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S-a deschis sezonul la greve. {i la manifesta]ii. {i la
proteste. Profesorii, lucrqtorii de la Metrorex, de la
Tractorul, de peste tot. {i pentru cq oamenii sunt
nemul]umi]i, s-a considerat cq este momentul unui
sondaj de opinie. Alian]a DA continuq sq se afle \n
fruntea op]iunilor electorale ale românilor, cu 47 la
sutq din inten]iile de vot. Principalul partid de
opozi]ie rqmâne PSD – 30 la sutq, urmat de PRM –
13 la sutq. UDMR ar ob]ine \n cazul alegerilor 5 la
sutq, PNG – 2 la sutq, iar PC – 1 la sutq. Mai mult
decât atât, s-a demonstrat ceea ce se vedea cu ochiul
liber: propor]iile din Alian]q s-au inversat. Astfel,
dacq PD a ajuns la 62 la sutq, PNL a coborât vertiginos cqtre 35 de procente. Imediat, micile ecrane
s-au umplut cu zeci de fe]e de anali[ti politici, a[a
cum ne-am obi[nuit de mult. Am auzit explica]ii
peste explica]ii, care de care mai aiuritoare.
Românul, cicq, se \ndreaptq cqtre stânga, ]inând
cont cq PD-ul, chiar dacq s-a impus \n ultima vreme
ca partid de dreapta, este, totu[i, de stânga.
Singurul partid de dreapta pierde teren. PNL-ul ar
fi acesta. De ce o fi trebuind sq ne \nvârtim \n jurul
cozii [i sq cqutqm formulqri care mai de care mai
alambicate pentru a nu reu[i sq spunem lucrurilor
pe nume, nu \n]eleg. Problema mare este cq premierul s-a dovedit chiar mai arogant decât predecesorul squ. Oamenii care au ridicat PNL-ul au cam
plecat. O dovede[te acela[i sondaj, care aratq cq
Bqsescu a crescut, iar premierul a scqzut \n topul
popularitq]ii [i cq dupq el se plaseazq Mona Muscq
[i Theodor Stolojan. Mai trebuie alte explica]ii? |n
acest timp, Ion Iliescu, un personaj care a cam ie[it
din toate topurile \[i dqdea cu pqrerea despre
Traian Bqsescu: „Este un om cu anumite limite
intelectuale, nu strqluce[te din acest punct de
vedere [i, de asemenea, \i lipse[te pentru func]ia pe
care o \ndepline[te o anumitq re]inere“. E clar.
|n concep]ia fostului pre[edinte, Geoanq este un
prostqnac, iar Bqsescu pe aproape. {i uite a[a,
ne-am mai fqcut de un top. Pe primul loc, care
desemneazq singurul bqiat de[tept din România,
candideazq doar Ion Iliescu. De aceea am ajuns
unde am ajuns.

Omul de afaceri italian de origine românq este unul dintre
principalii artizani ai scandalului financiar-bancar
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la zi(d)

Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
Câteva familii sibiene revendic` un
ora[ din jude]ul Bra[ov. Este vorba despre o parte a
ora[ului Victoria, care a fost
construit pe un teren ce apar]inea \nainta[ilor acestor familii.
Autorit`]ile au hot`rât ca proprietarii s` primeasc` teren \n
jude]ul Sibiu, la schimb. Urm`toarele cazuri vor fi rezolvate
cu ajutorul celor care vând terenuri pe Lun`.
Ultimul proces referitor la concesion`rile din Delta Dun`rii pe care Ministerul Mediului
\l avea pe rol s-a terminat. Sen-

noi de vreme ce [i fosta [i actuala Putere par din ce \n ce mai
convinse c`, dac` o mai exista
corup]ie, pe ici, pe colo, corup]i
nu exist` \n ]ara aceasta, nici de
s`mân]`.
{eful Departamentului de Lupt` Antifraud` a ie[it de curând \n pres` s`-i sperie pe cei
pe care \i caut`. Conform domniei sale, cei care lucreaz` cu
fonduri europene vor face pârnaie chiar [i pentru un singur
eurocent prost cheltuit. Pân`
acum, a ajuns dup` gratii un
singur func]ionar al MIE, care a
primit drept [pag` o vacan]` la

tate. Nu chiar cele cerute, dar
oricum... La cum arat` spitalele
patriei [i la cât munce[te acest
personal auxiliar, suntem chiar
curio[i ce vor face oamenii \n
momentul \n care vor fi \n
grev`. La cafele, la bârf`, prin
ora[? Hm, sun` cunoscut.

Probabil c` programul nu se va
schimba mai deloc fa]` de cel
de acum.

tin]a a ar`tat, cum altfel, c` nu
s-a comis nici o ilegalitate [i nu
a surprins pe nimeni. A[a c` cei
care tot insist` s` sus]in` c` \n
România se comit ilegalit`]i
sau c` exist` corup]ie ar trebui
s` fac` ciocul mic.
UE ne-a mai trimis
o scrisoare de avertizare. |n ea se cere
Guvernului de la Bucure[ti reglementarea achizi]iilor publice, protejarea dreptului de autor, sectorul veterinar, securizarea frontierelor [i lupta \mpotriva corup]iei. Nu pricepem ce
mai vor europenii `[tia de la

mare. |n rest, se pare c` to]i
ceilal]i \[i fac datoria cu cinste
[i cu precizia unui bancher elve]ian. P`cat c` banii `ia europeni se reg`sesc mai degrab` \n
vile decât \n dezvoltarea ]`rii.
Dar, mai [tii, poate de asta \i [i
primim. |n acest caz, nu-i nimic
ilegal.

Ne vine sau nu s`
credem, se cam apropie s`rb`torile de
iarn`. Poli]i[tii au \nceput deja
s` aresteze \ntreprinz`torii care
s-au apucat, hot`râ]i, s` fure
brazi. Vede]i ce \nseamn` lipsa
de educa]ie? Dac` ar fi f`cut un
mic studiu de pia]`, ho]ii ar fi
ajuns la concluzia c`-[i pun
degeaba pielea la b`taie. Pe an
ce trece, tot mai mul]i români

cer vrea s`-[i fac` o colec]ie de
adrese pentru a intra \n Guiness
Book a f`cut deja sute de victime. Institu]iile statului român,
c`rora li se cere s` trimit`
scrisoarea la alte zece institu]ii,
[i-au g`sit, \n sfâr[it, de lucru.
De la func]ionari [i pân` la

Inspec]ia Muncii a
aplicat unei ferme
din jude]ul Ia[i o
amend` de un miliard de lei.
Dac` facem un calcul simplu,
la câ]i români muncesc la negru
[i ]inând cont de propor]ia pe
care o are economia subteran`,

Baronesa Emma
Nicholson de Winterbourne, vicepre-

Ioan Creþu

Str. Viorele nr. 34, bl. 15, sc. 4, parter, ap. 108,
Sector 4, Bucure[ti

ajung s` cumpere, \n locul clasicului br`du], câteva crengu]e.
S`r`cia, bat-o vina! {i dac`
lucrurile merg \n aceea[i direc]ie, crengu]ele de brad se vor
transforma, \n câ]iva ani, \n
crengu]e de salcie, prun sau
corcodu[.
O scrisoare \n care
se sus]ine c` un
copil bolnav de can-
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Ale[ii locali au \nceput deja s` se bat`
\n piept c` sunt preg`ti]i s` intervin` rapid [i efici-

ur`ri „de bine“ [i s` nu mai aib`
preten]ii atât de mari referitoare
la p`pic`. Bine, e adev`rat c`
dup` post ar trebui s` aib` bani
pentru mesele de Cr`ciun [i
Revelion, dar pân` atunci mai
este destul.
Un studiu privind
economiile, investi]iile [i comportamentul financiar al popula]iei din opt state
care au aderat recent sau sunt \n
proces de aderare la Uniunea
European` a stabilit c` un
român a câ[tigat, tot anul 2004,
cam 466 de euro. Ca de obicei,
pe ultimul loc, \n condi]iile \n
care [i vecinul bulgar a câ[tigat
dublu [i \nc` un pic. De asta nu
s-or fi dus parlamentarii români
la treab` când a vorbit pre[edintele bulgar. S` se \nve]e
minte, mama lor de bulgari \mbuiba]i.

Cabinet de avocaturq

asisten]q juridicq în procese penale,
civile, comerciale
 înfiin]qri societq]i comerciale
 acte adi]ionale
 redactqri, atestqri acte

A \nceput Postul
Cr`ciunului. Cei
mai ferici]i de acest
lucru par s` fie guvernan]ii.
Credincio[ii ar trebui s` nu mai
mearg` la manifesta]ii, s` nu
mai transmit` clasei politice

[edinta Comisiei pentru Afaceri
Externe din Parlamentul European a declarat c` România a
r`mas o ]ar` s`rac` din cauza
corup]iei. Iar`[i? M`i frate, am
cam intrat la idei. Dac`, totu[i,
o fi adev`rat?

nume grele ale unor persoane
care conduc institu]ii ale statului s-au molipsit de joaca cu
scrisoarea. Pe banii statului [i
\n timpul serviciului. Nici nu
mai [tim cum se poate comenta
[tirea aceasta.

Personalul TESA
din domeniul sanitar
amenin]` cu greva
general` \n cazul \n care nu va
primi de la Guvern o serie de
avantaje. Cu atât mai mult cu
cât exist` un precedent: greva
profesorilor pare s` fi dat rezul-



b` vremurile, domnule... Ce
s-ar fi \ntâmplat dac` \ncercau
s`-i dea amenda aceasta \nainte
de alegeri, ai?

ent \n cazul \n care ninge. Utilajele sunt cam acelea[i, zac
prin diferite hangare, dar totul
este sub control. Pe cât punem
pariu c` [i anul acesta z`pada o
s`-i ia prin surprindere pe ale[ii
no[tri? Dar numai dac` va
ninge, e adev`rat.

descoperim c` bugetul pentru
anul viitor poate fi chiar prea
mare, chiar dac` ar fi alocat
\nv`]`mântului 10-15 la sut`
din PIB.
Baronul de Vrancea,
Marian Opri[an, a
fost amendat de poli]i[tii foc[`neni de la Circula]ie
pentru parcare neregulamentar` de Jeep. Ce se mai schimAceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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dezvqluiri

Ion Ilie Mania, omul combinaþiilor
necurate, a îngropat Banca „Dacia Felix“
În episodul precedent al serialului dedicat manoperelor frauduloase, pe care noi
ne luqm libertatea de a le considera un veritabil sabotaj, privind culisele
programatului, dar nerealizatului faliment de la Banca „Dacia Felix“,
am prezentat pe unul dintre principalii artizani ai scandalului
financiar-bancar – Ion Ilie Mania. Omul de afaceri italian de origine
românq (nume real Manea) are o biografie ciudatq, care am adus-o la
cuno[tin]q cititorilor no[tri.

O firmã
de 1.000 de dolari
Ion Ilie Mania a ocupat
func]ia de administrator al B`ncii Dacia Felix pe data de 12
noiembrie 1993. Ar fi interesant de v`zut ce fel de afaceri
învârtise pân` atunci în România.
În 1991 ia fiin]` firma Stimel SA, prin asocierea din cunoscuta fabric` Electrotimi[
din Timi[oara (48% din ac]iuni), Stima Engineering (17%
din ac]iuni), Stima Australia
(5% din ac]iuni), Ion Ilie Mania, persoan` fizic` (25% din
ac]iuni), so]ia sa (5% din ac]iuni).
De fapt, la început totul
este o mare [mecherie, pentru

c` Stima Engineering, înregistrat` în Cremona – Italia, avea
un capital social subscris [i v`rsat de 1 milion de lire italiene,
adic` mai pu]in de 1.000 de dolari. Proprietarii firmei sunt Ion
Ilie Mania [i so]ia sa, Coroiu
Leontina. La începuturile sale,
firma Stima avea în proprietate
un magazin în via Donatori del
Sangue. Aceste date erau valabile pentru 1993. Din 1992
pân` în 1995, firma al c`rei administrator unic era Ilie Mania,
î[i majoreaz` în permanen]` capitalul cu sute de milioane [i cu
miliarde de lire. Poate era un
geniu al afacerilor, ve]i spune.
În Italia p`rerile oficiale asupra
afacerilor lui Mania erau extrem de rezervate, ca s` ne exprim`m elegant.

În publica]ia „Elenco Uffiale dei Protesti Cambiari“ (nr.
8 aprilie 1995), un fel de „carte
a escrocilor din regiunea Cremona, Italia“, despre societatea
Stima se afirma c` nu prezint`
garan]ii, întrucât nu a achitat la
scaden]` anumite obliga]iuni
b`ne[ti. Mai pe române[te, firma lui Mania „tr`gea ]epe“.
Mania era învinuit, în 1995,
pentru dou` sume, una de
26.500.000 de lire italiene [i
alta de 25.500.000 de lire.
În acela[i an îns`, Mania
anun]ase c` societatea Stima î[i
majorase capitalul social la 5
miliarde de lire.

Afaceri „de familie“
În 1991, când s-a asociat
cu Electrotimi[, firma Stima

avea un capital subscris de 1,5
miliarde de lire (ultima subscriere la 21.03.1991). To]i asocia]ii în afacerea Electrotimi[
erau „fantome“, de[i existau
scriptic, reprezenta]i de una [i
aceea[i persoan` – Ilie Mania.
Dac` am adopta terminologia

marxist` am spune c` manevrele de la Electrotimi[ sunt specifice celor care au dus la pr`bu[irea definitiv` a industriei [i
economiei române[ti. Alt`
crea]ie a lui Mania a fost firma
„Lirom SRL“, înregistrat` tot la
Timi[oara. Din datele pe care le
avem la dispozi]ie rezult` c`
SC Lirom SRL, de la înfiin]are
(1991) [i pân` în 1995 (inclusiv), nu a depus nici un bilan]
contabil la Camera de Comer]
[i Industrie din Timi[oara. Ac]ionarii discretei societ`]i sunt:
Coroiu Leontina cu 90% din
ac]iuni [i sora acesteia, Brad
Ana, cu 10% din ac]iuni.
Obiectivul, cel pu]in la vedere,
al societ`]ii este exportul de
o]el din România. În consecin]`,
firma Lirom din România a
so]iei lui Mania încheie la
24.12.1992 un contract cu societatea Stima din Italia a lui
Ion Mania, privind exportul
unei cantit`]i de 42.000 tone de
o]el neted [i crenelat. Condi]iile
de plat` sunt extrem de avantajoase pentru partenerul italian:
215 dolari/ton` FOB Constan]a, iar banii se vireaz` prin
transfer bancar la 180 de zile de
la livrarea m`rfii. În acela[i
timp, Ion Ilie Mania, devenit
ac]ionar la Banca Dacia Felix,
particip` la majorarea de capital în condi]ii nemaiîntâlnite în
practica bancar`.

Banii bãncii,
în buzunarele proprii
Pentru a v` scuti de detalii
tehnice vom men]iona c` pentru sumele virate B`ncii Dacia
Felix primeau o dobând` de
9% în dolari SUA pe an, dobând` care urma s` se achite

chiar dac` depozitul va fi utilizat pentru cump`rarea de ac]iuni, pe un termen mai mic de
un an. Adic`, ace[ti bani nu numai c` beneficiau de o dobând`
foarte atractiv`, dar reprezentau
[i contravaloarea ac]iunilor.
Pentru aceia[i bani, Mania primea atât dobânda pentru depozit, cât [i dividendele cuvenite
pentru ac]iuni. Restul ac]ionarilor pentru capitalul depus primeau numai dividende. Este
normal c` având un astfel de
statut, beneficiind de rela]iile
de prietenie cu fostul ministru
de Interne Doru Ioan T`r`cil`,
Mania putea face cam tot ce
voia cu banii B`ncii Dacia
Felix. S` revenim la problema
exportului de o]el realizat` prin
firma so]iei lui Mania, în favoarea firmei din Italia a lui Ilie
Mania. Pentru a nu prelungi
suspansul vom spune c` nu s-a
exportat nici un miligram de
o]el, cel pu]in nu în Italia. Adev`ratul beneficiar era un chinez, conform declara]iei vamale, marfa avea ca destina]ie
China, iar transportul s-a efectuat cu un vas chinezesc. Lirom
a vândut chinezilor o]elul la un
pre] sub cel de achizi]ie, fiind o
fals` pierdere pentru c` intermediarul (firma Stima) câ[tiga
f`r` nici un efort milioane de
dolari. Dar Liromul? Pe baza
unor proiecte de afaceri, mai
mult sau mai pu]in reale, firma
a angajat diferite credite. Creditorul, nimeni altcineva decât
Banca Dacia Felix, deci patroana Lirom, Coroiu Leontina, se
împrumuta la so]ul s`u, Ilie
Mania, ac]ionar la banca respectiv`. (va urma)
George Dora
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sub lupq

A apãrut o nouã formã de terorism
oas` pentru securitatea Fran]ei
decât este prezentat` de media
din hexagon.

Þarã-þintã pentru
acþiunile teroriste

Revolta popula]iei s`race,
în mare majoritate de origine
arab` din suburbiile Parisului,
extins` [i în alte mari ora[e din
Fran]a, cu posibilit`]i de r`spândire în alte ]`ri din Europa
de Vest reprezint` începutul
sfâr[itului proiectului Uniunii
Europene. Exist` un aparent
paradox în faptul c` pe termen
scurt procesul de integrare
european` va continua, chiar
dac` în anumite cazuri (România, Bulgaria) se vor semnala
anumite sincope.

Acþiuni
de gherilã urbanã
Revoltele cu caracter insurec]ional, dezvoltate deocamdat` pe un fundal anarhist, au
avut totu[i un embrion organizatoric. Media francez` de
dreapta a scos în eviden]` faptul c` perchezi]ionarea de c`tre
poli]ia francez` a unor locuin]e
apar]inând descenden]ilor emigran]ilor magrebieni a dus la
confiscarea unor veritabile depozite de armament u[or [i de
explozibile caracteristice unor
ac]iuni de gheril` urbane.
O parte a anali[tilor insist`
pe caracterul spartan al dezordinilor din marile suburbii pariziene, având \n vedere c` acestea au fost provocate ini]ial de
moartea accidental` a doi tineri
de origine marocan`, urm`ri]i
de poli]ia francez` pentru furt.
Faptul c` revoltele s-au
prelungit pe durata a dou` s`pt`mâni [i cre[terea în intensitate, ca [i prezen]a unor nuclee
dure de insurgen]i, mereu acelea[i, dar ac]ionând în zone di-

ferite, ne permite s` credem c`
decesul celor doi adolescen]i
nu a fost cauza, ci pretextul izbucnirii tulbur`rilor. Decretarea
st`rii de urgen]`, lege la care
Fran]a nu a mai recurs din tim-

pul tulbur`rilor din Algeria generate de ofi]erii francezi adversari ai politicii lui De Gaulle
reprezint` con[tientizarea de
c`tre guvernul francez a unei
st`ri de pericol, mult mai seri-

Motiva]ia mi[c`rii insurgente nu este schimbarea guvernului sau a regimului politic
de la Paris, ci provocarea represiunii din partea autorit`]ilor.
Prin for]a lucrurilor, victimele
represiunii (aresta]i, expulza]i,
r`ni]i) vor fi din rândul popula]iei s`race, de origine arab`.
Acest lucru va face din Fran]a o
]ar`-]int` pentru ac]iunile teroriste. Amintim c` pân` în prezent Fran]a a fost ocolit` de
atentatele fundamentali[tilorislamici.
Strategia apropia]ilor lui
Ben Laden prevede transferul
confrunt`rilor din Orientul Mijlociu în inima b`trânei Europe,
unde popula]ia de origine islamic` este bine reprezentat`.
Cazul Fran]ei este particular, pentru c` cet`]enii de origine arab`, în special algerienii [i
marocanii, sunt deja la a doua,
a treia genera]ie, provenind din
fo[tii emigran]i francofoni care
s-au refugiat în metropol` dup`
pr`bu[irea imperiului colonial.
Asupra acestor tineri, propaganda islamist-fundamentalist`
a lucrat mult mai bine decât

asupra p`rin]ilor lor, pentru c`
recesiunea economic` a creat
premisele unei st`ri social-economice revendicative, pre-revolu]ionare. Ne referim la cre[terea [omajului, la accentuarea
pauperiz`rii [i marginalizarea
(ghetoizarea) popula]iei franceze de origine arab`. Va urma
victimizarea acestui segment
de popula]ie prin represiune
poli]ieneasc` [i judiciar`. Astfel
se ofer` strategilor fundamentali[ti-islamici, un material
uman de o excep]ional` valoare
operativ`. Ace[ti cet`]eni au
pa[apoarte fran]uze[ti, se pot
mi[ca în Europa [i SUA, ceea
ce în cazul recrut`rii unora dintre ei de c`tre organiza]ii teroriste va face imposibil` prevenirea de c`tre serviciul de informa]ii [i poli]iene[ti a unor viitoare atentate.

Istoria se repetã
Înainte de izbucnirea tulbur`rilor din Fran]a, pe siteurile
organiza]iilor teroriste afiliate
la Al Quaeda se puteau citi mesaje adresate adep]ilor europeni, neislamici. Aceast` modificare de tactic` pare inspirat`
de strategia Tricontinentalei. A
fost un demers al KGB, lansat
la Havana în 1962, în timpul
r`zboiului din Vietnam, prin
care se propunea ]`rilor foste

coloniale care c`zuser` sub domina]ia URSS s` creeze noi
fronturi de lupt` antiimperialiste. Acest demers a fost certificatul de na[tere al terorismului
din anii ’60-’70, reprezentat de
„Brig`zile Ro[ii“ din Italia, Ac]iunea Direct` din Fran]a, Organiza]ia pentru Eliberarea Palestinei din Orientul Mijlociu,
gruparea Bader–Meinhof din
Germania, gherilele Tupamaros din America de Sud etc. Se
poate replica c` principalul suport al terorismului din perioada
r`zboiului rece, URSS-ul nu
mai exist`. Exist` îns` Al
Qaida, ale c`rei ramifica]ii în
mediile de afaceri [i politice din
lumea arab` nu sunt cunoscute,
iar succesele serviciilor secrete
din SUA, Europa, Israel, Egipt,
Australia, pe linia combaterii
terorismului, sunt mai degrab`
punctuale decât generale.
Prin mi[c`rile insurgente
din Fran]a [i din alte ]`ri ale
Europei Occidentale, strategii
fundamentali[ti-radicali dezvolt` o nou` faz` a r`zboiului
împotriva crucia]ilor [i evreilor,
crearea în rândul popula]iei de
origine arab` din Europa Occidental` a unei st`ri de spirit revolu]ionare, anti-sistem, care ar
urma s` destabilizeze ]`rile respective prin insurec]ii armate.
Daniel BQlan
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB

(X)

Evolu]ia ac]iunilor contrainformative pe baza c`rora a
fost deschis dosarul „Corbii“ a
pus în fa]a lucr`torilor operativi
din Direc]ia a IV-a (contrainforma]ii militare), UM 0110 [i Direc]ia a III-a (contraspionaj), probleme cu care nu erau obi[nui]i,
[i anume departajarea opozan]ilor anticeau[i[ti de cei care ac]ionau la indica]ia serviciilor
secrete sovietice. Pentru c` vorbim despre perioada anilor ’80,
caracterizat` prin exacerbarea
cultului personalit`]ii cuplului
Ceau[escu [i prin nefericita decizie de a se pl`ti datoria extern`, înainte de termen, trebuie
subliniat c` dup` o perioad` de
relaxare (1964-1980), popula]ia a început s` se manifeste
ostil, atât fa]` de deciziile partidului, cât [i fa]` de ac]iunile securit`]ii.
De fapt ideea de a grupa într-o mi[care conspirativq
opozan]i fa]q de politica lui Ceau[escu, recruta]i din
rândul activului de partid [i al cadrelor militare active
[i în rezervq apar]ine generalului Ion Ioni]q
Din acest punct de vedere,
putem privi ac]iunea grup`rii
„Corbul“ ca pe o mi[care de rezisten]`, prin care se urm`rea
înl`turarea camarilei din jurul
lui Ceau[escu, cu o conducere
adept` a glaznostului [i perestroik`i, promovate de Gorbaciov, dup` 1985.
Am prezentat num`rul trecut pe unul dintre actorii principali ai grup`rii „Corbul“, generalul Nicolae Militaru, alias
obiectivul „Milic`“. De fapt,
ideea de a grupa într-o mi[care
conspirativ` opozan]i fa]` de

fec]ionate, sunt transportate la
Bucure[ti, la domiciliul lui Radu Nicolae, unde securitatea intervine [i „Radion“ este arestat.
În anchet` recunoa[te c` a
fost recrutat de spionajul sovie-

În anchetq recunoa[te cq a fost recrutat
de spionajul sovietic încq din 1962, pe când se gqsea
la specializare în URSS (specialitatea submarine)
politica lui Ceau[escu, recruta]i
din rândul activului de partid [i
al cadrelor militare active [i în
rezerv` apar]ine generalului
Ion Ioni]`, fost ministru al Ap`r`rii [i îndep`rtat de c`tre dictator din cauza protestelor acestuia fa]` de ac]iunea de deturnare a rolului for]elor armat, de
la ap`rarea patriei, la munc`
for]at` pe [antierele faraonice
de construc]ii.
Alt component al echipei a
fost comandorul Radu Nicolae,
alias „obiectivul Radion“. În
1986-1987, „Radion“ intr` în
leg`tur` cu dou` persoane din
Constan]a, croitorul Chiri]escu
[i cojocarul Alexe, care încercau s` emigreze în Canada.
„Radion“ se ofer` s`-i ajute, le
cere 120.000 de lei [i îi convinge s` tip`reasc` un num`r de
manifeste împotriva lui Ceau[escu. Materialele, o dat` con-

tic înc` din 1962, pe când se g`sea la specializare în URSS
(specialitatea submarine). Ulterior a furnizat informa]ii de ordin militar [i politic prin intermediul Consulatului sovietic
din Constan]a [i printr-un func]ionar (ofi]er de leg`tur`) al ambasadei sovietice din Bucure[ti.
{i identific` pe ceilal]i membrii
ai grupului, generalul Kostial

ani de închisoare pentru uneltire împotriva orânduirii socialiste, iar la recurs pedeapsa este
redus` la 8 ani de închisoare.
Este eliberat cu ocazia decretului de amnistie [i gra]iere din
ianuarie 1988.
În aceast` perioad` „obiectivul Irina“, una dintre fetele generalului Militaru, desf`[oar` o
coresponden]` semiconspirativ`
cu români care p`r`siser` ]ara
legal sau ilegal. Au fost identifica]i Radu Portocal`, Dan Chi[u,
Doru Cornea. Coresponden]a se
vrea neutr`, de[i „Irina“ nu-[i
ascunde dorin]a de a emigra în
Occident. Printre rânduri îns`,
se aduce la cuno[tin]` coresponden]ilor c` în România exist` un
grup care dore[te s`-l r`stoarne
pe Ceau[escu.

Lucrurile se descoperq [i este trecut în rezervq
în 1964 cu gradul de general maior
(alias Corbul), Ion Iliescu (alias
Iancu), Virgil M`gureanu (alias
Mugur), aducând [i un nume
nou, necunoscut de lucr`torii
de securitate – generalul Marin
Pancea, fost ata[at militar la
Belgrad [i la Paris, „marginalizat“ la Centrul militar din Br`ila. A fost condamnat dup` o în]elegere cu anchetatorii la 10

Alt component al grupului „Corbii“ a fost generalul
Kostial. Fost membru al Partidului Comunist din ilegalitate,
a fost condamnat împreun` cu
Nicolae Ceau[escu, în urma
procesului din 1933, de la Craiova. În 1940 fuge în URSS
unde, surprinz`tor, NKVD-ul
îl consider` suspect de spionaj

în favoarea României [i este
internat în lag`rul de la Vokuta. Se întoarce în ]ar` în 1949,
este încadrat în armat` la Direc]ia Politic`, al c`rei [ef era
fostul s`u prieten Nicolae
Ceau[escu. În 1955 se c`s`tore[te cu cet`]eanca român`
BC, dar, cu ocazia unei specializ`ri în URSS, în 1959 se îndr`goste[te de o frumoas` ru-

soaic`, Olga Veresceanghina.
Întors în ]ar`, nu poate divor]a,
drept pentru care recurge la o
stratagem`. Î[i trimite fratele
din Timi[oara în URSS, iar
acesta se c`s`tore[te de form`
cu Olga, pe care o aduce în
România [i o stabile[te la Constan]a. Kostial va avea un b`iat,
Anatoli, cu Olga [i o fat` cu
so]ia legitim`. Lucrurile se

descoper` [i este trecut în rezerv` în 1964 cu gradul de general maior. În 1968 dup` invadarea Cehoslovaciei de c`tre ]`rile Tratatului de la Var[ovia, îi scrie o scrisoare lui Leonid Brejnev, în care cere ca
trupele sovietice s` intervin`
în România, iar Ceau[escu s`
fie debarcat. (va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XIX)
– Riscul informativ –
(continuare)
Când intoxicarea devine
total` deja ea atinge limitele
cele mai periculoase, pentru
ambele tabere [i pentru ofi]erul
informativ – primul st`pân al
spionului recrutat de adversar,
dar chiar [i pentru noii st`pâni –
adversari. Devine periculoas`,
sau chiar extrem de periculoas`
ca [i orice pahar care se umple
[i se poate r`sturna sau se sparge. În munca de spionaj totul
are o limit`, iar când ceva ajunge lâng` sau chiar atinge aceast` limit` se transform` în reversul formei sau con]inutului ini]ial, mai ales atunci când în jocul dintre cele dou` tabere spionul dublu simuleaz` [i disimuleaz` în acela[i timp. C`ci oricât de bine [i-ar juca rolul el va
trezi la un moment dat suspiciuni în ambele tabere, îndeosebi
în cea din care a plecat ini]ial.
În acel moment tri[orul se desconspirq total [i devine
cu adevqrat un spion dublu, folosit în mod con[tient
numai pentru dezinformare de ambii stqpâni
Manipularea sa, oricât de
bine s-ar face de fiecare p`pu[ar în parte, va r`mâne, în ultim` instan]`, o fraud`, care într-o zi va fi sesizat` [i de cel în
defavoarea c`ruia se face mai
mult, indiferent de forma [i
masca sub care se ascunde pân`
în acea zi. În acel moment tri[orul se desconspir` total [i devine
cu adev`rat un spion dublu, folosit în mod con[tient numai
pentru dezinformare de ambii
st`pâni. Abia de acum încolo el
cap`t` pentru ambele tabere
aceea[i valoare, aceea[i apreciere, dar [i acela[i stigmat [i
procent de nesiguran]`. Frauda
comis` de el în ambele tabere îl
va marca moral de acum pe spionul dublu în toat` activitatea

sa ulterioar` cu ambii st`pâni,
îmbr`când permanent mai mult
o form` de recompens` material`, câ[tigând mai mult doar
cel care îl va pl`ti mai mult sau
mai bine. Descoperindu-i jocul,
ofi]erul informativ recrutor îl
va folosi pe propriul spion, devenit cârti]`, doar pentru derutarea adversarului s`u, dar într-o
manier` cât se poate de inteligent`, care s` nu-i trezeasc`
acestuia sub nici o form` suspiciuni reale care s`-l pun` în gar-

câ[tigul îl va savura fiecare în
parte, dar cu sentimentul am`girii c` fiecare este unicul norocos. Într-o asemenea faz` a jocului, cel mai mult va avea de
câ[tigat, de fapt, spionul-cârti]`, c`ci el va fi remunerat de
fiecare st`pân în parte în func]ie
de importan]a [i valoarea acordat` misiunii care i-a fost încredin]at` [i pe care fiecare, separat, o crede îndeplinit`. Adev`ratul tri[or în acest joc al triunghiului spart r`mâne însu[i spi-

Într-o asemenea fazq a jocului, cel mai mult va avea
de câ[tigat, de fapt, spionul-cârti]q, cqci el va fi
remunerat de fiecare stqpân în parte în func]ie de
importan]a [i valoarea acordatq misiunii care i-a fost
încredin]atq
d`. Abia de acum încolo începe
adev`ratul joc al inteligen]elor
celor dou` tabere, c`ci fiecare
tab`r` va miza, culmea, pe
aceea[i pies` – spionul dublu,
dar de pe pozi]ii diferite [i din
unghiuri opuse.
{i una [i alta din cele dou`
tabere va crede c` de]ine pozi]ia-cheie [i c` piesa îi apar]ine
în totalitate, dar, de fapt, fiecare
din ele se va în[ela, indiferent
de metodele sofisticate pe care
va folosi pentru preg`tirea [i
verificarea spionului, pentru dirijarea lui în dezinformarea adversarului sau pentru desf`[urarea altor activit`]i de diversiune tactice, tehnice sau informative în tab`ra acestuia. Va fi
ca un joc de rulet` la care ambii

onul dublu [i nicidecum vreuna
dintre p`r]ile angajate în lupta
de culise. În culise se vor face
jocurile, fiecare parte î[i va
pune câte un as pe mânec`, dar
spionul va r`mâne jokerul norocos, adunând tot potul de pe
masa de joc. El este [i r`mâne
un adev`rat escroc c`ci a înv`]at de la fiecare câte ceva, iar
metodele [i cuno[tin]ele cu
care a fost preg`tit se vor întoarce împotriva fiec`rei p`r]i
angajate ca un bumerang neiert`tor. Acesta este riscul ambelor
p`r]i: a ofi]erului recrutor, a dirijorului din umbr` pentru o re]ea de spioni, dar [i a celor din
tab`ra advers`, care l-au depistat pe spion [i l-au atras apoi la
colaborare.

A face joc dublu pentru un spion este o mare calitate
[i o mare iscusin]q pe scena muncii informative,
dar ac]iunea în sine suportq de cele mai multe ori
riscuri de neegalat
juc`tori [i-au ales acela[i num`r, dar de culori diferite iar

Într-o asemenea afacere de
spionaj riscul informativ sare
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îns` ca o minge de ping-pong
de la oricare din p`r]i la cealalt`, dar, de cele mai multe ori, îl
poate atinge [i pe spionul dublu, de multe ori cu efect mortal sau chiar accidental, dar într-o form` foarte grav`.
Istoria muncii de spionaj a
cunoscut de-a lungul timpurilor
numeroase cazuri când riscul
informativ l-a lovit mai ales pe
spionul dublu, [i nu oricum.
Au fost [i mai sunt cazuri
când din cauza unor asemenea
tr`d`ri [i salturi dintr-o tab`r`
în alta spionii-cârti]` au fost sau
mai sunt sacrifica]i, fie de o
parte, fie de cealalt`, iar acest
sacrificiu le-a fost fatal acestora. A face joc dublu pentru un
spion este o mare calitate [i o
mare iscusin]` pe scena muncii
informative, dar ac]iunea în
sine suport` de cele mai multe
ori riscuri de neegalat, indiferent de arta cu care un spion
reu[e[te s`-[i joace acest rol [i

exist` acel moment-cheie, pe
care spionul dublu trebuie s`-l
simt` instinctiv [i s` ac]ioneze
de a[a natur` încât s`-[i salveze
pielea. Exist` întotdeauna un
moment al existen]ei vie]ii de
spion dublu când el trebuie s`
decid`, uneori în frac]iuni de
secund`, de partea cui r`mâne,
definitiv, acel moment când de
hot`rârea luat` î[i alege barca
cu care mai poate ajunge sigur
la mal.
În caz contrar, naufragiul
este garantat, iar libertatea [i
via]a sa vor fi cu siguran]` în
cel mai mare pericol. Un asemenea risc se transfer` uneori
[i asupra familiei spionului
dublu [i chiar în leg`tur` cu
toate bunurile sale mobile [i
imobile. Totul depinde de
frauda comis` de el, de daunele materiale aduse de sarcinile [i misiunile îndeplinite
sau tr`date [i vândute adversarului prin jocul f`cut.

Existq întotdeauna [i a doua variantq,
când un spion bun a fost pregqtit [i pentru situa]ia
eventualq de a fi depistat de adversar într-o anumitq
fazq a colaborqrii sale cu primii st`pâni
de împrejur`rile favorabile în
care ac]ioneaz`. Întotdeauna

În general, orice agen]ie de
spionaj care preg`te[te [i trimi-

te spioni în cercurile de interese
pe care le are în plan \[i sacrific` rar spionii proprii, chiar [i
atunci când ace[tia sunt prin[i
de adversar [i obliga]i la jocul
dublu.
În cele mai multe din cazuri momentul în care agen]ia a
devenit con[tient` c` propriul
spion a trecut la jocul dublu [i
dezinformeaz` con[tient are de
ales între dou` variante: s` p`streze în continuare leg`tura cu
el ca [i cum nu s-ar fi întâmplat
nimic deosebit, dar s` treac` la
exploatarea sa în orb [i s`-l dezinformeze în leg`tur` cu sarcinile trasate, intoxicând astfel tab`ra advers` sau s`-l p`streze
un timp în re]ea dup` care s`-l
abandoneze, aplicându-i [i pedeapsa de rigoare, în func]ie de
gravitatea faptei [i de pierderile
suferite atât cu preg`tirea [i
]inerea sa în leg`tur`, dar mai
ales cu valoarea informa]iilor
pierdute ca efect al tr`d`rii sale.
Exist` întotdeauna [i a doua variant`, când un spion bun a fost
preg`tit [i pentru situa]ia eventual` de a fi depistat de adversar
într-o anumit` faz` a colabor`rii sale cu primii st`pâni. Pentru
spion, aceast` variant` are un
singur risc, acela ca adversarii

s`-l urm`reasc` doar în faza de
proba]iune a situa]iei de spion,
de prinderea sa în flagrant cu
informa]ii sustrase sau cu mijloace de leg`tur`, dup` care
s`-l ancheteze [i s`-l trimit` în
instan]` pentru condamnare la
închisoare sau chiar cu pierderea vie]ii. Totul depinde nu

momentul în care organul de
contraspionaj îl „oblig`“ s`
„tr`deze“, atr`gându-l astfel la
colaborare. Spionul va fi mai
întâi anchetat, timp în care va
transmite adversarului exact
legenda înv`]at` ca la carte de
la agen]ia de spionaj care l-a
preg`tit, o legend` care bine-

Organul de contraspionaj care „l-a prins“ pe spion
se va îmbqta însq cu apq rece, cqci prin a[a-zisa
prindere a spionului n-au fqcut altceva decât sq-l ajute
sq îndeplineascq [i misiunea de rezervq a acestuia
doar de interesele organului de
contraspionaj din ]ara respectiv`, ci mai ales de legisla]ia
care reglementeaz` activitatea
de spionaj [i de interesele politice ale guvernului aflat la conducere pe perioada cât a ac]ionat spionul sau în momentul
când a fost depistat [i re]inut
pentru asemenea fapte. Este
foarte clar c` în aceste condi]ii
organele de contraspionaj nu
vor aplica regulile clasice muncii de spionaj [i nu vor încerca
s`-l atrag` la colaborare, situa]ie în care i-ar reda astfel libertatea sau via]a, apoi folosindu-l
pentru dezinformarea propriei
agen]ii de spionaj. Acest risc
îns` este evitat [i eliminat din

în]eles va fi constituit` dup`
toate regulile artei de spionaj,
îmbinând elemente reale [i fictive care vor fi oricând verificate în favoarea spionului,
consolidându-i astfel noua pozi]ie. Organul de contraspionaj
care „l-a prins“ pe spion se va
îmb`ta îns` cu ap` rece, c`ci
prin a[a-zisa prindere a spionului n-au f`cut altceva decât s`-l
ajute s` îndeplineasc` [i misiunea de rezerv` a acestuia. Din
acest moment spionul va deveni pionul otr`vit al agen]iei
de spionaj care l-a trimis în misiune în spa]iul adversarului.
Prin sistemul de leg`tur` cu
care a fost instruit, spionul, devenit impropriu spion dublu, va

transmite codul sau parola care
va aprinde în central` becule]ul
mult a[tepat, moment din care
ofi]erul informativ cu care ]inea
leg`tura va trece la „planul
doi“, plan care nu era dorit în
totalitate, dar era prev`zut cu
anticipa]ie relativ` ca probabil.
În acest nou tip de joc nu sunt
folosi]i decât acei spioni c`rora
li se acord` un mare procent de
încredere, c`ci a[a-zisa lor tr`dare f`cea parte din misiunea
pe care o aveau de îndeplinit,
iar meritul adversarului în atragerea spionului la colaborare
este doar o fals` victorie pe linia muncii de informa]ii.
Spionul va continua s` fac` jocul adversarului, dar î[i va
ar`ta adev`rata sa identitate moral` [i profesional` fa]` de propria agen]ie de spionaj, c`reia îi
va r`mâne fidel în cel mai mare
procentaj de profesionalism.
În aceste noi condi]ii, riscul informativ se transfer`
aproape în totalitate în tab`ra
adversarului, c`ci acolo se afl`
acum calul troian, c`ci misiunea spionului se va desf`[ura în
continuare în parametri deja
anticipa]i. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XVI)
„Raul Velez se pare c` pe
lâng` banii de care dispunea de
la p`rin]i era [i foarte bine dotat fizic [i intelectual. Dup`
medicin` a mai urmat o facultate, de chimie, dup` care [i-a
deschis în La Paz un mare institut de medicin`, dotat [i cu
un laborator, în care experimenta ni[te medicamente noi
în materie de cancer. Katty a
urmat [i ea cursurile unui institut în materie de medicin`, dar

nu le-a terminat. A r`mas îns`rcinat` cu Patricia, primul lor
copil, [i le-a abandonat, iar ulterior a renun]at definitiv. Raul a
fost nevoit s-o ia cu el, s`-l
ajute la cercet`rile din laboratorul institutului din La Paz“.
„{i cum a ajuns Katty infirmier` la spitalul din Lima, unde
s-a internat A007?, am întrebat
eu curios“. „La doi ani dup` ce
a n`scut-o pe Patricia, Katty l-a
n`scut pe Billy, pu[tiul cu dro-

gurile, [i au continuat s` locuiasc` to]i în La Paz, unde se
sim]eau foarte bine.

r`it. Îi pierduse pe to]i la cazinouri. Raul n-a mai recuperat
nimic din banii lua]i de Daneti

Raul a angajat chiar [i o firmq de detectivi sq-l
gqseascq pe Daneti. A[a l-a cunoscut Manphis pe
Raul. Dupq câteva luni, Manphis a dat de urma lui
Daneti în Indonezia, dar era prea târziu
În urm` cu circa trei ani
Raul a fost plecat la un simpozion în Peru, pe teme medicale.
Aici l-a cunoscut pe un doctor,
specialist în tratarea cancerului.
Îl chean` Claudio Daneti. S-au
împrietenit repede [i s-au hot`rât s` dezvolte investi]ia lui
Raul. Au f`cut un contract de
asociere [i au luat un credit
mare, de la o banc` din Lima,
unde Claudio Daneti avea o rela]ie. Pentru credit, Raul a ipotecat tot institutul din La Paz [i
i-a fost fatal. Daneti a ridicat
singur banii prin rela]ia sa din
banc` [i a disp`rut, iar Raul a
r`mas falit“. „N-a anun]at poli]ia?“ „Ba da. Raul a angajat
chiar [i o firm` de detectivi
s`-l g`seasc` pe Daneti. A[a l-a
cunoscut Manphis pe Raul.
Dup` câteva luni, Manphis a
dat de urma lui Daneti, în Indonezia, dar era prea târziu. Daneti era un escroc. Avea o diplom` fals` de doctor [i reu[ise
s` se angajeze într-o clinic`, dar
l-au depistat repede [i l-au arestat.“ „{i banii, ce-a f`cut cu
ei?“ „Daneti era alcoolic, afemeiat [i un juc`tor de c`r]i în-

din banc`, iar faptul c` pe escroc l-au arestat [i condamnat
nu l-a înc`lzit cu nimic“.

bani a mai avut el, dar nu suficient pentru valoarea ipotecii.
A vândut tot ce-a mai avut: vila,
ma[inile, apoi s-a mutat în Peru. A venit în Lima. {i-a cump`rat un apartament mai mic, o
ma[in` [i s-a angajat ca [ef de
laborator la spitalul unde a cunoscut-o A007 pe Katty. Pe ea a
angajat-o ca infirmier`. N-avea
studiile necesare pentru un post
mai bun.“ „De ce n-a mai r`-

A vândut tot ce-a mai avut: vila, ma[inile, apoi s-a
mutat în Peru. A venit în Lima. {i-a cumpqrat un
apartament mai mic, o ma[inq [i s-a angajat ca [ef de
laborator la spitalul unde a cunoscut-o A007
pe Katty
„Ce s-a întâmplat cu institutul lui Raul dup` ipotecare?“
„Banca l-a scos imediat la vânzare. Au aflat de ]eapa lui Daneti, dar pe Raul n-au putut
s`-l ajute cu nimic. Era [i el
asociat [i la fel de implicat în
fraud`.“ „Bine, dar Raul putea
s` fac` rost de bani de la p`rin]i
[i s`-l r`scumpere, de ce n-a f`cut-o?“ Sandy m-a privit lung,
a zâmbit, s-a uitat câteva secunde prin fereastra avionului, apoi
a continuat: „P`rin]ii lui Raul
nu l-au ajutat cu nimic, întrucât
îl dezmo[teniser` la pu]in timp
dup` ce au aflat c` s-a c`s`torit
cu Katty. }i-am spus c` nu fuseser` de acord cu c`s`toria lor“.
„Da, în]eleg, în]eleg foarte bine [i
starea de spirit pe care a avut-o
imediat dup` tragedie.“ „Ceva

mas în Bolivia unde cred c`
avea [i prieteni [i rela]ii mai
multe, care-l puteau ajuta oricum mai mult?“ „Raul era un
tip foarte mândru [i se pare c` a
vrut s` ia totul de la cap`t. Din
câte mi-a povestit Manphis,
cercet`rile lui în domeniul cancerului erau foarte avansate
[i-[i dorea un laborator propriu
unde s` le continue“.

[i sfâr[itul. Raul era un tip foarte practic [i ambi]ios. Când visa
ceva încerca toate variantele
posibile s`-[i realizeze visul.
Manphis a ]inut leg`tura cu el [i
dup` ce fusese angajat s`-i g`seasc` asociatul pentru recuperarea banilor. Vorbeau la telefon, se întâlneau [i mai schimbau impresii [i chiar informa]ii
despre lumea interlop` local`.
În urm` cu aproape un an s-au
întâlnit în Lima, la un restaurant. Raul i-a vorbit despre proiectul s`u de a-[i deschide un
laborator privat pentru a-[i continua cercet`rile [i i-a cerut sfatul cu privire la o surs` de investi]ii. G`sise câteva persoane
de notorietate local`, care se
oferiser` s`-l ajute [i l-a rugat
pe Manphis s` întreprind`
unele investiga]ii în leg`tur` cu
ele, înainte s` primeasc` banii.
Manphis [i-a f`cut datoria, ca
de obicei [i s-a ocupat de problem`, apoi l-a sunat [i i-a povestit cam tot ce aflase. Pe
Raul, se pare c` nu prea l-a încântat, pentru c` prietenul meu

Manphis a ]inut legqtura cu el [i dupq ce fusese
angajat sq-i gqseascq asociatul pentru recuperarea
banilor
„Da, dar pentru asta îi trebuiau bani, ori el era acum într-o
situa]ie destul de precar`.“
„A[a este, [i cred c` încerc`rile
lui ulterioare de a face rost de
bani pentru laborator i-au atras

aflase treburi urâte despre cei
ce urmau s`-l ajute. {i l-a sf`tuit s` nu fac` afacerea [i s`-i
refuze. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Sistemul sanitar nu oferq nici o [ansq consumatorilor de stupefiante

Drogaþii români nu pot scãpa
de dependenþã
 Centrele de dezintoxicare nu mai au locuri pentru cei care

vor s` renun]e la seringa de unic` folosin]`
 „Pensionarii“ interna]i \n centru au vârste cuprinse \ntre

17 [i 24 de ani
 Majoritatea sunt adu[i cu for]a de c`tre p`rin]i sau

„convin[i“ de c`tre ace[tia prin [antaj
O femeie \nc`rcat` cu saco[e apas` pe butonul unei sonerii plasate pe gardul din plas`
de sârm`, \nalt de câ]iva metri.
Apare un agent de paz`, o \ntreab` pe cine caut`, apoi dispare \n cl`dire. Dup` un timp,
agentul iese din cl`dire [i o pofte[te s` intre. La ie[ire, femeia
are lacrimi \n ochi. Nu este scenariul unei vizite la \nchisoare,
ci doar realitatea unei „banale“
vizite la un centru de dezintoxicare din România.

Þigãri, dulciuri ºi suc
|n`untru, un hol „dotat“ cu
câteva b`ncu]e. Apare un adolescent. Este tras la fa]`, pare
aproape adormit [i este irascibil. Aprinde o ]igar`, apoi \i
cere femeii, care este mama lui,
s`-i aduc` multe ]ig`ri, sucuri [i
dulciuri. Dup` ceva timp, femeia intr` \ntr-un birou din
apropiere, unde medicii \i explic` ce se \ntâmpl`, z`bove[te
[i acolo ceva timp, \[i ia r`mas
bun de la „copil“ [i pleac`. Dup`-amiaza scenariul se repet`.
Toate acestea se \ntâmpl` \n zilele de vizit` la Centrul de Dezintoxicare din cadrul Spitalului
„Al. Obregia“ din Bucure[ti.

De sãrbãtori,
clienþi puþini
Sec]ia are 25 de paturi. De
obicei, sunt ocupate aproape
toate. Doar câ]iva „pensionari“,

\ns`, \[i petrec aici s`rb`torile.
Nebunia \ncepe abia dup`. Au
loc [i 10 intern`ri \ntr-o singur`
zi. Motivele sunt simple, ne-a
spus dr. Lucian Vasilescu, [eful
clinicii. La \nceput de an se iau
marile hot`râri: m` las de fumat, de b`ut, [i, de ce nu, de
droguri. Pe de alt` parte, se cam
termin` [i banii, a[a c` hot`rârea de a merge la dezintoxicare se ia mult mai u[or.

Dureazã mult?
Când se prezint` viitorul
pacient, medicii \i recomand` o
cur` de dezintoxicare care s` se
\ntind` pe perioada a 14-21 de
zile. Practic, dac` se r`zgânde[te, pacientul poate pleca acas`
[i a doua zi. Este adev`rat c`
dependen]a fizic` dispare dup`
7-8 zile. Cea psihic`, niciodat`.
Dependen]a de heroin` se define[te ca „tulburarea cronic` cu
remisiuni [i rec`deri“. Cel care
„se las`“ este numit abstinent [i
poate fi considerat „vindecat“
(]inând cont c` vindecat cu adev`rat nu va fi niciodat`) abia
dup` doi ani de abstinen]`.

Tratamentul
La Obregia, tratamentul
este nesubstitutiv, \n sensul c`
nu se administreaz` metadon`,
tot un drog, dar care are menirea ca heroina s` nu-[i mai fac`
efectul. Metadona se ofer` pacientului \ntr-o doz` din ce \n

ce mai mic`. Aceast` metod` se
folose[te mai mult \n tratamentul ambulatoriu. Diversele medicamente administrate la
„Obregia“ nu fac decât s`-l
ajute pe pacient s` treac` peste
perioada de sevraj. Tratamentul

se adreseaz` durerilor, st`rii de
vom`, echilibr`rii tensiunii arteriale, st`rii de nelini[te intens`, st`rii de agita]ie, somnului [i
mai ales anxiet`]ii foarte mari.

Internare de dragul
pãrinþilor
Media de vârst` a celor interna]i este undeva \ntre 17 [i
24 de ani. Majoritatea sunt aici
adu[i, sau mai bine zis determina]i s` vin`, de c`tre p`rin]i.
{antaja]i, mai exact. „Te dau
afar` din cas`“ sau „|]i ia tata
BMW“. Al]ii \ncearc` s` se ascund` de poli]i[ti sau de creditori, de multe ori dealerii de la
care \[i iau marfa. Ace[ti „pa-

cien]i“ nu vor cu adev`rat s` se
lase. |ncearc` s` vin` cu drogurile dup` ei. Medicii au g`sit seringi pline cu drog \n croissant
ambalat ca \n fabric` sau \n pahare cu iaurt. Bine\n]eles c`
respectivii au fost trimi[i urgent
acas`.
Pacien]ilor care vor cu
adev`rat s` se lase le-a ajuns
cu]itul la os. Au realizat cam ce
\nseamn` drogul. Sau vor s`
plece \n str`in`tate [i [tiu c` vor
fi depista]i [i trimi[i \napoi, \n
]ar`.
Toxicomanii se interneaz`
direct de la camera de gard`.
Medicii de specialitate nu-i pot
tria, nu-i pot primi pe cei cu

motiva]ie puternic` [i respinge
pe ceilal]i.

Aurolaci ºi bogãtaºi
De drogat se drogheaz` [i
cei din canale, [i cei care tr`iesc
\n puf. Din nefericire, cei interna]i aici nu par prea avu]i. Explica]ia este, iar`[i, simpl`. Cei
care ajung \n centrul de dezintoxicare iau droguri de ani de
zile. Statutul lor social, ca [i situa]ia material` s-au deteriorat
\n acest timp. Chiar dac` unii
\nc` nu realizez`, cei mai mul]i
au ajuns deja la marginea societ`]ii. Aceasta este ultima lor
[ans`.
Claudiu BRAN

În România, ºansele de a scãpa de drog sunt infime
Centrul de dezintoxicare nu reprezint` o solu]ie, dac` nu face parte dintr-un lan] terapeutic.
Dependen]a fizic` este problema cea mai mic` cu care se confrunt` un consumator de droguri.
Dependen]a psihic` ar trebui tratat` [i post cur`, persoana ar trebui inclus` \n comunit`]i [i programe speciale pentru o perioad` de ani de zile. Centrul de post-cur` de la B`l`ceanca este supraaglomerat, [i este, oricum, doar pentru b`ie]i. Se mai \ncearc` câte ceva pe la Ia[i [i Sibiu, ca [i \n
Bucure[ti, dar este doar pasul doi. Pentru vindecare este nevoie de mult mai mult. Mai \ntâi trebuie vindecat sistemul.
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Despre „reformele“ din Sãnãtate
În cadrul t`mb`l`ului organizat pentru „reformarea“ a
tot ce a fost reformat de 16 ani
\ncoace, t`mb`l`u motivat de
strâmbatul din nas al comisarilor-supermeni de la UE (de altfel, tot comisari se numeau [i
cei bol[evici), guvernan]ii

no[tri actuali se str`duiesc din
r`sputeri s` demonstreze c` nici
ceea ce „merge“ în România în
ultimii ani de fapt nu merge. Se
vede treaba c` strâmbatul din
nas european le-a indus acela[i
tic [i politicienilor-comisari
afla]i în fruntea „boborului“ ro-

mân pentru a c`rui bun`stare
nu mai [tiu ce s` scorneasc`, îndeosebi în materie de taxe [i
impozite, tot mai multe taxe [i
impozite pentru c`, vezi Doamne, numai dând, ]i se d`.

Greaua moºtenire
Unul dintre ace[ti politicieni-comisari, care de atâta
imitat al strâmbatului din nas
european a ajuns s` aib` respectivul organ mai de râsul lumii decât cele mai celebre nasuri istorice, este actualul contabil-ministru al S`n`t`]ii.
Domnul Eugen Nicol`escu [i contabil [i purt`tor de cuvânt al PNL, [i ministru al S`n`t`]ii [i fost traseist, ]ine cu
orice pre] ca lumea s`-i mai cunoasc` o... calitate, aceea de
intolerant prost crescut. Într-o
emisiune la unul dintre posturile TV române[ti, furios c`
„boborul“ îndr`zne[te s`-i „comenteze“ a[a-zisele legi ale reformei sistemului sanitar, insul
[i-a permis s` aduc` grave jigniri profesilor universitari (discu]ia a avut loc în leg`tur` cu
interven]ia prof. univ. dr. Monica Pop, director al spitalului
de oftalmologie), din cauza c`rora, chipurile, spitalele, nu
„merg“ bine, cu concluzia c` în
fruntea respectivelor unit`]i trebuie, musai, pu[i ni[te cont`bila[i de-ai domniei sale, eventual din cadrul aceleia[i g`[ti politice ale c`rei vorbe le poart`.
A reie[it clar c` domnul minis-

tru-cont`bila[ în]elege reforma
în acela[i mod cu domnul ministru-ong Macovei [i cu al]i
domni [i doamne mini[tri eiusdem farinae, adic` înlocuind
„greaua mo[tenire“ a `lora cu
clientela doamnelor, viitoare
grea mo[tenire a altora.

„Reformã“ distructivã
Dar domnul ministru,
care-[i permite s` ]ipe în emisiunile radio [i de televiziune [i la
poporul român, mai are la
pipot` [i altele. Mergând pe
linia „reform`rii“ mai ales a
ceea ce „merge“, lui Eugen Nicol`escu i s-a pus pata pe Casa
de Asigur`ri de S`n`tate pentru
Armat`, Ordine public`, Siguran]` Na]ional` [i Autoritate Judec`toreasc`. În viziunea contabilistic` a domnului ministru
cu probleme de S`n`tate, aceast` CAS ar urma s` fie „integrat`“ în Casa Na]ional`, pentru c`, vezi Doamne, este o cas`
„paralel`“. Neintegrat` în „adev`ratul“ sistem de asigur`ri de
s`n`tate. Domnule contabil,
când din cele circa 9 mii de miliarde de lei vechi pe care le
colecteaz` CASA OPSNAJ,
doar vreo 37% r`mân la respectiva Cas`, iar restul „pleac`“ la
bugetul general al asigur`rilor
de s`n`tate, ce „integrare“ mai
mare a]i dori? Nu cumva sunte]i
invidio[i [i dumneavoastr` [i
al]i câ]iva [mecheri, clien]i
de-ai dumneavoastr`, pe faptul
c` militarii, care sunt principalii

asigura]i la CASA OPSNAJ,
sunt oameni disciplina]i [i î[i
pl`tesc cu regularitate obliga]iile, ajungându-se la un grad de
colectare de aproape 100%? {i
atunci dumneavoastr` [i [mecherii-clien]i c`uta]i s` pune]i
mâna pe ditamai fondurile [i
bunurile, gata f`cute [i s` le pr`dui]i, împingându-i pe asigura]ii
respectivi la umilire: [i cu banii
lua]i [i f`r` asisten]` [i medicamente. Cine-i de vin` c` militarii se dovedesc mai buni manageri decât al]ii [i-[i gestioneaz` eficient bunurile din dotare?

Pentru militari
În loc s` se ridice gradul
de func]ionare (inclusiv de colectare) a Casei Na]ionale, cel
pu]in la nivelul CASAOPSNAJ,
„reforma“ gândit` de mintea
domnului contabil-ministru demoleaz` tocmai ceea ce ar trebui s` fie ]inta de atins. Pune]i,
domnule ministru, berbecul de
serviciu al Fiscului, pe Sebastian Bodu, s` sparg` cu capul
lui tare seifurile r`u-platnicilor.
Ne mir` faptul c` institu]iile ai
c`ror angaja]i sunt asigura]i la
CASA OPSNAJ, cel pu]in pân`
acum, nu au reac]ionat. Ce face]i, domilor din MApN, MAI,
SRI, SIE, SPP, MJ [i al]ii cu baza de date de la CASAOPSNAJ
referitoare la oameni [i activit`]i care nu trebuie expuse pe
toate gardurile? Cum v` proteja]i oamenii [i munca? L`sând
un contabil s` „adune totul“

într-un ceaun din care to]i iau
cât vor, ce vor [i pentru cine
vor?!
Nu suntem împotriva reformelor, dar de dragul lor nu
putem s` nu reac]ion`m la cele
ale domnului Nicol`escu. Poate
c` sunt aspecte în activitatea
CASA OPSNAJ care nu „merg“
la nivelul celorlalte, de acord,
dar, în acest caz, s` îmbun`t`]im lucrurile (da, asta ar fi o
adev`rat` reform`). Spre exemplu, s-ar cuveni îmbun`t`]it
modul în care este reliefat` la
toate nivelele de eviden]e contabile (iat`, într-adev`r, un loc
în care domnul ministru [i-ar
valorifica voca]ia) contribu]ia
b`neasc` a militarilor la asigur`rile de s`n`tate. O amendare
a actului normativ care reglementeaz` activitatea CASA
OPSNAJ, la acest capitol [i
poate la altele, ar fi salutar` din
partea domnului ministru al S`n`t`]ii.
În orice caz, cadrele militare, în activitate, dar mai ales
pensionarii, îl asigur` pe domnul ministru c` existen]a
CASA OPSNAJ nu este un privilegiu, ci o normalitate la care
ar trebui s` se fac` eforturi spre
a se ajunge [i în alte situa]ii.
Pentru c`, inclusiv în unele ]`ri
ale NATO [i UE, astfel de sisteme de asigurare pentru militari exist` [i func]ioneaz`, a[a
cum trebuie s` existe [i pentru
militarii României.
Paul Neagu
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Crima organizatq (III)

Crima organizatã asiaticã
– Triadele –
Triadele sunt cele mai
vechi dintre grupurile active ale
Crimei organizate chineze[ti
din Statele Unite ale Americii.
Ele sunt folosite în toate ]`rile
lumii unde „trebuie pedepsi]i
rebeli“ din Crima organizat`
sau din cei care „deranjeaz`“
activitatea acesteia.
Triadele deriv` din societ`]ile secrete organizate în secolul al 17-lea cu scopul de a r`sturna Dinastia Manchu.
Ca urmare a form`rii Republicii China în anul 1912,
elemente criminale au preluat
societ`]ile [i au început s` opereze ca entit`]i de Crim` organizat`.
Poli]ia regal` a Hong
Kong-ului estimeaz` c` triadele
în Hong Kong num`r` sute de
membrii în 50-55 de organiza]ii
separate. Cele mai mari [i mai
active sunt: Sun Yee On, 14K
[i Wo Nop To.
Taiwanul are din abunden]` asocia]ii triade – mai
mult de 700 de diverse bande
grupate în [ase sindicate majore. Cea mai mare este United

Bamboo, urmat` de Four Seas
Gangs.
Majoritatea societ`]ilor
Triade particip` într-o gam`
larg` de activit`]i criminale inclusiv sp`larea banilor, traficul
de droguri, jocuri de noroc,
[antaj financiar, prostitu]ie, împrumuturi cu dobânzi exorbitante [i pornografie. Triadele
mai sofisticate încearc` [i reu[esc s` monopolizeze activitatea de distrac]ii de tip chinezesc
[i pia]a de casete video din
Hong Kong.
Speciali[ti în combaterea
Crimei Organizate apreciaz` c`
mi[carea Triadelor c`tre SUA a
avut loc în trei faze distincte.
Prima, în perioada goanei
dup` aur [i perioada de expansiune ce a aurmat acesteia în
anii 1800;
Adoua în perioada victoriei
comuniste în China din 1949;
A treia în perioada marilor
scandaluri de corup]ie din
Hong Kong – mijlocul decadei
anilor ’70.
Societ`]ile Triade din
SUA sunt cunoscute a fi ames-

tecate în jocuri ilegale de noroc,
trafic de droguri, prostitu]ie,
[antaj financiar, omoruri la comand`, trafic de arme de foc [i
introducere ilegal` de persoane
în SUA.
Cele mai active organiza]ii
Triade în SUA sunt:
14K – activeaz` în New
York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston [i
Huston. Membri ai 14K din
Los Angeles [i San Francisco
sunt cunoscu]i a avea contracte în Toronto, Hong Kong
[i Taiwan.
United Bamboo este foarte activ` în Huston, Los Angeles, New York, Chicago, Denver, Phoenix [i San Francisco.
Sun Yee On (frac]iunea
triadei Chian Chao). Membrii
asocia]i ai acesteia sunt foarte
activi la New York, San Francisco, Philadelphia, Boston [i
Atlantic City.
We Hop To este activ` în
Los Angeles [i San Francisco.
Dup` cum se [tie, în 1997
Republica Chinez` [i-a asumat
controlul
asupra
Hong

Kongului. Exist` pericolul ca
unii membrii ai Triadei s` fi
fugit în SUA, dar un num`r important s` fi luat destina]ia ]`rilor Europei de Est printre care
[i România. Ac]iunile Triadei
au putut fi v`zute în România
prin asasinarea unor cet`]eni chinezi care au tr`dat China, Organiza]ia Chinez` sau nu s-au
supus unor preten]ii financiare
ale bandelor de crim` organizat` (vezi asasinarea cet`]enilor
chinezi din Ferentari în care a
fost implicat [i un cet`]ean pakistanez. Actorii au fost depista]i de serviciul de Combaterea
Crimei Organizate [i Corup]iei
din Poli]ia Capitalei la timpul
respectiv. De asemenea poate fi
exemplificat cazul chinezilor
asasina]i [i b`ga]i în geamantane, de asemenea finalizat pozitiv de autorit`]ile române prin
condamnarea autorilor faptei.).
Sunt date certe c` Societ`]ile Triade din Hong Kong sunt
în leg`tur` [i desf`[oar` activit`]i ilegale împreun` cu grupuri
ilegale ale Crimei Organizate
Chineze[ti pe teritoriul SUA,

dar [i în Europa de Est, inclusiv
pe teritoriul României.
Este de men]ionat faptul
c` membrii ai Triadelor se ascund în pozi]ii respectabile prin
afilierea la organiza]iile Tong.

Tonguri influenþate
de Crima Organizatã
Tongurile sunt organiza]ii
de afaceri sau de fratenitate cu
sucursale în marile ora[e americane cu mult` popula]ie chinez`. Tongurile [i Triadele au
acela[i mod de organizare,
multe tradi]ii [i ceremonii identice, cunoscându-se faptul c`
ele comunic` între ele în mod
regulat.
În general membrii Tongurilor din marile ora[e americane nu sunt criminali. Cu toate
acestea, s-a constatat în ultima
perioad` o activitate intens` a
Crimei Organizate Chineze[ti,
de penetrare [i influen]are a
Tongurilor.
Comisia de cercetare a
Crimei Organizate din SUA a
identificat mai multe Tonguri
care au fost influen]ate decisiv
de Crima Organizat` Chinezeasc`, dintre acestea în mod
semnificativ Tongurile Hip
Sing, Hop Sing, On Leong.
O serie întreag` de membrii ai Tongurilor au fost amesteca]i în jocurile ilegale de
noroc, [antajul financiar, mituiri ale unor oameni politici la
comand`, corup]ie, trafic de
droguri [i prostitu]ie-proxenetism.

Membrii Tongurilor sunt
cei care în general dau tonul
pentru bandele organizate de
strad` care furnizeaz` protec]ia,
securitatea [i administrarea jocurilor de noroc. Ini]ial aceste
bande nu aveau o structur` organizat`. Cu timpul ele au devenit mult mai sudate, având o
structur` [i o ierarhie bine definite.
Înc` din anii 1800 conduc`torii Tongurilor au ajuns pe
pozi]ii-cheie în politic` [i economie în multe din comunit`]ile chineze[ti. Elemente ale
Crimei Organizate din Hong
Kong de frica autorit`]ilor din
RP Chinez` au continuat s` se
infiltreze în aceste organiza]ii
(Tonguri) ca un mijloc de a le
crea respectabilitatea care s` le
acopere activit`]ile lor ilegale.
Tendin]a de a utiliza bandele de str`zi de c`tre organiza]iile Tong influen]ate de Crima
Organizat` este în continu`
cre[tere.
De asemenea este în cre[tere tendin]a ca organiza]ii criminale Chineze[ti s` câ[tige
noi spa]ii de ac]iune în ]`rile
est-europene, România fiind o
]int` tentant` a acestor organiza]ii exportând metode [i mijloace folosite în ob]inerea câ[tigului ilicit, folosind asasinate
atunci când interesul le-o cer.
Tendin]a este aceea de a se r`fui
între ei, evitând a intra în conflict cu autorit`]ile române sau
cu autohtoni, deocamdat`.
Ioan Cre]u
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

comunicQm,
dar nu ne \n]elegem
Dacq am alergie la vreun cuvânt dintre cele foarte
des utilizate azi, acela este fqrq îndoialq
„comunicare“. Dacq-l întrebi pe Vasile, venit la
„Din dragoste“ de hqt-departe, de la Co]ofenii din
fa]q, care î[i vrea înapoi nevasta dupq ce în prealabil
îi crqpase ]easta de mai multe ori [i în diferite
locuri, el va spune cq a avut cu nevasta „probleme
de comunicare“. La fel va spune [i un cuplu [colit
[i umblat. Cu toatq comunicarea asta, cred cq
motivele de neîn]elegere a celuilalt sunt la fel de
multe [i de puternice ca oricând. Sq vedem de ce nu
se mai în]eleg tinerii.

ANGELA S. (29 ani, medic
stomatolog). Din lips` de
timp. Eu am din ce în ce mai
pu]in timp [i din ce în ce mai
pu]in` r`bdare s` stau [i s`
ascult problemele [i ce au al]ii
s`-mi spun`. Nu e valabil doar
pentru necunoscu]i, dar [i în
familie am început s` am dificult`]i de concentrare. Trebuie
s` am o anumit` dispozi]ie [i o
anumit` deschidere ca s` fac
efortul de a în]elege, ceea ce
mi se întâmpl` din ce în ce
mai rar.

RECLAMAGIII

Dup` ce c` exerci]iul cunoa[terii celuilalt e atât de greu,
a mai ap`rut un nou motiv de
ne-în]elegere, de fapt un nou
limbaj, de fapt cred c` ar trebui
s` fie un nou tip de umor de
limbaj sau, de fapt, cred c` ar

trebui s` fie o încercare de a
sparge ghea]a [i de a g`si un teritoriu comun cu ceilal]i; de
fapt, ar putea fi pur [i simplu lenea de a g`si ceva de spus celorlal]i sau, de fapt, ar putea fi
doar expresia unui vid prelun-

git într-o minte obosit` sau neexersat`; de fapt, ar putea fi o
expresie a admira]iei sincere fa]` de v` spun imediat ce sau o
suprasaturare de ve]i vedea
într-o clip` ce; de fapt, nu cred
c` e mare lucru. Adic` sigur nu
e mare lucru. E vorba despre
oamenii aceia care vorbesc în
texte de reclame. Uneori sunt
greu de în]eles. Ca s`-i în]elegi,
trebuie s` fi v`zut acelea[i
reclame.
Dac` nu [tii despre ce vorbesc, conversa]ia poate lua o
turnur` ciudat`. Exemple:
– Bun`, eu sunt cutare.
– Nu în]eleg ce spui, dar
ce-ai zice de o cafea?
sau:
– Dac` n-am închis gazele
acas`?
– Dac` m` s`rut` data
viitoare?
[i mai ales, când persoana
sugereaz` c` exagerezi în povestirea ta:
– Mie nu mi-e fric` de nimic.
– Da, sigur, [i marmota învelea ciocolata în staniol.
Asta e preferata mea, nu
numai pentru c` înainte de a vedea reclama, când cineva po-

menea din senin marmota,
acum devenit` celebr`, dar peatunci aflat` la începuturile
sale, mi se p`rea c` am în fa]`
un geniu al absurdului, dar [i
pentru c` oamenii foloseau
gre[it aceast` replic`, pentru
a-]i sugera c` le cam înflore[ti,
când de fapt în reclam` ideea e
c` omul care vede marmote
spune adev`rul [i ceilal]i îi fac
o mare nedreptate tratându-l ca
pe un nebun.
Prin urmare, dac` întâlnesc un astfel de exponat blindat cu texte de reclame, cu
care sunt nevoit` s` r`mân în
contact mai mult timp, trebuie
s` m` duc acas` [i s` fac cercet`ri în domeniu, pentru ca
data viitoare (da’ chiar, dac`
m` s`rut` data viitoare?) s` în]eleg despre ce vorbe[te. Dac`
ajung s` nu m` uit cruci[ când
aud ceva de genul `la-negrude-respira-greu-era-tac’sum`-dorele-dac`-vreau-ud-[icanapeaua-viitorul-sun`-binefulga-nu-fi-vac`, ei bine, asta
înseamn` c` am f`cut un pas
mare spre în]elegerea semenilor mei [i am motive s` m`
bucur. Da, sigur c` da, [i marmota...

GEORGE M. (26 ani, masterand). Eu întotdeauna m-am
l`udat c` sunt genul care se
în]elege [i în]elege pe toat`
lumea. Pentru asta e nevoie
doar de o dorin]` de a cunoa[te, de pu]in` curiozitate [i
cred c` [i de ceva nativ, care se
nume[te de obicei intui]ie. Dar
cu cât avansez în vârst`, motivele de alienare se diversific`.
Nu mai am timp, chef, sunt
obosit, sunt mai tolerant cu
toat` lumea la suprafa]`, dar
de fapt intolerant când vine
vorba s` cunosc pe cineva, [i
a[a mai departe.
BIANCA P. (22 ani, student`). Eu observ la [coal`
cum se întâmpl` lucrurile, de
pild` la o discu]ie în grup.
Toat` lumea sare s`-[i spun`
p`rerea, înainte ca cel`lalt s`
termine ce are de spus, dac`
poveste[ti ceva despre tine,
ceilal]i se gr`besc imediat s`

dea un contraexemplu din via]a lor, care normal c` li se pare
mai valoros pentru discu]ie, ]i
se pune o etichet` prea rapid [i
prea u[or [i din cauza asta lucrurile avanseaz` foarte greu.
ANDREI D. (26 ani, asistent manager). Întotdeauna
într-un grup de oameni în]elegerea vine mai greu sau deloc. În firma unde lucrez se
poate spune c` nu va veni niciodat`, pentru c` nimeni nu e
interesat de asta. Degeaba se
fac acele team-building-uri,
unde ideea este s` ie[im din
contextul cotidian, de birou, [i
s` ne cunoa[tem colegii într-un
mediu mai liber. Acolo toat`
lumea se îmbat`, se descarc`,
apoi vine la birou [i o ia de la
cap`t [i nu se schimb` nimic.
În]elegem doar atât cât ne trebuie din fiecare, adic` cine ne
sunt prietenii, cine nu, cine ne
sus]ine, cine ne acoper`, cine
ne repar` computerul, cine ne
poate face r`u, chestii din
astea. E mai convenabil.
DANIELA R. (21 ani, student`). E foarte greu s`-]i g`se[ti puncte comune cu cineva,
cred c` asta e de fapt problema.
{i dac` nu-]i g`se[ti, tot po]i
s`-l în]elegi pe cel`lalt [i s`-l
la[i în pace m`car, nu s` încerci s`-l înghesui printre propriile tale criterii [i experien]e.
În plus, oamenii mint [i se simt
foarte mult [i asta face comunicarea foarte dificil`.
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