
elementele de analiză comportamentală și profiling, punând accent pe vulnerabilitățile limbajului corporal al persoanelor care trec prin zona de frontieră, ale expresiilor faciale, poziției corpului, gesturilor, tonului vocii. Dezbaterea ce a
urmat s-a axat pe capacitatea de a înțelege și de a folosi comunicarea nonverbală, care este știut că este un instrument
puternic de comunicare și poate reprezenta un indiciu important al faptului că o persoană ar putea dori să solicite protecție internațională.
Simpozionul s-a încheiat cu o plimbare pe Dunăre cu vaporașul.
Gabriel Cătălin BUTOI-PUȚ
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O delegație de studenți de la Facultatea de Administrație Publică din Brühl – Germania a efectuat o
vizită, în data de 27 aprilie 2018, la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică.
„România are instituții moderne și transparente‖ a
fost concluzia lor după ce au mai vizitat Academia
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza―, Poliția Română,
Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română.
Dl Florian Albrecht, șeful delegației germane și coordonatorul de proiect a prezentat formatorilor de
la ISOP faptul că studenții din Germania desfășoară, într-o primă etapă, de trei ani, o pregătire generală de bază, după care își vor alege specializarea pe
care o vor urma ca polițiști. În scopul unei mai bune
cunoașteri a instituțiilor de aplicare a legii și pentru
a se putea orienta și în domeniul internațional, în
ceea ce privește sarcinile pe care le vor avea ca angajați, au decis să facă o vizită de studiu în România.

prezentat tinerilor Institutul de Studii pentru Ordine Publică, vorbind despre structurile de învățământ și cursurile furnizate. A amintit, totdodată,
modul în care se face cunoscută oferta educațională
a instituției. Doamna comisar-șef de poliție Aurelia
Răduț a enumerat cursurile desfășurate de Catedra
Management și Legislație, subliniind faptul că perfecționarea se face la ISOP în mod centralizat, pentru toți ofițerii și agenții de poliție de la nivel teritorial, iar oferta programelor de pregătire se întocmește pe baza nevoilor beneficiarilor. Partea germană a remarcat faptul că, spre deosebire de situația
din România, în Germania pregătirea polițiștilor, la
nivel academic, se face la nivel de land.

De asemenea, doamna comisar-șef Iana a menționat atât implementarea, de către ISOP, a unui sistem de management al calității conform căruia la
finalul fiecărui curs cursanții au posibilitatea de a
completa chestionare de feed-back în care își exprimă gradul de satisfacție cu privire la programul de
La ISOP au fost întâmpinați de directorul Institutu- formare parcurs, cât și existența unei Comisii de
lui, domnul comisar-șef Nicușor Cazacu, alături de evaluare a calității.
formatorii: comisar-șef de poliție Aurelia Iana, șef La final, studenții germani au vizitat spațiile ISOP
Catedra „Limbi străine și pregătire misiuni interna- destinate pregătirii fizice, tragerilor cu armamentul
ționale―, comisar-șef de poliție Aurelia Răduț, șef din dotare și pregătirii la clasă și au mulțumit penCatedra „Management și legislație― și subcomisar de tru toate informațiile furnizate. (L. TOCACI)
poliție Camelia Preda, ofițer responsabil cu relațiile
internaționale.
Profesoara de limba germană, Aurelia Iana, le-a

Comisar-șef Aurelia RĂDUȚ
Șefa catedrei „Management
și legislație”

Dan ANTONESCU
Specialist în criminalistică și criminologie

„... un elev în vârsta de 16 ani a fost înjunghiat chiar de prietenul pe care polițiștii l-au găsit lângă cadavru, rănit la braț și în
stare de șoc.... Inițial, suspectul, în vârstă de 17 ani, le-a spus
polițiștilor că, în noaptea respectivă, el și prietenul său au fost
atacați cu cuțitul de către un necunoscut...‖. Ulterior, el a recunoscut comiterea crimei.
Citind și comentând știrea aceasta, mi-au revenit în minte
două probleme care m-au obsedat întreaga perioadă a profesării meseriei de ,,polițist la Omoruri‖ în Poliția Capitalei: infracțiunile comise de minori și pedepsirea infractorilor minori.
A fost o perioadă când, venind la serviciu, aveam senzația că
am greșit adresa, cum se spune, că am nimerit pe culoarele
unui liceu sau, mai rău, ale unei școli generale. Audiam și anchetam copii de 15-16 ani, făceam investigații în rândul elevilor de liceu, de gimnaziu și de multe ori discutam și cu preșcolari. Era șocant să vezi coridoarele Poliției Capitalei pline de
copii!
Una este să ai o discuție cu propriul copil despre vreo năzbâtie
și alta este să anchetezi un copil, aproape de aceeași vârstă cu
al tău, în legătură cu o crimă. Pe copilul tău îl cunoști, îi știi
obiceiurile, preferințele, mimica, grimasele, șotiile, întristările
și cam tot ce înseamnă trăirile lui. Cu al altuia nu prea știi „de
unde să începi‖. Dacă e martor, te mai descurci, îl mai iei cu
puțină „vrăjeală‖, îi mai explici sau îi convingi părinții să te
ajute. Când un astfel de copil este autor al unei infracțiuni și
nu de puține ori al unei infracțiuni de omor, lucrurile se
schimbă. Anchetatorul din tine ține linia clasică a discuției cu
suspectul, în timp ce omul de dincolo de profesie, părintele de
copil, refuză să accepte că făptura ingenuă din fața sa este un
criminal. Da, am întâlnit — ca să parafrazez titlul unui roman
celebru — și criminali la 15 ani. Sau la 11 ani. Și chiar mai mici!
Șocant, dar din păcate adevărat.

intre în posesia multdoritelor „gadgeturi‖. Cu prețul vieții acelui tânăr care a avut o singură vină: era proprietarul acelor
obiecte dorite de alții. Planul diabolic conceput de cei doi minori s-a finalizat exact cum și-au propus: cu o CRIMĂ. Sentințe: fraierul de 20 de ani, fără multă minte, dar cu mușchi în
exces, primește o pedeapsă exemplară, în timp ce minorii
care au pus la cale monstruoasa faptă sunt pedepsiți aproape
simbolic. De ce?! D-aia! Pentru că sunt minori. Și este doar
unul dintre multele cazuri cu un astfel de final.
Toate aceste situații au, pe lângă aspectele criminologice, un
numitor comun: modul în care este reglementat în dreptul
penal românesc statutul de minor al unor autori de infracțiuni.
Privind la inculpatul de 17 ani, care după ce și-a omorât prietenul de 16 ani a ținut anchetatorii în șah câteva zile, mi-am
amintit de câteva cazuri similare. Puștani de 15-16 ani, care au
premeditat și executat crime de o atrocitate greu de imaginat,
copii de 11 ani autori sau complici la omor, copii care au îngreunat ancheta nu atât prin minciunile puerile debitate cât prin
prezența, prin vârsta lor, care-i făceau în mintea anchetatorilor incompatibili cu astfel de fapte și situații...
În baza unor considerente, cred eu, depășite, infractorul minor este pedepsit cu o jumătate din pedeapsa prevăzută pentru
infractorul major. Această prevedere pare firească, dar, în concepția mea, nu se mai justifică în această etapă a dezvoltării
umane. Spun asta gândindu-mă la vârsta de 18 ani luată în
calcul la momentul conceperii actului normativ și momentul
actual de aplicare a prevederii respective.

Am încercat să-mi explic cum astfel de copii au ajuns infractori
iar unii dintre ei chiar criminali. Ar fi mult de discutat. De la
aspecte sociale până la carențe educaționale și, cel mai rău
poate, până la mârșăvia unor părinți care, infractori înrăiți
fiind, nu ezită să dea vina pe proprii copii – minori, bineînțeles
— pentru faptele comise de ei. Vezi cazul Bercea mondialu’...

Prevederile Codului Penal, în materia minoratului, datează
dinaintea „examenului de maturitate’’, cum sugestiv se numea
cândva Bacalaureatul. La vremea respectivă, nivelul intelectual, dezvoltarea psiho-socială a tinerilor justificau astfel de diferențieri în privința pedepselor aplicate minorilor. Acum, bombardamentul informațional, accesul facil la date de strictă actualitate, educația „on line‖ au făcut posibilă apariția precoce a
geniilor nu numai în domeniul științelor ci și în cel al infracțiunilor. Nu mai este pentru nimeni o surpriză atunci când sunt
mediatizați hackeri, crackeri, violatori sau criminali cu
„performanțe‖ notabile, dar cu vârste de „până-n majorat‖.

Nu-mi iese din cap un caz din 2002 în care doi puștani, unul
de 15 iar celălalt de 16 ani, și-au propus să-l omoare pe un altul
de vreo 21 de ani, care avea laptop, walkman, cameră video și
alte câteva dispozitive foarte tentante la acea vreme. Pentru că
cei doi viitori criminali erau cam anemici, s-au gândit ei să
coopteze un al treilea. Și au găsit unul destul de dotat fizic. Nu
și intelectual. Cei trei au pus mână de la mână și au reușit să

La momentul actual, judecătorii sunt obstrucționați de prevederile Codului Penal în a aplica sancțiuni pe măsura faptelor
unor infractori „minori‖ care au comis fapte grave și foarte
grave. Cu toate că au căzut în desuetudine, motivațiile ce au
stat la înjumătățirea pedepselor prevăzute pentru minori operează și azi, chiar dacă nu se mai justifică decât în foarte mică
măsură.
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În opinia mea este absurd și
nedrept ca pentru aceeași faptă,
comisă cu același grad de vinovăție și în aproximativ aceleași
circumstanțe,
doi
coautori
(același grad de participație
penală) să primească pedepse
diferite și total disproporționate. Diferența pedepselor primite o poate face o simplă mențiune în certificatul de naștere:
unul avea, la momentul comiterii faptei 18 ani și o zi iar celălalt 18 ani fără o zi. Astfel,
pentru o infracțiune de omor
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calificat, minorul poate primi de la 7 ani și jumătate până la
12 ani și jumătate iar celălalt, majorul, de la 15 la 25 de ani!
Și, culmea, legea îi permite judecătorului să-i aplice un spor
de pedeapsă (de până la 5 ani) majorului pentru agravanta
prevăzută de același Cod penal: „săvârșirea infracțiunii de
către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună
cu un infractor minor‖ (art. 75 lit. c).

de alți copii, aidoma fraților Gherasim, se joacă precum puii
din ogradă, indiferenți și neatenți la uliul ce se rotește deasupra lor. Și, din păcate, lista poate continua cu foarte multe
exemple. La fel de dure și șocante…

Iată cum, fără a ține pasul cu dezvoltarea socio-intelectuală
reală, Codul penal dă dovadă de lipsă de obiectivitate, echitate și justețe în stabilirea răspunderii pentru faptele comise și
O zi, o săptămână sau chiar o lună îl fac pe un om mai mult
implicit pentru stabilirea cuantumului pedepsei.
sau mai puțin responsabil pentru faptele sale?! Repet, am
discutat cu mulți criminali minori care erau perfect conștienți
Astfel de indivizi nu au voie să beneficieze de clemența legilor
de faptele comise. Este, cred eu, semnificativ să amintesc de
învechite sau neadaptate la realitățile societății! Nu au voie să
cazul lui M. Victor Emanuel care la vârsta de 15 ani și 8 luni
terorizeze oamenii normali! De ce trebuie să acceptăm astfel
i-a omorât, după ce i-a violat și maltratat, pe frații Gherade, zic eu, anomalii legislative? Doar pentru că unora le este
sim... de 7 și respectiv 8 ani. Fapta? Omor deosebit de grav.
teamă să inițieze o modificare a legislației?! Altora nu le-a
Cea mai gravă din Codul penal. După genocid. Sentința? 10
fost jenă să propună o lege privind grațierea celor cu pedepse
ani. Liberat condiționat, acum își face veacul pe undeva prin
de până la 6 ani...
Grecia, unde nimeni nu-i cunoaște năravul și păcatele. Și un-

America Centrală, Africa, Asia, Europa sunt continentele pe
care polițiștii români sunt participanți la misiuni de menținere
a păcii, desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite, a
Uniunii Europene, precum și a Organizației pentru Securitate
și Cooperare din Europa, totul sub coordonarea Ministerului
Afacerilor Interne.
Pe lângă efortul și sacrificiul colegilor noștri plecați în misiuni,
trebuie remarcate rolul și importanța profesorilor de la Institutul de Studii pentru Ordine Publică. Valoarea lor este dată nu
numai de cultură, ci și de atitudine, mentalitate și o permanentă dezvoltare a competențelor.
Comisar-șef Cornelia Toma, de la Catedra „Limbi străine și
pregătire misiuni internaționale‖ din cadrul ISOP, este unul
dintre profesorii de bază ai școlii care formează și evaluează
sute de polițiști. Deviza ei este: „Un profesor bun, în interpretarea rolului său, este atent la reacțiile clasei și schimbă strategia în funcție de acestea, oferă cât mai mult și așteaptă ca societatea să facă calculul final‖.
Absolventă a facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din Craiova, secția franceză-engleză, Cornelia Toma a
simțit mereu că analiza textului, gramatica, semantica nu ar
trebui să lipsească din viața ei pasionată de funcțiile limbajului. Este o plăcere care a pornit din anii studenției și pe care a
simțit nevoia să o împărtășească și altora. A înțeles, încă de
atunci, că în meseria de profesor nu este, niciodată, suficientă
doar cunoașterea domeniului pe care îl predai, ci este nevoie să
dobândești și să perfecționezi, permanent, abilitățile de transmitere a informației, astfel încât să ajungă și să rămână acolo
unde e nevoie de ea. Chiar dacă era doar studentă, a exersat
cum este să fii profesor, apoi, pentru o perioadă, a predat în
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu‖ din București.
După ce a susținut și obținut Definitivatul în învățământ, în
anul 2003 a ocupat postul de instructor de poliție — limba engleză, în ISOP. „Am pășit cu timiditate în această nouă slujbă,
mărturisește Cornelia Toma, era un domeniu nou pentru mine,
pe care doream să îl înțeleg bine și, astfel, să pot răspunde nevoilor de pregătire ale ofițerilor de poliție, în domeniul limbii
engleze. Eram, de asemenea, emoționată, urma să îmbrac uniforma, lucru care mi-a plăcut întotdeauna, conferă un plus de
responsabilitate, iar asumarea responsabilității este o calitate
extrem de importantă‖.
Numai că principiile și obiectivele activităților de poliție cereau
o mai mare concentrare în abordare, în comparație cu cele
adresate liceenilor, așa că a urmat, cum era și firesc, parcurgerea mai multor cursuri de specialitate, organizate atât în țară,
cât și în străinătate.
Orele de Inițiere în Carieră, Cursul Postuniversitar Managementul Polițienesc, Cursul Modelul European de Informații
Operative au ajutat-o pe tânăra profesoară să înțeleagă complexitatea activității de poliție, pe care urma să o transpună,
ulterior, în strategii și tehnici de comunicare în limba engleză.
Cu tot acest bagaj de cunoștințe, procesul de învățare permanentă, de înțelegere și de schimbare a unor atitudini nu s-a
încheiat. „Este partea de challenge, stropul de adrenalină a
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meseriei noastre, să observi, să planifici, să oferi, să înveți ceva
nou, cu fiecare serie‖ – completează doamna Toma.
„Îmi place în sala de curs, în ambele situații, formator sau cursant, simt că acolo trebuie să fiu‖ – a devenit un fel de laitmotiv pentru profesoara Institutului.
Anii petrecuți ca formator la ISOP i-au adus și plăcerea de a
participa la cursuri și seminarii de nivel european, atât sub
egida CEPOL, cât și în cadrul proiectului Peacekeeping, Consiliul Britanic, precum: General English Teaching Courses,
Ministry of Defense, Slovenia; Educational Events Management, British Council; Teaching ESP, British Council; Romania Self-Access Learning, The Naval Training Centre, Sevastopol, Ucraina; Test Fam. English Course, Ministry of Defense,
Slovenia; The Use of Police Science and Research within Police
Training/Education, Police Academy, Cipru; Teaching Police
English, Cepol, Bramshill, Marea Britanie; Systemic
Peacebuilding, Conflict Transformation and Post War
Recovery and Reconciliation, PATRIR, Romania; Training
Building 01, CoEspu, Vicenza, Italia.
Parcurgerea acestor programe a fost de mare folos pentru elaborarea documentelor curriculare aferente cursurilor de misiuni internaționale sub egida ONU sau EUPOL, cursuri pe care
Cornelia Toma le-a pregătit și predat în conformitate cu standardele și procedurile de selecție (Standard Operating
Procedure) privind Evaluarea Competențelor lingvistice ale
Ofițerilor de Poliție în vederea detașării acestora în Operațiuni
de Menținere a Păcii. „Aceste programe de formare – spune
doamna Cornelia Toma — sunt cele care oferă un feedback real
al pregătirii pe care o realizează polițiștii în cadrul Institutului,
atât prin intermediul rezultatelor obținute de aceștia la evaluările susținute cu Echipa de Selecție ONU (UNSAAT), cât și prin
îndeplinirea, cu succes, a atribuțiilor în teatrul de operațiuni.
De altfel, același feedback pozitiv îl pot, deja, întrevedea pentru
activitățile ce urmează a fi realizate, în anul 2019, de participanții la programele de formare «Comunicare în limba engleză
în vederea pregătirii președinției României la Consiliul U.E.»,
nou organizate în cadrul ISOP‖.
De asemenea, la capitolul „parcurs profesional‖ pot fi incluse și
activitățile de evaluare, poate cele mai solicitante și, cu siguranță, cele mai interesante. Este acea parte de creație despre
care Cornelia Toma spune că a determinat-o să păstreze, permanent, legătura atât cu limba engleză vorbită, vie, cât și cu
limbajul de specialitate. „Este un întreg proces de care beneficiem toți: prin intermediul interviurilor realizate cu ofițerii
participanți la diferite misiuni se întorc la noi informațiile procesate, este similar analizei informației, în final obținem produsul – realizările, îndeplinirea cu succes a diferitelor mandate
de către cursanții noștri, la nivel european și internațional.
Acesta este, practic, momentul în care întreaga echipă – profesori și cursanți – se bucură de rezultatul efortului depus împreună, este momentul în care acesta este vizibil‖.
Lucia TOCACI

Vine o vreme în cariera noastră când
avem impresia că le știm pe toate și că
nu mai avem nimic de învățat. O explicație poate fi aceea că nu am întâlnit
omul care să fie pregătit și capabil să
ne transmită noi cunoștințe profesionale.
Eu am întâlnit o astfel de persoană la
un curs pe care l-am urmat la Institutul
de Studii pentru Ordine Publică. Este
vorba de doamna comisar-șef Cornelia
Toma, despre care cred că înainte de a
fi ofițer de poliție este profesor. Spun
asta cu un adânc respect pe care îl am
față de câteva dintre cadrele didactice
pe care am avut onoarea să le am la
catedră. Un pedagog, care înainte de a
fi foarte bine pregătit profesional are
acea capacitate de a-ți capta atenția și
de a-ți transmite cu ușurință cunoștințe, reușind să combine cu succes apropierea față de cursanți cu solemnitatea
cerută unui act didactic de calitate.
Mie mi-a deschis o altă perspectivă în
viață. Doamna comisar-șef Cornelia
Toma și cadrele didactice ale Catedrei
de Limbi Străine și Pregătire Misiuni

În luna ianuarie 2011 pășeam, pentru
prima dată, cu ajutorul ISOP și al dnei
Cornelia Toma, pe un drum ce avea să
îmi marcheze viitorul.
După o testare nu tocmai ușoară, a venit
și prima zi a cursului pentru monitori
ONU. Profesoara de engleză și coordonatoare de curs, o doamnă blondă,
draguță și parcă prea firavă pentru ce
povești aveam să auzim, ne întâmpină la
prima oră. Ne felicită pentru reușita de
la examenul de admitere și ne prezintă
structura cursului.

Internaționale, din
cadrul ISOP, m-au
făcut să înțeleg ce
însemnă oportunitatea, dar mai ales
responsabilitatea
participării la cursuri internaționale
și misiuni de menținere a păcii sub
egida unor organizații internaționale.
Da, dna Cornelia
Toma este exponentul unei noi
generații de profesori ai Institutului
de Studii pentru Ordine Publică, care a
transformat „școala de reciclare de pe
Olteniței‖ într-o instituție modernă de
învățământ, perfect ancorată la nevoile
actuale de pregătire ale personalului
Ministerului Afacerilor Interne.
Calitatea actului didactic oferit de
această instituție, personal, mi-a permis ulterior să particip la câteva cursuri internaționale dintre care aș amin-

ti aici cursul Countering Transnational
Organized Crime, organizat de Centrul
de Studii de Securitate ―George C. Marshall‖ din Garmisch – Partenkirchen,
Germania.
Cristian Victor LIPAN
Șeful Serviciului Antidrog
Brigada de Combatere a
Criminalității Organizate,
Constanța

dovedit suficiente, trainerul talentat, pregătit pentru această experiență, cum
majoritatea colegilor având o prestație poate fi îmbunătățit. Ba mai mult, a
foarte bună la testarea UNSAAT.
venit rândul meu să le împărtășesc noilor cursanți experiența afgană, ce înPrin povești din Kosovo, Timorul de Est,
seamnă procesul de selecție pentru o
Congo, scorpioni, câmpuri minate, conmisiune CSDP, cum este viața în misiudiții de locuit de vezi doar la TV, am
ne, mediul profesional, riscurile existenînțeles ce înseamnă o misiune ONU.
te etc.
Fapt pentru care, dintre 20 de cursanți,
nu puțini au fost aceia care au decis să Folosesc această ocazie pentru a-i mulnu urmeze această cale.
țumi și a o felicita pe dna prof. Cornelia
Toma pentru munca depusă, devotaÎnsă, pe cei care ne-am încumetat să
mentul și interesul arătate în a ne pregămergem mai departe, cursul ONU ne-a
ti cât mai bine pentru noi provocări,
pregătit pentru ceea ce urma să vină.
pentru a duce cu mândrie stindardul
Culmea a fost că România nu a mai triromânesc pe meleaguri străine și pentru
mis niciun polițist în misiuni ONU pe
a ne întoarce sănătoși la familii!
limba engleză în 2011 și 2012.
Cosmin ALEXANDRU
Așa că, deja, în toamna anului 2011 am
IPJ Sibiu
luat-o de la capăt, testare si cursul
OSCE special Monitoring Mission
EUPOL, și de această dată tot cu aceeași
in Ukraine
doamnă profesoară. Normal, se schimMonitoring Officer
base specificul misiunilor, mandatul
acestora, ne-a facilitat discuția cu polițiști care fuseseră în Afganistan și Georgia, am aflat lucruri noi despre instituțiile europene și politica europeană de
securitate și apărare (CSDP). Iar în martie 2012 am pășit pentru prima dată în
Kabul în calitate de mentor/adviser in
cadrul misiunii EUPOL Afghanistan.

Noi, cursanții, nu prea înțelegeam de ce
trebuie să avem atât de multe ore de
prim ajutor, instituții internaționale, Dupa ce am plecat, a venit rândul nostru
tragere, conducere auto și multe altele. să fim întrebați de dna profesoară cum e
Realitatea a fost că orele de engleză s-au în misiuni, în ce măsură cursul ne-a

mic. Mărimea unui element al corpului, capului, figurii se poate referi la înălțime, lungime, lățime,
grosime etc.

Subcomisar de poliție
Gabriel Cătălin Butoi-Puț
În practica judiciară există situații în
care victima omorului poate fi fără
identitate cunoscută: nu se găsesc acte
asupra ei, nu există persoane care să
dea informații despre identitatea ei, iar
locul unde a fost descoperit cadavrul nu
oferă indicii cu privire la identitate (ex.
dacă victima este găsită în locuință).
În vederea identificării se desfășoară
operațiuni ca: întocmirea portretului
vorbit,
fotografierea, amprentarea,
prelevarea de probe biologice (fire de
păr din toate regiunile corpului).
Identificarea cadavrelor după descrierea semnalmentelor se face după criterii riguros științifice, recurgându-se la o
terminologie adecvată și precisă de
apreciere a diverselor detalii.
Principiile impuse în teoria și practica
criminalistică le prezint în continuare
ca fiind:
1.

2.

3.

descrierea trăsăturilor exterioare
ale persoanelor este necesar să se
facă începând cu caracteristicile
generale (anatomice) ale întregului
corp, având în vedere capul, umerii, mâinile, trunchiul, picioarele,
elementele caracteristice ale figurii
umane.
descrierea semnalmentelor se face
folosind o terminologie comună,
precisă și unitară, precum și într-o
succesiune logică. Atunci când se
respectă acest principiu, lipsa fotografiilor — din motive obiective —
ar fi acoperită de realizarea corectă și clară a portretului vorbit.
caracterizarea semnalmentelor se
face sub aspectul mărimii, formei,
poziției și culorii. „Se folosesc termenii mare, mijlociu și mic, la care, în funcție de datele concrete, se
pot adăuga foarte mare și foarte
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În cazul cadavrului cu identitate necunoscută, fotografia de detaliu surprinde
obligatoriu:
1. semnalmentele cadavrului: dacă toaletarea și restaurarea cadavrului se va
face la sediul serviciului medico-legal,
fotografiile de semnalmente vor fi executate după aceste operațiuni;
2. fiecare obiect vestimentar în parte;
3. orice obiect sau înscris care a aparținut persoanei decedate sau are legătură
cu cauza, fiind și purtător de urme;
4. urmele găsite la locul faptei.
Toaletarea și restaurarea sunt tehnici
premergătoare în vederea executării
fotografiei de semnalmente a cadavrului sau a prezentării pentru recunoaștere. „Noțiunea de toaletare a cadavrului
presupune efectuarea de operațiuni
simple, menite să readucă fața cadavrului la o stare cât mai apropiată de cea
dinaintea instalării morții și a apariției
fenomenelor cadaverice.
Modificările suferite de cadavru depind
de timpul scurs de la momentul decesului și mediul în care a fost găsit
(incluzând fenomenele meteorologice,
solul, fauna) și pot fi:
a. distructive – putrefacția și macerarea;
- depesajul (omor, accident, catastrofă,
precipitare);
- acțiunea animalelor;
- agenți fizici sau chimici ( foc, substanțe caustice etc.);
b. conservatoare
- naturale :
* mumifierea;
* saponificarea sau adipoceara;
* lignificarea sau tăbăcirea;
* pietrificarea;
* înghețarea;

- artificiale: îmbălsămarea și congelarea.
Restaurarea cadavrului presupune operațiuni mai complicate, deoarece este
vorba despre refacerea unor țesuturi
sau organe deformate, distruse sau
chiar lipsă și din această cauză se solicită neapărat sprijinul medicului legist
antropolog — care este în măsură să
aprecieze forma inițială a organelor.
Fotografia de semnalmente este o altă
operațiune pregătitoare în vederea
identificării cadavrelor, ea executânduse din față și din profil și lipindu-se
apoi în spațiile special rezervate de pe
fișa cadavrului.
Prin „semnalmente‖ înțelegem trăsăturile exterioare, generale și particulare
ale persoanelor, în baza cărora acestea
pot fi recunoscute și identificate. Pornind de la această definiție, exprimăm
părerea că fotografia de semnalmente
nu se referă și la fixarea leziunilor cadavrului sau a caracteristicilor îmbrăcămintei, acestea fiind înregistrate fotografic prin fotografia de detaliu executată la locul faptei și descrise atât în
procesul verbal de cercetare, cât și în
formularul fișei cadavrului cu identitate
necunoscută.
Fotografia de semnalmente face parte
din categoria fotografiilor de detaliu,
dar se referă doar la:
- semnalmente anatomice: detaliile
figurii umane sau ale corpului;
- semne particulare: cicatricile, petele,
negii, alte semne din naștere;
- malformațiile, modificările de natură
traumatică și tatuajul.
Tehnica amprentării constituie o operație mai complicată, ce necesită răbdare
și migală, în cazul cadavrelor, întrucât
specialistul criminalist va trebui să se
confrunte cu problemele generate de
modificările suferite de cadavru, adică
rigiditatea cadaverică, deshidratarea,
îmbibația hidrică, putrefacția sau mumificarea.

Ceea ce urmează este adevărul
adevărat. De aceea, parcă nici nu mă
trage inima să-l scriu. Întâmplarea nu
este una originală. Aşadar:
La prima staţie se urcă un grup de
bruneței (o să fiu acuzat de discriminare, rasism, instigare, defăimare, ori
mai ştiu eu ce). Unul din ei îşi face loc
şi chiar în timp ce mă holbez la dânsul
îmi taie geanta, pe-o parte, de sus până
jos. Abia apoi ridică privirea şi observă
că sunt cu ochii pe el. Acum, îl înţeleg:
maşina e aglomerată, nu poţi să te uiţi
şi în jos (la geantă) şi în sus (la mine)
simultan. Câte poate să facă bietul om?
Dacă ar fi văzut că-l privesc, poate că
nu mi-ar mai fi decupat-o.
Mă uit la el, se uită la mine... Iar mă
uit, se uită şi el... Cum să încep? „Mi-ai
tăiat geanta”, zic în cele din urmă, dându-mi seama că e un mod cam banal
de-a începe o conversaţie.
Brunețelul (scuze...) zice: „Hă?”
Repet propoziţia, dar cumva mai timid, fiindcă am văzut scena aceasta, de
pe margine, de nenumărate ori. El va
zice că nu-i adevărat, eu o să-i spun că
l-am văzut, el o să-mi replice că mi s-a
părut, eu că nu. Și tot așa, ba da, ba nu,
ba tu, ba tu, ca la școala generală, redeșteptând duioase amintiri din copilărie...

„Cum, domne, să-ţi tai eu geanta? M-ai
văzut cu vreo foarfecă, fierăstrău,
cuțit? Am eu vreun briceag la mine?”
„Nu ştiu, zic. Poate i l-ai dat dânsului,
de lângă tine.”
“Mie? sare ăla. Eu nici nu-l cunosc pe
domnul.”

Dănuț UNGUREANU

Cu totul, ei sunt vreo patru domni.
Unul îmi dă un brânci şi zice: „Ce faci,
domnule, ce te bagi în mine?” Deci
m-au băgat și pe mine la domni.

„Ce, ţi-a tăiat geanta?” se înghesuie
călătorii, care mai de care mai animat
de spirit civic. Adineaori erau doar un
grup mare de speriați, care priveau
interesantul peisaj pe fereastra autobuzului. Acum, după ce-au coborât
brunețeii (mă iertați), s-au transformat
în ditamai opinia publică.

Observ că lumea din autobuz este extrem de atentă. Am sentimentul
copleşitor că dacă strig „săriţi, hoţii!”,
toţi pasagerii or să sară din mers. Mai
bine nu strig, să nu se golească maşina.
Trebuie totuşi să-l agresez şi eu cumva
pe brunețelul (iar am scrântit-o...) care
mi-a tăiat geanta.
„Măcar dacă te pricepeai, zic. Habar
n-ai avut s-o faci discret, să nu mă
prind. Cred că eşti ageamiu.”
Atacul la profesiune, care-i este atât de
dragă, batjocorirea meseriei-brățarăde-aur îl clatină pe picioare. „Ei, oi fi
tu mai deştept”, zice şi coboară la
următoarea, urmat de ceilalţi trei
domni.

„Da, domne, mi-a tăiat-o, uite-aici. Şi
n-aţi zis nimic, niciunul. A tăiat-o cu
lama.”
Unul, se vede treaba cel mai priceput,
se gândește puţin.
„Nu era lamă. Are un fel de cuţitaş, pe
care-l ascute toată ziua pe o piatră.”
Mijloacele de transport în comun te
învață tot felul de lucruri folositoare.
Sunt mai tari ca Wikipedia.

Grafică realizată de
Aurelian Iulius ȘUȚĂ

Începând cu numărul 5 al revistei
noastre (aprilie 2018), suntem onorați a-l avea senior editor pe domnul
Dănuț Ungureanu, care semnează și
articole la rubrica „Proces-verbal‖.
Cine este Dănuț Ungureanu? Ne
informăm, aflăm, selectăm (pe foarte scurt): scriitor (mai ales de SF :) )
și ziarist român, născut la Calafat,
Dolj, absolvent al Facultății de
Energetică București (deci și inginer...), membru fondator și primul
președinte al Societății române de
Science Fiction și Fantasy, grafician
ocazional, freelancer...
Cariera scriitoricească debutează în
1981 cu povestirea „Viață de familie‖, în revista Știință și tehnică. De
atunci și până în prezent a publicat zeci de povestiri și schițe în
volume colective, reviste și almanahuri.
Volumul la care facem referire (tot pe scurt), în rândurile următoare, este „Autor de unul singur‖, editura Tritonic. Titlul cărții este completat cu precizarea „Rețete pentru scrierea creativă‖ și acesta ar fi adevăratul imbold ce te face curios în a începe lectura. Există „rețete‖ general valabile pentru
scris? Orice om cu stilul lui, știm de la Buffon — ―Le style est
l’homme même‖ (Stilul este omul însuși). Nici nu apucăm bine
să punem punctul pe semnul întrebării iscate, că începem să
ne lămurim citind Cuvântul înainte: „Am intitulat volumul de
față Autor de unul singur dintr-un motiv foarte simplu. Este
pentru mine un prilej de a împărtăși câteva din constatările
legate de propria mea evoluție în domeniul scrisului creativ,
fără nici cea mai mică pretenție didactică.‖ Ei, atunci dacă nu
primim lecții, să vedem despre ce e vorba… (rămânem curioși):
„Așadar, atenție! Acest text nu este în niciun caz o lecție despre

scris, ci pur și simplu mărturisirea unor tabieturi, rutine, apucături personale. (...) Tot ceea ce urmează trebuie parcurs cu
premisa subiectivismului, fiindcă există în bucătăria scrisului
rețete asupra cărora o sută sau o mie de autori nu vor cădea
niciodată de acord în totalitate. În cele din urmă, fiecare alege
ceea ce crede că i se potrivește și așa mi-ar plăcea să se petreacă lucrurile cu cele incluse aici‖. Într-adevăr, întreaga lectură a
cărții ne convinge că exemplele oferite de autor unui posibil
scriitor, unui învățăcel care dorește să-și aștearnă pe hârtie/
ecran de laptop/smartphone etc. gândurile, trăirile, poveștile…
sunt doar posibile modele de urmat, nu reguli stricte. Originalitatea, imaginația, creativitatea rămân caracteristicile nelipsite
ale unei scrieri atractive, pe care, de fapt, autorul Dănuț
Ungureanu le încurajează permanent în paginile cărții. Rețeta
ar putea fi respectarea părților componente ale unei scrieri
creative: introducerea — pornind de la ideea de bază („ideea
zero‖) care dă naștere subiectului, poveștii, titlului; cuprinsul
— lumea ficțională cu personajele ei; încheierea — cu punctul
culminant, deznodământul, dar și cu revizia, după „odihna
textului‖.
Vă recomand, așadar, dragi colegi și cititori să răsfoiți cartea
„Autor de unul singur. Rețete pentru scrierea creativă‖, editura
Tritonic, să îndrăzniți să scrieți frumos tot timpul, în compuneri, eseuri, jurnale, articole, romane, comentarii pe diverse
rețele. Să nu uităm nici de lucrările noastre de zi cu zi la locul
de muncă, să încercăm să renunțăm la clișee, stereotipuri, limbaj funcțional greoi. Ce-ar fi să fim inventivi și să căutăm sinonime potrivite la tot folositele sintagme din procese-verbale,
dări de seamă, minute, comunicate? Totuși, nu știu cât putem
urma modelele propuse de dl Ungureanu, dar sunt sigură că
vom găsi cuvintele potrivite pentru uzatele „celeritate‖ (nu
neapărat „iuțeală‖), „se afla într-o avansată stare de ebrietate‖ (nu neapărat „era beat mort‖).
Leontina SILIȘTE

Participanții în procesul penal
Pentru realizarea dreptului său de a trage la răspundere penală, statul organizează și reglementează activitatea procesuală, desemnând anumite organe care participă la această activitate și pe care le investește cu funcții procesuale. Persoanele care cooperează în cadrul procesului penal, în vederea atingerii scopului acestuia, poartă denumirea de participanți. În procesul penal, ca
activitate reglementată prin lege, participă următoarele categorii de participanți (art. 29 C.pr.pen.): organele judiciare, avocatul,
părțile, subiecții procesuali principali și alți subiecți procesuali. Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt enumerate în art. 30 C.pr.pen., astfel: organele de cercetare penală; procurorul; judecătorul de drepturi și libertăți;
judecătorul de cameră preliminară; instanțele judecătorești.
Organele judiciare sunt organe ale statului anume desemnate prin lege, investite cu funcții procesuale să prevină, să descopere, să cerceteze, să judece și soluționeze infracțiunile săvârșite. În Constituția României este reglementată ca funcție distinctă și
ca sistem distinct autoritatea judecătorească, în cadrul căreia sunt prevăzute: a. organele de urmărire penală; b. organele
Ministerului Public; c. instanțele judecătorești.
a. Conform art. 55 C.pr.pen., organele de urmărire penală sunt: 1. procurorul, când efectuează personal urmărirea penală, în cazurile prevăzute de lege (art. 56 C.pr.pen.); 2. organele de cercetare penală ale poliției judiciare; 3. organele
de cercetare penală speciale.
b. Organele Ministerului Public — a doua categorie de organe judiciare o constituie organele Ministerului Public, care sunt
organizate și funcționează conform prevederilor Constituției (art. 131-132) și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
c. Instanțele judecătorești — justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți. Instanțele
judecătorești înfăptuiesc justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și
a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății. Înfăptuirea justiției, în sens larg, reprezintă activitatea instanțelor judecătorești de a căuta și de a stabili ceea ce este just în spețele pe care acestea le soluționează.
Comisar-șef de poliție Ioan SCRIPCARIU

FORUM ISOP

Gheorghe Lăzărescu, în lucrarea
Dicționar de termeni literari, apărută
în 1995, sub coordonarea lui Mircea
Anghelescu, explică astfel termenul
denotație (fr. dénotation): „sensul de
bază al unui cuvânt, denumirea obiectului în sens larg, care trimite la concept, fără asociațiile cognitive, emoționale și senzoriale care formează conotația, opusul denotației.‖ Denotația este, așadar, lipsită de echivoc,
este sensul unui cuvânt pe care îl putem afla într-un dicționar. Conotația
ar fi sensul căutat, bănuit al aceluiași
cuvânt, sensul „mitic‖, cu infinite trimiteri și aluzii, cu multiple înțelesuri...
În cazul lui Cioran, care se bucură de
reputația cinicului, a eroului lucid,
care suferă pentru că este expus perpetuu, ca Prometeu, adevărului tăios,
un mesaj pesimist este iconoclast,
deoarece pesimismul poate fi văzut ca
având o conotație frumoasă, romantică, tristă și blândă, nobilă, în vreme
ce, în scrierile lui Cioran, eroul pesimist este minimalizat, acid, sau, pentru a-i îmblânzi relația cu cititorul,
ironic și autoironic, malițios. Cioran
este important în cultura generală a
maselor, deoarece el a îndeplinit munca de vulgarizare a artei pesimismului.
Vulgarizare, conform Dicționarului
explicativ al limbii române, înseamnă
„popularizare, răspândire în mase‖.
Cu alte cuvinte, a reușit să creeze un
sistem filosofic și să fie un filosof popular (dans le vent), într-o lume în
care, se spune, oamenii nu au nevoie
de filosofi.
Conform conceptului baudelairian
despre „rău‖ (Les Fleurs du mal –
Florile răului) sau al versurilor argheziene despre „urât‖ (așa-zisa „estetică
a urâtului‖ din Testament: „Din bube,
mucegaiuri și noroi / Iscat-am frumuseți și prețuri noi‖), „frumosul‖ și
„binele‖ nu pot exista, sunt doar cealaltă „față‖ a „urâtului‖, a „răului‖. Ca
să descoperi binele/frumosul, trebuie
să înlături răul/urâtul sau ceea ce este
în plus, aparența materiei, să vezi dincolo de ele sau prin ele, să străpungi
cu privirea (simțul văzului fiind, după

vechii greci, simțul cel mai puțin vulgar al omului) sau, cu o expresie poetică și demnă de a fi ironizată, să înlături tenebrele, să readuci lumina
(luminozitatea) la suprafață.
Michelangelo a afirmat, într-unul dintre sonetele sale, că a sculpta nu înseamnă decât a înlătura ceea ce este
de prisos, cu alte cuvinte a se lăsa inspirat sau utilizat, după concepția
vechilor greci, de divinitate. ‖La statua è in marmo―, spunea el, ‖cercatela
e la ritroverete― („statuia este în marmură, căutați-o și o veți regăsi‖). Testamentul său artistic este acesta:
eliberați forma (de multe ori neterminată, imperfectă în aparență) din materie.
Arta este sugerată, misiunea artistului
(sau a privitorului) este să o redescopere. Antoine de Saint-Exupéry
este cel care a spus că „esențialul este
invizibil pentru ochi‖. În cartea Le
Petit Prince, cuvântul essentiel (sub
forma adjectivală sau substantivală) —
ca și essentiellement (varianta sa adverbială) — apare de patru ori, ceea ce
este destul de mult pentru o carte cu
pagini puține (esențială)... ‖Les
grandes personnes aiment les
chiffres. Quand vous leur parlez d’un
nouvel ami, elles ne vous questionnent
jamais
sur
l’essentiel.”
„Oamenilor mari le plac cifrele‖ sau
chiar „oamenii mari iubesc cifrele”,
spune micul prinț. Există o ironie, o
contradicție în termeni aici, neputând
să îți placă ceea ce este rece și impersonal. Îți place ceva pentru că îți place,
nu știi de ce îți place, nu ai nimic de
câștigat sau de pierdut din aceasta.
Umorul și autoironia sunt cu atât mai
ascuțite cu cât, în limba franceză, verbul aimer se folosește atât cu sensul
de „a iubi‖, cât și cu cel de „a(-i) plăcea‖!
„Când le vorbești despre un nou prieten, nu îți pun niciodată întrebări despre esențial‖ [s.n.], spune micul
prinț în continuarea discuției sale cu
pilotul. Cartea este, în aparență, dedicată copiilor, însă este atât de plină de
înțelesuri (conotații), încât numai un

Comisar-șef de poliție
Anne-Marie ANDREI
Profesor de limba franceză
adult ar putea să o înțeleagă – sau un
adult care vorbește cu copiii (sau un
„pedagog―, care este obișnuit să își reînceapă munca, ritualul, de fiecare
dată la fel și totuși diferit). Mai târziu,
în aceeași carte, vulpea, noul prieten
al micului prinț, își exprimă astfel
crezul: ‖Voici mon secret. Il est très
simple : on ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les
yeux.“ „Iată secretul meu. Este foarte
simplu: nu poți vedea bine decât cu
inima. Esențialul este invizibil pentru
ochi.‖ Simplu nu este, sau, mai bine
spus, este greu de realizat această
„simplitate‖, de vreme ce micul prinț,
vulpea, pilotul sunt, la rândul lor, în
felul lor, ființe pesimiste... Această
afirmare a crezului lor pesimist este
demonstrată tocmai de fraza: „este
foarte simplu‖. Este simplu, dar nu și
realizabil, mai ales când este vorba
depre persoanele adulte, cele care au
încetat să își mai pună întrebări sau să
facă appel la intuiția lor. Cu toate
acestea, dacă își păstrează dorința de a
învăța, ființele se pot salva, încă:
”L’essentiel est invisible pour les yeux,
répéta le petit prince, afin de se souvenir.” („Esențialul este invizibil pentru ochi, repetă micul prinț, pentru
a-și aminti.‖) La sfârșitul unui drum,
când prietenii nu vor mai fi lângă noi,
va rămâne amintirea (sau „recapitularea‖) a ceea ce am învățat de
la ei.
Micul prinț este o carte „optimistă‖?
Toate discuțiile din această carte au
loc în condiții vitrege: ‖J’étais bien
plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’Océan.” („Eram
mult mai izolat decât un naufragiat

aflat pe o plută, în mijlocul Oceanului.‖)
În cadrul psihocriticii, ramură a criticii
literare îndelung exploatată în Franța,
fascinația autorului, Antoine de SaintExupéry, pentru deșert a fost interpretată ca o teamă de a se afla singur,
într-o lume rece, indiferentă, lipsită de
prietenie, o lume în care un semn de
prietenie este „o picătură de apă în mijlocul deșertului‖, iar un prieten „un puț
în mijlocul deșertului‖.
Emil Cioran, stabilit în Franța, vedea în
limba franceză o mare încercare. Pentru
el, a scrie corect în limba franceză, mai
bine decât un scriitor francez, era o imposibilitate. Totul, cel puțin în lumea
spirituală, este o încercare sortită eșecului, de unde și titlul cărții sale De
l’inconvénient d’être né (Despre neajunsul de a te fi născut).
În alcătuirea („facerea‖) unei lecții/unui
test de către un formator, trebuie ca
acesta să își fi pus următoarele trei întrebări: 1. Ce vreau să fac? 2. Cum vreau
să fac acel lucru? 3. Cum știu că am
reușit? (A se vedea, de exemplu,
Adriana Țepelea, Testarea cunoștințelor de limbă străină: manual pe înțelesul tuturor.) Iată ce scrie Emil Cioran,
în cartea mai sus amintită: ‖Ce que les
autres font, nous avons toujours l’impression que nous pourrions le faire
mieux. Nous n’avons malheureusement
le même sentiment à l’égard de ce que
nous faisons nous-mêmes.” („Avem
întotdeauna impresia că și noi am putea
să facem ceea ce fac alții, chiar mai bine
decât ei. Din nefericire, nu avem niciodată același sentiment în privința a ceea
ce facem noi înșine.”)
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În viața cotidiană, viața întreagă fiind o
învățare și repunere în discuție (se
remettre en question) a ceea ce am învățat, această idee cioraniană poate fi
exprimarea pesimismului absolut, o
pledoarie pentru non acțiune – pentru
că, indiferent de ceea ce am întreprinde,
orice acțiune este sortită eșecului, trivială și de neconceput. Oamenii murdăresc, pur și simplu, prin acțiunile lor,
lumea ideilor. În plus, de îndată ce acționează, o fac pentru a obține beneficii
materiale, sau pentru că ei cred că sunt
mai „buni‖ decât ceilalți și că trebuie să
le dovedească celorlalți aceasta. Fiecare,
spune Cioran, „crede― despre sine că
este mai bun decât toți ceilalți! Așadar,
ce se întâmplă cu principiul pedagogic
conform căruia nu trebuie să descurajezi un elev spunându-i că răspunsul
său este incorect, ci trebuie să îl încurajezi să își exprime opiniile și să explice
de ce crede el că un anumit lucru este
astfel și nu altfel? Pentru cei care nu au
curajul de a aplica acest principiu, lumea cioraniană poate fi o soluție, poate
acționa asupra lor cu o putere de purificare (catharsis), ca orice operă literară.
Să luăm un alt citat, din aceeași operă:
‖Toute forme de hâte, même vers le
bien, trahit quelque dérangement mental.” („Graba, sub orice formă a sa, chiar
și atunci cand este bine intenționată,
traduce o oarecare dereglare mentală.‖)
Cuvintele acestea ne arată, cu aceeași
ironie, nu numai că nu trebuie să acționăm, știind deja că acțiunea este o formă de a nu mai putea repara ceea ce
avea un sens și a fost dereglat de acțiunea umană, ci și că orice formă de grabă

nu face decât să pună capăt ideilor salvatoare, purificatoare, înainte ca acestea
să se fi născut. În pedagogie, este scris
că o lecție nu se „pre-gătește‖ în grabă,
că un plan de lecție, bine alcătuit, poate
salva ideea respectivă!
‖Il n’y a pas de chagrin limite” („Nu
există o limită a tristeții‖), spune Cioran
în același De l’inconvénient d’être né.
Optimiștii incurabili (a se vedea povestea extrem de ironică a lui Voltaire –
Candid sau optimismul, în care este
expus modul de viață al unui tânăr educat conform concepției leibnitziene
„totul este cum nu se poate mai bine în
cea mai bună dintre lumile posibile‖) își
pot trata (sau „educa‖) optimismul citind Voltaire sau Cioran...
Cioran își exercită pesimismul ca pe o
anatemă îndreptată împotriva omului
(așadar și împotriva sinelui). În Le
Crépuscule des pensées, afirmă: ‖Il ne
faut voir en Dieu rien de plus qu’une
thérapeuthique contre l’homme.‖ („Nu
trebuie să vezi în Dumnezeu nimic mai
mult decât o terapie împotriva omului.‖)
Cu alte cuvinte (bref), nici divinitatea
nu este mai presus decât omul, de vreme ce l-a creat pe acesta... Pesimismul
ar fi singurul leac sau, din contră, singura otravă care ne-ar putea feri de
„blestemul de a ne fi născut‖ (venenum
bonum sau venenum malum – adică
„medicament‖ sau „otravă‖, în funcție
de cantitatea în care se administrează
pacientului).

dar, pentru că a primit un străin și l-a omenit din preapuținul său, Dumnezeu S-a milostivit asupra ei, iar făina
și uleiul nu au scăzut niciodată. Iar atunci când fiul ei,
Iona, a murit, oaspetele ei, Ilie, a fost acuzat că datorită
lui s-a abătut moartea asupra copilului. Dar Dumnezeu
avea alte planuri cu copilul: când Sfântul Ilie, după stăruitoare rugăciune, a suflat de trei ori asupra copilului,
acesta a înviat. (Este cel care, mai apoi, la vârsta maturității, a încercat să fugă de chemarea Domnului de a proroci în cetatea Ninivitenilor. A fost înghițit de un pește —
chit, dar a rămas viu timp de trei zile și trei nopți. Abia
când s-a rugat adânc, cu mâinile încrucișate — închipuind semnul Sfintei Cruci și învierea din morți —, a fost
scuipat pe țărm de către pește).

Î

n fiecare an, la 20 Iulie, întreaga Biserică creștină
prăznuiește pe Sfântul Mare Proroc Ilie, unul dintre prorocii amintiți în Vechiul Testament, originar
din cetatea Tesvi, de unde și numele de „Tesviteanul‖.
Pe atunci (sec. al IX-lea î.H.), regele Ahab s-a căsătorit cu
o prințesă străină, pe nume Izabela, care îl convinsese să
treacă la idolatrie, mai mult – să impună în regatul său
cultul a doi zei canaaneo-fenicieni: Baal și Iștar. Astfel că
a început o persecuție cruntă împotriva celor dreptcredincioși și a prorocilor lui Dumnezeu. Sfântul Ilie,
care de mic copil își păstra curăția trupească și sufletească și se nevoia cu rugăciune și cu post aspru, era învrednicit de Dumnezeu cu darul prorociei. El a devenit vârful
de lance al opoziției față de politica religioasă a celor doi
conducători. Sfânta Scriptură îl arată cum merge în fața
regelui Ahab căruia îi cere renunțarea la idolatrie și slăvirea adevăratului Dumnezeu. Dar cum Ahab nu ascultă
cererea, o secetă cumplită face ravagii în regatul său. Sf.
Ilie se retrage într-o peșteră, dincolo de Iordan, unde un
corb îi aduce zilnic mâncare: pâine, dimineața, și carne,
seara. Atunci când sunt secate și resursele de apă de aici,
este trimis în localitatea Sarepta din Sidon, unde este
găzduit de o femeie văduvă. Era o femeie săracă, care nu
avea decât o mână de făină și puțin ulei într-un ulcior,

După trei ani, Sfântul Ilie s-a înfățișat din nou în fața
regelui Ahab, cerându-i renunțarea la idolatrie. Atunci a
avut loc, pe muntele Carmel, confruntarea cu cei 900 de
proroci mincinoși, care practicau idolatria. Cele două
tabere, Sf. Ilie — singur, pe de-o parte, și prorocii mincinoși, pe de alta, trebuiau să aducă jertfă câte un vițel,
ieșind învingătoare tabăra a cărei jertfă era mistuită de
foc, pogorât din cer. Timp de două zile de invocări neîncetate le-au fost acordate păgânilor, dar jertfa lor a rămas
neatinsă... În fața a numeros popor, Sfântul Ilie și-a înconjurat altarul de jertfă cu un șanț, pe care l-a umplut cu
apă. În momentul în care L-a invocat pe Dumnezeu, un
foc s-a pogorât din cer și a mistuit îndată vițelul, lemnele,
pietrele și apa din șanț, ceea ce a determinat o întoarcere
masivă a poporului la credință. La rugăciunea Sfântului
Ilie, ploaia s-a pornit în întregul regat.
În Sfânta Scriptură ni se păstrează multe întâmplări, alte
minuni făcute de Sf. Ilie (noua sa prigonire, postul de 40
de zile, minunile asupra trimișilor regelui etc.) și încheierea misiunii sale: întoarcerea poporului la adevărata credință și pocăința regelui Ahab, ungerea viitorului rege al
Israelului — Iehu, și lăsarea unui urmaș — pe Elisei.
Trecerea Sfântului Ilie pe pământ s-a încheiat în mod
minunat: când se afla pe drum cu Elisei — ucenicul său, a
fost răpit la ceruri într-un car de foc, tras de cai de foc.
Când carul a dispărut în nori, au căzut pe pământ cojocul
și toiagul Sfântului Ilie, ca semne ale succesiunii pentru
Elisei.
Tradiția noastră folclorică îl vede pe Sfântul Ilie ca pe cel
care „închide și deschide cerul― (oprind și pornind ploile), care aruncă fulgerele și tunetele pe pământ, aduce
inundațiile etc.
De asemenea, Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul este patron al
aviației în armata română.

Preot Gruia-Mihail ZAMFIRESCU
Bis. „Izvorul Tămăduirii“ Mavrogheni, București

18 mai 2018. Pentru Ediția a II-a a cupei ISOP la pescuit
am ales o baltă frumoasă care, din recenziile primite, promitea mult pește. Un loc mirific, aș putea spune, datorită
celor care se îngrijesc, de vreo doi ani, de întreținerea,
amenajarea și popularea cu aceste animale vertebrate.
Intenții destul de optimiste și pline de speranțe, așa cum
ne-a mărturisit domnul Gigi, patronul bălții, dacă ne gândim că aici se vor construi pontoane de pescuit și locuri de
agrement, pe lângă restaurantul cu terasa plutitoare deja
existentă.
Dar să revin la competiție, ne-am adunat, ne-am
„luptat‖ la un concurs de staționar cu vargă, lansete cu
plută, fiecare cum a crezut de cuviință să abordeze partida.
Pot să spun că predomina foarte mult carasul, crapul între
2-4 kg dar și exemplare de ten superbe între 3-7 kg. Potențial destul de bun, pentru o baltă care, până acum, era
o ,,ruină‖ și o paragină, plină de gunoaie…
La ora 18, toți concurenții își ocupă locurile pe baltă iar
domnul președinte al Regiunii 17, Secția Română, din IPA,
domnul colonel în rezervă Dumitru Dorobanțu a dat startul competiției. Pe timpul nopții peștele s-a lăsat așteptat,
nimeni nu a pomenit de vreo „trăsătură‖. Toți erau posomorâți, crezând că va fi un concurs ratat. Am rememorat
toate vorbele celebre spuse despre aceste animăluțe tăcute
și le-am împărtășit tăcerea noastră, doar doar se va întâmpla ceva…. Mi-am amintit și de Sadoveanu, care spunea că
„Peștele nu trage la pescarul cu undiță scumpă și bagaje
multe‖ și am tot sperat să aibă dreptate. „Cât ai zice pește‖,
pe la ora 7 dimineața, un sunet intens s-a auzit pe baltă de
la senzorul unei lansete… A fost ca un semnal de trezire la
viață a bălții venit de la domnul comisar-șef Nizam Mihail
care ne-a afișat, mândru, un exemplar superb de ten, cu o
greutate de 4,8 kg. Din acel moment, balta s-a înviorat, toți
pescarii au început să prindă, iar în timp ce unii „trăiau ca
peștele în apă‖, alții se „zbăteau ca peștele pe uscat‖.
A urmat decernarea premiilor celor mai buni pescari și,
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pentru că
la festivitate nu s-a
ținut cont
și de peștele rămas în
apă, clasamentul
concursului a arătat
astfel:
Locul I –
Nizam Mihail – 18,6
kg
Locul II –
Nae Tudor
– 8,5 kg
Locul III –
Cucu Gigi
Marius –
5,3 kg
Și să nu
uităm de acea vorbă celebră „când va prinde mâța pește‖,
pe care o adresăm celor care practică acest sport doar pentru a le face în ciudă celorlalți…
În final, mulțumim Asociației Internaționale a Polițiștilor,
Secția Română, Regiunea 17 pentru organizarea exemplară
a concursului, dar și gazdelor noastre de la Balta Măriuța
Frumușani care și-au dat toată silința ca participanții la
acest concurs să se simtă bine.
Marius Gigi CUCU

În continuare vă dezvăluim povestea de succes a premiantului, căci
ce altceva poate fi mai fascinant
decât imaginația pescarilor cu secretele lor scoase din tolba sau
minciogul lor fermecat. Comisarșef Mihail Nizam, formator la Catedra „Formare profesională continuă”, a ocupat locul I la cele două ediții, pentru cea mai mare captură.
„Imediat după ce colegul meu, Gigi
Cucu, m-a invitat să îi însoțesc la concursul de pescuit, m-am preocupat de
achiziționarea acelor cu dimensiunile
adecvate undiței pentru cărășei, a nadei
și mai ales a monturilor corespunzătoare unei bălți în care nu mai pescuisem
până acum, fiind bine cunoscut faptul că
fiecare baltă are secretele ei. Trebuie sai cunoști adâncimea, pragurile care se
formează, curenții de fund când exista
izvoare. Să ții cont de anotimp, vânt,
fazele lunii și multe altele. Nu mai zic de
nadă și momeală!
Viața ne trimite gândurile spre zări îndepărtate, ne lasă să visăm și să aspirăm
la multe lucruri, dar ne permite să înfăptuim doar o parte dintre ele. Mă gândeam deja la relaxare în aer liber, capturi în juvelnice, povești pescărești și de
ce nu și lărgirea cercului de cunoștințe,
toate acestea în cadrul concursului care
a avut loc la balta Măriuța, din comuna
Frumușani, județul Călărași.
Partenerul meu de echipă, Gabi Predescu a cumpărat diverse moșmoande și
mai ales un minciog adecvat. Locul ales
de mine avea să devină ulterior standul
de concurs cu numărul treisprezece.
Așteptam, ascultând reconfortanta și
plăcuta odă a broscuțelor neobosite, în
tandem cu clipocitul micilor valuri ce
erau mânate de ușorul curent al serii
târzii, spărgându-se la mal… De după
deal, se mai auzea câte un copoi lătrând,
anunțând că vremea pazei de noapte
este aproape, un miros de iarbă crudă
adus de o adiere ușoară îmi gâdila nările. La orele 18.00, echipele formate din
câte doi coechipieri, la semnalul dat de
organizatori, administratorul Gicu, alias
Calu și propietarul bălții, domnul Nelu
Bulgaru, au început să nădească locul,
fiecare în felul lui (plantatul nu a fost
permis), iar plumbii lansetelor brăzdau
văzduhul spre stuful luat ca reper de pe
malul opus, care găzduia un stârc și câteva berze, ce se hrăneau întru-un ochi,
între trestii. Priveam spre bambinele
celor patru lansete ce refuzau să se miște, în timp ce coechipierul meu se grăbea să desfacă undița și să arunce pluta
la apă, pentru că a fost permis să pescuim cu un număr de cinci lansete. Spre
seară, pe luciul apei se auzea clipocind
jocul chinezilor din baltă. Novacii și
fitofagii își făceau de cap refuzând categoric să se servească din bunătățile diversificate și aromate, oferite de noi. În
timp ce duhurile fumegânde ale apelor
se ridicau spre cer, undeva, mai departe,
în spatele nostru, Cosmin, Florin, Robert și Dan, alți iubitori de mișcare, surprindeau în imagini aceste peisaje de o
cromatică încântătoare, cu un aparat

foto și se pregăteau să servească masa,
încălzind de zor pe niște bețe câteva felii
de slană și pâine uscată. Binevoitori și
comunicativi, ne-au invitat să ne alăturăm lor, iar în secunda imediat următoare au început să povestească despre
virusul bolii fără remediu care se numește pescuit.
Dar se pare că peștele era extrem de
mofturos. Încercam să păcălesc cu pătrățica de mămăligă cărășeii care se pare
că se adunaseră la nada aruncată mai
devreme. Strădaniile mele începeau să
dea roade, iar micuța plută colorată se
scufunda destul de des, ca urmare a
trăsăturilor frumoșilor pești argintii.
Arunc mereu în același loc și nici nu
apuc să-mi aprind țigara că vârful plutei
țăcăne din nou. Scot alt cărășel, la fel de
frumos ca cei doi prinși până acum, dar
mai dolofan. Se pare că am dat peste un
banc întreg, așa că las relaxarea și trag
din apă, ca pe bandă, caras după caras.
Treptat, scăzu și ritmul trăsăturilor,
până când cărășeii nu se mai interesau
deloc de momeala din ac. Noaptea se
așternu tiptil, întreaga atmosferă părea
încremenită, doar eu eram singura ființă
care mă mai mișcam prin zonă. Este
miezul nopții, senzorul sună iar vârful
lansetei trage spre apă. Mă ridic, prind
mânerul și înțep. Simt firul întins, iar
vârful lansetei din mâna mea se îndoaie
progresiv, din ce în ce mai mult. Mulinez și aduc la mal un caras de aproape
un kilogram. Prietenul meu, Gabi, se
trezește și aproape moțăind scoate cârligul din gura peștelui, murmurând răgușit: aha, la asta trage! (referitor la momeală). Tot el pregătește lanseta și o
aruncă cu precizie către stuful din fața
noastră. O pasăre de noapte a trecut cu
fâlfâit discret pe sub lună ducând în
gheare ce a vânat pentru puiul ce o aștepta la cuib. Numai după zece minute,
senzorul lansetei, aruncate ultima, sună
din nou. Coechipierul meu apare brusc
din fotoliu, înțeapă și mulinează lin. Mă
anunță șugubăț, cu un licăr scurt din
coada ochiului, că simte pe fir evoluția
unei capturi, dar nu știe cât este de mare. Trage pe mal încă un caras ca tras la
indigo cu cel deja prins de un kilogram.
Oglinda apei era perfectă. Nici cel mai
mic val nu o știrbea. Vântul încremenit
permitea aburilor care se evaporau din
apă să atârne într-o suspensie greoaie
pe deasupra acesteia. De după tufele de
răchită, de pe malul opus, pândea geana
roșiatică a astrului zilei. Se luminase
deja binișor. Lanseta, în care am agățat
și săculețul solubil cu mămăligă, aruncat
lângă buza stufului, pleacă cu acul său
într-o incursiune de parcă atunci explora pentru prima dată în recunoaștere
hățișurile mâloase. Apuc, trag, înțep
cam precipitat, bățul se îndoaie pârâind
din toate fibrele, dihania aflată la capătul firului pleacă în toate direcțiile și,
totuși, aduc spre mine peștele. Doar că,
ajuns la mal în timp ce-l trăgeam cu
minciogul, firul a slăbit preț de o secundă, iar el, așezat pe coadă, a țâșnit ca o
săgeată într-o lumânare de toată frumusețea. Era un crap cteno, care a pornit-o
spre luciul apei, poposind puțin în brădișul de la mal. Fără să ezit, pornesc

împreună cu coechipierul meu spre apă
și, probabil, din exces de adrenalină, mă
prăvălesc în stuf asupra crapului ce lipăia cu coada frenetic să-și croiască drum
spre adâncuri. L-am prins. Voiam să
fug, cu peștele în brațe, ca semn al victoriei, să afle întreaga suflare de isprava
mea! Se pare că zeul Ebisu, protectorul
pescarilor, mă veghea aducându-mi
satisfacția a ceea ce-mi doream: un crap
frumos de 4,800 kg. Era o dimineață
încântătoare, cu cerul senin, vântul
adormit, sălciile mari, plângătoare, de
pe mal atingeau cu vârfurile crengilor
suprafața apei. La intervale neregulate
de timp se auzeau plescăituri de diferite
intensități, semn că peștii de toate neamurile se aruncau până deasupra apei
într-un joc numai de ei înțeles. Mai târziu a început să pice mărunt, în rafale
scurte, cu picături reci, dar cui îi mai
păsa? De lângă buza stufului firul altei
lansete pleacă cu o viteză pe care nu o
credeam posibilă către un plaur apropiat. Coechipierul meu apasă firul și înțeapă cu calm, ca un obișnuit al acestor
mișcări. Pe vargă se aud vibrații puternice. Monstrul ce a poftit la nada din ac
derulează mult fir de pe mulinetă în
încercarea de a se agăța de vreun ciot de
pe fundul lacului, sau ceva care să rupă
firul. După o luptă aprigă, de cincisprezece minute, cel mai mare pește al zilei
(captura concursului), încă un crap
cteno, cu greutatea de 5,900 kg, se află
la mine-n juvelnic. S-a dus vorba printre
pescarii concurenți despre crapul imens
prins, care chipurile nu putea fi ridicat
de pe fundul bălții de mare ce era, timp
în care, în jurul meu, se adunase o mulțime de curioși. Orele alocate concursului se scurgeau agonizante, la fel de repede ca nisipul prin clepsidra lui
Cronos, fără niciun semn de viață din
partea peștilor. Mă resemnasem cu gândul că aceste ultime monturi lansate la
apă nu vor mai avea parte de nicio trăsătură, ținând cont de perioada de timp
de așteptare. Asta doar până la un moment dat, când am auzit zgomotul asurzitor al loviturii bambinei de corpul lansetei, ce sărise de pe rodpod. Las din
mână cutia cu momeli, apuc mânerul
lansetei și înțep la stânga și la dreapta
pentru mai multă siguranță. În timp ce
mulinez, privesc la cerul pe care soarele
poposea parcă agățat de vârful curbat al
bolții albastre, reușesc să aduc peștele la
mal, ridicându-l în minciog și astfel constat că este tot un crap cteno, cu greutatea de 3,200 kg. Una peste alta, pot spune că am avut și noroc, pentru că în ultimele trei ore peștii nu au fost foarte
cooperanți și concurenții nu au reușit să
prindă suficient de bine ca să mă depășească la punctaj! Astfel, în final, am
reușit să câștig locul I și «Cea Mai Mare
Captură»! Doresc să îi felicit pe toți concurenții iubitori de natură care au dat
dovadă de mare pasiune pentru pescuitul la crap! Am încheiat partida de pescuit la ora 15,00, cu un total de 18,800
kilograme de pește prins.
Cu satisfacția și credința de a întâlni
oameni de calitate, vă urez fir întins,
dragi prieteni pescari și să ne revedem
pe baltă!‖ (Mihail NIZAM)

Comisar-șef
dr. Doru GALAN
Instructor specialist
Antrenor emerit

Cu

noscând
fenomenul
de
„presare‖ a timpului direct
proporțional cu dorința majorității oamenilor de a fi sănătoși și de
„a arăta bine‖, am propus un exercițiu
care antrenează corpul dar mai ales
subtilul din noi, exercițiu vechi de
câteva milenii, cunoscut sub denumirea de Salutul Soarelui.
Conform părerii majorității specialiștilor domeniului, și cu verificarea noastră pe termen lung, Salutul yoghin al soarelui este o tehnică subtilă de dinamizare
amplă și globală a întregii ființe, contribuind semnificativ la
amplificarea stării generale de sănătate, forță (interioară!),
energie și longevitate, materializându-se prin următoarele
efecte benefice: tonifierea întregului sistem digestiv prin
întinderea și comprimarea succesivă a abdomenului; efect
benefic asupra organelor interne (ficat, stomac, splină, intestine, rinichi) prin intermediul masajului profund generat de
abordarea exercițiilor; oxigenare și detoxificarea sângelui
datorită ventilației profunde a plămânilor; intensificarea
activității cardiace; îmbunătățirea calității somnului; îndepărtarea tensiunilor interioare; ameliorarea activității
glandelor endocrine; fortificarea întregului corp; modelează
și/sau remodelează pieptul la femei; efecte benefice asupra
organelor sexuale ale acestora, inclusiv efecte benefice asupra
ciclului menstrual; modelează corpul, reducând excesul de
țesut adipos, întărește sistemul imunitar și creează o stare
generală de bine etc.
Indicațiile și contraindicațiile abordării acestui exercițiu sunt
relativ reduse: exercițiul NU se va aborda în timpul ciclului
menstrual; viitoarele mame pot să-l abordeze doar până la
începutul lunii a V-a de sarcină, apoi se va relua gradat; nu se
abordează deloc în cazurile de hernie; nu se execută imediat
după masă sau după consumarea băuturilor alcoolice.
ATENȚIE: se va acorda o atenție deosebită elementelor de
respirație și de concentrare asupra tuturor elementelor
(posturilor) exercițiului!
MOD DE EXECUȚIE
1. Așezăm mâinile cu palmele lipite în zona
pieptului, vârfurile degetelor mari fiind așezate în scobitura gâtului, în unghi drept față de
celelalte degete; coloana este atunci perfect
dreaptă iar tălpile sunt paralele, foarte apropiate, fără să se atingă.
Expirăm apoi lent, pe gură, dând afară tot
aerul din plămâni; sprijinim coatele pe coaste,
însă menținând mâinile la locul lor. Vom expira atunci profund, urmărind să expulzăm și
ultimele molecule de aer viciat din noi, retrăgând ușor pentru aceasta zona abdominală.
Atunci când plămânii sunt complet goi, contractăm toți mușchii, începând cu labele picioarelor, apoi pulpele, coapsele, abdomenul (deja contractat
datorită expirației forțate), spatele, pieptul, brațele, palmele
și gâtul; pe scurt, contractăm sistematic întreaga musculatură
corporală.
Greşeli frecvente: dacă mâinile nu sunt așezate la înălțimea potrivită și degetele (cu excepția degetelor mari) nu sunt
lipite, plămânii nu se pot goli complet de aerul rezidual.
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2. Relaxăm apoi toți mușchii și venim cu brațele complet întinse în sus către spate, curbând cât mai mult zona bazinului și
orientându-ne privirea către vârfurile degetelor. Inspirăm atunci profund și fără grabă pe
nas.
Greşeli frecvente: dacă nu se curbează
bine spatele și zona bazinului, musculatura
spatelui nu va fi întinsă suficient de mult.
3. Expirăm profund pe gură, aplecându-ne în față. Idealul
este să putem așeza palmele cu toată suprafața lor pe sol;
vom veni de asemenea cu capul cât mai mult către genunchi.
În faza finală a mișcării, vom retracta parțial și abdomenul,
fără să forțăm. Este admis, la început, în situația în care suntem mai rigizi, ca palmele să nu atingă solul.
Greşeli frecvente: dacă nu venim suficient
de mult cu capul către genunchi, flexia corpului
va fi mai puţin accentuată iar efectele sale sunt
considerabil reduse. Faptul de a avea bărbia
presată cât mai mult de piept face să se amelioreze gradat toate dezechilibrele funcţiei tiroidiene.
4. Inspirăm în continuare profund pe nas, așezând acum toată talpa piciorului drept la sol, inclusiv călcâiul,
iar genunchiul drept va fi împins către înainte; gamba, coapsa și talpa noastră dreaptă vor forma astfel un Z. Împingem
după aceea simultan zona bazinului cât mai aproape de călcâiul drept. Piciorul stâng este apoi întins
spre spate, însă (Atenție!) nu la maximum
pentru că în acest caz ne va fi imposibil să
adoptăm poziția corectă. Îndreptăm apoi
spatele și, simultan, ne orientăm privirea
către tavan sau (dacă exersăm în aer liber) către Soare, dacă realizăm tehnica în
natură, cu toate că (Atenție!) ochii rămân
tot timpul închiși.
Greşeli frecvente: se execută această
postură cu capul aplecat sau cu tibia piciorului drept perpendiculară față de sol.
5. Corpul trebuie să formeze acum un V inversat; călcâiele vor
fi întinse cât mai mult către sol, așezându-le chiar lipite de sol
– ideal!, dacă nu se poate, cât mai apropiate de sol. Dacă la
postura anterioară am întins prea mult piciorul către în spate, „V‖-ul inversat va fi prea deschis iar călcâiele nu vor putea
atinge solul. Capul va fi orientat cât mai spre interior, presând bărbia în piept, spatele va fi cât mai drept iar privirea
interioară este acum orientată către zona ombilicului. Contractăm în continuare zona abdominală și mușchii coapselor
(aceștia se vor contracta aproape automat dacă apropiem
călcâiele de sol).
Greşeli frecvente: se stă pe vârfurile picioarelor și/sau se ține capul
drept, eliminând astfel poziția de „V‖
inversat; vom evita de asemenea să
avem spatele curbat și abdomenul
necontractat.

6. Expirăm apoi pe gură, lăsându-ne să coborâm către sol.
Singurele noastre puncte de contact cu solul trebuie să fie
acum bărbia, palmele, pieptul, genunchii și degetele de la
picioare. În această poziție, abdomenul nu va putea să atingă
solul, bazinul fiind bine cambrat. Nici nasul nu poate atinge
acum
solul.
Această postură
conferă o curbură foarte specială
coloanei vertebrale, care fusese
anterior (în postura nr. 5) menținută
perfect
dreaptă.
Greşeli frecvente: se așază bazinul la sol; tălpile nu sunt
orientate în sus, iar degetele de la picioare nu sunt sprijinite
pe sol. Palmele trebuie să fie și ele fixate ferm pe sol. Picioarele (tălpile) trebuie apoi să revină la același punct de plecare. La început, aceasta este foarte greu de realizat, dar vom
putea cu siguranță să ajungem aici printr-o practică consecventă.
7. În continuare, inspirăm pe
nas, apoi ridicăm capul cât
mai mult posibil și curbăm cât
mai mult zona bazinului, însă
(Atenție!) corpul nu atinge
solul. Singurele puncte de contact cu solul sunt acum degetele de la picioare și palmele.
Brațele sunt acum întinse iar
umerii sunt ușor aduși către în
spate, pentru a permite expansiunea pieptului în față.
Greşeli frecvente: poziția picioarele incorectă, de la postura anterioară, se păstrează și la această postură. Coapsele
nu trebuie să atingă solul iar umerii nu trebuie să vină în față
(deoarece ei nu permit, în acest fel, dilatarea pieptului).
8. În continuare rămânem în retenție pe plin și revenim în
postura asemănătoare cu un „V‖ inversat. Modul de realizare
și erorile posibile ale mișcării nr. (8) sunt identice cu cele
descrise la postura nr. (5). Călcâiele vor fi deci întinse cât
mai mult către sol, așezându-le chiar lipite de sol dacă este
posibil. Capul va fi orientat cât mai spre interior, presând
bărbia în piept, spatele va fi cât mai drept iar privirea interioară este acum orientată către zona ombilicului. Contractăm
în continuare zona abdominală și mușchii coapselor (aceștia
se vor contracta aproape automat dacă apropiem călcâiele de
sol).
Greşeli frecvente: se
stă pe vârfurile picioarelor; se ține capul drept,
eliminând poziția asemănătoare unui „V‖
inversat; se curbează
spatele sau/și abdomenul nu este contractat.
9. Acum continuăm să ne reținem suflul (plămânii fiind mai
departe plini cu aer). În această postură vom inversa însă
amplasarea picioarelor, față
de postura nr. (4), pentru a
comprima alternativ și simetric fiecare parte a abdomenului (deci acum vom întinde
piciorul drept la sol, în timp
ce stângul va fi cu talpa așezată ferm pe sol).
Greşeli frecvente: sinoni-

mă cu eroarea prezentată la descrierea poziției nr. (4), dar
care decurge din cele două precedente (7 și 8), este că se
așează la sol planta piciorului în locul degetelor. În această
situație, vom avea tendința să îndoim incorect gamba stângă
iar piciorul nostru stâng nu va fi adus suficient de mult lângă
mâini. La început, este destul de greu să facem ca piciorul
întins să revină până la punctul de plecare. Pentru a ușura
execuția, vom distribui aproape întreaga greutate a corpului
pe piciorul și pe brațul opuse (în cazul de față, este vorba de
piciorul stâng îndoit și de brațul stâng), ceea ce ne va permite să înclinăm ușor bazinul și ne va ușura reîntoarcerea piciorului întins.
10. În continuare, expirăm profund
și fără grabă pe gură iar apoi revenim la postura nr. (3). Ne aplecăm
deci în față, idealul este să putem
așeza palmele cu toată suprafața lor
pe sol; vom veni de asemenea cu
capul cât mai mult către genunchi.
În faza finală a mișcării, vom retracta parțial și abdomenul, fără să
forțăm. Este admis, la început, în
situația în care suntem mai rigizi,
ca palmele să nu atingă solul.
Greşeli frecvente: dacă nu venim suficient de mult cu
capul către genunchi, flexia corpului va fi mai puțin accentuată iar efectele sale sunt considerabil reduse. Faptul de a
avea bărbia presată cât mai mult de piept face să se amelioreze gradat toate dezechilibrele funcției tiroidiene.
11. În continuare, inspirăm profund și complet pe nas, realizând simultan mișcarea și
postura nr. (2). Relaxăm deci toți mușchii și
venim cu brațele complet întinse în sus către
în spate, curbând cât mai mult zona bazinului și orientându-ne privirea către vârfurile
degetelor. Gâtul este și aici întins cât mai
mult pe spate, cu privirea spre degetele mâinilor.
Greşeli frecvente: brațele nu vor fi moi,
iar spatele nu va fi lăsat relaxat ci va fi curbat la maximum; dacă nu curbăm bine spatele și zona bazinului, musculatura spatelui nu va fi întinsă suficient de mult.
12. În final, expirăm din nou profund pe gură și relaxăm
întreaga musculatură corporală, revenind din nou în postura
de plecare (nr. (1)). Așezăm deci mâinile cu palmele lipite în
zona pieptului, vârfurile degetelor mari fiind așezate în scobitura gâtului, în unghi drept față de celelalte degete; coloana este atunci perfect dreaptă iar tălpile sunt foarte apropiate, fără să se atingă, și paralele; sprijinim coatele de coaste
însă menținând mâinile la locul lor. Expirația va fi profundă,
urmărind să expulzăm și ultimele molecule de aer viciat din
noi, retrăgând ușor pentru aceasta zona abdominală. Atunci
când plămânii sunt complet goi, contractăm toți mușchii,
începând cu labele picioarelor, apoi pulpele,
coapsele, abdomenul (deja contractat datorită expirației forțate), spatele, pieptul, brațele,
palmele și gâtul; pe scurt, contractăm sistematic întreaga musculatură corporală.
Greşeli frecvente: întrucât mâinile nu
sunt așezate la înălțimea potrivită și degetele
(cu excepția degetelor mari) nu sunt lipite,
plămânii nu se pot goli complet de aerul rezidual.
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