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S� neid�  Pen Romania 
susţine educaţia copiilor 
din SOS Satele Copiilor 
România. Ajută-i şi tu 
să viseze la un viitor mai 
bun, cu SMS la 8844, 
mesaj MAMA. Intră 
aici, pentru detalii:
www.sos-satelecopiilor.ro/cum-poti-ajuta/

susţine

http://www.sos-satelecopiilor.ro/cum-poti-ajuta/


decembrie/2021_aperta  54  aperta_decembrie/2021

On thecover 
a AlexBaciu, epic

CONSTANŢA 2021
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Lucrarea „Dincolo de ape” este cea mai mare lucrare purificatoare de aer 
din lume cu o dimensiune de 2000 metri pătraţi și este un semnal de 
alarmă vis-a-vis de comportamentul nostru distructiv faţă de natură și în 
special de mediul acvatic. Am avut șansa de a-mi depăși niște limite și a 

lucra la un record, un mural de o dimensiune uriașă, deocamdată unică în Româ-
nia. Prin dimensiunea picturii murale, ne propunem să aducem în conștientul 
colectiv importanţa menţinerii unui mediu curat și sănătos pentru noi și pentru 
generaţiile următoare.  Această lucrare este realizată cu vopsea cu proprietăţi 
speciale de purificare a aerului.  FOTO: ARHIVA ALEX BACIU

SKETCHER
TWIN MARKER

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII SELECTAŢI
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app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA=

Olucrare murală 
cu totul unică, 
realizată de 
Alex Baciu la 

Constanţa (imaginea 
alăturată), pentru că ea va 
dispărea în forma sa fizică 
și va continua să existe, 
pentru eternitate, numai 
sub formă de NFT. Lucra-
rea face parte dintr-un lot 
de NFT-uri, asamblat de 
Anca Poterașu Gallery, 
care reunește mai mulţi 
artiști români și care 
poate fi admirat aici:

Alex Baciu: "Această lucrare 
este un zoom-in al realităţii 
actuale pe care o experi-
mentăm, un portret al ceea 
ce suntem acum, ca fiinţe, 
un chip brăzdat de forme 
alegorice, de peisaje, de 
sentimente, de emoţii, care, 
toate, ne emană din interior  
prin piele, ne marchează și 
ne lasă urme permanente, 
însă antitetic tatuajului." 

https://app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA=
http://app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA= 
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Pentru al treilea an con-
secutiv, Strad'Art Târgu 
Jiu, festival imaginat și 
creat de Adrian Oniga, 

alături de echipa sa, se dovedeș-
te și în acest an unul din repere-
le StreetArt-ului din România. 
Artiști excepţionali — Lost 
Optics, Radu Pandele, Pisica 
Pătrată, Mazerschi Georgian 
și Wanda Hutira — au produs 
lucrări murale extraordina-
re, cum puţine se regăsesc în 
lume. Pentru că Strad'Art este 
un festival dedicat spiritului 
liber, în acest an, o mulţime de 
evenimente conexe l-au întregit: 
expoziţii artistice, concerte și... 
un meci de baschet de poveste 
între echipa Liceului Tudor Vla-
dimirescu și selecţionata "Pisica 
Pătrată".  
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ART BY RADU PANDELE

ART BY LOST OPTICS

ART BY PISCA PĂTRATĂ
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https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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PREMIUM BELTON
258+8+17 CULORI
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Showcase
a Strad'Art TÂRGU JIU 2021

ART BY MAZERSCHI SERGIU GEORGIAN

ART BY WANDA HUTIRA

ART BY PISCA PĂTRATĂ
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https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
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URBAN FINE ART
ACRYLIC SPRAY
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HTag Festival
GALAŢI

Cel mai nou 
festival de artă 
urbană, HTag, 
desfășurat la 

Galaţi, a uimit pe toată 
lumea prin standardul 
stratosferic pe care și l-a 
impus și prin lucrările 
de dimensiuni uriașe pe 
care a reușit să le ofere.
Cristian Scutaru, Radu 
Pandele, Bogdan Caza-
cincu, Harcea Pacea, Iluc, 
Mihai Alin, Andreea 
Toma, Roper, Cristian 
Corolenco au reușit să re-
creeze, practic, ambianţa 
urbană, în zonele în care 
au realizat excelentele lor 
lucrări murale.  

ART BY CRISTIAN SCUTARU ȘI ROPER

ART BY BOGDAN CAZACINCU ȘI MIHAIL ALIN

ART BY RADU PANDELE

ART BY CRISTIAN COROLENCO
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https://molotow-romania.ro/?s=urban+fine+art&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=urban+fine+art&post_type=product
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HTag Festival
GALAŢI

ART BY ILUC

ART BY HARCEA PACEA

ART BY ANDREEA TOMA
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https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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STOC 
NOU

ÎN
2022

COVERSALL
ACRYLIC & COLOR
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SISAF SIBIU 2021
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Considerată de mulţi cea mai bună ediţie a venerabilului, 
deja, Festival de artă stradală de la Sibiu, SISAF 2021  
Re:Think, a fost creuzetul în care s-au născut lucrări 
murale minunate, imaginate și produse de artiști excep-

ţionali — Cristian Scutaru, Nasca One, Dmitri Potapov, Andreea 
Toma, V-Light Crew, Harcea Pacea, Delia Cîrstea, Adrian Luţă și 
Para și Unu Unu Unu invers Unu.
Diversitatea stilurilor artiștilor, excelenţa în excuţia lucrărilor ar-
tistice murale și viziunea fascinantă în transpunerea temei cen-
trale a festivalului — Re:Think — au îmbogăţit vizual, o dată în 
plus, Sibiul.  Nu în cele din urmă, organizatorii festivalului SISAF, 
condus de Andrei Oltean, merită toate felicitările pentru alegerea 
locaţiilor unde au fost realizate muralele. 
FOTO: MAGGIE ASTALOȘIU. 

ART BY ANDREEA TOMA

ART BY HARCEA PACEA ȘI UNU UNU UNU INVERS UNU

ART BY BTA/POTAPOV DMITRI
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ART BY DELIA CÎRSTEA

ART BY CRISTIAN SCUTARU

ART BY ADRIAN LUŢĂ SI PARA

ART BY V-LIGHT CREW

ART BY NASCA ONE

https://molotow-romania.ro/?s=aqua+color&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=aqua+color&post_type=product
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Urbaniada
BRAȘOV 2021Showcase
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Festivalul „Urbaniada“, a conectat comunitatea 
din Brașov prin artă și activităţi sportive, pri-
ma ediţie a Festivalului de Artă și Cultură Ur-
bană „Urbaniada“, desfășurându-se pe Aleea de 

Sub Tâmpa, între 12-14 august. Evenimentul a promo-
vat cultura urbană – de la sporturi urbane la artă stra-
dală – și a reprezentat o platformă de exprimare pen-
tru creativitate în artă muzică și sport. Concerte live, 
competiţii și demonstraţii artistice și sportive, ateliere 
și artshop-uri, intervenţii culturale și instalaţii inter-
active, Aleea de sub Tâmpa a fost un playground nu 
doar artiști ci mai ales pentru public, care a putut par-
ticipa activ la toate activităţile propuse de acest eveni-
ment unic în România. 

MASTERPIECE
CALIGRAFIE URBANĂ

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

https://molotow-romania.ro/?s=masterpiece&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=masterpiece&post_type=product
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Schneider
Paint-It
2021

Street Delivery
București 2021

Showcase
a

MADE  WITH

După 15 ani de prezenţă continuă în spaţiul public, Street 
Delivery a invitat în 2021 cartierele Bucureștiului, să 
parcurgă orașul în joacă, în acest an devenind un eveni-
ment-manifest care și-a propus să cucerească străzile, 

concentrându-se pe copilărie, adolescenţă și recuperarea orașului. 
Street Delivery 2021 a reimaginat orașul ca pe o mare tablă de joc, 
cu proiecte răspândite în cartiere și recompuse online, dar și la pas, 
așa cum merită redescoperit orașul. Street Delivery-Leapșa — ce 
nume mai potrivit  care să definească spiritul ediţiei — a însemnat 
și deja tradiţionala, recompunere vizuală a orașului, prin realiza-
rea de lucrări murale, în acest an, Alex Baciu, Lună și Lucian San-
du Milea fiind artiștii care au dat culoare pereţilor. 

ART BY ALEX BACIU

ART BY LUCIAN SANDU MILEA

ART BY LUNĂ

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

EMPTY 
MARKERS SYSTEM

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

Street-art în faţa 
Case Poporului 
— un eveniment 
artistic organizat 

de CorArdens, în care 
artiștii Obie Platon, An-
dreea Toma și Bodgdan 
Cazacincu au realizat live 
lucrările lor. Obie Platon 
a conceput și decorat o in-
stalaţie specială de forma 
unui glob, luminat din in-
terior, iar Andreea și Bog-
dan au realizat picturi pe 
șevalet, în stilurile lor deja 
binecunoscute. Deși lucră-
rile artiștilor nu au fost 
expuse decât timp de trei 
zile, între 12-15 iulie, fap-
tul că arta urbană a fost 
bine primită și integrată 
în vecinătatea unei struc-
turi arhitecturale masive 
și anoste, precum Casa 
Poporului, nu face decât 
să ne bucure și să ne dea 
speranţă. 

ART BY OBIE PLATON

ART BY ANDREEA TOMA

ART BY BOGDAN CAZACINCU

https://molotow-romania.ro/pagina/1/?s=empty&post_type=product
https://molotow-romania.ro/pagina/1/?s=empty&post_type=product
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Un grup internațional de cercetători 
a aplicat metode din fizica teoretică 
pentru a investiga răspunsul electro-
magnetic al Marii Piramide la undele 
radio. Oamenii de știință au prezis că, 
în condiții de rezonanță, piramida poa-
te concentra energia electromagneti-
că în camerele sale interne și în cele de 
sub bază. În timp ce piramidele egip-
tene sunt înconjurate de multe mituri 
și legende, avem puține informații si-

gure din punct de vedere științific des-
pre proprietățile lor fizice. Fizicienii au 
încercat să deslușească de modul în 
care Marea Piramidă ar interacționa 
cu undele electromagnetice de lungi-
me proporțională sau, cu alte cuvinte, 
rezonante. Calculele au arătat că, în 
starea de rezonanță, piramida poate 
concentra energia electromagnetică 
în camerele interne ale piramidei, pre-
cum și sub baza acesteia, unde se află 
a treia cameră neterminată.

Pentru a afla câți bani sunt în lume 
(cu aproximație, evident) ar trebui 
să începem prin a întreba: „Câți bani 
sunt în dolari americani?”, pentru că 
statisticile din SUA sunt ușor de gă-
sit, iar dolarul este una dintre cele 
mai populare valute. Prima modali-
tate de a aborda problema ar putea 
fi: „Câți bani, în numerar, sunt în mo-
neda SUA?” — dacă adunăm toate 
bancnotele și monedele disponibile 
astăzi — cele din buzunarele și de 
sub saltelele oamenilor, banii aflați în 
seifurile băncilor și toate depozitele 
pe care acele bănci le au  — potrivit 
Rezervei Federale, în martie 2021, au 
existat 5,8 trilioane de dolari în fluxul 
de aprovizionare.
Pare o sumă incredibilă, dar gân-
diți-vă astfel: conform recensă-

mântului din SUA, în mai 2021 erau 
332.290.964 de persoane, în SUA. 
Dacă ați lua toți banii fizici și i-ați îm-
părți în mod egal, fiecărei persoană 
i-ar reveni aproximativ 17.454 USD, în 
numerar. Evident, lipsesc niște bani, 
dar există o explicație simplă pen-
tru asta: Rezerva Federală spune că, 
în orice moment, între o jumătate și 
două treimi din masa monetară în do-
lari americani, se află în străinătate. 
Pentru a merge mai departe, în total, 
convertind toți banii din lume în do-
larii americani, am avea aproximativ 
$ 40 trilioane USD. Este o sumă enor-
mă, însă ea este doar o fracțiune din 
totalul banilor aflați în circulație, cash 
și în formă electronică, estimarea cea 
mai pertinentă fiind că vorbim despre 
$1,3 catralioane USD...

în acest 
număr:

B2B:aperta.ro

@MolotowRomania
@SchneiderRomania
@CariocaRomania
@ApertaShop
@UrbanFineArt
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TOŢI BANII DIN LUMETOŢI BANII DIN LUME

http://aperta.ro
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https://www.facebook.com/CariocaRomania/
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https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-voice-2021/
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Timp de secole, opera celebrului pictor flamand Jan 
van Eyck (c. 1390-1441), i-a uimit pe istoricii artei. Van Eyck este renumit pentru 
utilizarea empirică a perspectivei, dar mulți s-au străduit să găsească coerență 
geometrică în reprezentarea sa a spațiului. De la începutul anilor 1990, cerce-
tătorii au folosit analiza computerizată pentru a încerca să înțeleagă utilizarea 
perspectivei în picturile artistului, dar creațiile lui Van Eyck continuă să prezinte 
dificultăți în înțelegerea exactă chiar și utilizând analizeze cu algoritmii actuali.
Se presupune că dispozitivul lui Van Eyck ar fi fost unul deosebit de elaborat, 
cu mai multe "viziere oculare", distanțate egal de-a lungul unei axe înclinate, 
la fel ca punctele de fugă din Portretul Arnolfini (foto). Folosindu-l, van Eyck  ar 
fi putut contura părți ale lucrării pe benzi, precum imprimantele, schițând cu 
cărbune imaginile și pe care le-ar fi transferat ulterior pe pânza pe care picta.

Pentagonul crede că algoritmii dez-
voltați pentru perfecționarea AI-ului 
său sunt capabili să prezică evenimen-
tele „cu zile înainte” de a se petrece.
Experimentele cu AI ale armatei ame-
ricane devin deosebit de ambițioase, 
US Northern Command finalizând 
recent o serie de teste pentru Global 
Information Dominance Experiments 
(GIDE), o combinație de AI, cloud com-
puting și senzori care ar putea oferi 
Pentagonului capacitatea de a prezi-
ce cu acuratețe evenimente. Nu este 
atât de mistic pe cât pare, dar ar putea 
duce la o schimbare majoră în operați-
unile militare și guvernamentale.
Sistemul bazat pe învățarea automa-
tă observă modificări în datele brute, 
în timp real, care sugerează posibile 
probleme. Dacă imaginile prin satelit 
arată semne că submarinul unei nați-
uni rivale, de exemplu, se pregătește 
să părăsească portul, AI-ul ar putea 
semnala această mobilizare oferind 
scenarii posibile. În timp ce analiști-
lor militari le poate lua ore sau chiar 

zile pentru a verifica aceste informa-
ții, tehnologia GIDE ar putea trimite o 
alertă în câteva secunde.
Platforma ar putea fi folosită în lumea 
reală relativ curând, oficialii declarând 
că sunt „gata să pună în aplicare” sof-
tware-ul și l-ar putea valida la următo-
rul exercițiu global integrat din primă-
vara anului 2022.
Avantajele AI-ului sunt evidente — în 
loc să reacționeze doar la evenimente 
sau să se bazeze pe informații înve-
chite, Pentagonul ar putea lua măsuri 
proactive, cum ar fi desfășurarea de 
forțe sau creșterea apărării. Pentru 
că poate analiza și elabora scenarii 
posibile în timp real, tehnologia ce ur-
mează să fie folosită de Statele Unite 
ar putea fi utilă dacă previne un atac 
„surpriză” sau conduce la negocieri 
în loc de conflicte directe. În ciuda su-
periorității nete a armatei americane 
față de Rusia și China, informații perti-
nente par să confirme că între marile 
puteri are loc o cursă foarte periculoa-
să a dezvoltării tehnologice a AI.

New
a

O nouă cercetare a confirmat că re-
numitul producător de viori Antonio 
Stradivari și alții și-au tratat instru-
mentele cu substanțe chimice care le-
au produs sunetul unic, iar câteva din-
tre aceste substanțe chimice au fost 
identificate pentru prima dată.
Descoperirile actuale ale echipei de 
cercetare arată că boraxul, zincul, cu-
prul și alaunul - împreună cu apa de 
var - au fost folosite pentru a trata 
lemnul folosit în instrumente.
„Boraxul are o istorie lungă ca conser-
vant, începând cu vechii egipteni, care 
l-au folosit în mumificare și mai târziu 
ca insecticid”, a spus Nagyvary, cerce-
tătorul care și-a dedicat cariera înțele-
gerii secretelor vechilor lutieri.
Prezența acestor substanțe chimice 
indică o colaborare între producătorii 
de viori și spițeru local, din acea vre-
me. Atât Stradivari, cât și Guarneri 
ar fi vrut să-și trateze viorile pentru 
a preveni cariile să devoreze lemnul, 
deoarece infestările erau foarte răs-
pândite în acea vreme.
Cercetătorul afirmă că fiecare produ-
cător de viori a folosit, probabil, pro-
priile metode și rețete pentru a trata 
lemnul.

STRADIVARI,
DEZVĂLUIT

AI-ul PREZICE EVENIMENTE

DISPOZITIV 
OPTIC MISTERIOS 

FOLOSIT DE
JAN VAN EYCK

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2021/
https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2021/
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Oficialii egipteni susțin că au des-
coperit mormântul lui Alexandru 
cel Mare un oficial susținând că 
are dovezi că mormântul legen-
darului rege al antichității se află 
în Siwa, Egipt. Între 1995 și 1996 
a fost găsit un templu în zonă, 
despre care istoricii credeau că ar 
putea fi în concordanță cu mor-
mântul lui Alexandru cel Mare. 

Mormântul lui Alexandru cel Mare este considerat unul 
dintre „Sfintele Graal” ale descoperirilor arheologice și s-a 
spus că a fost găsit de mai multe ori în trecut, nereușin-
du-se demonstrarea fără tăgadă acestor afirmații.
Alexandru cel Mare este una dintre cele mai importante 
figuri din istorie, iar locul în care se află mormântul său ar 
atrage atenția istoricilor și arheologilor din întreaga lume.
Cel mai important lider al tuturor timpurilor
Mii de soldați l-au urmat. Ceea ce sunt acum țările mo-
derne din Turcia, Siria, Israel, Egipt și întreaga lume arabă 
modernă, au devenit grecești în mai puțin de zece ani. În 

câțiva ani, Alexandru cucerise tot drumul spre est până la 
granițele de vest ale Indiei. Planurile originale ale lui Ale-
xandru includeau o cucerire până la ultimul centimetru al 
Orientului, fiind consemnat în istorie că el că viziunea sa 
era să ajungă literalmente la „capătul lumii”. La numai 33 
de ani, Alexandru s-a îmbolnăvit brusc — până astăzi cau-
za bolii sale rămânând un mister — și a murit curând, într-o 
locație necunoscută din nordul Africii.

O nouă analiză a scrierilor antice su-
gerează că marinarii din Genova, ora-
șul natal al lui Cristofor Columb știau 
despre America cu 150 de ani înainte 
de „descoperirea” acesteia. Transcri-
ind și detaliind un document de la 
1345 al unui călugăr milanez, Galva-
neus Flamma, expertul în literatură 
latină medievală, profesorul Paolo 
Chiesa, a făcut o descoperire uimitoa-
re, într-un pasaj al scrierii, referitor la 
America de Nord. Potrivit lui Chiesa, 
documentul din 1345 sugerează că 
marinarii din Genova cunoșteau deja 
acest ținut, „Markland”/ „Marckalada” 
– menționat de unele surse islandeze 
și identificat de cercetători ca parte a 
coastei atlantice a  Americii de Nord 
(ținuturi care se presupune a fi penin-
sula Labrador sau Newfoundland). 
Traducând și analizând documen-
tul, profesorul Chiesa demonstrea-
ză cum Genova ar fi fost o „poartă” 
pentru știri și cum Galvaneus pare să 

audă, în mod informal, de zvonuri ale 
navigatorilor despre zone îndepărta-
te, care ar putea conduce la beneficii 
comerciale. „Ceea ce face ca pasajul 
(despre Marckalada) să fie excepți-
onal este localizarea sa geografică 
— Marckalada descrisă de Galva-
neus este „bogată în copaci”, spune 
profesorul Chiesa. El declară că ar 
trebui să „ne încredem” în Cronica 
Universalis a lui Galvaneus Flamma, 
deoarece în tot documentul autorul 
dezvăluie unde a auzit acele povești 
și susține afirmațiile sale cu elemen-
te extrase din relatări (legendare sau 
reale) aparținând tradițiilor anterioa-
re. „Marinarii amintiți de Galvaneus 
se pot încadra în această dinamică: 
genovezii ar fi putut aduce înapoi în 
orașul lor știri despre aceste melea-
guri, unele reale și altele fanteziste, 
pe care le-au auzit în porturile din 
nord de la marinari scoțieni, britanici, 
danezi, norvegieni cu cu care făceau 
schimburi comerciale”.
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A fost odată, un regat legendar, Srivi-
jaya, cunoscut în antichitate ca Insula 
Aurului, o civilizație cu bogății nespu-
se pe care exploratorii au încercat în 
zadar să o găsească, mult timp după 
dispariția sa inexplicabilă din istorie, în 
jurul secolului al XIV-lea. Acum, apar 
tot mai multe dovezi și relicve, care pot 
conduce la concluzia că Insula Aurului 
a fost, în sfârșit, descoperită. „În ulti-
mii cinci ani, au apărut lucruri extraor-
dinare — monede din toate perioade-
le, statui de aur, pietre prețioase, tot 
felul de lucruri despre care ați putea 
citi în Sinbad Marinarul și ați crede că 
e o legendă”, spune Dr. Sean Kingsley, 
arheolog.Legendara insulă se găsea 
la intersecția arterelor Drumului Mă-
tăsii Maritime, în insula Sumatra, pe 
râul Musi, o piață colosală în care se 
comercializau mărfuri locale, chine-
zești și arabe: „În timp ce lumea vesti-
că europeană intra în evul întunecat în 
secolul al VIII-lea, unul dintre cele mai 
mari regate ale lumii au erupt pe harta 
Asiei de Sud-Est. Timp de peste 300 de 
ani, conducătorii Srivijaya au stăpânit 
rutele comerciale dintre Orientul Mij-
lociu și China imperială.

INSULA 
AURULUI, 
REGĂSITĂ

AMERICA, DESCOPERITĂ CU 
MULT ÎNAINTE DE COLUMB

https://schneider-romania.ro/?s=callissima&post_type=product
https://schneider-romania.ro/?s=callissima&post_type=product
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Pandemia de Coronavirus ne-a pus 
în faţa unei mulţimi de provocări, 
iar copiilor — pentru prima oară 
în existenţa omenirii — le-a răpit 

libertatea de a merge la școală, de a inter-
acţiona și de a învăţa așa cum eram, din-
totdeauna, obișnuiţi. Școala la distanţă și 
lucratul de acasă, par să devină norme și 
nu excepţi, în aceste vremuri tulburi pe 
care le trăim, așa că de ce să nu transfor-
măm limitările în oportunităţi?
Dacă părinţii care lucrează de acasă au 
fost nevoiţi să-și amenajeze un colţișor 
în care să muncească, statisticile arată că 
mai puţin de jumătate din copii au pro-
priul spaţiu, amenajat acasă, pentru școa-
la la distanţă și facilitarea proceselor de 
învăţare. În mod evident, un spaţiu de bi-
rou, dedicat copilului, în care îi va plăcea 
să înveţe și în care s-ar simţi în largul său 
ar constitui un salt calitativ important 
faţă de zoom-urile și temele făcute în pat, 
în pijama, atunci când școala se desfășoa-
ră la distanţă.
Specialiștii în psihologia copiilor susţin 
că pentru a obţine cele mai bune rezul-
tate, spaţiul de lucru al copilului dum-
neavoastră ar trebui să aibă o suprafaţă 
curată și cu cât puţine obiecte care să le 
distragă atenţia. Un birou într-o cameră 
liniștită este ideal, iar când acest lucru 
nu este posibil, căutaţi o zonă în care să-i 
amenajaţi un colţișor, pentru birou.

DECORAŢI SPAŢIUL
Ajutându-vă la proiectarea spaţiului de 
lucru, copilul va dezvolta un sentiment 
de apartenenţă asupra acestuia, va iden-

tifica acel loc ca fiind al său și, dirijat cu 
grijă de părinte, îl va păstra și îngriji cu 
respect. Este important să încurajeăm 
copilul să-și decoreze spaţiul în orice mod 
alege, astfel încât să așteaptă cu nerăbda-
re să petreacă timp acolo, având totodată 
grijă să îi explicăm că acel spaţiu nu este 
un loc de joacă.
ORGANIZAŢI RECHIZITELE
Lucraţi alături de  copilul dumneavoastră 
pentru a-l ajuta să-și organizeze rechizite-
le necesare, adecvate vârstei.
Dacă copilul dumneavoastră nu poate să 
stea prea mult timp într-un loc, puteţi să-i 
spuneţi că este în regulă să stea în picioa-
re, în timp ce face temele.
NU UITAŢI DE PAUZE
Amintiţi-vă pauzele de mișcare și gustă-
rile sănătoase. Nu uitaţi de importanţa 
mișcării și a nutriţiei — poate fi un calvar 
pentru un copil de 6-8 ani să stea singur, 
câteva ore, fără să interacţioneze fizic cu 
nimeni de vârsta lui, prin urmare, con-
sumul nervos trebuie susţinut cu gustări 
sănătoase și momente de scurte exerciţii 
fizice. După ce a lucrat timp de 30 - 45 de 
minute, copilul dumneavoastră ar trebui 
să părăsească „biroul” pentru a face o pa-
uză, să iasă afară, dacă este posibil, și să 
se angajeze într-o activitate fizică, indife-
rent de vreme.
"LOCUL DE MUNCĂ" AL ȘCOLARULUI
Elemente care par puţin importante, pot 
avea efecte covârșitoare — pozitive sau 
negative. Să trecem în revistă pe cele mai 
importante dintre acestea:
 Masă și scaun, potrivite după înălţi-
mea copilului. Opţiunea ideală este mo-
bilierul reglabil pe înălţime, care crește 

odată cu copilul. Așezat pe un scaun, 
genunchii trebuie să fie îndoiţi în unghi 
drept!
Zonare. Pentru a împiedica copilul să 
fie distras de obiecte și jucării, biroul ar 
trebui să fie separat de zona de joacă. Este 
important să excludeţi din câmpul său 
vizual, cel puţin cele mai strălucitoare și 
mai mari jucării.
Lumina. Este mai bine dacă biroul la 
care stă, are o sursă de lumină naturală. 
Locaţia ideală este, desigur, lângă fereas-
tră. Pentru dreptaci, fereastra ar trebui 
să fie în partea stângă, iar dacă este stân-
gaci, în dreapta. Același lucru este valabil 
și pentru lampă.
Culoare. Pentru spaţiul în care învaţă, 
este mai bine să alegeţi culori pure, des-
chise, pentru că acestea reduc emotivita-
tea copilului și îl ajută să se adapteze mai 
ușor în acel mediu. Este ușor să adăugaţi 
dinamică unui spaţiu, cu accesorii colora-
te și ustensile de scris.
Depozitare. Asiguraţi-vă că sunt sufici-
ente rafturi sau sertare pentru a depozi-
ta caiete, manuale, rechizite. Dacă acest 
lucru nu este posibil, cumpăraţi rafturi 
mobile, acestea fiind destul de spaţioase.
Organizare. Pentru a organiza spaţiul, 
utilizaţi suporturi speciale sau căni pen-
tru pixuri și creioane. Organizatoarele 
și suporturile economisesc cu adevărat 
spaţiu și ajută la menţinerea curăţeniei și 
esteticii.
Ordine. Faceţi o regulă că ordinea pe 
masă, în cărţi și caiete să fie responsabi-
litatea copilului, nu a dumneavoastră. Or-
ganizaţi spaţiul împreună și motivaţi-vă 
copilul să îl întreţină singur. 

Copii &parenting
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Unde învaţă, acasă?

https://carioca-romania.ro/?s=metallic&post_type=product
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Câinii nu sunt deloc diferiți de stăpânii 
lor și știința validează această afirma-
ție, potrivit ultimelor cercetări. Desco-
peririle unui studiu japonez, publicat 
în jurnalul „Science”, dezvăluie că to-
varășii noștri canini experimentează 
aceeași explozie de oxitocină, hormo-
nul responsabil pentru dragoste și le-
gături, ca și noi atunci când se uită în 
ochii stăpânului lor.
Studiul a implicat proprietarii a 30 de 

câini din rasele labrador, schnauzer 
pitic, teckel, pudel, boxer, border collie 
și ciobănesc german cărora li s-a cerut 
să își privească prietenii patrupezi, cu 
dragoste. Rezultatul, uimitor, este că 
s-a constatat o creștere a nivelului de 
oxitocină, similar procentual cu reacția 
oamenilor, atunci când se uită în ochii 
celor dragi. Deci, pentru cei care sus-
țin că își iubesc animalele de companie 
ca și cum ar fi copilul lor — nu sunteți 
complet nebuni!

Pisica ta se cuibărește și se întinde 
pe pieptul tău, când citești în pat sau 
te uiți la televizor, și stă întinsă aco-
lo câteva minute, poate chiar câteva 
ore? Dacă acest lucru vă sună famili-
ar, ar trebui să vă simțiți foarte flatat. 
Este unul dintre cele mai înalte com-
plimente pe care le poate oferi o pi-
sică. Totul începe cu nevoile de bază 
ale unei feline de căldură și siguranță 
și se termină cu încrederea pisicii în 
tine. Multor pisici le place să se odih-
nească pe noi pentru că emanăm căl-
dură și le face pisicile să se simtă ul-
tra-confortabil. Așa că, uneori, după 
o zi lungă de joacă, felinele vor să ne 
stea în poale, pe burtă sau pe piept 
și nu este de mirare că multe ajung 
să adoarmă la scurt timp după aceea.

Experții spun că pisica ta trebuie să 
se simtă în siguranță cu tine pentru a 
se relaxa și a toarce — asta înseamnă 
că ghemotocul de blană te asociază 
cu siguranța și protecția. Deși pisicile 
noastre de companie ar fi considera-
te prădători dacă ar trăi în sălbăticie, 
este important să ne amintim că ar fi, 
de asemenea, pradă datorită dimen-
siunii lor mici.
Simțul olfactiv puternic al unei pisici 
ar putea explica, de asemenea, de ce 
se apropie de noi într-un mod atât de 
insiduos. Potrivit cercetărilor efectu-
ate, pisicile caută un miros familiar 
atunci când au nevoie de companie 
și cel al stăpânilor, cei care le hrănesc 
și ocrotesc, este de departe cel mai 
adânc întipărit în memoria lor

Pisicile siameze sunt hărți termice 
ambulante. Colorația lor caracteris-
tică rezultă dintr-o mutație încân-
tătoare a tirozinazei, o enzimă care 
produce melanina. Rezultatul? Tirozi-
naza la pisicile siameze este deosebit 
de sensibilă la temperatură, denatu-
randu-se la temperatura normală a 
corpului. Aceasta înseamnă că lângă 
corpul cald al pisicii, enzima nu funcți-
onează și melanina nu este produsă. 
Dar la extremitățile mai reci, cum ar 
fi coada, picioarele, urechile și botul, 
culoarea se intensifică. Când pisicile 
siameze se nasc, blana lor este albă, 
ceea ce are sens, având în vedere 
temperatura caldă a pântecului. În 
câteva săptămâni, modelul de culoa-
re apare. Pe măsură ce îmbătrânesc 
și devin în mod natural mai puțin ac-
tivi, devin și mai închise la culoare.

Considerăm că este un semn de afec-
țiune din partea câinilor atunci când 
ne ling — acest lucru poate fi adevă-
rat în multe cazuri, însă pot exista și 
alte explicații pentru gestul acesta.
Unele mici "pupături" pe gură reflec-
tă un comportament de liniștire, așa 
cum le fac mamele puilor lor. Acest 
gest transmite un sentiment de sigu-
ranță și confort.
Pe de altă parte, linsul este o moda-
litate prin care câinii pot aduna mai 
multe informații, iar acest comporta-
ment ajută aromele să ajungă până 
la organul vomeronazal al câinelui, 
acolo unde sunt interpretat semnale-
le olfactive — mirosul, după cum bine 
știm, fiind un simț deosebit de rafinat 
și important pentru canide. 

ietenicu blăniţă
a Siamezele sunt

hărţi termice

De ce ni-se cuibăresc
pisicile în braţe?

Câinii sunt ca oamenii

De ce ne ling câinii?
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Notiţe digitale sau pix și hârtie? 
Iată ce spune știinţa că este mai 
bine potrivit a face însemnări.
Potrivit înţelepciunii populare, 

procesul mecanic de transcriere a infor-
maţiilor dă întâietate scrisului de mână. 
Că o validare, analizele psihologilor rele-
vă că, interacţiunea dintre sarcinile fizice 
și mentale necesare pentru a pune pixul 
pe hârtie și a înregistra un gând creează 
o impresie (memorie) mai durabilă. Așa 
cum peniţa unui stilou lasă un semn pe 
foaie, sarcina în sine înscrie o anumită 
informaţie în materia noastră cenușie în-
tr-un mod în care tastarea nu o face.
Există ceva special în această acţiune — 
cunoscută oficial sub numele de ipoteza 
de codificare. Într-adevăr, o investigaţie 
de monitorizare a creierului uman, din 
2020, a constatat că atunci când subiec-
ţilor li s-a cerut să scrie sau să deseneze 
un cuvânt de mână, activitatea din zo-
nele creierului implicate în procesarea 
vizuală și a limbajului a fost sincronizată, 
ceea ce se crede că este crucial în forma-
rea memoriei. Activitatea din acele regi-
uni ale creierului a fost desincronizată 
atunci când subiecţii au tastat cuvintele, 
indicând faptul că ar putea să nu codifice 
informaţiile, cel puţin nu în același mod.
Dar, o altă serie de alte studii a arătat că 
este mult mai complicat decât atât — ti-
pul de informaţii pe care le înregistrăm și 
felul în care ni-le amintim, au o importan-
ţă neașteptată.
Poate cel mai proeminent studiu despre 
eficacitatea notiţelor de mână versus cele 
digitale a fost publicat în Psychological 
Science, în 2014. Autorii au descoperit că, 
în timp ce aceia care luau notiţe folosin-
du-se de instrumente digitale au luat mai 
multe notiţe la o anumită prelegere și că 
notele lor erau mai probabil să fie tran-
scripţii literale, tot acești au fost mai pu-
ţin capabili să sintetizeze concepte com-

plexe atunci când au fost ulterior testaţi 
în legătură cu conţinut. De fapt, într-unul 
dintre experimente, aceștia au avut re-
zultate mai proaste la întrebări, chiar și 
atunci când au avut ocazia să-și studieze 
notele înainte de test. Acest lucru a fost 
adevărat chiar și atunci când ei au fost 
instruiţi în mod explicit să evite luarea 
de notiţe textuale, ceea ce aparent i-ar fi 
încurajat să rezume și, prin urmare, să 
codifice informaţiile.
Aceste descoperiri pun sub semnul în-
trebării ipoteza concurenţei de stocare 
externă, care sugerează că volumul mai 
mare de note luate de utilizatorii de com-
putere le-ar putea permite să revizuiască 
mai amănunţit conţinutul și să-l codifice 
mai târziu. Alte studii au atribuit efica-
citatea mai scăzută a notelor dactilogra-
fiate gamei de distrageri disponibile pe 
un laptop și procesării mai superficiale 
necesare pentru a introduce informaţiile 
verbatim, mai degrabă decât a le rezuma 
pe hârtie. O serie de investigaţii a arătat 
că școlile care permit utilizarea laptopu-
rilor înregistrează o performanţă mai 
scăzută, iar cele care le interzic, constată 
performanţe îmbunătăţite. 
Am putea concluziona, în lumina celor 
expiuse mai sus, că note scrise de mână 
sunt varianta câștigătoare. În timp ce 
mai multe experimente au arătat avanta-
je ușoare pentru luarea manuală de note, 
autorii nu le-au considerat semnificative 
statistic. Atât performanţa faptică, cât și 
cea conceptuală au fost aproximativ echi-
valente între ambele grupuri. Un studiu 
din 2012 a constatat că studenţii care au 
transcris prelegerile pe computerele lor 
au avut de fapt o reamintire imediată mai 
bună decât cei care și-au scris notele pe 
hârtie. În plus, autorii au descoperit că 
transcrierea directă a dus la o reamintire 
mai mare decât luarea de note organizată 
— contrazicând ideea că sintetizarea in-
formaţiilor așa cum sunt prezentate are 

ca rezultat o reţinere superioară.
Alte încercări de a califica cele două abor-
dări au pus, de asemenea, sub semnul în-
trebării ipoteza de codificare. Un studiu 
din 2016 a constatat că, atunci când stu-
denţilor li s-a cerut să transcrie o serie de 
litere și propoziţii fie de mână, fie tastân-
du-le, amintirea acestora a fost superioa-
ră în rândul utilizatorilor de computere, 
dar recunoașterea informaţiilor a fost 
mai bună în rândul celor care au scris de 
mână. Adică, recitarea informaţiilor me-
morabile a fost mai ușoară pentru cei care 
și-au tastat notele, dar identificarea exac-
tă a aceleiași informaţii atunci când a fost 
prezentată din nou a fost mai simplă pen-
tru cei care le-au notat de mână. Un alt 
studiu relevă că elevii care folosesc pix și 
hârtie au, de asemenea, mai multe șanse 
să reproducă imagini și diagrame în noti-
ţele lor, pur și simplu pentru că le este mai 
ușor, acest lucru ducând la o înţelegere 
mai cuprinzătoare a conţinutului.
În cele din urmă, nu știm care abordare 
este superioară și, poate, cea mai bună 
întrebare este cum am putea optimiza 
exact luarea de notiţe.
Este demn de remarcat faptul că o mare 
parte din cercetările pe acest subiect 
au fost efectuate în medii educaţionale. 
Aceste perioade intense de studiu sunt 
unice în cea mai mare parte a vieţii noas-
tre — putem avea ocazional seminarii, în-
tâlniri și sesiuni de formare, dar probabil 
că aceste momente nu ating intensitatea 
de absorbţie a informaţiilor așteptată de 
la noi în anii noștri de școală. Acest lucru 
se reflectă în procentul de studenţi care 
raportează că au luat notiţe în timpul 
orei: Aproximativ 96%. Această serie de 
constatări aparent contradictorii indică 
complexitatea mijloacelor prin care creie-
rul nostru procesează și integrează fapte 
și idei noi. Și probabil se aplică, dacă nu 
exact, modului în care continuăm să în-
văţăm de-a lungul vieţii noastre.. 

Stilou sau tastatură?
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Există două tărâmuri în care avem 
tendinţa de a trăi: tărâmul previ-
zibilului și tărâmul posibilităţilor. 
Cea mai mare parte a lumii trăieș-

te în zona predictibilităţii. Aici, încercăm 
să controlăm și să prezicem viaţa, deoare-
ce acest lucru ne face să ne simţim în si-
guranţă și confortabil. Orice incertitudi-
ne, necunoscută sau pierderea controlului 
o resimţim profund inconfortabil. Iar dis-
confortul poate conduce la nesiguranţă.
Uneori, preferăm să avem dreptate des-
pre ceea ce ne temem, pentru că ne face 
să simţim ca și cum am avea o aparenţă 
de control. Dar atunci când suntem con-
centraţi pe protecţie împotriva oricărei 
potenţiale dureri, disconfort sau vână-
tăilor aplicate ego-ul nostru, ne ferim de 
inspiraţie, creativitate și oportunităţi. 
Creăm o viziune-tunel a realităţii noas-
tre: căutăm ceea ce poate merge prost în 
loc de ceea ce poate merge bine, jucăm 
să nu pierdem în loc să câștigăm, ne con-
centrăm pe probleme și nu pe soluţii, ne 
gândim la toate scenariile „ce-ar fi dacă” 
despre cum ceva nu va funcţiona în loc să 
luăm în considerare „Ce-ar fi dacă func-
ţionează?”. Ne transformăm obiectivele 
în „nevoi”, cum ar fi „Am nevoie ca acest 
lucru să se întâmple” și experimentăm 
lipsa până când se întâmplă, adesea înso-
ţită de o judecată de tipul „Sunt (sau nu) 
suficient”, la fiecare pas.
Generatorul nostru de apocaplipse imi-
nente sună ca o listă de griji, temeri și în-
grijorări, actualizată în fiecare non-stop. 
Și astfel, intrăm în gândirea binară: Bun 
sau rău, Corect sau greșit, Opţiunea A sau 
B, Totul sau nimic, Întotdeauna sau nici-
odată, etc.
Facem toate acestea pentru a menţine un 
fals sentiment de control și predictibili-
tate. Nu vrem să jucăm în tărâmul posi-

bilităţilor „ce-ar fi dacă” pentru că nu ne 
simţim în siguranţă. Preferăm să mun-
cim mai mult și să ne epuizăm pentru a 
rămâne în siguranţă, în zona de confort, 
a previzibilităţii. Alegem să izgonim ce 
iubim mai mult, de teamă să nu pierdem 
iluzoriul control al vieţii.
Când lucrurile nu merg așa cum am pla-
nificat, simţim imediat lipsa, în loc de 
posibilitatea incitantă să transformăm 
în mai bine ce ne-am planificat. Ne con-
centrăm pe ceea ce lipsește faţă de ceea 
ce a fost câștigat. Ne ţinem atât de strâns 
gândurile, opiniile și rezultatele dorite în-
cât nu lăsăm loc ca viaţa să iasă mai bine 
decât ne-am imaginat.
A trăi în predictibilitate blochează posibi-
lităţile infinite. De asemenea, ne înclină 
șansele către rezultate tip status quo — 
cum ar fi ceea ce majoritatea oamenilor 
cred că este posibil. Și dacă nu vezi rezul-
tatele pe care le dorești, s-ar putea să crezi 
că trebuie să muncești mai mult, mai 
multe ore sau s-ar putea să crezi că nu ești 
suficient de bun. Dar, de fapt, este posibil 
să nu fii încă suficient de curajos.
Câmpul posibilităţilor este tărâmul entu-
ziasmului, al viselor, al inovaţiei, al poten-
ţialului pur și al rezultatelor dincolo de 
înţelegere. Dar este și domeniul incertitu-
dinii, deoarece se desfășoară în paradig-
ma „ce-ar fi dacă”. Cei mai mulţi dintre 
noi nu doresc să experimentăm o posibilă 
frică și dezamăgire, așa că rămânem în 
paradigma siguranţei, predictibilului, re-
trăind aproape zilnic, aceeași zi.
POSIBIL ÎN LOC DE PREVIZIBIL
Secretul constă în a ne crește toleranţa la 
disconfort, iar asta se poate petrece înva-
ţând să trăim cu fricile, anxietăţile și dez-
amăgirile care vin din confruntarea cu 
incertitudinea. Pe măsură ce ne întărim 
emoţional, vom putea procesa frica și ne 
putea împăca cu ea. Puteţi face faţă cu cu-

raj oricăror îndoieli precum „Nu am ceea 
ce este necesar” și puteţi spune: „Chiar 
dacă se întâmplă cel mai rău lucru, tot 
vreau să merg pe această cale.” Ne vom 
găsi, astfel, în situaţia în care decidem 
ce vrem cu adevărat. Acest lucru ne con-
struiește stabil nucleul emoţional, astfel 
încât să ne simţim împăcaţi, indiferent 
de ceea ce se întâmplă.
Pășind în tărâmul posibilităţilor, re-
zultatele au nevoie de curaj. Fă-ţi visele 
mai mari decât temerile: imaginează-le 
cu toate cele cinci simţuri — ce vezi? ce 
auzi? ce simţi? ce parfum recunoști? Ce 
guști? Lasă acest vis al tău să prindă via-
ţă, ca și cum s-ar fi împlinit deja.
Este demonstrat, frica este un sentiment 
mai puternic decât bucuria,dar când vi-
sul tău domină frica ta, visul învinge, 
atâta timp poţi păstra credinţa în ceea ce 
proiectezi.
Sunt două moduri de a experimenta lu-
mea: Mi se întâmplă lucruri și Lucrurile 
mi se întâmplă. Primul te va ţine blocat în 
circumstanţe, iar al doilea îţi va da putere 
pentru a-ţi crea propriul viitor. 
Dacă propriul sistemul nervos nu se sim-
te în siguranţă probabil vom alege să ră-
mânem în tărâmul predictibilităţii până 
când vom considera că avem puterea 
emoţională pentru a trece în tărâmul po-
sibilităţilor. Este necesar să ţinem cont de 
ce simţim și să ascultăm semnalele inte-
rioare.
Emoţia cea ma i greu de ţinut în frâu este 
frica și dacă poţi dezvolta măiestria emo-
ţională pentru a o naviga, vei fi de neoprit. 
Pe măsură ce creezi mai multe dovezi des-
pre ceea ce este posibil, dincolo de ceea ce 
este previzibil, temerile tale se vor liniști 
și va deveni mai ușor să treci de la curaj 
la încredere. Prin consolidarea încrederii, 
vei începe să modelezi șansele și vei face 
imposibilul probabil. 

Produsele Wörther sunt disponibile
la parteneri selectaţi și

magazinul online aperta.shop
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Pasiune sau scop?
N nu reușiţi să vă hotărâţi ce ale-

geţi între pasiune sau scopul 
vostru în viaţă? Încercaţi să uti-
lizaţi testul de weekend, pentru 

că pasiunea nu trebuie descoperită, pasiu-
nea poate fi creată și prin efort.
După cum spunea Steve Jobs, „Trebuie 
să găsești ceea ce iubești. Singura moda-
litate de a face o muncă grozavă este să iu-
bești ceea ce faci. Dacă nu l-ai găsit încă, 
continuă să cauţi.”
UN SFAT GROZAV
Problema este că mulţi dintre noi nu știu 
unde să caute.
De aceea, binecunoscutul antreprenor 
Mark Cuban spunea: „Una dintre marile 
minciuni ale vieţii este „urmează-ţi pasi-
unile”. „Urmează-ţi pasiunea” este, proba-
bil, cel mai prost sfat pe care l-ai putea da 
sau primi vreodată. Nu-ţi urma pasiunile. 
Urmează-ţi efortul!"
În timp ce majoritatea teoreticienilor pre-
supun că pasiunea provoacă efort, este 
la fel de valabil și invers: pasiunea crește 
odată cu efortul și perfecţionarea. Tutu-
ror ne place să facem lucruri la care suntem 
buni. (Și cu cât suntem mai buni, cu atât 
avem tendinţa șă ne placă să le facem.)
Știinţa spune că acest lucru este valabil 

și pentru antreprenori. Potrivit unui stu-
diu publicat în Academy of Management 
Journal, cu cât antreprenorii alocă mai 
multă muncă în startup-urile lor, cu atât 
devin mai entuziasmaţi de afacerile lor.
Pe măsură ce câștigă impuls, câștigă abi-
lităţi și obţin chiar și cele mai mici succe-
se non-financiare, pasiunea lor crește.
Dacă vrei să descoperi o pasiune, cheia 
este să găsești ceva care te interesează și 
să începi. Sau, mai bine, explorează ceva 
ce ai început deja.
TESTUL DE WEEKEND
După cum scrie Chris Dixon, partener la 
firma de capital de risc Andreesen Ho-
rowitz, „Faptul că pasionaţii care poartă 
șlapi dau naștere unor industrii mari este 
de obicei privit ca o excentricitate amu-
zantă a industriei tehnologiei. Dar există 
un motiv pentru care hobby-urile sunt 
atât de importante."
Potrivit lui Dixon, companiile operează 
cu banii lor, ceea ce înseamnă că trebuie 
să creeze profituri financiare rezonabile 
pe termen scurt pentru acele investiţii, 
ceva la care se poate asocia orice fondator 
de startup.
Hobby-urile, totuși, sunt ceea ce fac oa-
menii deștepţi cu timpul lor când nu au 
nevoie să genereze profituri financiare pe 

termen scurt.
De aceea, așa cum scrie Dixon: „Este un 
pariu bun că aceste hobby-uri actuale de-
vin sămânţa ce va germina industriile 
viitoare. Ceea ce fac cei mai deștepţi oa-
meni în weekend este ceea ce toţi ceilalţi 
vor face în timpul săptămânii în 10 ani”.
Acesta este un cadru bun de aplicat dacă 
vă gândiţi unde să vă investiţi timpul sau 
banii. Proiectele de weekend ale celor mai 
inteligenţi și talentaţi oameni pe care îi 
cunoașteţi pot crea într-o zi o nouă indus-
trie sau piaţă.
Dar este și un cadru grozav de aplicat 
dacă încerci să-ţi descoperi pasiunea. 
Ceea ce faci în timpul liber — nu experi-
enţa pasivă, ci activ — indică în mod clar 
un interes.
După cum ar spune Cuban, deja depui 
efort. Așa că urmaţi acest efort.
Alocaţi-i puţin mai mult timp. Puneţi pu-
ţin mai multă structură în jurul procesu-
lui de îmbunătăţire, învăţare și creștere.
Pentru că cu cât depui mai mult efort, cu 
atât vei fi mai entuziasmat. Cu cât vei de-
veni mai pasionat.
Și cu atât vei avea mai multe șanse să dez-
volţi talentul și experienţa necesare pen-
tru a transforma o pasiune într-o nouă 
carieră sau afacere de succes. 

NOU
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Miliardarii, în mod cert,nu sunt 
un grup social monolitic. Ste-
ve Jobs era foarte diferit de 
Bill Gates. Elon Musk și Peter 

Thiel sunt extrem de diferiţi, Warren Bu-
ffett iubește un joc liniștit de bridge, în 
timp ce Richard Branson este genul care 
face kite surf peste Canalul Mânecii.
Dar, deși fiecare membru al clubului mili-
ardarilor poate avea propriile preferinţe, 
personalitate și opinii politice, asta nu 
înseamnă că nu împărtășesc asemănări 
de bază. Au fost efectuate multe studii 
pentru a stabili dacă există un „tip de per-
sonalitate antreprenorială”, cu rezultate 
diferite. Dar, conform celor care lucrează 
direct cu cei super-bogaţi, multe trăsături 
se repetă aproape obsesiv.

1. MOTIVAŢI
Nu este surprinzător faptul că unul din-
tre cei mai importanţi factori predictori 
ai accederii la statutul de miliardar este 
că își doresc  cu adevărat să devină ex-
trem de bogaţi. Mulţi self-made miliar-
dari au o viziune asupra lumii diferită, 
în comparaţie cu oamenii de afaceri obiș-
nuiţi — sunt foarte concentraţi și au idei 
grandioase. De asemenea, au talentul de 
a  imagina posibilităţi și au dorinţa de a  le 
transforma într-un viitor tangibil și sunt  
foarte intenși, mai ales atunci când vine 
vorba de ceea ce doresc să realizeze.
Totuși, dovezile din lumea reală sugerea-

ză că nivelul obsesiei pentru scop are ade-
sea un cost personal mare.
2. DETERMINAŢI
Când se confruntă cu crize și eșecuri, mi-
liardarii iau măsuri și merg mai departe. 
Nu se lamentează, nu se autocompăti-
mesc și nu devin depresivi. De asemenea, 
știu că succesul nu vine peste noapte. Au 
înţelegerea exactă a orizont de timp nece-
sar pentru a avea succes pe termen lung.
3. AU ABILITĂŢI INTERPERSONALE
Cei mai mulţi miliardari și-au dat seama 
că pornirea unei întreprinderi nu este 
o activitate care poate fi făcută singur. 
Având în vedere acest set de abilităţi in-
terpersonale pe care le stăpânesc, ei au 
talentul necesar spre a-i convinge pe alţii 
să accepte visele lor. În plus, nedescura-
jaţi de critici și dezamăgiri, ei nu acceptă 
un "NU" ca răspuns și găsesc întotdeauna 
modalităţi de a ocoli obstacolele.
4. NONCONFORMIȘTI
Este greu de descoperit oportunităţi pe 
care nimeni altcineva nu le vede dacă 
gândești la fel ca toţi ceilalţi.
În timp ce alţi oameni petrec timp și ener-
gie conformându-se, cei super bogaţi își 
creează propria cale. A merge împotriva 
opiniilor predominante nu este deloc gre-
șit, de fapt, multora dintre ei plăcându-le 
să înoate împotriva curentului. 
5. ÎNCREZĂTORI ÎN SINE
Superbogaţii cred cu tărie în propriile 
abilităţi. Ei ajung să vadă succesul ca fi-
ind rezultatul propriilor eforturi, ei nu 

văd realizările lor ca o chestiune de noroc, 
soartă sau circumstanţe. Fiind încreză-
tori în sine, sunt convinși că pot rezolva 
orice problemă.
6. ETICA MUNCII
Fiind foarte orientaţi spre rezultate și re-
alizări, superbogaţii își stabilesc obiective 
provocatoare și muncesc din greu pentru 
a le atinge. În orice ar face, trec dincolo de 
datorie. În plus, nu sunt ușor de mulţumit 
și fac totul pentru a se auto-depăși. Exact 
asta-i face să aprecieze și să fie generoși cu 
acei colaboratori care se dedică muncii și 
cu care împărtășesc același mindset.
7. INTUITIVI
În comparaţie cu directorii de corporaţii 
obișnuiţi, cei superbogaţi iau multe din-
tre deciziile lor pe baza instinctului, dese-
ori fără a recurgere la analize detaliate.
8. COMPETITIVI
Miliardarii adoră concurenţa și competi-
ţia. De fapt, mulţi dintre ei par strâns le-
gaţi de mentalitatea marilor sportivi, ase-
menea acestora ei învăţând cum să facă 
faţă victoriei dar și să se afirme împotriva 
concurenţilor. În plus, au o toleranţă cres-
cută la frustrare.
9. TOLERANŢĂ LA RISC
Miliardarii știu și cum să-și asume ris-
curi calculate și cred cu tărie în zicala 
„Fără curaj nu ai parte de glorie”. Însă, în 
același timp, ei întotdeauna ei caută solu-
ţii spre a-și minimiza pierderile. Cu alte 
cuvinte, sunt toleranţi la riscuri, dar nu 
acţionează din impuls. 

NOU

 
Schneider
RECO
2021

Made in Germany

Mintea miliardarilor

https://schneider-romania.ro/?s=schneider+reco&post_type=product
https://schneider-romania.ro/?s=schneider+reco&post_type=product


decembrie/2021_aperta  4342  aperta_decembrie/2021

Made in France

blocs, carnets, cahiers, accessoires

indispensable depuis 1934

osar
a

Oglinda neagră
Oglinda-spirit din obsidian fo-

losită de John Dee, astrolo-
gul curţii reginei Elisabeta I, 
are origini aztece, precum s-a 

demonstrat recent. Găzduită acum în 
Galeriile Iluminării din cadrul British 
Museum, obiectul mistic folosit pentru 
investigaţiile oculte se potrivește perfect 
cu mostre prelevate în Mexic.
Oglindă spiritului, folosită de John Dee, 
polimat și astrolog al reginei Elisabeta I 
din secolul al XVI-lea, și-a avut originea 
în Mexic, obsidianul din care este făcută 
acesta provenind din apropiere de Pac-
huca, la 85 km nord-est de Mexico City, 
însă modul în care a intrat în posesia lui 
Dee rămâne deocamdată un mister. Deși 
oglinzile circulare sunt un tip binecunos-
cut de obiect aztec, niciun exemplu nu a 
fost confirmat anterior prin provenienţă 
analitică, după cum declară cercetătorii.
Obsidianul — o sticlă vulcanică natura-
lă, formată atunci când lava extrudată 
dintr-un vulcan se răcește rapid și înre-
gistrează o creștere minimă a cristalelor, 
fiind definită ca rocă magmatică — a fost 
folosit de azteci în multe feluri, inclusiv 
în scopuri medicinale și ca protecţie. As-
pectul reflectorizant era considerat un 
scut împotriva spiritelor rele și oglinzile 
realizate din acest material ar  avea pute-
rea să captureze imaginea și sufletul unei 
persoane.  Acest material a fost, de ase-
menea, asociat cu moartea și lumea inter-
lopă. Zeul aztec Tezcatlipoca („Oglinda 
fumegătoare”) este adesea arătat purtând 
oglinzi, ceea ce reprezenta capacitatea sa 
de a prezice viitorul.

Astfel de asocieri formale i-au influenţat 
probabil pe misticii europeni, iar despre 
cea ajunsă în posesia lui John Dee se spu-
ne că acesta ar fi cumpărat-o de la o sur-
să din Boemia (acum parte a Republicii 
Cehe) în anii 1580, folosind-o în timpul 
investigaţiilor sale oculte. De-a lungul 
multor ani, Dee a lucrat cu mediumi, 
care au folosit oglinzi și globuri de cristal 
pentru a primi comunicări de la îngeri și 
spirite. Dee a servit și drept consilier ști-
inţific al Reginei și a ajutat la planificarea 
unor călătorii ale Angliei în America.
„Având în vedere interesul lui Dee pentru 
Lumea Nouă, este posibil să fi fost conști-
ent de semnificaţia obsidianului, iar om-
niscienţa oglinzilor lui Tezcatlipoca ar fi 
avut o atracţie evidentă”, presupun cerce-
tătorii muzeografi. 
British Museum a primit oglinda lui Dee 
în 1966, iar acum aceasta este expusă în 
Galeria Iluminării a instituţiei. Ca parte 
a investigaţiei lor, echipa a analizat alte 
trei oglinzi din obsidian, aflate în colec-
ţie, descoperind că și acestea aveau ori-
gini aztece. 
„Oglinzile au o istorie lungă de utilizare 
în cadrul practicilor magice europene”, 
spune Stuart Campbell, profesor de ar-
heologie din Orientul Apropiat la Univer-
sitatea din Manchester. „Atracţia unei 
oglinzi dintr-un material nou, care pro-
vine dintr-o cultură exotică, cu povești 
despre utilizarea sa pentru divinaţie și 
imagini slab reflectate, mai mult ghicite, 
în ea au făcut din acest obiect unul foarte 
tentant pentru Dee, spre a-l folosi în in-
cursiunile sale în lumile astrale, la care 
clama că are acces”.

John Dee (1527 - 1608) a fost unul dintre 
cei mai străluciţi bărbaţi ai epocii elisabe-
tane — alchimist, matematician, geograf, 
astronom și astrolog.
El a ales data încoronării reginei Elisabe-
ta I și când pe timpul când făcea parte din 
reţeaua de spioni a Majestăţii Sale, semna 
mesajele lui codificate cu „oo7”, ele două 
zero-uri reprezentând ochii Reginei și 7 
fiind simbolul personal al lui Dee.
Există dovezi care sugerează că atunci 
când Shakespeare a creat personajul 
Prospero, l-a avut pe Dee drept model.
În ciuda faimei și averii sale, John Dee a 
murit în sărăcie la casa lui din Mortlake, 
Surrey, Anglia la vârsta de 81 de ani.
În ce privește oglinda din obsidian care 
i-a aparţinut influentului personaj, aceas-
ta este ţinută veșnic acoperită cu o pânză 
neagră, așa cum însuși Dee a indicat.
De-a lungul vieţii sale, Dee a folosit mai 
multe oglinzi și boluri de metal lustruit 
pentru a comunica cu îngerii și spiritele. 
Acesteste obiecte erau antichităţi și nu 
era neobișnuit să fie aduse „la viaţăm hră-
nindu-le cu sânge și alcool”. Există multe 
rapoarte — inclusiv una de la însăși Regi-
na Elisabeta — despre minunile și terori-
le întrezărite în sticlă sau metal.
După moartea sa, în 1608, bunurile lui 
Dee, inclusiv biblioteca sa — care era cea 
mai vastă din Anglia — au fost împrăștia-
te, iar oglinzile sale au dispărut.
Oglindă spiritului, folosită de John Dee, 
a intrat în posesia lui Sir Horace Walpole, 
care a donat-o British Museum, a sosit cu 
următoarea etichetă: „The Black Stones, 
în care Dr. Dee obișnuia să-și numească 
spiritele...”  
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Haosul evocă imagini cu zborul 
fluturilor sau cu mișcările mul-
ţimii de oameni, într-o gară sau 
aeroport supra aglomerate.

Într-o lume haotică, nu știi niciodată la ce 
să te aștepţi, lucrurile par să se întâmplă 
tot timpul, conduse de orice fel de impuls 
aleatoriu. Dar haosul are o semnificaţie 
mai profundă în legătură cu fizica și ști-
inţa climatului, legat de modul în care 
anumite sisteme — cum ar fi vremea sau 
comportamentul unui fluture — sunt 
fundamental imprevizibile.
Oamenii de știinţă definesc haosul ca fi-
ind efectele amplificate ale schimbărilor 
minuscule din momentul prezent, care 
duc la imprevizibilitate pe termen lung. 
Imaginează două povești aproape identi-
ce: într-o versiune, doi oameni se ciocnesc 
unul de altul într-o gară; dar în cealaltă, 
trenul ajunge cu 10 secunde mai devre-
me și întâlnirea nu are loc niciodată. Din 
acest context, cele două linii ale intrigii ar 
putea fi total diferite.
De obicei, acele mici detalii nu contează, 
dar uneori micile diferenţe au consecinţe 
care continuă să se agraveze și par incal-
culabile. Poate că așa și sunt, iar acesta 
este forţa motrice care conduce la haos.
O serie șocantă de descoperiri din anii 
1960 și 1970 a arătat cât de ușor este să 
creezi haos. Care este diferenţa dintre un 

pachet de cărţi și vreme? Nu poţi prezice 
următoarea mână la poker, dar este pro-
babil să poţi ghici starea vremii de mâine. 
Dar cum rămâne cu vremea peste două 
săptămâni? Sau peste un an?
Aleatorie, precum cărţile sau zarurile, 
este imprevizibilă pentru că pur și simplu 
nu avem informaţiile potrivite. Haosul 
este undeva între aleatoriu și previzibil. 
Un semn distinctiv al sistemelor haoti-
ce este predictibilitatea pe termen scurt, 
care decade rapid în timp, precum cata-
ractele râurilor sau ecosistemele.
Isaac Newton a imaginat fizica ca pe un 
set de reguli care guvernează un univers 
mecanic – reguli care, odată puse în miș-
care, ar duce la un rezultat predetermi-
nat. Dar, teoria haosului demonstrează 
că și cele mai stricte reguli și informaţii 
aproape perfecte pot duce la rezultate im-
previzibile.
Această realizare are aplicaţii practice 
pentru a decide ce fel de lucruri sunt pre-
vizibile. Haosul este motivul pentru care 
nicio aplicaţie meteo nu vă poate spune 
vremea peste două săptămâni — este pur 
și simplu imposibil de știut cu precizie.
Pe de altă parte, previziunile mai ample 
pot fi încă posibile. Nu putem să nu facem 
referire la una dintre cele mai importan-
te creaţii literare aparţinând genului SF, 
minunata serie "Fundaţia" a lui Isaac 
Asimov. În seria de nuvele care l-au pro-

pulsat la statutul de star pe autor, unul 
din personajele cheie ale romanelor,  Hari 
Seldon, matematician și om de știinţă de 
geniu, concepe și crează un sistem, psi-
hoistoria, o știinţă algoritmică care îi per-
mite să prezică viitorul în termeni proba-
bilistici. Pe baza psihoistoriei sale, el este 
capabil să prezică eventuala cădere a Im-
periului Galactic și să dezvolte un mijloc 
de a scurta mileniile de haos, teroare și 
suferinţă care ar urma. 
Desigur, știinţa actuală este departe de 
posibilităţile descrise în romanele SF însă, 
avansul exponenţial al tehnologiilor AI 
alături de puterea de calcul aproape infi-
nită promisă de computerele cuantice par 
să ne apropie rapid de dezideratul, tot mai 
necesar, în a înţelege haosul și efectele sale 
asupra noastră și a lumii în care trăim.
De la o proiecţie de tipul "ce-ar fi dacă" ne 
putem găsi relativ curând în situaţia de a 
înţelege un adevăr fundamental, postu-
lat de filozofii din toate colţurile lumii, cu 
milenii înaintea timpurilor noastre: totul 
este conectat și interdependent și fiecare 
acţiune a noastră are consecinţe. Cu alte 
cuvinte, totul este într-o perpetuă stare 
de haos, dar orice acţiune/impuls indus 
în acest sistem, generează o altă stare de 
haos. Nu ne rămâne decât să sperăm că 
vom putea înţelege, și alege, curâd haosul 
care va genera cele mai mici neajunsuri, 
în urma acţiunilor noastre prezente.  

Haosul nu  e  aleator
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O echipă internaţională de cer-
cetători dorește să găsească 
oameni care sunt rezistenţi 
genetic la SARS-CoV-2, în spe-

ranţa de a dezvolta noi medicamente și 
tratamente.
Așa cum este descris într-o lucrare din 
revista Nature, o echipă internaţională 
de oameni de știinţă a lansat o "vânătoa-
re" globală pentru a identifica persoanele 
care sunt rezistente genetic la infecţia cu 
virusul pandemic. Echipa speră că identi-
ficarea genelor și mecanismelor biologice 
care protejează acești indivizi ar putea 
duce la dezvoltarea unor medicamente 
care blochează virusul, care nu numai că 
protejează oamenii de COVID-19, ci și îi 
împiedică să transmită infecţia.
„Este o idee excepţională”, spune Mary 
Carrington, specialist în imunogeneză 
la Laboratorul Naţional Frederick pen-
tru Cercetarea Cancerului din Bethesda, 
Maryland. „Într-adevăr, un lucru înţelept 
să urmăm această cale.”
Însă succesul nu este garantat. Dacă exis-
tă rezistenţă genetică la coronavirusul 
SARS-CoV-2, ar putea exista doar o mână 
de oameni cu această trăsătură, spune 
imunologii. Întrebarea este cum să găsim 
acești oameni? Este o provocare, pentru 
că aceștia nu au absolut niciun simptom 
și este perfect probabil să nu fi ajuns în ca-
binetul vreunui medic pentru investigaţii 
și tratament al SARS-CoV-2.
CUPLURI DISCORDANTE
Precum "Particula lui Dumnezeu" — a că-
rei existenţă a fost demonstrată mai întâi 
teoretic, înainte de a fi fost dovedită prac-
tic, în cadrul experimentelor de la CERN 
— existenţa celor cu imunitate nativă la 
SARS-CoV-2 este deocamdată doar pre-
supusă, nefiind încă demonstrată practic 
existenţa unei astfel de persoane. De ace-
ea, căutarea unei astfel de eluzive fiinţe 

umane, pare să fie la fel de "știinţifică" 
precum căutarea lui Yeti.
Totuși, primul pas în identificarea unui 
om imun la COVID, este de a restrânge 
căutarea la persoanele care au fost ex-
puse, fără protecţie, la o persoană bolna-
vă pe o perioadă lungă de timp și nu au 
fost testate pozitiv sau nu au generat un 
răspuns imun împotriva virusului. De 
interes deosebit sunt persoanele care au 
împărţit casa (și patul) cu un partener in-
fectat — perechi cunoscute sub numele de 
cupluri discordante.
Echipe din 10 centre de cercetare din în-
treaga lume, din Brazilia până în Grecia, 
a recrutat deja aproximativ 500 de po-
tenţiali candidaţi, care ar putea îndeplini 
aceste criterii. Iar de la publicarea lucră-
rii lor, la începutul lui noiembrie 2021, 
alte 600 de persoane, inclusiv unele din 
Rusia și India, i-au contactat, propunân-
du-se drept posibili candidaţi.
Răspunsul a fost o adevărată surpriză, 
spune Jean-Laurent Casanova, genetici-
an, și coautor al studiului, la Universita-
tea Rockefeller din New York. „Nu m-am 
gândit nici măcar o secundă că oamenii 
înșiși, expuși și aparent neinfectaţi, ne 
vor contacta.”
O PROVOCARE URIAȘĂ
Dar cercetătorii ar putea avea o sarcină 
aproape imposibilă, având în vedere di-
ficultăţile de a demonstra cum că unii 
candidaţii au fost expuși la virus. Ei vor 
trebui să confirme că partenerul infectat  
transmitea efluvii de virus viu, atunci 
când cuplul interacţiona strâns unul cu 
celălalt.
Cuplurile discordante nu sunt neobișnu-
ite, dar este rar să găsești acelea care în-
deplinesc aceste criterii și au fost testate 
în mod regulat, spune el. Faptul că mulţi 
oameni au fost acum vaccinaţi, mascând 
potenţial orice rezistenţă genetică la vi-
rus, limitează și mai mult grupul de oa-

meni susceptibili spre a fi studiaţi.
Odată ce au identificat posibili candidaţi, 
cercetătorii vor compara genomurile in-
divizilor cu cele ale persoanelor care au 
fost infectate, în căutarea genelor asociate 
cu rezistenţa. Orice gene concurente vor 
fi studiate pe modele celulare și animale 
pentru a confirma o legătură cauzală cu 
rezistenţa și pentru a stabili mecanismul 
de acţiune.
Echipele de cercetători au identificat an-
terior mutaţii rare, care îi fac pe oameni 
mai susceptibili la COVID-19 sever, dar 
oamenii de știinţă depășesc acum trepte-
le de la susceptibilitate la rezistenţă.
În studiile genetice numite studii de aso-
ciere la nivelul genomului (GWAS), alte 
grupuri au cercetat ADN-ul a zeci de mii 
de oameni în căutarea modificărilor unei 
singure nucleotide — care de obicei are 
doar un efect biologic slab — și au identi-
ficat câţiva candidaţi posibili asociaţi cu 
reducerea susceptibilităţii la infecţie.
Una dintre acestea se găsește în gena 
responsabilă pentru grupa sanguină de 
tip O, dar efectul său protector este mic, 
constată cercetătorii, și nu este clar cum 
este conferit.
MECANISME DE REZISTENŢĂ
Cercetătorii din spatele noului proiect au 
emis ipoteza asupra tipului de mecanis-
me de rezistenţă pe care le-ar putea găsi. 
Cel mai evident ar putea fi faptul că unii 
oameni nu au un receptor ACE2 funcţio-
nal, pe care SARS-CoV-2 îl folosește pen-
tru a pătrunde în celule. Ei au identificat o 
posibilă legătură între o mutaţie rară care 
probabil reduce expresia genei ACE2 și 
generează un risc redus de infecţie.
Acest tip de mecanism a fost observat an-
terior la HIV, virusul din spatele SIDA. 
Începând cu anii 1990, echipe de studiu 
s-au implicat în cercetări care au ajutat la 
identificarea unei mutaţii rare, care dez-
activează receptorul CCR5 de pe globu-
lele albe, împiedicând HIV să intre în ele.
Aceste cunoștinţe au fost cu adevărat uti-
le și au condus la crearea unei noi clase 
de medicamente care blochează HIV — 
două persoane au suprimat complet exis-
tenţa  HIV după ce au primit transplant 
de măduvă osoasă de la donatori care po-
sedă două cópii ale genelor rezistente.
Alte persoane rezistente la SARS-CoV-2 
ar putea avea răspunsuri imune foar-
te puternice, în special în celulele care 
căptușesc interiorul nasului lor și unii 
oameni ar putea avea mutaţii care inten-
sifică genele care împiedică replicarea și 
reambalarea virusului în noi particule 
virale sau care descompun ARN-ul viral 
în celulă.
În ciuda provocărilor care urmează, oa-
menii de știinţă sunt optimiști în ceea 
ce privește descoperirea unor semeni ai  
noștri care sunt rezistenţi în mod natural 
la SARS-CoV-2.  decembrie/2021_aperta  4746  aperta_decembrie/2021
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Pași simpli pentru a te trezi la ade-
vărata faţă a realităţii.
O stea căzătoare, întunericul ve-
derii, o lampă, o iluzie, o picătură 

de rouă, un balon, un vis, un fulger, un 
nor de tunet: acesta este modul în care 
ar trebui să-i vezi pe cei condiţionaţi.
Acest verset venerat dintr-o celebră 
Sutră indică unul dintre cele mai pro-
funde, și totuși confuze, adevăruri ale 
filozofiei orientale — natura iluzorie a 
tuturor lucrurilor. Versetul este conce-
put pentru a ne trezi la realitatea supre-
mă, în special la faptul că toate lucrurile, 
gândurile și sentimentele, sunt proiecţii 
ale minţii, precum un curcubeu. Unul 
dintre cuvintele tibetane pentru min-
tea noastră duală, s-ar traduce ca: „un 
magician care creează iluzii”. Un lama 
ale cărui învăţături sunt considerate 
revelatoare de cei mai mulţi exegeţi, 
cercetători și devotaţi ai budhismului, 
Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche, 
spune: „Toate gândurile noastre sunt 
iluzii magice create de mintea noastră. 
Suntem prinși în capcană, purtaţi de 
propriile noastre iluzii. Uităm că sun-
tem magicianul, în primul rând!”
O mare parte din suferinţa noastră 
provine din a crede că gândurile, per-
cepţiile și sentimentele noastre sunt 
reflectări exacte ale lumii în care trăim. 
Credem că gândurile noastre – în spe-
cial cele care ne formează sentimentul 
de sine – sunt substanţiale și de durată. 
Adevărul este că nu sunt. Sunt complet 

iluzorii. Chiar și trupurile noastre sunt 
iluzorii. Le percepem ca fiind solide și 
independente, dar sunt de fapt perme-
abile, interconectate și dependente de 
toate celelalte lucruri. Sunt și efemere. 
Singurul mod în care aceste lucruri 
reflectă așa-zisa realitate este că și ele 
sunt precum curcubeele, o iluzie. Ve-
dem, auzim, mirosim și chiar atingem 
lucruri care nu sunt cu adevărat acolo. 
Aceasta este o iluzie, aceasta este sufe-
rinţă, dar nu o recunoaștem ca atare. 
Credem că este starea noastră normală 
și naturală, dar a fi atât de deconectat de 
realitate este într-adevăr o formă de su-
ferinţă. Ceea ce simţim sau percepem 
ca entităţi solide, separate, de durată, 
sunt de fapt trucuri ale minţii asemă-
nătoare curcubeului, iluzii onirice care, 
în esenţă, sunt fie spaţiu luminos pur 
sau shunyata expresii foră fond și for-
mă, goale. Toate gândurile, sentimen-
tele și senzaţiile noastre sunt rezultatul 
minţii dualiste care creează o percepţie 
a formei substanţiale și durabile care 
nu există cu adevărat. Reacţionăm la 
această iluzie cu atracţie sau aversiu-
ne, dar dacă o vedem așa cum este, ne 
trezim, la final. După cum spune foar-
te plastic și exact descrie marele învă-
ţat indian, yoginul Niguma (secolul al 
X-lea sau al XI-lea), iluzia în care trăim:
Această varietate de gânduri de dorinţe 
și ură care ne blochează în oceanul exis-
tenţei ciclice, odată realizat că este fără 
natură intrinsecă, face totul un pământ 
de aur. . . .

Dacă meditezi asupra naturii asemă-
nătoare iluziei, dintre toate fenomenele 
asemănătoare acesteia, trezirea reală 
asemănătoare iluziei va avea loc prin 
puterea devotamentului.
Deci, cum ne scuturăm de această per-
cepţie greșită a realităţii și a noastră și 
ne trezim la adevărata noastră natură? 
În filozofia indiană străveche, există o 
metodă, numită Forma iluzorie, poa-
te fi descrisă succint, astfel: Universul 
și conţinutul său sunt iluzii. Nimic nu 
este cu adevărat substanţial sau solid; 
totul este spaţiu proiectat prin lumină. 
Nimic nu există independent; totul este 
interconectat și interdependent.
A vedea natura iluzorie a lucrurilor în-
seamnă a fi eliberat de dorinţa și frica 
noastră perpetuă și a păși într-o stare de 
ușurare și bucurie. Dacă recunoaștem 
că experienţele noastră sunt o afișare 
auto-perfecţionată a naturii supreme, 
atunci nu avem nevoie să ne străduim 
și nu avem nimic de făcut decât să ne 
odihnim în acea perfecţiune. Un vers 
din învăţăturile unui celebru mare ma-
estru, Dzogchen Longchenpa (1308–
1364) ilustrează această perspectivă:
Întrucât totul nu este decât o apariţie, 
perfectă în a fi ceea ce este, ea nu are ni-
mic de-a face cu binele sau răul, cu ac-
ceptarea sau cu respingerea.
A recunoaște natura iluzorie a lucru-
rilor înseamnă a cunoaște sau a expe-
rimenta direct realitatea. Cum se rea-
lizează, această recunoaștere, această 
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profundă, a 
naturii adevă-
rate, iluzorii și 
de vis a tutu-
ror lucrurilor? 
Acest lucru 
se realizează 
prin contem-

plare simplă susţinută de memento-uri 
zilnice și de practica noastră continuă 
în meditaţie (în civilizaţia occidenta-
lă, meditaţia a fost și este percepută ca 
ceva mistic, când, de fapt, nu este decât 
o stare care ne este naturală și la înde-
mână tuturor, cea în care pur și sim-
plu încercăm să ne liniștim mintea și 
gândurile). Luaţi ca exemplu percepţia 
noastră asupra culorii: culoarea este o 
iluzie creată de creier. În realitate, ma-
teria fizică nu are culoare. Cerul nu 
este cu adevărat albastru, iar-
ba nu este verde, iar apa este 
translucidă, dar adesea ni 
se pare altfel, fie albastră, 
fie verde. Ochii și creie-
rul nostru cooperează 
pentru a crea percep-
ţia culorii acolo unde 
nu există, prin in-
terpretarea lungi-
milor de undă ale 
luminii reflectată 
în diferite obiec-
te. Desigur, nici 
lumina în sine nu 
are culoare. Culoa-
rea este o fabricaţie 
completă și totuși 
uitaţi-vă la cât de do-
minantă este în lumea 
noastră și în viaţa noas-
tră. Uita-te pe fereastra. 
Uită-te la hainele tale. Ui-
tă-te în oglindă, la proprii tăi 
ochi. Totul este o iluzie, un mi-
raj. Percepţia noastră asupra lumii 
la acest nivel este o fabricaţie a creieru-
lui, o construcţie artificială. Pentru a 
simţi adevărul, putem genera culoarea 
în centrul meditaţiei noastre. Găsim o 
poziţie confortabilă, cu ochii închiși, 
și permitem minţii noastre să știe și să 
treacă de barierele artificiale ale lumii 
și o lăsăm să construiască, să exploreze 
și să ne arate adevăratele culori. De ce? 
Pentru că așa cum spuneam anterior, 
culorile pe care le percepem cu ochii — 
un senzor — sunt reinterpretate în cre-
ier — un dispozitiv — care le transpune 
în imagini pe care le putem decela; spre 
deosebire de această situaţie, culorile 
pe care le generăm în creier, într-o stare 
meditativă, nu sunt supuse iteraţiilor 
și aproximărilor generate de senzori și 
dispozitive, își au sorgintea într-o zonă 

a existenţei care transcede "realitatea" 
și sunt expresia propriei creaţii.
Acum, dacă deschidem ochii și privim 
afară, cu o minte deschisă, relaxată și 
ne îndreptăm atenţia către culorile pe 
care le vedem și contemplăm natura 
iluzorie a acestor culori, fără a ne anga-
ja în prea multă gândire verbală, înţele-
gem diferenţa practică, fundamentală, 
între natura iluzorie a lumii și putere 
noastră creatoare intrinsecă, infinită. 
Scopul nu este de a ne obliga să credem: 
„Aceste culori nu sunt reale”, ci de a ex-
perimenta și simţi profund natura lor 
iluzorie.
Lumea este o iluzie, un vis, un miraj 
temporar, o fabricaţie trecătoare.

În timp, vom desco-
peri că nu numai culorile sunt iluzorii. 
Întreaga noastră experienţă rezultată 
din percepţii este rezultatul fabrică-
rii dintre simţurile noastre, creierul și 
mintea dualistă. Este foarte util să con-
templăm acest lucru în mod regulat, 
să înţelegem cum ajungem să vedem 
culorile și formele, să auzim sunete, 
să gustăm dulceaţa sau amărăciunea. 
Contemplând modul în care simţurile 
și creierul nostru fabrică experienţele 
noastre, dezvăluie natura iluzorie a tot 
ce ne înconjoară.
Pentru a aprofunda înţelegerea for-
mei iluzorii, recurgem la contemplare, 
aceasta subminând percepţia greșită 
asupra lumii cu care ne-am născut și 

cu care am fost educaţi, putând experi-
menta lumea noastră reală. Starea me-
ditativă ajută la clarificări, oferindu-ne 
mai multă concentrare, mai multă cla-
ritate și putere de gândire, aducându-le 
spre inimă — care în filozofia, și chiar 
medicina, tradiţionale orientale este 
numită "sălașul sinelui" . De asemenea, 
contemplaţiile ne adâncesc meditaţia, 
ajutându-ne să renunţăm la înţelege-
re și să ne deschidem către experienţa 
brută, nemediată. De asemenea, este 
util să ne amintim în mod regulat de 
natura iluzorie a lucrurilor folosind un 
aforism simplu:
Aceasta este o iluzie de vis, un miraj 
temporar, o fabricaţie trecătoare.
Eliberează-te!
Repetând acest aforism de multe ori pe 

zi, mai ales când ne simţim reactivi 
din punct de vedere emoţional sau 

ne confruntăm cu atracţie sau 
aversiune puternică, nu vom 

face altceva decât să ne 
amintim că am descope-

rit care ne este ancora 
(natura profundă), 
chiar dacă barca (na-
tura iluzorie) este 
cea care ne poartă 
prin această exis-
tenţă. O versiune 
ușor diferită a 
aforismului poa-
te fi utilă atunci 
când suntem cu-
prinși de gânduri 
sau emoţii: Gân-

durile și emoţiile 
sunt iluzii dintr-un 

vis, simple născo-
ciri trecătoare. Apoi 

lăsăm gândurile sau 
emoţiile să plece, conec-

tându-ne cu respiraţia și 
odihnindu-ne pentru o clipă. 

De asemenea, este util să ne amin-
tim că gândurile și emoţiile sunt reacţii 
la iluzii, miraje peste miraje. Este o idee 
bună să scriem aforismul și să punem 
cópiile la loc vizibil în casă și  este deo-
sebit de util să punem unul undeva lân-
gă patul nostru, astfel încât să îl vedem 
la trezire și la culcare.
Dacă contemplăm în mod regulat, na-
tura înșelătoare a percepţiei și a minţii 
dualiste și folosim un aforism pentru a 
ne aminti de "calitatea" de curcubeu a 
tuturor lucrurilor, va veni un moment 
în care percepţia noastră se va schim-
ba. Nu ne vom mai lăsa păcăliţi de mi-
rajul percepţiei greșite. Vălul fabricaţiei 
care ascunde natura supremă va cădea 
și vom experimenta realitatea direct, 
așa cum este ea, în toată perfecţiunea ei 
luminoasă. Această observaţie directă  
reprezintă realizarea, trezirea.  50  aperta_decembrie/2021
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