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Natura muzik-terapio (Parto 1)

En la nuntempa laŭt-epoko oni komencas protekti siajn orelojn per silento kaj multaj homoj serĉas 
trankvilecon en la naturo.  Estas agrable promeni sola en arbaro, laŭ marbordo aŭ inter kampoj. 
Tion tre ŝatis ekde sia junaĝo Dan Gibson, kanada fotisto, filmreĝisoro kaj son-surbendiganto. 

  

Komence Gibson ekriskis eldoni eksperimente sondiskojn de la naturo. Aĉetis ilin unue malgranda 
grupo de hobiuloj kaj natur-amikoj. Neniu esperis pri sukceso kaj li mem ne intencis gajni profitojn 
el tio. Tiutempe li komencis fari dokumentajn filmojn. La esenca tasko estis kunordigi tiujn sonojn 
kun la moviĝantaj film-pejzaĝoj. 

 

 



Tiucele li vizitis eĉ malproksimajn angulojn de la mondo - de nordaj regionoj, lumigitaj per luno 
ĝis bruligitaj sune dezertoj en sudo, de danĝeraj Andaj Montegoj ĝis tropikaj insuloj aŭ marĉoj 
en Florido, plenaj de serpentoj kaj aligatoroj.  Tio estis la novtipa laboro kiu helpas la spektantojn 
translokiĝi preskaŭ reale al plej sovaĝaj regionoj de la mondo.  Jaron post jaro, la populareco de 
liaj diskoj tre disvastiĝis – precipe pro la pionira serio nomita 'SOLITUDES' (Solecoj), kie muzikon
akompanas sonoj de la naturo.  

La tuta artikolo ĉe:  https://familiaro.com  
____________________________   

Jubileo kaj moneroj 
Ĉi tiu artikolo konsistas el kelkaj partetoj. Unue, ‘HEROLDO de ESPERANTO‘ fariĝus 100-jara 
precize en aprilo 2020. Ni diras ‘fariĝus‘ ĉar tiu plej populara E-gazeto troviĝas en granda krizo 
ekde jaroj kaj ŝajnas ne plu aperi en siaj tradiciaj ritmo kaj formo.  “Heroldon de Esperanto” fon-
dis 28-jara Teodoro Jung en Kolonjo (germana urbo Köln) kaj komence nomis ĝin “Esperanto 
Triumfonta”. Kvar jarojn poste la gazeto ricevis alian nomon (HdE) kaj ĝin tenis ĝis la fino de sia 
regula aperado.   

Antaŭ la 2a mondmilito la E-movado estis tre forta en Eŭropo kaj HdE ĝuis grandan nombron da 
legantoj ĉar abundis je multaj informoj kaj aperadis ĉiusemajne. En certa tempo ĝi estis eldonata eĉ 
dufoje en semajno. Krom ĵurnalismo kaj eldonado, Jung havis ankaŭ presejon kaj en tiu sukcesa 
periodo la esperantistoj nomis lin simpe Teo Jung. 

                 

Sekvis la deviga, kelkjara paŭzo pro la monda milito, post kiu Teo Jung daŭrigis la eldonadon 
de “Heroldo”ĝis jaro 1962. Tiam la 70-jarulo transdonis ĝin al Ada Fighiera-Sikorska.  Ŝi estis 
juna, energia kaj bone preparita por tiu laboro, ĉar finstudis slavistikon en Varsovia Univesitato 
kaj specialiĝis ankaŭ pri ĵurnalismo. Krome, ŝia junaĝo estis promesa por multjara redaktado. 
Tio fakte okazis: s-ino Fighiera-Sikorska (1929-1996) okupiĝis pri HdE ĉ. 36 jarojn kaj ĝian 
lastan numeron prilaboris jam en hospitala lito, kelkajn semajnojn antaŭ sia morto, okazinta 
somere 1996. 

https://familiaro.com/


Tio fakte signifis finon de “Heroldo” ĉar ekde tiu jaro la gazeto neniam plu atingis sian antaŭan 
nivelon nek la profesian regulecon. 

  

Ĉu “HdE” tamen travivos en la elektronika mondo?   Iuj diras ke jes, sed en formo de filmaj novaĵoj
dissendataj tra interneto.  Tiucele oni planas fondi instituton honore al Teo Jung, kiu apogos la 
iniciaton.  La tempo por tio estas perfekta:  100-jara jubileo la papera “Heroldo”.   

.* 

Samtempe kun apero de “HdE”–  antaŭ 100 jaroj –  estis organizata la 12-a  Universala Kongreso 
en Hago (Den Haag), la ĉefurbo de Nederlando.  La kongreson fakte organizis Julia Isbrücker kiu 
loĝis tie kaj helpis ĝin finance.   S-ino Isbrücker firme apogis E-movadon dum la tuta vivo, pro kio
oni planas honorigi ŝin per jubilea monero. Kiel informas ENA-bulteno (publikaĵo de Esperanto-
Numismatika Asocio) la monero havos valoron de 50 steloj.  Tiu faka asocio  estis fondita en jaro 
2013 kaj estas unu el plej aktivaj en la nuntempa movado. El ĝiaj bultenoj vi povas ekscii pli multe 
pri E-moneroj. 

La dua monero (dekstre)  prezentas junan kastoreton (Castor canadensis) – kiu estas unu el sim-
boloj de Kanado.  Ĝi estas ligita kun numismatiko kaj kun Esperanto, ĉar Kanado estas la ĉi-jara 
organizanto de la 105a Universala Kongreso okazonta en Montrealo – 100 jarojn post tiu organi-
zita en Hago.  

La tuta artikolo ĉe:  https://familiaro.com  

  ____________________  

Sicilio: de najbareco >?<  is najbaremoĝ  

Kiam venis tempo por translokiĝi, unu geedza paro decides ekloĝi en nefortuna kaj malfavorata 
najbareco de sia propra urbo Gela, sur la konata itala insulo Sicilio. Unue ili devis venki sian 
indiferetecon por eklukti kontraŭ organizita krimo. 
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Rosa kun Rocco rakontas: “Ni geedziĝis antaŭ longa tempo kaj havas tri infanojn. Antaŭ kelkaj 
jaroj ni decidis translokiĝi aliloken porvivi pli fratece kun la novaj najbaroj. Do ni elektis tre 
malfavoran kvartalon de nia urbo. Tie mankis ĉio, do ni volis dividi nian amikecon kun homoj 
troviĝantaj en plej urĝaj bezonoj, ni volis sperti iliajn ĉiutagajn problemojn kaj problemojn”. 

La tuta artikolo ĉe:  https://familiaro.com  

  _____________________________   

 

La  Torĉo 

Japanio prepariĝis bone por gastigi la 32ajn Olimpikajn Ludojn ĉi-somere. Meze de la ĵus pasinta 
marto komenciĝis la unua antaŭ-olimpika parto de la plej granda sporta evento.  Prezidanto de la 
Greka Olimpika Komitato transdonis la torĉon al gastoj el Japanio, kiu organizas la ĉijarajn 
Olimpikajn Ludojn. Ambaŭ landojn reprezentis eminentaj sportistoj. 
 
La stafeto ekprenis la torĉon el Olimpio, trakuris la unuan etapon kaj haltis en urbo Pireus. Tiam 
oni anoncis, ke la Olimpikoj ne okazos ĉi-jare. Japana ĉefministro, s-ro Shinzo Abe konsultiĝis kun 
IOK (Internacia Olimpika Komitato) kaj ricevis aprobon prokrasti tiun plej faman eventon (O.L.) 
ĝis la sekvonta jaro. 

La tuta artikolo ĉe:  https://familiaro.com  
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