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ONE4ALL
ACRYLIC MARKER

Giorge Roman este un 
ilustrator care, precum 
declară, trăiește într-un 
conștient cofeinizat.

Lucrările sale par privite prin-
tr-o lentilă FishEye, o distorsiu-
ne care nu le disociază doar vi-
zual, ci care te face să pendulezi 
într-o varietate de realităţi. Care 
realităţi rezidă, desigur, din ex-
perienţele propri, din frânturi-
le asociate locurilor prin care a 
trecut, din amprenta oamenilor, 
faptelor și întâmplărilor care în-
soţesc viaţa.
O viaţă pe care Giorge o abor-
dează, în lucrările sale, "ca pe 
plimbări pe alei întunecate ale 
psihicului uman, filtrate în po-
vești gustoase".
Artistul a realizat, exclusiv pentru 
Aperta Magazin, coperta acestui 
număr al revistei, în stilul care-l 
caracterizează, surprinzând bu-
colicul într-o Românie grevată de 
trecut (Casa Poporului), prezent 
(Alegerile Prezidenţiale) și promi-
siunea feeriei și nonșalanţei  Săr-
bătorilor de Iarnă. 

On thecover 
a

giorge
illustrated

www.giorgeroman.com

https://molotow-romania.ro/produs/one4all-127hs-basic-set-1-10/
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"Creativitatea este 
contagioasa.
Transmite-o!"

Albert Einstein
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Peste 39.000 de persoane au vizitat 
Pavilionul de Artă București - Art 
Safari, ediţia a 6-a, eveniment unic 
ca amploare, concept și structură 

dedicat artei, care a avut loc în perioada 27 
septembrie - 6 octombrie, la Palatul Oscar 
Maugsch – BCR.
2.500 de copii s-au numărat printre vizita-
tori, dintre aceștia, 1.500 participând și la 
atelierele de creaţie din cadrul programului 
educaţional Art Safari Kids, Art Safari Bu-
curești fiind o experienţă dedicată familiei.
Art Safari 2019 a fost conceput sub forma 
unui muzeu temporar, care a găzduit, pe o 
suprafaţă de 10.000 m2 , opere de artă ro-
mânească de patrimoniu – lucrările sem-
nate Tonitza reprezentând, altminteri, o 
parte foarte importantă a galeriei dedicate 
tezaurului românesc, în creaţia plastică – 
artă SuperContemporană – secţiune cura-
toriată de Mihai Zgondoiu – artă contem-
porană internaţională și instalaţii de artă, 
dar și un program de conferinţe pe teme 
dedicate artei – Art Talks.
Carioca România s-a implicat activ în 
susţinerea creativităţii copiilor, oferind 
100 de pungi-cadou, cu produse #Cario-
caRomania, pentru micuţii vizitatori, in-
vitaţi special la Art Safari București, sosiţi 
de la trei școli educaţionale din București, 
dar și produse destinate copiilor care au 
participat la atelierele ASK. 
Celebrele Carioca Joy, creioanele colorate 
Tita, pastă modelatoare, acuarelele Tem-
pera, acuarelele Baby Finger Paint și mi-
nunatele creioane cerate Carioca Oil Pas-
tel au făcut parte din arsenalul cu care am 
echipat Art Safari Kids 2019.
Carioca România este Create To Learn! 

www.artsafari.ro

https://carioca-romania.ro
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Al doilea ComicCon din acest an, o premieră pentru fanii ardeleni ai benzilor 
desenate, super-eroilor sau gamerilor, ilustratorilor și artiștilor vizuali, des-
fășurat, în premieră, la Cluj Napoca, Transylvania ComicCon (18–20 octom-
brie, Sala Sporturilor) a reprezentat și un important punct de întâlnire pentru 

noi, MolotowRomânia, cu toţi cei care își doreau să ia contact cu legendarele noastre 
produse dedicate artei urbane. Ca și la București, interesul celor care ne-au vizitat stan-
dul a fost focusat pe super-popularele markere acrilice One4All, unicele LiquidChrome, 
performantele BlackLiner și neîntrecutele spray-uri dedicate street-art, Belton. 
Evenimentul ComicCon de la Cluj a coincis cu deschiderea concept-store-ului IPB – un 
important partener al companiei noastre. Superbul magazin dedicat papetăriei și in-
strumentelor dedicate artei din VIVO! Mall Cluj Napoca este locul în care clujenii, și nu 
numai, pot găsi cele mai apreciate și populare produse Molotow.
”Let’s make the Universe great again!” 

MOLOTOW ROMÂNIA
X TRANSYLVANIA COMIC CON & IPB VIVO!

KERO și OCU (în imagine, centru și 
dreapta), alături de Florin Moldovan, 
director vânzări Scribant Distribution, la 
Transylvania ComicCon, Cluj-Napoca. 

KERO și OCU sunt autorii muralului care desăvârșește prezenţa standului Molotow, în concep store-ul IPB

www.molotow-romania.ro

https://molotow-romania.ro/produs/aqua-twin-basic-set-1/
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În inima Brașovului, în spatele hotelului ARO Palace, Alex 
Baciu și IRLO, doi dinte cei mai importanţi artiști murali 
din România, au finalizat un superb proiect vizual, powered 
by Molotow România, dezvoltat de Depoul de Artă Urbană și 

Carpaterra, două organizaţii locale care se implică fundamental în 

dezvoltarea vizuală, și nu numai, a orașului de sub Tâmpa. Alego-
rie de imagini, idei și viziuni, proiectul artistic de mari dimensiuni 
a devenit un important reper vizual pentru Brașov și este doar una 
din metaforele urbane pe care le pregătesc cele două organizaţii, 
alături de autorităţile locale, cu implicarea Molotow. 

Cu un efort ce merită aplaudat, Asociaţia rISeUp din 
Iasi, prin event-ul SpaţiiTinere, parte din progra-
mul “Iași - Capitala Tineretului din România 
2019-2020”, a reușit să revoluţioneze vizual spaţii 

care, până mai ieri, nu reprezentau spiritul și educaţia ar-
tistică a ieșenilor. Proiectul SpaţiiTinere continuă, Powered 
by MolotowRomania & Belton. Let's Make the Universe great 
again! 

Artiști: Harcea Pacea,Grafo Dragoș,Violeta Dalas, Cristian Scutaru, Iluc, 
IzzyIrvine, Maria Hreniuc, Bea Hopes, Pulsar Sinaps și Kaps Crew

IRLOAlex Baciu

MOLOTOW ROMÂNIA
X SUPER- MURAL, ÎN INIMA BRAȘOVULUI

MOLOTOW ROMÂNIA
X IAȘI, CAPITALA TINERETULUI

BELTON
PREMIUM
URBAN ART
SPRAY PAINT

258+8+17 CULORI
www.molotow-romania.ro

în România prin 
Scribant Distribution SRL10  aperta_decembrie/2019

https://molotow-romania.ro/categorie/belton/
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Exeminându-ne mintea, la nivel cuan-
tic, o schimbăm; schimbând-o, schim-
băm realitatea care o formează.
Oricât ar părea de absurdă, aserțiunea 
de mai sus reflectă întocmai realitatea, 
la nivel cuantic, și asta pentru că, așa 
cum s-a postulat, și ulterior demon-
strat în fizică, la nivelul cel mai de jos 
al realității – cea a Câmpului Cuantic 
– simpla observare a unei particule, îi 
schimbă starea. Extrapolând, un grup 

multi disciplinar 
de cercetători 
a ajuns la con-
cluzia, în urma 
experimentelor 
științifice, că de 
fapt și pentru 
gândurile for-
mate în creier 
se aplică ace-

leași reguli.
Structura deciziilor pe care luăm și opi-
niilor pe care le formăm seamănă per-
fect cu celebrul experiment (teoretic) al 
lui Schrödinger, pornind de la realita-
tea cuantică – acesta a demonstrat că 
dacă punem o pisică într-o cutie în care 
se găsește o substanță letală, din punct 
de vedere subatomic, pisica se află în-
tr-o stare de superimpoziție, nici vie, 
nici moartă, până în momentul în care 
nu observăm, direct, fenomenul. Iar 
prin observare directă, așa cum s-a de-
monstrat, influențăm realitatea cuanti-
că. La fel, în cazul gândurilor noastre, 
care se formează la nivel subatomic, 
percepția realității este grevată de pro-
priile observații, iar realitatea, practic, 
nu există – ea este doar construcția 
noastră, rezultată în urma observării 
directe, deci a schimbării ei...

Cercetătorii de la Icahn School of Me-
dicine din New York au realizat, în pre-
mieră, o operațiune prin care, utilizând 
sofisticata tehnologie de editare a 
genelor, CRISPR, au reușit neutraliza-
rea efectelor genei virusului responsbil 
pentru declanșarea Hepatitei B.
În lume, sunt infectate peste 250 de 
milioane de persoane cu virusul care 

produce această boală, iar terapia ge-
netică testată cu succes în laborator ne 
dă speranțe că în următorii ani această 
afecțiune va fi eradicată.
Prin același procedeu, utilizând edita-
rea genetică, se estimează că până în 
2030 vor fi eradicate majoritatea boli-
lor cronice și degenerative, care acum 
sunt incurabile.

12,5%
DINTRE LEII 
MASCULI 
AJUNG LA 
MATURITATE

în
acest 
număr:

B2B:aperta.ro

@MolotowRomania
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CRISPR UTILIZAT ÎMPOTRIVA BOLILOR 
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MIERE ȘI 
TURMERIC

Microsoft Japonia, subsidiara colosului 
multinațional din Țara Soarelui Răsare, 
anunță rezultatele unui experiment prin 
care 2300 de angajați au fost forțați, 
timp de 6 luni, să își ia în fiecare vineri 
liber. Într-o țară unde etica în muncă și 
devotamentul pentru companie par să 
facă parte din structura genetică a ja-
ponezilor, simplul fapt că ai o zi liberă, 
în plus, naște convulsii cognitive. Totuși, 
rezultatele arată că, de fapt, ne înșe-
lăm cu toții atunci când vine vorba de 
numărul de ore pe care le petrecem la 
serviciu, pentru că cei 2300 de angajați 
supuși experimentului au fost, în medie, 
cu 40% mai eficienți și productivi.
Cele opt ore de muncă pe zi sunt un 
standard internațional, acum însă re-
zultatele experimentului de la Microsoft 
– și, nu este decât una din companiile 
mari care a decis să experimenteze cu 

programul angajaților –  ne pun în si-
tuația de a reconsidera ce luam drept 
corect, apriori. 
În ton, ca să spunem așa, un alt studiu, 
de această dată realizat fără știința ce-
lor 1989 de subiecți, angați cu normă în-
treagă, la companii din Europa, realizat 
de Vouchercloud.com, s-a focusat pe 
obiceiurile online, ale acestora, în timpul 
programului. Rezultatele par neverosi-
mile, dar sunt cât se poate de reale – în 
medie, angajații lucrau efectiv două ore 
și 53 de minute, restul programului se 
împărțea între conturile personale soci-
al media (o oră și 23 minute), telefoane 
personale (44 minute), căutarea unui 
potențial nou loc de muncă (26 minute). 
Multora, studiile de mai sus, și rezultate-
le lor, ni se pot părea de pe altă lume, 
dar realitatea este că eficiența la locul 
de muncă este departe de a crea pro-
bleme de sănătate, pentru 80% dintre 
angajați. Restul, 20%, fac toată treaba!

Cercetătorii și medicii par cu totul 
depășiți în momentul în care sunt în 
situația de a explica cum combina-
ția între miere și turmeric este cel mai 
puternic antibiotic de pe planetă.
Proprietățile unice ale mierii precum 
și ale turmericului sunt binecunos-
cute de milenii, iar combinația celor 

două produse este folosită, cam de 
tot atâta vreme, în medicina Ayurve-
dică și în cea Chineză. Dacă despre 
miere și efectele sale benefice s-au 
scris tratate , despre turmeric știm că 
este cel puțin la fel de versatil, fiind 
utilizat din cele mai vechi timpuri în 
tratamentul rănilor și tăieturilor, pro-
blemelor epidermei, problemelor 
musculare, ale ficatului, probleme-
lor gastrice și digestive, inflamațiilor 
de tot soiul, infecțiilor și chiar a tu-
morilor maligne. Ingredientul activ, 
curcumina este unul dintre cele mai 
puternice antiinflamatoare, antimi-
crobiene și antioxidante substanțe.

Să spunem că ești parte din industria mobilei, 
specializat în producția de scaune. Cu siguranță, 
scaunele sunt realizate din lemn brut, care, ulte-
rior, este tăiat, fasonat, încleiat, vopsit și lăcuit.. 
Ei bine, nu același proces tehnic este utilizat la 
"fabrica" de mobilier Full Grown, din Peak District, 
Anglia. Motivul?, aici, mobila se produce singură, 
pentru că, pe 2,5 hectare copacii plantați sunt 

direcționați să crească pentru a forma scaune, 
mese, lampadare sau cuiere. Evident, întregul 
proces durează ani de zile, dar micuța companie 
nu și-a propus să concureze giganții industriei, ci 
doresc să utilizeze metode care să sprijine reîm-
pădurirea și să contracareze masivele deforestări, 
la nivel mondial. Metoda are însă și un preț pe 
măsură, un scaun ajungând să coste și 5000€.
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BURNOUT, EPUIZARE
PRIN MUNCĂ

Made in Germany

Ceod Shiny
Stilouri și rollere elegante, cu look metalic

Stilourile și rollerele Ceod Shiny sunt prevăzute cu grip cauciucat ergonomic 
și penţiă (vârf) de cea mai bună calitate, cu vârf din iridiu, tip M. Designul 
modern și elegant este subliniat de look-ul metalic, în tonuri trendy. Stilou-
rile și rollerele sunt echipate cu clip de prindere metalic și patron standard 
cu cerneală royal blue. Potrivit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. 
www.schneider-romania.ro14  aperta_decembrie/2019

SCAUNE BINE CRESCUTE
50%
DIN CANTITATEA 
TOTALĂ DE PLOI 
CARE CAD, DE-A 
LUNGUL ANULUI, 
SE PETRECE ÎN 
DOAR 12 ZILE, 
CONSIDERATE 
CELE MAI UMEDE

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-ceod-shiny/
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DOAR ATÂTA 
AU NEVOIE 
PEȘTII KILLI 
SĂ AJUNGĂ 
LA MATURI-
TATE SEXU-
ALĂ, UN RE-
CORD PENTRU 
VERTEBRATE

14 zile

COPII NE FAC FERICIŢI.
DUPĂ CE SE MUTĂ SINGURI...

OZZY OSBOURNE E MUTANT
În 2010, cercetători de la Knome Inc. efectuau un studiu asupra ADN-ului unor 
oameni remarcabili. Nu i-au ales pe Steve Jobs sau Beyoncé, ci s-au concentrat 
asupra zeului rock, Ozzy Osbourne. Și nu fără motiv, pentu că aceștia erau cu-
rioși să afle, la fel ca noi toți, de altfel, cum a supraviețuit rocker-ul interminabi-
lului șir de abuzuri, cu droguri puternice și hectolitri de alcool, la care și-a supus 
corpul, de-a lungul multor decade.
Oamenii de știință au găsit o nemaivăzută mutație, care explică miracolul su-
praviețuirii lui Osbourne, precum și o serie de variații genetice ce-l predispun 
consumului de droguri. “Ozzy este un mutant genetic și stilul său de viață este 
și o consecință a enormei sale toleranțe la alcool și droguri”. Desigur, rămâne 
întrebarea cum și de ce tocmai cel mai nebun dintre monștrii rock-ului a fost 
dăruit de natură cu aceste mutații unice?

Se întâmplă și este cât se poate de concret, în realitatea noastră! 
Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss – Neo și Trinity – vor face cu sigu-
ranță parte din cel de-al patrulea film din seria Matrix. Ceea ce se știe, 
până acum, este că Lana Wachowski va fi cea care va superviza, scrie 
și regiza acest nou episod din lumea Matrix care, cel mai probabil, va fi 
lansat în 2021.

MADE IN JAPAN

Stiloul de unică folosinţă Zebra Fuente garantează
1,5 kilometri de un scris impecabil, graţie peniţei din inox

și a cernelei de cea mai înaltă calitate.
16  aperta_decembrie/2019

Când vine vorba despre cine 
sunt mai fericite, cuplurile cu co-
pii sau cele fără, balanța pare a 
înclina către cei din urmă. Dar, 
un recent studiu vine să infirme 
logica și rezultatele sugerează 
că, de fapt, luând în conside-

rare întreaga viață, părinții cu 
copii sunt mult mai fericiți decât 
cei fără, în a doua parte a vieții, 
după ce odraslele au plecat la 
casele lor. Atunci, copiii devin o 
sursă de bucurie și un motiv su-
plimentar de stimă socială, de 

unde, până atunci, erau cel mai 
important factor de stres.
Christoph Becker și colegii săi 
de la Heidelberg University, 
Germania, au realizat studiul 
privind starea emoțională uti-
lizând date despre 55,000 
persoane, europeni de peste 
50 de ani, aflând că cei din 
acest grup social care au copii 
consideră că viața lor actuală 
este plină de bucurii și se con-
sideră împliniți. Spre compara-
ție, cei din același grup, care nu 
au copii, sunt mai depresivi și 
nu consideră viața lor actuală 
satisfăcătoare. O a treia cate-
gorie din eșantionul descris, ai 
căror copii locuiesc încă în ace-
iași casă cu ei, sunt chiar mai 
nemulțumiți decât cei care nu 
au copii, deloc...

https://aperta.shop/produs/stilou-de-unica-folosinta-zebra-fuente/
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Culori la superlativ!
Gama disponibilă la parteneri selectaţi

MADE IN JAPAN

•Versatil și de încredere
•Durabil și ușor, corp din oţel inoxidabil
•Vârf extra-dur, ce permite utilizarea în cazuri de extremă urgenţă (poate sparge geamurile au-
tomobilelor; poate fi utilizat pentru auto-apărare etc.)
•Mina presurizată permite scrierea în cele mai drastice condiţii – unghiuri extreme, cu vârful în 
sus, la altitudine, umiditate sporită sau temperaturi extreme între -35°C și 120°C!

Disponibil în magazinul online aperta.shop

PIX TACTIC X701
Shop

Shop

Aranjamentul literelor pe tastatură, cu care suntem atât de 
familiarizați, a evoluat după mai multe iterații. În 1867, edi-
torul  Christopher Latham Sholes a patentat primul design 
pentru o mașină de scris, iar tastatura pe care o propusese 
punea literele în ordine alfabetică. În următorii ani, nemulțu-
mit de primul aranjament, a continuat să experimenteze așa 
încât să obțină ergonomia ideală, mutând majoritatea vo-
calelor în partea de sus, iar consoanele în partea inferioară.
Supoziția că Sholes a gândit aceste noi aranjamente ale 
clapelor pentru a încetini ritmul și viteza celor care scriau la 
mașinile mecanice, deoarece componentele mecanice se 
blocau, s-a dovedit nimic mai mult decât un mit urban. De 

fapt, există certitudinea faptelor că inventatorul dorea să 
ajute la scrierea mai rapidă, el colaborând cu secretare și 
operatori de telegraf.
Oricum ar sta lucrurile, când drepturile de manufacturare 
pentru mașinile de scris au fost vândute companiei E. Re-
mington and Sons, în 1873, rândul de sus conținea tastele 
QWE.TYIUOP și nu a durat decât câteva săptămâni până 
când să se ajungă la forma actuală, considerată optimă,  
QWERTY. Totuși, dacă ne uităm cu atenție la tastatură, vom 
remarca faptul că, pe rândul din mijloc, au rămas litere așe-
zate în ordine alfabetică, rămase așa de la primele încer-
cări ale lui Sholes: DFGHJKL.

CUM A AJUNS 
TASTATURA, 
QWERTY?

https://aperta.shop/produs/pix-tactic-zebra-x-701/
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Alege setul de culori pe care-l 
preferi, din imaginea de mai 
sus, și află cum se reflectă 
această alegere în persona-
litatea ta. 
Conform psihologilor (sau, 
cel puțin, unei tabere dintre 
aceștia), subconștientul nos-
tru are o putere covârșitoare 
și o influență enormă asu-
pra a ceea ce suntem. Astfel, 
ceea ce ne place, ceea ce 
ne displace și chiar culori-
le pe care le preferăm, sunt, 
potrivit studiilor realizate de 
psihologi, rezultatul direct al 
influenței subconștientului. 
Motiv pentru care am pregă-
tit câteva combinații de cu-
lori care sunt corespondentul 
câtorva tipuri de personali-
tate. Vezi cât de corectă este 
descrierea ta, după ce ai ales 
setul de culori preferat!

1. Bleu și violet
Violetul sugerează nevoia de 
securitate emoțională și per-
fecționism, în toate ariile vie-
ții, dar mai ales spiritual. Ești 
o persoană deosebit de sen-
zitivă, plină de compasiune și 
îți face mare plăcere să-i ajuți 
pe alții.
Bleu-ul înseamnă înțelep-
ciune și creativitate, pe care 
dorești să le demonstrezi și să 
le arăți lumii. Pentru tine are 
mare importanță și aparența, 
felul în care lumea te vede și 
percepe, în special pentru că 
ai conștiința propriei unicități 
și a lucrurilor minunate pe 
care le realizezi.

Îți place ca realizările tale să 
fie apreciate. Albastrul des-
chis ne arată că ești o persoa-
nă stabilă, calmă, creativă, o 
persoană care iubește lumina 
și serenitatea.

2. Galben și alb
Albul înseamnă că îți place 
simplitatea în viață, urăști 
complicațiile, șaradele și 
chestiunile încâlcite. Ești, de 
asemenea, o persoană inde-
pendentă, o persoană care 
vrea și poate să se bazeze 
pe sine. Optimismul și des-
chiderea față de lume și nou, 
auto-controlul și faptul că nu 
ești implusiv sunt caracteris-
tici care te definesc.
Galbenul dovedește că ești 
o persoană veselă, creativă 
dar, deopotrivă, critică, atât 
cu tine cât și cu ceilalți. Îți 
place viața în viteză, treci de 
la o activitate la alta și simți 
nevoia acută să te faci auzit, 
să-ți lași amprenta peste tot 
pe unde treci.

3. Turcoaz și roz
Turcoazul spune despre tine 
că ești o persoană foarte 
prietenoasă, care comunică 
ușor cu oricine, că ești plină 
de compasiune și grijă față 
de tot ce este în jurul tău – 
mediu, plante, animale, oa-
meni – și că, de cele mai mul-
te ori, alegi să spui totul din 
inimă, într-un fel negând ce 
ar fi preferabil. Intuiția este 
unul dintre atuurile pe care 
te bazezi și cauți întotdeauna 
să înțelegi latura spirituală a 

lucrurilor, pentru că spre asta 
tinzi. Îți ești suficient și ai un 
grad înalt de stimă de sine. 
De asemenea, ești o persoa-
nă care ia, mai mereu, decizi-
ile potrivite.
Roz înseamnă că iubești și îți 
place foarte mult această 
stare, ești o persoană pozi-
tivă, sensibilă, bună, o per-
soană căreia îi place să dă-
ruiască. Instinctul tău primar 
este să-i ocrotești pe ceilalți, 
în special pe cei care sunt ne-
ajutorați. Ești o fire foarte ro-
mantică și senzuală. Compor-
tamentul tău este non-violent 
și rezervat, dând impresia că 
ești o persoană emotivă.

4. Roșu și albastru
Roșu înseamnă optimism, 
pasiune, o fire extrovertită și 
plină de încredere. Îți place 
să fii în centrul atenției și ra-
diezi o grămadă de energie. 
Ești o fire foarte ambițioasă și 
competitivă. Adori viața și nu 
îți este teamă să îți urmezi și 
urmărești visele și scopurile. 
Poți fi o fire agresivă pentru 
că te enervezi repede și îți 
pierzi rapid controlul.
Albastru înseamnă că ești în 
căutarea liniștii interioare și a 
adevărului, că ești de încre-
dere și că ai nevoie, stringen-
tă, să fii luat în serios și să fii 
crezut/credibil. Nu ești o per-
soană impulsivă și îți iei răgaz 
înainte de a vorbi. Ești o ființă 
responsabilă, care apreciază 
armonia, pacea și stabilita-
tea în viață. Ești un luptător 
pentru dreptate.

PUI, CRESC, 
DE OBICEI 
CUPLURILE 

DE PORUMBEI. 
CUPLURILE SE 
FORMEAZĂ 
PE VIAŢĂ 

2
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AFLĂ CE PERSONALITATE AI
SCANNER 
DE CULORI
Un nou dispozitiv, 
Color Reader, este, 
practic,  un Shazam 
pentru designerii de 
interior. Aparatul, dis-
ponibil deja pe Ama-
zon, poate scana cu o 
acuratețe incredibilă, 
culorile de pe orice 
suprafață, redându-le 

pe smartphone, prin-
tr-o aplicație special 
dezvoltată. Comuni-
carea între cititorul de 
culori și smartphone 
se realizează prin Blu-
etooth, iar partea cea 
mai frumoasă este că 
acestea pot fi ulteri-
or organizate, pentru 
crearea unei scheme 
de culori personali-
zată. De asemenea, 
culorile obținute prin 
scanare sunt trans-
formate instantaneu 
în valori RGB, RAL sau 
HexA.

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-easy/


LENTILE PERFECTE

SCOPUL E TOTUL

O nouă descoperire ar putea revoluționa designul tuturor in-
strumentelor optice pe care le folosim acum, incluzând ca-
merele foto, ochelarii sau telescoapele. Noile lentile combină 
recentele dezvoltări privind mușchii artificiali și tehnologia 
lentilelor plate, fiind create în laboratoarele  Harvard John A. 
Paulson School of Engineering and Applied Sciences, și funcți-
onează asemănător tehnologiei ochiului uman. Instrumentul 
nu doar că este capabil să ajusteze focusarea, în timp real, 
grație mușchiului artificial realizat din elastomeri, dar poate 
face ceea ce natura nu ne-a înzestrat – ajustarea astigmatis-
mului și repoziționarea imaginii, două variabile care produc 
tulburarea vederii.

În lumea pe care ne-am construit-o, munca și viața perso-
nală se întrepătrund, inseparabil. Studiile arată că ne do-
rim să facem ceea ce ne place, chiar dacă asta înseamnă 
să muncim mai mult, pentru că am face-o cu pasiune, mai 
productiv. Cel mai recent studiu pe această temă, publicat 
în Journal of the American Medical Association, a analizt 
date culese timp de 27 de ani, și a concluzionat ca un sin-
gur aspect a făcut anumite persoane să trăiască mai mult, 
mai fericiți, mai împliniți. Cercetătorii și-au dat seama că 
cei care își fac din muncă un scop, pentru că le place ce 
fac, au trăit, în medie, cu 11 ani mai mult decât ceilalți. În 
plus, s-a constatat că între aceste persoane aproape nu 
s-au constatat cazuri de depresie, că aceștia lucrau activ, 
chiar și la mulți ani după vârsta legală de pensionare.
Coroborat cu un alt studiu, din 2010, acest factor – găsi-
rea și urmarea unui scop în viață – a revelat că persoanele 
care trăiesc cu certitudinea direcției corecte în viață dau 
dovadă de un angajament mai mare nu doar la serviciu ci 
și în viața socială, sunt mai motivați, mai productivi și nu 
cer aproape niciodată zile libere.

Până acum, nu aveam nicio metodă să facem tricourile 
cu care mergem la sală să miroasă proaspăt, dar un nou 
material revoluționar ne va oferi oportunitatea de a sta 
lângă cineva, fără să-i rănim simțul olfactiv.
Deși nu este ceva nou, impregnarea materialelor textile 
cu diverse arome, cercetătorii portughezi au dus concep-
tul mai departe, combinăndu-le cu tehnologia de ultimă 
generație.  Inginerii de la Universitatea Minho, Portugalia, 
au dezvoltat două metode, modificând structura țesăturii 
de bumbac, prin care aceasta, în contact cu transpirația, 
emană un plăcut miros citrat.
Tehnologia nouă, la care cercetătorii au apelat, implică 
utilizarea unei proteine secretată de râtul porcilor, care se 
leagă de moleculele aromate, acestea din urmă fiind ast-
fel foarte simplu de manipulat și stocat. Pentru transferul 
în structura materialului textil, s-au folosit de așa-numlite-
le legături carbohidratate. Cea de-a doua metodă diferă 
de prima doar în ce privește impregnarea materialului, de 
această dată folosindu-se lipozomi pentru a atașa prote-
inele de textile.
Metodele sunt atât de eficiente încât structurile aromati-
ce din material rezistă, fără a fi deloc afectate, chiar și la 
mai mult de 100 de cicluri utilizare/spălare.

TRANSPIRI MAI MULT,
MIROȘI MAI BINE

New
a

DE SARE TREBUIE SĂ 
CONSUMĂM ZILNIC, 
POTRIVIT UNOR 

RECENTE CERCETĂRI, ÎNAINTE DE A 
SUFERI EFECTE ADVERSE. ÎN CHINA, 
CONSUMUL ZILNIC DEPĂȘEȘTE 14g 

12 grame

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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Care este
copilul tău favorit?

Copii &parenting
a

Când părinţii sunt întrebaţi dacă-l 
preferă pe unul dintre copiii lor, 
prima reacţie este, de obicei, de 
indignare, apoi, de negare - "Bi-

neînţeles că nu, îi iubesc pe amândoi la 
fel!" Cu toate acestea, în majoritatea fa-
miliilor, fraţii sunt trataţi în mod inegal. 
Dar, să ai un copil favorit este natural. La 
urma urmei, dragostea părintească dis-
tribuită în mod inegal a fost întotdeauna 
o normă în istoria omenirii
ORDINEA, LA SUCCESIUNE
Nu cu mult timp în urmă, mamele și taţii 
își concentrau atenţia, în mod natural, 
asupra primilor și celor mai sănătoși ur-
mași, în timp ce ceilalţi copii erau doar o 
formă de reasigurare, în cazul în care cei 
mai mari nu reușeau. Era, de asemenea, 
de la sine înţeles, desigur, că fiul cel mare 
moștenea afacerea tatălui, fie că era vorba 
despre un simplu atelier de fierărie, sau, 
dimpotrivă, de vaste câmpuri petrolifere. 
Nimeni nu era interesat dacă cel de-al doi-
lea născut s-a simţit vreodată dezavanta-

jat de acest lucru. Astăzi, pe de altă parte, 
în contextul liberalizării și al democra-
tizării, idealul parental înseamnă să-ţi 
tratezi copiii în mod egal. Aceasta este o 
eroare, pentru că, fie în societate sau în 
familie, principiul inegalităţii prevalează 
întotdeauna. Comparaţiile sunt, în mod 
inevitabil, făcute. Și acest lucru duce, în 
cele din urmă, la preferinţă.
INEGALITATE = BENEFICIU
Grădina este un loc de joacă fascinant, 
Tratarea urmașilor inegal are sens, pen-
tru că și copiii sunt diferiţi. Copiii cresc în 
mod natural cu inegalităţi. Aceasta face 
parte din rivalitatea normală dintre fraţi. 
Sentimentul de dezavantaj, în copilărie, 
este o experienţă importantă, căreia co-
piii ar trebui să înveţe să-i facă faţă. Aces-
ta este un mare beneficiu pentru fraţi, 
pentru că au un teren bun de practică, de 
exerciţiu. Crescând alături de fraţi, cei 
mici învaţă devreme să-și dezvolte strate-
gii de compensare și de a găsi nișe - cum 
poate fi obţinută favoarea părinţilor? De 
experienţele acumulate în acest fel be-

neficiază, mai târziu, copiii care cresc cu 
fraţi. Ei se pot descurca mai bine cu dez-
amăgirile, de exemplu în viaţa lor profe-
sională. Adulţilor, pe de altă parte, care 
nu au parte de experienţa privaţiunii, în 
copilărie, deseori le lipsește toleranţa ne-
cesară, în faţa frustrării.
LA UN MIT 
Presupunerea părinţilor cum că trebuie 
să-și iubească fiecare dintre copii la fel, 
în orice moment și orice ar face ei, este, 
prin urmare, un mit. Dar, în scopul de a 
scuti cititorul de la ideea că ar fi o mamă 
rea, sau un tată rău, ar trebui să-ţi spun, 
de asemenea, că părinţii au, de obicei, 
un copil favorit doar în etape. Este destul 
de rar ca părinţii să-l favorizeze pe unul, 
pentru o lungă perioadă de timp. Cel mai 
probabil, atunci când copilul cel mare va 
intra în faza de sfidare (și, se întâmplă, 
niciun părinte nu scapă de asta), favoritul 
se schimbă. Pe de altă parte, fiecare copil 
ar trebui să primească exact atât de mul-
tă grijă cât are nevoie, nici mai mult, nici 
mai puţin. Este vorba despre o abordare 

testat
dermatologic

MACHIAJ - MAKE-UP 

devii oricine vrei să fi!
creativitate fără limite

Rotiți stick-ul cu vopsea solidă pentru față și utilizați-l ca pe un ruj. Culori strălucitoare 
și lavabile, testate dermatologic. Puteți amesteca culorile între ele. Nu este nevoie de 

apă pentru aplicare. Culori lavabile, ce pot fi ușor curățate cu apă și săpun.

testat
dermatologic

https://carioca-romania.ro/?s=mask-up&post_type=product
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individuală, pentru că cei mici au nevoie 
de grade diferite de îngrijire și recunoaș-
tere, în funcţie de capacitatea și situaţia 
lor. Să le ceri părinţilor să-și trateze urma-
șii în mod egal, este, prin urmare, echi-
valent cu un tratament medicamentos 
greșit. Cu toate acestea, atenţia individu-
ală necesită timp. Dacă un copil se simte 
dezavantajat, nu e nevoie decât să petreci 
mai mult timp cu el sau ea. Și acesta este 
unul dintre bunurile cele mai preţioase pe 
care mamele și taţii le pot oferi copiilor lor. 
FRAŢII
Este limpede că primul născut este mai 
cooperant și docil, dar și mai puţin încre-
zător, și în mod semnificativ mai puţin 
competitiv. Asta, până se naște un fra-
te. Din acel moment, cel mare începe să 
concureze mai mult și să coopereze mai 
puţin. Iar dacă fraţii sunt apropiaţi sau nu, 
contează mai puţin. Important este că, în 
ambele cazuri, copiii se modelează reci-
proc, pentru că ei antrenează modele de 
relaţii complet diferite decât cele pe care 
le au cu părinţii lor. Copiii se întâlnesc pe 
picior de egalitate, în timp ce relaţia pă-
rinte-copil este mai degrabă caracteriza-
tă de o disparitate, astfel încât conflictele 
și reconcilierile iau un curs complet dife-
rit. Dar oare părinţii influenţează modul 
în care fraţii se înţeleg? Da, și încă destul 
de serios. Depinde de ceea ce trăiesc, de 

modul în care ei înșiși rezolvă conflicte-
le. Și de felul în care adulţii se ocupă de 
disputele copiilor: părinţii privesc de la 
distanţă sau intervin imediat? Preferinţa 
unui frate inhibă în mod natural înţele-
gerea reciprocă. Aici, nu e vorba de vino-
văţie. Nu cred că părinţii ar face, în mod 
deliberat, ceva împotriva vreunuia dintre 
copii. Dar mama și tata sunt implicaţi di-
rect în a invoca rivalitatea între fraţi.
DIFERENŢA DDE VÂRSTĂ IDEALĂ
La o distanţă apropiată, de aproximativ 
doi-trei ani, fraţii trăiesc în lumi simi-
lare și pot învăţa unul de la celălalt. Cu 
toate acestea, vor exista și mai multe 
conflicte. Cu un decalaj de vârstă mare, 
de peste șase-șapte ani, apare tendinţa să 
fie mai puţină tensiune, dar copiii nu pot 
face atât de multe împreună. Pe scurt, nu 
există o diferenţă de vârstă ideală. În ge-
neral, fiecare poziţie din cadrul familiei 
are oportunităţi și dezavantaje. În cele 
din urmă, fiecare copil trebuie să-și gă-
sească locul lui. Iar cum va fi un copil, ca 
adult, depinde de mulţi factori. Pentru că, 
în afară de propria familie, există și alte 
modele de influenţă: mass-media sau alte 
familii, ce se întrepătrund, ca un mozaic. 
Unii specialiști chiar susţin că, în timpu-
rile noastre, veșnic în schimbare, atunci 
când familia se rupe (cu ocazia unui di-
vorţ, de exemplu), legătura dintre fraţi 
devine chiar mai puternică. 

DRAGUL MAMEI, PRINŢESA TATEI
Nu e vorba de dragul mamei. Sau, prinţe-
sa tatei. Este vorba despre copii și părinţi, 
care au o relaţie specială între ei. O legă-
tură specială cu un copil este un subiect 
sensibil, dar nu imposibil. În cazul în care 
apare o conexiune mai puternică între 
un părinte și unul dintre copii, părintele 
în cauză nu trebuie să se simtă vinovat, 
dar nici celălalt părinte nu trebuie să fie 
gelos. E pur și simplu vorba despre o înţe-
legere la un nivel mai profund. Corina 
spune: "Când îi cer fiicei mele să mă ajute 
în grădină, de multe ori se termină cu un 
conflict, pentru că trebuie să-i spun totul 
de zece ori. Dacă fiul meu mă ajută, el face 
totul bine, de prima dată. Să lucrezi cu 
el e mult mai simplu". Fie că o numești o 
conexiune intuitivă sau altfel, este bine 
să realizezi că relaţiile într-o familie sunt 
diferite, într-un fel sau altul. Copilul favo-
rit? Nu este vorba doar despre sentimen-
te, este mai mult decât atât. Și cum rămâ-
ne cu partenerul? E de prisos? Nici vorbă! 
Celălalt părinte este la fel de important în 
viaţa copilului, pentru că oferă securitate 
și stabilitate. Dacă un copil are doar pă-
rintele cu care are o conexiune intuitivă, 
el (sau ea) are doar jumătate din ceea ce 
are nevoie. Eu, de fapt, am o singură re-
comandare: orice legătură aveţi cu copiii 
voștri, încercaţi să vă faceţi cât mai utili 
posibil pentru ei și bucuraţi-vă! 

Culorile super lavabile ale gamei CARIOCA® sunt produse integral 
în fabrica noastră din Italia. Acesta este motivul pentru care ga-
rantăm mamelor și copiilor siguranţă maximă în utilizare și origi-
nea certă a materialelor folosite în procesul de fabricaţie. Noi utili-
zăm doar coloranţi alimentari și, graţie anilor investiţi în cercetare, 
oferim un nivel neegalat al strălucirii și lavabilităţii culorilor.

Mai multe depre gama CARIOCA®

www.carioca-romania.ro

https://carioca-romania.ro/produs/carioca-baby-1-6-set/
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Made in France

blocs, carnets, cahiers, accessoires

indispensable depuis 1934

Disponibil la parteneri selectaţi și în magazinul online aperta.shop

Selfhelp
a

Noul trend:bullet journaling

Doar pe Instagram, comunitatea 
devotaţilor utilizatori ai Bullet 
Journaling-ului, numără 8 mili-
oane de membrii. Aceștia îţi vor 

spune că sunt două tipuri de utilizatori 
ai agendei: cei care au mai multe și cei 
care au doar una. Desigur, cei mai mulţi 
dintre noi folosim mai multe carnete de 
notiţe: unul la serviciu, altul acasă, altul 
pentru a ne nota gânduri și idei și, poate, 
altul, pentru schiţe și desene. Suntem 
genul de persoană care nu își știe, pe di-
nafară, contul bancar, care are mai mul-
te calendare de perete, care are solniţe 
pe care scrie clar "Sare" sau "Piper". Noi, 
cei mulţi, trăim într-un soi de purgato-
riu al organizării propriei vieţi – bunele 
noastre intenţii mai au nevoie de câteva 
renașteri pentru a ne dezbăra de proas-
tele obiceiuri. 

PACIENTUL ZERO
Ryder Carroll, digital designer în vâr-
stă de 39 de ani, este cel care a inventat 
Bullet Journal. Era o persoană ca noi toţi 
– multi-agendă. Născut în Viena, din pă-
rinţi americani, profesori, a fost un copil 
neastâmpărat, neatent, neascultător, în 
general anxios și, în plus, ultimul din 
clasă, la toate materiile.Puștiul a fost di-
agnosticat cu deficit de atenţie deși inte-
ligenţa sa a fost catalogată ca fiind ușor 
peste medie. În liceu a început să își defi-
nească și aplice mici trucuri folosindu-se 
astfel de notiţele din cele șase agende pe 
care le căra la școală pentru a face faţă 
cursurilor. Curând, strategia a dat roade 
și Ryder a început să dezvolte sistemul 
pe care l-a pus la punct. A început să-și 
noteze gândurile, folosind sentinţe scur-
te și foarte precise, constatând, ulterior, 
că fie și doar exerciţiul scrisului îl calma 
și îl echilibra, psihic, ajutându-l să înţe-
leagă, în timp, rădăcina anxietăţii sale. 
“Când auzi afară un câine lătrând, nu 
mai auzi nimic altceva. Dar, dacă te duci 
la geam și te uiţi pe fereastră, te gândești 
că poate ceva este în neregulă, și începi 
să contextualizezi”. 
TRATAMENT VIRAL
Carroll a urmat cursuri de  digital de-

sign, după liceu, și a început curând să 
lucreze pentru companii media. A con-
statat că toţi colegii săi utilizeză agende, 
însă sporadic și ineficient. Așa că, s-a ho-
tărât, în 2013, să realizeze un site și să 
producă un video în care își explică, pe 
larg, tehnicile și abordarea. În ciuda ori-
cărei logici, în plină eră a avântului digi-
tal, clipul său a devenit viral, zeci de mii 
de oameni identificându-se cu erorile și 
limitările generate de aplicaţiile dispo-
nibile pe smartphone. 
SCRISUL, VINDECĂTOR
“Ceva, din scrisul de mână, te lasă să ob-
servi caracterul unei persoane, așa cum 
tot scrisul de mână ne ajută pe fiecare să 
devenim mai introspectivi, să conside-
răm cu mult mai multă atenţie ce și cum 
scriem”, declară Carroll, acum devenit o 
persoană extrem de calmă, cumpătată 
și atentă la toate detaliile din jurul său. 
BuJo, prescuratarea Bullet Journaling, 
definește – în plus faţă de actul de a lua 
notiţe – o comunitate care încearcă să-
și reconstruiască personalitatea alterată 
de noianul digital care ne inundă în fie-
care moment. Un pericol, pentru umani-
tate? “Nicidecum”, declară Carroll, “este 
un pasaj din care vom ieși curând”. 

www.bulletjournal.com

Bullet journaling  este unul din-
cele mai în vogă trenduri. Între 
multele motive recunoaștem: 
focalizarea asupra prezentului și 
a ceea ce este important, sporirea 
productivităţii personale și orga-
nizarea după propriile criterii

https://aperta.shop/shop/?filter_brand=rhodia
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mentalitateNavy SEAL
Este un fapt binecunoscut – arma-

ta americană este de departe cea 
mai performantă de pe planetă. 
Ceea ce puţini dintre noi înţeleg 

este că nu doar tehnica de luptă face di-
ferenţa ci și, sau poate mai ales, nivelul 
de pregătire al soldaţilor. În Marină, de 
exemplu, standardul așteptat de la cei 
care absolvă prima treaptă de pregătire  
poate părea inuman, însă, dacă acesta 
n-ar fi atins și s-ar face derogări, un în-
treg eșafodaj ar fi pus în pericol: de la 
situaţii tactice, la tehnica de luptă, de 
la vieţile colegilor, la vieţile civililor. 
Totuși, îngrijorător pentru recrutori, 
aceste teste nu erau trecute de mai mult 
de 25% din candidaţi, chiar dacă aceștia 
beneficiau de pregătire prealabilă temei-
nică. Motiv pentru care Marina Ameri-
cană și-a updatat viziunea, introducând 
în pregătire psihologia. Ca urmare, per-
formanţele la teste au depășit 38%, fără 

nicio altă pregătire suplimetară!
Iată care sunt "The Big Four", cele patru 
metode psihologice pe care elita Mari-
nei, Navy SEALs, sunt învăţaţi să le ad-
opte pentru a depăși situaţii intense.
1. SETAREA SCOPULUI
Deși pare ceva de la sine înţeles, de cele 
mai multe ori scopul este definit vag și 
nerealist. Specific, setarea unor ţeluri 
în pași foarte mici și atingerea acestora 
este modalitatea cea mai la îndemâna 
tuturor pentru a atinge ceea ce doresc. 
Un fost SEAL se confesa că aceasta a 
fost strategia sa pentru întreg procesul 
extrem de epuizant, de antrenamente – 
își propunea, zilnic, să ajungă la cină.
În viaţa de zi cu zi, un task important 
poate fi împărţit în bucăţele mai mici, 
mai ușor de împlinit. Partea neașteptată 
a utilizării acestei tehnici este că sporeș-
te încrederea în forţele proprii.
2. REPETIŢIA
Numită și vizualizare, descrie practic 
situaţia în care repetăm obsesiv un pro-
ces, fizic sau mental, până când aces-
ta devine natural și nu ne mai suscită 
atenţia, nici în cele mai vitrege condiţii. 
Navy SEAL au ca scop ultim ca membrii 
echipelor să facă faţă celor mai dificile 
situaţii posibile, din lumea reală,care, 
întâmplător pentru ei, este acvatică. 
Astfel, soldaţii sunt supuși unor exerciţii 

care ne pot părea inumane, dar scopul 
este acela de a-i vindeca de o teamă pro-
fundă și naturală – frica de înec.
În lumea noastră, repetiţia se adresează 
mai ales creierului, iar antrenarea con-
stantă a acestuia va conduce, cu siguran-
ţă, la performanţe sporite. 
3. VORBITUL CU SINE
Creierul ne poate purta în situaţii de-
osebit de încurcate, dacă-l lăsăm să cu-
treiere și mai ales atunci când în ecuaţie 
intră și panica. Imaginează-ţi că ești sub 
apă, la 100 m adâncime, și furtunul prin 
care îţi este asigurat aerul s-a înnodat 
în trei locuri. Cam stresant, nu-i așa... 
SEALs sunt antrenaţi să accepte că ne 
vorbim între 300–1000 de cuvinte pe 
minut, lucru pe care nu-l putem schim-
ba. Putem schimba însă natura și tonul 
conversaţiei, iar rezultatele, în situaţii 
stresante, sunt uimitoare.
4. CALMUL
Este important să rămâi calm și să-ţi 
focusezi atenţia pe respiraţie, în situaţii 
dificile și stresante – este însă un factor 
vital, pentru un membru SEAL. Aceas-
tă atitudine îl  poate ajuta să rămână în 
viaţă. Duo-ul concentrare & calm este, 
dintre toate lecţiile de mai sus, cel mai 
important dar și cel mai greu de atins 
însă, odată învăţat, devine un reflex ex-
trem de valoros. 

Legendarii soldaţi americani, 
pe lângă calităţile native și 
antrenament asiduu, sunt 
educaţi precis cu privire la felul 
în care trebuie să reacţioneze 
în situaţii critice

https://schneider-romania.ro/produs/pix-schneider-slider-edge-xb/
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Steve Jobs
  filozofia
 NU-ului

Osingură întrebare, asta conside-
ra creatorul Apple, Steve Jobs, 
că definește starea de spirit co-
rectă a unui adevărat leader – 

"De câte ori ai spus NU, astăzi?"
Jobs credea că această întrebare, pe care 
oricare dintre colaboratorii săi direcţi ar 
trebui să și-o pună (și, prin extensie, orice 
manager), stă la baza succesului, indife-
rent cum îl definești.
O altă autoritate, în ce privește succesul 
în business, Warren Buffett, legendarul 
investitor american, întrebat fiind ce di-
ferenţiază persoanele care au succes de 
restul, a răspuns: "Diferenţa între persoa-
nele care au succes și cei care au enorm 
de mult succes este că ultimii spun NU la 
aproape orice"
Pentru Jobs, a spune NU însemna că o 
faci fiind foarte focusat pe chestiunea în 
cauză, și credea că NU-ul spus pentru că 
ești prea ocupat, indispus sau pur și sim-
plu pentru că nu-ţi place persoana este o 

scuză ieftină, proprie incompetenţilor că-
ţăraţi pe funcţii mai mari decât ar trebui 
sau celor mediocri. 
Psihologii, după decade de studiu orga-
nizaţional, după ani de observare a lea-
derilor care într-adevăr performează, au 
ajuns exact la concluzia lui Jobs și Buffet, 
pe care o explică astfel:
1/ Leaderii care spun NU, și o fac detașaţi 
de chestiuni personale, focusaţi doar pe 
business, au un plan foarte clar și înţeleg 
perfect priorităţile necesare pentru atin-
gerea unui scop
2/ Adevăraţii manageri își dau seama că 
un NU spus unui subaltern nu înseamnă 
că discuţia se rezumă la o sentinţă, ci tre-
buie dublată de explicarea unei direcţii 
clare și a unei traiectorii precise pe care 
își dorește să evolueze respectivul task
3/ Precum generalii în armată, directorii 
au obligaţia să spună NU atunci când o 
acţiune imediată prevalează, ca resurse 
solicitate, alteia
4/ Leaderii trebuie să spună NU și să nu 
participe la toate meeting-urile, ședinţele 
și convorbirile. 
În mod natural, atunci când cel care con-
duce organizaţia nu este de faţă, echipa 
percepe această libertate drept autono-
mie și, mai important, drept responsabi-
litate.  Rezultatul? Constatarea echipelor 
care au studiat ani de zile tipul acesta de 

mecanică organizaţională este că echipe-
le sunt mult mai creative, mult mai com-
petitive și obţin mult mai eficient rezulta-
te.
Prin urmare, pozitivismul NU-ului rezi-
dă doar din capacitatea unui manager să 
ia decizii înţelepte, inteligente, logice și 
creative în orice privește activitatea sa. 
Un lucru cel puţin la fel de important în 
filozofia NU-ului este acela că managerii  
trebuie să ia decizii și bazate pe timpul pe 
care-l au la dispoziţie, așa încât drămui-
rea acestuia să-i aducă tot mai aproape, 
cât mai eficient, de succes.
Sfatul psihologilor este fără echivoc: să 
spunem din toată inima DA, tuturor lu-
crurilor care ne aduc mai aproape de re-
zultatul scontat, și NU restului, cel puţin 
până când se ivește momentul propice 
pentru a transforma task-ul pus pe pauză, 
într-un nou obiectiv.
De asemenea, cercetătorii au concluzio-
nat, dându-i din nou dreptate lui Jobs, că 
practica mindfulness (o practică activă, 
deschisă, în care atenţia ne este îndrepta-
tă doar asupra prezentului), este cea care 
ne ajută să luăm cele mai bune decizii și 
să definim cu claritate ceea ce contează, 
de fapt. În plus, practica acestui tip de sta-
re conduce, potrivit ultimelor cercetări, și 
la sporirea creativităţii, păstrarea calmu-
lui și eliminării stresului 

Psihologii confirmă că Steve 
Jobs era cu decade înaintea 
timpului său și că filozofia sa de 
business este cea mai potrivită 
progresului

https://schneider-romania.ro/produs/textmarker-schneider-job/
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Dragostea 
câinilor

Supoziția – considerată de noi toți un 
adevăr indiscutabil – că pisicilor nu le 
pasă de absolut nimic, în afară de pro-
pria persoană, este infirmată de cel mai 
recent studiu al cercetătorilor din Ma-
rea Britanie. Conform acestuia, pisicile 
formează legături afective similare cu 
cele dintre câini și om. Vestea, căzută ca 
un trăznet asupra tuturor celor care au 
stat vreodată în preajma unei feline, ne 
conduce la întrebarea firească: "Bine, 
dar atunci, de ce se poartă așa...??" 
Răspunsul, deși încă departe de a fi 
definitiv acceptat, este că pisicile au 
personalități mult mai puternice decât 
câinii și sunt firi mult mai independente. 
În plus, greșeala noastră, a oamenilor, 
este faptul că le comparăm empatia și 
capacitatea de a oferi dragoste cu cea 
a câinilor. Sunt, în definitiv, specii care au 
ales căi evolutive diferite și care au un 
mod cu totul diferit de a se maifesta.

Pentru a răspunde la această întrebare 
și pentru a înțelege mai exact ce deter-
mină diferența fundamentală, în expre-
sia cățelului din imaginea de mai sus, a 
trebuit ca cercetătorii să recurgă la un 
amplu proces de înțelegere a funcționă-
rii neuronale a creierului patrupedelor. În 
primul rând, au vrut să afle dacă faptul 
că le vorbim, are vreun efect asupra câi-
nilor sau reacționează pur și simplu la to-
nalități. Felul în care limbajul oamenilor 
este procesat de câini a trebuit analizat 
cu instrumente sofisticate, scanner-ul 
cu rezonanță magnetică fiind parte din 
procesul de culegere și interpretare a 
datelor. După ce au reușit să învețe cei 
13 câini, pe care s-a efectuat studiul, să 

stea cuminți, în timp ce era activ apara-
tul RMN, cercetătorii din Budapesta au 
început să identifice și asocieze zonele 
din cortexul canidelor, în timp ce vor-
beau cu ei. Astfel, au determinat că ve-
chii noștri prieteni procesează cuvintele 
și tonalitățile, independent, și în zone di-
ferite ale creierului. Mai mult, au desco-
perit că latura emoțională – tonalitatea 
– este procesată în emisfera dreaptă, în 
timp ce cuvintele, în cea stângă, adică 
exact ca la noi, oamenii. Pentru că re-
acționau diferit la cuvinte, câinii par să 
posede o anumită abilitate de a pricepe 
înțelesul cuvintelor pe care le rostim dar 
le este mult mai simplu să le asocieze cu 
tonalitatea vocii noastre.

ietenicu blăniţă
a

De fapt, le pasă...

De ce se bucură, când îi lăudăm?

În ultimii ani, cercetările legate de comportamentul câini-
lor au explodat, numeroase universități din întreaga lume 
încercând să descifreze cum funcționează inteligența lor, 

tiparele comportamentale, biologia și felul în care îți pun în 
valoare calitățile, nativ. Clive Wynne, psiholog și fondator al 
Canine Science Collaboratory, din cadrul Arizona State Uni-
versity,în recenta sa carte, explică de ce câinii sunt absolut 
remarcabili: nu inteligența îi diferențiază ci capacitatea de a 
dezvolta relații bazate pe forme de afecțiune – pe scurt, dra-

gostea. În aceasta constă, consideră cercetătorul, de fapt 
succesul canidelor, de-a lungul evoluției lor – în capacitatea 
lor de a percepe și a se mula pe comportamentul ființelor 
din preajma lor, așa încât să primească ceea ce le este nece-
sar, atât fizic cât și emoțional. Practic, acest comportament 
ne poate părea esența falsității dar, pentru câini, așa ceva 
nu există – din perspectiva lor, așa cum cercetătorii o înțeleg 
deocamdată, la mijloc este un troc destul de simplu: "Îți ofer 
dragoste, pentru că și tu îmi oferi asta".

https://schneider-romania.ro/produs/paint-marker-schneider-maxx-278/
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Câinii au o mulți-
me de obiceiuri 
ciudate și, dacă 

patrupedul tău pe-
trece mai mult timp 
dându-ți pupici decât 
jucându-se, proba-
bil te întrebi de ce o 
face. Ei bine, nu este 
un comportament 
atât de bizar pe cât 
pare, pentru ei – cani-
dele se ling în semn de 
supunere sau atunci 
când cățelele își cură-

ță puii. Noi, oamenii, 
interpretăm acest gest 
drept dragoste însă, în 
majoritatea cazurilor, 
câinii își exprimă astfel 
nevoia de a fi băgați în 
seamă, afecțiunea, și 
bucuria revederii. Desi-

gur, dacă întâmplător, 
avem ceva de mânca-
re, "dragostea" pe care 
ne-o arată cățelul este 
chiar foarte interesată 
și va face tot ce-i stă în 
putință să ne facă să 
înțelegem că este aco-

lo și că merită o recom-
pensă. Un rol major în 
acest tipar compor-
tamental al canidelor 
îl joacă și impulsurile 
ancestrale, memoria 
generațiilor trecute 
– au învățat, în multe-

le milenii de când ne 
însoțesc, faptul că le 
este mult mai simplu 
să ne ofere dragoste 
– la care rezonăm, in-
variabil, pozitiv decât 
să își caute hrană sau 
adăpost, singuri...

a

Este greu de crezut că un Mops, costumat 
în cremwurst, nu se simte jenat de situație, 
mai ales dacă se uită în altă parte decât 
la noi, semn că trăiește emoții intense. 
Asta este ce vedem noi, cel mai proba-
bil, cățelul nu se simte deloc confortabil 
în costumul acela ridicol, sau este pur și 
simplu speriat. La fel, dacă a făcut ceva 
ce noi percepem ca fiind rău, prostesc 
sau greșit, animalul poate părea rușinat, 

când, de fapt, reacția lui este legată di-
rect de limbajul nostru corporal, de ton și 
intensitatea cu care ne adresăm lui. Din 
aceste informații primare câinele care, ca 
orice ființă socială, încearcă să deducă și 
să adopte care este cel mai convenabil 
comportament pe care-l poate afișa. Prin 
urmare comportamentul pasiv nu este 
decât o modalitate de a ne intra în grații 
mai repede, nicidecum rușine.

Este pisica ta atrasă, în mod ire-
mediabil, de lucruri care nu sunt 
sub nicio formă mâncare? Între 
preferințele sale culinare se nu-
mără textile, chestii din plastic sau 
metal? Dacă nu este un pui, de câ-
teva luni, este posibil ca felina să 
sufere de o afecțiune rară – a cărei 
origine este încă un mister – și care 
este asociată deficitului de mine-
rale, anemiei, hipertiroidismului, 
stresului sau cauzelor genetice. 
Evident, poate fi vorba și de plic-
tiseală, chestiune care le carac-
terizează, dar, dacă nu este doar 
o toană de moment și lucrurile 
continuă, este necesar să faceți o 
vizită la medicul veterinar. Acesta 
va determina, în urma analizelor, 
dacă trebuie schimbată alimen-
tația sau dacă pisica trece printr-o 
schimbare comportamentală.

De ce mănâncă ce 
nu este comestibil? Le este rușine?

ietenicu blăniţă

De ce le 
place să 
ne lingă?
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MASTERPIECE
CALIGRAFIE URBANĂ
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A rtiștii francezi, Ella 
& Pitr, s-au specia-

lizat în realizarea 
lucrărilor de dimen-

siuni gigantice, care înfăţișea-
ză – cum altfel – uriași  care 

dorm. Acoperișurile clădirilor 
industriale, spaţiile publice sau 
faţadele clădirilor sunt locurile 

predilecte în care artiștii au 
ales să-și pună la somn perso-

najele, însufleţite, patriotic, 
doar în culorile drapelului 

Franţei: roșu, alb și albastru. 
Evident, aceste lucrări de mari 
dimensiuni își dezvăluie deta-

liile, doar de la înălţime. Cea 
mai recentă lucrare, cea din 

imaginea mare, din dreapta, 
a fost realizată pe acoperișul 
Paris Parc Expo și înfăţișea-

ză o bunicuţă care doarme 
liniștită, învelită în drapelul 

francez, într-un pat traversat 
de o autostradă cu șase benzi. 
Lucrarea, realizată în opt zile, 

acoperă 83.000 m2. 
www.instagram.com/ellapitr

perspectivenemaivăzute

Uriașii adormiţi, 
ascunși în peisa-

jul urban, sunt 
realizaţi  de cei 

doi artiști, Ella și 
Pitr, iar uneltele 

artei lor sunt 
clasicii trafaleţii  

ai zugravilor ...
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Acrescut la o fermă, în Olanda, și a 
început să deseneze pe masa din 
bucătărie. Întâmplător sau nu, de 
atunci, Christa Rijneveld crează 

noi realităţi. La opt ani, a fost respinsă la 
școala de artă și, pentru o lungă perioadă de 
timp, s-a simţit învinsă, renunţând să mai 
deseneze. După ani, în care nu s-a atins de 
instrumente dedicate artei, Christa a pără-
sit Europa în favoarea Canadei, de care s-a 
îndrăgostit iremediabil.
La scurtă vreme după mutarea în Canada, 
a început să deseneze din nou și a realizat 
că nu cariera de model sau finalizarea stu-
diilor în literatură reprezintă chemarea ei. 
Schiţele, desenele, lucrările, mai apoi, au 
devenit tot mai complexe, elaborate și pre-
cise – artista mărturisind că, pentru ea, 
perfecţiunea în transpunerea propriei vizi-
uni reprezintă, acum, totul.
Inspiraţia ei o reprezintă munţii și meta-
fora lor: cât de greu este să îi urci și cât de  
mult ești răsplătit de călătoria până în vârf. 
"Am ales să reprezint prin simplitate gran-
doarea munţilor, cu linii și puncte, ce îmi 
oferă posibilitatea să dezvălui mișcarea a 
ceva ce pare perfect inert." 

#christarijn
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Sunt Sersescu Răz-
van, am absolvit li-
ceul de Arte Plasti-
ce Nicolae Tonitza, 

din București. 
Mi-am petrecut o mare 
parte din timp desenând, 
încă de când eram foar-
te mic. Mi-au plăcut, în 
general, lucrările cu un 
design puternic așa că, de 
la desenele animate până 
la benzile desenate, arta 
urbană, graphic design, 
plus multe alte forme ar-
tistice, au reprezentat un subiect de 
influenţă în viaţa mea. Când am înce-
put liceul, am luat lucrurile în serios 
și m-am concentrat pe îmbunătăţirea 
tehnicii și a mă dezvolta artistic.
Am învăţat mare parte din lucruri pe 
cont propriu, prin studiu individual, 
având acces la o multitudine de resur-
se atat din mediile tradiţionale clasice 
cât și din cele digitale sau cultura mo-
dernă.
Nu cred că am avut o direcţie artistică 
pe care m-am axat categoric, nicioda-
tă, însă benzile desenate și-au pus mult 
amprenta în lucrările mele, mai ales 
prin detaliile care le domină. Îmi pla-
ce să descopăr mereu artiști noi și mo-
dalităţi de exprimare inovatoare iar 
cu ajutorul site-urilor dedicate artei, 
am început să îmi formez colecţii de 
lucrări din care extrag abordări diferi-
te, concepte de personaj, surprinderea 
unei atmosfere, compoziţia, schema de 
culori sau detaliul de pe un costum, pe 
care, cu timpul, le trec prin filtrul pro-
priu și le încorporez în ceea ce fac.
În prezent, urmez un curs de animaţie 
în cadrul Universitatii Nationale de 
Arte Teatrale “I.L.Caragiale” din Bucu-
rești.  Cred că arta, în general, ar trebui 
privită dintr-o perspectivă obiectivă și 
apreciată atât prin prisma artistului 
cât și prin părerea subiectivă – astfel 
am reușit să rămân deschis și să învăţ 
să descopăr cât mai multe lucruri din 
orice domeniu artistic, legând elemen-
te între stiluri și medii de lucru.
Răzvan este câștigătorul concursu-
lui tematic organizat de Haloween, 
pe Facebook și Instagram,
de MolotowRomania. 

www.instagram.com/sser.ress
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Hrana, îmbrăcămintea și hârtia 
sunt făcute din plante. Dezvol-
tarea de noi medicamente se ba-
zează întotdeauna pe un model 

natural. Chiar și antibioticul - una dintre 
cele mai importante descoperiri ale seco-
lului XX, care a salvat vieţile nenumărate-
lor persoane - este doar imitaţia unui pro-
ces natural. Și, cum rămâne cu cânepa?
O CULTIVĂM DE MII DE ANI 
Această plantă valoroasă este folosită încă 
de acum 10.000 de ani, datorită proprie-
tăţilor sale diverse. De mii de ani, ea oferă 
fibre, ulei valoros și substanţe medicamen-
toase, până când a fost ostracizată, din 
motive economice. Dar, aici, în Europa, 
are condiţii prielnice de creștere, pentru 
că planta e robustă și cine o cultivă poate 
jongla cu abilităţile sale, și sperăm că dru-
mul ei nu a ajuns încă la capăt. Deși există 
unele iniţiative care promovează cultiva-
rea de cânepă, și unele persoane private 
pot chiar cumpăra seminţe, există încă un 
drum lung de mers. 
CE POATE FACE CÂNEPA PENTRU NOI
CO2 Pe măsură ce crește, cânepa produce 
tone de oxigen, pentru care transformă di-
oxidul de carbon în substanţa vitală, prin 
fotosinteză. O tonă de cânepă produce două 
tone de oxigen, în timpul creșterii sale. 
Textile În timp ce bumbacul, din care 
sunt fabricate cele mai multe dintre hai-
nele și textilele noastre, trebuie să fie im-
portat din zone îndepărtate ale globului, 
cânepa poate crește la nivel local. În plus, 
bumbacul este foarte sensibil și consumă 
multă apă, în timpul creșterii sale. Pentru 
producerea unui kilogram de bumbac pen-
tru ţesături, sunt necesari nu mai puţin de 
11.000 de litri de apă. În plus, sunt folosite 
numeroase ierbicide și alte toxine pentru a 
crește, cu succes, plantele.

Producţia de bumbac reprezintă un sfert 
din toate toxinele arabile pulverizate la 
nivel mondial. O situaţie de neimaginat în 
faţa unei planete în care tot mai mulţi oa-
meni au nevoie de îmbrăcăminte și hrană. 
Cânepa comercială, pe de altă parte, con-
sumă doar o fracţiune din cantitatea de 
apă necesară bumbacului, și anume 2500 
de litri. Planta este rezistentă, mai puţin 
predispusă la dăunători și nu trebuie să 
fie tratată cu pesticide. Toate hainele pot fi 
realizate din cânepă, exact la aceeași cali-
tate ca cele din bumbac. Ce ușurare ar fi 
pentru ecosistemul planetei noastre...
TEXTILELE DIN CÂNEPĂ
Există dovezi că, în China, deja în anul 28, 
e.n., apăreau confecţii din fibre de cânepă. 
Dar, un material textil conservat a fost da-
tat în anul 1.000 Î.Hr.
Iar în secolul al XVII-lea, textilele de câ-
nepă au experimentat un boom real. Tot 
atunci, deoarece transportul maritim a 
cunoscut o epocă de glorie, iar navelele 
aveau vele, tot cânepa era folosită pentru 
tachelaj (ansamblul parâmelor folosite 
la manevrarea pânzelor și a vergilor pe o 
navă), pentru corzi, plase și steaguri, pre-
cum și pentru uniformele marinarilor, 
pentru că fibrele sunt rezistente la rupere 
și la umezeală. Și chiar și ţesăturile care 
nu mai erau purtate nu erau aruncate la 
gunoi, acestea deveneau o materie primă 
valoroasă, deoarece de la vele, frânghii și 
îmbrăcăminte ce nu mai erau folosite, fi-
brele de cânepă erau transformate în pas-
tă, pentru producţia de hârtie.
Producţia europeană de textile a expe-
rimentat o perioadă bună și productivă 
până în secolul al XVIII-lea.
Industrializarea și interzicerea cultivării 
plantei i-au adus declinul, iar bumbacul 
și-a început marșul triumfal, peste lume. 
În plus, tot mai puţine nave cu vele au în-

ceput să navigheze, iar fibrele sintetice le-
au înlocuit pe cele naturale.
RENAȘTEREA PLANTEI DE CÂNEPĂ
Să fie oare de modă veche cei care-și doresc 
relansarea culturilor de cânepă? Nu, aceș-
tia sunt oamenii care recunosc potenţialul 
ecologic și economic al unei culturi native 
pentru plasarea noastră geografică.
În plus, cânepa nu este doar o plantă uti-
lă, dar, de asemenea, o plantă medicinală. 
Canabisul este încă folosit ca un leac.
Extractele din cânepă încă puteau fi, până 
acum câteva decenii, cumpărate legal, din 
orice farmacie. Desigur, interesele unei in-
dustrii stau în calea continuării producţiei 
de cânepă și utilizării acesteia.
Să aruncăm o privire la unele date inte-
resante, din istoria acestei plante, pe care 
mulţi nu o știu...
CIFRE ȘI FAPTE
Cu 12.000 de ani în urmă, existau deja pri-
mele urme de utilizare a cânepei, în Asia. 
Bine-cunoscuta plantă Cannabis sativa 
este nativă aici, mai precis în Asia de Est.
În Tübingen, un oraș în sud-vestul Ger-
maniei, au fost găsite seminţe de cânepă 
datând din anul 5.500 Î.Hr. Cu 4.300 de 
ani în urmă, era deja descris modul în care 
cânepa poate fi folosită ca un medicament.
În jurul anului 960 Î.Hr., regele Solomon 
a ordonat fabricarea unui număr mare de 
corzi de cânepă, pentru construcţia tem-
plului, primul templu din Ierusalim, care 
a fost lăcașul sfânt al vechilor evrei. 
În jurul anului 800 î.Hr., sciţii nomazi 
(popoarele din răsăritul Europei erau de-
numiţi sciţi, de către scriitorii antici) au 
răspândit cânepa extensiv, sporind pro-
ducţia prin mărirea suprafeţelor cultivate.
Cu 2500 de ani în urmă, seminţele de câne-
pă erau un cadou de înmormântare popular, 
în rândul germanilor și celţilor. În China, 
impozitele erau plătite în cânepă și tot aici a 

fost dezvoltată prima hârtie de cânepă.
Cu 1600 de ani în urmă, englezii și germa-
nii au început să cultive planta.
În jurul anului 900, Charlemagne (Carol 
cel Mare, rege al francilor, din 768 până 
la moarte, și fondator al Imperiului Caro-
lingian) angajează fermierii din ţara sa la 
cultivarea de cânepă, seminţele devenind 
un mijloc de plată pentru impozite.
În 1390, prima fabrică de hârtie, destinată 
producţiei de masă, a fost deschisă la Nür-
nberg, un oraș din Franconia Mijlocie, 
landul Bavaria, Germania. Materia primă 
era o pastă din zdrenţe din cânepă.
În anul 1450, s-a tipărit prima Biblie, pe 
hârtie de cânepă.
Dar cultura importantă a fost interzisă, în 
tot mai multe locuri, și înlocuită de alte so-
luţii, adesea sintetice. În anii 1990, a deve-
nit clar că interzicerea plantei și a produ-
selor sale a fost rezultatul considerentelor 
economice. O concurenţă puternică urma 
să fie eliminată. 
Mulţi experţi sunt în favoarea reutilizării 
cânepei. Din această plantă nativă se pot 
produce hârtie, textile și produse alimen-
tare și, de asemenea, are potenţialul de a 
aduce o contribuţie importantă la proteja-
rea climei. Crește extrem de repede, apro-
ximativ patru metri în o sută de zile (până 
la 10 cm pe zi), nu necesită îngrășământ 
sau insecticide, și aproximativ 97% din 
plantă poate fi procesată - fibre, seminţe, 
frunze, flori. Cânepa are o rezistenţă na-
turală împotriva dăunătorilor, pentru că 
anumite proteine din plantă ţin la dis-
tanţă insectele și șoarecii. Din aceste mo-
tive, planta poate fi folosită la tencuieli izo-
latoare, fiind foarte eficientă la diferenţele 
de temperatură, dar și împotriva formării 
mucegaiului.
ELIXIR DE FRUMUSEŢE
Acizii grași nesaturaţi Omega-3 și Ome-
ga-6 conţinuţi în uleiul de cânepă nu numai 
că au un efect regenerator și de reînnoire a 
celulelor, dar și întăresc funcţia naturală 
de protecţie a pielii. În același timp, acizii 
grași asigură umiditatea - pielea uscată, 
tensionată devine rapid, din nou, suplă. 
Părul, de asemenea, beneficiază de aceste 
virtuţi: șampoanele pe bază de ulei de câ-
nepă sunt remediul perfect natural pentru 
scalpul sensibil și părul uscat.
Superplanta verde s-a dovedit a fi un ade-
vărat panaceu pentru pielea cu acnee, 
deoarece canabidiolul conţinut are un 
efect puternic antiinflamator. În același 
timp, acesta încetinește în mod natural 
supraproducţia de sebum, fără să usuce 
pielea - deseori un efect secundar dure-
ros al produselor antiacneice. Când vine 
vorba de antiîmbătrânire, cânepa, de ase-
menea punctează scoruri ridicate: există 
mulţi antioxidanţi în plantă care prote-
jează împotriva influenţelor dăunătoare 
ale mediului și poluării, pielea rămânând 
elastică. 
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Încă de la momentul în care omul a re-
alizat că are conștiinţă de sine, cel mai 
probabil, primele întrebări au fost: cine 
sunt?, de unde vin?, cum am ajuns aici?, 

încotro mă îndrept?  În vreme ce religiile 
au răspunsuri antitetice și nu pot cădea de 
acord asupra unor răspunsuri rezonabile, 
o temă recurentă capătă o tot mai impor-
tantă anvergură – Universul nu este ni-
cidecum terenul de joacă al unui coder și 
nici rodul unor lungi serii de întâmplări, 
posibilităţi și șanse ci, mai degrabă, un vast 
ocean care abundă de inteligenţă profun-
dă, în care totul este interconectat.
În best-seller-ul "The Source Field Inves-
tigations", autorul David Wilcock propune 
întrebarea "s-ar putea ca spaţiul, timpul, 
energia, materia, viaţa biologică și conștiin-
ţa să fie, toate, produsul unei singure surse?" 
și încearcă să ofere răspunsuri ce decurg 
din câteva experimente știinţifice cel pu-
ţin ciudate, dar care conduc spre un singur 
răspuns – da, există un Câmp-Sursă  care 
conectează totul, în Univers. 

Iată, mai jos câteva experimente știinţifice, 
care susţin teoria Câmpului-Sursă:
Dr. Cleve Backster descoperă că 
plantele percep agresiunile și au 
percepţie extrasenzorială
Cleveland Backster a fost cercetător și spe-
cialist în interogatorii pentru CIA. El a fost 
cel care a dezvoltat prima evaluare nume-
rică standardizată, în interpretările rezul-
tatelor poligrafice.
La 2 Februarie 1966, secretara lui Backs-
ter a cumpărat două plante, pentru birou  – 
un Ficus și o Dracaena. Backster petrecea 
mult timp la birou, rămânând chiar și pes-
te noapte. Într-o dimineaţă, i-a venit ideea 
să conecteze planta dracaena la poligraf, 
să vadă ce se întâmplă. Foarte surprins, a 
constat că planta avea o activitate electrică 
foarte asemănătoare cu a fiinţelor, motiv 
pentru care a decis să continue, mai apro-
fundat, experimentele. 
A început prin a își imagina că pune, pe una 
dintre frunze, cateva picături de cafea – ni-
cio reacţie; apoi, doar s-a gândit că apropie 
flacăra unei brichete de plantă – indicatoa-

rele poligrafului au luat-o, brusc, razna! 
Backster sublinia, în lucrarea sa ulterioară 
"Primary Perception", că nu a rostit niciun 
cuvânt, doar a gândit acţiunea respectivă 
iar planta s-a comportat de parcă i-ar fi citit 
gândurile. Cleve Backster a descoperit că 
plantele percep ameninţările fie și numai 
dacă acestea sunt formulate mental, fără o 
acţiune concretă. Mai apoi, cercetătorul a 
adus lângă plantă o cutie de chibrituri, fără 
să scoată o vorbă. Din nou, acele poligrafu-
lui au început să se zbată frenetic și, doar 
după ce a renunţat la ideea de a face rău 
plantei și a îndepărtat chibriturile, indica-
torii au revenit la normal.
În timp, după numeroase experimente și 
studii, Backster a descoperit că având gri-
jă de plante, acestea par să-i monitorizeze 
gândurile și să reacţioneze la gândurile 
și sentimentele sale. Mai mult, într-o zi, a 
observat că una dintre plantele pe care le 
avea acasă a reacţionat foarte puternic, în 
momentul în care a turnat apă fierbinte, în 
chiuvetă. Și-a dat seama, ulterior, că scur-
gerea era plină de bacterii, care au reacţi-

onat la trauma pe care le-o produsese, iar 
planta a perceput durerea acestora drept o 
potenţială ameninţare la adresa ei...
În timpul unui studiu, efectuat la Univer-
sitatea Yale, Backster a legat un ou de po-
ligraful său și, spre stupefacţia tuturor, a 
început să "ţipe" atunci când alte ouă erau 
puse în apă clocotită...
Cercetările au continuat mulţi ani, urmă-
rindu-se efectele interacţiunilor, reale sau 
imaginare, asupra unei pleiade de fiinţe, 
care au reacţionat instantaneu chiar și când 
erau puse în Cuști Faraday sau la mare dis-
tanţă unele faţă de altele. “Am certitudinea 
că informaţia care trece de la plante, la bac-
terii, la insecte, la animale și la oameni nu 
are un suport electromagnetic, nu o oprește 
niciun fel de câmp fizic și distanţele pe care 
se propagă instantaneu sunt, cel mai proba-
bil, infinite” scria dr. Cleve Backster în car-
tea sa, Primary Perception. 
Dr. Jacobo Grinsberg descoperă că 
mintea cuplurilor este conectată la 
un câmp nedetectabil
Jacobo Grinberg a fost un cercetător mexi-

can ce a studiat extensiv domeniile șama-
nismului, meditaţiei și telepatiei. După ce a 
fost martorul unei intervenţii de "chirurgie 
psihică", a dezvoltat teoria conform căreia 
există un "câmp neuronal" ce reacţionează 
și este conectat cu creierul.
Dr. Grinsberg a constatat că meditaţia, rea-
lizată de cupluri, conduce la sincronizarea 
undelor emise de creier și că acest fenomen 
continuă, chiar dacă subiecţii sunt sepa-
raţi la distanţe mari și plasaţi în camere ce 
ecranează orice unde electromagnetice. 
De exemplu, când Grinsberg a îndreptat 
raza unei lanterne spre ochii unuia, parte-
nerul din camera alăturată a avut o reacţie 
similară, înregistrată pe aparatul poligraf. 
Dr. William Braud demonstrează 
efectul "cineva se uită la mine" 
Dr. William Braud a fost un psiholog și pa-
rapsiholog american, binecunoscut pentru 
experimentele sale în domeniile psihoki-
neziei și influenţei mentale asupra siste-
melor vii.
Potrivit autoarei Lynne McTaggart, Dr. 
Braun își începea experimentele prin în-
cercări de a transfera gânduri/emoţii către 
unul din elevii săi aflat sub hipnoză. Astfel, 
când Braun se ciupea de mână, studentul 
său simţea durere; când își trecea mâna 
deasupra unei flăcări, elevul simţea o ar-
sură; când se gândea la o barcă, subiectul 
începea să o descrie.
Braun a ajuns să publice, în reviste de ști-
inţă reputate, mai mult de 250 de articole 
care descriau, știinţific, experimente pre-
cum cele anterioare. Unul dintre primele 
experimente efectuate cu rigurozitae știin-
ţifică, a fost să conecteze pești Apteronotus 
Albifrons – aceștia emit semnale electrice 
la fiecare mișcare pe care o fac – la electro-
zi, cerând, apoi, participanţilor la experi-
ment (în majoritate, studenţi) să încerce 
să schimbe direcţia spre care înotau peștii, 
folosindu-și doar intenţia, transmisă doar 
mental.
Ulterior, Braud a dorit să studieze foarte 
controversata situaţie, în care suntem con-
știenţi când cineva se uită la noi. A pus un 
subiect, ales aleator dintr-un grup, într-o 
încăpere și a instalat o cameră de filmat, 
alături de acesta. Subiectul a fost conectat 
la un aparat poligraf. În camera alăturată, 
se putea vedea, pe un ecran, faţa subiectu-
lui. Un al doilea participant la experiment,  
a fost rugat să se uite insistent la chipul 
de pe ecran și să încerce astfel să-i atragă 
atenţia persoanei filmate, însă doar când i 
se va cere în mod specific acest lucru.
Atunci când persoana din prima cameră 
era observată, activitatea electromagne-
tică înregistrată la nivelul pielii acesteia a 
crescut cu peste 60%, faţă de momentele 
în care nu o privea nimeni... Cercetările lui 
Braun, sistematice și foarte numeroase, au 
revelat faptul că oamenii își pot transmite 
gândurile unul altuia și să creeze reacţii de 
care nu ne dăm seama în mod conștient.

Vizualizarea la distanţă sugerează 
că totul, în Univers, este conectat
Cu toate că pare o șarlatanie perfectă, vi-
zualizarea la distanţă nu mai este de mult 
pusă sub semnul întrebării, în ce privește 
concluziile. Singura și cea mai mare pro-
blemă este reprezentată de modalitatea 
prin care anumite persoane, antrenate, 
reușesc să descrie, locuri, lucruri, situaţii, 
aflate la distanţe foarte mari și despre care 
nu aveau habar, înainte de a li se cere să își 
îndrepte atenţia spre acestea. Fenomenul a 
fost îndelung studiat în ultimul secol, fiind 
utilizat, de exemplu, în timpul Războiului 
Rece, atât de americani cât și de sovietici, 
pentru a se spiona reciproc.
Brenda Dunne și Robert Jahn de laPrince-
ton University au condus un studiu în care 
au antrenat 48 de persoane obișnuite în vi-
zualizarea la distanţă. Astfel, unei persoa-
ne i se cerea să "viziteze" o locaţie aleasă 
la întâmplare, aflată la cel puţin 8000 km 
distanţă, și să descrie cât mai exact ce vede.
Din cele 336 de teste realizate, 283 au pro-
dus rezultate semnificativ exacte – șansele 
ca lucrurile să se potrivească întâmplător 
fiind de un miliard la 1. 
O altă echipă care a studiat acest fenom-
nen, condusă de Dr. Ray Hyman, un scep-
tic declarat al vizualizării la distanţă, a 
concluzionat rezultate mult prea solide și 
specifice pentru a fi încadrate în categoria 
"întâmplări și coincidenţe". În experimen-
tele efectuate de această echipă s-au utilizat 
doar camere izolate electromagnetic, din 
care subiecţii, persoane obișnuite, raportau 
detalii despre locaţii alese aleator.
Unul dintre cele mai bizare efecte, înregis-
trate de subiecţi care căpătaseră deja expe-
rienţă în observările la distanţă a fost acela 
că aceștia înregistrau evenimente care nu 
avuseseră încă loc, în timpul nostru.
Există, cu adevărat,
Câmpul-Sursă?
Așa cum demonstrează experimentele 
practice, probabilitatea ca un câmp aso-
ciat conștiinţei să prevaleze în Univers și 
acesta să constituie fundamentul funcţi-
onării tuturor fiinţelor și lucrurilor este 
prea mare pentru a face abstracţie de ea. Și, 
dacă există, urmează să răspundem vasti-
tăţii de întrebări care decurg: este realita-
tea noastră o proiecţie holografică a acestei 
conștiinţe universale unificate? de unde a 
apărut acest câmp-sursă? de ce existăm în 
această formă, dacă totul este o proiecţie a 
ceva mult mai profund?
Aceste mistere, deocamdată nedezlegate, 
care cuprind spaţiul, timpul, energia, ma-
teria și conștiinţa sunt, de fapt, întrebările 
fundamentale ale existenţei noastre. Și, se 
pare că suntem acum la apogeul acestei cu-
noașteri sacre - cunoștinţe care de milenii 
ne așteaptă să le re-accesăm. Imaginaţi-vă 
potenţialul vieţii, așa cum îl cunoaștem, 
dacă am înţelege această inteligenţă uni-
versală. 
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