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Lucrarea „Dincolo de ape” este cea mai mare lucrare purificatoare de aer 
din lume cu o dimensiune de 2000 metri p!tra"i #i este un semnal de 
alarm! vis-a-vis de comportamentul nostru distructiv fa"! de natur! #i în 
special de mediul acvatic. Am avut #ansa de a-mi dep!#i ni#te limite #i a 

lucra la un record, un mural de o dimensiune uria#!, deocamdat! unic! în Româ-
nia. Prin dimensiunea picturii murale, ne propunem s! aducem în con#tientul 
colectiv importan"a men"inerii unui mediu curat #i s!n!tos pentru noi #i pentru 
genera"iile urm!toare.  Aceast! lucrare este realizat! cu vopsea cu propriet!"i 
speciale de purificare a aerului. ��FOTO: ARHIVA ALEX BACIU

app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA=

Olucrare mural! 
cu totul unic!, 
realizat! de 
Alex Baciu la 

Constan"a (imaginea 
al!turat!), pentru c! ea va 
disp!rea în forma sa fizic! 
#i va continua s! existe, 
pentru eternitate, numai 
sub form! de NFT. Lucra-
rea face parte dintr-un lot 
de NFT-uri, asamblat de 
Anca Potera#u Gallery, 
care reune#te mai mul"i 
arti#ti români #i care 
poate fi admirat aici:

Alex Baciu: "Aceast! lucrare 
este un zoom-in al realit!"ii 
actuale pe care o experi-
ment!m, un portret al ceea 
ce suntem acum, ca fiin"e, 
un chip br!zdat de forme 
alegorice, de peisaje, de 
sentimente, de emo"ii, care, 
toate, ne eman! din interior  
prin piele, ne marcheaz! #i 
ne las! urme permanente, 
îns! antitetic tatuajului." �

https://app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA=
http://app.blockchain.art/art-preview/MzE=/MTM=/ODA=%20
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SKETCHER
TWIN MARKER

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

Pentru al treilea an con-
secutiv, Strad'Art Târgu 
Jiu, festival imaginat #i 
creat de Adrian Oniga, 

al!turi de echipa sa, se dovede#-
te #i în acest an unul din repere-
le StreetArt-ului din România. 
Arti#ti excep"ionali — Lost 
Optics, Radu Pandele, Pisica 
P!trat!, Mazerschi Georgian 
#i Wanda Hutira — au produs 
lucr!ri murale extraordina-
re, cum pu"ine se reg!sesc în 
lume. Pentru c! Strad'Art este 
un festival dedicat spiritului 
liber, în acest an, o mul"ime de 
evenimente conexe l-au întregit: 
expozi"ii artistice, concerte #i... 
un meci de baschet de poveste 
între echipa Liceului Tudor Vla-
dimirescu #i selec"ionata "Pisica 
P!trat!". � 
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ART BY RADU PANDELE

ART BY LOST OPTICS

ART BY PISCA P!TRAT!
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https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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TURN
ON THE

BURNER 
CHROME

NOU
ÎN STOC

™

https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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ART BY MAZERSCHI SERGIU GEORGIAN

ART BY WANDA HUTIRA

ART BY PISCA P!TRAT!
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PREMIUM BELTON
258+8+17 CULORI

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

https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
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HTag Festival
GALA!I

Cel mai nou 
festival de art! 
urban!, HTag, 
desf!#urat la 

Gala"i, a uimit pe toat! 
lumea prin standardul 
stratosferic pe care #i l-a 
impus #i prin lucr!rile 
de dimensiuni uria#e pe 
care a reu#it s! le ofere.
Cristian Scutaru, Radu 
Pandele, Bogdan Caza-
cincu, Harcea Pacea, Iluc, 
Mihai Alin, Andreea 
Toma, Roper, Cristian 
Corolenco au reu#it s! re-
creeze, practic, ambian"a 
urban!, în zonele în care 
au realizat excelentele lor 
lucr!ri murale.  �

ART BY CRISTIAN SCUTARU "I ROPER

ART BY BOGDAN CAZACINCU "I 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
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URBAN FINE ART
ACRYLIC SPRAY
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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
GALA!I

ART BY ILUC

ART BY HARCEA PACEA

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


ONE4ALL
GAMA ACRYLIC

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

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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!!howcase
SISAF SIBIU 2021
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Considerat! de mul"i cea mai bun! edi"ie a venerabilului, 
deja, Festival de art! stradal! de la Sibiu, SISAF 2021  
Re:Think, a fost creuzetul în care s-au n!scut lucr!ri 
murale minunate, imaginate #i produse de arti#ti excep-

"ionali — Cristian Scutaru, Nasca One, Dmitri Potapov, Andreea 
Toma, V-Light Crew, Harcea Pacea, Delia Cîrstea, Adrian Lu"! #i 
Para #i Unu Unu Unu invers Unu.
Diversitatea stilurilor arti#tilor, excelen"a în excu"ia lucr!rilor ar-
tistice murale #i viziunea fascinant! în transpunerea temei cen-
trale a festivalului — Re:Think — au îmbog!"it vizual, o dat! în 
plus, Sibiul.  Nu în cele din urm!, organizatorii festivalului SISAF, 
condus de Andrei Oltean, merit! toate felicit!rile pentru alegerea 
loca"iilor unde au fost realizate muralele. �
FOTO: MAGGIE ASTALO!IU. 

ART BY ANDREEA TOMA

ART BY HARCEA PACEA "I UNU UNU UNU INVERS UNU

ART BY BTA/POTAPOV DMITRI
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NOU

ÎN
2022

COVERSALL
ACRYLIC & COLOR

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

ART BY CRISTIAN SCUTARU

ART BY ADRIAN LU#! SI PARA

ART BY V-LIGHT CREW

ART BY NASCA ONE
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AQUA
COLOR
BRUSH

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

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
BRA"OV 2021!howcase!
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Festivalul „Urbaniada“, a conectat comunitatea 
din Bra#ov prin art! #i activit!"i sportive, pri-
ma edi"ie a Festivalului de Art! #i Cultur! Ur-
ban! „Urbaniada“, desf!#urându-se pe Aleea de 

Sub Tâmpa, între 12-14 august. Evenimentul a promo-
vat cultura urban! – de la sporturi urbane la art! stra-
dal! – #i a reprezentat o platform! de exprimare pen-
tru creativitate în art! muzic! #i sport. Concerte live, 
competi"ii #i demonstra"ii artistice #i sportive, ateliere 
#i artshop-uri, interven"ii culturale #i instala"ii inter-
active, Aleea de sub Tâmpa a fost un playground nu 
doar arti#ti ci mai ales pentru public, care a putut par-
ticipa activ la toate activit!"ile propuse de acest eveni-
ment unic în România. �

https://molotow-romania.ro/?s=masterpiece&post_type=product
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MASTERPIECE
CALIGRAFIE URBAN!

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
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https://molotow-romania.ro/?s=masterpiece&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=masterpiece&post_type=product
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Made in Germany

Street Delivery
Bucure#ti 2021

!howcase!
MADE  WITH

Dup! 15 ani de prezen"! continu! în spa"iul public, Street 
Delivery a invitat în 2021 cartierele Bucure#tiului, s! 
parcurg! ora#ul în joac!, în acest an devenind un eveni-
ment-manifest care #i-a propus s! cucereasc! str!zile, 

concentrându-se pe copil!rie, adolescen"! #i recuperarea ora#ului. 
Street Delivery 2021 a reimaginat ora#ul ca pe o mare tabl! de joc, 
cu proiecte r!spândite în cartiere #i recompuse online, dar #i la pas, 
a#a cum merit! redescoperit ora#ul. Street Delivery-Leap#a — ce 
nume mai potrivit  care s! defineasc! spiritul edi"iei — a însemnat 
#i deja tradi"ionala, recompunere vizual! a ora#ului, prin realiza-
rea de lucr!ri murale, în acest an, Alex Baciu, Lun! #i Lucian San-
du Milea fiind arti#tii care au dat culoare pere"ilor. �

ART BY ALEX BACIU

ART BY LUCIAN SANDU MILEA

ART BY LUN!

https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
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Schneider
Paint-It
2021

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
BUCURE"TI

Street-art în fa"a 
Case Poporului 
— un eveniment 
artistic organizat 

de CorArdens, în care 
arti#tii Obie Platon, An-
dreea Toma #i Bodgdan 
Cazacincu au realizat live 
lucr!rile lor. Obie Platon 
a conceput #i decorat o in-
stala"ie special! de forma 
unui glob, luminat din in-
terior, iar Andreea #i Bog-
dan au realizat picturi pe 
#evalet, în stilurile lor deja 
binecunoscute. De#i lucr!-
rile arti#tilor nu au fost 
expuse decât timp de trei 
zile, între 12-15 iulie, fap-
tul c! arta urban! a fost 
bine primit! #i integrat! 
în vecin!tatea unei struc-
turi arhitecturale masive 
#i anoste, precum Casa 
Poporului, nu face decât 
s! ne bucure #i s! ne dea 
speran"!. �

ART BY OBIE PLATON

ART BY ANDREEA TOMA

ART BY BOGDAN CAZACINCU

https://molotow-romania.ro/pagina/1/?s=empty&post_type=product
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EMPTY 
MARKERS SYSTEM

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
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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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8Q� JUXS� LQWHUQDĤLRQDO� GH� FHUFHWÅWRUL�
D� DSOLFDW� PHWRGH� GLQ� �LFD[ WHRUHWLFÅ�
SHQWUX�D� LQYHVWLJD� UÅVSXQVXO� HOHFWUR-
PDJQHWLF� DO�0DULL� 3LUDPLGH� OD� XQGHOH�
UDGLR��2DPHQLL�GH�ŉWLLQĤÅ�DX�SUH]LV�FÅ��
°Q�FRQGLĤLL�GH�UH]RQDQĤÅ��SLUDPLGD�SRD-
WH�FRQFHQWUD�HQHUJLD�HOHFWURPDJQHWL-
FÅ�°Q�FDPHUHOH�VDOH�LQWHUQH�ŉL�°Q�FHOH�GH�
VXE�ED]Å���Q�WLPS�FH�SLUDPLGHOH�HJLS-
WHQH�VXQW�°QFRQMXUDWH�GH�PXOWH�PLWXUL�
ŉL� OHJHQGH��DYHP�SXĤLQH� LQIRUPDĤLL�VL-

JXUH�GLQ�SXQFW�GH�YHGHUH�ŉWLLQĤLF�GHV-
SUH�SURSULHWÅĤLOH�ORU�]LFH��)L]LFLHQLL�DX�
°QFHUFDW� VÅ� GHVOXŉHDVFÅ� GH� PRGXO� °Q�
FDUH� 0DUHD� 3LUDPLGÅ� DU� LQWHUDFĤLRQD�
FX�XQGHOH�HOHFWURPDJQHWLFH�GH� OXQJL-
PH�SURSRUĤLRQDOÅ�VDX��FX�DOWH�FXYLQWH��
UH]RQDQWH�� &DOFXOHOH� DX� DUÅWDW� FÅ�� °Q�
VWDUHD� GH� UH]RQDQĤÅ�� SLUDPLGD� SRDWH�
FRQFHQWUD� HQHUJLD� HOHFWURPDJQHWLFÅ�
°Q�FDPHUHOH�LQWHUQH�DOH�SLUDPLGHL��SUH-
FXP�ŉL�VXE�ED]D�DFHVWHLD��XQGH�VH�DÅ�
D�WUHLD�FDPHUÅ�QHWHUPLQDWÅ�

3HQWUX� D� DD� F¤ĤL� EDQL� VXQW� °Q� OXPH�
�FX� DSUR[LPDĤLH�� HYLGHQW�� DU� WUHEXL�
VÅ�°QFHSHP�SULQ�D�°QWUHED��ȋ&¤ĤL�EDQL�
VXQW� °Q�GRODUL�DPHULFDQL"Ȋ��SHQWUX�FÅ�
VWDWLVWLFLOH� GLQ� 68$� VXQW� XŉRU� GH� JÅ-
VLW�� LDU� GRODUXO� HVWH� XQD� GLQWUH� FHOH�
PDL� SRSXODUH� YDOXWH�� 3ULPD� PRGDOL-
WDWH�GH�D�DERUGD�SUREOHPD�DU�SXWHD�
��ȋ&¤ĤL�EDQL��°Q�QXPHUDU��VXQW�°Q�PR-
QHGD� 68$"Ȋ� Ȃ� GDFÅ� DGXQÅP� WRDWH�
EDQFQRWHOH� ŉL� PRQHGHOH� GLVSRQLELOH�
DVWÅ]L� Ȃ� FHOH� GLQ� EX]XQDUHOH� ŉL� GH�
VXE�VDOWHOHOH�RDPHQLORU��EDQLL�DDĤL�°Q�
VHLIXULOH� EÅQFLORU� ŉL� WRDWH� GHSR]LWHOH�
SH�FDUH�DFHOH�EÅQFL� OH�DX� �Ȃ�SRWULYLW�
5H]HUYHL�)HGHUDOH��°Q�PDUWLH�������DX�
H[LVWDW�����WULOLRDQH�GH�GRODUL�°Q�X[XO�
GH�DSURYL]LRQDUH�
3DUH� R� VXPÅ� LQFUHGLELOÅ�� GDU� J¤Q-
GLĤL�YÅ� DVWIHO�� FRQIRUP� UHFHQVÅ-

P¤QWXOXL� GLQ� 68$�� °Q�PDL� ����� HUDX�
������������ GH� SHUVRDQH�� °Q� 68$��
'DFÅ�DĤL�OXD�WRĤL�EDQLL�]LFL�ŉL�L�DĤL�°P-
SÅUĤL� °Q�PRG� HJDO�� �HFÅUHL SHUVRDQÅ�
L�DU�UHYHQL�DSUR[LPDWLY��������86'��°Q�
QXPHUDU�� (YLGHQW�� OLSVHVF� QLŉWH� EDQL��
GDU� H[LVWÅ� R� H[SOLFDĤLH� VLPSOÅ� SHQ-
WUX�DVWD��5H]HUYD�)HGHUDOÅ�VSXQH�FÅ��
°Q�RULFH�PRPHQW�� °QWUH�R� MXPÅWDWH�ŉL�
GRXÅ�WUHLPL�GLQ�PDVD�PRQHWDUÅ�°Q�GR-
ODUL� DPHULFDQL�� VH� DÅ� °Q� VWUÅLQÅWDWH��
3HQWUX�D�PHUJH�PDL�GHSDUWH��°Q�WRWDO��
FRQYHUWLQG� WRĤL�EDQLL�GLQ� OXPH� °Q�GR-
ODULL� DPHULFDQL��DP�DYHD�DSUR[LPDWLY�
�����WULOLRDQH�86'��(VWH�R�VXPÅ�HQRU-
PÅ��°QVÅ�HD�HVWH�GRDU�R�IUDFĤLXQH�GLQ�
WRWDOXO�EDQLORU�DDĤL�°Q�FLUFXODĤLH��FDVK�
ŉL�°Q�IRUPÅ�HOHFWURQLFÅ��HVWLPDUHD�FHD�
PDL�SHUWLQHQWÅ�LQG�FÅ�YRUELP�GHVSUH�
�����FDWUDOLRDQH�86'���
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@MolotowRomania

@SchneiderRomania

@CariocaRomania

@ApertaShop
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Schneider
Voice
2021

NOU

Made in Germany

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

7LPS� GH� VHFROH�� RSHUD� FHOHEUXOXL� SLFWRU� �DPDQG -DQ�
YDQ�(\FN��F��������������L�D�XLPLW�SH�LVWRULFLL�DUWHL��9DQ�(\FN�HVWH�UHQXPLW�SHQWUX�
XWLOL]DUHD�HPSLULFÅ�D�SHUVSHFWLYHL��GDU�PXOĤL�V�DX�VWUÅGXLW�VÅ�JÅVHDVFÅ�FRHUHQĤÅ�
JHRPHWULFÅ�°Q�UHSUH]HQWDUHD�VD�D�VSDĤLXOXL��'H�OD�°QFHSXWXO�DQLORU�������FHUFH-
WÅWRULL�DX�IRORVLW�DQDOL]D�FRPSXWHUL]DWÅ�SHQWUX�D�°QFHUFD�VÅ�°QĤHOHDJÅ�XWLOL]DUHD�
SHUVSHFWLYHL�°Q�SLFWXULOH�DUWLVWXOXL��GDU�FUHDĤLLOH�OXL�9DQ�(\FN�FRQWLQXÅ�VÅ�SUH]LQWH�
GLFXOWÅĤL�°Q�°QĤHOHJHUHD�H[DFWÅ�FKLDU�ŉL�XWLOL]¤QG�DQDOL]H]H�FX�DOJRULWPLL�DFWXDOL�
6H�SUHVXSXQH�FÅ�GLVSR]LWLYXO� OXL�9DQ�(\FN�DU��IRVW�XQXO�GHRVHELW�GH�HODERUDW��
FX�PDL�PXOWH� �YL]LHUH�RFXODUH���GLVWDQĤDWH�HJDO�GH�D� OXQJXO�XQHL�D[H� °QFOLQDWH��
OD�IHO�FD�SXQFWHOH�GH�IXJÅ�GLQ�3RUWUHWXO�$UQROQL��IRWR���)RORVLQGX�O��YDQ�(\FN��DU�
��SXWXW�FRQWXUD�SÅUĤL�DOH OXFUÅULL�SH�EHQ]L��SUHFXP�LPSULPDQWHOH��VFKLĤ¤QG�FX�
FÅUEXQH�LPDJLQLOH�ŉL�SH�FDUH�OH�DU��WUDQVIHUDW�XOWHULRU�SH�S¤Q]D�SH�FDUH�SLFWD�

3HQWDJRQXO� FUHGH� FÅ� DOJRULWPLL� GH]-
YROWDĤL� SHQWUX� SHUIHFĤLRQDUHD� $,�XOXL�
VÅX�VXQW�FDSDELOL�VÅ�SUH]LFÅ�HYHQLPHQ-
WHOH�ȋFX�]LOH�°QDLQWHȊ�GH�D�VH�SHWUHFH�
([SHULPHQWHOH�FX�$,�DOH�DUPDWHL�DPH-
ULFDQH�GHYLQ�GHRVHELW�GH�DPELĤLRDVH��
86� 1RUWKHUQ� &RPPDQG� �QDOL]¤QG
UHFHQW�R�VHULH�GH�WHVWH�SHQWUX�*OREDO�
,QIRUPDWLRQ�'RPLQDQFH�([SHULPHQWV�
�*,'(���R�FRPELQDĤLH�GH�$,��FORXG�FRP-
SXWLQJ� ŉL� VHQ]RUL� FDUH� DU� SXWHD� RIHUL�
3HQWDJRQXOXL� FDSDFLWDWHD�GH� D� SUH]L-
FH�FX�DFXUDWHĤH�HYHQLPHQWH��1X�HVWH�
DW¤W�GH�PLVWLF�SH�F¤W�SDUH��GDU�DU�SXWHD�
GXFH�OD�R�VFKLPEDUH�PDMRUÅ�°Q�RSHUDĤL-
XQLOH�PLOLWDUH�ŉL�JXYHUQDPHQWDOH�
6LVWHPXO�ED]DW�SH� °QYÅĤDUHD�DXWRPD-
WÅ�REVHUYÅ�PRGLFÅUL�°Q�GDWHOH�EUXWH��
°Q� WLPS� UHDO�� FDUH� VXJHUHD]Å� SRVLELOH�
SUREOHPH��'DFÅ� LPDJLQLOH�SULQ�VDWHOLW�
DUDWÅ�VHPQH�FÅ�VXEPDULQXO�XQHL�QDĤL-
XQL�ULYDOH��GH�H[HPSOX��VH�SUHJÅWHŉWH�
VÅ� SÅUÅVHDVFÅ� SRUWXO�� $,�XO� DU� SXWHD�
VHPQDOD� DFHDVWÅ� PRELOL]DUH� RIHULQG�
VFHQDULL� SRVLELOH�� �Q� WLPS� FH� DQDOLŉWL-
ORU�PLOLWDUL� OH�SRDWH� OXD�RUH�VDX�FKLDU�

]LOH�SHQWUX�D�YHULFD�DFHVWH� LQIRUPD-
ĤLL��WHKQRORJLD�*,'(�DU�SXWHD�WULPLWH�R�
DOHUWÅ�°Q�F¤WHYD�VHFXQGH�
3ODWIRUPD�DU�SXWHD��IRORVLWÅ�°Q�OXPHD�
UHDOÅ�UHODWLY�FXU¤QG��RFLDOLL�GHFODU¤QG�
FÅ�VXQW�ȋJDWD�VÅ�SXQÅ�°Q�DSOLFDUHȊ�VRI-
WZDUH�XO�ŉL�O�DU�SXWHD�YDOLGD�OD�XUPÅWR-
UXO�H[HUFLĤLX�JOREDO�LQWHJUDW�GLQ�SULPÅ-
YDUD�DQXOXL������
$YDQWDMHOH�$,�XOXL�VXQW�HYLGHQWH�Ȃ�°Q�
ORF�VÅ�UHDFĤLRQH]H�GRDU�OD�HYHQLPHQWH�
VDX� VÅ� VH� ED]H]H� SH� LQIRUPDĤLL� °QYH-
FKLWH��3HQWDJRQXO�DU�SXWHD�OXD�PÅVXUL�
SURDFWLYH�� FXP�DU� � GHVIÅŉXUDUHD�GH�
IRUĤH� VDX� FUHŉWHUHD� DSÅUÅULL�� 3HQWUX�
FÅ� SRDWH� DQDOL]D� ŉL� HODERUD� VFHQDULL�
SRVLELOH�°Q�WLPS�UHDO��WHKQRORJLD�FH�XU-
PHD]Å�VÅ�H�IRORVLWÅ�GH�6WDWHOH�8QLWH�
DU�SXWHD��XWLOÅ�GDFÅ�SUHYLQH�XQ�DWDF�
ȋVXUSUL]ÅȊ� VDX� FRQGXFH� OD� QHJRFLHUL�
°Q�ORF�GH�FRQLFWH�GLUHFWH���Q�FLXGD�VX-
SHULRULWÅĤLL�QHWH�D�DUPDWHL�DPHULFDQH�
IDĤÅ�GH�5XVLD�ŉL�&KLQD��LQIRUPDĤLL�SHUWL-
QHQWH�SDU�VÅ�FRQUPH�FÅ�°QWUH�PDULOH�
SXWHUL�DUH�ORF�R�FXUVÅ�IRDUWH�SHULFXORD-
VÅ�D�GH]YROWÅULL�WHKQRORJLFH�D�$,�

!ew"!

2� QRXÅ� FHUFHWDUH� D� FRQUPDW� FÅ� UH-
QXPLWXO� SURGXFÅWRU� GH� YLRUL� $QWRQLR�
6WUDGLYDUL� ŉL� DOĤLL� ŉL�DX� WUDWDW� LQVWUX-
PHQWHOH�FX�VXEVWDQĤH�FKLPLFH�FDUH�OH�
DX�SURGXV�VXQHWXO�XQLF��LDU�F¤WHYD�GLQ-
WUH� DFHVWH� VXEVWDQĤH� FKLPLFH� DX� IRVW�
LGHQWLFDWH�SHQWUX�SULPD�GDWÅ�
'HVFRSHULULOH� DFWXDOH� DOH� HFKLSHL� GH�
FHUFHWDUH�DUDWÅ�FÅ�ERUD[XO��]LQFXO��FX-
SUXO� ŉL�DODXQXO� �� °PSUHXQÅ�FX�DSD�GH�
YDU� �� DX� IRVW� IRORVLWH� SHQWUX� D� WUDWD�
OHPQXO�IRORVLW�°Q�LQVWUXPHQWH�
ȋ%RUD[XO�DUH�R�LVWRULH�OXQJÅ�FD�FRQVHU-
YDQW��°QFHS¤QG�FX�YHFKLL�HJLSWHQL��FDUH�
O�DX�IRORVLW�°Q�PXPLFDUH�ŉL�PDL�W¤U]LX�
FD�LQVHFWLFLGȊ��D�VSXV�1DJ\YDU\��FHUFH-
WÅWRUXO�FDUH�ŉL�D�GHGLFDW�FDULHUD�°QĤHOH-
JHULL�VHFUHWHORU�YHFKLORU�OXWLHUL�
3UH]HQĤD� DFHVWRU� VXEVWDQĤH� FKLPLFH�
LQGLFÅ�R�FRODERUDUH�°QWUH�SURGXFÅWRULL�
GH�YLRUL�ŉL�VSLĤHUX� ORFDO��GLQ�DFHD�YUH-
PH�� $W¤W� 6WUDGLYDUL�� F¤W� ŉL� *XDUQHUL�
DU� � YUXW� VÅ�ŉL� WUDWH]H� YLRULOH� SHQWUX�
D�SUHYHQL� FDULLOH� VÅ�GHYRUH]H� OHPQXO��
GHRDUHFH� LQIHVWÅULOH� HUDX� IRDUWH� UÅV-
S¤QGLWH�°Q�DFHD�YUHPH�
&HUFHWÅWRUXO�DUPÅ�FÅ�HFDUH�SURGX-
FÅWRU�GH�YLRUL�D�IRORVLW��SUREDELO��SUR-
SULLOH�PHWRGH�ŉL�UHĤHWH�SHQWUX�D�WUDWD�
OHPQXO�

STRADIVARI,
DEZV!LUIT

AI#ul PREZICE EVENIMENTE

DISPOZITIV 
OPTIC MISTERIOS 

FOLOSIT DE
JAN VAN EYCK

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2021/
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-FLDOLL�HJLSWHQL�VXVĤLQ�FÅ�DX�GHV2
FRSHULW�PRUP¤QWXO� OXL�$OH[DQGUX�
FHO� 0DUH� XQ� RFLDO� VXVĤLQ¤QG� FÅ�
DUH� GRYH]L� FÅ�PRUP¤QWXO� OHJHQ-
GDUXOXL�UHJH�DO�DQWLFKLWÅĤLL�VH�DÅ�
°Q�6LZD��(JLSW�� �QWUH������ŉL������
D� IRVW� JÅVLW� XQ� WHPSOX� °Q� ]RQÅ��
GHVSUH�FDUH�LVWRULFLL�FUHGHDX�FÅ�DU�
SXWHD� � °Q� FRQFRUGDQĤÅ� FX�PRU-
P¤QWXO� OXL� $OH[DQGUX� FHO� 0DUH��

0RUP¤QWXO� OXL� $OH[DQGUX� FHO� 0DUH� HVWH� FRQVLGHUDW� XQXO�
GLQWUH�ȋ6QWHOH�*UDDOȊ�DOH�GHVFRSHULULORU�DUKHRORJLFH�ŉL�V�D�
VSXV�FÅ�D� IRVW�JÅVLW�GH�PDL�PXOWH�RUL� °Q�WUHFXW��QHUHXŉLQ-
GX�VH�GHPRQVWUDUHD�IÅUÅ�WÅJDGÅ�DFHVWRU�DUPDĤLL�
$OH[DQGUX� FHO�0DUH�HVWH�XQD�GLQWUH� FHOH�PDL� LPSRUWDQWH�
�Å�PRUP¤QWXO�VÅX�DUJXUL�GLQ�LVWRULH��LDU�ORFXO�°Q�FDUH�VH�D
DWUDJH�DWHQĤLD�LVWRULFLORU�ŉL�DUKHRORJLORU�GLQ�°QWUHDJD�OXPH�
Cel mai important lider al tuturor timpurilor
0LL� GH� VROGDĤL� O�DX� XUPDW�� &HHD� FH� VXQW� DFXP� ĤÅULOH�PR-
GHUQH�GLQ�7XUFLD��6LULD��,VUDHO��(JLSW�ŉL�°QWUHDJD�OXPH�DUDEÅ�
PRGHUQÅ��DX�GHYHQLW�JUHFHŉWL�°Q�PDL�SXĤLQ�GH�]HFH�DQL���Q�

F¤ĤLYD�DQL��$OH[DQGUX�FXFHULVH�WRW�GUXPXO�VSUH�HVW�S¤QÅ�OD�
JUDQLĤHOH�GH�YHVW�DOH�,QGLHL��3ODQXULOH�RULJLQDOH�DOH�OXL�$OH-
[DQGUX�LQFOXGHDX�R�FXFHULUH�S¤QÅ�OD�XOWLPXO�FHQWLPHWUX�DO�
2ULHQWXOXL��LQG�FRQVHPQDW� °Q� LVWRULH�FÅ�HO�FÅ�YL]LXQHD�VD�
HUD�VÅ�DMXQJÅ�OLWHUDOPHQWH�OD�ȋFDSÅWXO�OXPLLȊ��/D�QXPDL����
GH�DQL��$OH[DQGUX�V�D�°PEROQÅYLW�EUXVF�Ȃ�S¤QÅ�DVWÅ]L�FDX-
]D�EROLL�VDOH�UÅP¤Q¤QG�XQ�PLVWHU�Ȃ�ŉL�D�PXULW�FXU¤QG��°QWU�R�
ORFDĤLH�QHFXQRVFXWÅ�GLQ�QRUGXO�$IULFLL�

2�QRXÅ�DQDOL]Å�D�VFULHULORU�DQWLFH�VX-
JHUHD]Å�FÅ�PDULQDULL�GLQ�*HQRYD��RUD-
ŉXO�QDWDO�DO�OXL�&ULVWRIRU�&ROXPE�ŉWLDX�
GHVSUH�$PHULFD�FX�����GH�DQL�°QDLQWH�
GH�ȋGHVFRSHULUHDȊ�DFHVWHLD��7UDQVFUL-
LQG� ŉL� GHWDOLLQG� XQ� GRFXPHQW� GH� OD�
�����DO�XQXL�FÅOXJÅU�PLODQH]��*DOYD-
QHXV� )ODPPD�� H[SHUWXO� °Q� OLWHUDWXUÅ�
ODWLQÅ� PHGLHYDOÅ�� SURIHVRUXO� 3DROR�
&KLHVD��D�IÅFXW�R�GHVFRSHULUH�XLPLWRD-
UH��°QWU�XQ�SDVDM�DO�VFULHULL��UHIHULWRU�OD�
$PHULFD�GH�1RUG��3RWULYLW� OXL�&KLHVD��
GRFXPHQWXO� GLQ� ����� VXJHUHD]Å� FÅ�
PDULQDULL�GLQ�*HQRYD�FXQRŉWHDX�GHMD�
DFHVW�ĤLQXW��ȋ0DUNODQGȊ��ȋ0DUFNDODGDȊ�
ȁ�PHQĤLRQDW�GH�XQHOH�VXUVH�LVODQGH]H�
ŉL�LGHQWLFDW�GH�FHUFHWÅWRUL�FD�SDUWH�D�
FRDVWHL�DWODQWLFH�D� �$PHULFLL�GH�1RUG�
�ĤLQXWXUL�FDUH�VH�SUHVXSXQH�D��SHQLQ-
VXOD� /DEUDGRU� VDX� 1HZIRXQGODQG���
7UDGXF¤QG� ŉL� DQDOL]¤QG� GRFXPHQ-
WXO�� SURIHVRUXO� &KLHVD� GHPRQVWUHD-
]Å� FXP�*HQRYD�DU�� IRVW� R� ȋSRDUWÅȊ�
SHQWUX�ŉWLUL�ŉL�FXP�*DOYDQHXV�SDUH�VÅ�

DXGÅ��°Q�PRG�LQIRUPDO��GH�]YRQXUL�DOH�
QDYLJDWRULORU�GHVSUH�]RQH�°QGHSÅUWD-
WH��FDUH�DU�SXWHD�FRQGXFH�OD�EHQHFLL�
FRPHUFLDOH�� ȋ&HHD�FH� IDFH� FD�SDVDMXO�
�GHVSUH� 0DUFNDODGD�� VÅ� �H H[FHSĤL-
RQDO� HVWH� ORFDOL]DUHD� VD� JHRJUDFÅ�
Ȃ� 0DUFNDODGD� GHVFULVÅ� GH� *DOYD-
QHXV�HVWH� ȋERJDWÅ� °Q� FRSDFLȊ�� VSXQH�
SURIHVRUXO� &KLHVD�� (O� GHFODUÅ� FÅ� DU�
WUHEXL� VÅ� ȋQH� °QFUHGHPȊ� °Q� &URQLFD�
8QLYHUVDOLV� D� OXL�*DOYDQHXV� )ODPPD��
GHRDUHFH� °Q� WRW� GRFXPHQWXO� DXWRUXO�
GH]YÅOXLH�XQGH�D�DX]LW�DFHOH�SRYHŉWL�
ŉL�VXVĤLQH�DUPDĤLLOH�VDOH�FX�HOHPHQ-
WH�H[WUDVH�GLQ�UHODWÅUL��OHJHQGDUH�VDX�
UHDOH��DSDUĤLQ¤QG�WUDGLĤLLORU�DQWHULRD-
UH�� ȋ0DULQDULL� DPLQWLĤL� GH� *DOYDQHXV�
VH� SRW� °QFDGUD� °Q� DFHDVWÅ� GLQDPLFÅ��
JHQRYH]LL�DU��SXWXW�DGXFH� °QDSRL� °Q�
RUDŉXO� ORU�ŉWLUL�GHVSUH�DFHVWH�PHOHD-
JXUL�� XQHOH� UHDOH� ŉL� DOWHOH� IDQWH]LVWH��
SH� FDUH� OH�DX� DX]LW� °Q� SRUWXULOH� GLQ�
QRUG�GH�OD�PDULQDUL�VFRĤLHQL��EULWDQLFL��
GDQH]L��QRUYHJLHQL�FX�FX�FDUH�IÅFHDX�
VFKLPEXUL�FRPHUFLDOHȊ�

!ew"!
MORMÂNTUL LUI
ALEXANDRU

Made in Germany

$�IRVW�RGDWÅ��XQ�UHJDW�OHJHQGDU��6ULYL-
MD\D��FXQRVFXW�°Q�DQWLFKLWDWH�FD�,QVXOD�
$XUXOXL��R�FLYLOL]DĤLH�FX�ERJÅĤLL�QHVSX-
VH�SH� FDUH�H[SORUDWRULL� DX� °QFHUFDW� °Q�
]DGDU�VÅ�R�JÅVHDVFÅ��PXOW� WLPS�GXSÅ�
GLVSDULĤLD�VD�LQH[SOLFDELOÅ�GLQ�LVWRULH��°Q�
MXUXO� VHFROXOXL� DO� ;,9�OHD�� $FXP�� DSDU�
WRW�PDL�PXOWH�GRYH]L�ŉL�UHOLFYH��FDUH�SRW�
FRQGXFH�OD�FRQFOX]LD�FÅ�,QVXOD�$XUXOXL�
D�IRVW�� °Q�VI¤UŉLW��GHVFRSHULWÅ��ȋ�Q�XOWL-
PLL�FLQFL�DQL��DX�DSÅUXW�OXFUXUL�H[WUDRU-
GLQDUH�Ȃ�PRQHGH�GLQ�WRDWH�SHULRDGH-
OH�� VWDWXL�GH�DXU��SLHWUH�SUHĤLRDVH�� WRW�
IHOXO� GH� OXFUXUL� GHVSUH� FDUH� DĤL� SXWHD�
FLWL�°Q�6LQEDG�0DULQDUXO�ŉL�DĤL�FUHGH�FÅ�
H�R�OHJHQGÅȊ��VSXQH�'U��6HDQ�.LQJVOH\��
DUKHRORJ�/HJHQGDUD� LQVXOÅ� VH� JÅVHD�
OD� LQWHUVHFĤLD� DUWHUHORU�'UXPXOXL�0Å-
WÅVLL� 0DULWLPH�� °Q� LQVXOD� 6XPDWUD�� SH�
U¤XO�0XVL�� R�SLDĤÅ� FRORVDOÅ� °Q� FDUH� VH�
FRPHUFLDOL]DX� PÅUIXUL� ORFDOH�� FKLQH-
]HŉWL�ŉL�DUDEH��ȋ�Q�WLPS�FH�OXPHD�YHVWL-
FÅ�HXURSHDQÅ�LQWUD�°Q�HYXO�°QWXQHFDW�°Q�
VHFROXO�DO�9,,,�OHD��XQXO�GLQWUH�FHOH�PDL�
PDUL�UHJDWH�DOH�OXPLL�DX�HUXSW�SH�KDUWD�
$VLHL�GH�6XG�(VW��7LPS�GH�SHVWH�����GH�
DQL��FRQGXFÅWRULL�6ULYLMD\D�DX�VWÅS¤QLW�
UXWHOH�FRPHUFLDOH�GLQWUH�2ULHQWXO�0LM-
ORFLX�ŉL�&KLQD�LPSHULDOÅ�

INSULA 
AURULUI, 
REG!SIT!

AMERICA, DESCOPERIT! CU 
MULT ÎNAINTE DE COLUMB

https://schneider-romania.ro/?s=callissima&post_type=product
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Pandemia de Coronavirus ne-a pus 
în fa"a unei mul"imi de provoc!ri, 
iar copiilor — pentru prima oar! 
în existen"a omenirii — le-a r!pit 

libertatea de a merge la #coal!, de a inter-
ac"iona #i de a înv!"a a#a cum eram, din-
totdeauna, obi#nui"i. $coala la distan"! #i 
lucratul de acas!, par s! devin! norme #i 
nu excep"i, în aceste vremuri tulburi pe 
care le tr!im, a#a c! de ce s! nu transfor-
m!m limit!rile în oportunit!"i?
Dac! p!rin"ii care lucreaz! de acas! au 
fost nevoi"i s!-#i amenajeze un col"i#or 
în care s! munceasc!, statisticile arat! c! 
mai pu"in de jum!tate din copii au pro-
priul spa"iu, amenajat acas!, pentru #coa-
la la distan"! #i facilitarea proceselor de 
înv!"are. În mod evident, un spa"iu de bi-
rou, dedicat copilului, în care îi va pl!cea 
s! înve"e #i în care s-ar sim"i în largul s!u 
ar constitui un salt calitativ important 
fa"! de zoom-urile #i temele f!cute în pat, 
în pijama, atunci când #coala se desf!#oa-
r! la distan"!.
Speciali#tii în psihologia copiilor sus"in 
c! pentru a ob"ine cele mai bune rezul-
tate, spa"iul de lucru al copilului dum-
neavoastr! ar trebui s! aib! o suprafa"! 
curat! #i cu cât pu"ine obiecte care s! le 
distrag! aten"ia. Un birou într-o camer! 
lini#tit! este ideal, iar când acest lucru 
nu este posibil, c!uta"i o zon! în care s!-i 
amenaja"i un col"i#or, pentru birou.

DECORA!I SPA!IUL
Ajutându-v! la proiectarea spa"iului de 
lucru, copilul va dezvolta un sentiment 
de apartenen"! asupra acestuia, va iden-

tifica acel loc ca fiind al s!u #i, dirijat cu 
grij! de p!rinte, îl va p!stra #i îngriji cu 
respect. Este important s! încuraje!m 
copilul s!-#i decoreze spa"iul în orice mod 
alege, astfel încât s! a#teapt! cu ner!bda-
re s! petreac! timp acolo, având totodat! 
grij! s! îi explic!m c! acel spa"iu nu este 
un loc de joac!.
ORGANIZA!I RECHIZITELE
Lucra"i al!turi de  copilul dumneavoastr! 
pentru a-l ajuta s!-#i organizeze rechizite-
le necesare, adecvate vârstei.
Dac! copilul dumneavoastr! nu poate s! 
stea prea mult timp într-un loc, pute"i s!-i 
spune"i c! este în regul! s! stea în picioa-
re, în timp ce face temele.
NU UITA!I DE PAUZE
Aminti"i-v! pauzele de mi#care #i gust!-
rile s!n!toase. Nu uita"i de importan"a 
mi#c!rii #i a nutri"iei — poate fi un calvar 
pentru un copil de 6-8 ani s! stea singur, 
câteva ore, f!r! s! interac"ioneze fizic cu 
nimeni de vârsta lui, prin urmare, con-
sumul nervos trebuie sus"inut cu gust!ri 
s!n!toase #i momente de scurte exerci"ii 
fizice. Dup! ce a lucrat timp de 30 - 45 de 
minute, copilul dumneavoastr! ar trebui 
s! p!r!seasc! „biroul” pentru a face o pa-
uz!, s! ias! afar!, dac! este posibil, #i s! 
se angajeze într-o activitate fizic!, indife-
rent de vreme.
"LOCUL DE MUNC"" AL #COLARULUI
Elemente care par pu"in importante, pot 
avea efecte covâr#itoare — pozitive sau 
negative. S! trecem în revist! pe cele mai 
importante dintre acestea:
� Mas! #i scaun, potrivite dup! în!l"i-
mea copilului. Op"iunea ideal! este mo-
bilierul reglabil pe în!l"ime, care cre#te 

odat! cu copilul. A#ezat pe un scaun, 
genunchii trebuie s! fie îndoi"i în unghi 
drept!
�Zonare. Pentru a împiedica copilul s! 
fie distras de obiecte #i juc!rii, biroul ar 
trebui s! fie separat de zona de joac!. Este 
important s! exclude"i din câmpul s!u 
vizual, cel pu"in cele mai str!lucitoare #i 
mai mari juc!rii.
�Lumina. Este mai bine dac! biroul la 
care st!, are o surs! de lumin! natural!. 
Loca"ia ideal! este, desigur, lâng! fereas-
tr!. Pentru dreptaci, fereastra ar trebui 
s! fie în partea stâng!, iar dac! este stân-
gaci, în dreapta. Acela#i lucru este valabil 
#i pentru lamp!.
�Culoare. Pentru spa"iul în care înva"!, 
este mai bine s! alege"i culori pure, des-
chise, pentru c! acestea reduc emotivita-
tea copilului #i îl ajut! s! se adapteze mai 
u#or în acel mediu. Este u#or s! ad!uga"i 
dinamic! unui spa"iu, cu accesorii colora-
te #i ustensile de scris.
�Depozitare. Asigura"i-v! c! sunt sufici-
ente rafturi sau sertare pentru a depozi-
ta caiete, manuale, rechizite. Dac! acest 
lucru nu este posibil, cump!ra"i rafturi 
mobile, acestea fiind destul de spa"ioase.
�Organizare. Pentru a organiza spa"iul, 
utiliza"i suporturi speciale sau c!ni pen-
tru pixuri #i creioane. Organizatoarele 
#i suporturile economisesc cu adev!rat 
spa"iu #i ajut! la men"inerea cur!"eniei #i 
esteticii.
�Ordine. Face"i o regul! c! ordinea pe 
mas!, în c!r"i #i caiete s! fie responsabi-
litatea copilului, nu a dumneavoastr!. Or-
ganiza"i spa"iul împreun! #i motiva"i-v! 
copilul s! îl între"in! singur. �

!"pi# &parentin$
!

Unde înva"!, acas!?

https://carioca-romania.ro/?s=metallic&post_type=product
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&¤LQLL�QX�VXQW�GHORF�GLIHULĤL�GH�VWÅS¤QLL�
ORU�ŉL�ŉWLLQĤD�YDOLGHD]Å�DFHDVWÅ�DUPD-
ĤLH��SRWULYLW�XOWLPHORU�FHUFHWÅUL��'HVFR-
SHULULOH� XQXL� VWXGLX� MDSRQH]�� SXEOLFDW�
°Q� MXUQDOXO� ȋ6FLHQFHȊ�� GH]YÅOXLH� FÅ� WR-
YDUÅŉLL� QRŉWUL� FDQLQL� H[SHULPHQWHD]Å�
DFHHDŉL�H[SOR]LH�GH�R[LWRFLQÅ��KRUPR-
QXO�UHVSRQVDELO�SHQWUX�GUDJRVWH�ŉL�OH-
JÅWXUL��FD�ŉL�QRL�DWXQFL�F¤QG�VH�XLWÅ�°Q�
RFKLL�VWÅS¤QXOXL�ORU�
6WXGLXO�D�LPSOLFDW�SURSULHWDULL�D����GH�

F¤LQL� GLQ� UDVHOH� ODEUDGRU�� VFKQDX]HU�
SLWLF��WHFNHO��SXGHO��ER[HU��ERUGHU�FROOLH�
ŉL�FLREÅQHVF�JHUPDQ�FÅURUD�OL�V�D�FHUXW�
VÅ�°ŉL�SULYHDVFÅ�SULHWHQLL�SDWUXSH]L��FX�
GUDJRVWH�� 5H]XOWDWXO�� XLPLWRU�� HVWH� FÅ�
V�D�FRQVWDWDW�R�FUHŉWHUH�D�QLYHOXOXL�GH�
R[LWRFLQÅ��VLPLODU�SURFHQWXDO�FX�UHDFĤLD�
RDPHQLORU��DWXQFL�F¤QG�VH�XLWÅ�°Q�RFKLL�
FHORU�GUDJL��'HFL��SHQWUX�FHL�FDUH�VXV-
ĤLQ�FÅ�°ŉL�LXEHVF�DQLPDOHOH�GH�FRPSDQLH�
FD�ŉL�FXP�DU��FRSLOXO�ORU�Ȃ�QX�VXQWHĤL�
FRPSOHW�QHEXQL�

3LVLFD� WD� VH� FXLEÅUHŉWH� ŉL� VH� °QWLQGH�
SH�SLHSWXO�WÅX��F¤QG�FLWHŉWL�°Q�SDW�VDX�
WH�XLĤL� OD� WHOHYL]RU�� ŉL� VWÅ� °QWLQVÅ�DFR-
OR�F¤WHYD�PLQXWH��SRDWH�FKLDU�F¤WHYD�
RUH"�'DFÅ�DFHVW�OXFUX�YÅ�VXQÅ�IDPLOL-
DU��DU�WUHEXL�VÅ�YÅ�VLPĤLĤL�IRDUWH�DWDW��
(VWH�XQXO�GLQWUH�FHOH�PDL�°QDOWH�FRP-
SOLPHQWH�SH�FDUH� OH�SRDWH�RIHUL�R�SL-
VLFÅ��7RWXO� °QFHSH�FX�QHYRLOH�GH�ED]Å�
DOH�XQHL�IHOLQH�GH�FÅOGXUÅ�ŉL�VLJXUDQĤÅ�
ŉL� VH� WHUPLQÅ� FX� °QFUHGHUHD�SLVLFLL� °Q�
WLQH��0XOWRU�SLVLFL�OH�SODFH�VÅ�VH�RGLK-
QHDVFÅ�SH�QRL�SHQWUX�FÅ�HPDQÅP�FÅO-
GXUÅ�ŉL�OH�IDFH�SLVLFLOH�VÅ�VH�VLPWÅ�XO-
WUD�FRQIRUWDELO��$ŉD�FÅ��XQHRUL��GXSÅ�
R�]L�OXQJÅ�GH�MRDFÅ��IHOLQHOH�YRU�VÅ�QH�
VWHD� °Q�SRDOH��SH�EXUWÅ� VDX�SH�SLHSW�
ŉL� QX�HVWH�GH�PLUDUH� FÅ�PXOWH� DMXQJ�
VÅ�DGRDUPÅ�OD�VFXUW�WLPS�GXSÅ�DFHHD�

([SHUĤLL� VSXQ� FÅ� SLVLFD� WD� WUHEXLH� VÅ�
VH�VLPWÅ�°Q�VLJXUDQĤÅ�FX�WLQH�SHQWUX�D�
VH�UHOD[D�ŉL�D�WRDUFH�Ȃ�DVWD�°QVHDPQÅ�
FÅ� JKHPRWRFXO� GH� EODQÅ� WH� DVRFLD]Å�
FX�VLJXUDQĤD�ŉL�SURWHFĤLD��'HŉL�SLVLFLOH�
QRDVWUH�GH�FRPSDQLH�DU��FRQVLGHUD-
WH�SUÅGÅWRUL�GDFÅ�DU�WUÅL�°Q�VÅOEÅWLFLH��
HVWH�LPSRUWDQW�VÅ�QH�DPLQWLP�FÅ�DU���
GH�DVHPHQHD��SUDGÅ�GDWRULWÅ�GLPHQ-
VLXQLL�ORU�PLFL�
6LPĤXO�ROIDFWLY�SXWHUQLF�DO�XQHL�SLVLFL�
DU�SXWHD�H[SOLFD��GH�DVHPHQHD��GH�FH�
VH�DSURSLH�GH�QRL�°QWU�XQ�PRG�DW¤W�GH�
LQVLGXRV��3RWULYLW� FHUFHWÅULORU�HIHFWX-
DWH�� SLVLFLOH� FDXWÅ� XQ� PLURV� IDPLOLDU�
DWXQFL� F¤QG� DX� QHYRLH� GH� FRPSDQLH�
ŉL�FHO�DO�VWÅS¤QLORU��FHL�FDUH�OH�KUÅQHVF�
ŉL� RFURWHVF�� HVWH� GH� GHSDUWH� FHO�PDL�
DG¤QF�°QWLSÅULW�°Q�PHPRULD�ORU

3LVLFLOH� VLDPH]H� VXQW� KÅUĤL� WHUPLFH�
DPEXODQWH�� &RORUDĤLD� ORU� FDUDFWHULV-
WLFÅ� UH]XOWÅ� GLQWU�R� PXWDĤLH� °QF¤Q-
WÅWRDUH� D� WLUR]LQD]HL�� R� HQ]LPÅ� FDUH�
SURGXFH�PHODQLQD��5H]XOWDWXO"�7LUR]L-
QD]D�OD�SLVLFLOH�VLDPH]H�HVWH�GHRVHELW�
GH�VHQVLELOÅ� OD� WHPSHUDWXUÅ��GHQDWX-
UDQGX�VH� OD� WHPSHUDWXUD� QRUPDOÅ� D�
FRUSXOXL��$FHDVWD� °QVHDPQÅ�FÅ� O¤QJÅ�
FRUSXO�FDOG�DO�SLVLFLL��HQ]LPD�QX�IXQFĤL-
RQHD]Å�ŉL�PHODQLQD�QX�HVWH�SURGXVÅ��
'DU� OD�H[WUHPLWÅĤLOH�PDL�UHFL��FXP�DU�
���FRDGD��SLFLRDUHOH��XUHFKLOH�ŉL�ERWXO
FXORDUHD� VH� LQWHQVLFÅ�� &¤QG� SLVLFLOH�
VLDPH]H�VH�QDVF��EODQD�ORU�HVWH�DOEÅ��
FHHD� FH� DUH� VHQV�� DY¤QG� °Q� YHGHUH�
WHPSHUDWXUD� FDOGÅ� D� S¤QWHFXOXL�� �Q�
F¤WHYD�VÅSWÅP¤QL��PRGHOXO�GH�FXORD-
UH�DSDUH��3H�PÅVXUÅ� FH� °PEÅWU¤QHVF�
ŉL�GHYLQ�°Q�PRG�QDWXUDO�PDL�SXĤLQ�DF-
WLYL��GHYLQ�ŉL�PDL�°QFKLVH�OD�FXORDUH�

&RQVLGHUÅP�FÅ�HVWH�XQ�VHPQ�GH�DIHF-
ĤLXQH�GLQ�SDUWHD�F¤LQLORU�DWXQFL�F¤QG�
QH�OLQJ�Ȃ�DFHVW�OXFUX�SRDWH��DGHYÅ-
UDW� °Q�PXOWH�FD]XUL�� °QVÅ�SRW�H[LVWD�ŉL�
DOWH�H[SOLFDĤLL�SHQWUX�JHVWXO�DFHVWD�
8QHOH�PLFL��SXSÅWXUL��SH�JXUÅ�UHHF-
WÅ�XQ�FRPSRUWDPHQW�GH�OLQLŉWLUH��DŉD�
FXP� OH� IDF�PDPHOH� SXLORU� ORU�� $FHVW�
JHVW�WUDQVPLWH�XQ�VHQWLPHQW�GH�VLJX-
UDQĤÅ�ŉL�FRQIRUW�
3H�GH�DOWÅ�SDUWH�� OLQVXO�HVWH�R�PRGD-
OLWDWH� SULQ� FDUH� F¤LQLL� SRW� DGXQD�PDL�
PXOWH�LQIRUPDĤLL��LDU�DFHVW�FRPSRUWD-
PHQW� DMXWÅ� DURPHOH� VÅ� DMXQJÅ� S¤QÅ�
OD� RUJDQXO� YRPHURQD]DO� DO� F¤LQHOXL��
DFROR�XQGH�VXQW�LQWHUSUHWDW�VHPQDOH-
OH�ROIDFWLYH�Ȃ�PLURVXO��GXSÅ�FXP�ELQH�
ŉWLP��LQG�XQ�VLPĤ�GHRVHELW�GH�UDQDW�
ŉL�LPSRUWDQW�SHQWUX�FDQLGH��

!"ieten#c$ bl%ni&'
! Siamezele sunt

h!r"i termice

De ce ni-se cuib!resc
pisicile în bra"e?

Câinii sunt ca oamenii

De ce ne ling câinii?

Made in Germany

https://schneider-romania.ro/?s=maxx&post_type=product
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Noti"e digitale sau pix #i hârtie? 
Iat! ce spune #tiin"a c! este mai 
bine potrivit a face însemn!ri.
Potrivit în"elepciunii populare, 

procesul mecanic de transcriere a infor-
ma"iilor d! întâietate scrisului de mân!. 
C! o validare, analizele psihologilor rele-
v! c!, interac"iunea dintre sarcinile fizice 
#i mentale necesare pentru a pune pixul 
pe hârtie #i a înregistra un gând creeaz! 
o impresie (memorie) mai durabil!. A#a 
cum peni"a unui stilou las! un semn pe 
foaie, sarcina în sine înscrie o anumit! 
informa"ie în materia noastr! cenu#ie în-
tr-un mod în care tastarea nu o face.
Exist! ceva special în aceast! ac"iune — 
cunoscut! oficial sub numele de ipoteza 
de codificare. Într-adev!r, o investiga"ie 
de monitorizare a creierului uman, din 
2020, a constatat c! atunci când subiec-
"ilor li s-a cerut s! scrie sau s! deseneze 
un cuvânt de mân!, activitatea din zo-
nele creierului implicate în procesarea 
vizual! #i a limbajului a fost sincronizat!, 
ceea ce se crede c! este crucial în forma-
rea memoriei. Activitatea din acele regi-
uni ale creierului a fost desincronizat! 
atunci când subiec"ii au tastat cuvintele, 
indicând faptul c! ar putea s! nu codifice 
informa"iile, cel pu"in nu în acela#i mod.
Dar, o alt! serie de alte studii a ar!tat c! 
este mult mai complicat decât atât — ti-
pul de informa"ii pe care le înregistr!m #i 
felul în care ni-le amintim, au o importan-
"! nea#teptat!.
Poate cel mai proeminent studiu despre 
eficacitatea noti"elor de mân! versus cele 
digitale a fost publicat în Psychological 
Science, în 2014. Autorii au descoperit c!, 
în timp ce aceia care luau noti"e folosin-
du-se de instrumente digitale au luat mai 
multe noti"e la o anumit! prelegere #i c! 
notele lor erau mai probabil s! fie tran-
scrip"ii literale, tot ace#ti au fost mai pu-
"in capabili s! sintetizeze concepte com-

plexe atunci când au fost ulterior testa"i 
în leg!tur! cu con"inut. De fapt, într-unul 
dintre experimente, ace#tia au avut re-
zultate mai proaste la întreb!ri, chiar #i 
atunci când au avut ocazia s!-#i studieze 
notele înainte de test. Acest lucru a fost 
adev!rat chiar #i atunci când ei au fost 
instrui"i în mod explicit s! evite luarea 
de noti"e textuale, ceea ce aparent i-ar fi 
încurajat s! rezume #i, prin urmare, s! 
codifice informa"iile.
Aceste descoperiri pun sub semnul în-
treb!rii ipoteza concuren"ei de stocare 
extern!, care sugereaz! c! volumul mai 
mare de note luate de utilizatorii de com-
putere le-ar putea permite s! revizuiasc! 
mai am!nun"it con"inutul #i s!-l codifice 
mai târziu. Alte studii au atribuit efica-
citatea mai sc!zut! a notelor dactilogra-
fiate gamei de distrageri disponibile pe 
un laptop #i proces!rii mai superficiale 
necesare pentru a introduce informa"iile 
verbatim, mai degrab! decât a le rezuma 
pe hârtie. O serie de investiga"ii a ar!tat 
c! #colile care permit utilizarea laptopu-
rilor înregistreaz! o performan"! mai 
sc!zut!, iar cele care le interzic, constat! 
performan"e îmbun!t!"ite. 
Am putea concluziona, în lumina celor 
expiuse mai sus, c! note scrise de mân! 
sunt varianta câ#tig!toare. În timp ce 
mai multe experimente au ar!tat avanta-
je u#oare pentru luarea manual! de note, 
autorii nu le-au considerat semnificative 
statistic. Atât performan"a faptic!, cât #i 
cea conceptual! au fost aproximativ echi-
valente între ambele grupuri. Un studiu 
din 2012 a constatat c! studen"ii care au 
transcris prelegerile pe computerele lor 
au avut de fapt o reamintire imediat! mai 
bun! decât cei care #i-au scris notele pe 
hârtie. În plus, autorii au descoperit c! 
transcrierea direct! a dus la o reamintire 
mai mare decât luarea de note organizat! 
— contrazicând ideea c! sintetizarea in-
forma"iilor a#a cum sunt prezentate are 

ca rezultat o re"inere superioar!.
Alte încerc!ri de a califica cele dou! abor-
d!ri au pus, de asemenea, sub semnul în-
treb!rii ipoteza de codificare. Un studiu 
din 2016 a constatat c!, atunci când stu-
den"ilor li s-a cerut s! transcrie o serie de 
litere #i propozi"ii fie de mân!, fie tastân-
du-le, amintirea acestora a fost superioa-
r! în rândul utilizatorilor de computere, 
dar recunoa#terea informa"iilor a fost 
mai bun! în rândul celor care au scris de 
mân!. Adic!, recitarea informa"iilor me-
morabile a fost mai u#oar! pentru cei care 
#i-au tastat notele, dar identificarea exac-
t! a aceleia#i informa"ii atunci când a fost 
prezentat! din nou a fost mai simpl! pen-
tru cei care le-au notat de mân!. Un alt 
studiu relev! c! elevii care folosesc pix #i 
hârtie au, de asemenea, mai multe #anse 
s! reproduc! imagini #i diagrame în noti-
"ele lor, pur #i simplu pentru c! le este mai 
u#or, acest lucru ducând la o în"elegere 
mai cuprinz!toare a con"inutului.
În cele din urm!, nu #tim care abordare 
este superioar! #i, poate, cea mai bun! 
întrebare este cum am putea optimiza 
exact luarea de noti"e.
Este demn de remarcat faptul c! o mare 
parte din cercet!rile pe acest subiect 
au fost efectuate în medii educa"ionale. 
Aceste perioade intense de studiu sunt 
unice în cea mai mare parte a vie"ii noas-
tre — putem avea ocazional seminarii, în-
tâlniri #i sesiuni de formare, dar probabil 
c! aceste momente nu ating intensitatea 
de absorb"ie a informa"iilor a#teptat! de 
la noi în anii no#tri de #coal!. Acest lucru 
se reflect! în procentul de studen"i care 
raporteaz! c! au luat noti"e în timpul 
orei: Aproximativ 96%. Aceast! serie de 
constat!ri aparent contradictorii indic! 
complexitatea mijloacelor prin care creie-
rul nostru proceseaz! #i integreaz! fapte 
#i idei noi. $i probabil se aplic!, dac! nu 
exact, modului în care continu!m s! în-
v!"!m de-a lungul vie"ii noastre.. �

Stilou sau tastatur!?

https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-voyage-2021/
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Exist! dou! t!râmuri în care avem 
tendin"a de a tr!i: t!râmul previ-
zibilului #i t!râmul posibilit!"ilor. 
Cea mai mare parte a lumii tr!ie#-

te în zona predictibilit!"ii. Aici, încerc!m 
s! control!m #i s! prezicem via"a, deoare-
ce acest lucru ne face s! ne sim"im în si-
guran"! #i confortabil. Orice incertitudi-
ne, necunoscut! sau pierderea controlului 
o resim"im profund inconfortabil. Iar dis-
confortul poate conduce la nesiguran"!.
Uneori, prefer!m s! avem dreptate des-
pre ceea ce ne temem, pentru c! ne face 
s! sim"im ca #i cum am avea o aparen"! 
de control. Dar atunci când suntem con-
centra"i pe protec"ie împotriva oric!rei 
poten"iale dureri, disconfort sau vân!-
t!ilor aplicate ego-ul nostru, ne ferim de 
inspira"ie, creativitate #i oportunit!"i. 
Cre!m o viziune-tunel a realit!"ii noas-
tre: c!ut!m ceea ce poate merge prost în 
loc de ceea ce poate merge bine, juc!m 
s! nu pierdem în loc s! câ#tig!m, ne con-
centr!m pe probleme #i nu pe solu"ii, ne 
gândim la toate scenariile „ce-ar fi dac!” 
despre cum ceva nu va func"iona în loc s! 
lu!m în considerare „Ce-ar fi dac! func-
"ioneaz!?”. Ne transform!m obiectivele 
în „nevoi”, cum ar fi „Am nevoie ca acest 
lucru s! se întâmple” #i experiment!m 
lipsa pân! când se întâmpl!, adesea înso-
"it! de o judecat! de tipul „Sunt (sau nu) 
suficient”, la fiecare pas.
Generatorul nostru de apocaplipse imi-
nente sun! ca o list! de griji, temeri #i în-
grijor!ri, actualizat! în fiecare non-stop. 
$i astfel, intr!m în gândirea binar!: Bun 
sau r!u, Corect sau gre#it, Op"iunea A sau 
B, Totul sau nimic, Întotdeauna sau nici-
odat!, etc.
Facem toate acestea pentru a men"ine un 
fals sentiment de control #i predictibili-
tate. Nu vrem s! juc!m în t!râmul posi-

bilit!"ilor „ce-ar fi dac!” pentru c! nu ne 
sim"im în siguran"!. Prefer!m s! mun-
cim mai mult #i s! ne epuiz!m pentru a 
r!mâne în siguran"!, în zona de confort, 
a previzibilit!"ii. Alegem s! izgonim ce 
iubim mai mult, de team! s! nu pierdem 
iluzoriul control al vie"ii.
Când lucrurile nu merg a#a cum am pla-
nificat, sim"im imediat lipsa, în loc de 
posibilitatea incitant! s! transform!m 
în mai bine ce ne-am planificat. Ne con-
centr!m pe ceea ce lipse#te fa"! de ceea 
ce a fost câ#tigat. Ne "inem atât de strâns 
gândurile, opiniile #i rezultatele dorite în-
cât nu l!s!m loc ca via"a s! ias! mai bine 
decât ne-am imaginat.
A tr!i în predictibilitate blocheaz! posibi-
lit!"ile infinite. De asemenea, ne înclin! 
#ansele c!tre rezultate tip status quo — 
cum ar fi ceea ce majoritatea oamenilor 
cred c! este posibil. $i dac! nu vezi rezul-
tatele pe care le dore#ti, s-ar putea s! crezi 
c! trebuie s! munce#ti mai mult, mai 
multe ore sau s-ar putea s! crezi c! nu e#ti 
suficient de bun. Dar, de fapt, este posibil 
s! nu fii înc! suficient de curajos.
Câmpul posibilit!"ilor este t!râmul entu-
ziasmului, al viselor, al inova"iei, al poten-
"ialului pur #i al rezultatelor dincolo de 
în"elegere. Dar este #i domeniul incertitu-
dinii, deoarece se desf!#oar! în paradig-
ma „ce-ar fi dac!”. Cei mai mul"i dintre 
noi nu doresc s! experiment!m o posibil! 
fric! #i dezam!gire, a#a c! r!mânem în 
paradigma siguran"ei, predictibilului, re-
tr!ind aproape zilnic, aceea#i zi.
POSIBIL ÎN LOC DE PREVIZIBIL
Secretul const! în a ne cre#te toleran"a la 
disconfort, iar asta se poate petrece înva-
"ând s! tr!im cu fricile, anxiet!"ile #i dez-
am!girile care vin din confruntarea cu 
incertitudinea. Pe m!sur! ce ne înt!rim 
emo"ional, vom putea procesa frica #i ne 
putea împ!ca cu ea. Pute"i face fa"! cu cu-

raj oric!ror îndoieli precum „Nu am ceea 
ce este necesar” #i pute"i spune: „Chiar 
dac! se întâmpl! cel mai r!u lucru, tot 
vreau s! merg pe aceast! cale.” Ne vom 
g!si, astfel, în situa"ia în care decidem 
ce vrem cu adev!rat. Acest lucru ne con-
struie#te stabil nucleul emo"ional, astfel 
încât s! ne sim"im împ!ca"i, indiferent 
de ceea ce se întâmpl!.
P!#ind în t!râmul posibilit!"ilor, re-
zultatele au nevoie de curaj. F!-"i visele 
mai mari decât temerile: imagineaz!-le 
cu toate cele cinci sim"uri — ce vezi? ce 
auzi? ce sim"i? ce parfum recuno#ti? Ce 
gu#ti? Las! acest vis al t!u s! prind! via-
"!, ca #i cum s-ar fi împlinit deja.
Este demonstrat, frica este un sentiment 
mai puternic decât bucuria,dar când vi-
sul t!u domin! frica ta, visul învinge, 
atâta timp po"i p!stra credin"a în ceea ce 
proiectezi.
Sunt dou! moduri de a experimenta lu-
mea: Mi se întâmpl! lucruri #i Lucrurile 
mi se întâmpl!. Primul te va "ine blocat în 
circumstan"e, iar al doilea î"i va da putere 
pentru a-"i crea propriul viitor. 
Dac! propriul sistemul nervos nu se sim-
te în siguran"! probabil vom alege s! r!-
mânem în t!râmul predictibilit!"ii pân! 
când vom considera c! avem puterea 
emo"ional! pentru a trece în t!râmul po-
sibilit!"ilor. Este necesar s! "inem cont de 
ce sim"im #i s! ascult!m semnalele inte-
rioare.
Emo"ia cea ma i greu de "inut în frâu este 
frica #i dac! po"i dezvolta m!iestria emo-
"ional! pentru a o naviga, vei fi de neoprit. 
Pe m!sur! ce creezi mai multe dovezi des-
pre ceea ce este posibil, dincolo de ceea ce 
este previzibil, temerile tale se vor lini#ti 
#i va deveni mai u#or s! treci de la curaj 
la încredere. Prin consolidarea încrederii, 
vei începe s! modelezi #ansele #i vei face 
imposibilul probabil. �

Cum ajungi invincibil?
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Pasiune sau scop?
N nu reu#i"i s! v! hot!râ"i ce ale-

ge"i între pasiune sau scopul 
vostru în via"!? Încerca"i s! uti-
liza"i testul de weekend, pentru 

c! pasiunea nu trebuie descoperit!, pasiu-
nea poate fi creat! #i prin efort.
Dup! cum spunea Steve Jobs, „Trebuie 
s! g!se#ti ceea ce iube#ti. Singura moda-
litate de a face o munc! grozav! este s! iu-
be#ti ceea ce faci. Dac! nu l-ai g!sit înc!, 
continu! s! cau"i.”
UN SFAT GROZAV
Problema este c! mul"i dintre noi nu #tiu 
unde s! caute.
De aceea, binecunoscutul antreprenor 
Mark Cuban spunea: „Una dintre marile 
minciuni ale vie"ii este „urmeaz!-"i pasi-
unile”. „Urmeaz!-"i pasiunea” este, proba-
bil, cel mai prost sfat pe care l-ai putea da 
sau primi vreodat!. Nu-"i urma pasiunile. 
Urmeaz!-"i efortul!"
În timp ce majoritatea teoreticienilor pre-
supun c! pasiunea provoac! efort, este 
la fel de valabil #i invers: pasiunea cre#te 
odat! cu efortul #i perfec"ionarea. Tutu-
ror ne place s! facem lucruri la care suntem 
buni. ($i cu cât suntem mai buni, cu atât 
avem tendin"a #! ne plac! s! le facem.)
$tiin"a spune c! acest lucru este valabil 

#i pentru antreprenori. Potrivit unui stu-
diu publicat în Academy of Management 
Journal, cu cât antreprenorii aloc! mai 
mult! munc! în startup-urile lor, cu atât 
devin mai entuziasma"i de afacerile lor.
Pe m!sur! ce câ#tig! impuls, câ#tig! abi-
lit!"i #i ob"in chiar #i cele mai mici succe-
se non-financiare, pasiunea lor cre#te.
Dac! vrei s! descoperi o pasiune, cheia 
este s! g!se#ti ceva care te intereseaz! #i 
s! începi. Sau, mai bine, exploreaz! ceva 
ce ai început deja.
TESTUL DE WEEKEND
Dup! cum scrie Chris Dixon, partener la 
firma de capital de risc Andreesen Ho-
rowitz, „Faptul c! pasiona"ii care poart! 
#lapi dau na#tere unor industrii mari este 
de obicei privit ca o excentricitate amu-
zant! a industriei tehnologiei. Dar exist! 
un motiv pentru care hobby-urile sunt 
atât de importante."
Potrivit lui Dixon, companiile opereaz! 
cu banii lor, ceea ce înseamn! c! trebuie 
s! creeze profituri financiare rezonabile 
pe termen scurt pentru acele investi"ii, 
ceva la care se poate asocia orice fondator 
de startup.
Hobby-urile, totu#i, sunt ceea ce fac oa-
menii de#tep"i cu timpul lor când nu au 
nevoie s! genereze profituri financiare pe 

termen scurt.
De aceea, a#a cum scrie Dixon: „Este un 
pariu bun c! aceste hobby-uri actuale de-
vin s!mân"a ce va germina industriile 
viitoare. Ceea ce fac cei mai de#tep"i oa-
meni în weekend este ceea ce to"i ceilal"i 
vor face în timpul s!pt!mânii în 10 ani”.
Acesta este un cadru bun de aplicat dac! 
v! gândi"i unde s! v! investi"i timpul sau 
banii. Proiectele de weekend ale celor mai 
inteligen"i #i talenta"i oameni pe care îi 
cunoa#te"i pot crea într-o zi o nou! indus-
trie sau pia"!.
Dar este #i un cadru grozav de aplicat 
dac! încerci s!-"i descoperi pasiunea. 
Ceea ce faci în timpul liber — nu experi-
en"a pasiv!, ci activ — indic! în mod clar 
un interes.
Dup! cum ar spune Cuban, deja depui 
efort. A#a c! urma"i acest efort.
Aloca"i-i pu"in mai mult timp. Pune"i pu-
"in mai mult! structur! în jurul procesu-
lui de îmbun!t!"ire, înv!"are #i cre#tere.
Pentru c! cu cât depui mai mult efort, cu 
atât vei fi mai entuziasmat. Cu cât vei de-
veni mai pasionat.
$i cu atât vei avea mai multe #anse s! dez-
vol"i talentul #i experien"a necesare pen-
tru a transforma o pasiune într-o nou! 
carier! sau afacere de succes. �

Made in Germany
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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 #i Peter 

Thiel sunt extrem de diferi"i, Warren Bu-
%ett iube#te un joc lini#tit de bridge, în 
timp ce Richard Branson este genul care 
face kite surf peste Canalul Mânecii.
Dar, de#i fiecare membru al clubului mili-
ardarilor poate avea propriile preferin"e, 
personalitate #i opinii politice, asta nu 
înseamn! c! nu împ!rt!#esc asem!n!ri 
de baz!. Au fost efectuate multe studii 
pentru a stabili dac! exist! un „tip de per-
sonalitate antreprenorial!”, cu rezultate 
diferite. Dar, conform celor care lucreaz! 
direct cu cei super-boga"i, multe tr!s!turi 
se repet! aproape obsesiv.

$. MOTIVA!I
Nu este surprinz!tor faptul c! unul din-
tre cei mai importan"i factori predictori 
ai accederii la statutul de miliardar este 
c! î#i doresc  cu adev!rat s! devin! ex-
trem de boga"i. Mul"i self-made miliar-
dari au o viziune asupra lumii diferit!, 
în compara"ie cu oamenii de afaceri obi#-
nui"i — sunt foarte concentra"i #i au idei 
grandioase. De asemenea, au talentul de 
a  imagina posibilit!"i #i au dorin"a de a  le 
transforma într-un viitor tangibil #i sunt  
foarte inten#i, mai ales atunci când vine 
vorba de ceea ce doresc s! realizeze.
Totu#i, dovezile din lumea real! sugerea-

z! c! nivelul obsesiei pentru scop are ade-
sea un cost personal mare.
%. DETERMINA!I
Când se confrunt! cu crize #i e#ecuri, mi-
liardarii iau m!suri #i merg mai departe. 
Nu se lamenteaz!, nu se autocomp!ti-
mesc #i nu devin depresivi. De asemenea, 
#tiu c! succesul nu vine peste noapte. Au 
în"elegerea exact! a orizont de timp nece-
sar pentru a avea succes pe termen lung.
&. AU ABILIT"!I INTERPERSONALE
Cei mai mul"i miliardari #i-au dat seama 
c! pornirea unei întreprinderi nu este 
o activitate care poate fi f!cut! singur. 
Având în vedere acest set de abilit!"i in-
terpersonale pe care le st!pânesc, ei au 
talentul necesar spre a-i convinge pe al"ii 
s! accepte visele lor. În plus, nedescura-
ja"i de critici #i dezam!giri, ei nu accept! 
un "NU" ca r!spuns #i g!sesc întotdeauna 
modalit!"i de a ocoli obstacolele.
'. NONCONFORMI#TI
Este greu de descoperit oportunit!"i pe 
care nimeni altcineva nu le vede dac! 
gânde#ti la fel ca to"i ceilal"i.
În timp ce al"i oameni petrec timp #i ener-
gie conformându-se, cei super boga"i î#i 
creeaz! propria cale. A merge împotriva 
opiniilor predominante nu este deloc gre-
#it, de fapt, multora dintre ei pl!cându-le 
s! înoate împotriva curentului. 
(. ÎNCREZ"TORI ÎN SINE
Superboga"ii cred cu t!rie în propriile 
abilit!"i. Ei ajung s! vad! succesul ca fi-
ind rezultatul propriilor eforturi, ei nu 

v!d realiz!rile lor ca o chestiune de noroc, 
soart! sau circumstan"e. Fiind încrez!-
tori în sine, sunt convin#i c! pot rezolva 
orice problem!.
). ETICA MUNCII
Fiind foarte orienta"i spre rezultate #i re-
aliz!ri, superboga"ii î#i stabilesc obiective 
provocatoare #i muncesc din greu pentru 
a le atinge. În orice ar face, trec dincolo de 
datorie. În plus, nu sunt u#or de mul"umit 
#i fac totul pentru a se auto-dep!#i. Exact 
asta-i face s! aprecieze #i s! fie genero#i cu 
acei colaboratori care se dedic! muncii #i 
cu care împ!rt!#esc acela#i mindset.
*. INTUITIVI
În compara"ie cu directorii de corpora"ii 
obi#nui"i, cei superboga"i iau multe din-
tre deciziile lor pe baza instinctului, dese-
ori f!r! a recurgere la analize detaliate.
+. COMPETITIVI
Miliardarii ador! concuren"a #i competi-
"ia. De fapt, mul"i dintre ei par strâns le-
ga"i de mentalitatea marilor sportivi, ase-
menea acestora ei înv!"ând cum s! fac! 
fa"! victoriei dar #i s! se afirme împotriva 
concuren"ilor. În plus, au o toleran"! cres-
cut! la frustrare.
,. TOLERAN!" LA RISC
Miliardarii #tiu #i cum s!-#i asume ris-
curi calculate #i cred cu t!rie în zicala 
„F!r! curaj nu ai parte de glorie”. Îns!, în 
acela#i timp, ei întotdeauna ei caut! solu-
"ii spre a-#i minimiza pierderile. Cu alte 
cuvinte, sunt toleran"i la riscuri, dar nu 
ac"ioneaz! din impuls. �
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Oglinda neagr!
Oglinda-spirit din obsidian fo-

losit! de John Dee, astrolo-
gul cur"ii reginei Elisabeta I, 
are origini aztece, precum s-a 

demonstrat recent. G!zduit! acum în 
Galeriile Ilumin!rii din cadrul British 
Museum, obiectul mistic folosit pentru 
investiga"iile oculte se potrive#te perfect 
cu mostre prelevate în Mexic.
Oglind! spiritului, folosit! de John Dee, 
polimat #i astrolog al reginei Elisabeta I 
din secolul al XVI-lea, #i-a avut originea 
în Mexic, obsidianul din care este f!cut! 
acesta provenind din apropiere de Pac-
huca, la 85 km nord-est de Mexico City, 
îns! modul în care a intrat în posesia lui 
Dee r!mâne deocamdat! un mister. De#i 
oglinzile circulare sunt un tip binecunos-
cut de obiect aztec, niciun exemplu nu a 
fost confirmat anterior prin provenien"! 
analitic!, dup! cum declar! cercet!torii.
Obsidianul — o sticl! vulcanic! natura-
l!, format! atunci când lava extrudat! 
dintr-un vulcan se r!ce#te rapid #i înre-
gistreaz! o cre#tere minim! a cristalelor, 
fiind definit! ca roc! magmatic! — a fost 
folosit de azteci în multe feluri, inclusiv 
în scopuri medicinale #i ca protec"ie. As-
pectul reflectorizant era considerat un 
scut împotriva spiritelor rele #i oglinzile 
realizate din acest material ar  avea pute-
rea s! captureze imaginea #i sufletul unei 
persoane.  Acest material a fost, de ase-
menea, asociat cu moartea #i lumea inter-
lop!. Zeul aztec Tezcatlipoca („Oglinda 
fumeg!toare”) este adesea ar!tat purtând 
oglinzi, ceea ce reprezenta capacitatea sa 
de a prezice viitorul.

Astfel de asocieri formale i-au influen"at 
probabil pe misticii europeni, iar despre 
cea ajuns! în posesia lui John Dee se spu-
ne c! acesta ar fi cump!rat-o de la o sur-
s! din Boemia (acum parte a Republicii 
Cehe) în anii 1580, folosind-o în timpul 
investiga"iilor sale oculte. De-a lungul 
multor ani, Dee a lucrat cu mediumi, 
care au folosit oglinzi #i globuri de cristal 
pentru a primi comunic!ri de la îngeri #i 
spirite. Dee a servit #i drept consilier #ti-
in"ific al Reginei #i a ajutat la planificarea 
unor c!l!torii ale Angliei în America.
„Având în vedere interesul lui Dee pentru 
Lumea Nou!, este posibil s! fi fost con#ti-
ent de semnifica"ia obsidianului, iar om-
niscien"a oglinzilor lui Tezcatlipoca ar fi 
avut o atrac"ie evident!”, presupun cerce-
t!torii muzeografi. 
British Museum a primit oglinda lui Dee 
în 1966, iar acum aceasta este expus! în 
Galeria Ilumin!rii a institu"iei. Ca parte 
a investiga"iei lor, echipa a analizat alte 
trei oglinzi din obsidian, aflate în colec-
"ie, descoperind c! #i acestea aveau ori-
gini aztece. 
„Oglinzile au o istorie lung! de utilizare 
în cadrul practicilor magice europene”, 
spune Stuart Campbell, profesor de ar-
heologie din Orientul Apropiat la Univer-
sitatea din Manchester. „Atrac"ia unei 
oglinzi dintr-un material nou, care pro-
vine dintr-o cultur! exotic!, cu pove#ti 
despre utilizarea sa pentru divina"ie #i 
imagini slab reflectate, mai mult ghicite, 
în ea au f!cut din acest obiect unul foarte 
tentant pentru Dee, spre a-l folosi în in-
cursiunile sale în lumile astrale, la care 
clama c! are acces”.

John Dee (1527 - 1608) a fost unul dintre 
cei mai str!luci"i b!rba"i ai epocii elisabe-
tane — alchimist, matematician, geograf, 
astronom #i astrolog.
El a ales data încoron!rii reginei Elisabe-
ta I #i când pe timpul când f!cea parte din 
re"eaua de spioni a Majest!"ii Sale, semna 
mesajele lui codificate cu „oo7”, ele dou! 
zero-uri reprezentând ochii Reginei #i 7 
fiind simbolul personal al lui Dee.
Exist! dovezi care sugereaz! c! atunci 
când Shakespeare a creat personajul 
Prospero, l-a avut pe Dee drept model.
În ciuda faimei #i averii sale, John Dee a 
murit în s!r!cie la casa lui din Mortlake, 
Surrey, Anglia la vârsta de 81 de ani.
În ce prive#te oglinda din obsidian care 
i-a apar"inut influentului personaj, aceas-
ta este "inut! ve#nic acoperit! cu o pânz! 
neagr!, a#a cum însu#i Dee a indicat.
De-a lungul vie"ii sale, Dee a folosit mai 
multe oglinzi #i boluri de metal lustruit 
pentru a comunica cu îngerii #i spiritele. 
Acesteste obiecte erau antichit!"i #i nu 
era neobi#nuit s! fie aduse „la via"!m hr!-
nindu-le cu sânge #i alcool”. Exist! multe 
rapoarte — inclusiv una de la îns!#i Regi-
na Elisabeta — despre minunile #i terori-
le întrez!rite în sticl! sau metal.
Dup! moartea sa, în 1608, bunurile lui 
Dee, inclusiv biblioteca sa — care era cea 
mai vast! din Anglia — au fost împr!#tia-
te, iar oglinzile sale au disp!rut.
Oglind! spiritului, folosit! de John Dee, 
a intrat în posesia lui Sir Horace Walpole, 
care a donat-o British Museum, a sosit cu 
urm!toarea etichet!: „The Black Stones, 
în care Dr. Dee obi#nuia s!-#i numeasc! 
spiritele...” � 
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Haosul evoc! imagini cu zborul 
fluturilor sau cu mi#c!rile mul-
"imii de oameni, într-o gar! sau 
aeroport supra aglomerate.

Într-o lume haotic!, nu #tii niciodat! la ce 
s! te a#tep"i, lucrurile par s! se întâmpl! 
tot timpul, conduse de orice fel de impuls 
aleatoriu. Dar haosul are o semnifica"ie 
mai profund! în leg!tur! cu fizica #i #ti-
in"a climatului, legat de modul în care 
anumite sisteme — cum ar fi vremea sau 
comportamentul unui fluture — sunt 
fundamental imprevizibile.
Oamenii de #tiin"! definesc haosul ca fi-
ind efectele amplificate ale schimb!rilor 
minuscule din momentul prezent, care 
duc la imprevizibilitate pe termen lung. 
Imagineaz! dou! pove#ti aproape identi-
ce: într-o versiune, doi oameni se ciocnesc 
unul de altul într-o gar!; dar în cealalt!, 
trenul ajunge cu 10 secunde mai devre-
me #i întâlnirea nu are loc niciodat!. Din 
acest context, cele dou! linii ale intrigii ar 
putea fi total diferite.
De obicei, acele mici detalii nu conteaz!, 
dar uneori micile diferen"e au consecin"e 
care continu! s! se agraveze #i par incal-
culabile. Poate c! a#a #i sunt, iar acesta 
este for"a motrice care conduce la haos.
O serie #ocant! de descoperiri din anii 
1960 #i 1970 a ar!tat cât de u#or este s! 
creezi haos. Care este diferen"a dintre un 

pachet de c!r"i #i vreme? Nu po"i prezice 
urm!toarea mân! la poker, dar este pro-
babil s! po"i ghici starea vremii de mâine. 
Dar cum r!mâne cu vremea peste dou! 
s!pt!mâni? Sau peste un an?
Aleatorie, precum c!r"ile sau zarurile, 
este imprevizibil! pentru c! pur #i simplu 
nu avem informa"iile potrivite. Haosul 
este undeva între aleatoriu #i 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 guverneaz! un univers 
mecanic – reguli care, odat! puse în mi#-
care, ar duce la un rezultat predetermi-
nat. Dar, teoria haosului demonstreaz! 
c! #i cele mai stricte reguli #i informa"ii 
aproape perfecte pot duce la rezultate im-
previzibile.
Aceast! realizare are aplica"ii practice 
pentru a decide ce fel de lucruri sunt pre-
vizibile. Haosul este motivul pentru care 
nicio aplica"ie meteo nu v! poate spune 
vremea peste dou! s!pt!mâni — este pur 
#i simplu imposibil de #tiut cu precizie.
Pe de alt! parte, previziunile mai ample 
pot fi înc! posibile. Nu putem s! nu facem 
referire la una dintre cele mai importan-
te crea"ii literare apar"inând genului SF, 
minunata serie "Funda"ia" 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 #i om de #tiin"! de 
geniu, concepe #i creaz! un sistem, psi-
hoistoria, o #tiin"! algoritmic! care îi per-
mite s! prezic! viitorul în termeni proba-
bilistici. Pe baza psihoistoriei sale, el este 
capabil s! prezic! eventuala c!dere a Im-
periului Galactic #i s! dezvolte un mijloc 
de a scurta mileniile de haos, teroare #i 
suferin"! care ar urma. 
Desigur, #tiin"a actual! este departe de 
posibilit!"ile descrise în romanele SF îns!, 
avansul exponen"ial al tehnologiilor AI 
al!turi de puterea de calcul aproape infi-
nit! promis! de computerele cuantice par 
s! ne apropie rapid de dezideratul, tot mai 
necesar, în a în"elege haosul #i efectele sale 
asupra noastr! #i a lumii în care tr!im.
De la o proiec"ie de tipul "ce-ar fi dac!" ne 
putem g!si relativ curând în situa"ia de a 
în"elege un adev!r fundamental, postu-
lat de filozofii din toate col"urile lumii, cu 
milenii înaintea timpurilor noastre: totul 
este conectat #i interdependent #i fiecare 
ac"iune a noastr! are consecin"e. Cu alte 
cuvinte, totul este într-o perpetu! stare 
de haos, dar orice ac"iune/impuls indus 
în acest sistem, genereaz! o alt! stare de 
haos. Nu ne r!mâne decât s! sper!m c! 
vom putea în"elege, #i alege, curâd haosul 
care va genera cele mai mici neajunsuri, 
în urma ac"iunilor noastre prezente. � 

Haosul nu  e  aleator
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O echip! interna"ional! de cer-
cet!tori dore#te s! g!seasc! 
oameni care sunt rezisten"i 
genetic la SARS-CoV-2, în spe-

ran"a de a dezvolta noi medicamente #i 
tratamente.
A#a cum este descris într-o lucrare din 
revista Nature, o echip! interna"ional! 
de oameni de #tiin"! a lansat o "vân!toa-
re" global! pentru a identifica persoanele 
care sunt rezistente genetic la infec"ia cu 
virusul pandemic. Echipa sper! c! identi-
ficarea genelor #i mecanismelor biologice 
care protejeaz! ace#ti indivizi ar putea 
duce la dezvoltarea unor medicamente 
care blocheaz! virusul, care nu numai c! 
protejeaz! oamenii de COVID-19, ci #i îi 
împiedic! s! transmit! infec"ia.
„Este o idee excep"ional!”, spune Mary 
Carrington, specialist în imunogenez! 
la Laboratorul Na"ional Frederick pen-
tru Cercetarea Cancerului din Bethesda, 
Maryland. „Într-adev!r, un lucru în"elept 
s! urm!m aceast! cale.”
Îns! succesul nu este garantat. Dac! exis-
t! rezisten"! genetic! la coronavirusul 
SARS-CoV-2, ar putea exista doar o mân! 
de oameni cu aceast! tr!s!tur!, spune 
imunologii. Întrebarea este cum s! g!sim 
ace#ti oameni? Este o provocare, pentru 
c! ace#tia nu au absolut niciun simptom 
#i este perfect probabil s! nu fi ajuns în ca-
binetul vreunui medic pentru investiga"ii 
#i tratament al SARS-CoV-2.
CUPLURI DISCORDANTE
Precum "Particula lui Dumnezeu" — a c!-
rei existen"! a fost demonstrat! mai întâi 
teoretic, înainte de a fi fost dovedit! prac-
tic, în cadrul experimentelor de la CERN 
— existen"a celor cu imunitate nativ! la 
SARS-CoV-2 este deocamdat! doar pre-
supus!, nefiind înc! demonstrat! practic 
existen"a unei astfel de persoane. De ace-
ea, c!utarea unei astfel de eluzive fiin"e 

umane, pare s! fie la fel de "#tiin"ific!" 
precum c!utarea lui Yeti.
Totu#i, primul pas în identificarea unui 
om imun la COVID, este de a restrânge 
c!utarea la persoanele care au fost ex-
puse, f!r! protec"ie, la o persoan! bolna-
v! pe o perioad! lung! de timp #i nu au 
fost testate pozitiv sau nu au generat un 
r!spuns imun împotriva virusului. De 
interes deosebit sunt persoanele care au 
împ!r"it casa (#i 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 pân! în Grecia, 
a recrutat deja aproximativ 500 de po-
ten"iali candida"i, care ar putea îndeplini 
aceste criterii. Iar de la publicarea lucr!-
rii lor, la începutul lui noiembrie 2021, 
alte 600 de persoane, inclusiv unele din 
Rusia #i India, i-au contactat, propunân-
du-se drept posibili candida"i.
R!spunsul a fost o adev!rat! surpriz!, 
spune Jean-Laurent Casanova, genetici-
an, #i coautor al studiului, la Universita-
tea Rockefeller din New York. „Nu m-am 
gândit nici m!car o secund! c! oamenii 
în#i#i, expu#i #i aparent neinfecta"i, ne 
vor contacta.”
O PROVOCARE URIA#"
Dar cercet!torii ar putea avea o sarcin! 
aproape imposibil!, având în vedere di-
ficult!"ile de a demonstra cum c! unii 
candida"ii au fost expu#i la virus. Ei vor 
trebui s! confirme c! partenerul infectat  
transmitea efluvii de virus viu, atunci 
când cuplul interac"iona strâns unul cu 
cel!lalt.
Cuplurile discordante nu sunt neobi#nu-
ite, dar este rar s! g!se#ti acelea care în-
deplinesc aceste criterii #i au fost testate 
în mod regulat, spune el. Faptul c! mul"i 
oameni au fost acum vaccina"i, mascând 
poten"ial orice rezisten"! genetic! la vi-
rus, limiteaz! #i mai mult grupul de oa-

meni susceptibili spre a fi studia"i.
Odat! ce au identificat posibili candida"i, 
cercet!torii vor compara genomurile in-
divizilor cu cele ale persoanelor care au 
fost infectate, în c!utarea genelor asociate 
cu rezisten"a. Orice gene concurente vor 
fi studiate pe modele celulare #i animale 
pentru a confirma o leg!tur! cauzal! cu 
rezisten"a #i pentru a stabili mecanismul 
de ac"iune.
Echipele de cercet!tori au identificat an-
terior muta"ii rare, care îi fac pe oameni 
mai susceptibili la COVID-19 sever, dar 
oamenii de #tiin"! dep!#esc acum trepte-
le de la susceptibilitate la rezisten"!.
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 c!utarea modific!rilor unei 
singure nucleotide — care de obicei are 
doar un efect biologic slab — #i au identi-
ficat câ"iva candida"i posibili asocia"i cu 
reducerea susceptibilit!"ii la infec"ie.
Una dintre acestea se g!se#te în gena 
responsabil! pentru grupa sanguin! de 
tip O, dar efectul s!u protector este mic, 
constat! cercet!torii, #i nu este clar cum 
este conferit.
MECANISME DE REZISTEN!"
Cercet!torii din spatele noului proiect au 
emis ipoteza asupra tipului de mecanis-
me de rezisten"! pe care le-ar putea g!si. 
Cel mai evident ar putea fi faptul c! unii 
oameni nu au un receptor ACE2 func"io-
nal, pe care SARS-CoV-2 îl folose#te pen-
tru a p!trunde în celule. Ei au identificat o 
posibil! leg!tur! între o muta"ie rar! care 
probabil reduce expresia genei ACE2 #i 
genereaz! un risc redus de infec"ie.
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 cercet!ri care au ajutat la 
identificarea unei muta"ii rare, care dez-
activeaz! receptorul CCR5 de pe globu-
lele albe, împiedicând HIV s! intre în ele.
Aceste cuno#tin"e au fost cu adev!rat uti-
le #i au condus la crearea unei noi clase 
de medicamente care blocheaz! HIV — 
dou! persoane au suprimat complet exis-
ten"a  HIV dup! ce au primit transplant 
de m!duv! osoas! de la donatori care po-
sed! dou! c&pii ale genelor rezistente.
Alte persoane rezistente la SARS-CoV-2 
ar putea avea r!spunsuri imune foar-
te puternice, în special în celulele care 
c!ptu#esc interiorul nasului lor #i unii 
oameni ar putea avea muta"ii care inten-
sific! genele care împiedic! replicarea #i 
reambalarea virusului în noi particule 
virale sau care descompun ARN-ul viral 
în celul!.
În ciuda provoc!rilor care urmeaz!, oa-
menii de #tiin"! sunt optimi#ti în ceea 
ce prive#te descoperirea unor semeni ai  
no#tri care sunt rezisten"i în mod natural 
la SARS-CoV-2. � 46  aperta_decembrie/2021
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Pa#i simpli pentru a te trezi la ade-
v!rata fa"! a realit!"ii.
O stea c!z!toare, întunericul ve-
derii, o lamp!, o iluzie, o pic!tur! 

de rou!, un balon, un vis, un fulger, un 
nor de tunet: acesta este modul în care 
ar trebui s!-i vezi pe cei condi"iona"i.
Acest verset venerat dintr-o celebr! 
Sutr! indic! unul dintre cele mai pro-
funde, #i totu#i confuze, adev!ruri ale 
filozofiei orientale — natura iluzorie a 
tuturor lucrurilor. Versetul este conce-
put pentru a ne trezi la realitatea supre-
m!, în special la faptul c! toate lucrurile, 
gândurile #i sentimentele, sunt proiec"ii 
ale min"ii, precum un curcubeu. Unul 
dintre cuvintele tibetane pentru min-
tea noastr! dual!, s-ar traduce ca: „un 
magician care creeaz! iluzii”. Un lama 
ale c!rui înv!"!turi sunt considerate 
revelatoare de cei mai mul"i exege"i, 
cercet!tori #i devota"i ai budhismului, 
Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche, 
spune: „Toate gândurile noastre sunt 
iluzii magice create de mintea noastr!. 
Suntem prin#i în capcan!, purta"i de 
propriile noastre iluzii. Uit!m c! sun-
tem magicianul, în primul rând!”
O mare parte din suferin"a noastr! 
provine din a crede c! gândurile, per-
cep"iile #i sentimentele noastre sunt 
reflect!ri exacte ale lumii în care tr!im. 
Credem c! gândurile noastre – în spe-
cial cele care ne formeaz! sentimentul 
de sine – sunt substan"iale #i de durat!. 
Adev!rul este c! nu sunt. Sunt complet 

iluzorii. Chiar #i trupurile noastre sunt 
iluzorii. Le percepem ca fiind solide #i 
independente, dar sunt de fapt perme-
abile, interconectate #i dependente de 
toate celelalte lucruri. Sunt #i efemere. 
Singurul mod în care aceste lucruri 
reflect! a#a-zisa realitate este c! #i ele 
sunt precum curcubeele, o iluzie. Ve-
dem, auzim, mirosim #i chiar atingem 
lucruri care nu sunt cu adev!rat acolo. 
Aceasta este o iluzie, aceasta este sufe-
rin"!, dar nu o recunoa#tem ca atare. 
Credem c! este starea noastr! normal! 
#i natural!, dar a fi atât de deconectat de 
realitate este într-adev!r o form! de su-
ferin"!. Ceea ce sim"im sau percepem 
ca entit!"i solide, separate, de durat!, 
sunt de fapt trucuri ale min"ii asem!-
n!toare curcubeului, iluzii onirice care, 
în esen"!, sunt fie spa"iu luminos pur 
sau shunyata expresii for! fond #i for-
m!, goale. Toate gândurile, sentimen-
tele #i senza"iile noastre sunt rezultatul 
min"ii dualiste care creeaz! o percep"ie 
a formei substan"iale #i durabile care 
nu exist! cu adev!rat. Reac"ion!m la 
aceast! iluzie cu atrac"ie sau aversiu-
ne, dar dac! o vedem a#a cum este, ne 
trezim, la final. Dup! cum spune foar-
te plastic #i exact descrie marele înv!-
"at indian, yoginul Niguma (secolul al 
X-lea sau al XI-lea), iluzia în care tr!im:
Aceast! varietate de gânduri de dorin"e 
#i ur! care ne blocheaz! în oceanul exis-
ten"ei ciclice, odat! realizat c! este f!r! 
natur! intrinsec!, face totul un p!mânt 
de aur. . . .

Dac! meditezi asupra naturii asem!-
n!toare iluziei, dintre toate fenomenele 
asem!n!toare acesteia, trezirea real! 
asem!n!toare iluziei va avea loc prin 
puterea devotamentului.
Deci, cum ne scutur!m de aceast! per-
cep"ie gre#it! a realit!"ii #i a noastr! #i 
ne trezim la adev!rata noastr! natur!? 
În filozofia indian! str!veche, exist! o 
metod!, numit! Forma iluzorie, poa-
te fi descris! succint, astfel: Universul 
#i con"inutul s!u sunt iluzii. Nimic nu 
este cu adev!rat substan"ial sau solid; 
totul este spa"iu proiectat prin lumin!. 
Nimic nu exist! independent; totul este 
interconectat #i interdependent.
A vedea natura iluzorie a lucrurilor în-
seamn! a fi eliberat de dorin"a #i frica 
noastr! perpetu! #i a p!#i într-o stare de 
u#urare #i bucurie. Dac! recunoa#tem 
c! experien"ele noastr! sunt o afi#are 
auto-perfec"ionat! a naturii supreme, 
atunci nu avem nevoie s! ne str!duim 
#i nu avem nimic de f!cut decât s! ne 
odihnim în acea perfec"iune. Un vers 
din înv!"!turile unui celebru mare ma-
estru, Dzogchen Longchenpa (1308–
1364) ilustreaz! aceast! perspectiv!:
Întrucât totul nu este decât o apari"ie, 
perfect! în a fi ceea ce este, ea nu are ni-
mic de-a face cu binele sau r!ul, cu ac-
ceptarea sau cu respingerea.
A recunoa#te natura iluzorie a lucru-
rilor înseamn! a cunoa#te sau a expe-
rimenta direct realitatea. Cum se rea-
lizeaz!, aceast! recunoa#tere, aceast! 

!osar!
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!osar! c u n o a # t e r e 
profund!, a 
naturii adev!-
rate, iluzorii #i 
de vis a tutu-
ror lucrurilor? 
Acest lucru 
se realizeaz! 
prin contem-

plare simpl! sus"inut! de memento-uri 
zilnice #i de practica noastr! continu! 
în medita"ie (în civiliza"ia occidenta-
l!, medita"ia a fost #i este perceput! ca 
ceva mistic, când, de fapt, nu este decât 
o stare care ne este natural! #i la înde-
mân! tuturor, cea în care pur #i sim-
plu încerc!m s! ne lini#tim mintea #i 
gândurile). Lua"i ca exemplu percep"ia 
noastr! asupra culorii: culoarea este o 
iluzie creat! de creier. În realitate, ma-
teria fizic! nu are culoare. Cerul nu 
este cu adev!rat albastru, iar-
ba nu este verde, iar apa este 
translucid!, dar adesea ni 
se pare altfel, fie albastr!, 
fie verde. Ochii #i creie-
rul nostru coopereaz! 
pentru a crea percep-
"ia culorii acolo unde 
nu exist!, prin in-
terpretarea lungi-
milor de und! ale 
luminii reflectat! 
în diferite obiec-
te. Desigur, nici 
lumina în sine nu 
are culoare. Culoa-
rea este o fabrica"ie 
complet! #i totu#i 
uita"i-v! la cât de do-
minant! este în lumea 
noastr! #i în via"a noas-
tr!. Uita-te pe fereastra. 
Uit!-te la hainele tale. Ui-
t!-te în oglind!, la proprii t!i 
ochi. Totul este o iluzie, un mi-
raj. Percep"ia noastr! asupra lumii 
la acest nivel este o fabrica"ie a creieru-
lui, o construc"ie artificial!. Pentru a 
sim"i adev!rul, putem genera culoarea 
în centrul medita"iei noastre. G!sim o 
pozi"ie confortabil!, cu ochii închi#i, 
#i permitem min"ii noastre s! #tie #i s! 
treac! de barierele artificiale ale lumii 
#i o l!s!m s! construiasc!, s! exploreze 
#i s! ne arate adev!ratele culori. De ce? 
Pentru c! a#a 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 aceast! situa"ie, culorile 
pe care le gener!m în creier, într-o stare 
meditativ!, nu sunt supuse itera"iilor 
#i aproxim!rilor generate de senzori #i 
dispozitive, î#i au sorgintea într-o zon! 

a existen"ei care transcede "realitatea" 
#i sunt expresia propriei crea"ii.
Acum, dac! deschidem ochii #i privim 
afar!, cu o minte deschis!, relaxat! #i 
ne îndrept!m aten"ia c!tre culorile pe 
care le vedem #i contempl!m natura 
iluzorie a acestor culori, f!r! a ne anga-
ja în prea mult! gândire verbal!, în"ele-
gem diferen"a practic!, fundamental!, 
între natura iluzorie a lumii #i putere 
noastr! creatoare intrinsec!, infinit!. 
Scopul nu este de a ne obliga s! credem: 
„Aceste culori nu sunt reale”, ci de a ex-
perimenta #i sim"i profund natura lor 
iluzorie.
Lumea este o iluzie, un vis, un miraj 
temporar, o fabrica"ie trec!toare.

În timp, vom desco-
peri c! nu numai culorile sunt iluzorii. 
Întreaga noastr! experien"! rezultat! 
din percep"ii este rezultatul fabric!-
rii dintre sim"urile noastre, creierul #i 
mintea dualist!. Este foarte util s! con-
templ!m acest lucru în mod regulat, 
s! în"elegem cum ajungem s! vedem 
culorile #i formele, s! auzim sunete, 
s! gust!m dulcea"a sau am!r!ciunea. 
Contemplând modul în care sim"urile 
#i creierul nostru fabric! experien"ele 
noastre, dezv!luie natura iluzorie a tot 
ce ne înconjoar!.
Pentru a aprofunda în"elegerea for-
mei iluzorii, recurgem la contemplare, 
aceasta subminând percep"ia gre#it! 
asupra lumii cu care ne-am n!scut #i 

cu care am fost educa"i, putând experi-
menta lumea noastr! real!. Starea me-
ditativ! ajut! la clarific!ri, oferindu-ne 
mai mult! concentrare, mai mult! cla-
ritate #i putere de gândire, aducându-le 
spre inim! — care în filozofia, #i chiar 
medicina, tradi"ionale orientale este 
numit! "s!la#ul sinelui" . De asemenea, 
contempla"iile ne adâncesc medita"ia, 
ajutându-ne s! renun"!m la în"elege-
re #i s! ne deschidem c!tre experien"a 
brut!, nemediat!. De asemenea, este 
util s! ne amintim în mod regulat de 
natura iluzorie a lucrurilor folosind un 
aforism simplu:
Aceasta este o iluzie de vis, un miraj 
temporar, o fabrica"ie trec!toare.
Elibereaz!-te!
Repetând acest aforism de multe ori pe 

zi, mai ales când ne sim"im reactivi 
din punct de vedere emo"ional sau 

ne confrunt!m cu atrac"ie sau 
aversiune puternic!, nu vom 

face altceva decât s! ne 
amintim c! am descope-

rit care ne este ancora 
(natura profund!), 
chiar dac! barca (na-
tura iluzorie) este 
cea care ne poart! 
prin aceast! exis-
ten"!. O versiune 
u#or diferit! a 
aforismului poa-
te fi util! atunci 
când suntem cu-
prin#i de gânduri 
sau emo"ii: Gân-

durile #i emo"iile 
sunt iluzii dintr-un 

vis, simple n!sco-
ciri trec!toare. Apoi 

l!s!m gândurile sau 
emo"iile s! plece, conec-

tându-ne cu respira"ia #i 
odihnindu-ne pentru o clip!. 

De asemenea, este util s! ne amin-
tim c! gândurile #i emo"iile sunt reac"ii 
la iluzii, miraje peste miraje. Este o idee 
bun! s! scriem aforismul #i s! punem 
c&piile la loc vizibil în cas! #i  este deo-
sebit de util s! punem unul undeva lân-
g! patul nostru, astfel încât s! îl vedem 
la trezire #i la culcare.
Dac! contempl!m în mod regulat, na-
tura în#el!toare a percep"iei #i a min"ii 
dualiste #i folosim un aforism pentru a 
ne aminti de "calitatea" de curcubeu a 
tuturor lucrurilor, va veni un moment 
în care percep"ia noastr! se va schim-
ba. Nu ne vom mai l!sa p!c!li"i de mi-
rajul percep"iei gre#ite. V!lul fabrica"iei 
care ascunde natura suprem! va c!dea 
#i vom experimenta realitatea direct, 
a#a cum este ea, în toat! perfec"iunea ei 
luminoas!. Aceast! observa"ie direct!  
reprezint! realizarea, trezirea. � 50  aperta_decembrie/2021
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