...de week-end

RECOMANDARI
Arata-te puternic cand esti slab si slab cand esti puternic – o
abordare judiciara
Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Gabriel Alin Constantinescu
Sun Tzu[1] spune: „Arata-te puternic cand esti slab si slab cand esti puternic”[2]. Inteleasa in sensul filozofic al
cuvintelor, cugetarea generalului Sun Tzu va dobandi o semnificatie aparte pe campul de lupta al interactiunilor
umane si, evident, al comunicarii judiciare.
Un exemplu in acest sens il reprezinta un stejar in contrapunere cu o salcie. Pe durata timpului cat un vant puternic va sufla inspre cei doi
copaci, ramurile rigide ale stejarului isi vor mentine pozitia si se vor rupe, in timp ce ramurile flexibile ale salciei isi vor schimba pozitia si
vor reduce la minimum impactul vantului.
In consecinta, un individ puternic isi adapteaza pozitiile de putere sau de slabiciune prin raportare la situatia terenului de lupta. Expertul in
arta razboiului este totusi mai mult decat un pion adaptabil al carui scop, pe campul de batalie, este lupta pentru supravietuire. ...citeste
articolul
...si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
Personal Effects – In asteptarea adevarului
The space between loss and love.
Fiecare persoana este responsabila de faptele pe care le savarseste. Cu mici exceptii, raspunderea penala
are rolul de a echilibra „raul juridic” produs, de a pedepsi pe de o parte pe faptuitor pentru incalcarea
prevederilor legale, iar pe de alta parte de a restabili ordinea sociala si valorile pe care legea le
ocroteste. Insa, dincolo de aceasta dimensiune juridica, impactul savarsirii unei infractiuni este cu mult mai ridicat.
Trecand poate peste motivele care au stat la baza motivarii comiterii infractiunii de catre o persoana, trebuie luate in
calcul in special victima infractiunii si rudele acesteia, care devin victime colaterale.
Personal Effects, in regia lui David Hollander, urmareste povestea a doua persoane care au avut de suferit de pe
urma savarsirii unor infractiuni grave care au lasat traume adanci in trecutul nu atat de indepartat. Puse in fata unor dificultati specifice,
aceste doua persoane vor ajunge sa dezvolte o relatie care va depasi sfera prieteniei.
...citeste articolul si comenteaza pe
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