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aprilie/2022_aperta  54  aperta_aprilie/2022

Made in Germany

Numele meu este Cioiu Ana, pseudonimul 
An, am 17 ani !i sunt elev al liceului de arte 
"Constantin Br"iloiu", sec#ia arte plastice, 
din Târgu-Jiu. Îmi place s" fac schi#e de 
observa#ie, dar !i compozi#ii cu diferite teme, 
în tehnic" mixt".
Am abordat tema Concursului "Brâncu!i 
Day", organizat anual de Molotow România, 
introducând motive !i simboluri ale crea#ii-
lor lui Constantin Brâncu!i în lucrarea mea 
"Chakre Brâncu!iene" unde am reprezentat 
cele 7 chakre, fiecare având drept simbol o 
parte din lucr"rile sculptorului. De sus în jos:
Crown Chakra - "Regele regilor"
Third Eye Chakra - Ochiul Domni!oarei 
Pogany
Throat Chakra - bucat" din schi#ele lui 
Brâncu!i
Heart Chakra - Simbol Poarta S"rutului
Solar Plexus Chakra - bucat" din schi#ele lui 
Brâncu!i
Sacral Chakra - "Frunza de stejar a lui 
Brâncu!i"
Root Chakra - Scaun Masa T"cerii � 
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CIOIU ANA, "CHAKRE  BRÂNCU!IENE" " LUCRAREA CÂ!TIG#TOARE

BRÂNCUSI DAY,
FOR A MONTH!

˛

https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product


aprilie/2022_aperta  54  aperta_aprilie/2022

Made in Germany

 
Schneider
Paint-It

CIOIU ANA, "CHAKRE  BRÂNCU!IENE" " LUCRAREA CÂ!TIG#TOARE

 #MakersLine

https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
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!eature! POWERED BY

Dup" ce edi#ia de anul trecut s-a bucurat de 
un real succes printre pasiona#ii de stic-
kere, Bucharest Stickerz Fest revine cu 
un concept îmbun"t"#it pentru a cre!te 

comunitatea de arti!ti români care fac stickere !i 
de a o conecta cu publicul s"u.
Evenimentul va avea loc pe19 mai la terasa Lokal, 
care va fi ,,bombardat"’’ cu stickere !i paste-ups 
trimise de arti!ti din toat" lumea, pentru a crea o 
expozi#ie neconven#ional" permanent".
Dac" în 2021 doar 10% din cei peste 600 de arti!ti 
care au trimis stickere au fost români, anul acesta 
inten#ia este de a convinge cât mai mul#i arti!ti 
români s" î!i îndrepte aten#ia spre forme de art" 
stradal" mai pu#in folosite în România: stickere !i 
paste-ups.
A fost lansat un Open Call interna#ional , cu 
o concentrare mai mare pe creativii români 
decât anul trecut, mai multe detalii pe pagina 
de Instagram Bucharest Stickerz Fest !i email 
alternative_bucharest@yahoo.com. Doritorii au 
!i o reducere de 20% dac" aleg s" printeze la unul 
dintre partenerii festivalului: The Plot, Sticker 
Republic sau Stic"re!ti.
Dou" ateliere de creat stickere vor fi organizate în 
cadrul evenimentului:
Stencil –  cu sprijinul Molotow România 
Digital – cu sprijinul Wacom România
Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile la 
adresa de email anterior men#ionat"
Din dorin#a de a sus#ine arti!ti români afla#i la 
început de drum, pentru prima dat" în cadrul 
festivalului va exista un graffiti live act, sus#inut 
de Sergiu Georgian Mazerschi, artist multidisci-
plinar !i profesor la liceul de Arte Plastice ,,Romu-
lus Ladea’’ din Cluj Napoca !i doi dintre elevii s"i, 
parte din ,,Comunitatea 156’’. Ace!tia vor desena 
un perete din loca#ie, dup" un concept propriu.
Colec#ionarii de stickere vor putea face schimb 
între ei iar doritorii vor putea alege din mii de 
stickere pentru a !i le pune gratuit pe obiecte per-
sonale. $inând cont !i de evenimentele nefericite 
care se petrec la grani#a României, va exista !i o 
licita#ie cu obiecte ,,bombardate’’ cu stickere, veni-
turile ob#inute fiind direc#ionate c"tre victimele 
r"zboiului din Ucraina. �

Bucharest Stickerz Fest este un eveniment 
produs de Alternative Bucharest, un proiect ce 
promoveaz! arta stradal! din Bucure"ti.
Powered by Molotow România
Supported by Wacom România
Printed by The Plot, Sticker Republic, Stic!re"ti
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PREMIUM BELTON
258+8+17 CULORI

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
!I LA PARTENERII AUTORIZA"I

https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
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!howcase!

Italienii sunt cunoscu#i pentru 
dragostea pentru cafea, dar în timp 
ce majoritatea se bucur" de clasicul 
espresso pentru gustul s"u, artista 

Giulia Bernardelli îl apreciaz" pentru 
poten#ialul s"u creativ. Ea transform" ca-
feaua v"rsat" în opere de art" care arat" 
ca ni!te picturi detaliate, în acuarel".
C"l"toria creatoarei, ce !i-a legat desti-
nul artistic de cafea a început absolut 
întâmpl"tor, a!a cum b"nui#i, cu un mic 
accident: într-o bun" zi, ea a v"rsat cafea 
pe foaie, în timp ce lucra la un desen. Dar, 
în loc s" încerce s" cure#e, Bernardelli a 
luat o lingur" !i a folosit-o pentru a ghida 
lichidul maroniu, producând rezultate 
asem"n"toare tehnicii acuarelei, în 
tonuri sepia foarte interesante.

Ast"zi, Bernardelli continu" s" folo-
seasc" linguri în locul unei pensule, dar 
utilizeaz"e !i be#i!oare de chibrit pentru 
a ob#ine detaliile complicate. De la schi#e 
arhitecturale pân" la studii ale chipului 
uman, Bernardelli se inspir" de pretu-
tindeni. Ea recreeaz" chiar capodoperele 
Rena!terii italiene, în stilul ei de art" 
a cafelei: a „pictat” Mona Lisa, Crea#ia 
lui Adam !i Na!terea lui Venus folosind 
cafea v"rsat", în loc de culori. � 
INSTAGRAM: #bernulia

OPERE DE ART#
CU CAFEA V!RSAT!

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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ONE4ALL
GAMA ACRYLIC

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
!I LA PARTENERII AUTORIZA"I

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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!howcase!

Bénédicte Picollilo este o artis-
t" inspirat", cu un stil u!or de 
identificat prin originalitate — ea 
reinterpreteaz" picturi clasice, 

aducându-le în actualitate (!i realitate). 
Ultima ei colec#ie de lucr"ri, intitulat" 
„Rhapsodie Bohémienne”, o are ca figur" 
central" pe Sfânta Rita, pictat" ini#ial 
de maestrul din Floren#a, Carlo Dolci 
(1616-1686). Figurile renascentiste !i 
stilul aparte al reprezent"rilor din acea 
perioad" se dovedesc ideale pentru tu!ele 
contemporane pe care le aduce artista, 
surpriza de care avem parte, ca privitori, 
fiind c" lucr"rile par cumva întregite !i 
cu o personalitate mai clar contruat". � 
INSTAGRAM: #voglio.benedicte

PICTURI CLASICE
REINTERPRETATE

https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
!I LA PARTENERII AUTORIZA"I

TURN
ON THE

BURNER 
CHROME

NOU
ÎN STOC

™

https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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2�HFKLSÅ�GH�]LFLHQL�GH�OD�8QLYHUVLWDWHD�
GLQ�$UNDQVDV�D�GH]YROWDW��FX�VXFFHV��XQ�
FLUFXLW�FDSDELO�VÅ�FDSWH]H�PLŉFDUHD�WHU-
PLFÅ�D�JUDSKHQXOXL�ŉL�VÅ�R�WUDQVIRUPH�
°Q�FXUHQW�HOHFWULF��ȋ8Q�FLUFXLW�GH�FROHF-
WDUH� D� HQHUJLHL� ED]DW� SH� JUDSKHQ� DU�
SXWHD��°QFRUSRUDW�°QWU�XQ�FLS�SHQWUX�D�
IXUQL]D�HQHUJLH�FXUDWÅ��QHOLPLWDWÅ��GH�
MRDVÅ�WHQVLXQH�SHQWUX�GLVSR]LWLYH�VDX�
VHQ]RUL�PLFLȊ��VSXQH�3DXO�7KLEDGR��SUR-
IHVRU�GH�]LFÅ�ŉL�FHUFHWÅWRU�SULQFLSDO�°Q�

DFHVW�SURLHFW��,GHHD�GH�D�UHFROWD�HQHU-
JLH�DVWIHO�HVWH�FRQWURYHUVDWÅ��GHRDUH-
FH� UHVSLQJH� ELQHFXQRVFXWD� DUPDĤLH�
D�]LFLDQXOXL�5LFKDUG�)H\QPDQ�FÅ�PLŉ-
FDUHD� WHUPLFÅ� D� DWRPLORU�� FXQRVFXWÅ�
VXE�QXPHOH�GH�PLŉFDUH�EURZQLDQÅ��QX�
SRDWH�IXQFĤLRQD��(FKLSD�GH�FHUFHWÅWRUL�
D�GHVFRSHULW�FÅ��OD�WHPSHUDWXUD�FDPH-
UHL��PLŉFDUHD�WHUPLFÅ�D�JUDSKHQXOXL�LQ-
GXFH��GH�IDSW��FXUHQW�DOWHUQDWLY�°QWU�XQ�
FLUFXLW��IHQRPHQ�FRQVLGHUDW�D��LPSR-
VLELO�°QDLQWHD�FHUFHWÅULRORU�

'LQWUH�PXOWHOH�GH]YROWÅUL� WHKQRORJLFH�
UHPDUFDELOH� SUH]HQWDWH� °Q� VHULD� 6WDU�
7UHN��ZDUSȂGULYH�XO�D�IRVW�XQD�GLQWUH�
FHOH�PDL�LPSRUWDQWH�LGHL�FDUH�DX�DWUDV�
DWHQĤLD�GHRSRWULYÅ�IDQLORU�ŉL�RDPHQLORU�
GH�ŉWLLQĤÅ��°Q�FÅXWDUH�GH�LQVSLUDĤLH�
0LJXHO� $OFXELHUUH�� XQ�]LFLDQ�WHRUHWL-
FLDQ��D�GH]YROWDW�°Q������R�WHRULH�SULQ�
FDUH�D�SRVWXODW�FÅ�HVWH�SRVLEOLOÅ�FUHD-
UHD�XQHL��EXOH�°Q�VSDĤLX�WLPS��FDUH�DU�
WRUVLRQD�VSDĤLXO�� IÅF¤QG�SRVLELOH�FÅOÅ-
WRULL�°Q�FRVPRV��IRDUWH�GLIHULW�GHF¤W�QH�
LPDJLQDP� Ȃ� FRPSULP¤QG� FRQWLQXX-
PXO�VSDĤLX�WLPS�GLQ�IDĤD�QDYHL�ŉL�VÅ�H[-
SDQG¤QGX�O��°Q�VSDWHOH�HL�
'DU� FH� HVWH� ZDUS� GULYH�XO"� 6H� SRDWH�
VSXQH� FÅ� XQLWDWHD� ZDUS� HVWH� 6I¤Q-
WXO� *UDDO� DO� H[SORUÅULL� VSDĤLXOXL�� �LQG
GHVFULV� FD�XQ� VLVWHP�GH�SURSXOVLH� FX�
DMXWRUXO� FÅUXLD� VH� SRDWH� FÅOÅWRUL�PDL�
UHSHGH�GHF¤W�YLWH]D�OXPLQLL���QVÅ��ŉWLP�

FX� WRĤLL�� QLPLF� QX� SRDWH� FÅOÅWRUL� PDL�
UHSHGH� GHF¤W� OXPLQD�� DŉD� FXP� H[SOL-
FÅ�WHRULD� OXL�(LQVWHLQ��PRWLYXO�LQG�FÅ�
HVWH�QHYRLH�GH�R�FDQWLWDWH� LQQLWÅ�GH�
HQHUJLH�SHQWUX�D�DFFHOHUD�RULFH�RELHFW�
OD�PDVÅ�S¤QÅ�OD�YLWH]D�OXPLQLL��6LQJX-
UXO�PRWLY�SHQWUX�FDUH� OXPLQD�QX�HVWH�
DIHFWDWÅ� GH� IDSWXO� FÅ� IRWRQLL� �DGLFÅ�
SDUWLFXOHOH� GH� OXPLQÅ�� QX� DX� PDVÅ�
3ULQ� XUPDUH�� WULFN�XO� SHQWUX� D�PHUJH�
PDL� UHSHGH�GHF¤W�YLWH]D� OXPLQLL�� HVWH�
VÅ� �°QGRL� VSDĤLXO���SUHFXP�HQXQĤÅ� WH-
RULD�$OFXELHUUH��IRUP¤QG�R�VFXUWÅWXUÅ��
°QWUH�GRXÅ�SXQFH�GLQ�VSDĤLX��VLWXDWH�OD�
GLVWDQĤH�HQRUPH�'DFÅ�FHOH�GH�PDL�VXV�
SDU� GHVSULQVH� GLQWU�XQ� YLLWRU� SH� FDUH�
QX�O� °QĤHOHJHP� SUHD� ELQH�� UHDOLWDWHD�
HVWH�FÅ�1$6$�QX�GRDU�FÅ�D�OXDW�WHRULD�
$OFXELHUUH�°Q�VHULRV�FL�VH�DÅ�°Q�VWDGLLOH�
�QDOH °QDLQWHD� UHDOL]ÅULL�XQXL�SURWRWLS�
IXQFĤLRQDO�GH��ZDUS�GULYH�$OFXELHUUH��
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Schneider
Glam
2022

Made in Germany

NOU

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2022/
https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2021/
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Made in Germany

&H�VH�°QW¤PSOÅ�F¤QG�PLURVLP�XQ�WUDQ-
GDU"� &XP� SURFHVHD]Å� FUHLHUXO� QRV-
WUX� HVHQĤD� SDUIXPXOXL� VÅX"� (VWH� FD�
XQ� LQVWDQWDQHX�DO�DFWLYLWÅĤLL�FHOXOHORU��
VXVSHQGDW�°Q�WLPS"�6DX�FD�R�VLPIRQLH��
XQ�DQVDPEOX�GH�FHOXOH�GLIHULWH�FDUH�VH�
VLQFURQL]HD]Å�SHQWUX�D� FDSWD�DURPD"�
1RL�FHUFHWÅUL�VXJHUHD]Å�FÅ�FHYD�°Q�FUH-
LHUXO�QRVWUX�OH�IDFH�SH�DPEHOH�
&HUFHWÅWRULL� DX� GH]YROWDW� XQ� PRGHO�
SHQWUX�D�VLPXOD�IXQFĤLRQDUHD�VLVWHPX-
OXL�ROIDFWLY��UHĤHDXD�SH�FDUH�VH�ED]HD]Å�
FUHLHUXO��SHQWUX�D� °QĤHOHJH�VHPQDOHOH�
ROIDFWLYH�� )RORVLQG� VLPXOÅUL� FRPSXWH-
UL]DWH��HL�DX�GHVFRSHULW�FÅ�XQ�VHW�VSHFL-
-EUH�FHQWULIX�F�GH�FRQH[LXQL��QXPLWH
JH��FDUH�WUDQVSRUWÅ�LPSXOVXUL�GLQ�DOWH�
SÅUĤL�DOH�VLVWHPXOXL�QHUYRV�FHQWUDO�FÅ-
WUH�UHJLXQLOH�VHQ]RULDOH�DOH�FUHLHUXOXL��
MRDFÅ�XQ�URO�FULWLF��$FHVWH�EUH�FHQWUL-
IXJH�DFĤLRQHD]Å�FD�XQ�FRPXWDWRU��DO-
WHUQ¤QG�°QWUH�GLIHULWH�VWUDWHJLL�SHQWUX�
D�UHSUH]HQWD�HFLHQW�PLURVXULOH��&¤QG�
�EUHOH FHQWULIXJH�HUDX� °QWU�R� VLQJXUÅ�

VWDUH�� FHOXOHOH�GLQ� FRUWH[XO�SLULIRUP� ��
XQGH�VH�IRUPHD]Å�SHUFHSĤLD�XQXL�PL-
URV���VH�ED]DX�SH�PRGHOXO�GH�DFWLYLWD-
WH��°QWU�XQ�DQXPLW�PRPHQW�GH�WLPS�
&¤QG�EUHOH�FHQWULIXJH�HUDX�°Q�FHDODO-
WÅ�VWDUH��FHOXOHOH�GLQ�FRUWH[XO�SLULIRUP�
DX� °PEXQÅWÅĤLW� DW¤W� SUHFL]LD�� F¤W� ŉL�
YLWH]D� FX� FDUH� FHOXOHOH� DX�GHWHFWDW� ŉL�
FODVLFDW�PLURVXO�ED]¤QGX�VH�SH�WLSD-
UHOH� DFWLYLWÅĤLL� FUHLHUXOXL� GH�D� OXQJXO�
WLPSXOXL�
$FHVWH� SURFHVH� VXJHUHD]Å� FÅ�PLQWHD�
QRDVWUÅ�DUH�UÅVSXQVXUL�PXOWLSOH�SHQ-
WUX� UHSUH]HQWDUHD� XQXL� PLURV�� �QWU�R�
VWUDWHJLH��FUHLHUXO�IRORVHŉWH�XQ�LQVWDQ-
WDQHX��FD�XQ�WDEORX��SHQWUX�D�VXUSULQ-
GH�WUÅVÅWXULOH�HVHQĤLDOH�DOH�PLURVXOXL��
�Q�FHDODOWÅ�VWUDWHJLH��FUHLHUXO�ĤLQH�HYL-
GHQĤD�WLSDUHORU�°Q�HYROXĤLH�ŉL�VH�DGDS-
WHD]Å�DFHVWRUD��FD�ŉL�F¤QG�DU�LQWHUSUH-
WD�SDUWLWXUD�XQHL�VLPIRQLL�
0RGHOHOH� PDWHPDWLFH� GH]YROWDWH� GH�
FHUFHWÅWRUL�HYLGHQĤLD]Å�R�FDUDFWHULVWL-
FD�IXQGDPHQWDOÅ�ŉL�FULWLFÅ�D�VLVWHPXOXL�
QHUYRV���QX�QXPDL�GLYHUVLWDWHD�°Q�FHHD�

FH�SULYHŉWH�FRPSRQHQWHOH�FDUH�DOFÅWX-
LHVF�FUHLHUXO��FL�ŉL�PRGXO�°Q�FDUH�DFHVWH�
FRPSRQHQWH� OXFUHD]Å� °PSUHXQÅ�SHQ-
WUX�D�DMXWD�FUHLHUXO�VÅ�H[SHULPHQWH]H�
OXPHD�PLURVXOXL�

&LXSHUFLOH�SDU�VÅ�YRUEHDVFÅ�°QWU�R�OLPEÅ�DVHPÅQÅWRDUH�RD-
PHQLORU�� �LQG °QUHJLVWUDWH� DY¤QG� FRQYHUVDĤLL�� GH� FÅWUH�XQ�
RP�GH�ŉWLLQĤÅ��&LXSHUFLOH�QX�VXQW�QLFL�SODQWH��QLFL�DQLPDOH��
DSDUĤLQ¤QG�SURSULXOXL�ORU�UHJDW��FH�LQFOXGH�GURMGLLOH��PXFH-
JDLXULOH�ŉL�FLXSHUFLOH�
$QGUHZ�$GDPDW]N\��GH�OD�/DERUDWRUXO�GH�FDOFXO�QHFRQYHQ-
ĤLRQDO�GH�OD�8QLYHUVLWDWHD�GH�9HVW�D�$QJOLHL��%ULVWRO��D�VSXV�
FÅ�D�°QFHSXW�VÅ�FHUFHWH]H�OLPEDMXO�FLXSHUFLORU�GLQ�FXULR]LWD-
WH�ŉL�SHQWUX�FÅ�DFĤLXQLOH�DFHVWRUD�SDU�FRRUGRQDWH�
(O�D�GHVFRSHULW�DQWHULRU�FÅ�PXFHJDLXO�SUH]HQWD�DELOLWÅĤL�FR-
JQLWLYH��HYLGHQĤLLQG�Y¤UIXUL�GH�DFWLYLWDWH�HOHFWULFÅ��DŉD�FÅ�D�
YUXW�VÅ�YDGÅ�GDFÅ�FLXSHUFLOH�VH�FRPSRUWDX�OD�IHO�
�Q�FHO�PDL�UHFHQW�VWXGLX�DO�VÅX��$GDPDW]N\�D�DOÅWXUDW�SDWUX�
VSHFLL�GLIHULWH�GH�FLXSHUFL��SR]LĤLRQ¤QG�HOHFWUR]L�°Q�SUHDMPD�
DFHVWRUD��SHQWUX�D�°QUHJLVWUD�PRGLFÅUL�DOH�DFWLYLWÅĤLL�HOHF-
WULFH��6XUSULQ]ÅWRU��DSDUDWHOH�DX�°QUHJLVWUDW�XFWXDĤLL�DHPÅ-
QÅWRDUH�FX�PRGXODĤLLOH�YRFDOH��SURSULL�YRUELULL�
$GDPDW]N\�D�FRPSDUDW�Y¤UIXULOH�XFWXDĤLLORU�FX�FHOH�FRQ-
VWDWDWH� °Q� OLPEDMXO�XPDQ�ŉL�D�JÅVLW�DVHPÅQÅUL� UHXŉLQG�VÅ�
UHFRQVWUXLW�>SRWHQĤLDOD@�VLQWD[Å�D�OLPEDMXOXL�IXQJLF�
6WXGLXO� FHUFHWÅWRUXOXL�D�DUÅWDW�FXP�Y¤UIXULOH�VHDPÅQÅ�FX�
JUXSXUL�GH�DSUR[LPDWLY����GH�FXYLQWH��OXQJLPHD�FXYLQWHORU�
�LQG�VLPLODUÅ�FX�FHD�D�OLPEDMXOXL�XPDQ
$X�H[LVWDW�GLIHUHQĤH�°Q�FHHD�FH�SULYHŉWH�FRPSOH[LWDWHD�OLP-
EDMXOXL�°QWUH�VSHFLL��XQHOH�DY¤QG�XQ�OH[LF�PDL�GH]YROWDW�
ȋ&RQWLQXDUHD�VWXGLXOXL�DU�SXWHD�UHYHOD�GLIHUHQĤHOH�GH�OLP-

EDM�GLQWUH�VSHFLL��SUHFXP�ŉL�SRWHQĤLDOXO�XQXL�VLVWHP�GH�JUD-
PDWLFÅ�IXQJLFÅ��SHQWUX�D�°QĤHOHJH�YDULDĤLLOH�°Q�OLPEDM��3URED-
ELO��FHD�PDL�LPSRUWDQWÅ�GLUHFĤLH�D�FHUFHWÅULORU�YLLWRDUH��DU��
VÅ�IDFHP�R�FODVLFDUH�DPÅQXQĤLWÅ�ŉL�GHWDOLDWÅ�D�FXYLQWHORU�
IXQJLFHLȊ��H[SOLFÅ�RPXO�GH�ŉWLLQĤÅ�
'HRFDPGDWÅ��FODVLFDUHD�GHVWXO�GH�SULPLWLYÅ��DVHPÅQÅWRD-
UH�FX�LQWHUSUHWDUHD�FXYLQWHORU�°QWU�XQ�VLVWHP�ELQDU��QXPDL�
SULQ�VXPHOH�ELĤLORU�ŉL�QX�FRQJXUDĤLLOH�H[DFWH�DOH���ŉL���
&HUFHWDUHD�HVWH�°QVÅ�GHSDUWH�GH�D�QH�SXQH�°Q�SRVWXUD�GH�D�
°QĤHOHJH�FRQYHUVDĤLLOH�GLQWUH�IXQJL�Ȃ�VÅ�QH�DPLQWLP��GHR-
FDPGDWÅ�QX�DP�UHXŉLW�VÅ�GHVFLIUÅP�OLPEDMXO�SLVLFLORU�ŉL�F¤L-
QLORU��°Q�FLXGD�IDSWXOXL�FÅ�WUÅLP�FX�HL�GH�VHFROH�

!ew"!
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�Q�XOWLPLL�FLQFL�DQL��DP�FRQVWDWDW�GHVFR-
SHULUL� LPSRUWDQWH� FDUH�GHPRQVWUHD]Å�
PRGXO�°Q�FDUH�HQ]LPHOH�SRW��XWLOL]DWH�
SHQWUX�D�GHVFRPSXQH�SODVWLFXO��$FXP��
RDPHQLL� GH� ŉWLLQĤÅ� DX� GHVFRSHULW� R�
QRXÅ�HQ]LPÅ�FDUH�GHVFRPSXQH�ŉL�PDL�
HFLHQW� XQXO� GLQWUH� HOHPHQWHOH�FKH-
LH�GLQ�SODVWLF�� OÅV¤QG�PROHFXOH�VLPSOH�
FDUH� SRW� � UHXWLOL]DWH� SHQWUX� UHDOL]D-
UHD�GH��SURGXVH�QRL���Q�������RDPHQLL�
GH�ŉWLLQĤÅ�GLQ�-DSRQLD�DX�GHVFRSHULW�R�
EDFWHULH� FX� XQ� DSHWLW� QDWXUDO� SHQWUX�
SODVWLFXO� 3(7�� IRORVLQG� HQ]LPH�SHQWUX�
D�R�GHVFRPSXQH��5HFHQW�� FHUFHWÅWRULL�
GH�OD�8QLYHUVLWDWHD�GLQ�3RUWVPRXWK�DX�
UHXŉLW� DSRL� VÅ� FUHH]H� R� YHUVLXQH�PDL�
SHUIRUPDQWÅ� D� DFHVWHL� HQ]LPH� FDUH�
GHYRUHD]Å�SODVWLFXO�FX�R�YLWH]Å�GH�ŉDVH�
RUL�PDL�PDUH��&HHD�FH�UÅP¤QH�°Q�XUPD�
DFHVWXL�SURFHV��VXQW�FHOH�GRXÅ�FRPSR-
QHQWH�FKLPLFH�DOH�3(7��HWOHQJOLFROXO�ŉL�
WHUHIWDODWXO�� ȋ$FHDVWÅ� UHDOL]DUH�� SULQ�
FDUH�GHFRQVWUXP�SODVWLFXO�°Q�PROHFXOH�
PDL�VLPSOH��FH�SRW��DSRL�XWLOL]DWH�GH�
EDFWHULL� SHQWUX� D� JHQHUD� VXEVWDQĤH�
FKLPLFH�ŉL�PDWHULDOH�GXUDELOH��°QVHDP-
QÅ�FÅ�VXQWHP�SH�GUXPXO�FHO�EXQ�SHQ-
WUX� D� JÅVL� VROXĤLL� SHQWUX� DPHOLRUDUHD�
PHGLXOXLȊ�� VSXQH� DXWRUXO� VWXGLXOXL��
SURIHVRUXO�-RKQ�0F*HHKDQ�

Made in Germany

8QD� GLQWUH� WHUDSLLOH� GHRVHELW� GH�
SURPLĤÅWRDUH�FDUH�DSDU�°Q�GRPH-
QLXO� FHUFHWÅULL� DQWL�°PEÅWU¤QLUH�
LPSOLFÅ�XQ�VHW�GH�PROHFXOH�FXQRV-
FXWH�VXE�QXPHOH�GH�IDFWRUL�<DPD-
QDND�� SH� FDUH�RDPHQLL� GH� ŉWLLQĤÅ�
OH�DX�XWLOL]DW�SHQWUX�D�°QWLQHUL�FH-
OXOHOH� °PEÅWU¤QLWH�� SHQWUX� D� GH-
FODQŉD� UHJHQHUDUHD�PXVFXODUÅ� ŉL�
SHQWUX�D�FRPEDWH�JODXFRPXO��

)DFWRULL�<DPDQDND�VXQW�XQ�VHW�GH�SDWUX�PROHFXOH�GH�UHSUR-
JUDPDWH�FDUH�SRW�UHVHWD��FHDVXO�PROHFXODU���°Q�FHOXOHOH�FRU-
SXOXL��$FHDVWÅ�DERUGDUH�D�IRVW�IRORVLWÅ�SHQWUX�D�WUDQVPXWD�
FHOXOHOH�DGXOWH��°Q�FHOXOH�VWHP��FDUH�VH�SRW�GH]YROWD�DSRL�°Q�
GLIHULWH�WLSXUL�GH�FHOXOH��
6FRSXO�QRXOXL�VWXGLX�D�IRVW�GH�D�LQYHVWLJD�HIHFWHOH�DVXSUD�
DQLPDOHORU�VÅQÅWRDVH�SH�PÅVXUÅ�FH�DFHVWHD�VH�DSURSLDX�GH�
XOWLPHOH�HWDSH�DOH�YLHĤLL��SHQWUX�D�VWDELOL�QX�GRDU�GDFÅ�DERU-
GDUHD�FRQIHUHD�EHQHFLL�DQWL�°PEÅWU¤QLUH��FL�ŉL�GDFÅ�D�DYXW�
HIHFWH� DGYHUVH�� VHFXQGDUH�� DVXSUD� VÅQÅWÅĤLL�� &REDLL�� ŉRD-
UHFL�GH�Y¤UVWÅ�PLMORFLH��FX�Y¤UVWD�FXSULQVÅ�°QWUH����ŉL����GH�

OXQL��HFKLYDOHQWXO�FX�Y¤UVWD�GH����S¤QÅ�OD����GH�DQL�OD�RP���
DX�IRVW�LQMHFWDĤL�FX�IDFWRUL�<DPDQDND��LDU�UH]XOWDWHOH�DX�IRVW�
H[WUDRUGLQDUH��QX�QXPDL�FÅ�ŉRDUHFLL�QX�DX�SUH]HQWDW�PRGL-
�FÅUL�QHXURORJLFH�VDX�DOH�FHOXOHORU�VDQJXLQH�ŉL�QLFL�VHPQH
GH�FDQFHU��FL�°Q�PXOWH�SULYLQĤH���VLVWHPLF��HUDX�SUHFXP�DQL-
PDOH�PDL�WLQHUH��0RGHOHOH�HSLJHQHWLFH��WLSLFH�RUJDQLVPHORU�
WLQHUH��DX�IRVW�REVHUYDWH�FX�SUHFÅGHUH�OD�FHOXOHOH�SLHOLL��FDUH�
DX�SXWXW�VÅ�SUROLIHUH]H�ŉL�VÅ�PLQLPL]H]H�FLFDWULFLOH�ŉL�ULGXUL-
OH��R�FDSDFLWDWH�FDUH�GH�RELFHL�VFDGH�RGDWÅ�FX�Y¤UVWD�

7LSXULOH�GH�PLURVXUL� FDUH� OH�SODF�VDX�
QX�OH�SODF�RDPHQLORU�WLQG�VÅ�H�FRPX-
QH� OD� LQGLYL]L�GLQ�PHGLL�FXOWXUDOH�GLV-
WLQFWH�� FHHD� FH� SRDWH� VXJHUD� R� ED]Å�
HYROXWLYÅ�SHQWUX�SUHIHULQĤHOH�QRDVWUH�
ROIDFWLYH�� DSDUHQW� XQLYHUVDOH�� VSXQ�
RDPHQLL�GH�ŉWLLQĤÅ�
�QWU�XQ� QRX� VWXGLX�� FHUFHWÅWRULL� DX�
FHUFHWDW�SUHIHULQĤHOH�LQGLYL]LORU�GLQ����
JUXSXUL�FXOWXUDOH�GLVWLQFWH�Ȃ�LQFOXVLY�
XQ�QXPÅU�GH�SRSRDUH�LQGLJHQH�GH�Y¤-
QÅWRUL�FXOHJÅWRUL� ŉL� FRPXQLWÅĤL� DJUL-
FROH� WUDGLĤLRQDOH��SUHFXP�ŉL� ORFXLWRUL�
PRGHUQL�DL�PHWURSROHORU�ȁ�VÅ�DSUHFL-
H]H����DURPH�XQLFH�ŉL�VÅ�OH�FODVLFH�
ȋ$P�YUXW�VÅ�H[DPLQÅP�GDFÅ�RDPHQLL�
GLQ�°QWUHDJD�OXPH�DX�DFHHDŉL�SHUFHS-
ĤLH�D�PLURVXOXL�ŉL�OH�SODF�DFHOHDŉL�WLSXUL�
GH� DURPH�� VDX� GDFÅ� FHOH� GH]LUDELOH�
VXQW�DQFRUDWH�°Q�SUHIHULQĤH�FXOWXUDOHȊ��
VSXQH� QHXURORJXO� $UWLQ� $UVKDPLDQ�
GH�OD�,QVWLWXWXO�.DUROLQVND�GLQ�6XHGLD�
&HUFHWÅWRULL� DX� FÅOÅWRULW� °Q� OXQJXO� ŉL�
ODWXO� 3ÅP¤QWXOXL�� FRUHO¤QG� GDWH� GLQ�
PXQFD� GH� WHUHQ� °Q� PDL� PXOWH� PH-
GLL� FXOWXUDOH�� UHSUH]HQW¤QG� GLYHUVH�
PRGXUL� GH� VXE]LVWHQĤÅ� °Q� 7KDLODQGD��

0H[LF�� (FXDGRU� ŉL� 68$�� OD� SRSXODĤLL�
FH� WUÅLHVF� °Q� PHGLL� JHRJUDFH� IRDU-
WH� GLIHULWH� SUHFXP� GHŉHUWXUL�� SÅGXUL�
WURSLFDOH��FOLPÅ�PRQWDQÅ�� UHJLXQL�GH�
FRDVWÅ�HWF�
�Q�HFDUH�]RQÅ��SDUWLFLSDQĤLORU�ȁ�SHV-
WH�����GH�SHUVRDQH� °Q� WRWDO� ȁ� OL� V�DX�
SUH]HQWDW����GLVSR]LWLYH�LGHQWLFH��GDU�
FDUH�FRQĤLQHDX�DURPH�GLIHULWH�
3DUIXPXO� FRQVLGHUDW� GH� PDMRULWDWHD�
FD�LQG�FHO�PDL�SOÅFXW��D�IRVW�YDQLOLQD�
�FRPSRQHQWD�SULQFLSDOÅ�D�H[WUDFWXOXL�
GH� YDQLOLH��� °Q� WLPS� FH� XUPÅWRUXO� FHO�
PDL� SRSXODU� D� IRVW� EXWLUDWXO� GH� HWLO�
�FDUH�DUH�XQ�PLURV�IUXFWDW�ŉL�HVWH�DGH-
VHD� IRORVLW� FD� SRWHQĤLDWRU� GH� DURPÅ�
°Q�DOLPHQWHOH�FX�DURPÅ�GH�IUXFWH���$O�
WUHLOHD�D�IRVW�OLQDORO��FDUH�DUH�R�DURPÅ�
-RUDO��&HO�PDL�SXĤLQ�SRSXODU�IDFWRU�RO
IDFWLY�D�IRVW�DFLGXO�L]RYDOHULF��FDUH�DUH�
XQ�PLURV�°QĤHSÅWRU��QHSOÅFXW��DVRFLDW�
FX�EU¤Q]D�IHUPHQWDWÅ��
(FKLSD�GH� FHUFHWÅWRUL� D� FRQFOX]LRQDW�
FÅ�LQXHQĤD�WUDGLĤLLORU�FXOWXUDOH�MRDFÅ�
GRDU�XQ�URO�PLF�°Q�SUHIHULQĤD�RDPHQL-
ORU� SHQWUX� SDUIXPXUL�� YDOHQĤHOH� SHU-
FHSWXDOH� DOH� DURPHORU� �LQG FRUHODWH�
°Q�WRDWH�FXOWXULOH�PÅVXUDWH�
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Cre!terea copiilor este una dintre 
cele mai grele !i, totodat", satis-
f"c"toare, ocupa#ii posibile – !i, 
cea pentru care s-ar putea s" te 

sim#i cel mai pu#in preg"tit. Iat" nou" sfa-
turi pentru cre!terea copiilor, care te pot 
ajuta s" te sim#i mai împlinit ca p"rinte.
MAXIMIZEAZ!"I STIMA DE SINE
Tonul vocii, limbajul corpului !i fiecare 
expresie sunt absorbite de copiii t"i. Cu-
vintele !i ac#iunile tale ca p"rinte afec-
teaz" dezvoltarea stimei de sine mai mult 
decât orice altceva. L"udarea realiz"rilor, 
oricât de mici, îi va face s" se simt" mân-
dri, capabili !i puternici. În schimb, dis-
pre#uirea comentariilor lor sau compara-
rea nefavorabil" a unui copil cu altul îi va 
face s" se simt" lipsi#i de valoare.
Alege-#i cuvintele cu grij" !i fii plin de 
compasiune. Spune-le copiilor t"i c" toat" 
lumea gre!e!te !i c" îi iube!ti în continua-
re, chiar !i atunci când gre!esc.
SURPRINDE"I CU BUN!TATE
Te-ai gândit de câte ori reac#ionezi nega-
tiv într-o zi, fa#" de copii t"i? S-ar putea 
s" consta#i c" îi critici mult mai des decât 
complimentezi. Cum te-ai sim#i dac" !e-
ful t"u te-ar trata astfel, chiar dac" este 
animat de cele maibune inten#ii?
Abordarea mai eficient" este s"-i „sur-
prinzi” pe copii sco#ând în eviden#" lu-
crurile bune pe care le fac: „$i-ai f"cut 
patul f"r" s" fii întrebat – e!ti grozav!”. 
Aceste afirma#ii vor încuraja un compor-
tament bun al odraslei, pe termen lung, 
decât mustr"rile repetate.
G"se!te ceva de l"udat în fiecare zi, fii 
generos cu recompense - dragostea, îm-
br"#i!"rile !i complimentele tale pot face 
minuni pentru personalitatea unui copil.

STABILE#TE LIMITE
Disciplina este necesar" în fiecare fami-
lie, scopul ei fiind de a ajuta copiii s" alea-
g" comportamente acceptabile !i s" înve-
#e autocontrolul. Ei pot testa limitele pe 
care le stabili#i pentru ei, dar au nevoie de 
acele „linii ro!ii” pentru a deveni adul#i 
responsabili.
Stabilirea regulilor casei îi ajut" pe copii 
s" în#eleag" a!tept"rile !i s" dezvolte au-
tocontrolul. Unele reguli ar putea include: 
s" nu se uite la televizor pân" la termina-
rea temelor !i s" nu fie acceptat" nicio for-
m" de violen#" fizic" sau verbal".
F!"$I TIMP PENTRU EI
Este adesea dificil pentru p"rin#i !i copii 
s" se stea cu to#ii la mas", în familie, da-
r"mite s" petreac" timp de calitate îm-
preun". Copiii care nu primesc aten#ia 
pe care !i-o doresc de la p"rin#i deseori se 
comport" negativ pentru c" astfel sigur 
vor primi aten#ie.
Nu te sim#i vinovat dac" e!ti un p"rin-
te care lucreaz" mai tot timpul dar, #ine 
cont, copiii î!i vor aminti de multele lu-
cruri mici pe care le faci – un mic bile#el 
lâng" sandvi!ul pentru !coal", s" faci flo-
ricele de porumb, s" joci jocuri cu ei, s"-i 
duci la cump"r"turi etc.
FII UN MODEL POZITIV
Copiii înva#" multe despre cum s" ac#io-
neze, urm"rindu-!i p"rin#ii. Cu cât sunt 
mai mici, cu atât iau mai multe indicii de 
la tine. Înainte de a izbucni, gânde!te-te 
la asta: astfel vrei s" se comporte copilul 
t"u, când este furios? Fi#i con!tien#i de 
faptul c" sunte#i urm"ri#i în mod con-
stant de copiii dvs. Modela#i tr"s"turile 
pe care dori#i s" le vede#i la odrasle: res-
pect, prietenie, onestitate, bun"tate, to-
leran#" !i manifesta#i un comportament 

altruist – ar"tându-le astfel c" nu tot ceea 
ce facem trebuie s" fie finalizat cu o re-
compens".
COMUNIC!
Copii vor, !i merit", explica#ii la fel de 
mult ca !i adul#ii. Dac" nu ne facem timp 
s" explic"m, copiii vor începe s" chestio-
neze valorile !i motivele pe care le pero-
r"m. Dac" apare o problem", descrie-o, 
exprim"-#i sentimentele !i invit"-#i copi-
lul s" caute împreun" cu tine o solu#ie. Fii 
deschis !i la sugestiile copilului t"u – copi-
ii care particip" la decizii sunt mai moti-
va#i s" le duc" la îndeplinire.
FII FLEXIBIL
Dac" te sim#i dezam"git de comporta-
mentul copilului t"u, poate c" ai a!tep-
t"ri nerealiste. P"rin#ii care gândesc !i î!i 
încep propozi#iile cu „trebuie” (de exem-
plu, „Trebuia s" !tii s" folose!ti oli#a pân" 
acum!”) ar putea g"si util s" citeasc" mai 
multe despre subiect sau s" discute cu 
al#i p"rin#i sau speciali!ti în dezvoltarea 
copilului. Pe m"sur" ce copilul cre!te, va 
trebui s" v" schimba#i treptat stilul, ca 
p"rinte. Sunt !anse ca ceea ce func#ionea-
z" acum cu copilul dumneavoastr" s" nu 
dea rezultatele scontate peste an sau doi.
DRAGOSTE NECONDI$IONAT!
Ca p"rinte, e!ti responsabil pentru co-
rectarea !i îndrumarea copiilor t"i. Dar 
modul în care transmi#i aceste observa-
#iile face diferen#a – când trebuie s" v" 
confrunta#i copilul, evita#i învinov"#irea 
!i critica pentru c" acestea submineaz" 
stima de sine !i conduc la resentimente. 
În schimb, str"dui#i-v" s"-i  încuraja#i, 
chiar !i atunci când v" disciplina#i copiii. 
Asigura#i-v" c" ei !tiu c", de!i vrei !i te a!-
tep#i la mai bine din partea lor, dragostea 
voastr" pentru ei este necondi#ionat". �

!arentin"!

Cum s" fii p!rinte?
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Evi#i situa#iile care ar putea duce la 
conflicte sau fric#iuni? Te macin" 
gânduri !i sentimente negative?
Oamenii tind s" se concentreze în 

mod dispropor#ionat pe ceea ce este nega-
tiv, în special în vremuri dificile.
Ideea c" gândurile negative sunt rele este 
popular" în lumea self-help. Exist" o mul-
#ime de dovezi c" gândurile tale î#i afec-
teaz" bun"starea. Dar, sunt conflictele !i 
negativitatea întotdeauna gre!ite?Cerce-
t"rile sugereaz" c" zbaterea noastr" în a 
deveni ferici#i poate fi contraproductiv" 
!i c" unele tipuri de conflicte !i durere fac 
parte dintr-o via#" împlinit" !i s"n"toas".
Prin urmare, care este secretul pentru a 
construi o via#" minunat" !i împlinit"?
NU ÎNCERCA S! FII FERICIT
Cu toate c" pare cu totul contraintuitiv, 
dac" vrei s" fii fericit, nu mai urm"ri fe-
ricirea !i permite-#i s" sim#i !i lucruri ne-
gative — durere, neputin#", inim" frânt".
Suntem educa#i s" credem c" secretul 
unei vie#i fericite este pur !i simplu s" 
încerc"m din r"sputeri s" fim ferici#i, în 
fiecare moment.
P"rerea sociologilor !i psihologilor, ne 
arat" c" dac" acord"m mult" importan#" 
c"ut"rii fericirii, cu atât avem mai multe 
!anse s" fim singuri !i deprima#i. 
%tiin#a sus#ine c" exist" unele forme de 
disconfort care s-a dovedit c" stimuleaz" 
de fapt fericirea, s"n"tatea !i sentimentul 
de bun"stare general" a oamenilor.
Anna Lembke, profesor !i psihiatru la 
Stanford, explic" c" adesea folose!te trata-
mente „dureroase” pentru a ajuta la trata-
rea pacien#ilor dependen#i, în recuperare: 

„Corpul reac#ioneaz" la apa rece prin re-
glarea pozitiv" a substan#elor pe care le 
produce corpul precum dopamina, sero-
tonina !i norepinefrina , ca o modalitate 
de a compensa starea adves"”, spunea 
cercet"toarea.
C"ut"m, practic, fericirea în moduri 
gre!ite: mul#i oameni r"mân bloca#i în 
capcana „Voi fi fericit când…”, urm"rind 
obiective externe, despre care crede levor 
aduce fericire !i bucurie.
Dar, atunci când te zba#i pentru câ!tiguri 
substan#iale, pentru promovarea mult-vi-
sat", corpul perfect sau posesiunile mate-
riale — convins fiind c" ai nevoie de aces-
te lucruri pentru a fi fericit — ajungi s" 
fii mai pu#in fericit, mai pu#in împlinit !i 
mai susceptibil s" suferi de depresie, an-
xietate sau dezechilibre mentale.
VIA$A BUN! E PREFERABIL!
C"utând pe Google, „Cum s! fii fericit?”, 
produce aproape 5 miliarde de rezulta-
te — cam multe solu#ii, în compara#ie 
cu oglinda lumii în care tr"im. %i atunci, 
care este calea corect"?
Alegerile pe care le facem, par s" fie una 
din cheile importante în c"utarea r"s-
punsului corect. De exemplu, majoritatea 
cuplurilor !tiu c" le va fi greu, înainte de 
a deveni p"rin#ilor !i, cu toate acestea, î!i 
asum" toate vicisitudinile !i toate renun-
#"rile, f"r" nicio garan#ie a fericirii vii-
toare. Alegerea luptei !i disconfortului ne 
permite s" ne test"m limitele, ne produce 
satisfac#ie atunci când r"zbim, le arat" 
celorlal#i, !i nou" în!ine, de ce suntem ca-
pabil !i, mai mult, cre"m o leg"tur" cu cei 
apropia#i, prin experien#a împ"rt"!it". 
În esen#", luarea vie#ii în piept, de!i poa-

te p"rea un gest donquijotesc în lumea de 
ast"zi (când totul ne este oferit pentru a 
ne maximiza confortul), ne poate oferi un 
de scop !i un sens.
Împlinirea, dup" ce am r"zb"tut dificul-
t"#i, nu este nici tehnic, nici practic, feri-
cire, ci una din c"r"mizile care alc"tuiesc 
o via#" bine tr"it", o via#" care are însem-
n"tate, din perspectiv" individual".
GÂNDURILE NEGATIVE
Dar cum r"mâne cu toate acele „bucle” de 
gânduri negative în care po#i r"mâne blo-
cat? Exist" un loc pentru gândurile nega-
tive într-o via#" emo#ional" s"n"toas"?
Cercet"rile efectuate sugereaz" c", la fel 
ca în cazul dietei, în via#a emo#ional", 
echilibrul !i varietatea au beneficii sub-
stan#iale pentru s"n"tatea fizic".
Într-un studiu care a implicat peste 
35.000 de persoane, cei care se confrun-
t" cu o gam" variat" de emo#ii au avut 
mai pu#ine !anse s" viziteze medicul, 
au petrecut mai pu#in timp în spital !i 
s-au bazat mai pu#in pe medicamentele 
prescrise.  Diversitatea emo#iilor tr"ite 
a avut, de asemenea, un efect protector 
împotriva depresiei. A!adar, dac" vrm 
o via#" în care s" înfloreim cu adev"rat, 
este timpul s" nu mai urm"rim fericirea: 
provoc"rile, luptele, durerea !i gândurile 
negative fac parte din experien#a noastr" 
uman". Când încerc"m s" le elimin"m, 
risc"m s" rat"m o via#" cu scop, împlini-
re !i sens. Astfel, c"utând modalit"#i de a 
ne extinde „dieta” emo#ional" în alegerile 
cotidiene care s" ne confere sentimentul 
realiz"rii, de conect"rii cu ceilal#i !i cu 
lumea înconjur"toare sunt elemente care 
ne vor  da sens vie#ii. �
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Exist" dou" t"râmuri în care avem 
tendin#a de a tr"i: t"râmul previ-
zibilului !i t"râmul posibilit"#ilor. 
Cea mai mare parte a lumii tr"ie!-

te în zona predictibilit"#ii. Aici, încerc"m 
s" control"m !i s" prezicem via#a, deoare-
ce acest lucru ne face s" ne sim#im în si-
guran#" !i confortabil. Orice incertitudi-
ne, necunoscut" sau pierderea controlului 
o resim#im profund inconfortabil. Iar dis-
confortul poate conduce la nesiguran#".

DIMINEA$A D! TONUL
Închizi alarma !i ziua începe. Te dai jos 
din pat, cu ochii plini de somn, abia tre-
zit. Pe m"sur" ce diminea#a se începe, 
mintea începe s" "fulgere" în noianul de 
informa#ii pe care trebuie s" verifici: cum 
va fi vremea, cu ce s" te îmbraci pentru 
serviciu, ce m"nânci la micul dejun, cum 
o fi traficul, etc. %tim cu to#ii, este greu s" 
g"se!ti timp pentru toate cele, diminea#a.
Diminea#a poate fi o perioad" agitat", 
deoarece încerc"m s" facem ca toate ruti-
nele noastre s" se încadreze într-un timp 
scurt, înainte de a merge la serviciu sau 
oriunde ar trebui s" fim. Dar dac" vom 
construi, ca prioritate, s" ne începem zi-
lele cu ritualuri simple, vom crea funda-
mentul pentru o zi grozav".
Prima jum"tate a zilei este, conform stu-
diilor, o oportunitate de aur de a-#i termi-
na majoritatea task-urilor importante.
Timpul cel mai pre#ioas !i productiv este 
reprezentat de primele patru ore — este 
timpul în care suntem concentra#i !i pli-
ni de energie. Merit" s" bloca#i timpul 
pentru cea mai important" munc" de di-

minea#". Tot în prima parte a zilei, când 
suntem revigora#i !i inspira#i, putem s" 
îndeplinim mai bine proiecte ce presupun 
inspira#ie !i creativitate.
„Concentreaz"-te pe ceea ce ai de f"cut 
în acel moment !i f"-o ca !i cum ar fi ul-
timul !i cel mai important lucru din via#a 
ta”, spunea generalul !i împ"ratul roman 
Marcus Aurelius.
Un truc pe care îl putem aplica pentru 
a avea mai mult succes în îndeplinirea    
task-urilor importante, diminea#a, este 
s" nu for#"m nota, dac" vedem c" nu ne 
iese — din perspectiva func#ion"rii du-
ale con!tient/subcon!tient, o chestiune 
pe care nu am reu!it s" o rezolv"m sau 
al c"rei rezultat nu este satisf"c"tor, este 
transferat" subcon!tientului, care va c"-
uta solu#ii !i idei pentru îndeplinirea cu 
succes a acesteia. Astfel, de exemplu, dac" 
amân"m pentru a doua zi diminea#", un 
task important, vom constata c" atunci 
când ne aplec"m din nou asupra acestui, 
într-o diminea#", ulterior, vom fi mai in-
spira#i !i vom avea mai mult" claritate în 
rezolvarea acestuia, pentru c" am l"sat 
subcon!tientul s" "rumege" informa#iile 
existente !i s" caute solu#ia optim".

PLIMBARE, PE JOS
Un studiu desf"!urat pe carcursul a 14 
ani, în #"ri din vestul Europei, a reu!it s" 
sublinieze rela#ia esen#ial" între plimb"-
rile matinale, înainte de a începe munca, 
!i calitatea rezultatelor la servici. Astfel, 
persoanele care merg câteva sute de me-
tri pe jos sau se deplaseaz" cu bicicleta, la 
serviciu, au un tonus de 3-4 ori mai bun 
decât cei care se deplaseaz" cu ma!ina. 

Pare o rela#ie improbabil", între succesul 
la serviciu !i un minim efort fizic, dar re-
alitatea este c" mi!carea în aer liber pare 
s" hr"nieasc" !i împrosp"teze mintea, 
mai ales pentru c" mersul pe jos sau cu 
bicicleta ne oblig" s" respir"m profund !i 
mult mai corect — chestiune fundamen-
tal" pentru vascularizarea !i oxigenarea 
organismului !i pentru sporirea concen-
tr"rii, în general.
Tindem s" fim într-o stare de alert" mai 
pronunat", diminea#a, a!a c" aloc"-#i câ-
teva ore pentru sarcinile prioritare — nu 
lucra#i reactiv ci proactiv !i calculat, f"r" 
gr"b" !i determina#i s" ob#ine#i cele mai 
bune rezulate. Pentru a sublinia impor-
tan#a dimine#ilor, Mark Twain spunea: 
„Dac" m"nânci o broasc" diminea#a, 
acesta va fi probabil cel mai r"u lucru pe 
care îl faci toat" ziua.”
Pentru o diminea#" reu!it", creeaz" o ru-
tin" care scoate tot ce e mai bun din tine, 
înainte de ora prânzului. Alege câteva mi-
cro-obiceiuri !i rutine esen#iale pe care te 
po#i baza în fiecare zi !i folose!te-le pentru 
a te preg"ti !i cu ajutorul acestor momente 
fixe, la începutul zilei. Po#i testa diferite 
ritualuri !i obiceiuri în jurul „muncii con-
centrate sau profunde”. Diminea#a este 
un moment important al zilei !i pentru c" 
de modul în care î#i petreci prima parte a 
zilei depinde succesul !i calitatea momen-
telor de dup" prânz. Nu trebuie s" fii o per-
soan" matinal" pentru a îndeplini toate 
lucrurile pe care #i-le propui, diminea#a. 
Ai nevoie doar de câteva sesiuni de „mun-
c" concentrat"” !i de un început al zilei 
excelent, în care s" împlete!ti ce î#i face 
pl"cere cu ce este necesar �

Cheia unei zile perfecte
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Când ai de luat o decizie impor-
tant", cum o iei? Investighezi cu 
aten#ie, faci liste pro/contra !i ca-
u#i s" în#elegi totul, mental? Ai 

încredere în instinctul t"u sau a!tep#i s" 
apar" o idee mirific"?
Cele mai în#elepte (!i holistice) decizii 
tind s" includ" toate modurile noastre de 
în#elegere !i cunoa!tere. În cele ce urmea-
z", iat" o defalcare a celor  patru tipuri de 
inteligen#" !i despre cum pot fi acestea fo-
losite pentru a face cele mai bune alegeri.

Cu to#ii avem cel pu#in patru tipuri de 
inteligen#": mental", emo#ional", soma-
tic" !i intuitiv". Cu toate acestea, cei mai 
mul#i dintre noi au supradezvoltat unele 
tipuri de inteligen#", în detrimentul alto-
ra. Pentru a vedea care dintre acestea ar 
putea fi mai valorificate mai bine !i unde 
ar putea fi loc de îmbun"t"#iri, s" parcur-
gem cele patru fa#ete ale inteligen#ei:
MENTAL!
define!te un gânditor critic care
… cea mai confortabil" luare a deciziilor 
este bazat" pe informa#ii exacte, concrete
... are încredere în !tiin#"
… este curios, tinde s" proceseze lucrurile 
mental
… sceptic fa#" de fenomene pe care nu le 
pot explica logic
… capabil s" fac" distinc#ia între fapte, 
propagand" !i manipulare
… are discern"mânt
EMO$IONAL!
este expresia unui spirit 
… dornic s" citeasc" !i s" simt" cu acura-
te#e emo#iile
… capabil s" se adapteze la propriile sen-
timente, s" adune informa#ii utile din fe-
lul în care se simte emo#ional !i s" !tie s" 
interpreteze ceea ce sentimentele îl ghi-
dezaz" s" fac"

… care stabile!te grani#e între sentimen-
tele altora !i ale sale
… are declicul de a r"spunde cu empatie 
la emo#iile altora, f"r" s" se retrag", s" în-
cerce s" le repare sau s" se lase inundat de 
sentimentele lor
... evit" fie reprimarea emo#iilor, fie explo-
zia acestora
... îi pas" de suferin#a celorlal#i (!i a sa) !i 
se simte motivat s" ajute la u!urarea sufe-
rin#ei, în general
... are inima deschis" !i r"spunde, cu cu-
raj, în fa#a nedrept"#ii
SOMATIC!
înf"#i!eaz" o persoan"
… con!tient" de senza#iile sale fizice, în 
mod regulat
… în acord cu tr"irile pe care i-le transmi-
te fiin#a sa
… ferm ancorat" în realitate
…capabil" s" citeasc" semnalele sau simp-
tomele subtile ale corpului înainte ca 
acestea s" evidente pentru al#ii
... în stare s" "dialogheze" cu propriul corp 
!i s" interpreteze semnalele care trans-
mit „da” sau „nu”, cu încredere deplin"
INTUITIV!
ne înf"#i!eaz" un om capabil s"
… ob#in" str"fulger"ri de informa#ii spon-
tane ce se dovedesc corecte !i utile
… discearn" între gânditul temeinic !i in-
stinct
… îi "citeasc"" pe ceilal#i, în#elegând ce vor 
ace!tia s" transmit", de fapt
... !tie lucruri pe care nu le-ar putea cu-
noa!te ra#ional, în moduri care sunt veri-
ficate ulterior
… aibe vise, viziuni !i precogni#ie
... acceseze t"râmuri multidimensionale 
de care al#ii nu sunt con!tien#i

CUM SE MANIFEST!, PRACTIC
Din capul locului, trebuie spus c" avem cu 
to#ii toate cele patru tipuri de inteligen#" 

„hard-codate” în noi, îns" personalitatea, 
experien#ele !i educa#ia ne -au îdrumat s" 
folosim cu prec"dere una sau dou" dintre 
aceste daruri native.
Inteligen$a mental! v" poate ajuta s" 
urm"ri#i datele, s" cânt"ri#i argumente-
le pro !i contra, s" evalua#i riscul pe baza 
modelelor !i statisticilor !i s" v" ancora#i 
baza în matematic", !tiin#" !i date. Cu 
toate acestea, pe cât de esen#ial este s" fii 
inteligent !i s" te bazezi pe m"suri obiec-
tivabile pentru a lua decizii, inteligen#a 
mental" are limit"rile sale.
Cei pe care îi consider"m intuitivi, tind 
adesea s" aib" o inteligen#" aparte, ce se 
poate manifesta ca o cunoa!tere direct" a 
unor spe#e diverse, pe care nu le-au studi-
at !i în care nu au expertiz". Acest fapt îi 
ajut" s" ia decizii deosebit de profunde !i 
în#elepte, f"r" vreun efort aparent.
Se spune c" cea mai lung" c"l"torie pe 
care o vei face vreodat" este cea de la cap 
la inim", iar atunci când percepi emo$iile 
nu ca un capriciu al „ego-ului”, ci ca o în-
drumare care te ajut" s" navighezi într-o 
lume complex", po#i ajunge s" cuno!ti 
darurile pe care fiecare emo#ie le aduce. 
Sim#ind darurile tuturor emo#iilor, f"r" a 
le eticheta drept „pozitive” sau „negative”, 
ne d"m seama c" chiar !i cele incomode 
precum furia, gelozia, teroarea !i chiar 
ura sunt acolo pentru a ne ghida c"tre ac-
#iunea corect".
În cele din urm", unii oameni sunt pro-
fund baza#i pe corp; corpurile lor citesc 
situa#iile, somatic, ca pe o busol" reglat" 
fin. %amani, mae!tri Qigong, vindec"-
tori cu energie !i credin#" sau terapeu#i 
pentru traum" pentru mine cu to#ii sunt 
persoane care î!i în#eleg perfect corpul 
!i care ne înva#" s" lu"m decizii punând 
întreb"ri corpului !i primind r"spunsuri 
(de exemplu, pielea de g"in" este un „DA” 
categoric). �
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Oamenii de !tiin#" au, în sfâr!it, 
indicii despre ceea ce vedem, 
când murim. S-ar p"rea c" 
existe un adev"r în credin#a c" 

ne vedem via#a trecând în fa#a ochilor lor, 
atunci când suntem în pragul mor#ii.
Pentru prima dat", oamenii de !tiin#" 
au înregistrat undele cerebrale ale unei 
persoane în pragul mo#ii, înregistr"rile 
indicând o activitate ciudat" a creierului 
în acele momente.
Un b"rbat în vârst" de 87 de ani a fost 
adus la Urgen#", iar starea sa s-a deteri-
orat rapid, în timp ce era conectat la un 
aparat electroencefalograf, care a captat 
undele cerebrale, în timp ce trecea prin-
tr-un un atac de cord. Nu este prima dat" 
când activitatea creierului la o persoan" 
pe moarte este înregistrat" – unor paci-
en#i c"rora li s-a retras suportul vital li 
s-au efectuat înregistr"ri EEG simplifica-
te, de!i s-au limitat la semnalele cortexu-
lui frontal. Acesta este, totu!i, primul caz 
de înregistr"ri detaliate care ar putea s" 
arunce o lumin" asupra a ceea ce tr"im 
când murim.
„De zeci de ani, oamenii au raportat 
episoade de luciditate paradoxal" !i de 
con!tiin#" sporit", în apropierea mor#ii 
— !tim asta din relat"rile celor care au re-
venit la via#", dup" ce au fost declara#i de-
ceda#i. Acest lucru este stupefiant pentru 
cercet"tori, deoarece activitatea cerebra-
l" din ultimele clipe pare s" se întâmple 
în zone ale creierului care nu sunt atât de 
active, de obicei”, spune dr. Sam Parnia, 
director de cercetare a traumelor critic" 
!i resuscitare, la spitalul NYU Langone, 

unul din cele mai importante centre de 
cercetare academic" medical" din State-
le Unite.
„De!i, în trecut, s-a presupus c" acestea 
ar putea fi pur !i simplu anecdote, an-
chetele desf"!urate de-a lungul a zeci de 
ani au indicat c" acest fenomen are loc la 
aproximativ 10% din popula#ie sugerând 
c" aproximativ 800 de milioane de oa-
meni tr"iesc aceste fenomene de retr"ire 
a întregii vie#i, în câteva minute”, a spus 
Parnia. Echipa pe care o conduce omul de 
!tiin#" a reu!it s" surprind" aproximativ 
900 de secunde de activitate cerebral" 
!i !i-a concentrat cea mai mare parte a 
analizei pe primele 30 de secunde înainte 
!i dup" ce inima pacientului a încetat s" 
bat". Imediat dup" stopul cardiac, ei au 
observat modific"ri ale undelor cerebrale 
implicate în func#iile cognitive superi-
oare, inclusiv procesarea informa#iilor, 
concentrarea, recuperarea memoriei, 
percep#ia con!tient" !i diferitele etape 
ale vis"rii, indicând drept foarte posibil" 
activitatea cerebral" implicat" activ în 
rememorare.

DATE SURPRINZ!TOARE
„Ceea ce este cel mai surprinz"tor este 
c" acest lucru pare s" se întâmple atunci 
când creierul î!i încheie complet activita-
tea, la sfâr!itul vie#ii. Acest studiu sus#i-
ne ad-literam descrieri pacien#ilor care 
au fost declata#i deceda#i !i au revenit, ul-
terior, la via#" !i ofer" posibilitatea ca un 
marker al lucidit"#ii, la sfâr!itul vie#ii, s" 
fi fost descoperit”, spune Parnia.
Evident, echipa care a lucrat cu pacien-
tul nu poate fi sigur" c" via#a lui îi trecea 

fulger"tor în fa#a ochilor, deoarece s"n"-
tatea lui era deja în declin în momentul 
mor#ii !i, în plus, i-au fost administrate 
medicamente anti-convulsii care com-
plic" !i mai mult interpretarea acestor 
date. În plus, echipa nu a avut scan"ri ale 
creierului pacientului s"n"tos, pentru a 
compara cu scan"rile mai recente în care 
starea de s"n"tatea a acestuia era deja în 
declin pronun#at.
În lucrarea lor, echipa care a lucrat cu 
acest pacient a teoretizat c", deoarece 
„cuplarea încruci!at"” dintre undele Alfa 
!i Gama emise de creier indic" accesarea 
memoriei la pacien#ii s"n"to!i, acest pa-
cient ar fi putut experimenta o „amintire 
total" a vie#ii”. Pentru conformitate, tre-
buie spus c" undele cerebrale Alfa sunt 
produse atunci când suntem alerti, dar 
calmi !i ne ajut" în activit"#i precum 
înv"#area !i coordonarea. Undele Gama 
sunt cele mai rapide !i sunt asociate cu vi-
gilen#a, procesele de cogni#ie, memorie !i 
concentrare, la nivel înalt.
Potrivit cercet"torilor, în timp ce creie-
rul parcurge procesele de colapsare pre-
merg"toare mor#ii, „apare dezinhibarea 
unor p"r#i ale creierului (adic" apari#ia 
func#iilor) care sunt, de obicei, în stare 
latent" în activitatea obi!nuit" a creie-
rului” — cum ar fi func#iile cerebrale pe 
care le folosim pentru îndeplini sarcinile 
noastre repetitive, de zi cu zi. Din aceast" 
cauz", speculeaz" cercet"torii, ni se acor-
d" acces la ceea poate fi numit drept „as-
pecte ale realit"#ii, în pragul decesului, la 
care de obicei nu am avea acces”, inclusiv 
la introspec#ii în con!tiin#a noastr" pro-
fund". � 
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De-a lungul istoriei, au existat 
numeroase exemple ale unui 
fenomen cunoscut sub numele 
de „inven#ie simultan"”, când 

aceea!i descoperire sau inova#ie este f"-
cut" de doi oameni separati aproape în 
acela!i timp. În anii 1770, Carl Wilhelm 
Scheele !i Joseph Priestley au descope-
rit oxigenul în acela!i timp de!i nu !tiau 
unul cercet"rile de cel"lalt, în timp ce în 
1869, Louis Ducos du Hauron !i Charles 
Cros au împ"rt"!it „cele mai timpurii 
metode de fotografiere color”, exact în 
aceea!i zi. Astfel de coinciden#e sunt 
cu siguran#" ciudate, dar nimic nu se 
compar" cu afirma#ia a ceea ce ar putea 
fi considerat „vie#i simultane”, mai ales 
atunci când una dintre acele vie#i este 
una dintre cele mai importante vie#i 
tr"ite vreodat" - cea a lui Isus Hristos.
De la moartea lui Isus Hristos, mul#i 
teologi !i gânditori au eviden#iat nume-
roasele asem"n"ri dintre scurta sa via-
#" !i cea a unui personaj contemporan 
lui, numit Apollonius din Tyana. Filo-
zof !i adept al matematicianului Pitago-
ra, se crede c" Apollonius a fost în via#" 
aproximativ în acela!i timp cu Isus. În 
plus, ambii au avut numero!i !i ferven#i 
discipoli !i adep#i, în timpul vie#ii lor.
De!i Apollonius din Tyana s-a n"scut 
în ceea ce este acum Turcia, paralelele 
dintre via#a lui !i cea a lui Isus Hris-
tos sunt numeroase !i surprinz"toare. 
Apollonius a fost un profesor itinerant 
care a atras adep#i ca urmare a s"vâr-
!irii de miracole, cum ar fi vindecarea, 
învierea !i exorcismul. La fel ca Isus, o 

relatare sus#ine c" Apollonius a fost tr"-
dat !i condamnat la moarte, dup" care 
s-a spus c" a ap"rut în mod supranatu-
ral adep#ilor s"i

ASEM!N!RI BIZARE
Asem"n"rile din vie#ile lui Iisus Hris-
tos !i ale lui Apollonius din Tyana au 
condus la o teorie neortodox": Povestea 
lui Isus se bazeaz" pe via#a lui Apollo-
nius !i, prin urmare, Biserica Cre!tin" 
este întemeiat" pe înv"#"turile unui f"-
c"tor de minuni p"gân.
Conform datelor istorice, Isus din Naza-
ret !i Apollonius din Tyana aveau con-
vingeri diferite în ceea ce prive!te rela-
#iile umane cu Dumnezeu. Dup" cum 
!tim, Isus a înv"#at c" Dumnezeu r"s-
punde la rug"ciuni, dar Apollonius le-a 
spus discipolilor s"i c" rug"ciunile !i 
sacrificiile nu sunt ceea ce dorea Dom-
nul, el sus#inând c" Dumnezeu este „in-
telect pur” !i modul de a comunica cu El 
trebuie s" fie meditativ (înv"#"turile lui 
Apollonius erau asem"n"toare cu cele 
ale, hindu!ilor decât cu ceea ce cunoa!-
tem ast"zi ca cre!tinism).
Din  documentele r"mase, ni se spune 
c"& Apollonius a vorbit !i despre reîn-
carnare - ideea c" sufletul rena!te con-
tinuu !i felul în care te compor#i într-o 
via#" determin" modul în care vei re-
na!te în urm"toarea. De asemenea, el a 
îndemnat la non-violen#", la fel ca Isus, 
!i !i-a încurajat adep#ii s" evite s" m"-
nânce carne.  Potrivit scrierilor trans-
mise din istorie, Apollonius !i Isus erau 
adep#ii vie#ii simple, denun#ându-i pe 
cei boga#i !i puternici. Cu toate acestea, 

Apollonius pare s" fi avut linii directoa-
re mai stricte — în loc s" transforme 
apa în vin, Apollonius a condamnat ve-
hement consumul de alcool. El este, de 
asemenea, considerat un om de !tiin#" 
al timpurilor sale, unii cercet"tori ai 
vie#ii sale sus#inând c" „miracolele” lui 
nu au fost deloc str"ine de tehnologie !i 
!tiin#". Pe de alt" parte, exist" o poveste 
despre Apollonius care opre!te un adep-
tal s"u s" se c"s"toreasc" cu o femeie, 
care s-a dovedit a fi vampir — prin ur-
mare avem de-a face cu o urzeal" de in-
forma#ii coerente !i pove!ti str"vechi, a 
c"ror validitate este cel pu#in dubioas".
New World Encyclopedia noteaz" c" 
primii biografi ai lui Apollonius au fost 
vagi cu privire la multe dintre detaliile 
vie#ii !i mor#ii sale; sus#in"torii teoriei 
au avut tendin#a s" aleag" detalii, ast-
fel încât via#a lui s" semene cu cea a lui 
Isus. În plus, se crede c" prima relatare 
a vie#ii lui Apollonius a fost scris" în 225 
d.Hr. În alt" parte, cea mai veche men-
#iune validat" de istorici despre Isus, 
înregistrat" !i documentat", este la 
aproximativ 20 pân" la 30 de ani dup" 
crucificarea sa.
Atât moartea lui Isus, cât !i a lui Apollo-
nius nu sunt documentate !i validate 
prin documente emise contemporan lor 
ci sunt detaliate, în scris, la mul#i ani 
dup" ce respectivele fapte s-au petrecut. 
S-a spus c" trupul fiec"rui dintre cei doi 
a disp"rut, în timp ce pove!tile despre 
moartea lui Apollonius variaz" — unii 
cred c" a fost executat, precum Isus, în 
timp ce al#ii sus#in c" a murit de b"trâ-
ne#e. � 
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Acum 20 de ani, aveam un prie-
ten genial, fermec"tor, educat 
!i bogat, mo!tenitor al unei 
averi consistente. Putea s" 

fac" orice dorea. A experimentat, stu-
diind neuro!tiin#ele, dreptul, filozofia 
!i un miriad de alte domenii. Dar a fost 
atât de critic, atât de preten#ios, încât 
nu !i-a definit niciodat" o carier". Ni-
mic nu era suficient de bun pentru el. 
Din acelea!i motive, probabil, nu a g"sit 
niciodat" dragosta. A denigrat alegerile 
prietenilor într-atât încât s-a înstr"inat 
de to#i. Acum, a ajuns s"-!i contemple 
singur am"r"ciunea.
Exist" !i a!a ceva — s" fii prea preten#i-
os, inclusiv când vine vorba de lucruri 
precum munca, dragostea !i hrana 
(chiar !i cel mai preten#ios trebuie s" 
m"nânce ceva). Dar, când vine vorba 
de r"spunsuri la marile mistere, majo-
ritatea dintre noi nu suntem suficient 
de preten#io!i — alegem pur !i simplu 
r"spunsurile cele mai convenabile !i 
cele mai conformiste. Ne imagin"m c" 
trebuie s" credem ceva dar, de fapt, nu 
credem. Putem !i ar trebui s" decidem 
c" niciun r"spuns nu este suficient de 
bun. Ar trebui s" fim agnostici.
Unii confund" agnosticismul (adev"rul 
ne este necunoscut) cu apatia (nep"sa-
rea). De exemplu, un genetician de talie 
mondial" , este un cre!tin devotat, care 

crede c" Isus a f"cut minuni, a murit 
pentru p"catele noastre !i a înviat din 
mor#i. Cu toate acestea, el afirm": „Eu 
reac#ionam la agnosticismul pe care îl 
v"d în comunitatea !tiin#ific", la care 
îns" nu s-a ajuns printr-o examinare 
atent" a dovezilor. Nu sunt convins de 
pove!tile presupuse de !tiin#", potrivit 
c"rora Cosmosul este bul" într-o multi-
tudine de Universuri”.
Când vine vorba de teorii referitoare la 
realitatea suprem", Voltaire are o aser-
#iune genial": „Îndoiala nu este o con-
di#ie pl"cut", dar certitudinea este una 
absurd"”. Îndoiala ne protejeaz" de dog-
matism, care se poate transforma cu 
u!urin#" în fanatism, într-o închidere 
prematur" a conturilor noastre cu rea-
litatea. Mai jos, c"ut"m s" disemin"m 
agnosticismul ca pozi#ie fa#" de exis-
ten#a lui Dumnezeu, interpret"rile me-
canicii cuantice !i teoriile con!tiin#ei. 
Când lu"m în considerare presupusele 
r"spunsuri la aceste trei ghicitori, ar 
trebui s" fim la fel de preten#io!i ca prie-
tenul meu, de acum 20 de ani.

PROBLEMA R!ULUI
De ce existam? R"spunsul, conform re-
ligiilor monoteiste majore, este c" ne-a 
creat o entitate atotputernic", suprana-
tural". Aceast" zeitate ne iube!te, a!a 
cum un tat" î!i iube!te copiii !i vrea ca 
noi s" ne comport"m într-un anumit 

fel. Dac" suntem buni, El ne va r"spl"ti. 
Dac" suntem r"i, El ne va pedepsi. (Fo-
losesc pronumele „El”, deoarece majori-
tatea scripturilor îl descriu pe Dumne-
zeu ca fiind b"rbat.)
Principala obiec#ie la aceast" explica#ie 
a realit"#ii este problema r"ului. O pri-
vire echilibrat" asupra istoriei omenirii 
!i asupra lumii de ast"zi dezv"luie sufe-
rin#e !i nedrept"#i enorme. Dac" Dum-
nezeu ne iube!te !i este atotputernic, de 
ce este via#a atât de îngrozitoare pentru 
atât de mul#i oameni? Un r"spuns stan-
dard la aceast" întrebare este c" Dum-
nezeu ne-a dat liberul arbitru; putem 
alege s" fim r"i !i buni.
Marele fizician Steven Weinberg, ateu, 
renun#a la argumentul liberului arbitru 
în cartea sa Dreams of a Final Theory. 
Remarcând c" nazi!tii au ucis multe 
dintre rudele sale în Holocaust, Wein-
berg întreab": „A trebuit s" moar" mi-
lioane de evrei pentru ca nazi!tii s"-!i 
poat" exercita liberul arbitru? %i cum 
r"mâne cu copiii care fac cancer? Ar 
trebui s" credem c" celulele canceroase 
au liber arbitru?”
Pe de alt" parte, via#a nu este întotdeau-
na infernal". Experiment"m dragos-
tea, prietenia, aventura !i frumuse#ea 
sfâ!ietoare. Ar putea toate acestea s" 
vin" cu adev"rat din ciocniri aleatorii 
de particule? Chiar !i Weinberg admite 

!osar!
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c" via#a pare uneori „mai frumoas" de-
cât este strict necesar”. Dac" problema 
r"ului ne împiedic" s" credem într-un 
Dumnezeu iubitor, atunci problema fru-
muse#ii ne împiedic" s" fim atei.

PROBLEMA INFORMA$IEI
Mecanica cuantic" este cea mai pre-
cis" !i puternic" teorie a realit"#ii din 
!tiin#". A prezis nenum"rate experi-
mente, a dat na!tere la nenum"rate 
aplica#ii. Problema este c" fizicienii !i 
filozofii nu sunt de acord cu privire la 
felul în care func#ioneaz" lumea. Mul#i 
fizicieni ader" la interpretarea avansa-
t" de fizicianul danez Niels Bohr. Dar 
acesta este un fel de anti-interpretare, 
care spune c" fizicienii nu ar trebui s" 
încerce s" dea sens mecanicii cuantice 
ci ar trebui s" „tac" !i s" calculeze” !i s" 
fac" abstrac#ie de inadverten#e, pentru 
c" însu!i conceptul de informa#ie nu 
are sens f"r" fiin#e con!tiente care s" 
trimit", s" primeasc" !i s" ac#ioneze pe 
baza acestora — cu alte cuvinte, dac" 
admitem c", fundamental, mecanica 
cuantic" ne vorbe!te despre informa#ie 
!i felul în care ea impacteaz" realitatea 
noastr" admitem !i c" toat" realitatea 
ar fi un non-sens în lipsa con!tiin#elor 
c"rora le este destinat" aceast" realita-
te subiectiv".
Introducerea con!tiin#ei în fizic" sub-
mineaz" preten#ia sa de obiectivitate. 
Mai mult, din câte !tim, con!tiin#a 
apare doar la anumite organisme care 
exist" de o scurt" perioad" de timp, cel 
pu#in aici, pe P"mânt. Deci, cum se poa-
te aplica mecanica cuantic", dac" este 
mai degrab" o teorie a informa#iei decât 

a materiei !i energiei, întregului cosmos 
de la Big Bang? Teoriile fizicii bazate pe 
informa#ii par o întoarcere la geocen-
trism, care presupunea c" Universul se 
învârte în jurul nostru. Având în vedere 
problemele rezultate din toate interpre-
t"rile mecanicii cuantice, agnosticis-
mul pare o pozi#ie judicioas".

PROBLEMA MINTE"CORP
Dezbaterea asupra con!tiin#ei este 
chiar mai efervescent" decât dezbate-
rea asupra mecanicii cuantice. Cum 
produce materia o minte? Cu câteva de-
cenii în urm", un consens p"rea posibil 
— filosoful Daniel Dennett, în lucrarea 
sa Cosciousness Explained, afirma c", 
con!tiin#a, rezult" în mod clar din pro-
cesele neuronale, cum ar fi pulsurile 
electrochimice generate în creier. Fran-
cis Crick !i Christof Koch au propus 
teroic" potrivit c"reia con!tiin#a este 
generat" de re#ele de neuroni care osci-
leaz" sincron. Treptat, acest poten#ial 
consens s-a pr"bu!it, deoarece dovezile 
empirice pentru teoriile neuronale ale 
con!tiin#ei nu s-au materializat. Acum 
avem la îndemân" o varietate ame#i-
toare de teorii ale con!tiin#ei. Christof 
Koch !i-a pus amprenta asupra teoriei 
informa#iei integrate, care sus#ine ipo-
teza conform c"reia con!tiin#a ar putea 
fi o proprietate a întregii materii, nu 
doar a creierului. Aceast" teorie sufer" 
de acelea!i probleme ca !i teoriile baza-
te pe informa#ii ale mecanicii cuantice. 
Teoreticieni geniali, precum Roger Pen-
rose, cel care a câ!tigat Premiul Nobel 
pentru Fizic", au presupus c" efectele 
cuantice stau la baza con!tiin#ei, dar 
aceast" teorie este chiar mai lipsit" de 

dovezi decât teoria informa#iei inte-
grate. Cercet"torii nici m"car nu se pot 
pune de acord asupra formei pe care ar 
trebui s" ia o teorie a con!tiin#ei. Ar tre-
bui s" fie un tratat filozofic? Un model 
pur matematic? Un algoritm gigantic? 
Ar trebui s" împrumute concepte din 
budism, cum ar fi anatta — doctrina lip-
sei de sine? Toate cele de mai sus? Nici 
una dintre cele de mai sus??
Consensul pare mai departe ca oricând 
!i acesta este un lucru bun. Ar trebui s" 
fim deschi!i în privin#a min#ii noastre, 
a ceea ce suntem.
Deci, care este diferen#a, dac" exist", 
între noi !i fostul meu prieten?, probabil 
c" este o chestiune de stil personal — el 
a dispre#uit alegerile altora, sem"na cu 
unul dintre acei atei r"ut"cio!i care îi 
insult" pe credincio!i pentru credin#e-
le lor. Pentru a nu deveni dogmatici în 
neîncrederea noastr" fa#" de actualele 
modele despre „Ce suntem, de fapt” e 
obligatoriu s" fim în#eleg"tori fa#" de 
cei care au g"sit r"spunsuri care func#i-
oneaz" pentru ei.
În esen#", în fa#a tuturor argumentelor, 
nu putem decât s" fim sceptici, într-o 
m"sur" mai mare sau mai mic". Mo-
tiv pentru care ne putem îndoi lini!ti#i  
c" vom !ti vreodat" dac" Dumnezeu 
exist", ce înseamn", în esen#", meca-
nica cuantic", cum produce materia, 
con!tiin#a. Aceste trei puzzle-uri sunt 
aspecte diferite ale unui singur mister, 
impenetrabil, localizat cu precizie în  
inima realit"#ii pe care o tr"im. Dac" ne 
declar"m agnostici  – deci admitem c" 
nu !tim nimic  –  putem continua s" c"-
ut"m r"spunsuri !i s" sper"m c" o reve-
la#ie ne a!teapt" undeva, la orizont... � 
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