
august/2020_aperta  1PB  aperta_august/2020

AUGUST 2020

ART BY: CRISTIAN SCUTARU



august/2020_aperta  32  aperta_august/2020

Pregăteşte-te!din  10.09 începe
TombolaCoolToSchool
poti câştigasute de premii!

Urmăreşte-ne pe
FaceBook & Instagram: @SchneiderRomania

@CariocaRomania
@MolotowRomania
@ApertaShop



august/2020_aperta  54  aperta_august/2020

 DR. MOLOTOW KNOWS BEST!
Gama MOLOTOW COVERSALL™ WATER-BASED 

(85% apă) a fost dezvoltată pe bazele spray-urilor 
acrilice MOLOTOW ONE4ALL™. Spre deosebire 

de spray-urile ONE4ALL™, noile COVERSALL™ 
sunt gândite pentru utilizare la exterior și pentru 

realizarea de lucrări Urban, 
Street Art și Graffiti.
Ultra-caracteristicile 
tehnice ale acestei noi 
produse, definesc noua 
gamă de spray-uri 
COVERSALL™ drept 
True-Action!

 CALITATE, INOVAŢIE,  
GRAFFITI ȘI CREDIBILITATE

MADE IN GERMANY

ACRYLIC & COLOR SPRAY

DEMO ÎN PREMIERĂ,
ÎN ROMÂNIA

COVERSALL
NOU

2020
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On thecover 
a

Pentru al doilea an consecutiv, MOLOTOW RO-
MÂNIA a fost alături de Festivalul de Artă Urbană 
"Strad'Art – Târgu Jiu", desfășurat între 20-26 iulie. 
Calitatea artistică deosebită a lucrărilor realizate de 

muraliţti foarte de talentaţi, și mesajul social puternic – tema 
acestui an a fost Solidaritatea –, au constituit creuzetul unui 
eveniment remarcabil, nu doar pentru comunitatea Urban Art 
din România ci și pentru locuitorii orașului de pe Jiu.   
Epicentrul festivalului a fost, în acest an, Cartierul Lotrului, 
fost cartier muncitoresc, unde, pe calcanele unor blocuri de pe 
strada Hidrocentralei, artiștii români Cristian Scutaru, Alin 
Mihail, Bogdan Cazacincu, HarceaPacea, Ionuţ Popescu și Joh-
nDot.S au realizat cinci picturi murale, de aproximativ 150 m2 
fiecare. Din dorinţa de a reîmprospăta vizual spaţiul urban cât 
mai divers și atractiv, cu artă de cea mai bună calitate, în acest 
an artiștii ATOMA, Kaput (membru Kaps Crew) și Răzvan Ră-
ucescu au decorate  trei autobuze de transport public în comun.
Toate lucrările menţionate mai sus au fost realizate folosindu-se 
spray-uri MOLOTOW PREMIUM BELTON.

martie/2020_aperta  7

258+8+17 CULORI

P R E M I U M

P R E M I U M
URBAN ART SPRAY PAINT

       ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

Cristian Scutaru – 
Hora 
«Hora are semnificaţie 
puternică pentru noi, ro-
manii. Încă din copilărie 
cunoaștem dansul "Hora 
Unirii" un simbol al biru-
inţei și al legământului 
celor care, înfrăţiţi, se 
simt ai acestui neam și ai 
acestui pământ! »

Solidaritate = Conectivitate 
Andreea Toma
@tomaandreea.ro
 foto: Gil Diaconescu
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CONTINUARE ÎN PAGINA URMĂTOARE
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STRAD'ART2020

1. Hope – Alin Mihail @mihail.alin & 
Bogdan Cazacincu @cazacincubogdan
foto: Daniel Pădure
2. Happiness –  Ionut Popescu
@popescool
foto: Florin Rotaru
3. Suntem toţi file din aceeași poveste – 
Harcea Pacea @harceapacea
foto: Daniel Pădure
4. This isn't happiness – John Dot S
@johnpuncts
foto: Daniel Pădure
5. Răzvan Răucescu @razvan.raucescu
foto: Dan Mărășescu
6. Kaput – Kaps Crew @kapsthecrew
foto: Dan Mărășescu

1.

2.

5.

6.

3.

4.

https://molotow-romania.ro/produs/aqua-twin-basic-set-1/
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Showcase
a

Street Delivery 2020 a avut forma unui eveniment-puzzle, răspândit prin Bucureștiul 
abia deșteptat din Pandemie. Cristian Neagoe, Co-Founder & Curator Street Delivery: 
"Nu vrem să ne întoarcem la ”normalul” sufocant, aglomerat, haotic. Vrem orașe mai 
atente la nevoile oamenilor, mai apropiate de natură, mai conștiente de felul în care pro-

blemele societăţii sunt conectate. Ne vrem străzile înapoi pentru interacţiuni faţă în faţă, nu 
bară la bară! Vrem spaţiu public real, verde, sănătos, ca să putem înfrunta orice criză, fără să 
fim nevoiţi să ne închidem în case pentru a afla că, în lipsa poluării, se văd stelele! Acum, când 
ne reîntâlnim cu orașul, e important să nu uităm ce ne-am promis. Rezoluţiile personale din 
izolare pot deveni soluţii la problemele comunităţii în care trăim. ReSoluţii pentru oraș!"
Un eveniment binefăcător pentru o metropolă care uitase de-
mult ce înseamnă să trăiești normal, o lecţie de civism trans-
misă exemplar, oameni care s-au redescoperit și care au reîn-
ceput să gândească, să cântărească, să asocieze și să respire.
Cu ocazia evenimentului, Bucureștiul s-a îmbogăţit două lu-
crări murale minunate, două oglinzi pe care ni le-au pus în 
faţă Alex Baciu – Resoluţii, (Strada Pictor Verona) și IRLO, 
KERO & OCU – Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul 
(Calea Griviţei).
Cele două lucrări ce au fost realizate folosindu-se
MOLOTOW PREMIUM BELTON,
SprayCan-ul evenimentului. 

ALEXBACIU IRLO&KERO&OCU ONE4ALL
ACRYLIC MARKER

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

https://molotow-romania.ro/produs/one4all-127hs-basic-set-1-10/
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Conform unui studiu care a urmărit 
11196 de cupluri din SUA, Canada, Isra-
el, Noua Zeelandă, Elveția și Olanda, 
calitatea unei relații este determinată 
de dinamica vieții zilnice pe care o con-
struim cu partenerul.
Întrucât calitatea relațiilor ne afectea-
ză sănătatea și bunăstarea psihică, 
o misiune centrală a sociologiei este 
aceea de a explica de ce unele relații 
prosperă iar altele nu. Analiza cupluri-
lor studiate, efectuată de un sistem AI 
avansat, relevă faptul 45% ceea ce con-
siderăm o relație satisfăcătoare, este 
determiant de caracteristicile relației, 
personalitatea proprie reprezintă apro-
ximativ 21%, iar personalitatea partene-
rului reprezintă doar 5% din întreg.
Aceasta sugerează că persoana pe 
care o alegem nu este la fel de impor-
tantă ca relația pe care o construim cu 
aceastsa. Caracteristicile relației includ 

markere precum felul în care percepem 
satisfacția partenerului, afecțiunea, di-
namica puterii sau satisfacția sexuală, 
în timp ce caracteristicile individuale 
includ atribute precum venitul, satis-
facția în viață, vârsta sau empatia, 
printre altele.
Conform concluziilor trase cu ajutorul 
AI, se pare că o relație care funcțio-
nează bine este determinată de rela-
ționarea dintre cei doi, de dinamica pe 
care o construim cu cineva, bazată pe 
valori comune și experiențe de viață 
împreună.

Oamenii de știință creează structuri 
de nanotuburi din carbon, bazate pe 
modelul Roții Vieții – un motiv grafic 
pe care-l regăsim, de milenii, în aproa-
pe toate culturile și civilizațiile umane 
– în principal pentru că este structu-
ra-bază a dispozitivelor de stocare de 

înaltă densitate 
și a sistemelor 
eficiente de ră-
cire a cipurilor. 
Aceste forme 
au fost copia-
te din natură și 
dezvoltate pen-
tru că structura 
este deosebit 

de rezistentă (mecanic și energetic) și 
suplă, totodată.
Anastasios John Hart, de la Universi-
tatea din Michigan,  "cultivă păduri", 
structurate cu grijă, de nanotuburi de 
înaltă calitate iar forma ideală la care 
a ajuns este derivată din modelul vizu-
al al Roții Vieții.
Imaginea prezentată mai sus este re-
alizată cu un microscop electronic de 
mare acuratețe și prezintă nanotuburi 
dezvoltate pe verticală, "cultivate" pe  
baze din siliciu. Fiecare structură este 
formată din mii de nanotuburi iar vite-
za de creștere a acestor structuri, deo-
sebit de mici, în mediu controlat, este 
de 650 kilometri pe oră!

1905
 A FOST 
INAUGURATĂ 
PRIMA STAŢIE 
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Made in Germany

Slider
Surferul paginilor
Pixuri pentru un scris extraordinar de lin și ușor

Familia de pixuri Slider, cu tehnologie Viscoglide®, asigură un scris extraordinar de 
lin și ușor. Corpul, prevăzut cu zone cauciucate, este special creat pentru a maximiza 
aderența și confortul la scris. Combinația de pastă și gel, reprezentată de inovația 
Viscoglide®, garantează fluiditatea și termenul de folosire îndelungat.  
www.schneider-romania.ro

CO2
neutral

http://aperta.ro
https://www.facebook.com/MolotowRomania/
https://www.facebook.com/SchneiderRomania/
https://www.facebook.com/CariocaRomania/
https://www.facebook.com/urbanfineart.ro/
https://www.instagram.com/molotowromania/?hl=en
http://urbanfineart.ro
https://schneider-romania.ro/produs/pix-schneider-slider-edge-xb/
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Următoarea serie Lego produce un salt 
important și elevează experiența pasio-
naților de construcții miniaturale, oferind 
mai multe variante de a recrea tablouri cu 
personaje principale ale culturii pop, pre-
cum Iron Man, The Beatles, Darth Vader 
sau Marilyn Monroe.
Lego Art este o gamă concepută pentru 
a oferi adulților – adică celor care și-au 
petrecut copilăria clădind din micile piese 
de plastic, tot ce le plăsmuia imaginația – 
opere de artă pop.
Deocamdată sunt disponibile patru se-
turi: Marilyn Monroe, The Beatles, Iron 
Man și un set Sith – Star Wars.
Compania Lego spune că fiecare set poa-

te fi reimaginat „în mai multe moduri dife-
rite”. De exemplu, dacă achiziționați setul 
The Sith, puteți recrea unul dintre cei trei 
membri aflați de partea întunecată a 
Forței: Darth Vader, Darth Maul sau Kylo 
Ren. Dacă veți alege setul The Beatles, 
cu un set individual veți avea suficiente 
piese pentru a infățișa un membru al ce-
lebrei trupe britanice sau întregul grup 
The Beatles. Unele dintre aceste seturi 
vă permit chiar să combinați mai multe 
imagini, pentru a crea una mai mare, 
cum ar fi un portret cu al lui Darth Vader, 
cu celbra-i sabie laser.
Seturile vor putea fi comandate înce-
pând cu 1 septembrie și prețul de vânzare 
cu amănuntul începe de la 120 euro. 

Cu toate că mecanica cuantică stipulează po-
sibilitatea existenței lumilor paralele, o nouă 
teorie propune o abordare și mai radicală: nu 
numai că lumile paralel există dar acestea inter-
acționează cu lumea noastră și sunt măsurabi-
le, la nivel cuantic.
Sean Carroll, fizician la Institutul Tehnologic din 
California, susține teoria multor lumi: "Este ab-
solut posibil să existe mai multe lumi/universuri, 
în care ai luat decizii diferite și unde fiecare de-
cizie a ta a creat noi ramuri ale realității. Câte 

versiuni dintre ar putea exista? Nu știm încă 
dacă numărul lumilor este finit sau infinit, dar 
este, cu siguranță, unul foarte mare."
Carroll spune că, practic, am putea să dezvă-
luim existența acestor lumi dacă am avea in-
strumentele necesare pentru a măsura interac-
țiunile, la nivel cuantic. "Deocamdată, putem 
dezvolta doar modele matematice care să con-
firme această nouă terorie, însă, din punct de 
vedere practic încă nu avem posibilitatea să o 
demonstrăm fără putință de tăgadă."

New
a

LEGO, POP-ART

LUMI PARALELE, PRINTRE NOI?

Fountain pen with ergonomically rubberised grip profile and high-quality 
stainless steel nib with iridium tip M . Modern design  with elegant metallic 
look and striking curves. Equipped with a sturdy metal clip and royal blue, 
erasable standard ink cartridges. <BR>Equally suitable for right and left-han-
ders. www.schneiderpen.com

Made in Germany

Ceod Shiny
Fountain pens and rollerballs with elegant metallic look

2020
«PENTAGONUL SE 
AFLĂ ÎN POSESIA  
UNOR VEHICULE 
CARE NU SUNT FA- 
BRICATE PE PĂMÂNT», 
ESTE COMUNICATUL 
OFICIAL, TRANSMIS 
DE FORŢELE ARMATE 
AMERICANE. 
PENTRU PRIMA DATĂ, 
ÎN ISTORIA CUNOSCU-
TĂ, AVEM CONFIRMA-
REA CĂ NU SUNTEM 
SINGURI ÎN UNIVERS!

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-ceod-shiny/
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Cercetătorii de la 
Universitatea din 
York, alături de 
oamenii de știință 

Unilever, au arătat că doar câteva bacterii sunt adevărații 
vinovați din spatele mirosului corpului și au identificat o enzi-
mă unică, găsită doar în bacteriile care trăiesc sub braț, care 
este responsabilă.
Axilele găzduiesc o comunitate diversă de bacterii care face 
parte din microbiomul natural al pielii. Atunci când aceste 
bacterii întâlnesc transpirația, produc derivați, numiți tioal-
cooli, responsabili de mirosul neplăcut. Cercetatorii au iden-
tificat Staphylococcus hominis ca fiind unul dintre principalii 
microbi din spatele mirosului corporal. Au descoperit enzima 
transferand-o către bacteriile care nu produc mirosuri și au 
descoperit că, aceasta, a inceput la rându-i să producă mo-
lecule olfactive. Dincolo de acest avans în cunoaștere, des-
coperirea este dublată de un fapt extrem de interesant: en-
zima a fost prezentă în S. hominis cu mult înainte de apariția 
Homo sapiens ca specie, sugerând că "parfumul" corpului, 
exista înainte de evoluția oamenilor moderni!

New
a

COSTĂ O NOAPTE, 
PETRECUTĂ ÎN  
ROYAL SUITE, ÎN 

BURJ KHALIFA. O MICĂ AVERE...
24000$

BLACKLINER
PRECIZIE ABSOLUTĂ

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

Un nou studiu realizat la Universitatea Yale a rezolvat un 
mister pe care știința nu a fost reușit foarte mult timp să-l 
înțeleagă: modul în care stresul acut pare să amplifice re-
acții inflamatorii, în ciuda faptului că mulți hormoni asociați 
stresului suprimă acțiunea sistemul imunitar. 
Timp de câteva decenii, legătura dintre stres și afecțiunile 
inflamatorii a fost clară, multe boli cronice declanșându-se 
în mod evident, în perioadele acute de stres. Cu toate aces-
tea, la baza acestei observații stătea un paradox inexplica-
bil; hormonii eliberați de organism, în situații de stres, cum ar 
fi cortizolul și adrenalina, conferă efecte imunosupresive în 
mod distinct, însă stresul pare să stimuleze inflamația.
Noul studiu a rezultat dintr-o nouă observație de laborator: 

prelevarea de probe de 

sânge de la șoareci este o procedură inerent stresantă pen-
tru aceștia și cercetătorii au observat că aceasta este corela-
tă cu o creștere a nivelurilor de interleucină-6 (IL-6). Nivelurile 
crescute de IL-6 au fost implicate anterior în afecțiuni auto-
imune și stres acut, dar exact modul în care este eliberat nu 
a fost studiat.
Rezultatele noii cercetări, descrise drept „complet neaștep-
tate”, relevă faptul că IL-6 este secretat de celulele grase în 
fața stresului acut. Acest mecanism este cel care amplifică 
inflamația atunci când ne confruntăm cu o situație stresan-
tă. Și, atunci când semnalizarea dintre creier și celulele a fost 
blocată la șoareci, animalele nu mai prezentau răspunsuri 
inflamatorii când erau expuse unor situații stresante.
Dar, o întrebare a rămas fără răspuns – ce funcție evoluti-
vă explică de ce stresul declanșează un mecanism imunitar 
dăunător? Aici, cercetătorii au descoperit că IL-6 joacă un 
rol fundamental în medierea hipoglicemiei. În esență, acest 
lucru ajută la pregătirea organismului pentru creșterea pro-
ducției de glucoză, necesară drept "combustibil" pentru răs-
punsul nostru la „luptă sau pericol”. Astfel, studiul explică, 
dintr-o perspectivă evolutivă, această adaptare drept prețul 
pe care l-am plătit pentru a evita efecte inflamatorii morta-
le, ulterioare depășirii situației stresante.

STRESUL FAVORIZEAZĂ 
        INFLAMAŢIILE

BENEFICIILE 
DUȘURILOR RECI
Studiile au arătat băile cu apă rece sunt una dintre cele 
mai eficiente metode de a reduce durerile și leziunile mus-
culare, inflamațiile de după exerciții fizice, oboseala per-
cepută – în comparație cu recuperarea activă, masajul 
și îmbrăcămintea de compresiune. Această expunere la 
apă rece provoacă, de asemenea, vasoconstricție, atunci 
când vasele de sânge devin mai înguste și, împreună cu 
inima, trebuie să "muncească" mai mult pentru a continua 
mișcarea fluxului de sânge, în organism.
Ce nu te omoară te-ntărește, nu-i așa? Ei bine, există de 
fapt un nume științific pentru asta: hormeză, care este 
practic un fenomen biologic prin care un efect pozitiv re-
zultă din expunerea la doze mici a ceva care este altfel ne-
gativ la doze mai mari. Stresorii aplicați în doze mici, cum 
ar fi restricția de oxigen, postul intermitent și expunerea la 
apă rece sunt, toate, utilizate pentru a stimula răspunsul 
hormetic. Hormonii și neurotransmițătorii sunt antrenați în 
timpul acestor expuneri, rezultând o creștere a rezistenței 
fiziologice și mentale.

„PARFUMUL“
CORPULUI 

https://molotow-romania.ro/produs/molotow-blackliner-complete-set/


Ideea de a folosi o baie publică, cu pereți exteriori transpa-
renți, n-ar determina, probabil, să mai așteptăm puțin...
Desigur, se întâmplă în Tokio, Japonia, unde o astfel de insta-
lație dată în folosință, fost recent, într-un parc. În realitate, fo-
losirea băii nu este atât de descurajantă cum ar putea părea 
pentru că pereții exteriori devin opaci, instantaneu, atunci 
când intrăm și blocăm ușa. Inițiativa – dacă-i putem spune 
așa – de a instala o astfel de toaletă are ca scop îmbunătăți-
rea reputației WC-urilor publice, care, potrivit autorităților lo-
cale sunt percepute de localnici drept „întunecate, murdare, 
mirositoare și înfricoșătoare”.
Șaisprezece arhitecți de seamă au primit, fiecare, o toaletă  
publică, în cel mai plin de viață cartier al metropolei, Shibuya, 
acordându-le libertatea de a renova așa cum consideră. Baia 
cu pereți transparenti, proiectul câștigător, este opera arhi-
tectului Shigeru Ban: „Folosind cea mai recentă tehnologie, 
geamul exterior devine automat opac, atunci când este cine-
va înăuntru. Această nouă tehnologie permite utilizatorilor să 
verifice curățenia și să știe dacă cineva folosește deja toale-
ta. În plus, luminează parcul, ca un felinar frumos, noaptea.”

BĂI PUBLICE, 
TRANSPARENTE
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Produsele Wörther sunt disponibile la 
parteneri selectaţi și

magazinul online aperta.shop

4B
creion mecanic
premium,
din aluminiu
anodizat,
finisat manual

SUPER-LEMN

RADAR QUANTIC

Cercetătorii de la Universitatea din Maryland au reproiec-
tat lemnul, transformându-l într-un material de construcție 
ideal: super-dur, flexibil și care reflectă aproape în totalitate 
căldura. Practic, locuințele ce ar fi fabricate din acest mate-
rial ar putea opri căldura din interior, să se piardă în exterior, 
în timpul iernii, iar vara ar împiedica arșița de afară să ajun-
gă în casă. Pentru a realiza acest tip de lemn, oamenii de 
știință au folosit peroxidul de hidrogen pentru a îndepărta 
lignina, un element de suport în pereții celulari ai copacilor. 
Prin acest proces s-a păstrat doar celuloza din lemn, mate-
rial care este demonstrat într-un studiu anterior, mai rezis-
tentă decât oțelul sau mătasea păianjenilor, aceasta fiind 
considerată drept „cel mai dur material bio” de pe Pământ.

Dacă până acum știam că submarinele de atac de ultimă ge-
nerație, din clasele Virginia și Sea Wolf, sunt, practic, de nede-
tectat de sonarele contemporane, iată că avansul tehnologic 
și aplicațiile fizicii cuantice le transformă în mașinării arhaice. 
Motivul? Cercetătorii australieni au pus la punct un magneto-
metru cuantic pentru dedicat detectării câmpurilor magneti-
ce foarte slabe, în apă. 
Profesorul Andre Luiten, de la Institute for Photonics and Ad-
vanced Sensing, relatează că prin noua metodă este posibil 
să fie detectată o monedă aflată pe fundul mării, la 3000 
metri adâncime.
Derivat din această tehnologie, dincolo de capacitatea de 
a detecta submarine sau comori, aceasta poate servi drept 
senzor avansat de navigație, evitându-se astfel dependența 
de sateliții orbitali, pentru a rămâne pe cursul stabilit.
Sateliții ar putea folosi, în viitor, senzori cuantici, în locul celor 
poziționali, actuali. Nu în ultimul rând, acest schimb de date 
între sateliți și receptorii de la sol va putea ameliora comunica-
țiile în orice medii – aer, apă, sol – întrucât rezonanța magneti-
că cuantică nu depinde de puterea cu care sunt emise undele 
ci de fenomenul legăturii cuantice, prin care doi electroni ce 
au făcut parte din același sistem, chiar dacă se vor afla la dis-
tanțe uriașe unul de altul, vor reacționa identic, la orice stimuli.

New
a

METRI MĂSOARĂ CEL 
MAI ADÂNC PUŢ SĂPAT 
VREODATĂ. ÎNCEPUT ÎN 

1970, ÎN PENINSULA KOLA, PROIECTUL 
A FOST IMAGINAT DE CERCETĂTORII 
SOVIETICI, DORNICI SĂ AFLE CÂT DE 
MULT POT SĂPA. ÎN 1992, AU RENUNŢAT

12,262

https://aperta.shop/produs/creion-mecanic-4b-worther-compact-5-6-mm/
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Produsele Carioca
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disponibile la
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"Creativitatea este 
contagioasa.
Transmite-o!"

Albert Einstein

Copii &parenting
a

Schimbarea structurii școlare îi ne-
liniștește pe mulţi copii, iar mă-
surile luate de autorităţi pentru a 
încetini rata de contagiune nu sunt 

pe placul micilor jucăuși. Și, nici nu e de 
mirare - câteva ore cu masca pe faţă i-ar 
putea face pe copii să se simtă inconfor-
tabil sau obosiţi, neliniștiţi, nervoși sau 
anxioși. Aceasta înseamnă că mamele și 
taţii ar trebui să vorbească deschis cu co-
pilul lor despre situaţia actuală, dar și să 
ofere perioade în care copilul să se poată 
relaxa, sau pur și simplu să se joace.

MOTIVEAZĂ
Chiţar dacă primele săptămâni de școală 
vor fi o provocare, e important ca cel mic 
să rămână motivat să înveţe. Copiii sunt, 
în general, curioși și dispuși să înveţe. 
Pentru că își dau seama cât de interesant 
poate fi să descoperi și să încerci lucruri 
noi. Chiar dacă ideile unui puști sunt ne-
obișnuite, sprijină-le! Laudă-i ideile cre-
ative, chiar dacă acestea nu par semnifi-
cative și importante. În acest fel, părinţii 
își ajută copilul să-și cunoască propriile 
interese și limite.

ÎNCURAJEAZĂ HOBBY-URI!
Învăţătura este adesea mai importan-
tă, pentru părinţi, decât activităţile 
extrașcolare. Dar, activităţile pe care 
puștiul le face cu drag, în timpul liber, îl 
ajută să-și dea seama că este nevoie de 
perseverenţă, pentru a obţine succes. Fie 
la pian, PC sau hochei: numai cu pregăti-

re intensă micuţii devin profesioniști. În 
acest sens, cei care au înţeles acest lucru 
pot supravieţui mai bine orelor de învăţa-
re obligatorii.

TEMELE AU SENS?
Copiii și adolescenţii care își fac, cu con-
știinciozitate, temele sunt mai respon-
sabili decât cei care nu se deranjează sau 
nu fac un efort. Temele sunt importante 
și semnificative nu numai pentru perfor-
manţa școlară, ci și pentru dezvoltarea 
personalităţii, cu condiţia ca acestea să 
fie realizate din proprie iniţiativă, și nu 
împinși de la spate.
E bine știut faptul că gradul de responsa-
bilitate al copiilor scade, la începutul ado-
lescenţei. Însă conștiinciozitatea cu care 
își fac temele poate contracara, în mod 
evident, această evoluţie.

GREȘELI... PĂRINTEȘTI
Pentru ca cei mici să se poată descurca 
independent la școală, sunt necesare anu-
mite condiţii. Cu toate acestea, apar, frec-
vent, greșeli:
1. Nu stabilești răstimpul pentru teme. 
Explicaţie - Ritualurile sunt cele care-i 
oferă copilului un model foarte exact 
asupra cum trebuie să se desfășoare ziua. 
Prin urmare, este important ca temele să 
fie făcute, pe cât posibil, la aceeași oră, în 
fiecare zi.
2. Lași copilul obosit să-și facă temele. 
Explicaţie - Un copil nu ar trebui să-și 
facă temele înainte de culcare. În cazul 
în care oboseala se anunţă deja, puiul nu 

va fi capabil să se concentreze în mod co-
respunzător. În cel mai bun caz, își va res-
pecta sarcinile incomplet.
3. Obligi copilul să înveţe toată ziua.
Explicaţie - Un copil ar trebui să aibă câ-
teva hobby-uri care-i servesc drept echili-
bru. De aceea, ziua nu ar trebui să fie plină 
de activităţi obligatorii. 
4. Ai idei preconcepute. 
Mulţi părinţi sunt de părere că învăţarea 
este singura sarcină a copilului, de aceea 
ar trebui să-și facă singur temele. Dar, nu 
e chiar așa. Întreabă-te: ce se poate face, 
dacă puiul nu a învăţat să lucreze inde-
pendent? Părinţii nu trebuie să-i dea co-
pilului soluţiile, ci să-l ajute, să-i explice, 
atât cât se poate, așa încât să-i dezvolte 
încrederea în sine și perseverenţa. 

TIMP, ÎN AER LIBER
După câteva ore cu masca peste nas și 
gură, copilul are nevoie să petreacă timp 
afară, în aer curat. Cu respectarea distan-
ţei sociale, puiul tău poate beneficia de o 
sumedenie de activităţi distractive și... 
sigure. O plimbare cu bicicleta, jocurile 
cu mingea, pictură în aer liber, picnic în 
parc sau, la sfârșit de săptămână, o dru-
meţie în apropierea casei. Asta, cel puţin 
până în momentul în care se va imple-
menta, și la noi, sistemul de învăţământ 
din Finlanda, considerat unul dintre cele 
mai bune sisteme de învăţământ din 
lume, unde există conceptul de “outdoor 
education”, educaţie realizată afară, prin 
experienţă directă, în natură, prin excur-
sii, vizite sau ore de joacă afară.

Părinţii sub presiune
începe școala  altfel...

https://carioca-romania.ro
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MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Ca și restul instrumentelor 
de scris din gama Sarasa, 
seria Milk  beneficiază 
de tehnologia japoneză 
rafinată, care conferă scri-
sului o experienţă cu totul 
specială, fluidă, consistentă 
și constantă.
Rezistenţa dinamică la apă 
și la lumină a gelului pre-
cum și manevrabilitatea 
instrumentului, combinate 
cu culorile vibrante, creează 
echilibrul perfect pentru a 
se potrivi cu fiecare situaţie 
și personalitate. Alegerea 
perfectă pentru scrierea 
documentelor pe care doriţi 
să le păstraţi pentru o lungă 
perioadă de timp!

Setul Sarasa Neon – culori:   
galben neon, verde neon, 
portocaliu neon, roz neon, 
violet neon. Cerneala de gel 
conferă un confort de scrie-
re perfect lin, rezistenţă la 
apă certificată, iar culorile 
vii rezistă foarte mult timp, 
fără a estompa!

O realizare deosebită în 
lumea instrumentelor de 
scris cu gel! Sarasa Marble 
are toate caracteristicile 
unui veritabil hit – un corp 
bine proiectat, cu o prinde-
re din cauciuc confortabilă, 
un vârf robust, retractabil, 
un clip mare cu arc și, mai 
ales, cerneală vibrantă, 
unică, într-un amestec 
variat de culori uimitoare. 
Cerneala este pigmentată și 
are o rezistenţă excelentă la 
apă, decolorare și ștergere. 
Aceste instrumente de scris 
inedite prezintă un amestec 
de trei culori în corpul unuia 
singur, o combinaţie alea-
torie de tonuri ce apar pe 
măsură ce scrieţi.

Gotta Have 'Em All!

Sarasa Marble

Sarasa Milk

Sarasa Neon

Copii &parenting
a

Iată patru idei, testate de părinţi și vali-
date de psihologi și sociologi, prin care 
îi arătaţi copilului că-i sunteţi alături și 
îl ajutaţi să continue să înveţe și să per-

formeze la școală, chiar dacă învăţarea se 
întâmplă tot de acasă. 

PLANIFICAŢI, ÎMPREUNĂ, O RUTINĂ
Încercaţi să stabiliţi o rutină care să ţină 
seama de programele de educaţie adecva-
te vârstei, care pot fi urmate online. Dese-
ori asemenea programe paralele orelor de 
la școală, pleacă de la premisa că "factorul 
joc" este determinant în procesul de învă-
ţare al celor mici și recomandă timp pen-
tru lecturi. Folosiţi activităţile de zi cu zi 
ca oportunităţi de învăţare pentru copiii. 
Și nu uitaţi să plănuiţi, împreună, acolo 
unde este posibil, activităţile zilnice.
Deși stabilirea unei rutine și a unei struc-
turi este importantă pentru copii și tineri, 
în aceste momente este posibil să obser-
vaţi că copiii dvs. au nevoie de un anumit 
nivel de flexibilitate. Schimbaţi-vă per-
spectiva! Dacă odrasla pare să nu-și mai 
menţină atenţia, atunci când încercaţi să 
urmaţi un program de învăţare online, 
treceţi la o opţiune mai activă. Nu uitaţi 
că planificarea și desfășurarea în sigu-
ranţă a sarcinilor de acasă este excelentă 
pentru dezvoltarea funcţiilor motorii fine 
și brute. Încercaţi și rămâneţi în acord cu 
nevoile lor.

CONVERSAŢI DESCHIS
Încurajaţi-vă copiii să pună întrebări și 
să-și exprime sentimentele faţă de voi. 
Amintiţi-vă, copilul dvs. poate avea reac-
ţii diferite la stres, așa că aveţi răbdare și 
înţelegere. Începeţi prin a invita copilul 
să vorbească despre problemele pe care 
le are. Discutaţi despre practicile corecte 
, în ce privește igiena. Puteţi utiliza mo-
mentele de răgaz, de zi cu zi, pentru a 
consolida legătura dintre dvs. și copil și 
permiteţi-i să vorbească liber. Desenul, 
poveștile și alte activităţi pot ajuta la des-
chiderea unei discuţii.
Încercaţi să nu minimalizaţi sau să evi-
taţi preocupările celor mici. Asiguraţi-vă 
că le înţelegeţi sentimentele și asiguraţi-i 
că este firesc să își exprime temerile, li-
ber. Demonstraţi că îi ascultaţi, acordân-
du-le atenţie și asiguraţi-vă că înţeleg că 
pot vorbi cu dvs. și cu profesorii lor ori de 
câte ori doresc. Avertizaţi-i despre "fake 
news" – subiecte pe care, desigur, le discu-
tă cu prietenii sau de care află online –  și 
încurajaţi-i să vă vorbească, mereu.

PROTEJAŢI-I DE CAPCANELE ONLINE
Platformele digitale oferă oportunităţi 
infinite de învăţare și divertisment, dar 
și tot atâtea capcane, întinse de persoa-
ne răuvoitoare, în care mai ales copii, pot 
cădea. Odată cu declanșarea procedurilor 
de distanţare socială, generate de epide-
mia COVID-19, învăţământul s-a mutat 

online, iar accesul sporit al copiilor la 
Internet, aduce și riscuri sporite pentru 
siguranţa, protecţia și confidenţialitatea 
identităţii copiilor noștri. Discutaţi des-
chis despre pericolele inerente ale pre-
zenţei online, cu copiii dvs., astfel încât să 
știe cum funcţionează, despre ce trebuie 
să fie conștienţi și despre cum arată com-
portamentul adecvat pe platformele pe 
care le folosesc.
Stabiliţi împreună reguli despre cum, 
când și unde poate fi utilizat Internetul. 
Preventiv, aplicaţi  restricţii parentale pe 
dispozitivele lor, pentru a atenua riscurile 
online, în special pentru copiii mai mici. 
Identificaţi instrumentele online adec-
vate pentru recreere, împreună. În caz 
de intimidare cibernetică sau incident 
de conţinut necorespunzător online, nu 
ezitaţi să raportaţi neîntârziat aseme-
nea evenimente autorităţilor și școlii. Nu 
uitaţi că nu este necesar ei să partajeze 
imagini personale  sau cu alte informaţii 
pentru a accesa învăţarea digitală.

RĂMÂNEŢI ÎN LEGĂTURĂ CU ȘCOALA
Aflaţi cum să rămâneţi în contact cu pro-
fesorul sau școala copiilor dvs. pentru a fi 
informaţi. Nu ezitaţi să puneţi întrebări 
și obţineţi mai multe îndrumări. Grupu-
rile de părinţi sau grupurile comunitare 
pot fi, de asemenea, o modalitate bună de 
a vă sprijini reciproc, în ce privește școala 
de acasă. 

cum să îţi susţii copilul
cât face școala de acasă?

Produsele Zebra sunt disponibile
la parteneri selectaţi și
magazinul online aperta.shop

https://aperta.shop/produs/stilou-de-unica-folosinta-zebra-fuente/
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La 11 luni, Bunny stăpânește deja 
comenzi mult mai complexe de-
cât cele obișnuite precum „șezi” 

sau „culcat”. Corcitură de câine de 
stână și poodle, Bunny aproape a în-
vățat să vorbească pentru că știe deja 
peste 40 de cuvinte, putând să-și ex-
prime nevoile și dorințele.
Alexis Devine, proprietarul câinelui, îl 

învață să vorbească folosind dispozitive 
de comunicare augmentate, instrumen-
te folosite pentru a ajuta oamenii cu de-
ficiențe de vorbire verbale, să comunice. 
Bunny foloseste o serie de butoane pro-
gramate, pentru a comunica cu familia 
sa – fiecare buton redă un cuvânt sau o 
frază preînregistrată, atunci când este 
apăsat, iar câinele poate atinge mai 

multe butoane la rând pentru a expri-
ma ce vrea sau o idee. Pentru a-l învăța 
cuvinte diferite, Devine trebuie să mo-
deleze modul în care sunt utilizate în 
conversație. De exemplu, când Bunny 
învăța cuvântul „afară”, Devine a și-a 
înregistrat vocea pe  butonul „afară” și 
va repeta cuvântul înainte de a-l lăsa 
să iasă, apoi va apăsa din nou butonul, 
odată ce a reintrat. După aproximativ 
trei săptămâni, Bunny apăsa butonul 
„afară” de unul singur!
„Dacă aș ști exact cum să le modelez, 
ar fi mai ușor pentru ea să le ridice, dar 
este un fel de a crea piese de puzz-
le și fără a avea un fundal în ceva cu 
adevărat legat de asta, sunt doar un 
fel de a reda în timp ce merg ”, spune 
Alexis Devine. Chiar dacă nu are toate 
răspunsurile privind cea mai corectă 
abordare, stăpâna lui Bunny este ho-
tărtă să ajungă la câteva concluzii re-
ale – început să colaboreze cu oameni 
de știință și experți pentru a începe 
colectarea și analizarea datelor la o 
scară mai mare și speră să identifice, în 
cele din urmă, anumite tipare și să afle 
mai multe despre limbajul lui Bunny.

Markere  
pentru aplicaţii multiple 
Detaliile ne fac viaţa mai ușoară

Motivele pentru care inscripţionăm, marcăm și notăm, decurg din nevoia de a 
aduce claritate, a informa, a oferi instrucțiuni sau, pur și simplu, pentru a atrage 
atenția. Sau, de dragul frumosului. Suprafețele pe care puteți utiliza markerele 
Schneider sunt la fel de variate ca și ideile: hârtie, caron, plastic, lemn, sticlă sau 
metal. www.schneider-romania.ro

Made in Germany

Pur și simplu, este greșit: câinii nu îmbă-
trânesc de șapte ori mai repede decât 
oamenii – este concluzia oameniilor de 
știință, după un studiu care a relevat că, 
de fapt, câinii ar putea fi „mai bătrâni” 
decât se credea anterior.
Concluziile sugerează că un cățel în 
vârstă de un an are, de fapt, aproxima-
tiv 30 de ani în „ani umani”. La câini se 
constată o acumulare mult mai rapidă 
de metil în genomul lor decât la oameni, 
în primul an de zile, ceea ce sugerează 
că aceștia îmbătrânesc într-un ritm mult 
mai rapid. Cu toate acestea, pe măsură 
ce trece timpul, ritmul îmbătrânirii la câi-
ni, comparativ cu oamenii, încetinește.
Concluziile sugerează că un câine în 
vârstă de un an ar avea o „vârstă uma-
nă” de aproximativ 30 de ani, în timp 
ce până la vârsta de patru ani ar avea 
aproximativ 54 „ani umani”, iar până la 
14 ar avea vârsta unei persoane de 70.
Vârsta unui câine, poate fi calculată apli-
când formula:
vârsta umană = 16 ln (vârsta câinelui) + 
31. În matematică, ln se referă la logarit-
mul natural al unui număr.

Dacă ai o pisică, s-ar putea să te consi-
deri părintele felinei tale. La urma urmei, 
îți hrănești pisica, o smotocești și, proba-
bil, chiar vorbești cu ea.
Pisica ta, însă, vede lucrurile un pic dife-
rit. Potrivit dr. John Bradshaw, felina ta 
probabil se gândește la tine nu ca la un 
părinte, ci ca la „o pisică mai mare, care 
nu-i este ostilă”.
Bradshaw, biolog la Universitatea din 
Bristol din Anglia, a studiat comporta-
mentul pisicilor timp de 30 de ani și gă-
sește constant noi perspective asupra 
modului în care acestea interacționează 
cu oamenii. El a evaluat cele mai recen-
te cercetări, care se concentrează pe 
modul în care o pisică răspunde la nu-
mele ei. Cercetătorii conduși de Atsuko 
Saito, un biolog cognitiv la Universitatea 

Sophia din Tokyo, au găsit dovezi că fe-
linele pot distinge numele lor, de cuvin-
te similare, dar răspunsul lor este subtil. 
Adică, după bunul plac ...
Cercetătorii au vizitat mai multe locuri, 
de la gospodării, la o cafenea pentru 
pisici, pentru a judeca răspunsurile mie-
unatelor. În toate scenariile, pisicile au 
răspuns la propriul lor nume mai mult 
decât au făcut-o la substantivele alea-
toare sau la alte nume de pisici. "Pisicile 
sunt la fel de bune precum câinii a învă-
ța însă nu sunt la fel de dornice să arate 
proprietarilor ceea ce au învățat", spune 
Bradshaw. 
Așa că, în timp ce s-ar putea să te gân-
dești la tine ca părinte al pisicii tale, ea 
te vede mai degrabă ca o felină mare, 
prietenoasă, suficient de generoasă 
pentru a împărți cu ea conservele.

ietenicu blăniţă
a

Am numărat greșit!Pisicile ne cred pisici mai mari,
experţi în mâncare

Căţelul vorbitor, există!

https://schneider-romania.ro/produs/paint-marker-schneider-maxx-278/
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Design
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nevoie de 5G Unhackable

Rotire
intuitivã Reciclabil

Always on

7000
limbi

disponibile Hârtie HD

Ecran
incasabil

Produsele Rhodia sunt disponibile la parteneri selectaţi și în magazinul online aperta.shop

Orice s-ar spune, este puţin probabil 
ca unele invenţii să se te lase la greu ...

indispensable depuis 1934

Made in France

blocs, carnets, cahiers, accessoires

Selfhelp
a

Peterson(12)rules

Citatul de mai sus este una dintre 
cele 12 reguli "pentru viaţă" ale 
lui Jordan Peterson și, la fel ca 
restul, este plină de bun simţ, 

abundă de concret. 
Peterson este o figură controversată: filo-
zof, profesor de psihologie la Univerisita-
tea din Toronto, psiholog clinic, autor și  
speaker internaţional
1. STAI DREPT, CU PIEPTUL ÎN FAŢĂ
Dacă ai o zi proastă, cu o atitudine bună, 
poţi face din cele 24 de ore ceva semnifi-
cativ. Postura deţine puterea. Tu decizi 
dacă mergi drept sau hălăduiești fără 
ţintă, dacă zâmbești sau arăţi prost, dacă 
te concentrezi asupra a ceea ce nu a func-
ţionat sau a ceea ce trebuie făcut. Amin-
tindu-ne că avem tot timpul acest con-
trol atunci când vremurile sunt dificile, 
putem transforma dramatic experienţa 
noastră despre cât de grele sunt de fapt, 
momentele grele. Exprimă-te, stai drept, 
zâmbește, cucerește ziua!
2. TRATEAZĂ-TE CA PE CINEVA PE 
CARE EȘTI RESPONSABIL SĂ-L AJUŢI
Singura perspectivă pe care o avem asu-

pra vieţii este a noastră și, din moment ce 
trebuie să analizăm tot ceea ce este tră-
im, este ușor să ratăm lucrurile. Cu toate 
acestea, prietenii noștri văd doar părţi 
mici din noi – acele părţi pe care le pot 
vedea clar.
Este ușor să vezi că o relaţie nu funcţio-
nează atunci când nu este a ta. Când prie-
tenul tău face alegerea greșită, în carieră, 
răspunsul pare evident.
Întrebaţi-vă: „Ce mi-ar spune prietenii să 
fac?” Ce ar vedea și spune un observator 
neutru? Dacă poţi privi în oglindă și să-i 
spui reflecţiei tale adevărul dur pe care 
trebuie să îl audă, în cele din urmă, ai în-
văţat să acţionezi în propriul interes.
3. FĂ-ŢI PRIETENI DOAR PERSOANELE 
CARE-ŢI DORESC BINELE
Dacă prietenii tăi sunt mai îngrijoraţi 
că te vor pierde, decât să te iubească ne-
condiţionat, vor rămâne alături de tine, 
pe cheltuiala ta. Prietenii adevăraţi se 
conectează cu tine pentru că aveţi ace-
leași seturi de valori, credeţi în aceleași 
lucruri. Onestitatea, curiozitatea, sme-
renia – orice ar fi – susţinerea acestor va 
însemna, adesea, să vă puneţi interesele 
deasupra lor. Exact ceea ce fac adevăraţii 
prieteni. 
4. COMPARĂ-TE CU CINE AI FOST IERI, 
NU CU CINE EȘTI ASTĂZI
O persoană care câștigă 500.000 de do-
lari pe an se va simţi grozav într-un car-
tier în care toată lumea face 250.000 de 
dolari pe an, dar se va simţi mizerabil în 
Dubai. Dar dacă se simte mai bine sau 

mai rău, starea derivă din comparaţie și 
statutul îi afectează emoţiile. Nu lăsaţi 
statutul să vă afecteze emoţiile. Indife-
rent dacă simţiţi că o duceţi nemeritat 
mai bine decât alţii sau sunteţi rușinaţi că 
vă este mai rău, ambele gânduri sunt sur-
se de energie negativă. „Comparaţia este 
moartea bucuriei”, spunea Mark Twain – 
dar este și nașterea nenorocirii.
Dacă trebuie să comparaţi, uitaţi-vă la 
"pozele" voastre de ieri. Priviţi cât de de-
parte aţi ajuns, cu ce vă puteţi mândri și 
reţineţi ce aţi învăţat pe parcurs. Dar, ar 
fi mai bine dacă nu ne-am compara deloc.
5. NU-ŢI LĂSA COPII SĂ FACĂ CEVA 
CARE SĂ TE FACĂ SA-I DISPLACI
Când fiul tău lovește un coleg, la școală, 
nu comportamentul lui te înfurie. Eșe-
cul ca un părinte este cel care te lovește. 
"Care este exemplul pe care i l-am trans-
mis, că îi vine să lovească, în primul 
rând?" Aceasta este o întrebare urâtă, la 
care trebuie să-ţi răspunzi brutal.
Dacă vrei să-ţi salvezi pe copiii, partene-
rul, prietenii de probleme, învaţă-i cum să 
devină genul de persoană care nu intră în 
probleme. Fiţi conștienţi de exemplul pe 
care îl setaţi în fiecare zi.
Apăraţi liniile morale dacă trebuie, dar 
atât timp cât puteţi, asamblaţi-i pe cei din 
jurul vostru de aceeași parte a acestor li-
nii, arătându-le poziţia voastră.
6. PUNE-ŢI SINELE ÎN ORDINE,
ÎNAINTE SĂ CRITICI PE CINEVA
O zicală din Germania spune așa: „Dacă 

Dacă vei face din fericire sensul 
vieţii, de fiecare dată când nu 
ești ferict, vei simţi că ai ratat. 
Dacă, totuși, faci ceea ce este 
semnificativ, în fiecare situaţie, 
chiar și eșecul va avea un scop
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toată lumea ar face curat, în faţa propriei 
uși, străzile vor fi curate.” E adevarat și re-
flectă exact personalităţile noastre. Este, 
practic, o muncă ce nu se termină nicio-
dată, pentru că mereu vor rămâne lucruri 
de îmbunătăţit. În fiecare dimineaţă, ale-
ge unul din acele lucruri pe care vrei să le 
îmbunătăţești. Concentrează-ţi eforturi-
le în direcţia pe care o stabilești. Uită-te 
înăuntru, luptă-te cu proprii demoni și, 
până la ora la care termini programul de 
serviciu, te vei trezi zâmbindu-i  aproape-
lui tău, în loc să strigi la el.
7. URMĂREȘTE CEEA CE ESTE SEMNIFI-
CATIV (NU CE ESTE CONVENABIL)
Când Voldemort se întoarce în Hog-
gwarts, Dumbledore îi spune în cele din 
urmă lui Harry Potter: „În curând, trebu-
ie să facem cu toţii alegerea între ceea ce 
este corect și ceea ce este ușor.”
Noi, oamenii de rând, nu luptăm împo-
triva magiei întunecate, dar în fiecare zi, 
alegem între ceea ce este corect și ce este 
ușor. Puteţi tăia faţa cuiva, în trafic. Pu-
teţi vinde un supliment nutritiv în care 
nu credeţi. Sunt o mulţime de oportuni-
tăţi și scurtături pentru a o lua pe dru-
muri convenabile, dar imorale.
Sau, puteţi face lucrurile pe calea dificilă 

– și să vă faceţi viaţa mai ușoară. Nu pen-
tru că transportaţi o "încărcătură" ușoa-
ră, ci pentru că vă întăriţi spatele – pe 
care vreţi să îl ţineţi și simţiţi drept – de 
fiecare dată când îl folosiţi, totodată ate-
nuându-vă conștiinţa.
8. SPUNE ADEVĂRUL SAU, CEL PUŢIN, 
NU MINŢI
Nu este greu să comunicăm clar. Este 
greu să ai curajul să rămâi consistent faţă 
de valorile pe care le-ai stabilit. Minciuna 
funcţionează astăzi, dar devine mai greu 
cu fiecare mâine. Adevărul s-ar putea să 
fie inconfortabil acum, dar în fiecare zi în 
care îl propagi, viaţa ta va fi mai ușoară.
O construcţie din minciuni este una fra-
gilă – o mică greșeală și totul se prăbușeș-
te. Adevărul este un fundament solid – 
crește centimetru cu centimetru, dar nu 
se va crăpa niciodată sub picioarele tale.
9. ASCULTĂ CA ȘI CÂND PERSOANA 
CARE VORBEȘTE ȘTIE CE TU NU ȘTII
Este un fapt: fiecare persoană pe care o 
veţi întâlni știe ceva ce de care nu avem 
habar. Nimeni nu a surprins mai bine ce 
trebuie să facem în acest sens decât filoso-
ful grec Epictetus: „Avem două urechi și 
o gură. Astfel, putem asculta de două ori 
mai mult decât vorbim.”
10. FI PRECIS ÎN DISCURSUL TĂU

Există acea faimoasă scenă din filmul No-
tebook, în care Ryan Gosling o întreabă 
pe Rachel McAdams, din nou: „Ce vrei?”
O întrebare grea. Oamenii sunt creaturi 
complexe. Cu toate astea, îi apreciem pe 
cei care facu eforturi sincere, să ne dea un 
răspuns direct.
Cuvintele tale, pentru tine, ar trebui să 
fie clare: „Vreau să fiu bogat” este un vis, 
în timp ce „Vreau să am o casă pe plajă, în 
zece ani” este un plan. Cuvintele contea-
ză – gândește-te la cuvintele potrivite.
11. NU-I DERANJA PE COPII,
CÂND SE JOACĂ
Peterson: "Când eram copil, eu și priete-
nii mei obișnuiam să facem întrecere cu 
scuterele noastre, pe un deal. O singură 
dată, am derapat pe frunzișul umed și am 
căzut. Ne-am ridicat, am mers un pic și 
apoi am reîncălecat pe scuterele."
Eșecul este o parte esenţială a vieţii. Dacă 
copiii nu au spaţiu pentru a-l experimen-
ta singuri, ei nu vor ști să se descurce mai 
târziu, atunci când contează cu adevărat.
De ce se plâng tinerii de 22 de ani, astăzi, 
când sunt respinși sau că nu obţin ce vor? 
Pentru că părinţii lor nu le-au permis să 
cadă de pe skateboard, să se împiedice, să 
alunece pe frunziș, cu scuterul.
Viaţa nu este trăitul mereu în siguranţă 
– sau, cel puţin, nu poţi să o joci mereu 
având o plasă de siguranţă. Va însemna 
că nici nu trăiești și nici că ai o viaţă bună.
12. MÂNGÂIE O PISICĂ, ATUNCI CÂND 
O ÎNTÂLNEȘTI PE STRADĂ 
Dacă ceva te face să zâmbești, acordă-ţi o 
secundă să-ţi amintești lucrul ăsta. Lasă 
clipa să lenevească. Nu te grăbi. Momen-
tele mici sunt cele din care este făcută 
viaţa iar la final, ne amintim toate aces-
te momente aparent insignifiante, dar 
pline de bucurie – poţi să asculţi foșnetul 
vântului, poţi să mângâi o pisică oarecare 
pe stradă, poţi să zâmbești când vezi un 
apus frumos – nu lăsa momentele să trea-
că fără să le observi. Momentele sunt tot 
ce avem.
Dacă citim cărţi doar pentru a extrage 
cunoștinţe, nu putem învăţa cele mai 
importante lecţii pe care trebuie să ni 
le amintim. Poate, ne vom aminti de 
ceea ce am citit, extrapolând, aducând 
în realitatea trăită apropiată nouă, 
spusele autorului: "Are dreptate, așa e, 
și preitenul meu a procedat ca în exem-
plul autorului", ne putem spune, însă 
vom intra pe o cale pe care nu vrem să o 
urmărim până la sfârșit. Pentru că vom 
presupune. Încheierea unei cărţi nu ar 
trebui să te impresioneze. Ar trebui să ne 
facă să ne simţim ca și când, lângă un 
foc de tabără, te ridici să-i mulţumești 
unui prieten pentru povestea pe care 
ţi-a spus-o și, apoi, mergi pe drumul 
tău. Indiferent dacă este Peterson sau 
altul, flăcările acelor focuri ne vor ghida 
pentru anii următori. 
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Pune În lumină
Textmarkerul smart pentru rezultate strălucitoare 

Job. Textmarkerul nostru de succes revine cu un nou design, premiat. Este proiec-
tat cu un rezervor generos, astfel încât poate evidenția peste 15.000 de cuvinte. 
Cerneala este foarte strălucitoare și rezistentă la lumină. Vârful teșit permite două 
dimensiun de scriere – 1 și 5 mm –, iar capacul are un clip de prindere. www.
schneider-romania.ro
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cum să iei corectdecizii dificile?

Durează doar câteva minute pen-
tru a deveni calm și concentrat.
Ca antreprenor, este în natura ta 
să fii decisiv, să ai claritate. Știi 

că abilitatea de a alege rapid un curs de 
acţiune, atunci când se prezintă o ame-
ninţare sau o oportunitate, poate face di-
ferenţa între supravieţuire și eșec.
Însă, în aceste zile, multe companii simt 
încordarea unei blocări prelungite, iar 
unele iau decizia grea de a închide unele 
sau toate operaţiunile lor.
În momente ca acestea, nevoia de a lua 
decizii sensibile, la timp, cât mai rapid, 
vă poate împinge să faceţi ceva de care vă 
poate părea rău, ulterior. De asemenea, si-
tuaţia poate crea niveluri de stres nocive 
atât pentru afacere cât și personal.
Așadar, dacă vă confruntaţi cu necesi-
tatea de a lua rapid o decizie dificilă, fa-
ceţi-vă favoarea, dvs. și companiei dvs., și 
acordaţi-vă câteva minute pentru a urma 
niște pași simpli. Aceste câteva acţiuni 
mici, susţinute de psihologi și cercetători 
în neuroștiinţe, vă vor readuce la o stare 
de calm și vă vor ajuta să vă asiguraţi că 
alegerea pe care o faceţi este cea potrivită.

1. 15 MINUTE
Aproape toate deciziile de afaceri – chiar 
și cele foarte presante – pot suporta o amâ-
nare de 15 minute. Dacă vă aflaţi într-o 
întâlnire, într-o o conversaţie telefonică 
sau video și sunteţi presaţi pentru a oferi 
un răspuns, cereţi o pauză de 15 minute.
2. 60 SECUNDE DE EXERCIŢII FIZICE
După cum explică,  Jenny Evans, ex-
pert în stres, și cele mai simple mișcări/
exerciţii fizice sunt suficiente pentru a 
contracara efectele hormonilor care se 
acumulează în sistemul dvs., declanșaţi 
de stress. Este un fapt demonstrat, câteva 
mișcări de streching, timp de 60 de se-
cunde, sunt suficiente pentru a ne scoate 
din starea de tensiune și a readuce, mai 
aproape de normal, nivelul hormonal. 
Totodată, mișcările pe care le facem ne 
vor oferi un important boost de energie.
3. INSPIRAŢI ADÂNC
Acum că am refăcut echilibrul și am ob-
ţinut energie, este necesar să continuăm 
procesul de reducere a stresului, prin 
respiraţia lentă și controlată. Încercaţi 
să număraţi pe măsură ce mergeţi și să 
fexpiraţi puţin mai lung decât inspiraţi. 
Această tehnică simplă este surprinzător 
de eficientă pentru a ne calma mental, 
deoarece activează nervul vag, pentru a 
emite neurotransmiţători care vor înce-
tini ritmul cardiac.
4. PROCESAŢI INFORMAŢIILE
Mai aveţi cel puţin 10 minute din pauza 

de 15 minute, pe care aţi decis să o luaţi. 
Acum este momentul să prelucraţi rapid 
opţiunile și apoi să faceţi o alegere atentă. 
Dacă aveţi un consilier de încredere, un 
coleg, un prieten care vă ajută de obicei să 
vorbiţi de chestiunile de afaceri, încercaţi 
să vă aveţi o conversaţie rapidă. O altă op-
ţiune este să faceţi o listă de argumente 
pro și contra. Sau, luaţi-vă câteva minute 
pentru a cerceta mai atent faptele. Nu veţi 
putea afla tot ce trebuie să știţi, dar puţine 
date suplimentare ar putea face mai sim-
plu să vedeţi mișcarea corectă.

Oricare ar fi alegerea finală, după cele 
15 minute, te vei găsi într-un cadru mai 
bun, vei fi mai capabil să iei o decizie care 
este cea potrivită pentru tine și compa-
nia ta și, în plus, vei avea un avantaj psi-
hologic asupra interlocutorilor tăi – tu ai 
dat dovadă de echilibru și claritate, tu 
ţi-ai urmărit chiar și într-o situaţie difi-
cilă, scopul, tu ai clarificat informaţiile, 
pentru a lua cea mai bună decizie – prin 
urmare nivelul respectului pe care îl im-
pui, a crescut semnificativ. Nu de puţine 
ori, time-out-ul, în negocieri, este o tac-
tică folosită pentru a întrerupe o sesiune 
care nu ne-a fost favorabilă. Ulterior, la 
masa negocierilor revenim cu o viziu-
ne clarificată, iar partea adversă a fost 
obligată să-și petreacă 15 minute fără să 
aibe habar despre ce punem la cale sau 
urmărim. 

Trebuie să luaţi rapid o decizie 
dificilă? Acordaţi-vă 15 minute, 
înainte de a lua o hotărâre, și 
urmaţi cei patru pași 

https://schneider-romania.ro/produs/textmarker-schneider-job/
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Dacă Jeff Bezos, fondatorul și 
CEO-ul Amazon, pare o persoa-
nă rapace, rece și detașată, ei 
bine, nu este deloc profilul său 

psihologic. Și nici cel de leader!
Cele mai importante decizii în afaceri 
sunt adesea și cele mai grele – iar aceste 
decizii dure duc, adesea, la o cascadă su-
plimentară de provocări.
Totuși, afacerile nu sunt – și nici nu pot fi 
– organizaţii democratice, în care preva-
lează voinţa majorităţii. Fiind leader, tre-
buie să  alegeţi dintre mai multe variante 
rezonabile pentru a soluţiona o problemă. 
Cu toate astea, unii dintre membrii echi-
pei vor concluziona, probabil, că aţi ales 
greșit. Și, odată ce aţi luat o decizie care 
nu întrunește unanimitatea, s-ar putea 
să întâmpinaţi greutăţi în a-i ralia pe cei 
cu păreri diferite, în efortul comun ce ur-
mează trasării unei direcţii de acţiune.
Iată un exemplu clasic: să spunem că dez-
bateţi preţul de vânzare cu amănuntul al 
unui produs nou. Un preţ scăzut ar putea 

însemna vânzări mai mari, dar un preţ 
ridicat ar putea consolida percepţia unui 
produs premium.
Echipa de vânzări dorește să facă vânzări 
rapide, așa că ar prefera preţul mic. Echi-
pa de marketing ar promova mai degrabă 
ceva care este considerat mai exclusivist 
și pentru că astfel, produsul s-ar diferen-
ţia în piaţă.
Cum îi aducem pe toţi membrii echipei 
care la un numitor comun? Este momen-
tul metodei lui Bezos.
DEPĂȘIREA MENTALITĂŢII TOXICE
Să spunem lucrurilor pe nume: neimplica-
rea este o mentalitate toxică – reflectă  fun-
damente umane emoţionale, așa încât este 
greu să condamni pe cineva pentru asta.
Observând acest lucru, Bezos a împărtă-
șit o tehnică pentru a depăși acest impe-
diment, în scrisoarea anuală către acţio-
nari, din 17 aprilie 2017.
Bezos a scris că apreciază luarea rapidă a 
deciziilor, ceea ce înseamnă, adesea, să de-
cizi înainte să ai toate informaţiile pe care 
le-ai dori. El spune că trecerea la acţiune 
este perfect viabilă atunci când ai aproxi-
mativ 70% din informaţiile necesare.
Lipsa tuturor informaţiilor face deciziile 
să pară mai dure, însă lasă loc suficient 
creativităţii să se desfășoare și să aducă 

un plus în execuţia unui proiect Altfel, 
deciziile sunt 100% logice și predictibi-
le, ceea ce va pune orice organizaţie în 
situaţia de a nu putea progresa. Pentru a 
depăși bariera descrisă mai sus, Bezos a 
introdus un truc lingvistic simplu care 
curmă aceste mentalităţi toxice și reduce 
metastaza dificultăţilor.
Este doar o propoziţie, de trei cuvinte: 
„Disagree and commit – Dezacord și im-
plicare”.
Această mentalitate economisește o 
mulţime de resurse și, mai ales, mult 
timp. Dacă ești convins că o anumită di-
recţie este benefică, chiar dacă nu există 
un consens, este util să spui: „Uite, știu 
că nu suntem cu toţii de acord cu aceas-
tă strategie, dar vă veţi implica 100%?” 
Dacă ești leader, ar trebui să spui: „Nu 
sunt de acord dar mă implic 100%!”
KINDLE
În favoarea celor de mai sus, iată un exem-
plu aproape neverosimil: Jeff Wilke, un 
executiv Amazon de top, cunoscut drept 
„al doilea cel mai important Jeff”, relata 
că, la început Bezos, nu a fost 100% de 
acord cu realizarea Kindle – ebook-ul de-
venit nr. 1 în lume, ulterior. Dar, cu toate 
astea, a susţinut, ulterior luării deciziei, 
din răsputeri acest proiect. 

Jeff Bezos folosește acest truc 
simplu, în leadership, pentru a 
"detoxifia" organizaţia și a face 
loc persoanelor creative

mentalitatepozitivă
Produsele Clairefontaine sunt disponibile

la parteneri selectaţi și
magazinul online aperta.shop

https://aperta.shop/shop/?filter_brand=clairefontaine
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Lliderii de astăzi se confruntă cu un 
parcurs extrem de incert, dacă e să 
ne uităm la proiecţiile actuale. Vor 
trebui să implementeze gândirea 

creativă pentru a face faţă provocărilor 
viitoare – de la regândirea modelelor de 
afaceri, la reexaminarea experienţelor cli-
enţilor, până la dezvoltarea de noi produse.
Știm deja că business-urile care cultivă 
creativitatea obţin beneficii semnifica-
tive, de la creșterea veniturilor, la o cotă 
de piaţă mai mare, la o conducere mai 
coerentă. În timpul recesiunilor, 14% din-
tre companii cresc – atât din punct de ve-
dere istoric, cât și competitiv – deoarece 
investesc în abilităţi care lasă loc ideilor 
și inovării. Sunt acele 14% din companii 
care pun preţ pe progresul determinat 
de creativitate. Fapt pentru care, în mod 
evident, creativitatea este foarte căutată. 
Dar, ceea ce majoritatea liderilor compa-
niei nu reușesc să vadă, este că răspun-
sul la acest „decalaj de creativitate” este 
chiar în ograda lor, în cadrul grupului 
existent de angajaţi; trebuie doar să gă-
sească o modalitate de a valorifica și de a 
amplifica aceste abilităţi.

EXTINDEŢI DEFINIŢIA CREATIVITĂŢII
Liderii trebuie să reevalueze propriile 
perspective asupra a ceea ce înseamnă 
să fii creativ pentru a încuraja, cu succes, 
progresul la locul de muncă. Concepţiile 
greșite despre ceea ce înseamnă și arată 
creativitatea sunt mult prea frecvente și 
ne împiedică să conștientizăm că talentul 
și abilităţile creative există deja în cadrul 
echipelor noastre. Nu trebuie să fii sculp-
tor sau grafician pentru a fi considerat 
creativ. Creativitatea din centrul său este 
o parte a fiinţei umane - este universală. 
Modul în care ne folosim imaginaţia, îm-
părtășim idei și interpretăm lumea din 
jurul nostru, este în întregime o viziune 
personală și subiectivă.
O parte din aceste noţiuni preconcepu-
te înseamnă a include creativitatea în 
obiectivele organizaţionale, încercând să 
o compartimentăm și să o monetizăm sau 
să-i definim KPI-uri. Încurajarea angaja-
ţilor să își folosească abilităţile creative 
are nevoie de lideri care să discute cu aceș-
tiaș nu neapărat să-i înţeleagă. Să arăţi că 
îmbrăţișezi creativitatea, poate însemna 
lucruri mici, gesturi sau reacţii care să va-
lideze deschiderea către nou, către inedit 
și către perspective out-of-the-box.
CULTURI ORGANIZAŢIONALE CREATIVE
În timp ce creativitatea este un atribut 
individual, căutările și interesele creative 
comune ne reunesc în moduri incredibil 
de semnificative. Crearea unei structuri 
și alocarea timpului exprimarea ideilor 
în meeting-uri ce includ diferite departa-
mente, roluri și medii, înseamnă că anga-

jaţii vor auzi ideile altora și vor fi inspiraţi 
să gândească în afara tiparelor.
Oferirind angajaţilor libertatea de a-și 
asuma riscuri poate consolida creativita-
tea, însă liderii trebuie să ţină seama de 
faptul că împărtășirea de noi idei poate 
face oamenii să se simtă vulnerabili și să 
aibă efectul invers. Colaborarea la proiec-
te creative sau sesiuni de idei în grupuri 
poate ajuta la atenuarea acestui lucru, dar 
conducerea trebuie, de asemenea, să cree-
ze un mediu în care eșecul și schimbul de 
idei sunt norma, o parte a procesului.
Acest lucru este și mai important acum, 
deoarece, cu toţii experimentăm o nouă 
paradigmă în care munca noastră și vie-
ţile private converg, în moduri fără prece-
dent. În perioadele de stres, găsirea unor 
modalităţi de a încuraja explorarea și cu-
riozitatea nu numai că impactează poziti-
ve performanţa, ci și bunăstarea generală 
și moralul echipei.
GOOGLE, REGULA 20%
Odată cu rafinarea înţelegerii angajaţi-
lor și a felului în care cultura internă îi 
afectează, Google a realizat că trebuie să 
acorde spaţiu membrilor echipei, așa în-
cât aceștia să-și regăsească drumul spre 
curiozitatea naturală. Regula 20% a Goo-
gle înseamnă încurarea angajaţilor să își 
ia o zi întreagă, pe săptămână, pentru a 
lucra la un proiect care îi pasionează. Este 
un exemplu despre cum timpul alocat, în 
orele de program, pentru joc, exprimarea 
imaginaţiei sau dezvoltare personală, 
poate alimenta creativitatea și duce la 
creșterea productivităţii. 
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Made in Germany

One
Super-Roller
Generaţia urmatoăre de rollere și textmarkere

Generaţia următoare de rollere și textmarkere, dotate cu tehnologia Super-Flow 
System, asigură un scris continuu, de la început până la sfârșit. Noile vârfuri  
Ultra-Smooth și Hybrid, asigură o experienţa a scrisului inegalabilă. Rollerele 
conţin cerneală Cap-Off (nu se usucă) fiind, totodată, rezistentă la apă, conform 
certificării ISO 14145-2.  www.schneider-romania.ro
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Google șiregula 20%
Regula „20%” îi încurajează 
pe angajaţii Google să fie 
mai creativi, ceea ce duce la o 
sporire a eficienţei și gradului 
de satisfacţie personală a celor 
care lucrează pentru gigantul 
american.

https://schneider-romania.ro/page/1/?s=roller+one&post_type=product
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#litereledenisei

Denisa Popa, tânăr artist caligraf din Oradea, ce ne pro-
pune o reîntoarcere în lumea tocului și a peniţei, a lite-
relor studiate și scrise cu migală. Specializată în scri-
erea latină de tip cursiv, executată cu peniţa flexibilă, 

stilul său se remarcă prin atenţia la detaliu, delicateţea formelor, 
calitatea liniei și precizia execuţiei.
Cunoscută pe reţelele sociale ca @LitereleDenisei, a descoperit 
caligrafia ca fiind ceva mai mult decât un scris îngrijit și lizibil, 
în 2017. Spirit de autodidact, a început să se documenteze și să 
experimenteze pe cont propriu cu ajutorul cărţilor de specialita-
te și a tuturor resurselor care i-au fost la îndemână, iniţiindu-se 
întâi în caligrafia modernă cu brush pen-ul, apoi în caligrafia cu 
peniţa în stilul Roundhand. Din pasiune pentru arta caligrafică 
și implicit scrierea istorică, și-a dorit să aprofundeze domeniul, 
dezvoltându-și abilităţile și formându-și ochiul sub îndrumarea 
unor maeștri caligrafi precum Connie Chen. 
Acum, Denisa experimentează cu diferite medii, stiluri și aplica-
ţii ale caligrafiei propunându-și să promoveze arta caligrafică în 
România.          INstagram:   # LITERELEDENISEI
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PASCRIBE
GREY MAYA® PAD

MARKER PAD
TOUCH LAYOUT

WHITE MAYA® PAD
TOUCH LAYOUT

BRISTOL BOOK
TOUCH LAYOUT INTRĂ ÎN UNIVERSUL

Made in France

blocs, carnets, cahiers, accessoires

indispensable depuis 1934

Produsele Rhodia sunt disponibile
la parteneri selectaţi și
magazinul online aperta.shop

https://molotow-romania.ro/produs/liquid-chrome-display-set-complete/


MADE IN JAPAN

Brush-pen-urile Zebra, sunt instrumente de creaţie 
inspirate din tradiţia japoneză și actualizate pentru 
a fi compatibile cu cerinţele prezentului. Echipate 
cu vârfuri care emulează tușele pensulelor reale și 
cu tuș rezistent la apă, non-toxic, pensulele Zebra 
sunt ideale pentru un scris caligrafic, cu personali-
tate, și linii clare, perfect conturate.
Artiștii vizuali și graficienii vor găsi aceste instru-
mente desăvârșite pentru ilustraţii sau caligrafie.

Produsele Zebra sunt disponibile
la parteneri selectaţi și
magazinul online aperta.shop38  aperta_august/2020
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Arta lui Alexei depășește graniţele dintre real și imagi-
nar, dintre fine-art-ul clasic și urban-art-ul super-con-
temporan. Inspirat de evenimentele din lumea reală, 
el le transformă în compoziţii suprarealiste, care înfă-

ţișează comportamentul uman, natura, climatul, animalele și 
lumile vegetale. El crede în evoluţia tradiţiilor în viitor și în ra-
cordarea privitorului la emoţii profunde.
Alexei Pătrașcu s-a născut în 1988, la Chișinău, Republica Mol-
dova. Și-a descoperit pasiunea pentru desen și pictură de la o vâr-
stă fragedă. A absolvit Universitatea Naţională de Arte Plastice 
din București, România cu un Master în Arte Grafice, în 2012. 
Locuiește și lucrează la Copenhaga, Danemarca din 2012. 

Instagram:  #alexeipatrascu
Selecţie expoziţii:
2020 - Kester Thomas Champagne Bar, Copenhagen, Denmark.
2019 - Amsterdam International Art Fair, Netherlands. 
2019 - Stroke Art Fair, Munich, Germany. 
2016 - Cinema Eforie, Bucharest, Romania.
2016 - Offoff Cinema, Ghent, Belgium.
2016 - eXAF, Plovdiv, Bulgaria.
2015 - Nordvest Hallen, Herning, Denmark.
2015 - Ella Skov Design Studio, Herning, Denmark.
2015 - Cinéma Le Méliès, Saint – Étienne, France.
2015 - Crest Theatre, Los Angeles, USA.
2014 - Art-Kino, Rijeka, Croatia.
2014 - Tranzit House, Cluj, Romania.
2014 - Museo Arqueologico Benahoarita, La Palma, Spain.
2014 - Cinema Utopia, Toulouse, France.
2013 - Cinemateca Eforie, Bucharest, Romania.
2013 - The Horse Hospital, London, England.
Premii:
2012 – Best Romanian Animation Award,  Animest Internatio-
nal Animation Festival, Bucharest, Romania.
2012 – Best Short Animation Award, Tres Courts International 
Film Festival (The French Institute), Cluj, Romania  

#alexeipatrascu

https://aperta.shop/produs/stilou-de-unica-folosinta-zebra-fuente/
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Un plan de reproiectare a Interne-
tului ar putea conduce la realiza-
rea de programe independente de 
actualele structuri informatice. 

Dfinity își propune să permită dezvoltarea 
de aplicaţii care să ruleze pe reţeaua Inter-
net propriu-zisă, excluzând serverele deţi-
nute de Facebook, Google sau Amazon.
În 1996, John Perry Barlow, cofondatorul 
grupului Electronic Frontier Foundation, 
a scris Declaraţia de independenţă a ci-
berspaţiului ca reacţie la Actul American 
pentru decidenţa comunicaţiilor, o tenta-
tivă timpurie de a reglementa conţinutul 
online. Iar viziunea pe care a propus-o des-
pre un Internet gratuit și deschis, controlat 
doar de utilizatorii săi, a fost una pe care 
mulţi pionieri cibernetici au împărtășit-o.
Pe repede înainte, după un sfert de secol 
această viziune pare naivă. Este posibil 
ca guvernele să se fi străduit să reglemen-
tezeactivitatea online, dar noii suverani 
– Google, Facebook, Amazon, Alibaba, 
Tencent și Baidu – au preluat, aproape 
complet, frâiele Internetului.
Totuși, ascultând vocile informaticenilor 
și investitorilor în tehnologie la un eveni-
ment online, găzduit de Fundaţia Dfinity, 
o organizaţie non-profit cu sediul central 
în Zurich, Elveţia, este clară o dorinţă de 
revoluţie online. „Putem reinventa In-
ternetul și să-l transformăm într-o zonă 
deschisă, creativă și propice creșterii eco-
nomice, o piaţă liberă în care serviciile 
s-ar putea conecta în condiţii egale”, spu-
ne Dominic Williams, fondatorul și omul 
de știinţă principal al Dfinity. „Vrem să-i 
dăm internetului Mojo-ul înapoi!”
Dfinity creează ceea ce numește Internet 
Computer, o tehnologie descentralizată 
răspândită într-o reţea de centre de date 
independente, care permite rularea soft 
ware-ului oriunde, fără a mai fi necesară 
structura serverelor controlate de Ama-
zon Web Services sau Google Cloud. 
Respingerea Internetului în forma sa ac-
tuală nu înseamnă nostalgie. Este opo-
ziţia la dominanţa absolută a câtorva 
companii și a industriei publicitare care 
le susţine – cele care au denaturat modul 
în care comunicăm și care au devenit ob-
sesiv de intruzive la adresa vieţii noastre 
private. Sunt puţine locuri online care 
transced acestor giganţi tehnologici și 
puţine aplicaţii sau servicii care prospera 
în afara ecosistemelor lor. Monopolul ul-
tra-eficient al acestor firme înăbușe tipul 

de inovaţie care le-a dat naștere – nu este 
o coincidenţă că Google, Facebook și Ama-
zon au fost fondate atunci când ciberspa-
ţiul descris de Barlow, era încă în pruncie.
COMPUTERUL INTERNET
Dfinity oferă o alternativă situaţiei actuale. 
Pe Internetul normal, atât datele cât și sof-
tware-ul sunt stocate pe anumite compute-
re – servere la un capăt și laptopuri, smart-
phone-uri și console de jocuri la celălalt. 
Când utilizaţi o aplicaţie, cum ar fi Zoom, 
software-ul care rulează pe serverele Zoom 
trimite date dispozitivului dvs. și solicită 
date de la aceasta, într-o relaţie biunivocă.
Acest trafic este gestionat de un standard 
deschis, cunoscut sub numele de protocol 
internet (InternetProtocol, cu acronimul 
IP). Aceste reguli sunt cele care asigură că 
fluxul video al chipului dvs. digitalizat își 
găsește drumul, de la reţea la reţea, până 
când ajunge la calculatoarele interlocuto-
rilor, după câteva milisecunde.
Dfinity introduce un nou standard, pe 
care îl numește Internet Computer Proto-
col (ICP). Aceste noi reguli permit dezvol-
tatorilor să mute software-ul pe Internet, 
precum și datele asociate. Acum, orice 
software are nevoie de computere pentru 
a rula dar, cu ICP, computerele ar putea 
fi oriunde – în loc să ruleze pe un server 
dedicat, în Google Cloud, de exemplu, sof-
tware-ul nu ar avea o adresă fizică fixă, 
deplasându-se între serverele deţinute de 
centre de date independente din întreaga 
lume. Conceptual, soft-ul rulează astfel 
peste tot, simultan.
În practică, aceasta înseamnă că pot fi 
dezvoltate aplicaţii pe care nimeni nu le 
nu le controlează. Centrelor de date li-se 
va plăti o taxă, în cripto-monezi, de către 
dezvoltatorii aplicaţiilor, pentru rularea 
codului lor, dar aceștia nu vor avea acces 
la datele utilizatorilor. Ceea ce înseamnă 
că agenţiile de publicitate nu vor putea să 
vă urmărească activitatea pe Internet, 

ceea ce ar conduce la un Internet des-
centralizat, care ar putea genera o formă 
descentralizată de guvernare – în care 
dezvoltatorii și utilizatorii au toată pute-
rea și argumentele în ce privește modul în 
care este reglementat – exact așa cum și-a 
dorit Barlow. Un rezultat mai puţin bine-
venit este faptul că un Internet gratuit ar 
anula responsabilizarea dezvoltatorilor 
de aplicaţii. Cine se află la celălalt capăt 
al telefonului dacă trebuie eliminat con-
ţinut ilegal sau abuziv? Totuși, nu este o 
situaţie diferită de cea actuală, precum la 
Facebook, când solicitaţi ștergerea unei 
anumite postări – ei spun că nu se poate...
Totuși, Dfinity și susţinătorii săi (din 
2018, Dfinity îi are printre investitori pe 
Andreessen Horowitz și Polychain Capi-
tal, ambii mega-jucători în lumea capita-
lului de risc, din Silicon Valley) sunt siguri 
că problemele de acest gen vor fi rezolvate. 
De curând, Dfinity a făcut o demonstra-
ţie cu un program similar TikTok, numit 
CanCan și cu unul asemănător LinkedIn, 
LinkedUp. Nici o aplicaţie nu este deocam-
dată publică, dar demonstrează convin-
gător că software-ul pentru Computerul 
Internet poate rivaliza cu cele tradiţionale.

Este posibil ca Internetul să fie obligat să se 
schimbe chiar dacă utilizatorului obișnuit 
îi pasă sau nu, pentru că reglementările pri-
vind confidenţialitatea ar putea deveni atât 
de restrictive încât companiile vor fi obligate 
să treacă la un model mai descentralizat de 
business și s-ar putea să-și dea seama că sto-
carea și colectarea informaţiilor personale, 
nu mai merită efortul. Dfinity consideră 
că transformarea Internetului într-o piaţă 
liberă va produce un avânt al inovaţiei, pre-
cum cel din zilele dot-com, cu startup-uri 
care explorează noi modalităţi de a face 
bani, unde modelul de business nu se bazea-
ză pe prelucrarea nediscriminată a datelor 
cu caracter personal.  
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malii care bântuie mecanica cuantică, de 
exemplu, de ce nu putem preciza locaţia 
anumitor particule până când nu sunt ob-
servate? Poate pentru că nu există, până 
când nu ne uităm către acea parte a simu-
lării – la fel cum Mario și Luigi nu există, 
dacă jocul este oprit.
O problemă filozofică, ce ne bântuie din 
antichitate, este, de fapt, una matema-
tică: dacă un copac cade în pădure și ni-
meni nu este în jur să-l audă, se produce 
vreun sunet? Răspunsul, incomensurabil 
în lumea organică, devine simplu într-o 
simulare: nu, deoarece pădurea nu există, 
dacă un jucător nu se află pe ecranul re-
spectiv. „Fizica cuantică ne oferă o descri-
ere a Universului (sau a mai multor Uni-
versuri) care nu are sens din perspectiva 
unei„ realităţi obiective ”, dar necesită ob-
servarea acestuia de către o conștiinţă”, 
scria autorul și designerul de jocuri video 
Rizwan Virk. „Aceste descoperiri, uneori 
incredibile, sfidează bunul simţ, dacă nu 
trăim în interiorul unui joc video ...”
Simularea este conformă cu direcţia ge-
nerală a progresului gândirii umane, în 
care fiecare dezvoltare sau revoluţie, din 
perspectiva noastră, a făcut ca omenirea 
să pară mai puţin unică, mai puţin im-
portantă, mai puţin centrală. Am pornit, 
acum milioane de ani, uitându-ne, noap-
tea, pe firmamentul plin de stele. Apoi, 
Pământul a devenit apoi o parte a unui 
sistem mai mare, orbitând în sistemul so-
lar. Sistemul a devenind parte dintr-o ga-
laxie, care a devenit parte dintr-un Uni-
vers, care a devenit o simplă felie a unui 
multivers. Acum, multiversul devine un 
program, printre alte miliarde, stocate pe 
un server central ceresc. 
În jurul ipotezei simulării s-a dezvoltat 
o teologie întreagă – pentru unii, susţi-
ne o credinţa în reîncarnare. După ce 
murim, suntem atomizaţi de natură, 
dar revenim, la fel ca PAC-MAN. Pentru 
alţii, dă sens noţiunii creștine de înăţl-
ţare, de trecere la un nivel superior. Cei 
care au cel mai bun punctaj, au absolvit 
și se ridică spre  următoarea lume, lumea 
programatorului, care este ea însăși sau 
el însuși (chiar nu contează) un facsi-
mil, încearcă, de asemenea, să acceadă 
la următorul nivel superior. În cele din 
urmă, cel mai bun jucător poate intra în 
lumea reală, cu excepţia cazului în care 
nu există o lume reală, nu există nici un 
original, pentru că prima copie este o co-
pie a unei copii. Pentru unii, acesta este 
sensul, că nu există niciun sens. Ipoteza, 
dacă este adevărată, ne aduce unde am 
început: fiinţe pierdute, în căutarea unui 
Creator. Acesta este motivul pentru care 
nu suntem fericiţi nici măcar atunci când 
obţinem ce vrem, pentru că nu este exact 
ceea ce dorim. Ceea ce vrem cu adevărat 
ne așteaptă la nivelul următor sau nivelul 
dincolo de el. Cel puţin, asta sperăm. 

URBAN FINE ART
ACRYLIC SPRAY

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI
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trăim într-osimulare?
Cele mai bune teorii ale conspira-

ţiei au sens, în situaţii care par 
total lipsite de sens. Acestea par 
să ne facă să credem că, în sfâr-

șit, am conectat informaţii disparate, că 
am găsit piesele care lipsesc dintr-un pu-
zzle uriaș, că vedem lumea așa cum este 
cu adevărat. Nimic nu este inventat ci 
doar redescoperit.
Asta se întâmplă și cu ceea ce a devenit 
teoria conspiraţiei preferată, tribulată cel 
mai des: teza, argumentată de futuristi și 
vizionari tehnologici, că trăim nu într-o 
lume reală, ci într-o simulare, un joc com-
plex, detaliat, imaginat de un semizeu, 
un hacker sau un maestru AI. Ceea ce, 
dacă este adevărat, explică sensul învăţă-
turilor ce ni s-au transmis de mii de ani, 
anume că nimic nu e real și că suntem 
doar niște proiecţii într-un vis care nu ne 
aparţine. Această idee că nu este lumea 
reală este cu mult mai veche decât fil-
mul-cult, The Matrix. O auziţi în înţelep-
ciunea hasidică: „Fără îndoială că lumea 
este o lume în întregime imaginară, dar a 
fost îndepărtată o singură dată din lumea 
adevărată.” O auziţi în scrierea naturalis-
tului din secolul al XIX-lea, Philip Henry 
Gosse, a cărui carte, Omphalos, susţinea 
teoria că fosilele descoperite dovedeau că 
lumea este mai veche decât cele șase mii 
de ani ale Genezei și că au fost puse în 
pământ de Dumnezeu, pentru a ne testa 
credinţa. O auziţi în povestirile budiste, 
cea mai faimoasă fiind „Visul fluturelui”, 
în care autorul nu este deloc sigur dacă 
este un bărbat care a visat că este fluture 

sau un fluture care visa că este bărbat. 
Istoria modernă, știinţifică, a ipotezei si-
mulării începe în 2003, odată cu publica-
rea, de către profesorul Oxford și futuris-
tul Nick Bostrom, a lucrării „Trăim într-o 
simulare, într-un computer?” 
Având în vedere viteza cu care evoluează 
puterea de calcul a procesoarelor, și con-
secvent capacitatea de a produce reali-
tatăţi virtuale tot mai veridice, Bostrom 
consideră că, nu peste mult timp, simulă-
rile noastre vor deveni tot mai detaliate 
și mai realiste, până când, la un moment 
dat, „nu va mai exista o disctincţie clară 
într o simulare pe calculator, precum jo-
curile video, iar personajele vor deveni 
conștiente de sine, se vor naște în acea 
realitate și nu vor putea spune care este 
lumea reală, privind dinspre simulare”. O 
societate care poate crea o astfel de simu-
lare nu va crea doar una, spune Bostrom, 
ci milioane, fiecare populată de entităţi 
conștiente de sine care cred că sunt în lu-
mea reală. Sesizaţi analogia? În acest caz, 
este foarte posibil ca noi să existăm într-o 
simulare, care produce, la rându-i alte si-
mulări, alte lumi virtuale.
Argumentul lui Bostrom se bazează pe 
logica tendinţelor, prin care, observând 
dezvoltarea unui bebeluș, am putea con-
cluziona că dacă va continua să crească 
în acest ritm, va avea o înălţime de pa-
truzeci de metri, în jurul vârstei de cinci-
zeci de ani. Și totuși, ipoteza Simulării a 
aprins fantezia unora dintre cele mai im-
portante nume din știinţă. Neil DeGrasse 
Tyson, directorul Planetarului Hayden, a 
estimat la 50% șansele ca noi să fim parte 

dintr-o lume simulată. Elon Musk a mers 
mult mai departe, spunând că șansele ca 
noi să NU fim într-o simulare, sunt „una 
la câteva miliarde”.
Ipoteza rezolvă anumite probleme, ex-
plică unele întrebări care au frământat 
minţile cele mai luminate. De exemplu, 
Matematica: Ce este? De unde vine? Am 
făcut-o sau este o caracteristică a lumii 
fizice, precum gravitaţia? De ce funcţi-
onează regulile matematice peste tot, la 
fel? De ce 2+2 întotdeauna =4 ? Dacă ne 
aflăm într-o simulare, răspunsul este 
simplu: matematica este codul-sursă, uti-
lizat de creatorul lumii virtuale.
Motivele concrete, care ne conduc la con-
cluzia că Universul este o simulare, in-
clud faptul că acesta se comportă după 
reguli matematice și este împărţit în seg-
mente definite clar (particulele subatomi-
ce), precum un joc video pixelat.
Într-un joc video, ceea ce vedem pe ecran 
este singura parte randată, restul "hăr-
ţii" existând doar ca potenţial, până în 
momentul în care, deplasându-ne virtu-
al, ajungem în alte zone. Acest mod de 
codare a realităţii virtuale economisește 
resurse, sporind astfel acurateţea vizu-
ală. În jocurile video, nu se întâmplă așa 
cum am învăţat că a făcut Dumnezeu – 
adică a creat întreaga lume, în detaliu – 
pentru că ar necesita mai multă putere de 
calcul decât este practic disponibil. Unii 
cercetători suspectează că lumea noastră 
a fost construită în același mod precum 
jocurile video – o stradă dispare, după ce 
treci de ea. Când nu o vezi, nu este acolo. 
Teoria aceasta ar rezolva mai multe ano-

https://molotow-romania.ro/produs/urban-fine-art-artist-acrylic/
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Dacă aţi trăit cu impresia că 
"Efectul-fluture" e doar un film-
din 2004, cu Ashton Kutcher și 
Amy Smart, gândiţi-vă din nou. 

Filmul a fost doar o nouă abordare a unui 
concept mult mai vechi.
Efectul fluture este un concept care are 
la bază ideea că evenimentele mici, apa-
rent banale, pot avea ca rezultat conse-
cinţe mult mai mari – cu alte cuvinte, au 
impact neliniar asupra sistemelor foarte 
complexe. De exemplu, atunci când un 
fluture bate din aripi în India, această 
schimbare minusculă a presiunii aerului 
ar putea provoca o tornadă în Iowa.
În filmul menţionat anterior, personajul 
lui Kutcher găsește o modalitate de a că-
lători în timp, de fiecare dată când face 
această călătorie, el face lucruri mici, în 
mod diferit. Dar ace-
le mici schimbări se 
termină având efec-
te majore (și îngro-
zitoare) asupra vieţii 
sale de adult.
Termenul „efect 
fluture” a fost in-
ventat în anii ’60 
de Edward Lorenz, 
profesor de meteo-
rologie la Institutul 
de Tehnologie din 
Massachusetts, care 
studia modelele me-
teorologice. El a con-
ceput un model de 
predicţie meteo care să demonstreze că 
dacă sunt comparate două puncte de por-
nire, alăturate,  care indică vremea actu-
ală, unul lângă celălalt, în curând acestea 
se vor depărta unul de celălalt, iar mai 
târziu, o zonă s-ar putea confrunta cu fur-
tuni severe, în timp ce în cealaltă vremea 
este calmă.
Atunci, în anii ’60, statisticienii meteo au 
crezut că ar trebui să poţi prezice vremea 
viitoare pe baza examinării înregistrări-
lor istorice (temperatură, presiune, umi-
ditate, etc) pentru a vedea ce s-a întâm-
plat atunci când condiţiile erau aceleași 
ca și acum. Lorenz era sceptic. El a rulat 
un program de calculator pentru a testa 
diverse simulări meteorologice și a des-
coperit că rotunjirea unei variabile de la 
.506127 la .506 a schimbat dramatic cele 
două luni de prognoze meteo în simulare.
Ideea lui a fost că prognoza meteo pe pe-

rioade lungi a fost practic imposibilă, în 
mare parte, deoarece oamenii nu au capa-
citatea de a măsura complexitatea incre-
dibilă a naturii. Sunt, pur și simplu, prea 
multe variabile care pot acţiona ca punc-
te de pivotare, în cascadă, cu consecinţe 
mult mai mari.
Așadar, deși oamenii cred adesea efectul 
fluture înseamnă că modificările minus-
cule pot avea consecinţe importante (și 
putem urmări această evoluţie pentru a 
vedea ce schimbare a provocat ce), Lorenz 
încerca să spună că nu putem urmări 
aceste schimbări. Nu știm, cu adevărat, 
exact ce ar determina un model meteo să 
distorsioneze într-altul. Lorenz a numit 
această „dependenţă sensibilă de condi-
ţiile iniţiale” atunci când a prezentat-o 
publicului, într-o lucrare din 1963, intitu-

lată „Fluxul Deterministic Nonperiodic”. 
(El a introdus termenul „efect fluture”, în 
sale discursurile ulterioare)
EFECTUL FLUTURE ȘI
TEORIA HAOSULUI
Mai târziu, alţi oameni de știinţă și-au dat 
seama de importanţa descoperirii lui Lo-
renz. Perspectivele sale au pus bazele unei 
ramuri a matematicii cunoscută sub nu-
mele de teoria haosului, ideea de a încerca 
să prezice comportamentul unor sisteme 
care sunt, în mod inerent, imprevizibile.
Puteţi vedea cazuri ale efectului-fluture 
în fiecare zi. Vremea este doar un exem-
plu. Schimbările climatice sunt altele. 
Schimbări care afectează, direct și indi-
rect fauna. 
Când începem să luăm în considerare 
modul în care o mică schimbare poate 
duce rapid la o mulţime de consecinţe 
nedorite, există în mod firesc motive de 
îngrijorare.

De exemplu, limitarea construcţiei bara-
jelor hidroelectrice poate reduce daunele 
aduse mediului. Însă, eliminând această 
sursă potenţială de energie curată, avem 
tendinţa de a reveni la combustibilii fo-
sili, cei care accelerează încălzirea glo-
bală. Subvenţiile pentru biocombustibili, 
menite să reducă dependenţa noastră de 
combustibilii tradiţionali au sporit dis-
trugerea pădurilor pluviale, poluarea sur-
selor de apă dulce și creșterea preţurilor 
la produsele alimentare, care au afectat 
cele mai sărace segmente ale populaţiei.
Cum putem face, totuși, ceva, fără teamă 
că provocăm mai mult rău? 
O mai bună înţelegere a efectelor indi-
recte este, probabil, unul dintre cei mai 
importanţi pași în încercarea de a dimi-
nua aceste efecte. Păstrarea naturii cât 

mai aproape de sta-
rea sa iniţială este 
cu adevărat cel mai 
important factor. 
Ecosistemele sunt 
foarte complexe, iar 
pierderea unei singu-
re specii ar putea să 
nu aibă un efect per-
ceput, dar ar putea 
avea efecte în casca-
dă asupra întregului 
sistem. De exemplu, 
reintroducerea lu-
pului în Parcul Ye-
llowstone a crescut 
populaţiile de castor, 

a crescut numărul sălcilor și a furnizat 
hrană pentru păsări, coioţi și urși, printre 
alte avantaje.
Apoi, trebuie avem în vedere modul în 
care efectul fluture este asociat vieţii 
noastre, individual. Cu aproape 8 mi-
liarde de oameni pe planetă, o singură 
persoană poate produce schimbări care 
reverberează pe toată planeta? Produsele 
pe care le cumpărăm, oamenii cu care in-
teracţionăm, cuvintle pe care le rostim – 
probabil fiecare dintre acestea poate avea 
efecte în cascadă. 
Sunt oare motivele pentru care toţi înain-
tașii noștiri, toate religiile și toate filozo-
fiile Pământului ne transmit că este im-
portant să încerci să fii o persoană bună, 
să creezi o influenţă pozitivă? Cu siguran-
ţă! pentru că, de la începuturile omenirii, 
când legătura cu natura era mult mai pu-
ternică, au fost înţelese efectele indirecte 
ale tuturor acţiunilor noastre. 

osar
a efectulfluture
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Orice s-ar spune, este puţin probabil 
ca unele invenţii să se te lase la greu ...
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