
Anti cv 

Lungu Gheorghe 51 de ani dar nu dau de băut pe 6 august. Prefer să aniversez bomba de la Hiroşima.  

51 de ani. Ce să mai faci cu unul de ăsta? Sărac, deci nemotivabil cu bani sau carieră. Singurul meu 

punct slab e apetitul pentru glorie şi de aici apar avantaje şi dezavantaje: 

Avantaje: Îs cinstit din caza grjii permanente care o am pentru reputaţie. Îs corect în pretenţii şi 

aşteptări vis-a-vis de alţii din acelaş motiv.  Un bun subaltern dacă nu poţi să îţi controlezi angajaţii şi 

dacă nu te lezează dezavantajele.  De 50 de ani prefer să nu fac nimic decât să o fac după reţetă; de 

aici se trage o imaginţie cum rar ai întâlnit. Patronii care mă respectă, îmi tolerează experimentele 

nereuşite pe banii lor şi recunosc realizările (sau măcar efortul) nu mă mai lasă sa plec. Până cînd 

încep să vadă şi  

Dezavantajele care sunt vizibile repede: Mă îmbrac, mă mişc şi vorbesc ca un nonconformist; asta ar 

fi puţin, dar sunt permanent preocupat să nu semăn cu vre-un tipar. Aşadar oamenii care nu se pot 

abţine de la folosirea etichetelor m-au catalogat sub: şocant, aiurit, fraier, imprevizibil, ciudat, etc. 

Neintegrabil în sistemul tău de referinţă sunt perceput ca unul pe care nu te poţi baza. Şi este în 

mare parte corectă percepţia, dat fiind că mă laud repede cu tot ce ştiu. Nu sunt ăla căruia să îi 

explici dedesupturile unei afaceri decât dacă vrei să le faci publice.  

Nu muncesc vara. Am rezolvat astfel, la nivelul meu, problema capitalistă a şomajului:  Nemuncind 

25% din an, las locul altuia care crede că are nevoie de un job. De fapt, în loc să muncesc ca un câine 

şi să mă bucur de rezultate la pensie, muncesc cau n cal (când am unde!) doar 8 luni. Şi vreau să vă 

dovedesc că sunteţi  nişte idioţi: În iunie se fac cireşele si sunt copţi pe marginea oricărui drum de 

ţară. Apoi prunele, apoi merele iar in septembrie se fac nuci pe toate dealurile stăpânite de doar 

câţiva bătrâni. Aşa salvez eu Lumea: vă propun un stil de  viaţă şi-l duc eu însămi ca să îl dovedesc 

viabil. 

Experienţă:  Am încercat de toate deci  ratat. Am incercat de toate deci sunt diletant în orice ştiinţă; 

Pe vremea când eram mitoman obişnuiam să mă dau drept medic sau milionar excentric  când 

călătoream în vagoane de clasa a II-a.  

Stiu ceva matematică (diplomă din 1987) şi asta mă ajută în orice discuţie dar nu vreţi să vă meditez 

copii. 

Am văzut din interior multe afaceri şi prin ochii patronului şi prin ochii slujbaşului că am lucrat ca un 

consilier de business in 1991-93 cînd americanizam România cu advertisingu’.  Adaug 1997-1999 

când era să mor de foame ca patron de (cred că prima din România!) firmă de resurse umane. 

Am pariat când m-am lasat de învăţământ prima dată pe experienţa diversă şi imaginaţie; Aşteptam 

să fac carieră, am avut de la cine să învăţ capitalismul, Peter Imre-Phillip Morris, Cristian Burci, Ronen 

Avisar(fără link,fără comentarii). Dar mi-a lipsit ceva, în loc să mă molipsesc de virusul succesului m-

am vaccinat.  

O lista de joburi din care am plecat sau de unde am fost dat afară găsiţi pe celălalt cv 

Am revenit în învăţământ de două ori unde m-au primit ca pe un ciudat doar şcolile atât de departe 

de oraş încât nu voia să predea nimeni acolo. 

http://www.wall-street.ro/articol/Companii/73870/Peter-Imre-Dupa-21-de-ani-de-Philip-Morris-cred-ca-am-dreptul-la-putina-libertate.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Burci


Acum, singurele rezultate după peste 100 de instituţii unde am lucrat sau le-am consiliat sunt 

următoarele:  Obţin uşor un loc de muncă, Învăţ orice în 5 zile, îmi place ceea ce fac de fiecare dată, 

sunt apreciat (exploatat) şi  liber vara.( Incepe să devină un tipar, deci voi schimba tot.) 

Era să închei, dar mai e un paragraf despre pasiuni . Le menţionez în ordinea în care m-au cotropit şi 

maimuţa-căţaua nu mă lasă să spun care m-au părăsit: 

Religie, Teatru, Teoria (matematică a)Catastrofelor, alimentaţie, gânditul cu voce tare, revoluţiile,   

Sex, Marketing, Manipulare, oameni, Programarea Neurolingvistică, dans, sănătate, societate, 

natură, alpinism, Zamolxe, Culianu, Vipassana. 

Ce s-a spus despre mine şi e semnificativ: 

„Gigi, 100 de idei pe zi, 10 geniale nici una pusă în practică”  

„Tu  eşti fraierul perfect; ăla cu care dacă te porţi frumos îmi mai aduce alţi 100 care mă roagă să-i  

păcălesc” 

Maimuţa speră că nu am curaj să public asta. Ia de aici! 

 


