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Lecturi de toamnă
A trecut vara şi ploile mărunte aduc melancolii de toamnă, 
călătorind odată cu frunzele de-aramă. Mirosul lor aspru, 
de verde-ngălbenit, pe-alocuri ruginit cu pulbere de roşu-
cărămidă şi stropite cu vânt cenuşiu, uscat, se lasă peste 
câmpuri, case ori străzi. Apoi, pătrunde şi în suflet. Miresmele 
toamnei nu se uită uşor, ci se păstrează în sertarul cu-amintiri, 
lângă primele zile de şcoală, cu parfum de nuci brune şi aurii sau 
pere pistruiate. Găseşti, poate, şi creioane colorate, proaspăt 
ascuţite, gata să-ţi poarte mâna care vrea să regăsească drumul 
şcolarului cu bucurie-n ochi. Mai afli şi etichete pe care vei 
scrie cu gânduri înfiorate de dor (de şcoală, de flori şi cărţi): 
freamăt, jocuri, galben, file de caiet, lumină strecurată prin 
ferestre. Şi nu în ultimul rând, toamnă pastelată, ferecată în 
ramă de argint şi trăită de fiecare dată aievea. Ca într-un basm 
cu dovleci mari, plini de sine, transformaţi în caleşti dantelat, 
cu arabescuri regale, meniţi să ne poarte prin urâtul lumii la 
destinaţie ca vântul şi ca gândul.

Luisa Maria Ţuculeanu

CONTACT MARIAGE BRANCHÉ

SALES & MARKETING | Ionuţ Bădărău | 0727.340.355 | profmiasi@gmail.com

REDACTOR ŞEF | Luisa Ţuculeanu | 0720.487.881
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Hărăzit de astre 
Autor: Coțovanu Mihai, artist plastic

Drumul vieții ascunde taine adânci. În 
orice ființă există o necesitate firească să 
fie în centrul atenției, destinul să fie lu-
minos, fără greutăți și cu împliniri. Sunt 
întrebări firești despre propria ființă, de 
ce sunt nevoiaș, sau bătut de soartă, cu 
sechele trupești,  mentale, etc., iar alții au 
un destin favorabil cu realizări și o pozi-
ție privilegiată în viață. 

Ca astrele să fie favorabile, dimensiunea 
spiritual-religioasă are o mare însem-
nătate. Din această perspectivă putem 
reflecta cum s-a născut și format George 
Enescu. 

Singurul copil, părinții fiind Costache 
Enescu și Maria, fiica preotului Cosmo-
vici. El a fost al optulea care nu a murit în 
copilărie, ceilalți frați au fost răpuși încă 
din primii ani de viață. Părea un blestem 
datorită faptului că au murit șapte copii. 
Pentru a scăpa de năpasta care se abătea 
asupra noului copil conceput, Costache 

și Maria au mers la mănăstire, pentru a fi 
binecuvântați ca noul prunc să fie ocro-
tit de astre. După sfatul duhovnicilor, au 
păstrat toate rânduielile din învățătura 
ortodoxă, post și rugăciune, înainte de 
concepție nu au dormit împreună. După 
naștere mergeau în fiecare sărbătoare și-l 
împărtășeau. 

Maria mama lui Enescu, fiind fiică de 
preot, învățătoare și având o experiență 
dobândită prin cei șapte copii care au 
murit, a acordat o atenție deosebită no-
ului suflet venit pe lume. Aceste aspecte 
au determinat ca un suflet bătrân să vină 
pe pământ cu acel dat de geniu, care s-a 
manifestat în viața și opera lui George 
Enescu, o binecuvântare pentru ostenea-
la părinților. 

Această jertfă a lor a dat un ”OM” care 
s-a înscris la înălțarea identității neamu-
lui românesc. Am scris-o de multe ori și 
am prezentat-o în discursuri, dar consi-
der să readuc în atenție cugetarea lui Isac 
Newton „ Oamenii sunt ca niște copii, 
care se joacă pe tărâmul mării, culegând 
câte o scoică mai frumoasă, mai strălu-
citoare, pe când nemărginitul ocean al 
adevărului se întinde în fața lor neînce-
tat.” O cugetare care poartă în sine un 
adevăr, iar în prezent, miracolul științei 
și al cunoașterii ne-a scufundat în magia 
materialismului. 

Din această perspectivă, consider că este 
bine ca tinerii care se unesc în fața alta-
rului să fie mai atenți și să nu uite lumina 
din altar, iar când vor bea din paharul 
căsniciei, fundul paharului să fie dulce. „Flori pentru început de viață” - Mihai Coțovanu
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1. Frișcot
Iași, Str. Codrescu, Nr. 6
www.friscot.ro  | 0766.719.077

2. Prisi
Piatra Neamț, Bd. Decebal, Nr. 14
www.prisiprod.ro  | 0233.290.066

3. Delicitate
Iași, Str. alexandru Lăpușneanul, Nr. 4
Suceava, Bd. 1 Mai, Nr. 6
www.delicitate.ro  | 0746.298.695

4. Casa Dulce
Botoșani, Calea Națională, Nr. 121A
www.casa-dulce.ro  | 0756.195.556

5. Le Premier Atelier de Dulciuri
Bacău, Str. Ștefan cel Mare, Nr.25
www.le-premier.ro  | 0728 282 981

Mariage Branché recomadă
5 cofetării pentru evenimentele tale!
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Încheierea căsătoriei în afara 
sediului Serviciului de Stare Civilă
Sursa: www.dlep-iasi.ro

Încheierea căsătoriei în afara sediului 
Serviciului de Stare Civilă se poate face 
numai cu aprobarea domnului Primar 
al Municipiului Iași, în limita locurilor 
disponibile.

Locațiile din afara sediului Serviciului 
de Stare Civilă Iași în care este permisă 
oficierea sunt următoarele: Grădina Bo-
tanică, Parcul Copou, Parcul Expoziției, 
lăcașurile de cult, interiorul muzeelor 
publice și alte locații similar acestora din 
Iași.
  
Nu se oficiază căsătorii în magazine, mij-
loace de transport în comun, restaurante 
și alte locații de alimentație publică etc. 

Nu se programează 2 căsătorii în același timp, intervalul de 
timp între 2 oficieri este de 45 de minute.

Cererea tip, disponibilă la sediul Stării Civile sau pe site-ul 
dlep-iasi.ro/formulare-tipizate.html, însoțită de copii după 
actele de identitate ale viitorilor soți și fotografia locației se 
depune la sediul Serviciului de Stare Civilă din strada Vasile 
Alecsandri, nr.8. Depunerea cererii nu implică obligativitatea 
aprobării.

Amenajarea spaţiului şi asigurarea condiţiilor necesare des-
făşurării ceremoniei este în atribuţiile viitorilor soţi şi nu a 
instituţiei noastre.

 Program de oficiere în afara sediului:
- marți       14.30 - 16.00
- miercuri  14.30 - 16.00
- joi            16.00 - 18.00
- vineri       13.00 - 15.00
- sâmbătă  12.00 - 17.00
- duminică 12.00 - 16.00
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Berbec (22 mar. - 21 apr.)
Schimbările bat la ușă, fie că vrei, 
fie că nu. Este bine să-ți deschizi 

sufletul și mintea spre nou și progres. 
Sunt șanse de a primi diverse ofert. Însă, 
există hibe ascunse ale relațiilor cu ceilalți, 
scopuri meschine care îți pot dăuna 
undeva, cândva. Deocamdată prospec-
tează terenul și lasă deciziile majore pentru 
lunile următoare. Controlează-ți reacțiile 
și evită exagerările! 

Taur (22 apr. - 21 mai)
Schimbări la locul de muncă 
din ce în ce mai evidente! Dar, 

cumva, foarte bine mascați există cola-
boratori care îți pun bețe în roate. Astfel 
că aparențele sunt minunate, dar foarte 
înșelătoare. Cercetează atent și pe îndelete 
ceea ce se petrece la locul de muncă actual 
sau în colaborările care ți se oferă. Posibil 
să fii ademenit în tot soiul de acțiuni sau 
proiecte comune cu unii și alții. Deciziile 
majore, lasă-le pentru lunile viitoare. 

Gemeni (22 mai - 21 iun.)
Relațiile sentimentale sunt 
în plină vervă și chiar te poți 

bucura de un carusel de situații și discuții 
amuzante. Dar, în umbră există hibe dificil 
de observat și înțeles. De aceea este bine 
să eviți implicarea într-o relație amoroasă 
nouă, iar dacă ești implicat într-o relație 
veche, aceasta poate lua turnuri foarte 
surpinzătoare. Dar, cu sigurață, gusturile 
voastre în materie de amor se schimbă 
încet, discret, aproape neobservabil 
deocamdată.

Rac (22 iun. - 21 iul.)
Dialoguri foarte importante cu 
persoanele din anturajul apro-

piat până pe 11 Octombrie! Chiar dacă 
pare foarte surprinzător, neplăcut sau de 
neînțeles ceea ce ți se spune, este bine să 
ții minte, eventual să notezi într-un jurnal 
personal. Undeva, cândva îți vor fi de mare 
folos. În plan domestic sunt posibile acti-
vități diverse, atât pentru a-ți îmbunătăți 
condițiile în spațiul de locuit, cât și pentru 
a desfășura niscai activităti profesionale, 
departe de văzul sau auzul lumii. 

 
Leu (22 iul. - 21 aug.)
Multe dialoguri cu persoanele 
din anturajul apropiat, călătorii 

pe distanțe scurte, dar și studii, cursuri, 
secvențe de învățare-evaluare frecvente. 
Schimbul de informații vehiculat în prima 
parte a lunii îți va aduce multe lămuriri și 
idei deosebite pentru dezvoltarea perso-
nală și profesională. Dar fii foarte prudent, 
întrucât membrii familiei te susțin prea 
puțin sau deloc în demersurile tale. 

Fecioară (22 aug. - 21 sep.)
Cresc veniturile obținute din acti-
vitatea profesională desfășurată la 

un loc de muncă. Este posibil să primești 
oferte de colaborare, dar studiază-le cu 
atenție. Există ceva care subminează bunul 
mers al lucrului în echipă și de aici apare o 
mare vulnerabilitate socio-profesională. Ai 
încredere că vei depăși totul cu bine! 

Sursa: eastrolog.ro
Horoscop



Balanţă (22 sep. - 21 oct.)
Dispui de multă energie, astfel că 
apare riscul să te implici și în acti-

vități neimportante pentru tine. Excesele 
de orice fel vor fi frecvente. Unii te vor 
evita, neputând suporta energia pe care 
o vei emana în jurul tău. Alcătuiește un 
program de priorități personale și profesi-
onale! Toată verva de care dai dovadă este 
cumva amenințată de pierderi financiare, 
mai ales de la, prin și pentru femei. 

Scorpion (22 oct. - 21 noi.)
O perioadă controversată din 
toate punctele de vedere. Se 

pare că îți sunt favorizate activitățile de 
parte de ochii și urechile lumii. Dialogurile 
cu cineva din anturajul apropiat îți pot 
lămuri multe din evenimentele în care ești 
implicat sau dorești să te implici. Temerile 
tale sunt accentuate pentru toate dome-
niile existențiale. Depinde numai de tine 
cum gestionezi lucrurile, pentru că hiba 
este doar la tine momentan. Detașează-te 
de relațiile și situațiile neplăcute.

Săgetător (22 noi. - 21 dec.)
Foarte animate sunt relațiile cu 
prietenii, dar și cu persoanele 

care te susțin în plan socio-profesional. 
Dialoguri, întâlniri, propuneri de a te 
implica în proiecte de anvergură, unele 
cu tentă umanitară sau în acțiuni profe-
sionale care promit multe. Se recomandă 
prudență, pentru că nu este ceea ce pare. 
Toate aceste personaje care îți sunt în 
preajmă deocamdată au interese ascunse, 
foarte periculoase pentru tine pe termen 
lung. Evită să pleci urechea la tot ce ți se 
spune.

Capricorn (22 dec. - 21 ian.)
Ești remarcat în plan socio-pro-
fesional, mai ales că vei avea de 

lucrat mult alături de șefi și de persoane 
oficiale din alte instituții de marcă. Pot 
apărea oferte de colaborare interesante, 
sarcini de lucru și responsabilități noi, 
chiar și o funcție de conducere. Dar, ceva 
funcționează deficitar în acest segment, 
astfel că este bine să fii foarte prudent. 
Mulți dintre cei din preajma ta care te 
susțin pentru a avansa în cariera profesio-
nală au interese bine ascunse, periculoase 
și planuri meschine vizavi de tine.

Vărsător (22 ian. - 21 feb.)
Dialoguri cu persoanele din stră-
inătate, chiar și călătorii înde-

părtate fie la nivel de plan/ demersuri, fie 
călătorești pur și simplu. Însă ar fi bine să 
ai un scop bine definit pentru călătorie, fie 
că este turistic, fie la studii, fie la muncă. 
Dar, în subsidiar există hibe periculoase 
pentru temele amintite. Ia-ți măsuri de 
precauție suplimentare! Cu prudență, efor-
turi constante îndreptate spre bunăstarea 
ta morală și materială vei depăși totul cu 
bine. Totul este să ai încredere în tine.

Peşti (22 feb. - 21 mar.)
O perioadă care aduce câștiguri 
financiare de la și prin alții. Poate 

fi vorba despre un câștig din colaborări, 
despre obținerea unor moșteniri, de câști-
garea unor partaje sau de aranjarea altor 
colaborări fructuoase. La prima vedere, 
totul pare minunat, dar în umbră lucrurile 
stau altfel. Aparențele înșeală întotdeauna, 
de aceea ar fi foarte bine dacă ai studia 
atent ce se află în spatele intențiilor sau 
propunerilor binevoitoare.
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