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

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

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

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

 CALITATE, INOVAŢIE,  
GRAFFITI ȘI CREDIBILITATE

MADE IN GERMANY

ACRYLIC & COLOR SPRAY
COVERSALL

NOU

EXCLUSIV, ÎN ROMÂNIA, PE WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII SELECTAŢI
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ONE4ALL
ACRYLIC MARKER

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

On thecover 
a

Artă stradală vibrantă și un oraș primitor – ZidArt Bacău este festi-
valul dedicat iubitorilor de frumos și creatorilor de artă stradală, o 
metaforă urbană, în căutarea sufletului orașului. Un proiect prin 
care minunata echipă  ZidArt și-a stabilit drept obiectiv să "dărâ-

măm zidurile dintre noi, colorându-le pe cele din jurul nostru. În fiecare an 
ne propunem să abordăm problemele care determină dezbaterea publică – de 
la incluziunea socială și combaterea discriminării, la mediu și durabilitate", 
conform lui Lucian Popa, director și fondator al festivalului.
MOLOTOW a fost Official Festival Can, spray-urile Belton Molotow Premium 
și cele +283 de nuanţe ale sale, fiind instrumentele artistice cu ajutorul cărora 
s-au realizat cele 10 picturi murale, de mari dimensiuni, în orașul Bacău. Le 
mulţumim organizatorilor și tuturor artiștilor cu care am colaborat și la acest 
proiect: Bogdan Scutaru, KERO,  Cristian Scutaru, Bogdan Cazacincu &  Alin 
Mihail, Harcea Pacea, Andreea Toma, Sergiu Mazerschi, MonkInk, Răzvan 
Răucescu, Lucian Sandu Milea.                     INstagram:   # zidartfest

ZIDART
2020

BOGDANSCUTARU

LUCIAN SANDUMILEA

ANDREEATOMA
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258+8+17 CULORI

P R E M I U M

P R E M I U M
URBAN ART SPRAY PAINT

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

KERO

BOGDANCAZACINCU
& ALINMIHAIL SERGIUMAZERSCHI

RĂZVANRĂUCESCU
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MASTERPIECE
CALIGRAFIE URBANĂ

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
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CRISTIAN
SCUTARU
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1.

MADE IN JAPAN

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

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

Showcase
a

IAȘI: HARCEAPACEA

TIMIȘOARA:
BOGDANCAZACINCU
ALINMIHAIL
ANDREEAUNGUREANU

BACĂU: CRISTIANSCUTARU

BRAȘOV:
WANDAHUTIRA

Street Delivery 2020 a continuat seria 
de intervenţii urbane spectaculoase 
în Iași, Bacău, Timișoara și Brașov. 
Resoluţiile propuse comunităţilor din 

aceste orașe au stârnit reverberaţii pozitive, 
prin încărcătura emoţională pe care o poar-
tă lucrările realizate de unii dintre cei mai 
apreciaţi artiști urbani din România. MOLO-
TOW a fost supplier-ul de instrumente dedi-
cate artei urbane, spray-urile  Belton Molotow 
Premium și Molotow UrbanFineArt Spray 
fiind preferate de muraliști. Ne bucurăm că 
am susţinut minunatul StreetDelivery 2020, 
condus de Cristian Neagoe și că am colaborat, 
și la aceste proiecte, cu Harcea Pacea, Cristi-
an Scutaru, Bogdan Cazacincu, Alin Mihail, 
Andreea Ungureanu și Wanda Hutira. 
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INVENTION.indd   4 26/11/2018   11:44

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

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

indispensable depuis 1934

Made in France

blocs, carnets, cahiers, accessoires

HERE WE COME,
RIDING BIG GUNS! 
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EDUARD
BALAS

FLAVIUROUA

Două proiecte speciale, Powered by MOLOTOW, merită 
să fie popularizate și admirate: Primul, pus la cale de 
Asociaţia Antistatic, în cadrul programului "Portrete de 
cartier", este o intervenţie în proximitatea Pieţii Cotro-

ceni (strada Louis Pasteur), o lucrare realizată de Eduard Balas,  
inspirată de stilul art-deco, des întâlnit în cartierul bucureștean. 
Instagram: #PortreteDeCartier #AsociatiaAntistatic @eduard.
balas. Al doilea proiect, s-a petrecut la Timișoara, la minunatul 
Flight Festival (Instagram @FlightFestivalTimisoara) și se re-
marcă nu doar prin ineditul suportului pe care a fost realizat – 
un TIR al companiei de transport Ravitex – ci și prin alegoria de 
elemente și stiluri grafice conjugată de Flaviu Roua (Instagram 
@jones1_art). Un element care evidenţiază o dată în plus această 
lucrare este faptul că participanţii la Flight Festival au avut posi-
bilitatea să utilizeze spray-urile Belton Molotow Premium și să își 
lase "semnătura", pe una din laturile camionului. 
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Noul prim-ministru al Japoniei decla-
ră război, dar nu există pericolul unui 
conflict internaţional: ţinta mâniei sale 
este umila ștampilă, cunoscută sub nu-
mele de hanko.
Poate părea paradoxal că într-o ţară 
super-avansată tehnologic, lumea 
afacerilor și birocraţia Japoniei rămân 
în mare măsură dependente de docu-
mente pe hârtie, ștampilate manual, 
pentru avize și aprobare.
Dezavantajele pentru hanko, care sunt 
folosite pentru orice, de la chitanţele 
de livrare, la certificatele de căsătorie, 
au devenit evidente odată cu declan-
șarea Pandemiei, când mulţi japonezi 
nu au putut să lucreze de acasă, pen-
tru că trebuiau să ștampileze docu-
mente, la birou.

Acum, prim-ministrul Yoshihide Suga 
se străduiește să digitalizeze naţiunea, 
dar se confruntă cu o opoziţie acerbă, 
când vine vorba de ștampile – acestea  
variază de la cele fabricate în serie, la 
versiunile sculptate manual.
Ștampilele robuste realizate manual, 
de artizani, costă câteva sute de do-
lari și sunt deseori oferite cadou, de 
părinţi, copiilor, cu ocazia majoratului 
pentru că reprezintă un instrument 
esenţial pentru un adult responsabil.
Designul unic este înregistrat la pri-
mărie, astfel încât să poată fi verificat 
atunci când este utilizat pentru vali-
darea actelor de proprietate și a altor 
documente importante. Pentru sem-
năturile de zi cu zi, japonezii folosesc 
sigilii mai mici, ștampilele fiind o parte 
cheie a muncii zilnice la birou.

Pământul pulsează o dată la fiecare 26 
de secunde – să fie din cauza valurilor 
oceanului, vulcani sau poate fi vorba 
despre complet altceva? Teoriile abun-
dă, chiar și după 60 de ani de când 
aceasta enigmă a fost revelată de un 
geolog, pe nume Jack Oliver, cel dintâi 
care a documentat această trepidaţie 
continuă a Terrei.
Unii cercetători cred că, în fapt, expli-
caţia este mai degrabă prozaică: sub 
oceanele planetare, platforma con-

tinentală acţionează ca un gigantic 
sparge-val – aceasta este limita de la 
marginea foarte îndepărtată a masei 
continentale, în care cea mai înaltă 
parte a platoului continaental se "pră-
bușește" în câmpia profundă abisală.
Oamenii de știinţă au teoretizat că, 
ritmul în care valurile lovesc aceste lo-
curi specifice de pe platoul continen-
tal, produc pulsul regulat, exact la 26 
de secunde. Până la proba contrarie, o 
explicaţie geo-fizică, rezonabilă.

în
acest 
număr:

B2B:aperta.ro

@MolotowRomania
@SchneiderRomania
@CariocaRomania
@ApertaShop
@UrbanFineArt

#MolotowRomania
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#Aperta.Shop
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MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

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

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

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

Gotta Have 'Em All!

Sarasa Marble

Sarasa Milk

Sarasa Neon

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

PĂMÂNTUL PULSEAZĂ O 
DATĂ LA 26 DE SECUNDE
ȘI  NIMENI NU ȘTIE DE CE
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Mona Lisa, pictura geniului Leonardo da Vinci, este una 
dintre cele mai studiate lucrări de artă, din lume. Chiar și 
după ce a fost analizată zeci de ani, lucrarea încă mai oferă 
surprize – recent s-a revelat existenţa unui "sub-desen, spol-
vero, o tehnică medievală de copiere a schiţelor.
Pentru prima dată, cercetările efectuate pe parcursul a 16 
ani, au arătat că Mona Lisa a fost pictată deasupra unei 
schiţe atipice și revoluţionare. „La cererea Muzeului Luvru, 
portretul Mona Lisa a fost digitalizat cu camera multi-spec-
trală de înaltă rezoluţie Lumiere Technology”, explică cerce-
tătorii. Camera a radiat lumină infra-roșie care a iluminat 
fiecare strat al lucrării și apoi un algoritm a identificat cele 
mai slabe tușe pe care le-a evidenţiat.
În școlile clasice de pictură, maeștrii realizau adesea mai 
multe versiuni ale unei anumite compoziţii în eventualitatea 
în care alţi clienţi ar fi dorit să achiziţioneze o lucrare. Aici 
intervine ideea unui spolvero.
Odată ce artistul realiza o schiţă sau pictură de care era 
mulţumit, o putea "copia", folosind o foaie velină subţire, pe 

care o străpungea, formând găuri minuscule. Ulterior, folo-
sea acest șablon pe o altă lucrare, transpunând conturul cu 
ajutorul prafului de cărbune, foarte fin . O formă incipientă 
a tehnicii serigrafice actuale, pe care a folosit-o însuși maes-
trul Leonardo, pentru a realiza Mona Lisa.
Dincolo de excepţionala cercetare știinţifică, evidenţierea 
tehnicii spolvero, folosită de da Vinci la crearea Mona Lisei, 
a dat apă la moara celor care susţin că celebra pictură a 
maestrului italian, expusă la Luvru, nu este decât una din 
versiunile realizate de acesta.

New
a ESTE

MONA LISA
UNICĂ?

Studioul de artă Dorothy, din 
Marea Britanie, este cunoscut 
pentru infogramele pe care le re-
alizează cu inteligenţă și foarte 
mult talent. Multe dintre afișele 
și tipăriturile lor pun la încercare 
cunoștinţele exegeţilor. Ultima lor 
realizare este planul Rock-and-
Roll, realizat cu cerneală aurie, 
pe fond albastru, o serigrafie ele-
gantă ce prezintă istoria genului 
muzical, într-o ilustraţie care adu-
ce aminte de placa de circuit a 
unui amplificator de chitară.
Inserat, sunt numele a 1.400 de 
muzicieni, artiști, compozitori și 
producători care au contribuit la 
evoluţia rock and roll-ului, dar și 
trupe de renume mondial, printre 
care The Beatles, The Rolling Sto-
nes, The Beach Boys și artiști rock 
contemporani precum The White 
Stripes și Arctic Monkeys.
Afișul măsoară 60/80 cm și îl 
puteţi achiziţiona o copie de 
pe site-ul oficial: www.wearedo-
rothy.com/collections/shop-all/
products/rock-and-roll-love-blue-
print-a-history-of-rock-music

ISTORIA
GRAFICĂ A
ROCK-ului

martie/2020_aperta  17
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AQUA
COLOR
BRUSH
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Din copilărie suntem învăţaţi că anul are patru anotimpuri, 
însă cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Stan-
ford au găsit dovezi care sugerează că organismul uman nu 
percepe lucrurile așa. "Nu părea probabil ca biologia uma-
nă să adere la aceste reguli arbitrare de împărţire a anului. 
Așa că am realizat un studiu ghidat de compoziţiile mole-
culare ale oamenilor pentru a permite biologiei să ne spu-
nă câte anotimpuri există" spune Michael Snyder, doctorat, 
profesor și catedra de genetică a universităţii.
Informaţii și date privind răspunsurile moleculare, au fost 
adunate, timp de 4 ani, de la mai mult de 100 de parti-
cipanţi, iar studiul acestor informaţii relevă că organismul 
uman experimentează modele de schimbare previzibile, 
dar nu urmăresc niciunul dintre semnalele tradiţionale ale 
Mamei Natura. În ansamblu, Snyder și echipa sa au consta-
tat peste 1.000 de schimbări la nivel molecular, în fluxul 
anual, cu două perioade esenţiale: sfârșitul primăverii-înce-
putul verii și sfârșitul toamnei-începutul iernii. Acestea sunt 
perioadele cheie de tranziţie, în care au loc schimbări con-
comitente – atât din punct de vedere meteorologic cât și în 
corp, au concluzionat oamenii de știinţă

New
a

Suntem dovada vie că civilizaţiile inteligente, sunt posibile [ :-) ]. 
Găsirea semnalelor venite dinspre alte civilizaţii din Galaxia 
noastră nu este o chestiune atât de simplă, dar avem la dis-
poziţie instrumente de ultimă generaţie. Pe baza propriilor 
noastre capacităţi tehnologice, putem extrapola ce semna-
le ar putea emite tehnologia extraterestră și le putem cău-
ta, în noianul de semnale care ajung, în fiecare secundă, din 
Univers, pe Terra.
Acești markeri – tehno-semnături – sunt ţinta eforturilor în 
căutarea inteligenţei extraterestre desfășurate de organi-
zaţii precum SETI, care își concentrează eforturile în special 

scanând lungimile de 

undă radio.
„Unul dintre marile avantaje ale căutării de tehno-semnă-
turi pe lungimi de undă radio este că avem tehnologii deo-
sebit de avansate – algoritmi și A.I. – de a detecta astfel de 
semnalele emise de la mii de ani lumină distanţă”, a spus 
astronomul Jean-Luc Margot de la Universitatea din Cali-
fornia Los Angeles.
Între aprilie 2019 și aprilie 2020, pentru un timp total de ob-
servare de patru ore, focusat pe 31 de stele asemănătoare 
Soarelui, au fost detectate 26.631.913 tehno-semnături can-
didate. O analiză mai atentă a datelor acestora a arătat că 
fiecare dintre aceste tehno-semnături candidate a fost ge-
nerată chiar aici, pe Pământ. Interferenţele de radio-frec-
venţă sau RFI, sunt generate de tehnologiile de navigaţie, 
cele prin satelit, telefoane mobile, cuptoare cu microunde, 
aeronave, comunicaţii  – o "supă-electromagnetică" gigan-
tică pe care o generăm și în care ne scăldăm în permanenţă.
Cu toate că 99,8% dintre tehno-semnături s-au dovedit a fi 
doar "ecouri" ale activităţii noastre tehnologice, rămân su-
ficiente care ar putea însemna activitatea unei alte rase, 
aflate la același nivel de dezvoltare cu noi.
Se pune, totuși, întrebarea legitimă – dacă majoritatea po-
sibilelor civilizaţii extraterestre pe care le căutăm ne sunt 
superioare din punct de vedere tehnologic, nu cumva aces-
tea au renunţat de mult la arhaica tehnologie radio? Prin 
urmare, este legitim să continuăm căutările unor tehnologii 
pe care civilizaţii inter-stelare nu le mai folosesc?

SEMNALE
"EXTRATERESTRE"

CONSUM 100% DIN 
ENERGIE SOLARĂ

2 NU 4 ANOTIMPURI

Progresele tehnologice și costurile de producţie mai mici 
determină adoptarea energiei solare, la scară globală, 
dar unele zone se bazează masiv pe această tehnologie 
și au adoptat acest model încă de mulţi ani în urmă. În 
Australia, statul South Australia, cu o suprafaţă egală cu 
estul Europei, a devenit, din octombrie, primul teritoriu  
cu o dimensiune considerabilă alimentat 100% din ener-
gie solară.
Cerul senin și temperaturile blânde din timpul zilei au 
creat condiţii adecvate pentru ca sistemele solare de pe 
acoperișurile locuinţelor individuale să producă întreaga 
cantitate de energie necesară. În Australia de Sud, unde 
una din trei case este echipată cu sisteme solare pe aco-
periș, puterea generată de acestea a atins 992 MW.
Pentru următorii cinci ani se estimează că cererea va tin-
de spre zero, pentru noi sisteme de captare a energiei so-
lare, întrucât cele existente vor asigura chiar și un surplus 
faţă de necesar.

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

Made in Germany

Ceod Shiny
Fountain pens and rollerballs with elegant metallic look



O „pânză” întinsă pe 10 kilometri lun-
gime, care înfăţișează animale din era 
glaciară, a fost recent descoperită, 
ascunsă în pădurea tropicală amazo-
niană. "Lucrarea murală", realizată de 
oamenii din epoca de gheaţă în urmă 
cu 12.600 de ani, în era mastodonţilor, 
leneșilor uriași și a altor animale preis-
torice, este desenată exclusiv cu ocru 
– un pigment roșu-cărămiziu folosit 
frecvent ca vopsea în lumea antică – 
se întinde pe dealurile stâncoase, din 
Amazonul columbian, în apropierea 

Serrania de la Lindosa.
Indigenii au început, probabil, să pic-
teze aceste imagini spre sfârșitul ul-
timei ere glaciare, cu aproximativ 
12.600 - 11.800 de ani în urmă. În acea 

perioadă, „Amazonul se transforma, 
încă, în pădurea tropicală pe care o 
cunoaștem astăzi”, relevă arheologii. 
Temperaturile în creștere au schimbat 
Amazonul dintr-o savană, în pădurea 
tropicală luxuriantă de astăzi.
Miile de picturi includ amprente, mo-
dele geometrice și o gamă largă de 
animale, de la cele mici – cum ar fi cer-
bi, tapiri, aligatori, lilieci, maimuţe, ţes-
toase, șerpi și porci spinoși – până la  
cele mari, inclusiv camelide, cai și cer-
bi. Alte figuri înfăţișează oameni, sce-
ne de vânătoare și imagini ale acesto-
ra interacţionând cu plante, copaci și 
creaturi din savane. 
„Picturile oferă o privire vie și capti-
vantă din viaţa acestor comunităţi. 
Este incredibil pentru noi, astăzi, să 
credem că au trăit printre, și au vâ-
nat erbivore uriașe, unele care aveau 
dimensiunea unei mașini mici. Aceste 
picturi rupestre sunt dovezi spectacu-
loase ale modului în care oamenii din 
acea eră au interacţionat cu mediul, 
cum au vânat, crescut plante și pes-
cuit. Este probabil că arta a jucat un 
rol enorm pentru aceștia, atât cultural 
dar și ca o modalitate de conectare 
socială”, ne spun cercetătorii, care vor 
detalia descoperirile recente într-un 
documentar TV, „Jungle Mystery: Lost 
Kingdoms of the Amazon”, ce va avea 
premiera săptămânile viitoare.

Identitatea legală nu înseamnă doar deschiderea unui cont 
bancar: accesul la asistenţă medicală și dreptul la vot pot 
depinde de acesta. Însă, puţin sub 1 miliard de oameni din 
lume nu pot dovedi, cu acte, cine sunt, potrivit Băncii Mon-
diale.
Este o problemă pentru care antreprenorul Joseph Thomp-
son pare să fi găsit o modalitate de rezolvare. Start-up AID: 
Tech a creat o aplicaţie digitală care permite persoanelor 
fără documente oficiale să își creeze o identitate juridică.
Asigurarea identităţii juridice, inclusiv înregistrarea naște-
rii, până în 2030 este unul dintre obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD) ale Naţiunilor Unite. Aceasta a determinat 
Banca Mondială să lanseze iniţiativa Identificare pentru 
dezvoltare (ID4D), în 2014.
Cele mai recente date ale Băncii arată că există puţin peste 
987 de milioane de oameni în lume care nu au identitate 
juridică, în scădere faţă de 1,5 miliarde, în 2016. Majoritatea 
locuiesc în ţări subdezvoltate, unde aproximativ 45% dintre 
femei și 28% dintre bărbaţi nu au un act de identitate legal.
Pentru cei aproape 80 de milioane de oameni obligaţi să-
și părăsească casele, din cauza războaielor sau persecuţii-
lor, anul trecut, situaţia este și mai gravă. Documentele de 
identitate sunt adesea pierdute în confuzie și totuși pot fi 
vitale pentru succesul cererii lor de statut de refugiat.
Aplicaţia Thompson folosește tehnologia blockchain pen-
tru a păstra identitatea digitală a utilizatorului. Ca soluţie 
digitală, se potrivește perfect economiilor emergente, unde 
majoritatea își gestionează finanţele folosind smartpho-

ne-uri.

Un studiu realizat pe 15 ţări în curs de dezvoltare a identifi-
cat 600 de milioane de persoane care au un smartphone, 
dar nu au un cont bancar. Mulţi dintre aceștia folosesc apli-
caţii de plată digitală pentru a-și gestiona banii și aceste 
tranzacţii pot fi utilizate și pentru a-și verifica digital identi-
tatea. Una dintre problemele cu care se confruntă persoa-
nele din aceste ţări, este înregistrarea nașterii unui copil. 
Femeile fără legitimaţie legală se confruntă cu obstacole 
în care legile impun utilizarea actului de identitate al tată-
lui, la înregistrarea unei nașteri. „Avem proiecte în Tanzania 
în care am avut primul copil din lume înregistrat utilizând 
blockchain”, spune Thompson. „Mama care l-a născut și-a 
realizat un profil digital și, ulterior, micuţul a devenit un ce-
tăţean cu identitate legală. Este o soluţie pe care o putem 
extinde rapid, așa încât și alţii să beneficieze de dreptruile 
legale ce li se cuvin", conchide acesta.

BLACKLINER
PRECIZIE ABSOLUTĂ

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
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CO2
neutral

Pentru a obţine preţiosul metal 
strălucitor, nu trebuie decât să le-

gaţi 79 de protoni și 118 de neutroni, împreună, formând 
un singur nucleu atomic. Sute de ani, alchimiștii au încer-
cat exact acest lucru, fără succes, din câte știm. Pentru 
procesul de mai sus este necesară o reacţie intensă de 
fuziune nucleară însă acest fenomen nu se întâmplă sufi-
cient de frecvent pe Pământ sau în alte părţi ale sistemu-
lui solar, pentru a justifica uriașele cantităţi disponibile. 
Un nou studiu a reliefat că teoretizata origine a aurului 

– coliziunile dintre stelele neutronice – nu poate explica 
pe de-a întregul abundenţa aurului. Deci, de unde vine 
aurul? Iată răspunsul cercetătorilor: din fuziunile stelelor 
neutronice și supernove. Totuși, chiar și estimările optimis-
te, arată că aceste evenimente celeste se petrec foarte 
rar, motiv pentru care rămâne un mister cum s-a format 
cantitatea gigantică de aur estimată a fi prezentă în sis-
temul nostru solar și motivul pentru care aurul abundă în 
tot Universul.

Te-ai gândit vreodată cum gândești? Îţi spui „Nu uita lapte-
le” înainte de a pleca de acasă și, atunci când ajungi acasă 
fără el, îţi spui: „Cum am putut uita exact asta?”
Mulţi oameni folosesc conversaţii "interioare", bazate pe 
vorbire, pentru a-și organiza și a-și concentra gândurile. 
Russell Hurlburt este profesor de psihologie la Universitatea 
din Nevada, Las Vegas, iar obiectul cercetărilor sale nu este 
să exploreze vorbirea interioară ci să ne ajute să explorăm 
experienţele noastre așa cum sunt ele de fapt.
"Vizualizaţi ceva? Experimentaţi o senzaţie tactilă? Simţiţi 
o emoţie?", acestea sunt întrebările pe care cercetătorul le 
adresează subiecţilor în cadrul cercetărilor sale, pe care le  
numește eșantionare descriptivă a experienţei (DES).
În studiile efectuate, el a descoperit că majoritatea subiec-
ţilor s-au străduit să articuleze modul în care vorbeau cu 
ei înșiși. Când le-a cerut cuvintele sau propoziţiile specifice, 
mulţi nu au avut ce să spună.
Studiile sale au arătat că subiecţii aveau dialoguri interioa-
re aproximativ 26% din timpul în care erau testaţi, în timp ce 
alţii nu au experimentat niciodată așa ceva, neînţelegând 
nici măcar conceptul acestei mecanici interioare. Ce cau-
zează, totuși, un monolog interior? Unele cercetări arată că 
oamenii folosesc adesea o verbalizare interioară când sunt 

sub presiune. Poate 

că, de exemplu, repetă răspunsuri la întrebările interviuri-
lor de angajare. Sau, poate, sunt sportivi care încearcă să 
se motiveze. Un cercetător de la Universitatea din British 
Columbia, Mark Scott, a descoperit că există un semnal ce-
rebral numit „descărcare corolară” care ne ajută să facem 
distincţia între experienţele senzoriale pe care le plăsmuim 
interior, faţă de cele provenite din stimuli externi – și acest 
semnal joacă un rol important în vorbirea internă. De ase-
menea, joacă un rol în modul în care sistemele noastre au-
ditive procesează vorbirea – când vorbim, auzim de fapt o 
copie internă a sunetului vocii noastre, generată în același 
timp cu sunetele pe care le emitem când vorbim.

GEAMĂNUL TERREI

VOCEA INTERIOARĂ

Uniunea Europeană finalizează planurile pentru un „gea-
măn digital” planetei Pământ, cu ajutorul căruia s-ar putea 
simula toate evenimentele și interacţiunile din atmosferă 
oceane, gheaţă și uscat, cu o precizie de neegalat, oferind 
prognoze excepţional de exacte privind inundaţii, secete 
și incendii, cu zile înainte ca acestea să se petreacă. Pro-
iectul Destination Earth nu se va opri aici ci va încerca, de 
asemenea, să surprindă comportamentul uman, permiţând 
guvernelor să vadă impactul evenimentelor meteorologice 
și al schimbărilor climatice asupra societăţii și să evalueze 
efectele diferitelor politici climatice.
Temerile că Europa a rămas în urma Chinei, Japoniei și Sta-
telor Unite în dezvoltarea de supercomputere au condus 
la o investiţie de 8 miliarde de euro, pentru a pune bazele 
eventualelor mașini „exa-scale” capabile să calculeze un 
miliard de miliarde de operaţiuni pe secundă.  Rezoluţia de 
1 kilometru a noului model îi va permite să transforme direct 
convecţia, transportul vertical al căldurii critice, pentru for-
marea norilor și furtunilor, mai degrabă decât să se bazeze 
pe o aproximare algoritmică. Modelul va simula, de aseme-
nea, oceanul planetar,  în detalii suficient de precise pentru 
a surprinde și anticipa impactul variaţiilor termice și a fluc-
tuaţiilor CO2 în evenimentele meteorologice.

PREA MULT 
AUR ÎN 
UNIVERS
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"Creativitatea este 
contagioasa.
Transmite-o!"

Albert Einstein

Copii &parenting
a

Japonezii au un concept deosebit de 
frumos prin care-și ghidează viaţa, 
numit Ikigai. Se crede că această fi-
lozofie își are originea în Okinawa, 

unde termenul este strâns asociat cu „mo-
tivul pentru care te trezești dimineaţa”. 
Conform lui Noriyuki Nakanishi 
profesor la Osaka University Me-
dical School, Ikigai înseamna, 
simultan, două lucruri:
1. Sursa a ceea ce face o persoa-
nă să fie împlinită
2. Circumstanţele mentale 
și spirituale în care indivizii 
simt că viaţa lor este valoroasă.
Prin urmare, Ikigai nu este legat 
de situaţia financiară a cuiva.
Potrivit conceptului japonez, se-
cretul unei vieţi Ikigai este să înţelegi, 
cât mai devreme în viaţă, în primul rând 
cine ești, ce îţi place să faci, care îţi sunt 
talentele așa încât, ulterior, să te poţi face 
util societăţii, să o ajuţi să progreseze și să 
fii fericit că aportul tău este valoros.
Ikigai include sentimentul de împlini-
re în viaţa de zi cu zi, realizarea de sine, 
motivaţia de a trăi și percepţia de control 

asupra prezentului.
Nu întâmplător, copii, în Japonia sunt 
încurajaţi să descopere, să caute, să înţe-
leagă, să pună întrebări fără teamă, să se 
exprime și, totodată, să respecte cunoaș-
terea și experienţa celor mai în vârstă 
– pentru că informaţiile provenite de la 
aceștia reprezintă experienţe valoroase.
Esenţial, pentru viitorul copiilor este să 

faci o alegere conștientă în a-i lăsa să fie 
forţa creativă determinată în propria lor 
viaţă, educându-le talentul și chemarea. 
Astfel, vor fi mereu fericiţi cu ceea ce fac, 

vor avea parte de multiple oportunităţi, 
proiectele în care se vor implica, vor avea 
succes, iar practica de a se focusa asupra 
a ceea ce îi face să exceleze nu va însemna 
eforturi și renunţări.
AJUTĂ-I SĂ ÎȘI GĂSEASCĂ MENIREA 
În Japonia, adevăratul Ikigai nu înseam-
nă să câștigi mulţi bani. Nu este vorba 
despre perfecţionarea trocului pe care-l 
trăim în Occident – ce are nevoie lumea 
de la tine și cum să monetizezi cât mai 
bine situaţia. Adevăratul Ikigai este ceva 
privat și unic, pentru fiecare persoană, 
iar pentru a-l găsi, trebuie să te cunoști 
bine, pe tine. Așa că, pentru un copil, pri-

mul pas pentru a se cunoaște pe sine, 
se petrece în contextul comparaţiei 

cu alţi copii – la ce este el bun și 
la ce sunt alţii, cum poate să-și 

dezvolte abilităţile și cum poate 
performa cel mai bine, preferă 
echipa sau este solitar etc.
Dacă vrei să-i arăţi copilului 

tău că este important în primul 
rând pentru el să se descopere, 

arată-i că valorile sale trebuie să 
primeze mereu. Pentru japonezi, 

Ikigai este și practica recunoștinţei și 
asta pentru că, deseori, tindem să fim mo-
tivaţi de ceea ce nu avem sau nu suntem, 
în detrimentul a ceea ce avem deja. Mulţi 
copii sunt speriaţi din cauza circumstan-
ţelor sociale, să arate ce sunt cu adevărat, 
de teamă că nu vor fi acceptaţi și, destui 
părinţi, în loc să-i ajute să se elibereze de 
constrângeri, își împing odraslele să devi-
nă ceea ce ei înșiși nu au reușit să fie. 

ikigai
secretul

unui viitor
împlinit

Cine nu și-ar dori să trăiască 
o viaţă în care să fie bogat, 
genial și să schimbe lumea? 
Sună perfect, nu-i așa? Cu toate 
acestea, este nerealist și nu este 
singura modalitate de a trăi o 
viaţă cu împlinită

CE ÎŢI PLACE
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Pisicile au un miros surprinzător de dezvoltat, de fapt, sim-
ţul lor olfactiv este considerabil mai puternic decât cel al 
oamenilor – o pisică domestică are acest simţ de 9 – 16 

ori mai acut decât al nostru. Sau, cu alte cuvinte, pisicile au 
între 45 și 200 de milioane de celule specializate, în timp ce 
noi, oamenii, avem doar 5 milioane.
Pisicile se bazează, adesea, mai mult pe simţul mirosului de-
cât pe ceea ce pot vedea sau atinge și pot detecta mirosul 

mult timp după ce nouă ni se pare că nu se mai simte nimic.
În plus, pisicile au de fapt 2 simţuri olfactive sau 2 „nasuri” 
– unul care se bazează pe receptori precum la oamenii și 
altul, centrat pe un organ vomeronazal, localizat pe cerul 
gurii – acest al doilea "nas" fiind adaptat pentru identifica-
rea feromonilor.
Iată lista mirosurilor care nu le plac pisicilor
1. Unele plante: lavandă, rozmarin, mentă, mușcată, eu-
calipt și lămâiţă. Plantele toxice pentru pisici includ menta 
și lavanda sub formă de ulei esenţial.
2. Mirosuri puternice de citrice, de exemplu, coji de portoca-
le sau grapefruit
3. Banana – experţii consideră că, cel mai probabil, potasiul 
conţinut în aceste fructe este cel pe care pisicile îl urăsc, de 
fapt.
4. Ardei, curry, muștar și scorţișoară. În general, pisicilor nu 
le plac mirosurile picante, pentru că le asociază cu poten-
ţialul toxic
5. Pin, cedru, brad și mentol – aceste arome fiind, de aseme-
nea, toxice pentru pisici
7. Detergenţii și produsele de curăţat: este posibil să fi ob-
servat că destul de multe dintre articolele din această listă 
sunt arome care sunt foarte plăcute pentru oameni și care 
sunt adesea asociate cu produse dedicate curăţeniei.
Aceste parfumuri, plus substanţele chimice care sunt frec-
vente în multe produse de uz casnic, înseamnă că pisica ta 
trăiește într-un mediu pe care nu îl suportă prea bine, ba 
chiar îi displace.

Markere  
pentru aplicaţii multiple 
Detaliile ne fac viaţa mai ușoară

Motivele pentru care inscripţionăm, marcăm și notăm, decurg din nevoia de a 
aduce claritate, a informa, a oferi instrucțiuni sau, pur și simplu, pentru a atrage 
atenția. Sau, de dragul frumosului. Suprafețele pe care puteți utiliza markerele 
Schneider sunt la fel de variate ca și ideile: hârtie, caron, plastic, lemn, sticlă sau 
metal. www.schneider-romania.ro
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Noi dovezi sugerează că pisicile ne-au 
fost alături de mult mai mult timp de-
cât se presupunea anterior.
Publicat de Nature Research, „Paleo-
genetica dispersiei pisicilor în lumea 
antică” se bazează pe un studiu am-
plu al analizei ADN-ului pisicilor, com-
parând cât de mult din genetica lor 
seamănă cu cea a lor strămoșilor lor. 
Potrivit studiului, nu numai că există 
puţine diferenţe între genele pisicilor 
moderne și predecesorii lor, dar „do-
vezile zoo-arheologice indică o relaţie 
comensală între pisici și oameni care 
durează mii de ani. Prin compararea 
genealogiei mai multor tipuri de ADN 
pentru pisici, studiul a reușit să prezin-
te rolul oamenilor în răspândirea pi-
sicilor pe tot globul iar punctul focal, 
concluzionează cercetarea, este că 
pisicile domesticite au apărut la nord 
de Alpi, nu prea departe după ce regi-
unea a fost cucerită de romani.

Pisicile de casă sunt unice în felul în 
care își folosesc vocile pentru a comu-
nica cu tovarășii lor umani – rareori se 
miaună între ele. Deci, ce îi face pe pri-
etenii noștri să vorbească atât de mult 
cu noi? Răspunsul are legătură cu do-
mesticirea, consideră  experţii. Înainte 
ca pisicile să locuiască împreună cu 
oameni, în urmă cu aproape 10.000 
de ani, erau animale solitare. Deoa-
rece aceste pisici ancestrale rar întâl-
neau alţi membri ai propriei specii, nu 
trebuiau să-și folosească vocea pentru 
a comunica. În schimb, aceste pisici 
sălbatice comunicau prin simţul olfac-
tiv, lăsându-și "amprentele" parfumate 
pe unde treceau – în acest fel, pisicile 
nu trebuiau să fie faţă în faţă cu alte 

feline, pentru a trimite un anumit me-
saj. Și, acesta este în continuare modul 
în care pisicile comunică între ele. Pen-
tru că oamenii nu au simţul mirosului la 
fel de bine dezvoltat, pisicile comunică 
cu oamenii lor în modul în care este cel 
mai probabil să obţină ceea ce do-
resc: mieunând, multe dezvoltând un 
adevărat repertoriu pentru a exprima 
diferite nevoi și sentimente sau pentru 
a obţine răspunsuri diferite. De exem-
plu, pisica ta s-ar putea să-ţi transmită 
un salut, să ceară să iasă afară sau să 
îţi transmită că dorește mâncare, folo-
sind diferite tonuri.
Prin urmare, mieunatul este, parţial, 
un comportament dezvoltat în relaţia 
cu noi pentru că au înţeles că astfel ne 
pot atrage atenţia și obţine ce doresc.

ietenicu blăniţă
a

Prieteni, de mii de ani

Mirosuri pe care pisicile 
nu le suportă

De ce miaună?
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Adevărul despremunca la distanţă
Timp de decenii, am crezut că dacă 

persoanele sunt separate fizic și 
organizaţional, într-o companie, 
șansele să formeze o echipă efici-

entă sunt aproape nule. Cele mai recente 
cercetări sugerează exact contrariul. Pro-
blemele legate de munca de acasă nu apar 
deoarece angajaţii nu mai lucrează în 
același spaţiu, punctele slabe apar atunci 
când liderii nu reușesc să creeze noi mo-
dalităţi de conectare a angajaţilor.
În august 2020, au fost chestionaţi 2.300 
de directori și angajaţi care au trecut 
brusc la munca de la biroul de acasă, din 
cauza COVID-19. În timp ce o majoritate 
previzibilă (54% dintre directori și 43% 
dintre neexecutivi) au raportat tensiuni 
și o deteriorare a relaţiilor inter-umane, 
este fascinant că echipele se simţeau mai 
apropiate și mai productive decât înainte. 
În mod surprinzător, majoritatea angaja-
ţilor declară că lucrează mai bine împreu-
nă, de la separarea impusă de tele-muncă.
Studiul a încercat să reliefeze efectele 
muncii la distanţă asupra "capitalului so-
cial" – (social capital) un concept popula-
rizat de sociologul american Robert Put-
nam, la începutul anilor '90, care reflectă 
funcţionarea sănătoasă a sistemelor soci-
ale. În cele din urmă, cercetarea vizează 
rolul managementului în noile contexte 
actuale, generate de Pandemie. Iar ma-
nagementul, la urma urmei, nu se referă 
la crearea de rezultate ci la influenţarea 
altora pentru a crea rezultate.
CUM DISTRUGI CAPITALUL SOCIAL?
FĂCÂND NIMIC...
Respondenţilor studiului li s-a dat o listă 
de acţiuni pe care liderii lor le-ar fi pu-
tut întreprinde pentru a atenua efectele 

muncii la distanţă. Unii au subliniat că 
un simplu chestionar, care le-ar fi putut fi 
trimis, era suficient;  alţii au considerat că 
ar fi fost necesară o sporire a contactului 
virtual, personalizat, cu executivii.
Practic, orice acţiune a liderilor, a avut 
efecte pozitive – psihologic, o chestiune 
evidentă, pentru că, fie și comunicarea 
minimală conferă sentimentul de aparte-
nenţă la organizaţie, și relevă importanţa 
individului, în echipă. Organizaţiile să-
nătoase, reiese din studiu, erau acelea în 
care liderii lucrau activ pentru a construi 
capital social. Când au făcut-o, angajaţii 
răspundeau cu 60% mai rapid solicitări-
lor, s-a triplat încrederea reciprocă fie și 
când apăreau probleme, s-au dublat ini-
ţiativele personale în rezolvarea proble-
melor apărute, în detrimentul așteptării 
"indicaţiilor" și s-au triplat șansele ca un 
angajat să sacrifice propriul timp sau ine-
teresele personale pentru a îndeplini un 
obiectiv mai important, al echipei.
Pe de altă parte, în organizaţiile în care li-
derii nu au luat măsuri pentru a compen-
sa înstrăinarea potenţială a tele-muncii, 
capitalul social s-a deteriorat rapid. Dife-
renţa dintre cei care au dezvoltat capita-
lul social și cei care l-au pierdut nu a fost 
distanţa impusă, ci leadership-ul.
SUPERVIZORII SUNT IMPORTANŢI
În organizaţiile sănătoase, mulţi au men-
ţionat gesturi mici și acţiuni consistente 
din partea supervizorului lor direct, în 
perioada muncii la distanţă. Și randa-
mentul acestor mici investiţii umane a 
fost enorm. Un respondent a descris cât 
de emoţionată a fost când șeful direct îl 
întreba frecvent cum gestionează copii 
săi tranziţia către școala la distanţă.
Studiul a arătat că managerii din orga-

nizaţiile slabe sunt aproape întotdeauna 
cei care au făcut puţin pentru a valorifica 
oportunităţile de capital social pe care le 
oferă tele-munca. Drept urmare, acești 
lideri au suferit pierderi extraordinare de 
capital social. Astfel, au crescut cu 40% 
șansele ca angajaţii să facă doar minimul 
necesar, s-a constatat că a crescut de pa-
tru ori timpul de răspunds la cererile cole-
gilor, interesul personal a început să pre-
valeze și a scăzut de patru ori interesul în 
asumarea unor noi provocări.
BIROUL ESTE O SOLUŢIE, NU SOLUŢIA  
Ceea ce funcţiona la birou, a fost că re-
prezenta un mod foarte structurat de a 
promova interacţiunea nestructurată. A 
dat iluzia legăturii noastre spontane. Dar, 
adevărul este că acele întâmplări au fost 
întotdeauna create: ni s-a cerut să ajun-
gem la 8 dimineaţa, să avem prânzul la 
amiază și să lucrăm la biroul desemnat. 
Și a funcţionat. Însă, contactul nostru 
unul cu celălalt nu a fost unul electiv. 
Liderii organizaţiilor sănătoase înţeleg 
că tele-munca înseamnă mai mult decât 
utilizarea tehnologiei virtuale pentru a 
înlocui interacţiunea structurată, au de-
pășit incentivările evidente – cum ar fi 
oferirea flexibilităţii în realizarea sarcini-
lor de serviciu. Acest studiu oferă dovezi 
certe că liderii nu trebuie să aleagă între 
dezvoltarea unei culturi de înaltă perfor-
manţă și permiterea muncii la domiciliu. 
Vastele diferenţe în calitatea capitalului 
social, de la o organizaţie la alta, sunt pro-
babil rezultatul variaţiilor competenţei 
în conducere, pentru construirea de noi 
ritualuri sociale. În cele din urmă, condi-
ţiile necesare pentru evoluţia unui sistem 
social productiv, sunt conducerea, coor-
donarea și emulaţia, nu locaţia. 
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Ofertalui Tony Hsieh

Sunt multe motive întemeiate pen-
tru care ne vom aminti de Tony 
Hsieh – decedat de curând, în vâr-
stă de 46 de ani. Dar, un amănunt îl 

diferenţiază net de alţi executivi, pentru 
că reflectă o înţelegere profundă a naturii 
umane și a importanţei pe care o are echi-
pa, în dinamica unei companii de succes.
Politica pe care a instituit-o, cunoscută 
sub numele de „Oferta” – conform căreia 
noilor angajaţi ai Zappos li se ofereau bani 
pentru a renunţa la postul pe care tocmai 
îl ocupaseră – continuă chiar și după mai 
mult de două decenii de la instaurarea ei, 
șicuimește prin rezultatele indirecte.
Hsieh a construit, de la zero, două com-
panii și a executat două exituri memo-
rabile: Zappos către Amazon, pentru 1,2 
miliarde de dolari și, înainte de aceasta, 
LinkExchange, pentru care Microsoft a 
plătit 265 milioane de dolari, înainte ca 
Hsieh să împlinească 25 de ani.
Hsieh a fost un promotor fervent al orașu-
lui Las Vegas, unde își are sediul central 
Zappos, și un lider în antreprenoriat și 
afaceri, publicarea cărţii sale, Delivering 
Happiness (Livrând fericire), în 2012 de-
venind un model pentru mulţi antrepre-

nori – ca fapt relevant pentru personali-
tatea sa, Hsieh miliardar de facto, trăia 
într-o remorcă Airstream, deoarece, așa 
cum a explicat în mai multe rânduri, pre-
ţuia experienţele personale mai mult de-
cât  lucrurile materiale.
Politica de la Zappos, „Oferta”, un me-
mento, o moștenire, pe care o lasă viito-
rului, întrucât implicaţiile acesteia sunt 
mult mai profunde și mai umane decât 
pot părea, la prima vedere – „Oferta” sa 
subliniază că nu trebuie să ne temem să 
căutăm adevărata noastră chemare, că 
viaţa este scurtă și putem să avem exact 
atâtea șanse la fericire câte ne imaginăm, 
preţuind fiecare moment al existenţei.
Programul funcţionează astfel: după o 
săptămână, noilor  angajaţi Zappos li-se 
oferă două alternative: ar putea continua 
călătoria începută în firmă sau pot renun-
ţa. Dacă vor alege să plece, compania îi va 
plăti, oferindu-le câteva mii de dolari.
"De ce?" a fost întrebat antreprenorul, 
într-un interviu, în 2008, când „Oferta” 
maximă era de 1.000 de dolari. „Pentru 
că, dacă sunteţi dispus să daţi curs Ofer-
tei, este evident că nu aveţi perspectiva 
unui angajament pe termen lung, cel  pe 
care îl caută de fapt Zappos”, a răspuns 
Hsieh. Firește, nu este vorba doar despre 
altruism – pentru Zappos era mai bine 
fără angajaţi care nu doreau să fie acolo. 
Dar, de asemenea, a fost o adevărată fa-
voare pentru cei care renunţat la Zappos 
cei care și-au dat seama că nu a fost o miș-
care potrivită pentru ei.

După ce Amazon a achiziţionat Zappos –
și i-a permis să rămână o divizie indepen-
dentă, sub conducerea directă a lui Hsieh 
– „marele Amazon” a adoptat el însuși o 
versiune a „Ofertei”, oferind angajaţilor 
din centrele logistice până la 1000 de do-
lari pentru fiecare an lucrat, în cazul în 
care ar alege să plece din companie.
Să ne imaginăm că după ani de studiu, 
cineva ajunge să se angajeze exact la com-
pania la care visa să lucreze, primind un 
salariu excelent. După o săptămână însă, 
constată că tot ce și-a imaginat privind 
viitorul său profesional, în respectivul 
context, nu corespunde deloc realităţii. 
Este momentul în care poate alege să ră-
mână și să ducă o viaţă plină de confro-
mism și platitudini sau să plece imediat și 
să caute orizonturile care i-se potrivesc. 
Cel mai probabil, dacă „Oferta” lui Hsieh 
ar exista în respectiva companie, proas-
pătul angajat ar pleca, și pentru că, cel 
puţin pentru o perioadă, ar avea asigura-
te resursele de bază pentru a trăi decent. 
Sau, pentru a începe propriul drum, pe o 
direcţie pe care o alege singur, fără să fie 
nevoit să trăiască fără orizont.
„Oferta” este o lecţie pentru cei care au 
curajul să se alinieze vieţii și nu urmă-
resc avantajul călduţ al unui salariu, pen-
tru cei care înţeleg cât de important este 
angajamentul, pentru cei care înţeleg că 
viaţa este mult prea scurtă pentru a urma 
o cale greșită și care înţeleg că astăzi este 
întotdeauna ziua perfectă pentru a înce-
pe să o cauţi pe cea potrivită. 

Tony Hsieh, fondatorul și CEO 
Zappos, a instituit o regulă 
genială, pentru noii angajaţi, ce 
se dovedește eficientă chiar și 
după 20 de ani de la instituire
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Job
Pune În lumină
Textmarkerul smart pentru rezultate strălucitoare 

Job. Textmarkerul nostru de succes revine cu un nou design, premiat. Este proiec-
tat cu un rezervor generos, astfel încât poate evidenția peste 15.000 de cuvinte. 
Cerneala este foarte strălucitoare și rezistentă la lumină. Vârful teșit permite două 
dimensiun de scriere – 1 și 5 mm –, iar capacul are un clip de prindere. www.
schneider-romania.ro
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6strategiipentru eficienţă
Experţii în productivitate adoră să 

ne spună că avem cu toţii aceleași 
24 de ore pe zi, dar, ceea ce nu le 
place să amintească, este cât de 

puţini dintre noi deţinem controlul asu-
pra acestui interval de timp.
Mai ales în ultima vreme, cu atâtea alte 
lucruri care concurează pentru atenţia 
noastră, programul ar trebui să fie sche-
la zilelor noastre de muncă – o platformă 
stabilă pe care o poţi folosi pentru a te 
concentra asupra a ceea ce contează.
Am reunit câteva dintre cele mai practi-
ce și mai eficiente modalităţi de a face un 
program care să ofere mai multă stabili-
tate și sprijin zilnic. Alegeţi-l pe cel care-l 
consideraţi funcţional sau combinaţi-l în 
programul zilnic propriu, pentru a obţine 
mai multă concentrare și claritate.
5 ELEMENTE ESENŢIALE
Înainte de a începe să înveţi cum să faci 
un program, trebuie să poţi răspunde la o 
întrebare simplă: Cum ţi se pare o zi bună?
Ai nevoie de perioade lungi de timp în care 
să nu fi întrerupt pentru a te concentra? 
Sau preferi să îţi petreci ziua în întâlniri 
de brainstorming și networking?  Cunoaș-
terea versiunii ideale a zilei tale de lucru te 
va ajuta să ghidezi modul în care creezi un 
program care să o susţină. De asemenea, 
te va ajuta să înţelegi de ce dorești să îţi pe-
treci timpul într-un anume fel.
1. CEA MAI IMPORTANTĂ SARCINĂ
Aceasta este probabil cea mai subevalu-
ată tehnică de planificare: efectuaţi mai 
întâi cea mai importantă sau mai impac-
tantă lucrare dintre task-uri. Evident, nu 
va fi singurul lucru pe care îl faceţi în ziua 

respectivă. Dar ar trebui să fie ceva des-
pre care știi că depinde (exclusiv) de tine 
sau va influenţa, în mod semnificativ, lu-
crurile în companie.
2. BLOCAREA TIMPULUI
Este o tehnică asociată celei anterioare și 
o duce mai departe, completând întregul 
program cu „blocuri” dedicate de timp, 
pentru diferite sarcini. Aceasta înseamnă 
că vă începeţi ziua cu un program „com-
plet”, cu timp rezervat pentru: Muncă con-
centrată, Muncă superficială, Pauze
Un program blocat în timpi clari pare in-
timidant, dar oferă o structură solidă zilei 
tale. Când îţi umpli programul cu sarcini 
și activităţi pe care le vei face, este mai 
greu pentru alţii să îţi ia din timp – în loc 
să fim reactivi la solicitările externe, știm 
exact cum dorim să partajăm timpul și 
putem refuza solicitările haotice.
3. TEHNICA POMODORO
Este o metodă de planificare relativ sim-
plă care poate funcţiona alături de majo-
ritatea celorlalte prezentate.
Un „Pomodoro” (roșie, în italiană) este un 
bloc de 25 de minute de lucru neîntrerupt 
în care vă concentraţi asupra unei singu-
re sarcini, urmată de o pauză de cinci mi-
nute. Scopul este de a strânge împreună 
trei-patru „sesiuni” Pomodoro înainte de 
a lua o pauză mai lungă, pentru recreere.
4. SPRINTURI DE ENERGIE
Nivelurile noastre de energie nu sunt 
constante pe tot parcursul zilei însă, ur-
mărind„Ritmul ultradian” al ciclurilor de 
90 de minute în care energia noastră este 
la „vârf”, înainte de o pauză, putem deve-
ni mult mai eficienţi. Odată ce ai înţeles 
când energia ta este la apogeu, poţi începe 

să îţi planifici ziua în jurul acestui ritm. 
Aceasta înseamnă să lucrezi în sprinturi 
de 50-90 de minute înainte de 20-30 de 
minute de odihnă.
5. DEBITUL DE SARCINI
În timp ce ritmul ultradian se referă la 
lucrul cu fluxul tău de energie, poţi lucra 
și cu fluxul de sarcini. Aceasta înseamnă 
să grupezi lucrări similare, astfel încât 
creierul să nu aibă de-a face cu atât de 
multe schimbări de context. Cu cât te 
poţi concentra mai mult pe un singur tip 
de sarcină, cu atât poţi să o faci mai repe-
de. Așadar, gruparea tuturor lucrurilor 
pe care trebuie să le faci într-o dimineaţă 
înseamnă că poţi duce la bun sfârșit 5-6 
task-uri asemănătoare.
6. METODA CHATFIELD
Una dintre cele mai mari provocări ale 
oricărei metode de planificare este aceea 
că evităm, cu tot dinadinsul, o sarcină 
despre care știm că  va dura, pentru că am 
făcut-o în trecut. Comicul și caricaturistul 
Jason Chatfield a venit cu o soluţie: „Îmi 
fac obiceiul să mă asigur că, la finalizarea 
unei sarcini, ajustez evenimentul calen-
daristic pentru a reflecta timpul "real" pe 
care l-am utilizat – adică, poate am alocat 
30 de minute și a durat o oră. Apoi, copi-
ez și "lipesc" sarcini similare sau identice 
pe care le-am îndeplinit înainte, când îmi 
programez timpul.” Majoritatea dintre 
noi avem sarcini care se repetă în fiecare 
zi sau săptămână. Și, această metodă ne 
permite să evaluăm foarte precis timpul 
efectiv de realizare a unii proiect sau task. 
Rămâne la latitudinea, și personalitatea, 
fiecăruia să își organizeze ziua de muncă 
mai ales că soluţiile sunt la îndemână.
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Pandemia Covid-19 a lovit sever lu-
mea, așa cum o cunoșteam: pani-
ca și măsurile stricte de distanţare 
socială, i-au determinat pe mulţi 

proprietari de afaceri să oprească, încă 
din această primăvară, operaţiunile pe 
care le desfășurau, sperând că va fi o cri-
ză temporară. Pe măsură ce continuăm 
să ne ducem vieţile trăind vicisitudinile 
cauzate de evoluţia virusului Covid-19 
– tulburări sociale, dezastre naturale și 
o pronunţată incertitudine economică – 
am ajuns să ne întrebăm: toate acestea 
sunt „noul normal”?
Adevărul este că, dacă ar fi să revenim la 
gestionarea afacerilor noastre într-o lume 
așa cum exista în ianuarie 2020, am fi 
probabil dezamăgiţi. Ne place sau nu, în-
ţelegem că viaţa înseamnă schimbare: a 
modului în care identificăm oportunită-
ţile și riscul, a modului în care gestionăm 
resursele, a felului în care folosim tehno-
logia, cum ne conectăm unii cu alţii, cum 
dobândim și menţinem clienţii și dar și 
modul în care cântărim valoarea muncii, 

în sine. Iar cei care îmbrăţișează schim-
bările sunt cei care se vor adapta cel mai 
rapid și vor câștiga, înţelegând oportuni-
tăţile nou apărute.
Să comparăm situaţia globală generată de 
Pandemie, cu instrucţia pe care o primesc 
recruţii trupelor speciale – o analogie care, 
la prima vedere, nu are nicio legătură cu vi-
itorul business-urilor.  Toţi cei care aspiră 
să devină soldaţi de elită  sunt instruiţi să 
se aștepte la șocuri și să folosească situaţii-
le extreme pentru a învăţa și a deveni mai 
buni în îndeplinirea sarcinilor viitoare. 
Candidaţii la Navy SEAL, de exemplu, par-
curg șase luni în unul dintre cele mai aspre 
regimuri de formare de bază, din lume. 
Totul se încheie, apoteotic, cu Săptămâna 
Iadului – când petrec cinci zile și jumăta-
te făcând mii de genuflexiuni și flotări, 
cărând bușteni de peste 250 de kilograme 
sau bărci de asalt, la temperaturi extreme. 
După care, alergă două zeci de kilometri, 
înainte de masă. Au parte de 45 de minute 
de somn pe noapte. Conform statisticilor, 
doar 25% dintre aspiranţi termină cursuri-
le și sunt primiţi în trupele de elită.
Dacă întrebaţi instructorii Navy SEAL 
cum reușesc unii candidaţii să treacă 
prin asemenea încercări, răspunsul este 
simplu: reușesc cei care știu că vor reuși.

Cu alte cuvinte, cei care nu se miră, care 
nu speră în intervenţii miraculoase, cei 
care decid că vor reuși.
Antreprenorii se pot scuti de multe tribu-
laţii învăţând să facă la fel. Cum majori-
tatea oamenilor urăsc schimbarea, unii 
o văd ca pe o oportunitate de creștere ra-
pidă, de a se dezvolta exponenţial și de a 
depăși concurenţa. Aceasta este, de altfel, 
mentalitatea care li-se insuflă soldaţilor 
de elită. Nimeni nu știe cum vor sta lu-
crurile în lumea post-pandemică. Acum, 
suntem cu toţii egali. Dar, unii antrepre-
nori, inteligenţi, au analizat evoluţiile din 
industriile lor pentru a determina cum ar 
putea fi mâine și ce trebuie să facă pentru 
a ieși câștigători, în viitor.
Este timpul să nu mai jelim ceea ce au 
pierdut afacerile noastre și să începem 
munca grea de a ne recâștiga controlul 
asupra destinului nostru. Mâine apar-
ţine celor care au acces la cele mai bune 
informaţii și curajul de a acţiona direct și 
decisiv. Este, precum subliniază experţii, 
o lume care va fi reconstruită de antre-
prenori cu o solidă mentalitate boot-strap 
– cea în care primează flexibilitatea, noile 
oportunităţi valorificate fără preget, bi-
rocraţia resusă, inovaţia și creativitatea.
Viitorul așteaptă să fie creat! 

Experţii prezic viitorul afacerilor: 
acesta aparţine celor care nu 
așteaptă să-l creeze  alţii. 

viitorpozitiv Produsele Clairefontaine sunt disponibile
la parteneri selectaţi și

magazinul online aperta.shop
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Super-Roller
Generaţia urmatoăre de rollere și textmarkere

Generaţia următoare de rollere și textmarkere, dotate cu tehnologia Super-Flow 
System, asigură un scris continuu, de la început până la sfârșit. Noile vârfuri  
Ultra-Smooth și Hybrid, asigură o experienţa a scrisului inegalabilă. Rollerele 
conţin cerneală Cap-Off (nu se usucă) fiind, totodată, rezistentă la apă, conform 
certificării ISO 14145-2.  www.schneider-romania.ro
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Rutina dimineţii

Cu certitudine, merită să începi 
ziua devreme. Dar, nu întotdeau-
na ce vrei este și potrivit sau po-
sibil. Cofondatorul Box, Aaron 

Levie, nu își începe ziua mai devreme de 
10 dimineaţa; nici co-fondatorul Reddit, 
Alexis Ohanian (deși s-ar putea să-și fi 
schimbat programul acum, când el și Se-
rena Williams, celebra jucătoare de tenis, 
au o fiică). Ca răspuns la zecile de mii de 
articole care evidenţiază că cei mai de 
succes oameni din lume își încep ziua la 
4 dimineaţa, J.K. Rowling a scris, recent, 
pe Twitter: „Oh, piss off”.
Deci, modelul cui ar trebui copiat, dacă 
vrei să urmezi rutina dimineţii perfecte? 
Cook și Dorsey? Sau Levie, Ohanian și, 
evident, Rowling? Niciunul dintre ei! Sin-
gurul lucru pe care ar trebui să-l imităm 
este ceea ce au făcut ei și nenumăraţi alţi 
oameni de succes: să avem o rutină de di-
mineaţă care să ni-se potrivească. Cum? 
Începeţi cu câteva elemente de bază, 
apoi, utilizaţi aceeași abordare pe care o 
urmaţi în management, zilnic: evaluaţi 
rezultatele și ajustaţi-le.
1. ACCEPTĂ CE EȘTI
În timp ce cei care se trezesc devreme 
tind să pretindă că acest lucru este o ches-
tiune simplă, ce ţine de voinţă și persis-
tenţă, cercetările arată că aproape jumă-
tate din cronotipul dvs. sau ceasul intern 
al corpului, este genetic.
Luaţi ritmul circadian, procesul care 

reglează ciclul somn-veghe. Ceasul bio-
logic al unei persoane obișnuite rulează 
urmând un ciclu de 24,2 ore; în loc de o 
„zi bisectă”, periodică, pentru a ne reseta 
ceasul intern, ne adaptăm câte puţin, în 
fiecare zi, pentru a ţine cont de diferenţa 
de 12 minute.
Cu toate acestea, unii oameni au ceasuri 
interne care rulează mai mult de 24,2 
ore și, ca urmare, adorm mai târziu și, în 
timp, se trezesc mai târziu. Obiectivul – 
dacă natura job-ului și viaţa personală, vă 
permit să alegeţi când să vă începeţi ziua, 
este esenţial să vă urmaţi propria natură.
2. EXERCIŢII MODERATE
Cercetările arată că exerciţiile de aero-
bic, de exemplu, cu intensitate moderată, 
îmbunătăţesc starea de spirit imediat, iar 
efectele pot dura până la 12 ore – ceea ce 
înseamnă că inserarea lor, în rutina de di-
mineaţă, vă ajută să vă asiguraţi energia 
pozitivă pentru cele 12 ore care urmează.
2. PROTEINE LA MICUL DEJUN
Donald Layman, profesor emerit al Uni-
versităţii din Illinois, recomandă consu-
mul a cel puţin 30 de grame de proteine   la 
micul dejun. La fel și Tim Ferriss, în car-
tea sa The 4-Hour Body –Tim recomandă 
consumul a 30 de grame de proteine,   în 
primele 30 de minute de la trezire.
Alimentele bogate în proteine   vă menţin 
sătul mai mult decât alte alimente, deoa-
rece acestea iau mai mult timp pentru a 
părăsi stomacul. Proteinele, tind să men-
ţină nivelul zahărului din sânge mai sta-
bil și să prevină senzaţia de foame. În plus, 
cercetările arată că dopamina reglează 
motivaţia: în acest caz, determinându-vă 
să aveţi iniţiativă și să perseveraţi.
4. ÎNCEPE-ŢI ACTIVITATEA POZITIV
Începe-ţi ziua de lucru cu ceva ce vrei cu 
adevărat să faci. Nu verifica email-uri-

le primite; totuși, dacă faci acest lucru, 
tratează doar probleme cu adevărat im-
portante (este ușor să confuzi „urgent” cu 
„important”). Nu te scufunda în fluxurile 
servite de social-media.
Când elimini, mai întâi, o sarcină impor-
tantă, aceasta dă tonul pentru restul zilei. 
Te vei simţi foarte bine cu tine însuţi și 
vei fi motivat să realizezi tot ceea ce ur-
mează pe lista ta.
5. EVALUEAZĂ ȘI AJUSTEAZĂ
Poate că va trebui să începeţi rutina de di-
mineaţă puţin mai devreme pentru a vă 
asigura liniștea necesară pentru a fina-
liza prima sarcină. Poate că va trebui să 
începeţi rutina de dimineaţă mai târziu, 
pentru a vă asigura că vă simţiţi odihnit, 
împrospătat și motivaţi. Poate că va tre-
bui să programaţi exerciţiul fizic pentru 
ziua următoare. Sau să ajustaţi menu-ul. 
Sau, poate, precum Steve Jobs, rutina de 
dimineaţă va implica pur și simplu să vă 
răspundeţi la o întrebare – el mărturi-
sea, într-un interviu: "Timp de 33 de ani, 
m-am uitat în oglindă, în fiecare dimi-
neaţă, și m-am întrebat: „Dacă azi ar fi ul-
tima zi din viaţa mea, aș vrea să fac, ceea 
ce urmează să fac, astăzi?” Și ori de câte 
ori răspunsul a fost „ NU” prea multe zile 
la rând, știu că trebuie să schimb ceva."
Testaţi, evaluaţi, ajustaţi după cum este 
necesar și luaţi decizii conștiente în ce 
privește rutina de dimineaţă. Nu este o 
alegere reflexivă, bazată pe ceea ce aţi fă-
cut întotdeauna. Nu este o alegere de copi-
at, bazată pe ceea ce face o altă persoană 
de succes, la fel cum nu întotdeauna deci-
ziile ce par inteligente și logice conduc în 
mod necesar la succes.
Pentru că, în ceea ce privește rutina de di-
mineaţă – și restul zilei –, contează doar 
să te simţi bine în pielea ta. 

CEO-ul Apple, Tim Cook, își 
începe rutina dimineţii la 3:45 
a.m. Jack Dorsey, fondatorul 
Twitter, nu își începe ziua înainte 
de 5 dimineaţa
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Câștigătorul deja tradiţionalu-
lui concurs online  "Halloween 
Mood", organizat de MolotowRo-
mania se numește Atomei și pe 

Instagram este cunoscut drept ThePlant4.
Logo-ul Molotow, reinterpretat de el cu oca-
zia Halloween (dreapta, sus), lucrarea cu 
care Andrei a câștigat concursul, combină 
perfect creativitatea cu rigoarea artistică, 
excelând prin detalii realizate tradiţional, 
cu creion, linere și culori, pe hârtie. 
ThePlant ne spune câte ceva despre el și 
activitatea sa artistică: "Sunt un artist 
stradal, originar din Târgu Mureș. Tehni-
ca definitorie pentru mine este stencilul, 
arta realizată cu șabloane atent decupate, 
dar nu mă dau la o parte nici când vine 
vorba de alte tehnici, stiluri sau ustensile – 
precum doodles, spray freehand, pensulă 
sau marker. În decursul anilor, am depins 
multă experienţă din mai multe ramuri 
artistice precum designul grafic, grafica 
de șevalet și pictură murală, dar ceea ce 
le unește pe toate, este dorinţa mea de a 
le duce pe toate “în stradă”. Astfel, se nasc 
stickerele mele de astazi, panzele și cd-uri-
le pictate, expoziţiile mai putin oficiale și 
picturile murale realizate într-un cadru 
legal sau mai putin legal. 
Activez sub sigla V-Light Crew de 4 ani, 
iar împreună cu cei 5 colegii ai mei, dăm 
culoare la orice ne pică în mână: pereţi, 
mașini, pânze, haine, plăci de sk8  și mul-
te altele. Deși suntem 5 stiluri diferite, la 
fiecare proiect reușim să îmbinăm părţile 
noastre forte, asemeni unui puzzle (cu nu 
foarte multe piese), astfel încât rezultatul 
este unul inedit". Alăturat, o parte din 
lucrările realizate de artist – murale, pe 
pânză și digital.   
INstagram:   @theplant4            FACEBOOK: @theplantart

#theplant4

38  aperta_decembrie/2020

Produsele Wörther sunt disponibile la 
parteneri selectaţi și

magazinul online aperta.shop

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



40  aperta_decembrie/2020

Hârtie color
la superlativ!

Made in France

Coulour
paper

a
!nstart

Cunoscută pentru picturile sale murale care sărbătoresc 
rezistenţa rebelă – metaforic reprezentată de plantele 
pe care le ignorăm și pe care le catalogăm drept buru-
ieni – Mona Caron este o artistă născută în Elveţia, care 

s-a dedicat artei urbane, după mutarea în San Francisco, Cali-
fornia. Ea realizează picturi murale pe toate meridianele lumii: 
din Versailles/Paris, în São Paulo/Brazilia, în Göteborg/Suedia, 
în New York/USA, înLisabona/Portugalia și multe alte capitale 
culturale importante, transmiţând un mesaj artistic vibrant, în-
cărcat cu o componentă social-metaforică.
Repere:
2020: picturi murale de mari dimensiuni, în San José, Califor-
nia, în Versailles, Franţa, și în São Paulo, Brazilia.
2019: Este anul în care a „buruienile” au început să prindă formă 
pe clădiri ]nalte de până la 13 etaje, înrădăcinându-se în comu-
nităţi. În acest an a realizat o pictură murală folosind exclusiv 
pigmenţi minerali naturali din silicat de potasiu.
2018: A finalizat o lucrare pe o clădire înaltă de 50 de metri, în 
centrul orașului Quito, Ecuador.    
      INstagram:   #urbanmacroherbarium & #phytograffiti

#mona.caron
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#concettaantico
Concetta Antico este una din foar-

te puţinele persoane care are ca-
pacitatea de a vedea de 100 de ori 
mai multe culori decât o persoa-

nă obișnuită. Încă de la o vârstă fragedă, 
fascinată de culori, a ales o cariera în pic-
tură. Acum, pictoriţa a înfiinţat o galerie 
în Byron Bay, Australia.
Super-puterea ei vizuală se numește tetra-
cromaţie, adică are un al patrulea recep-
tor specializat de culoare pe retină (celu-
le-con), în comparaţie cu cei trei receptori 
normali, pe care-i avem majoritatea.
Abilitatea artistei de a vedea o gamă orbi-
toare de culori a condus-o pe o calea pic-
turii, cu mult înainte de a fi conștientă 
că ceea ce vedea era foarte diferit în com-
paraţie cu alte persoane: „De mică, viaţa 
mea a fost despre culoare. Eram fata care 

își punea cinci culori de ojă, pe unghii, 
avea un dormitor galben-strălucitor și se-
îmbrăca în culori ciudate... M-aș scufun-
da în natură, deoarece culorile sunt fasci-
nante. Ca un atlet olimpic, s-ar putea să te 
naști cu o genetică superioară, dar dacă 
nu te-ai antrena niciodată, nu ţi-ai da 
seama că ai o abilitate specială. Oamenii 
de știinţă mi-au spus că situaţia mea este 
furtuna perfectă pentru acest fenomen – 
în timp ce o persoană obișnuită poate ve-
dea aproximativ un milion de culori, cei 
care au tetracromaţie pot distinge până la 
99 de milioane de culori!”, a declarat ea.
Celulele specializate din ochi (conuri) au 
capacitatea de a absorbi anumite lungimi 
de undă ale luminii și a le transmite cre-
ierului, unde sunt, ulterior, procesate și 
devin parte a construcţiei vizuale a lu-

mii înconjurătoare. Se crede 
că această afecţiune este ca-
uzată de mutaţii ale cromo-
zomului X, care determină 
discernerea mai multor cu-
lori, aceste mutaţii fiind mai 
frecvente la femei, care sunt 
mai susceptibile de a fi tetra-
cromaţi, în cazul în care mu-
taţiile au loc pe ambii cromo-
zomi X.
Pentru a profita la maximum 
de abilitatea sa de a vedea mai 
multe culori decât un om nor-
mal, artista pictează imagini 
luminoase, impresioniste, ale 
animalelor și peisajelor și în-
cearcă, de asemenea, să înve-
ţe alte persoane să perceapă 
tonuri ale culorilor, ascunse 
persoanelor obișnuite.
Artista are o fiică în vârstă de 
12 ani, care suferă de discro-
matopsie (nu percepe deloc 
culori).                
         INstagram:   # concettaantico

PASCRIBE
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De la fizică, matematică și știinţă, 
la misticism, ocultism, Cabala 
și Torah, pentru toate, numărul 
137 pare a fi cel mai important 

din Univers. Este acesta cheia înţelegerii 
misterelor lumii în care trăim? 
NUMĂRUL ABSOLUT
Aceste trei cifre, după cum se dovedește, 
au fost mult timp obiectul fascinaţiei care 
leagă prăpastia dintre știinţă și misti-
cism. „137 continuă să atragă imaginaţia 
tuturor, de la oameni de știinţă și mistici 
la ocultiști, la oameni de la marginile în-
depărtate ale societăţii”, spune Arthur 
Miller, profesor emerit de istorie și filozo-
fie a știinţei la University College London 
și autor al cărţii „137: Jung, Pauli și urmă-
rirea unei obsesii știinţifice”.
Pentru fizicieni, 137 este numitorul apro-
ximativ al constantei de structură-fină 
(1 / 137.03599913), numită și constanta 
Sommerfeld, este o invariabilă fizică fun-
damentală care caracterizează puterea 
interacţiunii electromagnetice dintre 
particulele elementare. Acest număr 
imuabil determină modul în care "ard" 
stelele, felul în care  se întâmplă chimia și 
chiar existenţa atomilor.
Dacă constanta ar fi mai mare, de exem-
plu, atomii s-ar descompune mai repede. 
Fizicianul britanic Laurence Eaves expli-
că ce s-ar petrece dacă acestă constanta 
a structurii fine ar avea o valoare diferi-
tă – „fizica, chimia, biochimia ar fi total 
diferite și s-ar putea să nu fim în preajmă 
pentru a vorbi despre asta”. 

Dar, practic, din momentul descoperirii 
sale în 1915 de către fizicianul german 
Arnold Sommerfeld, care iniţial o reda ca 
0,00729, constanta structurii fine părea 
să semnifice și un adevăr metafizic mai 
mare pentru că ea determină distanţa 
dintre liniile spectrale ale unui atom, 
care sunt, practic,  ADN-ul acestuia. Prin 
urmare, 137 este unul dintre acele nu-
mere care se află la temelia Universului. 
Dacă ar fi orice altă valoare, atunci struc-
tura materiei ar fi foarte diferită și așa am 
fi și noi – motiv pentru care oamenii au 
început să se refere la 137 ca la un număr 
mistic. Miller continuă: „Limbajul spec-
trelor – liniile spectrale unde Sommer-
feld a descoperit această constantă – este 
o adevărată muzică a sferelor, ce survine 
din atom. Deocamdată, fizicienii au putut 
concluziona doar că această valoare nu a 
apărut accidental și că este acolo, inde-
pendent de raţiunea și voinţa noastră.
În 1929, astrofizicianul englez Arthur 
Eddington – care a jucat un rol cheie în 
stabilirea validităţii teoriei generale a re-
lativităţii a lui Albert Einstein și a fost un 
prim avocat al teoriei Big Bang, printre 
altele – a început să exprime constanta 
ca 1/137. De asemenea, el a constatat că 
aceasta are implicaţii spirituale majore: 
„Arthur Eddington a căutat un nou misti-
cism care să emane din știinţele naturii”, 
spune Miller. „Poate, credea el, indiciul 
era în numere, în special numărul 137”.
RELATIVITATEA ȘI TEORIA CUANTICĂ
După cum detaliază Miller, Wolfgang 
Pauli, pionierul fizicii cuantice,  născut 

în Austria, a început să fie fascinat de 
numărul 1/137, deoarece acesta apare și 
în misterioasa intersecţie a relativităţii 
și teoriei cuantice, pe care el a explorat-o 
cu ajutorul prietenului său, psihanalistul 
Carl Jung. Dar, așa cum a aflat Pauli, în 
anii 1950 de la un erudit religios, 137 a 
avut, din zorii umanităţii, o altă semnifi-
caţie, fiind asociat cu Cabala. Această for-
mă ezoterică a misticismului iudaic se do-
vedește a fi o legătură extraordinară între 
misticism și fizică, o juxtapunere impo-
sibilă din punct de vedere logic. Cum au 
determinat misticii importanţa acestui 
număr, care după mii de ani se dovedește 
a fi fundamentul construcţiilor universa-
le, va rămâne un mister, probabil.
Numărul 137 apare de frecvent în To-
rah, fiind durata vieţii în ani a persona-
jelor precum Ismael și Levi, sau vârsta 
lui Avraam când și-a legat fiul, Isaac, în 
pregătirea pentru a-l sacrifica Domnului. 
Mistic sau nu, fapt este că numărul litere-
lor din Torah este de 304.805 – dacă este 
segmentat în perechile numerice și inver-
sat, rezultatul ne oferă numerele 50, 84 și 
03. Adunaţi-le și veţi obţine 137!
Dincolo de aceasta, relaţia constantei 
structurii-fină cu ceea ce, generic, nu-
mim lumină, în fizică, este de netăgăduit; 
pe de altă parte avem obsesia cabaliștilor 
de a se conecta cu lumina, de a-i înţelege 
natura subtilă și dezideratul de a deveni 
(i)luminat prin eliminarea ego-ului.
Pentru a-l cita pe Miller „Piesa din puzzle 
care lipsește înţelegerii fundamentale a 
fizicii,  este conștiinţa”.  
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Suntem distrași de noianul de infor-
maţii provenit din reţelele de socia-
lizare, dar avem o grămadă de cărţi 
necitite. Înţelegem că este impor-

tant să ieșim din casă, dar parcă nicioda-
tă nu găsim momentul potrivit. Suntem 
plictisiţi, apatici, temători și nesiguri.
CE ESTE ACEST SENTIMENT
John Cassian, călugăr și teolog, a scris 
la începutul secolului al V-lea despre o 
emoţie pe care grecii din antichitate au 
numit-o acedia. O minte „subjugată” de 
această emoţie este „îngrozită de locul 
în care se află, dezgustată de camera sa... 
Nu-i permite să stea nemișcat în celula sa 
sau să dedice vreun efort lecturii. Simte 
o apatie profundă,  stors de energie, ca și 
când ar fi fost într-o călătorie lungă sau 
după un post prelungit, pe care nu și le-a 
dorit... Se uită în jur și nu vede pe nimeni, 
suspină că trebuie să trăiască această sin-
gurătate fără sfârșit”.
Sună extrem de familiar. Cu toate aces-
tea, definiţia care descrie atât de corect 
starea noastră actuală, s-a pierdut în timp 
și în traduceri succesive.
Etimologic, acedia alătură prefixul nega-
tiv a- la substantivul grecesc kēdos, care 
înseamnă „grijă, îngrijorare sau durere”. 
Pare descrierea apatiei, dar felul în care 
Cassian disecă această stare arată că ace-
dia este mult mai complexă decât atât.
Cassian și alţi creștini din primii ani au 
numit acedia „demonul de la amiază” și, 
uneori, l-au descris ca „un șir neîntrerupt  
de gânduri, precum valurile mării”. 
Mai degrabă, acedia a apărut direct din 

constrângerile spaţiale și sociale impuse 
de nevoile unei vieţi monahale solitare. 
Aceste condiţii generează o combinaţie 
ciudată de lipsă de apetenţă de orice fel, 
anxietate nedirecţionată și incapacitate 
de concentrare. Împreună, acestea alcă-
tuiesc emoţia paradoxală a acediei.
Evagrie din Pont a inclus acedia printre 
cele opt căi ale minţii care trebuiau depă-
șite de creștinii devotaţi. Dintre acestea, 
acedia a fost considerată cea mai insidi-
oasă pentru că se manifesta numai după 
ce călugării au fost cuprinși de păcatele 
lacomiei, desfrânării, avariţiei, tristeţii, 
mâniei, slavei deșarte și mândriei.
Acedia a fost o parte esenţială a vocabu-
larului emoţional al Imperiului Bizantin 
și termenul poate fi găsit în tot felul de lis-
te de „pasiuni” (sau, emoţii) în literatura 
medicală și lexicon, precum și în tratatele 
teologice și predici.
PRECUM CĂLUGĂRII
Deoarece psihologia clinică a reclasificat 
emoţiile și stările mentale, termeni pre-
cum „melancolie” pot suna arhaic și mo-
ralizant. Expresiile emoţionale, normele 
și definiţiile se schimbă în timp și variază 
între culturi. Ele marchează constelaţiile 
de senzaţii corporale, tiparele de gândire 
și cauzele sau efectele sociale percepute.
Odată cu declinul moralizării teologice, 
ca să nu mai vorbim de influenţa mona-
hală, acedia a dispărut în mare parte din 
vocabularele seculare.
Acum, restricţiile generate ca reacţie la  
Pandemie, creează condiţii sociale care se 
apropie de cele ale călugărilor din deșert. 
Poate că nu există demoni (vizibili), dar 

reţelele sociale oferă o mulţime de știri 
alarmiste (și, deseori, false) iar acestea, 
coroborate cu distanţarea socială care li-
mitează contactul fizic – cu care am fost 
obișnuiţi încă înainte de zorii umanităţii 
–, reprezintă o constrânge a spaţiului fizic 
și al mișcării pe care ne este imposibil să 
le acceptăm pe perioade lungi.
MAI MULT DECÂT O ETICHETĂ
Reintroducerea în descrierea sentimente-
lor  a conceptului acedia este importantă 
în două moduri:
- În primul rând, distinge complexul de 
emoţii provocat de izolarea forţată, incer-
titudinea constantă, rafalele de știri nega-
tive, de termeni clinici precum „depresie” 
sau „anxietate”.
- În al doilea rând, și mai important, sen-
timentele asociate cu izolarea fizică sunt 
exacerbate de izolarea emoţională – acel 
sentiment teribil că ceea ce simţim, este 
parte din noi. Când o experienţă poate fi 
numită, aceasta poate fi comunicată și 
chiar împărtășită.
Ne luptăm cu propria noastră „perioadă 
lungă și întunecată a sufletului”, precum 
călugării care se refugiau de lume, în de-
șert, pe vremea lui Cassian, și avem ne-
voie să recunoaștem că această experien-
ţă, care face parte acum din repertoriul 
nostru emoţional, nu reprezintă nimic 
nou pentru umanitate. Prin urmare, tre-
buie să acceptăm că soluţia pentru acedia 
este chiar cea oferită de predecesorii noș-
tri – să fim stoici și, după ce vom depăși 
această perioadă, să retrăim viaţa în culo-
rile pe care acum le considerăm definitiv 
pierdute. 

Acedia
numele pierdut al emoţiei pe 
care o simţim cu toţii, acum 

osar
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Unele dintre cele mai preţioase 
tablouri din lume, dispar, după 
un jaf de miliarde de dolari, în 
urma căruia au dispărut lucrări 

ale lui Vermeer, Rembrandt, Degas și Ma-
net, fiind furate dintr-un muzeu din Bos-
ton, Massachusetts. O lovitură îndrăz-
neaţă, petrecută în urmă cu 30 de ani.
În zile noastre, un detectiv britanic se 
apropie de ceea ce consideră că sunt cele 
mai bune indicii de până acum, date con-
crete despre ascunzătoarea capodopere-
lor. Însă, contactul său cheie, un gangster 
irlandez, a dispărut, brusc, fără urmă.
Martin „Vipera” Foley, un cunoscut cri-
minal care a operat timp de o jumătate de 
secol la marginea dintre violenţa politică 
și lumea interlopă, în Irlanda, a renun-
ţat subit la negocieri, potrivit lui Charles 
Hill, expert și detectiv binecunoscut în 
lumea artei. Promisiunea lui Foley, de a 
reda publicului picturi extraordinare, 
inclusiv Concertul lui Jan Vermeer – cea 
mai valoroasă lucrare furată, din lume – 
s-a volatilizat odată cu el.
Un șir de întâlniri secrete și convorbiri 
telefonice, în vara anului 2019, mijlocite 
de Foley, l-au condus Hill spre un poten-
ţial acord cu membrii supravieţuitori ai 
unei bande care susţine că a orchestrat 
lovitura din Boston de acum trei decenii. 
În această vară, însă, după informaţiile 
apărute în presa irlandeză despre poten-
ţialul acord cu hoţii de artă, Foley, căutat 
pentru impozite neplătite, a dispărut.
În februarie, după o informaţie primită 
din partea Gardai, poliţia irlandeză, cu 
privire la o ameninţare iminentă la viaţa 

sa, din partea foștilor "colegi" de bandă, 
„Vipera”, în vârstă de 66 de ani, nu a mai 
fost de găsit...
Mega-jafului de artă de acum 30 de ani, 
i-a fost dedicat un nou film documentar, 
The Billion Dollar Art Hunt, produs de 
BBC. Într-un segment, expertul și detec-
tivul Charles Hill, declară că este convins 
că picturile furate se află în Irlanda și că 
este posibilă o înţelegere cu hoţii, ca aceș-
tia să returneze obiectele de artă.
FLASH-BACK
În primele ore ale zilei de 18 martie 1990, 
pe măsură ce zgomotul sărbătorilor de 
Ziua Sfântului Patrick se diminua pe 
străzi, doi bărbaţi, îmbrăcaţi în ofiţeri 
de poliţie, au intrat în muzeul Isabella 
Stewart Gardner din Boston și, după ce 
au încătușat gardienii, au petrecut aproa-
pe o oră și jumătate pentru a selecta atent 
lucrările pe care și-le doreau. Furtul ră-
mâne notoriu în lumea artei și este cea 
mai importantă lovitură de acest fel, din 
Statele Unite. Muzeul oferă o recompensă 
de 10 milioane de dolari pentru informa-
ţii ce ar duce la recuperarea picturilor. 
De când a părăsit poliţia, acum 20 de ani, 
Hill a funcţionat ca detectiv indepen-
dent, putând astfel negocia și oferi bani de 
răscumpărare, în numele proprietarilor 
de opere de artă – ceea ce Poliţia nu poate 
face. Aceasta înseamnă să lucrezi la inter-
secţia periculoasă dintre hoţii și dealerii 
de artă și, în cazul jafului din Boston, să 
ai acces la lumea foștilor activiști republi-
cani Shin Fenn, din Irlanda. Hill, fost șef 
al secției de furturi de artă și antichităţi 
a Poliţiei, este cel care a recuperat The 
Scream (Ţipătul) lui Edvard Munch, în 

1994 și, tot el, a condus o echipă care a re-
cuperat un alt Vermeer și un Goya furate 
în 1986. Acest jaf fusese conceput de un 
vechi asociat al lui Foley, gangsterul din 
Dublin, Martin Cahill.
Foley, care este căutat în Irlanda pen-
tru impozite neplătite în valoare de 
738.449€, nu s-a întâlnit direct cu Hill, 
dar o altă sursă din lumea interlopă, care 
apare anonim în documentar, a confir-
mat teoria că lucrările au fost expediat în 
Irlanda, după lovitura din Boston.
"Poliţia din Boston, FBI și experţii în 
securitate de la muzeu au crezut întot-
deauna că picturile au rămas în orașul 
american, dar acum sunt prea multe in-
dicii adunate care arată că inestimabilele 
picturi sunt ascunse undeva în Irlanda.
Dacă cineva avizat ar intra acum într-o 
cameră în care ar fi expuse Concertul lui 
Vermeer sau singurul peisaj marin al lui 
Rembrandt, Hristos în furtună, pe Ma-
rea Galileii, ca să nu amintim despre o 
lucrare a lui Manet, cinci schiţe Degas și 
un peisaj Govert Flinck, probabil ar fi la 
limita apoplexiei, nu doar pentru că va-
loarea intrinsecă a picturilor depășește 
un miliard de Euro ci pentru că lucrările 
sunt nepreţuite pentru cultura mondială.
Probabil, operele de artă sunt ascunse 
în spatele unui perete sau într-o pivni-
ţă, așteptând să servească drept garan-
ţie sau să fie schimbate în bani. Ramele, 
încă goale, din muzeul din Boston, unde 
au fost odată expuse minunatele lucrări, 
sunt o amintire a ceea ce s-a pierdut. 
Acum, recuperarea inestimabilelor opere 
de artă, furate în urmă cu 30 de ani, ar 
putea deveni realitate. 
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