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Chestionar
sau

cuvânt introductiv

Punctaþi rãspunsurile de la zero la zece: în prima cãsuþã, înainte
sã citiþi cartea; în a doua cãsuþã, dupã ce citiþi cartea, scãzând din
fiecare maximum 10 puncte pentru rãspunsurile juste.

Se ascund, în prima frazã, 0 greºeli; în urmãtoarele fraze însã,
trebuie sã le descoperiþi ºi sã le acordaþi 1 punct.

Dupã lecturarea cãrþii, dacã aþi învãþat ceva, aþi eliminat greºelile!
Exemplu: la nr.
1 =>0 -10 =-10
Punctajul cu minus este în avantajul dumneavoastrã.
9 => 2 -10 = -8

1. De obicei, numãraþi de la unu la zece, în ordine
crescãtoare.

2. În tramvai sau metrou, cineva „citeºte” din ziarul pe
care-l rãsfoiþi.

înainte  dupã

[ [
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Înainte sã coborâþi, i-l daþi. El îºi continuã lectura
articolului început

3. Mã ridic de la masã ºi îmi beau cafeaua în salon

4. Înainte sã mã aºez la masã, strâng mâinile celor
prezenþi, prezentând scuze tuturor pentru întârziere

5. Am primit flori ºi un cadou de ziua mea. Au plecat
toþi, iar acum mã rãsfãþ:
Îl privesc îndelung ºi pun florile în vazã. Sunt
numai pentru mine!

6. De ziua lui, i-am dus prietenului meu o superbã
plantã înfloritã ºi atât de mare, cã abia am trans-
portat-o

7. La nunta de aur a bunicilor mei, bunica a primit
cadou de la pãrinþii mei o garniturã de pat
lucratã manual, foarte scumpã

8. Din respect, m-am descãlþat, ca sã nu murdãresc
covoarele vecinei mele

9. Ne-am simþit atât de bine la întâlnirea de ieri searã,
încât am cerut un bis la supã ºi altul la brânzeturi.
Totul a fost minunat

10. I-am restituit banii vecinei mele, aºa cum i-am
promis, la data fixatã. Ca sã-i demonstrez corecti-
tudinea mea, mulþumindu-i, i-am înmânat suma
înainte sã intre în casã. Cred cã am uitat ceva…!?
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    RÃSPUNSURI

1. Este logic sã numãrãm în ordine crescãtoare de la unu la zece
2. a) În tramvai nu se rãsfoieºte ziarul

b) Nu e corect sã citeºti ziarul altuia. Cumpãrã-þi ziar!
c) Nu aveþi obligaþia sã-i daþi ziarul cumpãrat de dumneavoastrã

* se repetã a)
3. Cafeaua se bea în salon cu farfurioara ºi ceaºca în mânã
4. a) Nu se strânge mâna nimãnui atunci când suntem la masã

b) Scuzele se prezintã doar gazdei
5. a) Cadoul se desface la primire, sau se primeºte neambalat

b) Florile se pun în vaza cu apã, imediat ce se primesc
6. a) Unui bãrbat nu i se oferã o plantã cu flori

b) O floare de mari dimensiuni se trimite prin comisionar
7. Bunica nu poate fi cadorisitã cu un dar pe care, de obicei, ea

trebuie sã-l facã celor mai tineri
 8. Nu se descalþã nimeni în casa în care se intrã ca oaspete
 9. a) Nu se cere bis la supã (supa nu se serveºte la amiazã)

b) Brânzeturile nu se servesc la masa de searã
10. a) Nu se cer bani cu împrumut

b) Nu se restituie suma „în faþa uºii”
c) Suma se pune în plic, nu se dã în mânã
d) Se restituie ducând o floare sau orice altã micã atenþie.



Ajutor

 Cine, oare, ne poate ajuta sã creºtem?
Sã ne educãm? Educaþia este ereditarã?

AAAAArhimede susþinea: „Daþi-mi un punct fix ºi voi rãsturna
lumea”. Asta i se poate întâmpla oricui, oricând. Dorinþa înseamnã
putere. Avem nevoie de un model, îl dorim ºi fiecare îl cãutãm.

Sunetul nu se propagã în vid; dorinþa, prin vibraþia ei, prin undele
electromagnetice, da.

Deci, strigãm degeaba dupã ajutor. Nimeni nu se îndurã de noi.
Cel mult ne poate oferi „un punct fix”, aºadar nu ne rãmâne altceva
de fãcut decât sã muncim singuri ca sã confirmãm cã putem „rãsturna
lumea”.

Fiecare poate pleca de undeva, fãrã mari ºi înalte universitãþi,
conºtient fiind cã ºi Galileo Galilei a plecat de la elementele naturale
existente pe Pãmânt încã de la facerea lumii: piatra, sfoara ºi lemnul.

Au fost de-ajuns trei elemente ca sã fie descoperite prima ºi a
doua lege a miºcãrii. Dar ºi aici a fost nevoie de un element
fundamental: inima. Punând la dispoziþie timpul de bãtaie, inima a
uºurat munca lui Galilei ºi astfel a descoperit „timpul”.

Deci, timpul ne va fi prieten bun pentru a învãþa, dovedind cã
doar evoluþia culturalã poate sã ne deosebeascã de strãmoºii noºtri.

[ [
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Dacã educaþia s-ar putea cuibãri în inima unui proton, a cãrui
dimensiune este o zecime de miliardime dintr-un centimetru, ar fi
foarte uºor ca toþi sã primim ceea ce au învãþat strãmoºii noºtri, apoi
pãrinþii noºtri, iar aceºtia din urmã ne vor transmite totul nouã. Ar
trebui sã învãþãm foarte puþin, bazându-ne pe zestrea strãmoºeascã.
Dar lucrurile nu stau aºa.

Omenirea se bazeazã pe cultura impusã, începând cu cititul,
scrisul ºi matematica în forma ei elementarã.

Se poate vedea cã pe glob sunt oameni mai mult sau mai puþin
evoluaþi, mai mult sau mai puþin preocupaþi de propria culturã ºi
emancipare.

Dar dacã am judeca dupã spusele astrologilor noºtri, toþi cei
nãscuþi pe Pãmânt la aceeaºi datã ar trebui sã avem aceeaºi soartã,
aceeaºi inteligenþã, aceeaºi situaþie materialã. Adevãrul este cã, din
atâtea milioane de oameni, unuia sau altuia i se potriveºte doar parþial
zodiacul citit în ziare sau auzit la TV sau la radio, zi de zi.

Dacã ar fi adevãrat ºi ar trebui sã-i credem pe astrologi, ar urma
sã facem afaceri numai dupã indicaþiile lor. ªi dacã nu iese bine, sã-i
dãm în judecatã. Am face bani cât cuprinde! Dar mintea omeneascã
are capacitatea de a judeca ºi fiecare judecã în funcþie de educaþia
pe care ºi-o face singur. La început, avem o micã „intrare” din partea
celor din jur, apoi trebuie sã prelucrãm propria „plasmã” pentru a ne
îndeplini misiunea pe Pãmânt.

În cazul cãrþii de faþã, fiecare primeºte un „imput” pe care trebuie
sã ºi-l însuºeascã ºi sã-l perfecþioneze.

Nu ajunge sã citeºti doar un autor, ca sã-þi perfecþionezi tema
care te preocupã. Zeci de cãrþi îþi vor sãri în ajutor. Fiecare este
limitat în cunoºtinþe, dar se învaþã chiar ºi din „prostia” altuia.

Este greu sã depistezi dacã cel care a scris ceea ce þie þi se pare
eronat a fãcut-o din neºtiinþã, din dorinþa de a te dezinforma sau,
pur ºi simplu, din calcul (în special în afaceri). Aici e „cheia”
problemei.
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Ca sã ºtii adevãrul, STAI FAÞÃ ÎN FAÞÃ CU
ADVERSARUL. (Vezi „plasarea la masã”). Învaþã sã-l citeºti. Cel
ce te minte nu va reuºi sã vorbeascã uitându-se în ochii tãi cu aceeaºi
sclipire ca atunci când cineva îþi spune sincer: „dragostea mea”.
Vibraþiile corpului vorbesc fãrã sã mintã.



Primirea ºi salutul

PPPPPrimirea oaspeþilor este fãcutã de cãtre gazdã. Timpul dedicat
primirii este de 30 de minute.

O întârziere mare sunã nepoliticos dacã ora este indicatã pe
invitaþie.

Oricât am încerca sã ne astupãm ochii, tot mai mari îi deschidem
când ne întâlnim cu cineva.

Motivele sunt doar douã: primul – pentru cã acea persoanã ne
place, iar al doilea – pentru cã nu ne place.

Þinuta noastrã vorbeºte despre noi, fãrã ca noi sã dãm multe
explicaþii. Iatã de ce se deschid ºi ochii.

Necunoscutul care ne vede pentru prima oarã ne „mãsoarã” ºi,
dacã este capabil, ºtie cum sã ne salute ºi sã vorbeascã cu noi: de la
egal la egal, de la inferior la superior, sau de la superior la inferior.

De aici, putem lua un exemplu ºi un punct de plecare: SALUTUL.

Este firesc ca totul sã meargã potrivit celor mai simple legi.
Înºiruirea numerelor în aritmeticã se face de la mic la mare: 0;

1…..n: deci, cei mai „mici”, fie ca vârstã, ca rang, ca studii, ca funcþii
etc… îi vor saluta pe ceilalþi.

Alfabetul începe de la A ºi se terminã cu Z. Dar, mai întâi este B
(bãrbat) ºi apoi…. F (femeie).

[ [



12 Mariana Mion Pop

E clar ºi aici: Bãrbatul salutã Femeia.
Gazda îi prezintã noului sosit pe oaspeþii prezenþi. În cazul în

care aceºtia sunt deja la masã, acesta nu le va strânge mâna, ci va
schiþa doar o înclinare a capului privind la dreapta ºi la stânga,
salutându-i pe toþi cu un surâs.

Oaspetele de onoare, oricare ar fi el, trebuie sã ajungã ultimul.
Salutã cine intrã ºi cine iese, cu scopul de a deschide ºi încheia

un discurs.
Nu bateþi pe umãr pe nimeni, chiar dacã este fratele vostru sau

cel mai vechi prieten.
Nu daþi coate nimãnui ca sã-l faceþi atent, mai ales unei femei.
Nu vã mai preocupaþi sã sãrutaþi mâna femeilor; nu mai este de

mult la modã, spre binele tuturor.
Eliminând acest subiect al sãrutului, pe mâini ºi pe faþã, ne scutim

de schimbul de microbi sau de scenele de gelozie ce urmeazã acasã.

Sãrutul mâinii este rezervat doar pentru intimitate ºi este
dedicat femeii cãreia i se fac avansuri. De precizat: devine intim
ºi profund – pe lungimea braþului; sexual – pe umãr;

Pe buze este rezervat persoanelor intime; sãrutul pe gât ºi corp
îºi gãseºte locul doar în momentele intime dintre douã persoane.

ªi sãrutul pe faþã este de evitat. Faþa cu urme de praf, exeme,
pielea îmbãtrânitã nu face plãcere nimãnui s-o atingã.

Nu obligaþi copiii sã sãrute pe nimeni ºi pentru niciun motiv.
Oricât de frumos ºi important este cadoul de la bunica sau de la
mãtuºa, copilul o va îmbrãþiºa, mulþumindu-i, fãrã sã-i „înghitã
parfumul”.

Cum strângem mâna interlocutorului nostru?
Scurt ºi ferm! Dacã îl þineþi de mânã îndelung, acesta se va plictisi

dacã nu-i daþi drumul.
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Dacã aveþi mâna transpiratã sau rece, asta nu va face plãcere
nimãnui. Femeile nu sunt obligate sã-ºi scoatã mãnuºile când dau
mâna cu un bãrbat, tocmai pentru a evita ca sã-i fie sãrutatã mâna.

Dacã nu se poate altfel…
Gestul respectuos de „SÃRUT MÂNA” se reduce la prinderea

degetelor mâinii întinse de femeie (indiferent de vârsta ei), în faþa
cãreia se înclinã puþin bustul ºi capul bãrbatului. Acest gest nu se
face în aer liber, la bar, în garã, în metrou, aeroport sau hotel.

Unii bãrbaþi nu-ºi dau seama cã multor femei nu le place acest
gest. Femeia vrea sã fie tratatã egal, ca oricare bãrbat.

Deci, i se strânge mâna ºi vor fi respectate cele trei cercuri
fundamentale ale relaþiilor de comunicare.

Azi, femeile detestã slugãrnicia bãrbaþilor redusã la un gest fãrã
sens sau cu aluzii penibil expuse.

Deci, nu vom saluta strângând mâna celor care sunt la masã, ci
respectând cele trei cercuri fundamentale:

1. Primul cerc – Braþul întins din umãr spune: „respect la
distanþã”.

2. Al doilea cerc – Braþul având cotul uºor îndoit spune: „suntem
prieteni”

3. Al treilea cerc – Braþele aproape de sau pe corpul celuilalt
spune: „ne iubim„, „suntem intimi” …ºi cine vrea poate înþelege
fãrã multe explicaþii.

Modul insistent al unui bãrbat cu funcþie de a prinde de mânã ºi
a „cãra” o femeie dupã el prin toatã sala ºi la toþi prietenii sãi, fie sã-i
revadã, fie sã-i cunoascã, este infernal pentru o doamnã ºi, cred,
pentru oricare altã femeie independentã. Când un bãrbat te ia „cãþel
de expoziþie”, este degradant ºi.... adio personalitate!




