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INTRODUCERE

Î�n anii ce vor veni vei uita multe lucruri... Vei uita 
cu ce era î�mbrăcată actuala ta sot�ie la prima î�ntâlnire, 
care a fost primul film pe care l-ai urmărit î�mpreună 
cu iubitul tău, vei uita când anume e aniversarea pri-
mei voastre î�ntâlniri, vei uita, poate, uneori, să o suni 
pe mama ta de ziua ei, vei uita ce notă ai luat la BAC 
sau al câtelea ai fost pe lista de admis� i la facultate. Dar 
î�t�i pot spune cu certitudine că î�n următorii ani nu vei 
putea uita nicio clipă timpul petrecut î�n izolare.

Cele două luni cuprinse î�n intervalul 16 martie – 
14 mai î�n care ai stat î�n casă mai mult ca niciodată î�n 
viat�a ta s�i ai î�ncercat să faci din această experient�ă una 
cât mai suportabilă, dacă nu chiar plăcută. Ai transfor-
mat casa î�n restaurant, î�n sală de fitness, î�n club, î�n 
bibliotecă, î�n s�coală, î�n spa, î�n loc de î�ntâlnire virtuală 
cu prietenii, î�n loc de muncă, s� i mai presus de toate, î�n 
hub-ul visurilor tale.

Nu pot să uit cum o familie pe care am cunoscut-o 
î�n această perioadă mi-a povestit că î�s� i petrecea week-
endurile din izolare când la „munte”, când la „mare”, 
după bunul plac, punând pur s� i simplu nis�te imagini 
pe televizor cu muntele sau cu marea s� i o pătură î�n 
mijlocul livingului de unde admirau „peisajul” î�n timp 
ce se bucurau de un picnic delicios.
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Nu vei uita cu sigurant�ă pentru mult timp de acum 
î�ncolo cum că „ai fost la teatru” de pe canapea, sau că 
ai asistat la concerte live fără niciun spectator î�n carne 
s� i oase, că ai „pătruns” pe cale virtuală î�n casele vede-
telor tale preferate sau că a existat o perioadă î�n viat�a 
ta când î�ntâlnirile la o bere cu prietenii î�n oras�  erau 
imposibile. Nu vei uita că 2020 a fost anul î�n care ma-
rile festivaluri de film, muzică s� i teatru au fost anulate 
unul după altul pentru prevenirea răspândirii corona-
virusului s� i anul î�n care artis�tii s-au reinventat organi-
zând concerte live din propriile livinguri sau drive-in, 
o modă lansată de cântăret�ul neozeelandez Keith 
Urban.

Nu vei uita mirosul de dezinfectant pentru mâini, 
mirosul de clor de pe hol, sau cât de mult te-ai bucurat 
când ai găsit din nou spirt î�n magazin după o perioadă 
lungă î�n care banalul alcool sanitar a dispărut de pe 
rafturi.

Nu vei uita că ai răspuns s� i tu provocării cu sulul 
de hârtie igienică, sau că te-ai cam speriat când ai 
văzut rafturile goale din supermarketuri, sau că ai 
avut emot�ii atunci când te-ai trezit din senin cu o du-
rere î�n gât care te făcea să te gândes�ti cu teamă la 
CORONAVÎRUS.

Nu vei uita cât de sinistru arătau marile oras�e ale 
lumii pustii din cauza izolării, nu-i vei uita pe simpaticii 
italieni care cântau seara serenade pe balcon pentru a 
mai alunga din monotonia viet�ii î�ntre patru peret�i sau 
care transmiteau tot din minusculele balcoane aplau-
ze sincere pentru eroii din spitale.
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Nu vei uita niciodată că ai avut ocazia unică de a 
vedea o fat�ă a Pământului pe care generat�ii de-a rândul 
nu au cunoscut-o. Tu ai văzut Pământul oprindu-se î�n 
loc s� i repornind apoi din greu sub o altă formă.

Tu ai stat pe loc odată cu el pentru că t�i-a păsat s� i 
ne-ai î�mpărtăs�it s�i nouă trăirile tale din această perioa-
dă î�n ceea ce noi am denumit Jurnalul de vremuri 
î�ncercate.

Fiecare fragment din acest jurnal este cu atât mai 
interesant cu cât s�tim că reprezintă un fragment din 
realitatea cuiva. Unii dintre voi ne-at�i vorbit despre 
cum at�i lucrat sau at�i î�nvăt�at, alt�ii despre ce concluzii 
at�i tras î�n legătură cu relat�iile voastre de dragoste, al-
t�ii ne-at�i vorbit despre optimism, alt�ii despre efectul 
terapeutic al muzicii, iar alt�ii despre dor, dorul de ci-
neva sau de ceva... Am aflat s� i noi ce este acel „hygge” 
danez, sau ne-am gândit s� i noi să ne apucăm de yoga, 
s� i mai ales ne-a plăcut să aflăm ce cărt�i at�i mai citit 
(am observat cu bucurie că titlurile ACT s� i Politon 
s-au aflat printre lecturile voastre) s� i mai ales ce con-
cluzii at�i tras din toate aceste lecturi minunate. Făcând 
o scurtă trecere î�n revistă a acestora nu putem decât 
să te î�ncurajăm să: scrii î�n continuare dacă te-ai apu-
cat de scris o carte, să fii recunoscător pentru tot ce ai, 
să slăbes�ti dacă te-ai mai î�ngrăs�at, să zâmbes�ti, să faci 
mis�care, să gătes�ti, să î�nvet�i să cânt�i la un instrument, 
să nu te dai bătut, să ai grijă de sănătatea ta, să medi-
tezi, să scrii î�n jurnal, să planifici, să te joci, să fii calm 
s� i cumpătat, să te bucuri de lucrurile mici, să fii OM, 
să î�ncerci s� i tu „provocarea mentală de zece zile” a lui 
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Tony Robbins, să petreci mai mult timp cu tine, să fii 
organizat, să nu uit�i că es�ti muritor, să î�nvet�i chiar 
dacă ai terminat studiile s� i să oferi î�ntotdeauna sens s� i 
important�ă act�iunilor tale,

Î�t�i mult�umim că ai răspuns provocării noastre! 
Datorită t�ie vom păstra vii aceste amintiri din izolare 
î�ntr-un ebook unic pe care î�l vei putea deschide ori de 
câte ori vei dori să î�t�i amintes�ti ce făcea, ce gândea, ce 
simt�ea, ce citea, ce filme urmărea lumea î�n această 
perioadă.

Textele se regăsesc în ordinea primirii lor. Nu 
am intervenit în niciun fel asupra lor tocmai pen-
tru ca tu să te bucuri de ele în cel mai autentic mod.

As�adar, să î�nceapă.... Amintiri din izolare, un ebook 
pe care VOÎ l-at�i scris:



1. Gabriela (goddessreadbooks)

Astăzi am acceptat să particip la minunata provo-
care pornită de @actsipoliton î�n care să vă vorbesc 
despre ce fac eu î�n aceste zile libere s� i ce lucru impor-
tant am î�nvăt�at din cărt�ile pe care le citesc î�n această 
perioadă.

Tuturor ne este greu să stăm î�n casă, cu toate că mul-
t�i dintre noi suntem obis�nuit�i cu socializarea externă 
prin intermediul s�colii, liceului, facultăt�ii sau locului 
de muncă s� i această situat�ie neprevăzută ne pune pie-
dici î�n a ne î�ndeplini rutina, totus� i, ni se dă ocazia 
pentru a ne cunoas�tem mai bine pe noi. Î�ncă de când 
s-a anunt�at î�nchiderea s�colilor am stat î�n casă, sunt 
izolată de zile bune s� i nu mă plâng, am câteva zeci de 
cărt�i necitite, iar timpul liber pentru a mi-l petrece ci-
tind a venit ca o binecuvântare. Temele pentru s�coală 
nu au î�ntârziat să apară, de aceea 2, 3 ore pe zi mi le 
petrec scriind s� i î�nvăt�ând pentru bacalaureatul pe 
care sper că vom ajunge cu tot�ii să î�l dăm. Noi ca oa-
meni suntem obis�nuit�i să stăm degeaba. Î�nsă, ce ar fi 
să facem asta dar cu o carte î�n mână? Pentru asta 
recomand cărt�ile de dezvoltare personală, recent am 
citit o carte de acest gen s� i se numeste “Trăies�te au-
tentic”. Din acestă carte mi-am luat ultimele î�nvăt�ături, 
eu ca s� i persoană sunt distrasă de multe lucruri atunci 
când î�ncerc să lucrez, sfaturile deprinse din carte des-
pre cât de important este un lucru s� i cât se gravă ar fi 
amânarea lui mă face să mă gândesc de două ori î�na-
inte să mă las distrasă de altceva. Multe alte subiecte 
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te vor face să te simt�i organizat s� i te vor “obliga” să î�t�i 
pui s� i tu gândurile s� i viat�a î�n ordine.

Consider că tot�i ar trebui să ne bucurăm de aceas-
tă perioadă liberă î�n scop recreativ, dar să nu uităm 
nici de atribut�iile noastre de zi cu zi pe care le putem 
face acum din fat�a unui calculator î�n doar câteva ore 
pentru a avea restul zilei doar pentru noi. Vă recomand 
să vă odihnit�i, mai ales celor stresat�i cu examenele din 
acest an s� i celor ce lucrează din greu de acasă pentru 
a face fat�ă cererilor s�efilor.

Deoarece cei ce lucrează acum pentru noi precum 
polit�ia, armata, asistentele s� i cei mai important�i, me-
dicii, s� i-ar dori să se poată odihni î�n modul î�n care noi 
avem ocazia. #actsipoliton
https://www.instagram.com/p/B-Ht452AjYi/ 

2. Georgiana Sabina Rusescu (sabinarusescu)

Î�n perioada asta aleg să citesc foarte mult. Mă face 
să-mi mut gândul de la tot ce se î�ntâmplă î�n prezent. 
Aleg să citesc diverse cărt�i, dar cea care ma î�ncarcă 
sufletes�te este Biblia. Sunt atâtea pilde din care am ce 
î�nvăt�a. 

3. Dumitrita Tarlev (carte_stagram)

Zilele mele trec destul de rapid. Î�mi petrec mult 
timp cu proiectele de la facultate. Pe lângă proiecte la 
unele discipline facem ore online pe platforma 

https://www.instagram.com/p/B-Ht452AjYi/
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Discord. Fiind ocupată cu facultatea jumătate de zi 
trece neobservată. Restul zilei î�l î�mpart î�n diverse ac-
tivităt�i. Î�n aceste zile serialele sunt cel mai bun prie-
ten, iar Netflix e noul meu iubit. Am î�nceput Elita, Tu 
s� i am reus�it să revăd Sabina s� i Gossip Girl. Sunt o mare 
fană a locului The Sims 4 s� i uneori mai intru î�n familia 
mea virtuală. Nu uit de cea reală, am o nepot�ică de 1 
an s� i am petrecut cu ea cele mai frumoase 10 zile. Am 
reus�it î�ntre pauzele de teme, seriale s� i când dormea 
nepot�ica să citesc 3 cărt�i. Poate nu e mult, dar la câtă 
activitate am avut î�mi pare destul de bine. Ce am î�nvă-
t�at de la ele î�n aceste zile? Am î�nvăt�at că iertarea nu 
mereu î�nseamnă gres�eală, uneori aduce cel mai fru-
mos cadou din partea viet�ii. Am î�nvăt�at că î�n primul 
rând trebuie să ai grijă de tine s� i cei apropiat�i, anume 
acei oameni care nu te caută doar la nevoi. M-am asi-
gurat î�ncă o dată că relat�ia cu un bărbat î�nsurat e cea 
mai mare gres�eală din viat�a unei femei. Mai sunt mul-
te de î�nvăt�at, important e să le ret�in pe viitor. M-am 
pornit acasă pe 14 zile, nu m-am gândit că perioada 
de carantină se poate lungi. Am luat cu mine doar 4 cărt�i 
iar acum nu mai am ce să citesc.
https://www.instagram.com/p/B-H0OIZA15F/ 

4. Adela Ioana Rus (adela.ioana.rus)

Salutări clujene, 
Găsesc numele acestui jurnal foarte bine ales, de-

oarece dragii mei, mai ales noi cei de după ‘90 nu am 
mai prins asemenea vremuri. Au mai fost momente de 

https://www.instagram.com/p/B-H0OIZA15F/
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cumpănă cu sigurant�ă, î�nsă ce se î�ntâmplă acum, e cu 
adevărat atipic. Cel put�in pentru mine.

Probabil ce apreciez cel mai mult la contextul ac-
tual este faptul că avem access la tehnologie, iar asta e 
mai folositoare ca oricând.

De exemplu, cu ajutorul ei reus�esc să î�mi desfăs�or 
activităt�ile de project manager de la distant�ă, fiind 
totodată î�n stransă legătură cu echipa mea distribuită 
î�n toata Europa. Zilnic discutăm updates noi, pe lângă 
cele legate de proiecte, iar faptul că putem î�mpărtăs� i 
live experient�a de autoizolare din diverse colt�uri ale 
lumii ne face să ne simt�im mai apropiat�i ca niciodată. 
Abia as�tept să î�i pot î�mbrăt�is�a pe tot�i.

Î�n restul timpului, pregătesc intens materiale pen-
tru podcastul meu #BookMinutes. Profit de orice timp 
liber pe care î�l am pentru a termina cărt�ile î�ncepute s� i 
pentru a pune la punct detaliile următoarelor episode 
(î�ncă două până la EP50, wow ce a trecut timpul!!!) 
Mă bucur de tot parcursul proiectului până acum s� i 
chiar dacă vorbim doar despre baby steps, simt că î�mi 
pot aduce s�i eu put�in contribut�ia î�n acest spat�iu virtual 
pe care î�l î�mpărt�im cu tot�ii.

De departe, printre cele mai importante lect�ii î�n-
văt�ate anul acesta sunt î�n strânsă legătură cu răbdarea 
s� i somnul. Vorbesc despre răbdare, căci des� i lumea se 
schimbă văzând cu ochii, trebuie să ne acordăm s�i nouă 
un timp de acomodare. Cât î�nseamnă asta? S� i eu caut 
răspunsul. 

Ceva mai pragmatic are de a face cu somnul, după 
ce am terminat de citit cartea lui Matthew Walker 
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– Despre somn. Am î�nvăt�at nis�te lectii dure de acolo, lec-
t�ii pe care acum vreau să le î�mpart cu tot�i cei dragi mie 
astfel î�ncât s� i ei să evite pe cât posibil să î�s� i neglijeze 
obiceiurile nocturne. Dacă ar fi să rezum, as�  zice că 
somnul este ca o terapie pentru corp, iar fiecare oră 
furată nu face decât să te degradeze. Ceas după ceas, 
an după an.

 V-as�  î�ndemna, cu permisiunea dumneavoastră, să 
fim mai selectivi la conceptele de tip #yolo s� i #carpe-
diem, s� i să privim mai mult î�n perspectivă. 

Dacă nu î�n vremurile astea, atunci când? 
(#BookMinutes)

5. Roxana Maria Giorgiana  
(talk_about_books)

Î�n aceste zile î�n care nu putem ies� i din casă putem 
totus� i să ne concentrăm pe timpul petrecut cu noi 
î�ns� ine, putem face lucruri productive pentru propria 
persoană. Aici mă refer la citit, î�nvăt�at, exersat, vizio-
nat filme s� i seriale, si alte hobby-uri.

Î�n această perioadă m-am concentrat pe lucrurile 
pe care mi le doream de mult să le fac dar pentru care 
nu mi-am făcut niciodată timp, precum continuarea 
unor serii de cărt�i, vizionarea unor filme clasice s� i a 
unor seriale populare, î�nvăt�area limbii spaniole s�i apro-
fundare î�n literatura engleză.

Din ultima carte citită am î�nvăt�at un lucru esent�ial, 
pot spune, s� i am avut timp să reflectez asupra lui. 
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Vorbesc despre faptul că î�ntotdeauna trebuie să alegi 
cu inima, des� i anumite decizii par gres� ite din punct de 
vedere rat�ional, inima nu gres�es�te niciodată, s� i chiar 
dacă ar face-o, sunt gres�eli din care î�nvet�i o lect�ie de 
viat�ă s� i care te vor ajuta pe viitor.
https://www.instagram.com/stories/talk_about_
books14/2272028255563401698/ 

6. Denisa Georgiana  
(living_our_lives_through_books)

După cum bine s�tit�i, trăim nis�te vremuri „apocalip-
tice”. Trăim o perioadă de chin s� i tristet�e, la care nu 
ne-am as�teptat, î�n niciun caz. Î�nsă, î�n ciuda tuturor lu-
crurilor rele care se î�ntâmplă, trebuie să privim par-
tea pozitivă, s� i anume aceea î�n care avem timp destul 
de petrecut cu familia, descoperindu-ne pe noi î�ns� ine, 
chiar dacă, poate, sună egoist. Acum e momentul ca 
noi să scoatem la suprafat�ă simt�ul nostru civic s� i să 
stăm acasă. Eu, î�n aceste momente î�nfricos�ătoare de-a 
dreptul, stau î�n casă, citesc, mă ocup de contul meu de 
bookstagram s� i să fac nis�te gimnastică. Plictiseala, dar 
nici virusul nu mă pot î�nvinge atâta timp cât respect 
regulile. Vă sugerez să facet�i la fel. Sunt atâtea lucruri 
de făcut. Ascultat�i piesa voastră preferată, citit�i o carte, 
vizionat�i un film, orice vă face pe voi fericit�i. Dumne-
zeu să ne ajute!

https://www.instagram.com/stories/talk_about_books14/2272028255563401698/
https://www.instagram.com/stories/talk_about_books14/2272028255563401698/
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7. Lectura pentru toți (lec_turapt.toti2020)

Bună tuturor! M-am gândit să accept s� i eu provo-
carea dată de @actsipoliton s� i să vă spun cum î�mi pe-
trec timpul liber din aceste zile.

Nu pot să spun că zilele mele trec foarte repede, 
sau că parcă nici nu se mis�că de pe loc. Nici nu pot să 
spun că am un program fix sau ceva de genul ăsta, 
dar am o mult�ime de activităt�i zilnice care î�mi umplu 
timpul.

Una din activităt�ile mele zilnice este cititul. Nu pot să 
spun că citesc toată ziua sau că citesc chiar î�n fiecare zi, 
dar cititul mă destinde deobicei, indiferent de ce as� citi.

O altă activitate de a mea î�n timpul liber ar fi că 
totul, de care nu mă pot bucura atunci când trebuie să 
merg la s�coală...

Temele, proiectele s�i lect�iile online î�mi ocupă s�i ele 
o parte din timpul acesta liber, fiind o ocupat�ie care nu 
trebuie deloc neglijată s� i care se află mereu î�n prim 
plan. Nici filmele sau serialele nu lipsesc, acestea făcân-
dus�i aparit�ia pe timpul serii. De când cu toată treaba 
asta, am reus�it să citesc s� i câteva cărt�i.

8. Dintr-o carte (dintrocarte)

Hygge - ieri am citit cartea hygge al carei î�nceput 
mi s-a părut oarecum dezamăgitoare din punct de ve-
dere al nevoilor financiare care necesita punerea in 
aplicare a ideilor de rearanjare a unei camere spre a fi 
cât mai primitoare. Totus�i cartea este despre idea de 
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Hygge care este un cuvânt greu de tradus din daneza 
intr-o alta limba dar î�nseamnă in mare parte “confort 
in simplitate”. Desi cu tot�ii suntem Fericit�i in săptămâ-
na de concediu de la munte sau de la mare, fericirea 
adevarata vine din cum ne petrecem fiecare zi (“How 
we spend our days is, of course, how we spend our 
lives”).

Am aflat ca danezii au cel mai fericit popor, atât 
din cauza stabilităt�ii si sigurant�ei pe care le-o oferă 
guvernul dar si din cauza factorului hygge - acesta fi-
ind tradus prin î�ncăperile călduroase cu scaune con-
fortabile, iluminate cu lumânări, băuturi calde dulci si 
povesti cu cei mai buni prieteni (“Attention is the pu-
rest form of generosity”). Astfel, cu tot timpul oferit de 
distant�area socială datorită pandemiei de afara, mi-am 
reorganizat toată camera pentru a fi mai primitoare 
pentru vecinii de apartament. Am schimbat becul ve-
iozei cu unul cu lumina calda, am repozit�ionat cana-
peaua si scaunele mai aproape, ca sa ne simt�im mai 
apropiat�i când interact�ionăm, am cumpărat ciocolata 
calda si dulciuri, cu alte cuvinte Hygge. (“Hygge is about 
having less, enjoying more; the pleasure of simply 
being”).

PS: Promit ca va chem si pe voi când se termina 
nebunia de afara.
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9. Eugenia Boca (desprecarti)

Nu stiu de cate zile stau in casa, nu le-am numarat, 
nici nu simt sa fac asta. Cert e ca am o stare de bine 
cand ma gandesc ca si eu contribui la tentativa de a 
scurta perioada asta haotica. Nu stiu cum decurge la 
voi timpul, insa la mine e mai bine decat ma asteptam, 
caci atunci cand ma gandesc la “Jurnalul Annei Frank”, 
imi dau seama ca eu sunt totusi o persoana norocoa-
sa. Petrec mult timp cu mine in aceste zile, si desi o 
faceam si inainte, acum iau totul mai usor. Ma trezesc, 
imi beau cafeaua in pat (si incerc pe cat de mult sa nu 
o mai vars), rezolv cateva grile pentru un examen ce 
va urma, fac cateva exercitii prin casa, un dus lung si 
relaxant, imi gatesc pranzul si, bineinteles, citesc pen-
tru facultate. Sunt multe ganduri care ma incearca in 
perioada asta, de la starea de ingrijorare pentru cei 
apropiati mie, la starea de stres legata de viitorul meu.

Îmi e dor oarecum de plimbarile prin aer liber, 
caci eu sunt aceasta pasionata de alei necunoscute si 
maluri de rauri, dar Anna Frank nu putea deschide 
nici geamul la casa, pe cand eu pot iesi chiar pana in 
balcon. Desi zilele astea mi le petrec alatur de “cea 
mai frumoasa carte din lume” (compendiul de specia-
litati medico-chirurghicale), pe langa mai citesc si 
“Clubul 5 am”, o carte de dezvoltare personala, de la @
actsipoliton. Nu o sa ma trezesc ever de la 5 diminea-
ta, insa asta nu inseamna ca nu pot adapta cele citite 
in carte la stilul meu de viata. Daca vreti cateva reco-
mandari bune de carti in perioada asta, va las urma-
toarele: Fata de la Savoy, Plansul lui Nietzsche, Aleea 
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cu licurici, Razbunatorul, Miniaturista, orice de la Jodi 
Picoult, Agatha Christie, Stephen King, Elif Shafak.

Si daca vreti sa vedeti inca o data cat suntem de 
norocosi, cititi toate cartile legate de holocaust. Parca 
nu mai e atat de greu sa stam in casa si sa petrecem 
timp cu noi. Asta e pagina mea de jurnal, unul de “vre-
muri incercate”. Mi-ar placea să o aud pe a ta. Nu uita 
să le dai tag s� i celor de la @actsipoliton.
https://www.instagram.com/p/B-IG6GKAAh7/ 

10. Alexandra Floarea (ale.citeste)

În urmă cu ceva timp, la o discuție cu niște prieteni, 
afirmam că sunt genul de persoană care niciodată nu 
se plictises�te acasă, atât timp cât am posibilitatea să 
î�mi desfăs�or activităt�ile preferate, că as�  putea să stau 
cu săptămânile fără să ies deloc. Ei bine, lucrurile au 
luat această î�ntorsătură neas�teptată s� i iată că am po-
sibilitatea să demonstrez lucrul acesta. Erau s� i î�nainte 
zile î�n care nu ies�eam deloc afară, prin urmare foarte 
us�or m-am adaptat.

Nu simt presiunea pe care o simt alte persoane, 
nu am de ce să mă plâng. Am terminat ieri “Pământ 
american”, o carte coples� itoare, î�n care protagonis�tii 
au fost nevoit�i să imigreze î�n altă t�ară, să-s� i lase casa 
s� i aproape toate lucrurile, altfel ar fi fost ucis� i precum 
rudele lor. Mă simt norocoasă din toate punctele de 
vedere s� i sunt extrem de recunoscătoare că mă aflu î�n 
confortul casei mele, alături de părint�ii mei. Des� i a 

https://www.instagram.com/p/B-IG6GKAAh7/
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trecut o săptămână de când nu am mai ies� it, nu sunt î�n 
totalitate ferită. Mă aflu la Buzău, cu părint�ii mei, tata 
a ies� it la pensie, dar mama este obligată să meargă la 
serviciu s�i am decis ca doar tata să facă cumpărăturile. 
Mama are un program care nu ii permite să cumpere 
cele necesare când se î�ntoarce de la serviciu... Au î�nsă 
mare grijă la igienă.

Îar eu citesc, colorez, am î�nceput serialul “Lucifer” 
s� i î�mi place mult, scriu, mă ment�in î�n formă ascultând 
muzică s� i dansând (bine că nu locuies�te nimeni sub 
apartamentul nostru), petrec mult, mult timp pe in-
ternet (atât să mă văd cu cei dragi, cât s� i pe ret�elele de 
socializare sau pe anumite aplicat�ii). Sunt recunoscă-
toare s� i pentru conexiunea la internet. Întent�ionez 
mâine să filmez un vlog despre metodele mele an-
ti-plictiseală î�n care să vă povestesc mai multe. 

Abia as�tept să mă î�ntorc la Londra, la dragul meu 
iubit, am bilet de avion cumpărat pentru data de 10 
aprilie, dar mă tem că lucrurile se vor î�nrăutăt�i s� i nu 
voi avea cum să mă î�ntorc. Voi as�tepta până trece totul. 

Cei de la @actsipoliton vor scrie un Jurnal de vre-
muri î�ncercate, iar aceasta este fila mea.
https://www.instagram.com/p/B-IPjVdA5z2/ 

11. Paquito

Zilele acestea î�n care stau acasă, am decis că ar fi 
cazul să î�mi pun î�n ordine rutina de dimineat�ă s� i pro-
gramul pe î�ntreaga zi. Mă trezesc intre orele 

https://www.instagram.com/p/B-IPjVdA5z2/
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4:45-05:00, citesc 30+ pagini, fac sport, meditez, mă 
rog s� i pun î�n practică anumite principii. Cea mai im-
portantă lect�ie î�nvăt�ată zilele acestea este că pe lângă 
mindset, e foarte important să iei î�n grijă healthset-ul, 
heartset-ul s� i soulset-ul. O rutină bună de dimineat�ă 
nu î�t�i schimbă doar ziua, ci toată viat�a.

(The 5am club-Robin Sharma) 

12. Iuliana Florina Cazan 
(thefairybookhunter)

Trăim zilele pe care le trăim î�n care timpul a deve-
nit prietenul nostru. Nu ne mai plângem că nu avem 
timp pentru noi, că nu avem timp de citit, de văzut un 
film ori de sunat un prieten vechi. Ne aducem aminte 
de vechile obiceiuri, de lucrurile simple care ne fac 
fericit�i s� i î�ncercăm să ne bucurăm, as�a cum se poate, 
de timpul pe care î�l petrecem acasă.

Diminet�ile mi le petrec citind, având alături o ceas�că 
de cafea sau urmărind un documentar. După-amiezile 
s-au transformat î�n momente perfecte pentru pregătit 
câte-o prăjitură, iar serile sunt călăuzite de glasul po-
eziei, literaturii pe fundal de jazz.

As�adar, rutina mea obis�nuită s-a metamorfozat î�n 
mici momente de plăcere, printre care mai s� i lucrez, 
scriu articole sau î�mi as�ez gândurile î�n ordine. 

Vremurile pe care le trăim sunt cu adevărat î�ncer-
cate & î�ncărcate. De emot�ii, de informat�ii, de teamă, 
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de sperant�ă. Dar, de asemenea, pot fi î�ncărcate s� i de 
mici lucruri simple care să ne ajute să ne linis�tim s� i 
deconectăm măcar pentru câteva momente. 

Ce mai fac eu e să ascult teatru radiofonic, să urmă-
resc cursuri sau documentare online, să î�ncerc ret�ete 
de prăjituri, să urmăresc vreo piesă de teatru online ori 
să citesc, ceea ce fac adeseori.

 Cred că î�n perioada asta am cons�tientizat un lu-
cru foarte important, anume că suntem extrem de vul-
nerabili, că oricând ceva anume ne poate domina, dar 
că trebuie, mai ales î�n momente ca acestea, să fim rea-
lis�ti, sinceri, empatici s� i î�ncrezători că totul are să fie 
bine î�n final. 

Dragilor, stat�i acasă & bucurat�i-vă de timpul cu voi!
Take care!
Îuliana Cazan, @thefairybookhunter (Glasul 

Literaturii)
ht tps : / /www.ins tagram.com/s tor ies /ac ts ipol i -
ton/2272087227563995289/ 

13. Ana-Maria Margulescu (martipaan)

@actsipoliton m-a invitat sa impartasesc cu voi 
cum imi petrec eu zilele acasa in perioada pandemiei. 
Dupa cum ati vazut, stau foarte mult in casa si ies numai 
sa fac cumparaturile, acum daca printre cumparaturi 
se mai strecoara si flori, aia e, se mai intampla. Dar in 
rest, stau si invat, citesc destul de mult, fac curat si am 
grija de flori. De asemenea, pun si mult accent pe 

https://www.instagram.com/stories/actsipoliton/2272087227563995289/
https://www.instagram.com/stories/actsipoliton/2272087227563995289/
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sanatatea mea si am reinceput sa fac yoga. Recomand 
tuturor persoanelor, este minunat. Mai mult, invat. Si 
imi petrec jumatate de zi doar invatand. Mai fac un 
proiect, ma mai uit peste manualul de licenta sau imi 
mai arunc un ochi peste cursuri.

Îmi este in schimb foarte greu sa fiu departe de 
oamenii pe care ii iubesc. Sunt departe fizic de priete-
nele mele, departe de prietenul meu si matusa si un-
chiul meu. Sambata a fost ziua verisoarei mele, a 
implinit 4 ani. Mi-am retinut lacrimile cat am vorbit 
pe WhatsApp pe video ca nu am putut sa fiu alaturi de 
ea. Mi-e dor de ea si de sora ei. Mi-e dor sa ma joc cu 
ele. Dar raman in autoizolare. Daca am grija de mine, 
am grija si de ei. Cu prietenele ma vad pe skype, facem 
venting una la alta si ne ducem dorul...Mai schimbam 
vreo metoda de gradinarit

Îmi este dor de toti. Dar raman acasa. Ceea ce am 
invatat eu din cartile citite din ultima vreme este fix 
asta: Ai grija de tine ca sa poti sa ai grija de cei din ju-
rul tau.

Va las un quote care mie mi-a placut mult: ”Tera-
pia este ca spalatul pe dinti. Nu functioneaza decat 
pentru tine, pentru nimeni altcineva”.
https://www.instagram.com/p/B-JYgJpgbLy/ 

https://www.instagram.com/p/B-JYgJpgbLy/
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14. Ciureanu Lavinia Giorgiana (laviniareads)

Am citit multe distopii î�n viat�a mea de cititor, una 
mai ciudată ca alta, dar nu am crezut niciodată că voi 
trăi una.

Când a î�nceput pandemia, eram sceptică, cum să 
ajungă s� i î�n România? Oare ce am face noi dacă 
ajunge??

Când am văzut ce s-a î�ntâmplat î�n Îtalia, de abia 
atunci m-am speriat cu adevărat. Câteva zile ne des-
părt�eau de cos�mar.

Am urmărit, ca niciodată, s�tirile s� i @stareanatiei 
la care mă uit zilnic pentru a fi informata.

După ce lumea s-a organizat s� i s-a instituit starea 
de urgent�ă, m-am calmat s� i mi-am acceptat soarta. 
Urma să lucrez de acasă, să ies cu prietenii virtual s� i să 
merg la sală î�n casă. Ok.

Am î�nvăt�at din ultimele cărt�i citite că organizarea 
este importantă, atât pe plan personal cât s�i profesional.

Am î�nvăt�at că schimbările mici duc la rezultate re-
marcabile s� i cred cu stăruint�ă că se poate aplica s� i î�n 
pandemie: dacă toată lumea stă acasă, poate nu o să 
ne moară bunicii.

Deci, #stămacasă , citim, ne dezvoltăm s� i ne infor-
măm. Totul o să fie bine!

Dacă vă simt�it�i singuri, citit�i o carte!
https://www.instagram.com/p/B-Jcps5gy1a/ 

https://www.instagram.com/p/B-Jcps5gy1a/
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15. Adina Baica (adinabaica)

Din ultimele carti citite in ultima perioada am 
invatat sa fiu mai productiva zilnic sis a nu renunt in-
diferent de obstacole sis a ma inteleg mai bine.

16. P.r.e.g.7

Din ultimele carti citite in ultima perioada am in-
vatat cum pot trai autentic.

17. Dargsen.daker

Din ultimele carti citite in ultima perioada am in-
vatat cum sa ma impulsionez, sa scap de frici, sa fac 
lucrurilebpe care nu prea am chef sa le fac.

18. Mihaela Herbel (herbelmihaela)

Cuvintele conteaza mai mult decat credem.

19. Palade Maria Adelina 
(palademariaadelina)

Din ultimele carti citite in ultima perioada am in-
vatat faptul ca eu detin controlul.
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20. Carti_negru_pe_alb

Din ultimele carti citite in ultima perioada am in-
vatat cum sa imi cresc copilul cu blandete.

21. Schimba_cartea

Am invatat sa imi fac curat in viata sis a nu mai stau 
langa oamenii care nu au nevoie sa ma tina aproape.

22. Ana Maria Oprea

Cu toate ca perioada nu este una fericita, cred ca 
ne ofera timpul necesar pentru a realiza toate activita-
tile pentru care inainte nu aveam suficient timp, pen-
tru a ne cunoaste mai bine sau a petrece mai multe 
momente alaturi de cei dragi. Sunt de parere ca pentru 
a ramane pozitivi este important sa vedem jumatatea 
plina a paharului si sa ne bucuram de lucrurile mici. 
Eu imi petrec zilele invatand, recapituland materia 
pentru bacalaureat si citind. Am dat gata cateva carti 
pe care le aveam de luni bune in biblioteca, am fixat 
unele notiuni si formule, dar am devenit si mai incre-
zatoare in propriile forte. Zilele acestea am terminat 
un sezon din Prison Break, m-am apucat de Shadow-
hunters si am in plan sa vizionez After, un film pe care 
il asteptam din vara, dar la care nu am ajuns nici acum. 
Momentan citesc “Calaretul de arama” si pot spune ca 
lectiile pe care le-am invatat din aceasta carte se po-
trivesc cu perioada in care ne aflam. Desi in carte este 
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conturata perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, 
am putut sa observ ca modul in care oamenii reactio-
neaza in fata pericolului este asemanator, iar frica este 
prima ce pune stapanire pe oameni. Oricum, Tatiana 
m-a invatat ca perioadele nefericite dau nastere unor 
situatii minunate ce ne ajuta sa ne descoperim.
https://www.instagram.com/p/B-JqOiYguV3/ 

23. Andreea Teslaru (andreeatess)

Eu am ales sa stau in casa pentru a-i tine in sigu-
ranta pe cei din jurul meu. Este important sa ne gan-
dim la toti din jurul nostru , sa fim mai deschisi poate, 
mai empatici.

Zilele mele sunt acompaniate de carti bune, seriale, 
si filme, alaturi de un ceai sau cafea 

Sportul imi mentine mintea linistita si ocupata.
Acum este momentul acela pe care l-ati tot ama-

nat pentru a face lucrurile pe care poate in trecut nu 
aveati timp sa le faceti.
https://www.instagram.com/p/B-Js0HZAxhq/ 

24. Andreea Brinduse (booksstopia)

Des�i această pandemie provoacă panică, am pre-
ferat să rămân pozitivă s� i să mă adaptez us�or la acest 
stil de viat�ă. Î�mi este dor să merg î�ntr-o cafenea s� i să 
citesc? Aleg cartea, imi pun ochelarii de soare, mă duc 
î�n bucătărie unde ii ofer 15 lei tatălui meu pentru a 
î�mi face o cafea si apoi ma pun frumos pe balcon si 

https://www.instagram.com/p/B-JqOiYguV3/
https://www.instagram.com/p/B-Js0HZAxhq/
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citesc. Îmi este dor de alergat? Am un motan care face 
ture prin casă as�a că alerg si eu după el. Vreau la cine-
ma? Netflix iar pe fundal las televizorul deschis pentru 
a auzi alti oameni cum vorbesc î�n timpul filmului. Mă 
î�ntristează gândul că este posibil să nu mai merg la un 
festival vara aceasta? O idee pe care am aplicat-o ieri 
este de a pune î�n sufragerie un concert live de la o tru-
pă, î�n dormitor alt concert live de la o altă trupă iar î�n 
bucătărie, at�i ghicit! Alt concert de la alta trupa. As�a 
am mers eu din cameră î�n cameră, nes�tiind la ce trupă 
să rămân, facându-mi nervi singură. 100% recomand 
pentru o experient�ă autentică. 

Ce am î�nvăt�at eu din cărt�ile citite perioada aceasta 
este faptul că, indiferent de situatie, exista acel happy 
ending. Dacă nu î�l avem î�ncă, î�nseamnă că suntem 
abia la volumul 2 dintr-o trilogie. Îar dacă nu #stama-
casa suntem la volumul 2 dintr-o serie cu 7 cărt�i. Stay 
safe! Totul o să fie bine!
https://www.instagram.com/p/B-Jvf26ArwC/ 

25. Selena Prodan (bookerfly7)

Dragă jurnalule,
Scriu aceste rânduri pentru a mă elibera de toate 

gândurile cu care mă confrunt î�n această perioadă de 
pandemie s� i pe care, sincer, nu m-as�  fi gândit nicioda-
tă că o voi trăi. Este deja a 14-a zi de carantină s� i simt 
cum sunt us�or, us�or secătuită de orice dorint�ă de a 
face ceva productiv, dar î�ncă mă t�in pe picioare.

https://www.instagram.com/p/B-Jvf26ArwC/
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Pot spune, cu toată sinceritatea, că le-am î�ncercat 
pe toate: am î�nceput să î�nvăt� spaniolă, am reî�nceput 
să pictez, am reî�nceput să cânt la chitară, am citit zil-
nic, am î�nceput să fac exercit�ii s� i muuult altele pe care 
nici nu le mai t�in minte acum. Mă amuză gândul că, î�n 
mod normal, î�n această perioadă as�  fi fost plină până 
peste cap de teste, ascultări si teze, iar acum mai am 
put�in s� i ajung să vorbesc cu plantele. :))

N-am crezut vreodată că voi ajunge să spun asta, 
dar n-ai idee cât de mult vreau să merg din nou la liceu, 
mai ales acum, când abia ce mă acomodasem cu el.

Mi-e dor de tot�i cei dragi, de colegi, de prieteni, de 
rudele î�ndepărtate, până s� i de profa de fizică, chiar 
dacă nu î�mi este as�a dragă. Oare ce mai face?:)) Tot ce-
mi doresc este ca lumea să revină la normal pentru că 
acum am impresia că trăiesc î�ntr-un roman scris de 
Stephen King s� i eu chiar nu sunt deloc fană acestui 
gen de cărt�i. :))

Abia as�tept să simt din nou cum este să te plimbi 
liber pe străzi, sa te vezi cu prietenii s� i să râzi până 
rămâi fără aer, să simt gustul mâncării făcute la cel 
mai bun restaurant din oras� si multe alte activităt�i care, 
până acum, mi s-au părut nesemnificative s� i regret că 
nu le-am pret�uit mai mult când aveam parte de ele.

Tu, cel care cites�ti aceste rânduri s� i probabil nu-t�i 
vine să crezi că ceea ce spun este adevărat, te rog sa te 
bucuri de momentele frumoase din viat�a ta. Sunt unice!
https://www.instagram.com/p/B-JwlLzAfuf/ 

https://www.instagram.com/p/B-JwlLzAfuf/
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26. Laurentiu Mihai (laurentiumihabv)

Sunt recunoscator ca mediul meu de lucru este 
100% online si ca pot lucra de oriunde. Nu la fel de 
fericit sunt pentru clientii mei care multi dintre ei si-au 
incetat activitatea sau chiar au inchis.

Sustin de acasa toate initiativele posibile sa trecem 
cu bine de aceasta criza.

Am ocazia sa-mi petrec mai mult timp acasa si 
vreau sa invat lucruri noi.

O carte pe care o recomand in aceste vremuri este 
“De neclintit” de Toby Robbins unde explica foarte 
bine cat de important este sa stai calm, sa fii rabdator, 
sa analizezi cu multa atentie atunci cand este vorba de 
investitii.

Acum sunt multi investitori care vor sa vanda acti-
uni, dar si multi invesitori care vor sa cumpere profitand 
de scaderi.

Rabdarea este cuvantul cel mai bun. Înca nu sun-
tem in varful epidemiei si cred ca cel mai bine este sa 
asteptam, sa fim atenti la analizele specialistilor mon-
diali si sa vedem cum putem actiona in folosul 
nostru.

Nu stim cand e cel mai bine sa investim, de aceea 
trebuie sa fim precauti si atenti cu banii nostri. În 
acest moment, cash is king.
https://www.instagram.com/p/B-JyzDbAUGB/ 

https://www.instagram.com/p/B-JyzDbAUGB/
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27. Ligia Moisa (ligi.and.books)

Personal, niciodata nu m-a deranjat sa stau acasa. 
Viata e haotica cand esti adult si pur si simplu realizezi 
ca alergi de la job la locuinta zilnic, ca faci o multime 
de lucruri dar timp pentru tine ai tot mai rar si obo-
seala isi face simtita prezenta alaturi de grijile cotidi-
ene. Stiu ca inca de la inceputul anului, dupa forfota 
de sarbatori ziceam ca mi-as dori o pauza. Cateva zile 
sau saptamani in care sa am timp de mine. Sa citesc, sa 
fac miscare, sa gatesc, sa fac poze pentru acest cont de 
bookstagram si acum ca le am profit de asta. Sunt con-
vinsa ca atata timp cat avem grija de noi si ascultam 
de autoritati vom trece si peste asta. Între timp eu iau 
parte la un maraton de citit organizat de @infinitul_
cartilor. Citesc carti pe care le-am amanant de ceva 
vreme, recitesc carti care mi-au atins sufletul. Lectia 
pe care am invatato zilele acestea e sa apreciez tot ce 
am. Un vechi prieten imi tot spunea: daca de maine 
te-ai trezi doar cu lucrurile pentru care esti recunos-
catoare azi, cu ce ai ramane. Ei bine, cu timpul mi-am 
perfectionat aceasta abilitate de a fi recunoscatoare si 
ma bucur ca am o garsoniera draguta si primitoare, 
rafturi pline de carti, cafeaua preferata in fiecare di-
mineata, cel mai important om din viata mea e langa 
mine si nu imi pot dori nimic altceva. Starea mea buna 
se datoreaza si faptului ca mi-am facut niste playlis-
turi cu piesele mele preferate, toate piesele, vechi si 
noi. Va provoc sa faceti si voi. Va veti trezi ca fredonati 
prin casa in timp ce va faceti activitatile si veti primi 
energie pentru intreaga zi. Eu de ieri m-am apucat si 
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sa fac exercitii fizice fiindca aveam tendinta sa ma-
nanc de plictiseala. Nu-mi mai permit sa ma plictisesc. 
Faceti orice va face fericiti in perioada asta. Eu chiar 
mi-am organizat si hainele dupa culori si sezoane. Fiti 
creativi si nu va posomorati. E doar o etapa si vom tre-
ce si peste ea. Aveti grija de voi! Stati acasa si daca 
chiar va plictisiti foarte tare puteti chiar sa-mi dati 
mesaje.
https://www.instagram.com/p/B-JzVTzFViV/ 

28. Karina Szauftman  
(one_girl_thousand_books)

Pot spune că sunt genul de persoană care se adap-
tează repede la diferite situat�ii. Poate din cauză că sunt 
obis�nuită să î�mi planific fiecare secundă, astfel î�ncât 
să ating tot ce î�mi propun pentru ziua respectivă. Î�n 
ultimele săptămâni mi-am format un obicei de a mă 
trezi î�n jur de ora 10, după care până la 12 mă uit la un 
serial sau citesc o carte. Î�ncerc pe cât posibil să î�nde-
plinesc î�n fiecare zi 5 task-uri, fie că sunt legate de 
s�coală sau de viat�a personală. Î�n fiecare zi programul 
meu de recuperat teme este î�ntre 12 si 5, unde mai 
inserez cate o pauză de 30 de minute pentru alergat 
sau yoga.

Partea mea preferată î�ncepe de la ora 5 când pot 
citi î�n voie, lucru care î�mi dădea bătăi de cap î�n timpul 
s�colii. Cred că perioada aceasta de izolare este per-
fectă pentru a ne reconecta cu noi î�ns� ine, redescope-
rindu-ne pasiunile. Citesc de când mă s�tiu s� i o perioadă 

https://www.instagram.com/p/B-JzVTzFViV/
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î�nchisă î�n singurătatea camerei mele alături de mân-
care s� i cărt�i este perfect�iunea î�ntruchipată. Îeri am 
terminat Carrie de Stephen King s� i a fost o lectură ie-
s� ită din zona mea de confort. Am î�nvăt�at că fiecare 
persoană are un suflet s� i atunci când î�i judecăm pe cei 
din jurul nostru, ne judecăm pe noi. S� i, desigur, există 
faimoasa Karma sau cum vret�i să o numit�i. Eu una 
cred cu tărie că ce oferim Universului, primim î�napoi. 
Din unele aspecte acest lucru chiar se î�ntâmplă acum 
î�n lume, după atâta timp î�n care oamenii au distrus 
natura.
https://www.instagram.com/p/B-J9NX6AyXk/ 

29. Valentin Boca

M-am tot gândit ce as�  putea să fac dacă o să stau 
acasă o perioadă mai î�ndelungată. Sincer, atunci nu 
am s�tiut. Acum s�tiu. Stau acasă de ceva timp, nici nu 
mai s�tiu de câte zile pentru că nu le-am numărat. Nici 
nu contează câte. Contează că prin acest mic gest pe 
care î�l fac, pot ajuta o î�ntreagă comunitate. Ajut la sto-
parea acestei pandemii.

Am spus adineauri că acum s�tiu ce fac acasă. Profit 
de această perioadă ca să î�nvăt� mai mult, ca să apro-
fundez materia pentru bac, î�mi petrec jumătate din zi 
î�nvăt�ând. Î�n cealaltă jumătate a zilei î�ncerc să mă rela-
xez, să mă deconecteze pentru câteva momente de la 
toată nebunia care este î�n lume stând cu familia 
mea, citind o carte bună, ascultând muzica preferată, 

https://www.instagram.com/p/B-J9NX6AyXk/
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uitându-mă la un serial bun sau la un film, jucând un 
joc de societate cu sora mea sau gătind ceva bun.

Deci haidet�i să #stămacasă s� i să fim î�mpreună î�n 
această perioadă grea! Nu uitat�i: din gesturi mici se 
pot realiza lucruri măret�e!
https://www.instagram.com/p/B-KEYbdgLyQ/ 

30. Teodora Druga (studying_with_passion_)

Hello, hello!
Ziua 13 de izolare 
Nu s�tiu de voi, dar eu am î�ncercat să profit până 

acum cât mai tare de timpul petrecut î�n casă, să î�mi 
pun la punct programul, să citesc mai mult, să î�mi stu-
diez cursurile, să am grijă atât de starea mea fizică, cât 
s� i de cea psihică.

Am î�nvăt�at să apreciez zilele î�nsorite mai mult, să 
apreciez timpul pe care î�l petreceam î�nainte î�n mod 
normal cu oameni dragi mie pe care nu i-am mai văzut 
de ceva vreme s� i care deja î�mi lipsesc enorm, am î�nvă-
t�at să am răbdare cu mine s� i să î�mi acord tipul necesar 
pentru a mă adapta schimbării prin care trecem cu 
tot�i.

E important să nu ne stresăm inutil corpurile s� i 
mint�ile, să gândim cât mai pozitiv s� i să respectăm re-
gulile care ni se impun.

Citit�i, vedet�i un film sau un serial pe care l-at�i 
amânat din cauză că nu aveat�i destul timp, apucat�i-vă 

https://www.instagram.com/p/B-KEYbdgLyQ/
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de o nouă limbă străină care vă atrage, facet�i orice vă 
face fericit�i (atâta timp cât nu ies� it�i din casă) .

Take care and smile as much as possible.
https://www.instagram.com/p/B-J3v0CA20V/ 

31. Andreea Olimpia Istoc Grosu 
(andreeaistoc)

S� tiu că nu tuturor ne este us�or să stăm î�n casă, î�nsă 
pentru binele nostru aceasta este cea mai bună solu-
t�ie. Un lucru bun din toată perioada aceasta, pe lângă 
Pământul care î�s� i revine, este că vet�i vedea lucrurile 
cu alt�i ochi. Vă vet�i bucura mai mult de lucrurile mici 
pe care până acum nu le-at�i băgat î�n seamă pentru că 
aveat�i acces la ele zilnic. S� i s� tit�i momentele acelea î�n 
care tot ce ne doream era să avem timp să stăm s� i să 
recitim cartea preferată sau să vizionam serialul pre-
ferat. Ei bine, acum avem parte de acest timp s� i eu zic 
să profităm la maxim de el. Câteva dintre lucrurile 
pe care le fac eu, pe lângă citit si seriale (care sunt la 
ordinea zilei haha) sunt organizarea dulapului, a tele-
fonului, î�nvăt�area unor noi ret�ete de gătit, sport, poze 
pentru instagram, teme s� i as�a mai departe. Avet�i 
animalut�e? Dacă da, ce mai as�teptat�i? Alintati-le cat e 
ziua de lungă. Eu am cinci pisici. Exact, 5. Nu exagerez 
deloc. 

Una dintre lect�iile î�nvăt�ate este ca nu am nevoie 
de foarte mult.

https://www.instagram.com/p/B-J3v0CA20V/
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32. Andreea Eveline Tatomir

Mie mereu mi-a plăcut să stau î�n casă, să citesc o 
carte sau să urmăresc un serial fară oprire. As�a că, să 
stau î�n casă nu este greu pentru mine, dar ca oricui 
î�mi lipsesc ies� irile afară. 

Am î�nceput să mă trezesc î�n fiecare zi destul de 
târziu, ceea ce nu este chiar ok, dar t�inând cont că 
adorm târziu nu cred că am s�anse să modific asta prea 
curând. Niciodată n-am fost matinală, mereu mi-a plă-
cut să fac orice noaptea.

Î�ncerc î�n fiecare zi să fac diverse activităt�i. Lucrez 
pentru facultate, citesc cărt�i s� i urmăresc seriale. Vreau 
să-mi pun la punct s� i un program pentru sport, dar mi 
se pare greu pentru că mereu mă las distrasă de alte 
lucruri. 

Urmăresc s�tirile, dar nu î�n permanent�ă. Cred că 
dacă as�  face-o as�  intra in panică s� i asta nu este bine. 
Mă gândesc cum va descurge totul, dacă se va î�nghet�a 
anul universitar s� i/sau s�colar, dacă examenele o să se 
mute. 

Î�n acest timp î�ncerc să-mi termin lucrarea de li-
cent�ă, dar s�tit�i cum e? Parcă m-as�  uita cu o carte î�n 
mână î�n loc să scriu.

De două zile simt o atmosferă de iarnă pentru că a 
nins, prima dată când văd zăpadă anul acesta s� i m-am 
bucurat put�in.

Am revenit s� i la o veche pasiune, editatul. Î�ncerc 
să fac tot felul de edit-uri s� i să fiu creativă. Cred că 
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dacă muncesc zilnic la asta o să-mi iasă din ce î�n ce 
mai bine.

Vreau să mă apuc din nou de scris poves�ti, cărt�i. Î�n 
ultimii ani m-am î�ndepărtat de asta s� i î�mi doresc ca 
din nou să simt plăcerea aceea de a scrie s� i de a face 
ziua mai bună cuiva prin randurile mele. 

Î�n această perioadă mi-am dat seama cât de noro-
cos�i suntem că putem comunica online, că avem aceas-
tă facilitate care ne face să fim mai aproape chiar dacă 
suntem la distant�ă. 

Voi cum vă petrecet�i timpul? Vă invit să participat�i 
s� i voi la provocarea lansată de @actsipoliton, textele 
pe care o să le strângă o să le pună î�ntr-un jurnal pe 
site-ul lor s� i as�a putem să citim trăirile s� i experient�ele 
multor persoane î�n perioada acesta.
https://www.instagram.com/p/B-KAPBGgxDJ/ 

33. Delia Balas

Zilele acestea, cum nu putem ies� i pe afară, eu ma 
gândeam că e un moment potrivit să citesc cărt�ile pe 
care î�mi doresc să le parcurg fără a fi î�ntreruptă de 
cineva.

Dar nu pot citit toată ziua, nu?
Uneori pot, alteori nu.
Dar ce fac când nu citesc?
Î�ncerc să fiu activă pe instagram, dar s� i să mai fac 

câte ceva prin casă.

https://www.instagram.com/p/B-KAPBGgxDJ/
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De plictiseală mi-am rearanjat biblioteca, mi-am 
făcut curat î�n sertarele unde avem o î�ncălceală de ca-
bluri, am mai făcut ceva treabă prin grădină numai 
pentru a-mi putea ocupa timpul cu ceva...

Pe lângă toate astea, m-am apucat de sport. Alerg 
prin curte s� i mă joc cu câinele meu pentru a face put�i-
nă mis�care, dar si pentru a petrece timp cu el.

Seara mai citesc câteva pagini sau mă uit la un film 
(am descoperit că atunci când am prea mult timp, nu 
mă pot hotărî� la ce film să mă uit). Anyone else?

Că tot am spus de citit, zilele trecute am terminat 
“Pământ American” de Jeanine Cummins. Poate unii 
dintre voi vor gasi cartea plictisitoare datorită descri-
erii, poate vi se va părea prea mult, dar cartea este mai 
mult decât atât. Ce am î�nvăt� eu din acea poveste este 
că nu vei cunos�te chinul s� i suferint�a adevarate decât 
dacă le trăies�ti pe propria piele.

Acum citesc “Jocul Î�ngerilor” de Karen Kingsbury 
publicată la editura @actsipoliton s� i o să vă pun la cu-
rent s�i cu acestă lectură pe story cum am făcut cu toate 
de până acum.
https://www.instagram.com/p/B-KE0jxpNB0/ 

34. Mihaela Motreanu (mihaelamotreanu)

Dau s�i eu curs invitat�iei primite de la @actsipoliton 
care s-au gândit să scrie un #jurnaldevremuriincercate 
î�mpreună cu cititorii.

https://www.instagram.com/p/B-KE0jxpNB0/
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As�a că vă povestesc pe scurt cum decurge o zi din 
viat�a mea î�n izolare.

Î�n primul rând nu foarte diferit fat�ă de cum ar de-
curge o zi de concediu (mie chiar î�mi place să mă re-
laxez î�ntr-un fotoliu, deci nu privesc ca pe un capăt de 
t�ară ideea că #stauacasă) cu except�ia faptului că î�ncă 
lucrez (put�in, e adevărat, dar lucrez s� i î�n perioada 
asta). Î�n rest, citesc mai mult, am î�nceput câteva se-
riale coreene noi, m-am delectat cu vreo două filme: 
Parasite, marele câs�tigător Oscar s� i Contagion, un film 
din 2011 care spune chiar povestea pe care o trăim de 
câteva săptămâni î�ncoace s�i care, de ce să nu recunosc, 
mi-a dat niscaiva fiori.

Dar, dincolo de situat�ia cu care ne confruntăm, am 
s� i mici motive de recunos�tint�ă: mă lungesc la cafea cât 
î�mi poftes�te sufletul, am timp să meditez, pot să scriu 
mai des pe blog s� i, evident, cum spuneam mai sus, să 
citesc mai mult.

Cartea care î�mi t�ine companie astăzi este Supra-
natural, un ghid despre cum pot�i să te regăses�ti pe tine 
î�nsut�i, î�n care s�tiint�a s� i misticul se î�mbină armonios. 
Nu s�tiu dacă mă ajută neapărat să trec mai us�or prin 
perioada asta, dar e o lectură î�n care mă afund cu plă-
cere, î�ntrucât surprinde un subiect de mare interes 
pentru mine.

S� i pentru că ar fi tare frumos ca jurnalul ăsta să 
aibă cât mai multe file, vă invit s� i pe voi să povestit�i 
cum vă petrecet�i timpul zilele astea.
https://www.instagram.com/p/B-J_-N_pcOX/ 

https://www.instagram.com/p/B-J_-N_pcOX/
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35. Georgiana (pagini_cu_magie)

Ne aflăm î�ntr-un moment î�n care un gând pozitiv 
valorează mai mult ca o pastilă iar sănătatea psihică 
este scutul cel mai puternic î�n fat�a stresului.

Timpul î�n autoizolare trece greu s� i î�nt�esat de gân-
duri contradictorii pe care volumul mare de s�tiri s� i 
social media le î�ntret�in permanent. Pentru că fiecare 
minut e pret�ios î�n orice î�mprejurare, televizorul mai 
trebuie trimis î�n vacant�ă, sfintele ret�ele de socializare 
abandonate, iar sufletul s� i inima deschise larg s� i lăsa-
te să se bucure de un moment de răgaz.

Citesc, gătesc, grădinăresc s� i mă bucur de linis�te… 
mă bucur de momentele petrecute î�mpreună cu mine, 
clipe perfecte pentru o deconectare de la tot.

10 martie 2020 – am î�nceput să citesc Sticletele 
î�ntr-un soare puternic de martie acompaniat de o ca-
fea bună.

Alb s� i negru, zi s� i noapte, fie î�ntuneric sau doar 
lumină unde o fract�iune de secundă te costă totul iar 
viitorul devine incert s� i negru. Trebuie să supraviet�u-
ies�ti s� i să ai un acoperis�  deasupra capului, dar cu ce 
sacrificiu? Primele raze calde de soare se văd undeva 
departe la capătul tunelului, scufundate î�ntr-un abis 
al incetitudinilor s� i faptului că nimic nu durează pen-
tru totdeauna.

25 martie 2020 – 300 s� i un pic de pagini mă des-
part de marele final al cărt�ii dar nu vreau să se termi-
ne acum. Nu vreau să mă despart de î�ntregul univers 
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construit meticulos î�n jurul unui pus�ti de 13 ani, Theo, 
aflat î�n fat�a unei prăpastii a viet�ii.

De la Theo am î�nvăt�at că viat�a merge î�nainte orice 
s-ar î�ntâmpla iar toate obstacolele sunt puse acolo să 
mă facă mai puternică, mai iubitoare s� i mai recunos-
cătoare că am lângă mine familia s� i persoane dragi. 
Am î�nvăt�at să mă bucur că astăzi a răsărit soarele s� i 
sunt sănătoasă. Am î�nvăt�at să mă bucur de tot ceea ce 
mă î�nconjoară.

As�adar, chiar s� i î�n vreme de pandemie, e bine să 
ne deconectăm de la viat�a de zi cu zi s� i să ne oferim un 
răgaz. Să redescoperim gustul cafelei băut lent, să ci-
tim, să iubim sincer s� i să fim mai buni pentru că ne 
facem bine dacă stăm acasă.
https://paginicumagie.home.blog/2020/03/25/jur-
nal-de-vremuri-incercate-martie-2020/ 

36. Daniela Otet (danaotet)

➡ Am î�nvăt�at că atât eu, cât s�i cei din jurul meu sunt 
prioritari. De aceea, am ales să #stauacasasicitesc.

➡Am descoperit că niciodată nu m-am bucurat 
de atât de mult timp pentru mine.

➡Am timp să-mi pun ideile î�n ordine, să dorm su-
ficient, să lucrez s� i drept recompensă, după o munca 
asiduă, să-mi permit să citesc cel put�in 3 ore pe zi.

➡Tot cu aceasta ocazie, am descoperit că volume-
le de non-fict�iune sunt cele care î�mi acaparează cel 
mai mult atent�ia.

https://paginicumagie.home.blog/2020/03/25/jurnal-de-vremuri-incercate-martie-2020/
https://paginicumagie.home.blog/2020/03/25/jurnal-de-vremuri-incercate-martie-2020/
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➡Timpul petrecut alături de familie este unul 
pret�ios, motiv pentru care mă bucur de fiecare minut 
î�n plus alături de ei.

➡ Sunt mult mai odihnită, nu sunt stresata; mă 
conformez regulilor impuse de autorităt�i.

➡Cu atât de mult timp la dispozit�ie, mă pot infor-
ma s� i pot selecta cele mai bune oferte la cărt�i pentru 
mine. (î�mi fac provizii)
https://www.instagram.com/p/B-KQJ4GnyQv/ 

37. Ade Maria (ade_maria99)

Draga jurnalule,
Răsfoiesc zilnic cărt�ii care mă î�nvăt�a lect�ii s� i lect�ii 

despre viat�ă s� i tot ce ne î�nconjoară.
Am citit recent cea mai interesată carte, pur s� i 

simplu simt�eam că mă î�nt�elege s� i rândurile î�mi erau 
sfatul necesar.

Trebuie să am vise că să simt că trăiesc,căci prin 
ele mă voi simt�i î�mplinită.

Frumoasă să mă ment�ii pe exterior,dar mai mult 
pe interior.

Respectul,î�nt�elegerea s� i loialitate trebuie să fie ca-
lităt�ile ce te definesc.

Matur trebuie să procedez î�n orice situat�ie s� i cu o 
gândire de om î�nt�elept să le rezolv.

Munca mea să fie cinstită s� i bine definită pentru 
avea rezultatele deosebite.

https://www.instagram.com/p/B-KQJ4GnyQv/


40

Studiază tot ce î�t�i place pentru că doar as�a o să fiu 
să fii mult�umit.

Îubes�te tot, sincer s� i frumos!

Însa cea mai importantă definit�ie a fost “fii OM de 
calitate,niciodată de cantitate”!

38. Mara (mara.book.worm)

În aceasta perioadă mi-am ocupat timpul cu exer-
cit�ii suplimentare pentru scoala, am î�ncercat sa imi 
schimb stilul de viata î�ntr-unul mult mai relaxat, orga-
nizat si fericit. Am î�nvăt�at ca indiferent de situat�ie pu-
tem sa facem activităt�ile noastre preferate sau pur si 
simplu sa î�ncercăm ceva nou in viata noastră. Eu imi 
ocup timpul citind, pictând, cântând sau făcând sport. 
Sper sa va trezit�i si sa faceti ceva productiv pentru 
voi.. 🌼

Totul se rezuma la vointa noastra si cat suntem de 
determinat�i sa facem ceva pentru noi. Am î�nvăt�at din 
toata aceasta situatie ca unii oameni efectiv isi bat joc 
de ceilalt�i care muncesc si risca pentru popor. Defapt 
hai sa o zicem pe nume... Pe unii bătrâni acum î�i poar-
ta piticii sa umble si chiar sa răspândească virusul... 
Eu am î�nvăt�at ca viata e mai importanta decât orice 
concert ratat, 3 luni de s�coală ratate sau orice alt eve-
niment “special” si incerc î�mpreună cu oamenii care 
sust�in aceste reguli si obligatii sa facem o lume mai buna 
si sa scapam.
https://www.instagram.com/p/B-KThI-gb6k/ 

https://www.instagram.com/p/B-KThI-gb6k/
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39. Selyna Anne Marie  
(selynaannemarie__writer)

Dragă Jurnalule,
Zilele acestea nu am făcut nimic altceva decât să 

mă scufund sub plapumă s� i să citesc. Am fost acompa-
niată mereu de pisicile mele, Bella s� i Felix, care mă 
motivau î�ntotdeauna să scriu. Citesc s� i scriu iar “lu-
mea mea” devine dintr-o dată mai bună, mai frumoa-
să. Uit de toate problemele de zi cu zi s� i î�ncerc să î�nvăt� 
orice despre lumea cărt�ilor. Am terminat de citit cele 
patru cărt�i Malakai s� i Alekzandre î�n doar două zile. S� i 
acum î�mi aduc aminte cu bucurie cum stăteam ore î�ntre-
gi s�i citeam. Consumam cafea mai mult decât un adult de 
peste patruzeci de ani. Atât de tare m-au captivat.

Am î�nceput acum ceva timp să scriu la o carte, pe 
Wattpad. Chiar dacă am avut momente î�n care am 
spus că renunt�, din cauza criticilor răutăcioase, aten-
t�ie, erau critici răutăcioase nu constructive. Dar asta 
este, uneori trebuie să trecem peste s� i să facem ceea 
ce ne place fără a asculta ,,haterii”, dacă pot spune as�a. 
Am socializat foarte mult online s� i am î�nvăt�at că ni-
meni nu se nas�te scriitor. Pe parcursul anilor, î�n spatele 
orelor de muncă s� i gândire profundă, a criticilor se 
formează un adevărat scriitor.
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40. Ioana Frentescu (ioanasbookssquad)

Î�n aceste zile î�n care sunt î�nchisă î�n casă, fac tre-
buri prin casă, ca să nu stau prea mult jos, citesc cât de 
mult pot, mă bucur de hobbiurile pe care le am s�i î�ncerc 
să t�in pasul cu tumultul de teme pe care î�l primesc 
pentru a nu pierde materia la s�coală.

O altă parte a acestei provocări este să vă spun ce 
am î�nvăt�at din cărt�ile citite î�n zilele acestea. Sincer am 
î�nvăt�at (nu numai din ce am citit ci s� i din ce tocami se 
î�ntâmplă) că istoria se repetă s� i se va repeta la nesfâr-
s� it. As�a cum planeta noastră a mai fost “curat�ată” de 
oameni de către ciumă, holeră s� i altele as�a se î�ntâmplă 
s� i acum s� i singurul lucru pe care î�l putem face este să 
fim precaut�i s� i să avem grijă de noi s� i de presoanele 
dragi nouă!
https://www.instagram.com/p/B-J6KxkBJt2/ 

41. Cristina Danila (cristinasbooks)

“Îritata de faptul ca soarele insista sa se ascunda 
printre nori, ca mi se termina cafeaua si pare asa o 
corvoada sa ma ridic si sa fac alta, ca tot intarzie co-
manda care trebuia sa fie livrata acum cateva zile, ca 
mi s-a stricat incarcatorul de la tableta...

Asa ma prinde sfarsitul lunii martie, in vremuri 
parca identice cu cele de acum o luna, si totusi foarte 
diferite.

Dar iritarea dureaza putin... cat o respiratie adanca.

https://www.instagram.com/p/B-J6KxkBJt2/
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Pentru ca, mai presus de toate, sfarsitul lunii mar-
tie ma gaseste recunoscatoare.

Recunoscatoare pentru ca pot sta acasa, recunos-
catoare ca sunt tanara si sanatoasa, recunoscatoare 
pentru toate facilitatile si resursele de care dispun, 
recunoscatoare oamenilor care s-au conformat si res-
pecta regulile si recunoscatoare oamenilor care pleaca 
de acasa si isi risca siguranta si viata pentru noi.

 privilegiate. Si in tot acest haos trebuie sa fac un 
sing ... sa fac un singur lucru.... sa stau acasa. 

Asa ca ma conformez, imi organizez si reorganizez 
cartile de cateva ori pe zi, gatesc, incerc sa lucrez de 
acasa.

Avem cu totii griji, temeri, probleme? Sigur! Si pro-
babil vom suferi pierderi, vom intampina dificultati... 
unii poate mai mult decat altii.

Sper insa ca fiecare sa isi faca partea si sa consti-
entizeze ca apartinem unui intreg, iar independenta, 
indiferenta si egoismul nu vor aduce la nimic bun, pen-
tru nimeni.

Comunitatea suntem noi, dar numai impreuna.”
Cristina

https://www.instagram.com/p/B-KUou_ALqb/ 

https://www.instagram.com/p/B-KUou_ALqb/
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42. Roxana (endorfina.printre.carti)

N-as�  fi spus că data de 25 martie mă va găsi î�n pat, 
sătulă de stat, de somn, de seriale.. Ce î�nt�elept a fost 
omul care a zis că nu s�tim să pret�uim ceva până nu 
rămânem fără. Acum, in a 11 a zi de carantină, as�  da 
orice să mă trezesc la 7 pentru cursurile de dimineat�ă. 
Ce oroare era când făcea parte din rutina mea s� i ce dor 
imi este acum. Vreau inapoi plimbările prin parc, agi-
tat�ia oras�ului, traficul infernal.. vreau inapoi tot ce am 
urât s� i m-a enervat până acum, pentru că, in acest mo-
ment vreau să mă bucur de ele. Vreau să mă bucur de 
oameni, vreau să interact�ionez cu ei, să iau de la ei 
energie s� i să o transmit la rândul meu. Realizez acum 
că sunt o fiint�ă limitată ce are nevoie de interact�iune 
socială, multă, multă...

Î�n ceea ce prives�te activitatea mea din această pe-
rioadă.. ce pot spune? Cred că o să ies din carantină cu 
10 kg in plus. Toate activităt�ile mele sunt in mare par-
te statice: citesc, mănânc, filme, seriale, mănânc..s� i tot 
as�a..e o rutină care pare a fi interminabilă. Chiar astăzi 
am terminat de citit o carte care m-a î�nvăt�at (chiar î�n 
spiritul acestei perioade) să nu te dai bătut, să lupt�i, 
să speri, să munces�ti pentru a te desprinde de pânza 
se păianjen î�n care es�ti prins. Pentru a incheia î�ntr-o 
notă mai veselă decât am î�nceput, voi tot�i cei care ci-
tit�i sau nu aceste gânduri avet�i grijă de voi, punet�i-vă 
credint�a s� i sperant�a î�n faptul că vom î�nvinge această 
perioadă s� i ne vom relua activitatea bucurându-ne de 
fiecare moment, bun sau rău, pe care ni-l oferă viat�a!
https://www.instagram.com/p/B-KaU2SgLXw/ 

https://www.instagram.com/p/B-KaU2SgLXw/
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43. Livia (welovebooks18)

E o perioadă ciudată pentru că totul s-a î�ntâmplat 
brusc s� i multe ne-au fost impuse î�ntr-un interval scurt 
de timp. Mult�i dintre noi n-au apucat să asimileze bine 
regulile că au venit altele peste noi, deci î�ntr-o măsură 
î�i î�nt�eleg s� i pe cei revoltat�i.

Pentru mine lucrurile s� i-au urmat cursul î�n mod 
obis�nuit (lucruri ce nu implică ies� itul din casă), as�a că 
nu au fost schimbări mari care să-mi dea viat�a peste 
cap. Î�nsă trebuiau să aibă loc nis�te evenimente primă-
vara aceasta s� i toate au fost anulate din cauza pande-
miei as�a că î�ntr-un fel sau altul m-a afectat s� i pe mine.

Am î�ncercat să î�mi organizez timpul cât mai bine 
î�ncât să realizez până la sfârs� itul zilei ce mi-am pro-
pus. Dacă nu as�  face asta m-as�  simt�i ca o legumă care 
stă s� i nu face nimic productiv. Pe lângă curăt�enie prin 
cameră s� i repetatul materiei pentru admitere, am re-
us� it să pun mâna pe o carte GROZAVA�  s� i nu pot decât 
să mă declar mult�umită.

De asemenea, mi-am propus să î�ncep să lucrez la 
editarea cărt�ii pe care vreau s-o public s� i am de gând 
să î�ncep s� i alte proiecte. Am î�nvăt�at să gătesc î�mpreu-
na cu mama.💙 Mi-am făcut un jurnal scris s� i video 
despre „detoxifiere de dulciuri până la Pas�te.” Nu, nu-i 
ceva de plictiseală. Pentru mine e pe bune.

Vă spun sincer că nu mă simt ca s� i î�ntr-o carantină 
sau izolare. Urmează să apară cărt�i grozave, continuări 
de serii + alte cărt�i pe care î�ncă nu le-am citit s� i proba-
bil că o voi face, as�a că mintea mea oricum călătores�te 
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prin fel s� i fel de locuri mai interesante ca realitatea pe 
care o trăim.

#staysafe î�n casă ca să-t�i fie bine mai târziu.
https://www.instagram.com/p/B-Ki43nAWAp/ 

44. Loredana Mariana Lungoci  
(bookworm_in_a_cozy_corner)

Uite că s-au î�mplinit deja două săptămâni de când 
nu am mai ies� it din casă, doar ca să duc gunoiul s� i aia 
a fost o singură dată (m-a menajat iubitul, el, din păca-
te, este nevoit să circule). Parcă mai ieri vorbeam cu 
părint�ii copiilor î�nscris� i la grădinit�a unde lucrez s� i le 
spuneam că nu ajunge virusul la noi, ne panicăm de-
geaba (nebunia se declans�ase cu mai bine de o lună 
î�nainte), dar chiar s� i as�a, am î�ncercat să fiu optimistă. 
La scurt timp după acele discut�ii, primim vestea că se 
va î�nchide grădi două săptămâni, iar eu cu al meu 
zâmbet pe buze: “Fetelor, o să ne vedem după Pas�te, 
fit�i fără grijă...”. Acum stau s� i mă gândesc, am avut gura 
aurită, dacă tăceam, oare nu era mai bine?

Da, este extrem de greu să stai izolat, să ai contact 
limitat, î�n cazul meu doar cu iubitul, î�n schimb î�i te-
rorizez pe ai mei zilnic cu telefoanele, nu am vorbit cu 
tatăl meu niciodată de trei ori î�n aceeas�i zi, s�tiu că am 
luat-o pe ulei, dar s� i as�a rău, tot privesc partea bună: 
tânjeam după câteva zile libere să am vreme să citesc 
după bunul meu plac, le-am primit, des� i este o situat�ie 
critică, am vrut să mă bucur de linis�te, acum mă bucur 

https://www.instagram.com/p/B-Ki43nAWAp/
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de linis�te, dar î�mi este un dor nebun de micii teroris�ti, 
vreau să mă bucur de soare, mă plantez pe scaunul 
meu de plajă instalat pe balcon, poate prind s� i put�ină 
culoare, cine s�tie, am deprins iar obicei de a bea cafea 
dimineat�a, dar să-i pregătesc s� i iubitului una, ceea ce 
nu reus�eam când mergeam la servici, doar î�n weekend 
î�l răsfăt�am.

Trăim s� i noi o distopie, se pare, nu o mai î�ntâlnim 
doar î�n cărt�i...Fiecare poveste descoperită m-a î�nvăt�at 
că după orice furtună, oricât de multe ravagii lasă î�n 
urma ei, răsare soarele, fără ploaie curcubeul nu se 
face văzut s� i este atât de frumos curcubeul, am î�nvăt�at 
să trăiesc cu sperant�a mereu î�n suflet s� i să mă gândesc 
că #totulvafiibine î�ntr-un final.

Îar cel mai bun lucru de făcut î�n perioada asta, 
este să #stauacasa si să citesc, î�nsă mai bine este dacă 
noi #stamacasasicitim.
https://www.instagram.com/p/B-L3R6ZgZwF/ 

45. Alexandra Pricop (alexandra_pricop)

Trăim nis�te vremuri pe care nu am crezut că le voi 
trăi î�n această viat�ă. Tot stau de câteva zile s� i mă gân-
desc la această î�ntorsătură neas�teptată, care a lovit 
î�ntreg globul pământesc.

Î�ncerc din răsputeri să fiu imună la tot ce se î�n-
tâmplă, fiindcă sunt slabă de î�nger. Î�ncerc să zâmbesc 
î�n continuare s� i să mă bucur de fiecare zi, dar î�n colt�ul 

https://www.instagram.com/p/B-L3R6ZgZwF/
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ochilor stă ascunsă câte o lacrimă. E greu să fii tare î�n 
aceste zile! E foarte greu!

Nu prea î�mi iese „planul”…
Am î�nceput anul cu nis�te imagini care mi s-au î�nti-

părit î�n minte, involuntar. Mă refer la incendiile din 
Australia s� i la imaginile cu animălut�ele neajutorate. 
N-am cuvinte să vă spun cât de greu mi-a fost (sunt 
sigură că s� i vouă) să intru pe ret�elele de socializare s� i 
să văd doar astfel de fotografii, să pornesc televizorul 
s� i să văd s�tiri din Australia s� i să dau drumul la radio, 
să aud acelas� i subiect. Sfâs� ietor!

Acum, ne confruntăm cu virusul care a ucis zeci de 
mii de oameni, de pe tot globul. Am crezut că t�ara 
noastră va fi ocolită, pentru că mereu am fost optimis-
tă. Vedeam s�tiri din China, Îtalia s� i Spania s� i da, mă 
simt�eam afectată, î�nsă speram că t�ara noastră o să fie 
bine. Nu a fost as�a, cum visam eu!

Suntem s�i noi afectat�i! E greu, e foarte greu să scriu 
s� i aceste rânduri, dar am î�n continuare sperant�a că lu-
crurile vor reveni la normal.

Poate tot ce se î�ntâmplă este de fapt o lect�ie, pe 
care trebuie să o î�nvăt�ăm cu tot�ii.

Citind cartea Supranatural – DR. Joe Dispenza, am 
găsit câteva rânduri care m-au pus pe gânduri:

„Ai î�nvăt�at deja că, î�n cea mai mare parte din zi, 
act�ionezi incons�tient, fără să realizezi ce faci s� i de ce. 
De exemplu, s-ar putea să nu-t�i amintes�ti drumul spre 
serviciu, pentru că erai concentrat la o ceartă avută cu 
câteva zile î�nainte sau la răspunsul pe care vrei să-l 
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dai unui SMS primit de la jumătate ta. Poate că faci trei 
lucruri î�n acelas� i timp: scrii, vorbes�ti s� i î�t�i verifici 
e-mailurile. Poate nu es�ti cons�tient de ticurile tale sau 
de cauzele lor, de postura ta s� i de ce es�ti perceput ca 
fiind timid, sau de felul î�n care vorbes�ti, de expresiile 
faciale s� i de faptul că energia pe care o aduci î�n î�ncă-
pere î�t�i afectează colegii. Aceste programări s� i com-
portamente incons�tiente se produc pentru că trupul a 
luat locul mint�ii s�i combinat�ia dintre aceste programe 
incons�tiente a ajuns să te reprezinte. S� tii deja că, atunci 
când trupul ia locul mint�ii, nu mai trăies�ti î�n momen-
tul prezent – s� i nu te mai afli î�ntr-o stare creativă, ceea 
ce î�nseamnă că î�t�i t�ii obiectivele, visele s� i viziunea la 
distant�ă.“ – Supranatural – DR. Joe Dispenza

Nu vi se pare că mult�i dintre noi nu trăiam î�n pre-
zent s� i uitam să ne bucurăm de ceea ce ne oferea viat�a, 
î�n fiecare zi? Nu vi se pare că am uitat să spunem câte 
un „Mult�umesc!”? Nu vi se pare că prioritizam alte lu-
cruri care nu erau la fel de importante, precum familia 
s� i timpul petrecut î�mpreună cu cei dragi? Eram mult 
prea grăbit�i s� i incons�tient�i!

Dar, există atât de multe părt�i bune î�n aceste zile…
Ce am î�nvăt�at î�n aceste zile?
Am î�nvăt�at să î�mi pret�uiesc familia, mai mult de-

cât o făceam până acum câteva săptămâni. Statul î�n 
casă ne-a unit s� i ne-a făcut să comunicăm mai mult.

Am î�nvăt�at că fiecare răsărit de soare, fiecare apus, 
fiecare viet�uitoare de pe acest pământ este un dar divin.

Am î�nvăt�at să trăiesc î�n prezent.
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Am î�nvăt�at că un gând bun s� i o î�ncurajare î�n zile 
triste, ajută pe oricine.

Am î�nvăt�at că libertatea trebuie pret�uită.
Am î�nvăt�at că uneori este nevoie de o pauză.
Am î�nvăt�at că noi, oamenii, suntem atât de vulne-

rabili, î�ncât nici măcar nu ne dăm seama. Probabil ne-
am dat seama cu tot�ii de acest lucru, dar abia acum.

Am î�nvăt�at să am mai mult timp pentru mine. Des�i 
am muncit, am reus�it să î�mi fac timp s� i pentru pasiu-
nile mele. Am reus�it să mai postez câte un articol pe 
blog, m-am relaxat făcând bai lungi cu sare de baie, 
am reus�it să citesc s� i am mai făcut câte o fotografie, î�n 
casă.

De ce î�mi este cel mai dor?
Î�mi e dor să mă bucur cu adevărat de primăvară.
Î�mi e dor să mă î�ntâlnesc cu oameni dragi sufletu-

lui meu.
Î�mi e dor să mă plimb, să ies la aer, să călătoresc, 

să merg la munte, să merg la sală s� i să fac sport î�n aer 
liber.

Î�mi e dor să merg la birou. Des�i lucrez de acasă s� i 
am spor destul de mare, tot î�mi e dor de socializarea 
de la locul de muncă s� i de s�edint�ele faine pe care le 
făceam (s� i cele de pe Zoom î�mi plac mult, dar tot mai 
bine e când e toată echipa este cu cana de ceai î�n mână, 
suntem î�mpreună s� i schimbăm păreri).

Î�mi e dor de Parcul Central.
Î�mi e dor să văd Clujul, nu să-l privesc doar de la 

fereastră.
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Î�mi e dor o plimbare târzie î�n noapte, alături de 
persoana iubită.

Î�mi e dor să mă bucur de primele flori de primăvară.
Î�mi e dor de libertate.
Î�mi e dor de viat�a mea adevărată!
S� i totus� i… eram fericit�i, î�nsă nu s�tiam acest lucru! 

Poate ne vom bucura de acum î�ncolo, de fiecare dar 
primit de la viat�ă!
https://www.instagram.com/p/B-MHn24K0JT/ 

https://alexandrapricop.wordpress.com/2020/03/26/jur-
nal-de-suflet-zileincarantina/ 

46. Andreea Ch. (andreeacbooks)

Mi-as�  fi dorit ca î�n aceste clipe să mă bucur de fru-
muset�ea primăverii, să văd totul î�nflorit s� i să simt ra-
zele căldut�e ale soarelui. Oricât de mult mi-as�  dori ca 
acum să privesc cum Bras�ovul se transformă odată cu 
venirea primăverii, oricât de mult mi-as�  dori să î�mi 
petrec timpul alături de prieteni sau chiar să merg la 
facultate la 8 dimineat�a, acum e mai important să ne 
protejam unii pe alt�ii stând separat�i. 

Î�n situat�iile de criză putem alege cum vrem să le 
abordăm - le lăsam să ne coples�ească sau căutam par-
tea lor pozitivă. Eu am ales să mă bucur de timpul 
petrecut cu mine î�n această perioadă, fie că citesc, mă 
uit la seriale sau î�nvăt� pentru facultate. Deseori mă 
plângeam ca nu am timp, mai ales că nu am timp să 
citesc altceva î�n afară de cărt�i de drept. As�adar, mă 

https://www.instagram.com/p/B-MHn24K0JT/
https://alexandrapricop.wordpress.com/2020/03/26/jurnal-de-suflet-zileincarantina/
https://alexandrapricop.wordpress.com/2020/03/26/jurnal-de-suflet-zileincarantina/
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număr printre cei care s� i-au făcut provizii de cărt�i s� i 
pe care abia as�tept să le citesc.

De asemenea, faptul că distant�a ne desparte, nu 
î�nseamnă că nu putem fi alături de oamenii dragi nouă. 
Trăim î�ntr-o perioadă î�n care tehnologia ne t�ine 
aproape. Glumele, conversat�iile cu prietenii sunt pre-
zente s� i î�n aceste zile s� i ne t�in legat�i de normalitate.

Î�n perioada asta, unele lucruri devin mai us�oare. 
Pot să î�nvăt� î�n ritmul meu, fără să mă simt presată s� i 
pot lua pauze pentru citit sau seriale fără să mă simt 
vinovată. 

Poate că toată aceasta perioadă ne va î�nvat�a sa ne 
bucurăm mai mult de ceea ce ne î�nconjoară, sa ne ridi-
cam ochii din telefoane s� i să privim cerul, să privim 
detaliile care ne fac fericit�i chiar dacă pe moment nu 
realizam acest lucru.

Toată aceasta perioada m-a î�nvăt�at sa nu mai las 
lucrurile de pe o zi pe alta, sa nu mai amân să fac lu-
cruri s� i să merg î�n diferite locuri atunci când î�mi pro-
pun. Nu se s�tie niciodată ce î�t�i aduce ziua de mâine.

Totus�i, in aceasta perioada aleg să fiu optimistă, 
aleg să am î�ncredere s� i abia as�tept momentul când 
tot�i vom răsufla us�urat�i. Până atunci, există un milion 
de moduri prin care ne putem face viat�a mai frumoasă 
din confortul casei noastre.
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47. Ana Maria Darla (anamariadarla)

Tocmai am terminat de citit “De neclintit” a lui Tony 
Robbins, care mi se pare perfecta pentru momentele 
pe care le traim, iar acum citesc “Clubul 5 a.m.” de Ro-
bin Sharma. Cartea are un indemn foarte bun inca de 
pe coperta si care se reitereaza de mai multe ori pe 
parcurs “Fii stapan pe dimineata ta! Fa-ti viata mai 
buna!”. Totusi cea mai importanta lectie invatata din 
carte este urmatoarea, si il voi cita direct pe Robin 
Sharma:

“Cu totii avem o cale de urmat […] Cu totii ne aflam 
exact acolo unde trebuie sa fim ca sa primim lectiile 
necesare dezvoltariisi pe care trebuie sa le retinem. 
O problema persista pana in momentul in care pri-
mesti invatatura pe care ti-o aduce […] Fiintele umane 
au un obicei tragic de a tine minte lucururile pe care 
ar fi intelligent sa le uite si uita lucrurile pe care ar fi 
intelept sa le tina minte […] Te rog doar sa ai increde-
re ca latura ta superioara si inteleapta te va conduce.”

48. Alexandra Boharu (Alexandra_boharu)

Am invatat sa nu mai aman nimic, sa nu ma mai 
plang ca merg la serviciu si sa apreciez tot ce am!

49. Paula Staicu (paulastaicu)

Am invatat ca trebuie sa ai rabdare.
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50. Ioana Middlebrook (ciobanuldeazi)

Nu cred că cineva se as�tepta la sfârs� it de 2019 că 
noul an va veni cu atât de multe ves� ti rele. Î�ncepând 
cu incendiile devastatoare din Australia, unde sute 
de milioane de animale au pierit pentru totdeauna s� i 
continuând cu epidemia ce ne-a dat lumea peste cap. 
Am avut rezolut�ii mari pentru 2020, dar tot ce am pri-
mit până acum au fost vise preschimbate î�n sperant�a 
de a supraviet�ui.

Trecem prin vremuri grele, care des� i la î�nceput 
păreau să nu ne afecteze pe noi, oamenii de rând, uite 
că nimeni nu este iertat de virusul ucigas� .

Ceea ce mă face pe mine î�ngrijorată este faptul că 
nu putem face nimic î�n aceste situat�ii, faptul că î�n 
ciuda tehnologiei avansate nu putem opri miile de oa-
meni să moară. Televizorul î�l deschid pentru că î�mi 
pasă de oamenii din jur, dar tot mereu mă văd nevoită 
să î�l î�nchid pentru că nu pot să mă abt�in să nu plâng 
când văd câtă lume este afectată, câtă lume nu poate 
nici măcar să î�s� i plângă mort�ii, să î�s� i viziteze părint�ii 
sau bunicii, care sunt singuri s� i a-i nimănui.

Eu nu sunt î�n totalitate î�n izolare, î�ncă mă duc la 
serviciu 2-3 zile pe săptămână, dar tot timpul echipa-
tă cu mască s� i mănus�i.

Viat�a mea de zi cu zi e gri, e plină de incertitudine 
s� i zile fără sperant�ă, zile î�n care anxietatea mă cuprin-
de pe de-a î�ntregul, î�n care simt că nu vom putem să 
ne redresăm după o astfel de luptă.
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Ceea ce iubesc atât de mult, literatura, ia o turnură 
bruscă s� i se vede la anaghie. Cărt�ile nu reprezintă un 
strict necesar supraviet�uirii, ci o necesitate a mint�ii s� i 
a sufletului. Trebuie să ne gândim s� i la industria cărt�ii, 
care acum sângerează profund. Cei ce au posibilitatea 
o pot face cumpărând cărt�i online.
https://www.instagram.com/p/B-MWds7AeON/ 

51. Roxi Ciobanu (sophisticat_roxi_blog)

S� tim cu tot�ii ca fiecare situat�ie s�i î�ncercare prin 
care trecem are o morală. Cu toate acestea se pare ca nu 
ne vom dezminte niciodată. Acum, că lumea s-a oprit 
efectiv î�n loc, realizăm cât de fericit�i eram de fapt î�na-
inte, cât de bine ne era. 

Dacă vom î�nvat�ă sau nu ceva rămâne de văzut, dar 
î�mi doresc din suflet ca tot ceea ce se î�ntâmplă să rămâ-
nă doar o filă de cos�mar din romanul viet�ii noastre.

52. Gabriela Ionesi (gabriela_ionesi13)

Din ultimele carti citite in aceasta perioada am in-
vatat ca toti facem parte din mare Orchestra a Vietii si 
ca avem un rol foarte important, fiecare in parte si ca 
trebuie sa avem grija sa nu scoatem vreo nota falsa 
pentru a strica armonia cantecului.

https://www.instagram.com/p/B-MWds7AeON/
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53. Ana Anisoara (anaanisoara772)

Din ultimele carti citite in aceasta perioada am in-
vatat sa sigilez bine trecutul. El ne distruge echilibrul 
sufletesc.

54. Sieu.citesc

O sa las o gluma scurta din cartea pe care o citesc 
in aceasta perioada: “Uneori suntem insecte, uneori 
parbrizul!”. O zi fara un zambet e o zi pierduta!

55. Simona (simona.citeste)

Ajuta-ma sa nu dispar, #staiacasa
As fi vrut sa indeplinesc asa cum trebuie provoca-

rea celor de la @actsipoliton si sa povestesc cum imi 
petrec timpul in izolare... doar ca eu activez intr-un 
domeniu sanitar si nu am ocazia de a fi acum acasa.

Ma bucura in schimb faptul ca oamenii sunt res-
ponsabili si aleg ceea ce e bine pentru noi toti: sa stea 
acasa.
https://www.instagram.com/p/B-KIIFiAJCd/ 

56. Rucsi Stevens (rucsistevens)

Jurnal de pandemie sau cum am î�nvăt�at eu să (nu) 
stau mult î�n pat.

https://www.instagram.com/p/B-KIIFiAJCd/


57

Din nu s�tiu ce motiv, de la o anumită vârstă nu am 
mai putut să dorm mai mult de ora 8, decât î�n cazuri 
except�ionale (cred că mă transform î�n mama). Chiar 
dacă acum as�  avea “ocazia” să dorm cât î�mi poftes�te 
inima, eu dorm cât poftes�te creieras�ul meu.

Mă trezesc zilnic î�n jur de ora aceea care arată ca 
infinitul î�n picioare s� i mă î�ndrept spre bucătărie să-mi 
fac licoarea aia magică pe care o beau cu lapte s� i fără 
zahar.

Î�mi sun părint�ii de două ori pe zi (ei sunt cei care 
mă t�in la curent cu s�tirile pentru că nu am televizor), 
î�mi sun iubitul care este blocat î�n alt judet� s� i mi-e dor 
atât de tare de el, î�ncât e un drăgut� î�n fiecare noapte 
s� i-mi apare-n vis.

Fac stretching de vreo trei ori pe zi pentru partea 
fizică a fiint�ei mele, iar pentru cealaltă parte citesc. Ci-
tesc cât simt că-mi duce sufletul, asta î�n funct�ie de 
carte.

Î�n schimb, î�n momentele î�n care “uit” să rat�ionali-
zez situat�ia, î�ncepe să-mi fie dor de prietenii mei, să 
beau o cafea cu prietena mea cea mai bună sau să stau 
la taclale cu colegii mei de muncă. S� i mă î�ntristez. 
Câteodată atât de mult î�ncât î�mi vine să o iau la fugă 
î�nspre ei, apoi î�mi amintesc că-s î�ntr-o vreme î�n care 
mi-e frică să ies să duc gunoiul.

După ce amalgamul acesta se petrece î�n interiorul 
meu de câte ori î�i dau voie/zi, î�mi amintesc ceva ce mă 
face fericită. Mother Earth is breathing again. S� i mă 
mult�umesc cu asta.
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Mi-e greu să-mi amintesc î�n a câta zi de stat î�n 
casă sunt(em), dar î�n zilele acestea am î�nvăt�at că na-
tura mereu î�s� i găses�te cursul, iar noi, oamenii, nu tre-
buie să fim cei mai buni pentru a obt�ine ceva, ci cei 
mai bine adaptat�i.

Tu, ce faci zilele astea?
https://www.instagram.com/p/B-Mr0i-gLzq/ 

57. Larisa Suciu (larisa_suciu_)

Despre aspectele negative din acestă perioadă de 
stat î�n casă am tot vorbit, adevarul oricât de meschin 
ar suna, există s�i câteva părt�i bune, î�n mare parte timpul 
liber de care nu avem parte î�n mod normal. Am avut 
timp să mă î�ntorc la câteva lucruri care mă făceau fe-
ricită î�n copilărie, m-am uitat la desene animate, cele 
pe care le detestau părint�ii s� i mă uitam pe ascuns, nu 
mă lăsau să mă uit pe motiv că “se urlă prea mult”.

Am avut timp să desenez, am făcut asta î�n ultime-
le două săptămâni cât î�n ultimii 10 ani.

Am avut mult timp pentru citit, recent am citit o 
carte asemănătoare din anumite puncte de vedere cu 
realitatea pe care o trăim acum. Un SF, despre modul 
î�n care ajung să se comporte oamenii î�n situat�ii de cri-
ză, cu boli s� i fără apă sau mâncare. Am î�nt�eles cât de 
important este să ne păstrăm umanitatea, calmul s� i să 
nu devenim nis�te egois�ti fără scrupule. S� i am văzut 
asta la mult�i, chiar s� i î�n situat�i de criză, tot unii sunt 
mai Avantajat�i decât alt�ii doar datorită statutului social 

https://www.instagram.com/p/B-Mr0i-gLzq/
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sau al banilor. Dar, s�tit�i ce? Îndiferent ce ar fi, cine sun-
tem, boala nu ocoles�te nici măcar cel mai bogat om.

Stat�i î�n casă, nu fit�i nis�te animale egoiste, pentru că 
scuza “mie nu mi se poate î�ntâmpla” nu mai funct�io-
nează de data asta.

Cât despre poza asta, ca o mică explicat�ie, am zis 
că dacă tot am tinp, de ce să nu experimentez put�in? 
As�a că am scos cea mai modestă rochie pe care o am 
din dulap, pot să spun doar că mi-a luat 10 minute să 
o dau jos de pe mine, dar, nu mai contează.
https://www.instagram.com/p/B-Msna6glOz/ 

58. D.r.e.a.m.l.o.r.y

Today Î have accepted to take part in a challenge 
from the ones from @actsipoliton and to talk about 
what Î do during this period when we have to stay 
home. Î know that it is difficult for all of us in this pe-
riod being used to walking, going out with friends, to 
college, high school, school but we have to respect the 
rules imposed in order to be able to pass this period 
faster! În these free days, Î tried to do all kinds of acti-
vities that Î didn’t have time before. În addition to tea-
ching chemistry and biology, we started a series of 
physical exercises every day because it is very impor-
tant to maintain our physical health, and Î started 
reading books that Î didn’t have time before! One of 
the books Î can say has taught me something is Michelle 
Obama’s book - “My Story” in which she talks about 

https://www.instagram.com/p/B-Msna6glOz/
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her life from the time she was little to the present. She 
went through many difficult situations due to skin co-
lor, he struggled with everything to achieve his goals! 
Î want to end by saying that it is very important in this 
period to respect the rules imposed, and we should 
not look at this as a nightmare, but as a free period in 
which we have more time for ourselves and our loved 
ones!
https://www.instagram.com/p/B-Ms6G1hLjV/ 

59. Crina Scafaru (Books_and_lilly)

Î�n primul rând eu gătesc. De plictiseală, până se ter-
mină carantina, domnul Jamie Oliver s� i Gordon Ram-
say să se teamă de mine. Le fac concurent�ă. Î�n al doilea 
rând, curăt�enia e la un nivel superior. Frec si spăl s� i 
dezinfectez. Le-am declarat război microbilor s� i viru-
surilor. Poate câs�tigă ei câte vreo bătălie atunci când 
sunt prea obosită ca să mai s�terg o pată, dar războiul 
e câs�tigat de mine.

Î�n al treilea rând, relaxarea. Am timp mai mult 
pentru mine. Să mă î�mbăiez in cadă ca regina Cleopatra, 
doar că nu folosesc lapte. (de când am intrat î�n caran-
tină mi-am dat seama de risipa care o făceam î�n viat�a 
de zi cu zi. As�a că promit că voi fi mai responsabilă la 
capitolul risipă.) Să folosesc măs�ti faciale. (am una 
care zice că e cu aur, dar e de la Avon cu 20 de lei, deci 
s�tiu că are acel aur special care se numes�te “imaginar”) 
S� i să imi fac unghiile de două ori pe săptămână.

https://www.instagram.com/p/B-Ms6G1hLjV/
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În al patrulea rând citesc printre oale si tigăi si 
măs�ti faciale.

S� i nu in ultimul rând sunt sotie s� i mamă. Deci 
printre toate celelalte puncte de sus, aud de o mie de 
ori pe zi “mami” când vrea băiatul ceva, sau doar vrea 
atent�ie. Sau “bit” (as�a mă alint cu sot�ul, e prescurtarea 
de la iubit/ iubita) când vrea masaj. Mda apropo, fit�i 
atent�i domnilor maseuri profes� ionis�ti că până ies din 
carantină vă fac concurent�ă s� i vouă.

S� i după toate acestea vă intreb: Am eu timp să mă 
plictisesc acasă? Nu, nu am timp. S� i faza e că eu nu am 
copil care sa primească teme. Deci RESPECT pentru 
acele mame care mai au s� i plusul acesta.
https://www.instagram.com/p/B-MuquZgwHy/ 

60. Antonia Ionita (Academy__of__books)

Obis�nuiesc să mă trezesc mereu cât mai devreme. 
De ce? Fiindcă eu consider că viat�a o trăies�ti privind, 
iubind, citind etc. Pe aceste lucurui nu le pot�i realiza 
dormind s� i astfel aleg să dorm mai put�in ca să trăiesc 
mai mult. Zilnic î�mi propun să citesc mai mult, să ex-
plorez melodii noi s� i să găsesc un film bun. 

Am citit de altfel, multe cărt�i s� i fiecare, î�n parte, 
m-a î�nvăt�at ceva. Am î�nvăt�at lucruri importante citind 
s� i tot continui să î�nvăt� cu fiecare carte, cu sigurant�ă 
mereu voi avea mere de î�nvăt�at din cărt�i, indiferent de 
vârstă sau carte.

https://www.instagram.com/p/B-MuquZgwHy/
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Am î�nvăt�at că î�n viat�ă este cel mai important să 
pret�uies�ti ceea ce ai, să fii fericit cu ceea ce ai s� i să 
mult�umes�ti pentru tot; să iubes�ti pe cei care te iubesc 
la rândul lor s� i să nu judeci niciodată pe nimeni pen-
tru că nu s�tii ce se î�ntâmplă î�n sufletele celorlalt�i s� i cu 
sigurant�ă nimeni nu î�s� i va dezvalui temerile, tristet�ea, 
cei mai mult�i le acoperă. Am î�nvăt�at că tot�i suntem 
speciali s� i că trebuie sa ne iubim as�a cum suntem pen-
tru că dacă noi nu ne iubim, ce pretent�ie să avem de la 
ceilalt�i să o facă? Pentru a fi apreciat trebuie mai î�ntâi 
să te apreciezi pe tine. Nu trebuie sa fii î�nsă nici egoist, 
trebuie doar să fii echilibrat. Să te apreciezi pe tine 
dar să-i apreciezi s� i pe ceilalt�i. Citind, devii un om mai 
bun s� i mai receptiv la sentimentele celorlalt�i sau im-
portant�a lor. Citind, devi cons�tient de viat�ă s� i că ea e 
frumoasă indiferent caemai apar si porbleme; pe 
acestea trebuie doar să reus�es�ti să le depăs�es�ti. 

61. Diana Toderas (DreamSeekLove)

Î�n momentul î�n care scriu acest text, am deja două 
săptămâni de când stau î�n casă. Î�n aceste două săptă-
mâni am ies� it o singură data până la magazin să cum-
păr ce lipsea din cămară. Presimt că voi mai sta î�ncă 
vreo două luni. S� i nici măcar nu am balcon la aparta-
ment. Îmunitatea mea este scăzută s� i trebuie să mă 
protejez oricât de bine pot. S� tiu că sună groaznic, dar 
refuz să las depresia sau anxietatea să năvălească î�n 
mintea mea. Din prima zi î�n care am stat î�n casă m-am 
hotărât să fac din această perioadă una productivă s� i 
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de ce nu, plină de zâmbete. Pentru că acum este tim-
pul perfect pentru toate hobby-urile mele!

As�a că mi-am făcut un plan. Am făcut o listă cu 
toate activităt�ile de care mă plâng că nu am niciodată 
timp. Cam as�a arată lista mea:

1. Ador să gătesc deci vreau să î�ncerc cât mai multe 
ret�ete de pe site-ul lui Jamie Oliver.

2. Îubesc să cânt la orgă, acum e momentul să 
exersez toate acele melodii dificile.

3. Multe tablouri le am î�ncepute, acum le pot 
finaliza.

4. Multe articole stau î�n draft pe blogul personal 
(dreamseeklove.com), acum este momentul să le con-
tinui s� i să le finalizez.

5. Teancul de cărt�i necitite e destul de mare pe 
noptiera mea, acum pot citi oricât de mult î�mi doresc!

6. Am î�n jur de 500 de cărt�i î�n casă (s�tiu, cam mul-
tis�oare), acum pot să le organizez :Cărt�i citite, Cărt�i 
necitite s� i evident Cărt�i pe care mi le doresc.

7. Dulapul cu haine e dezastru! Acum e momentul 
perfect să fac ordine î�n haine s� i eventual să pregătesc 
pungut�e cu haine de donat.

8. Pot face sport zilnic, î�nainte nu reus�eam să merg 
chiar î�n fiecare zi la sală. Dar acum, cu ajutorul antre-
namentelor de pe youtube, pot face acest lucru!

9. Am multe lucruri de share-uit cu frumoasa mea 
comunitate de pe facebook, instagram, lucruri pentru 
care niciodată nu aveam suficient timp să le î�mpart. 
Acum pot petrece timp cu publicul meu, să stam la 
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discut�ii, să schimbăm păreri despre produse, cărt�i, 
idei, despre orice!

10. S� i cel mai important, acum am mult timp pe 
care să î�l petrec î�mpreună cu sot�ul meu, cu pisicile 
mele. Avem acele ore pe care mereu ni le-am dorit î�n 
care să gătim î�mpreună, să povestim, să ne jucăm cu 
pisicile - timpul nostru. De asemenea, avem s� i timp pe 
care î�l î�mpărt�im cu cei dragi. Cu ajutorul ret�elelor so-
ciale este foarte simplu să vorbim cu rudele, cu părin-
t�ii s� i cu prietenii. Simt că legăturile sunt mai strânse 
acum, des� i nu suntem unii lângă alt�ii.

Această perioadă nu trebuie să fie una tristă. Nu 
trebuie să lăsăm s�tirile negative să ne domine. Acum 
este momentul perfect să punem î�n practică toate ace-
le lect�ii pe care le-am descoperit î�n cărt�ile de dezvol-
tare personală. Trebuie să avem o minte puternică 
pentru că doar as�a putem depăs�i cu succes această 
perioadă grea.

Pentru că î�n aceste săptămâni citesc foarte mult, 
î�mi extrag din fiecare carte ideile care mă ajută să fiu 
î�n regulă zi după zi. Ce am î�nvăt�at din cărt�i?

1. Am î�nvăt�at să mă concentrez pe ceea ce este po-
zitiv, s� i să nu pun accentul pe ceea ce este negativ. Î�n 
loc să mă gândesc că trebuie să mă izolez î�n casă o 
lună, mă gândesc că acum am o lună la dispozit�ie pen-
tru toate hobby-urile mele!

2. Am î�nvăt�at că nu este bine să urmărim 24/24 
toate s�tirile posibile de la televizor sau din online. 
Sunt foarte multe s�tiri negative î�n această perioadă s� i 
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nu este î�n regulă să ne bombardam creierul cu atâtea 
astfel informat�ii - nu ne face bine.

3. Am î�nvăt�at că este foarte important să ne luăm in-
format�iile din surse sigure, oficiale. Sunt multe fake news 
î�n această perioadă s�i unele pot să ne facă foarte rău.

4. Mi-am dat seama că dacă ai o casă ordonată s� i 
mintea î�t�i este mai limpede.

5. Am realizat că se putea s� i mai rău. Puteam să fiu 
î�ntr-o t�ară mai put�in dezvoltată decât România, pu-
team să nu am acces la internet s� i astfel să nu pot lua 
legătură cu familia, puteam să nu am un loc de muncă 
sau suficient�i bani să mă aprovizionez cu alimente. Î�n 
loc să las depresia să mă cuprindă pentru ceea ce nu 
am, am ales să fiu fericită pentru ceea ce am.

Fit�i puternici, î�ngrijit�i-vă de minte, de suflet s� i 
facet�i că această perioadă să fie una cât se poate de 
fericită. Facet�i ce v-at�i dorit din totdeauna să facet�i 
dar nu at�i avut niciodată timp.

Aducet�i la viat�ă legăturile pe care le-at�i lăsat să se 
răcească din cauza lipsei de timp. Citit�i!

Oricât de mult putet�i, cărt�ile chiar vă pot t�ine mo-
ralul ridicat. Evadat�i din această lume î�n care un virus 
umblă nestingherit s� i merget�i î�n oricare dorit�i. Putet�i 
“călători” î�n orice t�ară, î�n orice timp. Cărt�ile vă stau la 
dispozit�ie. At�i văzut câte reduceri sunt î�n ultima pe-
rioadă la toate editurile? Este fantastic! S� i evident, nu 
uitat�i să vă spălat�i pe mâini!

Toderas�-Alexescu Diana
DreamSeekLove.com
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62. Roxana Andreea Nastase  
(citesc_cu_sufletul)

Stau acasă de o săptămână s� i câteva zile, pentru că 
am fost nevoită să mai merg la serviciu o perioadă. 
Mergeam cu frică, cons�tientă de riscul la care eram ex-
pusă, s� i am simt�it o us�urare atunci când am aflat că 
activitatea va fi suspendată o perioadă. Să stau î�n casă 
nu mă deranjează î�n mod deosebit, eu fiind o persoa-
nă destul de comodă. Stăteam s� i î�nainte destul de mult 
î�n casă, dar î�n prezent aveam o rutină a mea, eram 
obis�nuită să merg î�ntr-un loc al meu, drept urmare, 
acum î�mi este put�in mai greu să mă acomodez cu sta-
tul acasă atât de mult timp. Î�n orice caz, î�ncerc să mă 
bucur de timpul pe care î�l am la dispozit�ie s� i să citesc 
cât de mult pot, gătesc pentru mine s� i pentru familia 
mea, mă ocup de treburile casei, sunt î�nconjurată de 7 
pisici care nu mă lasă să mă plictisesc, î�mi reorganizez 
biblioteca, iar î�n curând voi reî�ncepe să scriu din nou 
pe blog (am luat o pauză destul de lungă s� i nu-mi pla-
ce). De asemenea, mă bucur că stau la t�ară s� i am posi-
bilitatea de a ies� i î�n curte, chiar dacă o fac destul de 
rar. Î�n acelas� i timp, î�mi fac griji pentru că mama mea s� i 
logodnicul meu î�ncă se duc la serviciu. Î�ncerc să î�mi 
păstrez mintea limpede s� i să nu mă panichez, să î�mi 
spun că va trece curând totul s� i că va fi bine, că viat�a 
va reveni la normalitate.

Eu zic să profităm de acest timp s� i să petrecem 
mai mult timp cu noi î�ns� ine, să ne descoperim s� i să 
ne redescoperim, să facem lucruri pe care le-am tot 
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amânat, să citim cât mai mult s� i să avem grijă de noi s� i 
de cei dragi!
https://www.instagram.com/p/B-OoAAwAHZz/ 

63. Georgiana (citit_oarea)

Ei bine,stau in casa si fac lectii online,acolo pri-
mesc teme si lectii de copiat pe caiet, citesc (si asta ma 
bucura nespus de mult ca am timp sa citesc cât mai 
mult),ies in curte si i au aer cate 10-15 min. odata la 2 
zile (asta i partea buna cand stai la tara, î�n timpul sco-
lii stau la un apartament in chirie dar acum ca e ,,va-
canta”am decis să vin la tara caci aici populatia este 
mai mica si sansele ca oamenii sa fie infectat i cu acest 
virus sunt mai mici) fac ordine in camera,rearanjez di-
verse lucruri prin casa:), gătesc alături de mama. Cam 
asta fac eu in perioada pandemiei,voi ce faceti?
https://www.instagram.com/p/B-NW24UAJKt/ 

64. Cartile Gabrielei (cartilegabrielei)

Nici nu s�tiu cum sa incep. La î�nceput, nu credeam 
ca cineva ma va putea priva de acest drept al omului, 
libertatea. #drepturileomului #libertate #omliber

Dar uite ca s-a î�ntâmplat. Realizând ca am tratat 
această temă cu superficialitate l-a î�nceput, am ales sa 
ma autoizolez pentru propria-mi protect�ie, dar s� i a 
persoanelor dragi. Este frustrant sa fi captiv î�n pro-
pria locuint�ă, este frustrant că, des� i dispui de bani, nu 

https://www.instagram.com/p/B-OoAAwAHZz/
https://www.instagram.com/p/B-NW24UAJKt/
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mai pot�i cumpăra ceea ce dores�ti datorită restrict�iilor 
impuse. ( În regiunea unde locuim noi ai voie sa cum-
peri doar 5 cubulete de drojdie, 2 l de lapte, 10 ouă, 2 kg 
faina, de familie. Î�ncurajez această init�iativă, nu î�nt�e-
leget�i gres� it. Pentru ca este frustrant ca o familie sa 
cumpere 100 de ouă iar alta 0).

Autorităt�ile au menegeriat bine situat�ia, neexis-
tând discrepant�a î�ntre clasele sociale.

Personal, profit la maxim de fiecare clipă î�n care 
nu trebuie sa muncesc. Chiar dacă stam doar in casă si 
in curte, mă bucur de timpul petrecut î�n familie. Aloc 
mai mult timp cititului, dar s� i grădinii, răsfăt� mai mult 
animalele de companie si incerc sa fac tot ceea ce t�ine 
de mine sa depăs�im cu bine cat mai repede situatia in 
care ne aflam. 
https://www.instagram.com/p/B-M8eU6gNEG/ 

65. Daniela Ionela Horea (Daniela.ionela)

Ei bine, am sa va zic ce am mai facut eu in ultima 
vreme. Poate va pun si un zambet pe fata.

Am curatat totul in casa, am ordonat hainele, am 
spalat cam tot ce se poate si am aranjat orice era posi-
bil doar ca sa intru in febra curăt�eniei mult mediatiza-
ta de mai toti ce stau acasa. Am terminat si nu stiu ce 
sa mai curat! Am inceput sa gatesc mai mult ca inainte, 
iar eu fac mancare din placere zilnic, deci mai mult in-
seamna ca pot deschide restaurant in scara blocului. 

https://www.instagram.com/p/B-M8eU6gNEG/
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(15 lei meniu zilei pentru prieteni sau o punga de fai-
na si una de paste in termeni mai actuali.)

M-am apucat de sport in casa, in fiecare dimineata. 
(Doar de 2 zile, dar asta ramane intre noi, da) Cred 
ca am facut febra musculara. Nu stiam ca sportul e asa 
dureros, (pe bune, ma dor toate si cand rad!) as re-
nunta la a mai face, dar macar mai ocup o jumatate de 
ora din zi cu asta. 

Ma machiez si imi aranjez parul, ba chiar ma im-
brac cat de cat mai dragut ca sa nu ma obisnuiesc cu 
imaginea mea de raton abia iesit din vizuina.

Citesc, scriu si ma uit la seriale si filme. Zilele tre-
cute m-am uitat la barbie pentru ca imi era dor de co-
pilarie. Pentru cine mai stie, sambata si duminica 
dimineata pe Minimax mereu era barbie.

Azi doar ce am terminat o carte, una tare buna ce 
m-a tinut in priza si sunt euforică pentru ca doamne 
ce mi-a mai placut, insa abia astept sa ma apuc de alta.

Locuiesc intr-o garsoniera, deci spat�iul e limitat, 
dar cand o sa incep sa ma plictisesc ii voi omorî� nervii 
iubitului meu. Deci, stati in casa ca optiuni sunt si daca 
se termina, bai eu zic sa o luat�i de la capat. Pana e gata 
carantina eu mai spal podelele de 20 de ori si mai 
sterg prafu de 30.
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66. Alexandra (bookworm4p0)

Salutare!! Mă prezint astăzi î�n fat�a voastră cu mult 
entuziasm s� i motivat�ie. Des� i sunt la î�nceput de drum, 
m-am hotărât să dau s� i eu curs init�iativei celor de la @
actsipoliton care constă î�n scrierea unui ,,jurnal de 
vremuri î�ncercate”, î�n cadrul căruia fiecare citior(s� i nu 
numai) î�mpărtăs�es�te cu ceilalt�i cum î�s� i petrece timpul 
î�n această perioadă de cumpănă. Cu toate că situat�ia 
nu este una favorabilă, am reus�it să o ,,ademenesc” de 
partea mea, astfel ajungând ca de mai mult de 2 săptă-
mâni să-mi dedic mare parte din timp lecturii s� i stu-
diului, pe lângă acestea, serialele s� i filmele fiind 
nelipsite. Astfel, fiecare zi mă surpinde ,,savurând” 
câte o carte din lista mea interminabilă. Des� i tot ceea 
ce se î�ntâmplă este o dramă, romanele fantasy rămân 
preferatele mele, as�adar #stauacasăs� icitesc. Î�n tot 
acest timp am reus�it să-mi recuperez orele de somn 
pierdute s� i să descopăr noi metode de organizare, 
astfel plictiseala t�inându-se la distant�ă de mine. Zilele 
acestea ,,Elias s� i Spioana cărturarilor ÎÎ” (vă rog să evi-
tat�i faptul că î�n poză este primul volum) m-au des-
prins total de realitate. Mă as�ezam î�n fotoliu alături de 
camaradul meu de suferint�ă *cana cu ciocolată caldă* 
s� i brusc mă trezeam pe tărâmurile Serrei luptând cot 
la cot cu protagonis�tii cărt�ii, lucru nu tocmai rău, t�i-
nând cont de volumul de s�tiri ce vine cu presiune spre 
noi s� i ne face să ne pierdem adesea cumpătul s� i spe-
rant�a. Revenind la ,,deliciozitatea” de 500 de pagini, 
vă mărturisesc că am citit-o cu pe nerăsuflate s� i o re-
comand oricui are nevoie de ,,o gură de aer proaspăt”. 
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Personajele de un farmec î�nspăimântător ne î�ndeamnă 
prin act�iunile lor să devenim eroi, dar nu confruntân-
du-ne cu vreun djinn sau demon, ci stând ACASA� , căci 
totul este spre binele nostru. Chiar dacă nu at�i ajuns 
până aici, avet�i grijă de voi s� i rămânet�i pozitivi. Vă î�m-
brăt�is�ez cu drag. Toate cele bune!

 Alexandra
https://www.instagram.com/p/B-MP5uHJBec/ 

67. Idei.de.lectura

Î�ncerc să privesc partea pozitivă a lucrurilor, fapt 
pentru care consider această perioadă ca fiind o opor-
tunitate pentru a petrece mai mult timp cu persoanele 
dragi nouă, dar s� i de a face acele lucruri pe care le 
amânam tot timpul. Trebuie să recunosc că e destul de 
dificil să stau doar î�n casă, dar î�n fiecare zi î�mi găsesc 
noi ocupat�ii. Am î�nceput un nou serial mai aparte, Sig-
mund Freud, care î�mi place foarte mult deoarece e 
plin de mister. De asemenea, î�ncerc să ajung la zi cu 
celelalte seriale pe care le urmăresc. Zilnic citesc des-
tul de mult timp, iar î�n pauzele de la citit î�mi place să 
fac noi experimente î�n bucătărie. O carte care m-a im-
presionat a fost Silja scrisă de Frans Eemil Sillanpää, 
din care am î�nvăt�at că oricât de grea ar fi viat�a nu tre-
buie să ne dăm bătut�i.

https://www.instagram.com/p/B-MP5uHJBec/


72

68. Mihaela Kloos-Ilea (the_book_board)

Bun venit î�n Gilead! Nu am terminat bine sumbrele 
“Testamente” ale lui Margaret Atwood, că ne-am trezit 
cu tot�ii î�ntr-o realitate distopică. Brusc realizăm, ma-
joritatea dintre noi, cât de fragili suntem s� i cât de 
periculos devenise trenul cu care goneam. Deodată, 
trenul nostru a sărit de pe s� ine. Ne-a prins pe aero-
porturi, postând selfiuri pe Înstagram, stresându-ne 
î�n corporat�ii, lăudându-ne outfiturile, pozându-ne 
mesele, alergând după cumpărături, plini de planuri 
de concedii, î�ngropat�i î�n credite pentru telefoane s� i 
mas�ini de care nu avem nevoie s�i case mult prea scum-
pe. Brusc, am primit o palmă peste ceafă s�i ne-am trezit 
î�ntrebând ca î�n Finding Nemo, “and now what?” S� i 
acum, ce facem?

Atwood spune la un moment dat că istoria nu se 
repetă, dar rimează. Trăim o criză fără precedent de la 
Al doilea Război Mondial î�ncoace. Pentru mult�i dintre 
noi, din generat�ia mea s� i mai tineri, este cea mai gravă 
situat�ie cu care se confruntă.

Dar omenirea a mai trecut prin catastrofe, perioa-
de care rimează cu pandemia actuală. S� i va trece s� i 
acum. Î�ntrebarea e când s� i cu ce pret�?

Tata a trăit epidemia de tifus din România, î�n care 
i-au murit doi frat�i. A trăit Al doilea Război Mondial, 
foametea, nat�ionalizarea, deportarea sas� ilor - care i-a 
răpit î�ncă un frate s� i mai multe rude, apoi a trăit î�n 
comunism. Pe când noi, cei din generat�ia mea, ne-am 
bucurat de cam toate s� i am fost liberi să facem cam ce 
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ne taie capul. Sigur, tot timpul eram plini de nemult�u-
miri s� i griji, doar că acum realizăm că nu ne-am î�ngri-
jorat pentru grijile adevărate.

Acum suntem obligat�i să ne schimbăm, de la rutina 
zilnică, până la strategiile ca t�ară, Uniune Europeană 
s� i planetă. Zilele astea m-am gândit din nou la o idee 
pe care o am de mult - să î�ncep un jurnal. S� i, pentru că 
brusc am mult timp s� i stăm cât putem î�n casă, citesc o 
grămadă de cărt�i pe care le aveam pe listă s� i reus�esc 
să t�in din nou pasul cu ultimele aparit�ii. Am citit, doar 
î�n ultimele săptămâni, biografia lui Leonardo Da Vinci, 
de Îsaacson, “Mici focuri pretutindeni”, de Celeste Ng, 
“O lunga petală de mare”, ultimul roman al lui Îsabel 
Allende, “Copiii de pe Volga”, cel de-al doilea roman al 
lui Guzel Îachina (se va lansa î�n curând s� i î�n România), 
ultima carte a lui Eric-Emmanuel Schmitt, “Felix und 
die Quelle des Lebens”, “Sărutul pictat” al lui Elizabeth 
Hickey, iar acum sunt la cea de-a treia carte din “cvar-
tetul climei” al Majei Lunde, “Die letzten ihrer Art” 
(deocamdată, doar “Îstoria albinelor” a fost tradusă î�n 
România).

Nu sunt cu ochii doar pe ultimele aparit�ii editori-
ale din România s� i din Germania, unde locuiesc, ci s� i 
pe s�tirile de acolo s� i de aici. Deci cu picioarele î�n două 
lumi, as�a cum trăiesc tot timpul î�n ultimii ani. Pentru 
că avem î�n bloc vecini î�n vârstă s� i fără copii, ne-am 
oferit să le facem cumpărăturile, ca ei să fie pe cât po-
sibil protejat�i. Î�mi sun părint�ii zilnic, ca să le dau in-
struct�iunile, cum mă tachinează mama, s� i să î�i î�ntreb 
ce fac, cum se simt, ce le lipses�te. Telefonez cu rudele 
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s� i prietenii din alte t�ări, ca să ne spunem ofurile s� i să 
aflăm cum facem fat�ă situat�iei.

Deci cred că noua mea rutină zilnică reflectă ten-
dint�ele pe care le resimt î�n general î�n jurul meu. Pe de 
o parte, avem brusc timp să ne ocupăm mai mult de 
noi î�ns� ine. Să ne gândim, să fim mai introspect�i, mai 
atent�i. Brusc, ne-am oprit din alergat s� i avem timp. Pe 
de altă parte, î�n mod paradoxal, distant�area socială ne 
apropie. Ne î�ngrijorăm pentru părint�ii s� i bunicii pe 
care uitam să î�i sunăm cu săptămânile, pentru vecinii 
pe lângă care treceam abia dând bună ziua, avem timp 
pentru gătit, mâncat cons�tient, citit, jucat cu copiii, 
timp să redescoperim s� i să inventăn activităt�i î�mpreu-
nă. Să ne î�ntrebăm s� i să ne ascultăm. Unii ne amintim 
că avem vecini, s� i, uneori, de-abia acum î�ncepem să ne 
cunoas�tem s� i să ne s�tim nevoile. Acele nevoi elemen-
tare, importante, existent�iale.

Pentru că regândirea nevoilor s� i a priorităt�ilor 
este poate cea mai importantă lect�ie a acestei perioa-
de, iar efectul ei sper să t�ină mult după ce criza actua-
lă va trece.

Acum cred că ne dăm cu tot�ii seama cât timp s� i 
bani am investit î�n lucruri scumpe s� i inutile. La ce fo-
loses�te mas�ina scumpā, hainele trendy, smartfonul de 
1500 de euro, când nu mai avem validarea socială, iar 
un săpun, un dezinfectant sau o mască chirurgicală 
devin de nepret�uit? Cu tot�ii am sacrificat familii s� i 
timp liber, ne-am lăsat prins� i î�n activităt�i care, acum 
când lumea stă pe loc, nu lasă nimic î�n urmă s� i nu ne 
aduc niciun beneficiu. Î�n schimb, oamenii spre care 
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majoritatea priveam cu arogant�ă s� i î�i compătimeam 
î�n cel mai bun caz, sunt acum cei care contează. Mun-
citorul de pe câmp este azi mai valoros decât corpo-
ratistul s� i managerul, s�oferii, vânzătorii, farmacis�tii, 
asistentele, doctorii sunt cei care ne asigură s�ansa la 
viat�ă.

Cred că acum ne reas�ezăm, iar noua organizare va 
lăsa urme s� i va schimba lumea de după Corona Virus. 
Planeta va găsi mijloacele ca să î�s� i refacă echilibrul. S� i 
noi la fel, chiar dacă acum suntem nesiguri cum va 
arăta noul nostru echilibru.

69. Amalia Cristiana (infinitul_cartilor)

Cu o carte bună î�n mâna dreaptă, asezonată de un 
ceai fierbinte privesc pe geamul camerei mele s� i simt 
cum fiecare zi scursă aduce o linis�te eternă ce se as�-
terne peste oras�ul meu.

Au trecut două săptămâni ,două săptămâni î�n care 
am cugetat la tot ce era î�nainte.La fiecare lucru,fiecare 
moment,fiecare lacrimă,fiecare zâmbet...

Dacă m-ar fi oprit cineva pe stradă acum 2 săptă-
mâni s�i m-ar fi î�ntrebat ce î�nseamnă pentru mine toate 
acele lucruri probabil răspundeam ca sunt nis�te trăiri 
s� i m-as�  fi grăbit să plec spre s�coală negândindu-mă ni-
ciun moment cât de semnificativă era î�ntrebarea .

Un lucru este cert ...uităm sa mai trăim ,să fim 
oameni.
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Căutat�i beneficiile din aceste momente nefaste s� i 
petrecet�i mai mult timp cu cei dragi,discutat�i cu ei 
despre orice...

Nu vreau sa abordez subiectul COVÎD-19, deoare-
ce este unul sensibil pentru mine s� i consider că totul a 
luat amploare tot din cauza indiferent�ei.

Tot ce î�mi doresc este sa se vindece toată lumea 
,să trecem peste această perioadă ,iar atunci când voi 
ies� i din casă vreau să văd un nou î�nceput, o gândire 
diferită...

Să văd oamenii cum î�s� i fac timp să citească acea 
carte care as�teaptă in bibliotecă,că î�s� i fac timp pentru 
o plimbare sau chiar pentru un film.

Îmi doresc să văd progrese după acest moment de 
“respiro” pe care cu tot�ii l-am primit pentru a cugeta 
la tot.

Cam asta este tot ce am desprins eu din lectură s� i 
din această perioadă!

Avet�i grijă de voi s� i rămânet�i in casă!

70. Mara Apetrei (maraapt)

Nu s�tiu de unde să î�ncep, î�nsă trebuie să o fac pen-
tru că î�n aceste momente este necesar să î�mpărtăs�esc 
cu voi ce am trăit eu de două săptămâni î�ncoace. Î�n 
luna Februarie, la sfârs� it, am plecat î�n Îtalia, î�n Provin-
cia Lombardia, Brescia î�ntr-o vacant�ă de 10 zile. Totul 
a fost foarte bine până am plecat î�napoi spre casă, ni-
ciun caz î�n oras�ul î�n care mă aflam, lumea se plimba s� i 
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nu avea nicio problemă cu se î�ntâmpla î�n t�ară, la cât�i-
va km. Când a sosit ziua plecării spre România s�tiam 
că voi î�ntâmpina diverse controale as�a că eram pregă-
tită pentru orice, î�nsă la aeroportul din Îtalia nimeni 
nu a fost controlat pentru COVÎD-19. După ce-am plecat, 
î�n avion ni s-a î�nmânat o foaie care cuprindea diverse 
î�ntrebări pentru pasageri legat de locul de unde venea 
fiecare, unde se ducea s� i as�a mai departe pentru a se 
t�ine o evident�ă. 

Ajunsă pe aeroportul din Bacău ni s-a pus o serie 
de î�ntrebări s� i am primit vestea că suntem obligat�i să 
stăm 14 zile acasă î�n autoizolare pentru că venim din-
tr-o t�ară de risc. Acum vorbesc după ce am ies� it din 
asta s� i vreau să î�mpărtăs�esc cu voi ce am simt�it eu, ce 
am trăit eu. Ce am făcut timp de 14 zile ? Ce-ai putea 
face tu timp de 14 zile î�n casă dacă ai fi î�n această situ-
at�ie ? Eu m-am informat î�n primă fază despre ce este 
acest virus, cum act�ionează, care sunt simptomele pe 
care le-as�  prezenta dacă as�  avea COVÎD-19. Am citit 
cărt�i de dezvoltare personală.Am făcut curăt�enie, 
m-am t�inut ocupată, am pus totul î�n ordine având atât 
de mult timp liber. Am realizat poze frumoase pentru 
voi s� i am pregatit postări. M-am gândit la faptul că 
#stauacasa pentru a proteja pe toată lumea din jurul 
meu. M-am bucurat de timpul pentru mine, pentru fa-
milia mea. Am petrecut mai mult timp cu cei pe care î�i 
iubesc. Am văzut frumosul din tot ce mi s-a î�ntâmplat, 
din ce ni s-a î�ntâmpla nouă, tuturor. Am avut mai mult 
timp să mă gândesc la mine s� i la cât de norocoasă sunt 
că familia mea este bine. 
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Am avut momente î�n care eram nemult�umită că 
stau î�n casă, dar am trecut peste s� i m-am conformat 
condit�iilor. Mă bucur că am trecut peste s� i că totul este 
bine. Î�n aceste momente vă recomand să fit�i #safe s� i 
să ascultat�i recomandările autorităt�ilor! 

S� tit�i că î�ncepusem să vă povestesc ce-am păt�it eu 
î�n legătură cu plecarea î�n Îtalia s� i tot ce am ltrebuit să 
fac când m-am î�ntors. 

Perioada aceasta, prin care trecem cu tot�ii este 
despre cons�tentizare, atent�ie, iubire fat�ă de cel de lângă 
noi. Am trăit s� i am supraviet�uit 14 zile la interior, nu 
i-am văzut decât pe ai mei s� i oamenii care veneau să 
ne aducă mâncare. Oameni buni stat�i î�n casă s� i cons�ti-
entizat�i ce se î�ntâmpla cu adevărat...nu e o glumă. Oa-
meni zi s� i noapte muncesc; autorităt�i, doctori, polit�is� ti 
ca noi să fim bine, este datoria lor î�ntr-adevăr, dar s� i a 
NOASTRA�  de a fi bine! Trebuie să respectăm regulile, 
să ascultăm toate indicat�iile autorităt�ilor pentru ca si-
tuat�ia să nu se î�nrăutăt�ească! E datoria noastră să 
avem grijă de sănătatea noastră s� i a comunităt�ii! Să 
avem grijă de igiena noastră!Trebuie să #stamincasa 
s� i să ne bucurăm de asta, ca suntem sănătos� i alături 
de familia noastră! Să ne bucuram de lucrurile mici s� i 
să fim #safe! Suntem o comunitate s� i trebuie ca tot�i să 
luptăm s� i să ajutăm reciproc respectând toate reguli-
le! Oameni buni, cea mai bună solut�ie este prevent�ia. 
Eu am prevenit, dar tu ? Am stat numai î�n casă, abia 
am văzut soarele, dar s�tiu că am făcut ce trebuie, astfel 
nu se putea! Nu puteam să risc, as�a că am prevenit. 
Ascultat�i muzica pe care o adorat�i, dacă avet�i copii 
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luat�i-i alături de voi, dacă citit�i ceva, să citească s� i ei. 
Dacă muncit�i de acasă s� i e complicat s� i cu cel mic, 
găsit�i ceva interesant pentru el de vizionat, ceva inte-
resant ce să-i atragă atent�ia î�ntr-un mod folositor s� i 
educativ. Trebuie să trecem cu calm peste asta, luat�i-o 
us�or, pe rând, zi după zi s� i va trece. Am trecut prin asta 
s� i s� tiu ce î�nseamnă, pe rând le facet�i pe toate s� i vet�i 
realiza cât de importantă s� i de crucială a fost decizia 
de a sta acasă î�n autoizolare. Stat�i #safe pe cât posibil 
s� i bucurat�i-vă de lucrurile mici, asta vă va ajuta să tre-
cet�i cu bine peste toate! Efectiv bucurat�i-vă că suntet�i 
sănătos� i, sănătatea să vă fie pe listă primul lucru im-
portant s� i de care depindet�i pentru a face altele! Nu vă 
lăsat�i influent�at�i! Revin cu postări despre ce fac eu 
#î�ncasă! Avet�i grijă de voi!

Cred că această perioadă ne va schimba pe mult�i 
dintre noi s� i sper că î�ntr-o variantă mult mai bună, 
poate chiar cea mai bună. Trebuie să fim responsabili, 
atent�i s� i să nu riscăm..fii preventiv! 

T� ine foarte mult de noi, ce va fi de-acum î�ncolo s� i 
î�n ce direct�ie vor evolua lucrurile la noi î�n t�ară. Nu risca 
viat�a ta s� i a celor dragi, #staiacasa s� i bucură-te de mo-
mentele cu familia î�ntr-un context familial. Mult�i m-au 
î�ntrebat ce-am făcut cât am stat izolată s� i ce fac s� i 
acum având deja multe săptămâni de când stau mai 
mult î�n casă s� i evit 100% locurile cu mult�i oameni, in-
clusiv când merg o dată sau de două ori pe săptămâna 
la cumpărături. Spre exemplu, am avut timp să î�mi 
stabilesc din nou priorităt�ile pe care le am î�n viat�ă, am 
avut timp să stau eu cu mine s� i să fiu mult�umită că eu 
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s� i ai mei suntem bine. De asemenea, m-am gândit mai 
mult la cei dragi mie, i-am ajutat ( curăt�enie generală 
s� i activităt�i făcute î�mpreună cu membrii familiei). Am 
s� i gătit, m-am bucurat de soare din curtea casei, mi-
am plantat flori s� i am zâmbit pentru lucrurile mici pe 
care până să traiesc asta nu le apreciam la fel de mult 
sau nu le ofeream prea mare important�ă. Avet�i grijă 
de voi s� i de ai vos�trii! Fit�i #calmi s� i #responsabili! 
Avet�i grijă la #igiena s� i la tot ce t�ine de curăt�enie! Fit�i 
#safe! #safetyfirst
https://www.instagram.com/p/B-O0MZPD4ND/ 

71. Alexandra (a.book.lover)

Azi e ziua 5 de când nu am mai ies� it din casă, nici 
până acum nu o făceam prea des, dar atunci eram ne-
voită să merg la serviciu. Foarte mult timp am fost o 
persoană pesimistă s� i mereu mă concentram DOAR 
pe partea negativă, î�nsă mi-am spus că anul 2020 va fi 
cel mai bun an al meu, as�a că nu las situat�ia actuală să 
î�mi strice progresul făcut de la î�nceputul anului.

Mă consider norocoasă, des� i niciodată până acum 
nu am apreciat mai mult acest lucru: că stau la t�ară 
unde am curte s� i grădină, as�a că oricând mă satur de 
canapea, pot sa ies afară să mă bucur de soare.

Statul î�n casă nu mă deranjează. Profit de această 
situat�ie ca să mă concentrez asupra mea s� i a cres�terii 
mele: Citesc mult, fac exercit�ii fizice, î�nvăt� să gătesc s� i 
să meditez. Cred că ne-ar prinde tuturor bine s� i ne-ar 

https://www.instagram.com/p/B-O0MZPD4ND/
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ajuta să trecem mai us�or prin această perioadă, dacă 
am profita de timpul pe care î�l avem s� i am î�ncerca să 
ne î�mbunătăt�im nis�te aptitudini sau, de ce nu, să î�nvă-
t�am unele noi. Mi-am propus să î�mi provoc latura cre-
ativă as�a că î�n această perioadă o să mă reapuc de 
pictat, o să î�nvăt� să î�mi folosesc aparatul foto s� i o să 
mă joc put�in cu editatul pozelor.
https://www.instagram.com/p/B-O_eQMgAMO/ 

72. Elena Druta (elenadruta)

Panică î�n vremea pandemiei
Doar î�ntr-o săptămână, viat�a s-a schimbat drastic 

î�n România. Înformat�iile despre noul virus, SARS-CoV-2, 
au circulat de când a apărut - China a dat un semnal de 
alarmă, dar noi am trecut cu vederea. Î�n China, oame-
nii au î�nceput să moară pe capete, noi ne-am uitat î�n 
altă parte - ce ne pasă, dacă nu este vorba despre noi? 
Dar uite că virusul a ajuns s� i pe meleagurile noastre...

Panica este peste tot - s� tiri, privirile piezis� e 
aruncate de oameni pe stradă, numeroasele măs�ti chi-
rurgicale pe fet�ele tuturor. S� i, î�n aceste vremuri î�ntu-
necate - greu de perceput, atunci când î�n jur primăvara 
î�nflores�te de parcă nimic nu ar fi nelalocul său - arma 
„secretă” este, din punctul meu de vedere, o privire lo-
gică asupra lucrurilor. Riscul de infectare există, dar 
există s� i metode de protect�ie care nu trebuie ignorate. 
Mască, mănus�i, distant�a de minim 2 metri fat�ă de alte 
persoane, autoizolarea, igiena personală - acestea 

https://www.instagram.com/p/B-O_eQMgAMO/
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sunt măsurile pe care trebuie să le luăm tot�i, indife-
rent de domeniul de activitate.

S� i pentru că î�n această perioadă totul pare a fi 
sumbru, atent�ia mi se î�ndreaptă spre alte lucruri - ca 
mecanism de apărare, probabil. Citesc mai mult ca de 
obicei, iar ultima carte pe care am terminat-o, “Dansul 
privighetorii de primăvară” de Kyung-sook Shin, a venit 
cu o lect�ie de viat�a mai mult decât potrivită situat�iei 
actuale: familia este acel aspect din viat�a noastră care 
rămâne mereu pe primul loc. Familia s� i sust�inerea oa-
menilor dragi, timpul petrecut alături de ei, relat�ia 
care se consolidează î�n cele mai grele momente - aces-
te aspecte î�mi ridică moralul î�n aceste vremuri grele.

Scrisul poate fi o formă de relaxare s� i o formă de 
evadare din realitate. Se recomandă t�inerea unui jurnal 
î�n astfel de vremuri, pentru o exteriorizare a trăirilor 
care ne macină fiint�a. Un jurnal poate fi câte un rând 
scris pentru fiecare zi, un paragraf, o pagină, totul t�ine 
de persoana care scrie.
http://elenascrie.blogspot.com/2020/03/panica-in- 
vremea-pandemiei.html 

73. Emma Vasii (Emma4net)

Anul acesta plin de griji s� i noutăt�i alarmante vor 
rămâne î�n amintirile tuturor ca un an cum nu ne-am fi 
putut imaginat, î�nsă această “vacant�ă” e o ocazie po-
trivită de a realiza lucrurile pentru care nu aveam timp, 
de a descoperi adevărata persoană care se ascunde î�n 
interiorul nostru, de a ne relaxa citind câte o carte, 

http://elenascrie.blogspot.com/2020/03/panica-in-vremea-pandemiei.html
http://elenascrie.blogspot.com/2020/03/panica-in-vremea-pandemiei.html
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ascultând muzică sau punând î�n practică hobby-ul nos-
tru preferat, de a fi productivi s� i a nu irosi nicio clipă, 
fiecare fiind pret�ioasă, s� i multe alte activităt�i cu care 
să ne ocupăm timpul.

Eu mi-am propus sa fiu productivă î�n zilele aces-
tea de izolare, mai ales că Evaluarea Nat�ională este 
din ce î�n ce mai aproape… s� i î�ncerc să mă pregătesc 
pentru a avea un rezultat de care să fiu mândră, deoa-
rece după o muncă grea s� i momente dificile mereu va 
exista un rezultat pe măsura efortului depus. Nu uit 
deasemenea să mă delectez cu o carte bună plină de 
mister s� i crime, genul meu preferat, sau mă î�narmez 
cu creioane colorate, cu o carte de colorat antistres iar 
toate gândurile negative dispar. Î�n zilele când soarele 
î�ncălzes�te toată natura iar termometrul indică o zi mi-
nunată de ies� it pe afară, nu ezit să ies cu pisica prin 
grădină să ne bucurăm de put�in aer curat s� i un peisaj 
frumos de primăvară.

Î�nainte ca această pandemie să î�nceapă, s�tiam că 
anul 2020 este un an important pentru mine, cu multe 
realizări, examenul, un liceu nou, o locuint�ă nouă de-
oarece este momentul perfect de a ne muta î�ntr-un 
judet� cu unele dintre cele mai bune licee, dar acest vi-
rus nu mă va opri să realizez tot ce mi-am propus.

S� tiu că fiecare persoană e î�ngrijorată de situat�ia 
actuală, mai mult sau mai put�in, î�nsă vom reus�i să de-
păs�im aceste momente, iar persoanele care s-au stins 
din această lume vor rămână î�n inimile apropiat�ilor, 
neuitat�i pentru lupta lor unde, din păcate, virusul a 
fost mai puternic.
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Avet�i grijă de voi s� i de cei apropiati, stat�i cât mai 
mult acasă, dar nu uitat�i să vă bucurat�i de aceste mo-
mente s� i să citit�i cât mai mult. 
https://www.instagram.com/p/B-PXXTblKF-/ 

74. Cristina (booksmarks1)

La izolare se nasc scriitori fac fila de jurnal de cratiță 
și o atas�ez la provocarea @actsipoliton, î�mi cer scuze 
dacă deviez de la subiect, probabil ar trebui să fie o 
postare dramatică î�n care să mă plâng de nefericirea 
carantinei.

Î�n poză se vede cu ochiul liber că fiul meu joacă 
fotbal cu mintea, privirea s� i sufletul de pe geam, cu 
freza anilor ‘90 pe tip castron.

Eu m-am distrat azi teribil, am schimbat lenjeria, 
am dat cu aspiratorul, făcui mâncare again, bai cavit 
dai pofta de mâncare ceva de speriat.

Am deschis s� i o afacere se numes�te “canapeaua” 
mă primes�te cu bratele deschise să mă dau put�in î�n 
bărci cu dânsa, curând cred că cedează mi-a luat mu-
lajul corpului.

Sirena whatap e î�n alertă zilnic, când se mai tre-
zes�te vreun profesor să facem ore prin mesaje, oricum 
mie î�mi scrie nu piciului, el are alte ocupat�ii asculta 
operetă, se uită la teatru online...da de unde rupe con-
sola#xbox cu ceilalt�i coechipierii din clasă.

Ne trezim de dimineat�ă ce la 11:30 nu-i dimineat�a, 
e nu, habar nu avet�i voi pe ce fus orar funct�ionează 

https://www.instagram.com/p/B-PXXTblKF-/
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casa mea, dam drumul la oale (adorrrrr), iau pulsul 
familie, toate bune s� i frumoase, mai citim să nu pros-
tim, butonam la telefoane poate poate scăpăm de foame 
(nu ne iese) iar mâncăm, iar ne culcam s� i uite as�a nu 
ne stresam .

Acum serios mămica mai tăiat�i din drame că nu 
murit�i de foame, v-am lăsat s�i cu halat, ce mai vret�i mai 
mult de atâta, ai vos�tri sunt sănătos�i, at�i papat, avet�i s�i 
casă, care-i baiul ăla mare de nu suportat�i î�n casă.
https://www.instagram.com/p/B-Pl6Qvg_KO/ 

75. Adelina Ababei (adelenablog)

Dragă jurnal, nu mai s�tiu ce zi este de când stau î�n 
casă. E trist tot ce se î�ntâmplă acum î�n lume. Câte ca-
zuri de deces sunt s� i câte firme se zbat pe uscat.

Dar asta este viat�a! Nu este o linie dreaptă, uneori 
mai sunt s� i urcus�uri s� i coborâs�uri, important este cum 
te raportezi la tot ce se î�ntâmplă î�n jurul tău.

S� tiri peste s�tiri rulează ba la televizor, ba la radio, 
ba pe ret�elele sociale. Unele adevărate altele mai put�in.

Î�nsă, părerea mea este că pandemia asta vine cu 
multe schimbări.

Î�ncerc să văd partea bună î�n toată povestea asta. 
Atât de mult�i oameni stând î�n casă, î�nsemnă mai put�i-
nă poluare, î�nseamnă o gură de aer pentru mediu.

Î�nseamnă mai multă iubire răspândită î�n lume. 
Î�nsemnă timp petrecut cu cei dragi î�n casă. Acum se 
potrives�te mai bine zicala “fă rai din ce ai!”.

https://www.instagram.com/p/B-Pl6Qvg_KO/
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Pentru afaceri situat�ia nu stă chiar as�a de bine. 
Dar, văd foarte mult�i antreprenori î�n mediul online ce 
se ajută î�ntre ei. Parcă totul se leagă mai bine acum s� i 
us�or ne-am î�ntors la porunca – ”Ajută-l pe aproapele 
tău!”.

Ce am făcut zilele astea î�n casă?
Ce să fac? Mi-am mutat activitatea agent�iei la birou, 

î�n casă, lângă un buchet de narcise s� i zambile parfu-
mate, aduse de tatăl prietenului meu.

Î�n fiecare zi e linis�te. E linis�te pe stradă, e linis�te î�n 
casă, e un loc numai bun de lucrat. As�a că, î�n fiecare zi 
creez materiale de marketing s� i bussines pentru an-
treprenorii ce stau acasă s� i ne urmăresc din spatele 
laptopurilor sau al telefoanelor mobile. Postez tot ce 
cred că ar ajuta antreprenorii s� i oamenii de marketing 
să treacă de această perioadă.

Scriu articole ca acesta – 8 act�iuni de marketing, 
de făcut, î�n timpul pandemiei de Coronavirus, pe pagi-
na agent�iei DAR media dar s� i pe blogul meu.

Când nu scriu asemenea materiale, î�mi place să mă 
educ. As�a că, cursurile de la https://upriserz.ro/ sunt 
cele ce se aud cel mai des din difuzoarele laptopului meu.

Urmăresc webinariile de la www.startarium.ro s� i 
citesc. Citesc cam tot ce prind. Articole, ebook-uri, cărt�i, 
orice.

Acum câteva zile am dat de cartea asta – Cele mai 
frumoase poezii de Rene Char. As�a că, î�nainte să mă 
as�ez la laptop să scriu, î�mi î�nvălui sufletul î�ntr-o minu-
nată poezie.
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Î�n rest, stau alături de cei dragi mie, aici, î�n casă. 
Povestim s� i petrecem timp î�mpreună. Vorbesc cu pă-
rint�ii s� i prietenii cât de des pot s� i le trimit gânduri 
bune, de aici, din Mures� . Mă gândesc zilnic la ei s� i chiar 
dacă nu suntem î�n aceste momente î�mpreună fizic, 
sunt mereu î�n inima mea. Unde mai pui că acum am s� i 
o minunăt�ie de nepot�ică. Nu ne-am cunoscut î�ncă, dar 
abia as�tept să o văd s� i să o strâng î�n brat�e. Să î�i spun că 
am scăpat de virus s� i că poate să se bucure de copilă-
rie alături de părint�ii ei, fără să le fie frică.

Recunosc că ideea acestui jurnal nu a fost a mea, ci 
am primit-o ca s�i provocare de la Editura ACT s�i Politon.

Ca să răspund acestei provocări până la capăt, mai 
am o î�ntrebare la care trebuie să răspund:

Care este cea mai importanta lect�ie pe care ai î�n-
văt�at-o dintr-o carte citită î�n aceste zile?

Cartea pe care am citit-o î�n aceste zile, este cartea 
lui Cristian Onet�iu – Start î�n antreprenoriat.

Cristian Onet�iu este un antreprenor pe care î�l ur-
măresc de foarte mult�i ani s� i de la care am î�nvăt�at 
foarte multe lururi pe care le aplicăm î�n DAR media, 
dar s� i pe care le dăm mai departe antreprenorilor cu 
care lucrăm.

As�a că, cel mai important lucru pe care l-am î�nvă-
t�at din cartea lui este:

”Ca antreprenor, prives�ti î�n viitor, dar actionezi î�n 
prezent!”

Cred că orice antreprenor ar trebui să se compor-
te as�a, î�n această perioadă, mai ales.



88

Planifică, planifică, planifică! Planificarea este com-
ponent esent�ială a reus�itei î�n afaceri s�i probabil a viet�ii 
de zi cu zi.

Planifică-ți afacerea, planifică-ți viitorul!

Cristian Onet�iu, î�n cartea lui spunea că, atunci când 
iei decizii legate de propria ta afacere să răspunzi 
pentru î�nceput la două î�ntrebări:

1. Dacă iau această decizie, care pot fi efectele PO-
ZÎTÎVE pe termen scurt s�i imediate? Cum î�mi afectează 
afacerea î�n acest moment? Dar pe termen lung?

2. Dacă iau această decizie, care pot fi efectele NE-
GATÎVE pe termen scurt s�i imediate? Cum î�mi afectează 
afacerea î�n acest moment? Dar pe termen lung?

Eu zic că sunt două î�ntrebări esent�iale î�n luarea 
deciziilor importante, nu numai pentru antreprenori 
î�n contextul afacerilor lor, ci s�i pentru oameni î�n general.

Aplică aceste două î�ntrebări atunci când iei decizii 
importante î�n viat�a ta.

Cred că asta este cea mai importană lect�ie pe care 
am î�nvăt�at-o din cartea lui Onet�iu:

Planifică-t�i afacerea s� i viat�a!
Analizează cum o decizie te poate influent�a pozi-

tiv s� i negativ.
Pune î�n balant�ă s�i asumă-t�i pe deplin acea decizie!

https://adelenablog.com/2020/03/28/jurnal-de-vremu-
ri-incercate/ 

https://adelenablog.com/2020/03/28/jurnal-de-vremuri-incercate/
https://adelenablog.com/2020/03/28/jurnal-de-vremuri-incercate/
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76. Eliza (eli_zabooks)

Va spun sincer, eu nu am incercat sa schimb prea 
mult din rutina noastra, asa ca am stat linisita si acti-
vitatile au curs de la sine (astfel incat sa respectam 
perimetrul, bineinteles ) si cate activitati..

E foarte clara situatia pentru noi toti din aceasta 
casa. Si anume: ne-am fi dorit sa avem o casa mare - sa 
nu ne tot ‘ciocnim’ unul de altul, sa avem o curte — sa 
putem iesi sa alergam, sa consumam energia care parca 
s-a acumulat special pentru zilele astea. Brusc ne-au 
luat tot felul de dorinte de plecari si plimbari si conce-
dii.. ca nah, avem timp de gandit.

Asa.. si ca sa trecem la realitate, am impresia ca 
zilele sunt mult mai pline ‘cu de toate’ acum: avem 
mult mai multe activitati impreuna (ceea ce nu e chiar 
usor), avem creierasul tot timpul in miscare (gasim 
solutii la orice).

Am plecat ‘ cu cortul ‘ in dormitor.
Am luat ‘un picnic’ pe patura in mijlocul sufrageriei.
Ne-am jucat de-a v-ati ascunselea (in 3 camere.. 

va imaginati ce a iesit), cocotatea, prinselea, cu min-
gea.. si tot ce mai puteam face pe afara.

Una peste alta cred ca o sa slabesc desi stam in 
casa.

Nu ma plang, chiar am avut activitati. Am gatit la 
foc continuu, am bagat si cateva deserturi (desi nu e 
domeniul meu forte). O activitate relaxanta pentru 
toata familie au fost puzzle-urile. Cum vedeti in poze, 
deja colectia este destul de maricica.. O sa umplem 



90

peretele si asa vom avea si o amintire ramasa in urma 
carantinei.

Sa nu uitam de noul membru al familiei, care a pi-
cat la fix in casa noastra, intr-o perioada numai buna 
‘de mangaiat’.

Ce sa mai, dupa perioada asta voi avea nevoie de 
CONCEDÎU!
https://www.instagram.com/p/B-Q1-YNAZDC/ 

77. Diana Matei (serendeepity.books)

Cum să î�ncep? Î�mi e greu. Sau cel put�in asta am 
crezut. Eu, cea mai sociabilă s� i disperată persoană de 
oameni, sunt î�nchisă î�n casă doar cu prietenul meu s� i 
pisica noastră. Am plâns acum 2 zile î�nainte să accept 
că totul e real. Sincer? Nu î�mi vine să cred ca am prins 
o asemenea pandemie î�n viat�a asta. Mă bucuram de 
filme s� i cărt�i cu subiect asemănător, lăsându-mi ima-
ginat�ia să-s� i facă treaba, gândindu-mă ce as�  face î�ntr-o 
situat�ie de genul?

? E nasol când imaginat�ia devine realitate. Dupa o 
zi de frustrare presărată cu plânsete de neputint�ă, am 
decis că vreau să văd partea bună a lucrurilor. Destul 
de mică, dar hei...există. Î�n sfârs� it am mai mult timp 
pentru mine. Pot sta degeaba toată ziua, fiind o lenesă 
din fire, să î�mi citesc cărt�ile strânse î�n ultima vreme, 
vizionând episoadele noi din serialele pe care le-am 
lăsat î�n urmă, pot să dorm oricând î�mi e somn, chiar 
dacă e 10 dimineat�a sau 2 după amiaza. Când totul era 

https://www.instagram.com/p/B-Q1-YNAZDC/
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normal, ardeam de dorint�ă după as�a ceva. O chestie 
m-a pus pe gânduri î�nsă. Ultima carte terminată re-
cent a fost “Puterea Prezentului” de Eckhart Tolle. Să 
fi simt�it ceva î�n subcons�tient?

Uite cum omul ăsta m-a făcut să suport mai bine 
toată perioada.

 M-a făcut să reî�nvăt� să trăiesc î�n prezent. Am s�tiu 
s� i am uitat. Mi-am adus aminte să privesc copacii î�n 
cel mai frumos moment al viet�ii lor, când î�nverzesc, că 
ce moment putea să î�s� i aleagă s� i virusul ăsta de a ne 
da viat�a peste cap, dacă nu primăvara când natura re-
vine la viat�ă? Apropo, primăvara e anotimpul meu 
preferat, fiind născută pe 28 aprilie, imaginat�i-vă chin 
pentru mine. S� i uite mă cum stau eu mândră bălancă 
pe geam, 2-3 ore pe zi, privind natura care se vindecă 
î�n această perioadă, lăsând-o s� i oamenii î�n pace. E o 
chestie bună s� i î�n toată pandemia asta.

Revenind la carte, m-a ajutat mult să suport 
situat�ia.

Sunt momente î�n care simt că opresc timpul î�n loc 
s� i cons�tientizez multe piese care-mi lipseau din minte 
pe care nu le trăisem cons�tient. S� i cumva, mi a făcut 
bine această lectură, mai mult decât as�  fi crezut. Chiar 
dacă î�ntâlnirile cu oamenii dragi le fac pe video, mă 
simt mai ancorată î�n timp, mai interesată, mă bucur 
de acel prezent, atunci s� i acolo, negândindu-mă ce voi 
face mâine. As�a că nu simt nici o presiune, nu î�mi vine 
să mă sui pe peret�i pentru că sunt î�nchisă î�n casă. Mă 
bucur de pisica mea, de prietenul meu, de băile lungi 
s� i dese. De mine. Asă că momentan, nu mai simt că 
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scriu î�ntr-un jurnal de vremuri î�ncercate, ci de cons�ti-
entizare...cât de mici suntem, î�ntr-o lume atât de mare. 
https://www.instagram.com/p/B-PvMjxgtM0/ 

78. Alina Florentina Gheorghe  
(alina.florentina.gheorghe)

Jurnal de vremuri î�ncercate?! Prilej de lucruri 
minunate!

Jurnal de vremuri î�ncercate?! Nu! De fapt este un 
prilej pentru a realiza lucruri minunate: pentru voi î�n-
s� ivă s� i pentru ceilalt�i! Pandemia de coronavirus ne-a 
luat prin suprindere. Suntem nevoit�i să stăm î�n casă 
pe perioada Stării de Urgent�ă! Dumnezeu s�tie cât timp 
va fi ment�inută această Stare de Urgent�ă! Totul depin-
de de noi. Dacă stăm î�n casă linis�tit�i, vom scăpa mai 
repede s� i cu mai put�ine victime decât alte t�ări. Dacă 
vom continua să umblăm fără rost pe străzi, să mint�im 
s� i să fim iresponsabili, atunci vom depăs�i ca număr de 
decese Spania s� i Îtalia.

Acest articol nu este menit să vă sporească s� i mai 
mult starea de panică. Ba din contră, este un apel la 
calm, linis�te, responsabilitate, cons�tientizare, bucurie 
s� i pace! Timpul acesta pe care suntem nevoit�i să î�l 
petrecem acasă poate fi unul absolut MÎNUNAT s� i 
PRODUCTÎV!

Jurnal de vremuri î�ncercate?! De fapt prilej de lu-
cruri minunate!

https://www.instagram.com/p/B-PvMjxgtM0/
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Exact cum spune s� i Sadhguru, până mai ieri fieca-
re dintre noi folosea sintagma „casă, dulce casă”! Când 
a devenit acasă un loc atât de oribil î�ncât nu rezistat�i 
nici măcar 2 săptămâni î�nchis� i?! Î�n realitate problema 
nu este faptul că stat�i acasă, ci faptul că suntem ne-
voit�i să stăm noi cu noi. Suntem nevoit�i să ne dăm 
î�ntâlnire cu noi î�ns� ine. Suntem nevoit�i să ne auzim 
gândurile. S� i… culmea… noi suntem ultimii cu care ne 
place să stăm.

Îmaginat�i-vă cum ar fi fost dacă ne-ar fi năpădit 
COVÎD-19 prin anul 2000 când accesul la internet era 
limitat s� i ne spărgeam creierii cu acel minunat Nokia 
3310. La acea vreme poate că am fi fost î�ndreptăt�it�i să 
ne plângem de plictiseală, dar nici măcar atunci nu 
ne-am fi plictisit dacă am fi avut acces la o bibliotecă. 
Vremurile î�n care trăim sunt atât de evoluate î�ncât 
nu există secundă pe care să t�i-o pot�i petrece 
plictisindu-te!

Dacă nouă ne e greu să stăm 2 săptămâni î�n casă… 
să ne aducem aminte că sunt persoane invalide care 
ies din casă de câteva ori pe an… să ne aducem aminte 
că sunt persoane care nu pot vedea s� i care nu se pot 
bucura de lumina soarelui… să ne aducem aminte că 
î�ncă mai există o mult�ime de bolnavi de cancer care 
nu vor mai trăi peste aceste 2 săptămâni. De bine, de 
rău, suntem sănătos� i. Zic să ne ment�inem î�n continua-
re sănătatea! Să fim responsabili pentru noi s� i pentru 
apropiat�ii nos�tri!
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Ce fac eu î�n casă pe perioada stării de urgent�ă, î�n 
aceste vremuri î�ncercate? Îată câteva exemple, poate 
te inspir s� i pe tine:

De luni până vineri lucrez 8 ore pe zi, de la ora 
09:00 – 17:00. Î�mi desfăs�or activitatea online î�ncă din 
2014 s� i nimic nu m-a î�mpiedicat să-mi fac treaba la 
cele mai î�nalte standarde de calitate. Atunci când este 
necesară prezent�a mea, mă deplasez la Bucures�ti pen-
tru s�edint�e s� i î�ntâlniri. Cum am reus� it să lucrez de 
acasă s� i să mă descurc 100% online? Nevoia m-a î�nvă-
t�at. Î�n loc să dau din umeri crezând că un lucru nu este 
posibil, prefer să caut solut�ii s� i să le aplic.

Timpul liber mi-l fructific astfel:
Am de scris o mult�ime de articole s� i recenzii de 

cărt�i, filme s� i seriale. Probabil că as�  ajunge la zi doar 
dacă as�  avea vreo 6 luni de concediu.

Pregătesc un curs. Î�l am î�n plan de 6 luni, poate cu 
această ocazie reus�esc să î�l finalizez.

Mă as�teaptă vreo 20 de cărt�i noi î�n bibliotecă. Îată 
aici lista de cărt�i pentru maratonul de lectură.

Î�nvăt� să meditez acum, la aproape 33 ani. Am î�n-
ceput cu exercit�ii de respirat�ie. Î�ncă nu le stăpânesc, 
dar mă străduiesc.

Î�l urmăresc pe Sadhguru. De ceva timp l-am des-
coperit, iar acum î�l urmăresc î�n cărt�i, pe diverse pagini 
de Facebook s� i pe Youtube.

Î�nvăt� să fac sponsorizări pe Facebook ca un profe-
sionist. Când ies� im din Starea de Urgent�ă să ofer cola-
boratorilor mei servicii noi.
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Î�nvăt� să fac chatbots. Din acelas� i considerent, pen-
tru a mai asimila ceva nou, pentru a oferi ceva î�n plus 
colaboratorilor mei.

Caut s� i urmăresc diverse cursuri de blogging for 
business. Pentru că de ce nu?! Î�n acest context, al pan-
demiei de coronavirus, multe cursuri sunt oferite 
gratis. So, dat�i cu search!

Văd filme s� i seriale. Cât e Netflix s� i HBO GO î�n 
floare, nici la bască nu mă doare. Am de gând să văd 
serialele: WestWorld sezonul 3, Mr. Robot, Toy Boy, 
Casa de Papel noul sezon din aprilie, Freud, Carbon 
Modificat, ar trebui să apară noul sezon Lucifer, noul 
sezon The Rain, noul sezon The 100, noul sezon V 
Wars, noul sezon Asasinii Wu, noul sezon Mindhunter, 
ultimul sezon Lista Neagră, noul sezon Messiah s� i 
multe altele. Să vă mai spun s� i că Netflixul e plin de 
documentare despre asasini celebri î�n serie, precum 
s� i despre numeroase alte personalităt�i marcante î�n is-
torie?! Dat�i cu search că-i sănătos!

S� i nu î�n ultimul rând, mă bucur de mai mult timp 
petrecut cu mama s� i cu pisica mea.

Î�n acest timp mi-am propus să fac tot ceea ce am 
neglijat până acum. Toate acele lucruri pentru care nu 
găseam timp s� i nu reus�eam să le prioritizez pentru 
că alte lucruri erau, sau doar păreau să fie, s� i mai 
prioritare.

Perioada pe care o trăim acum m-a făcut să-mi 
aduc aminte de Louis Zamperini s� i de Lale Sokolov. 
Ambii prizonieri î�n lagărele de concentrare, ambii tor-
turat�i, chinuit�i s� i umilit�i, ambii supraviet�uitori, ambii 
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eroi. Louise s� i Lale transmit î�n cărt�ile despre ei un me-
saj foarte puternic: Supraviet�uirea este o alegere!

Găsit�i aici recenziile cărt�ilor! Povestea lui Louis 
Zamperini î�n cartea Nu ceda, nu renunt�a s� i povestea 
lui Lale Sokolov î�n cartea Tatuatorul de la Auschwitz.

Cea mai importantă lect�ie pe care am î�nvăt�at-o zi-
lele acestea este că FRÎCA�  s� i ÎSTERÎA nu ajută cu ni-
mic. Î�n schimb calmul, cumpătarea s� i bunul simt� pot 
face diferent�a î�ntre viat�ă s� i moarte.

Î�n î�ncheiere vă rog să urmărit�i s� i părerea lui Sadh-
guru despre coronavirus, despre cum să gestionăm 
situat�ia actuală s� i despre viitorul după COVÎD-19. Pu-
tet�i trece direct la minutul 13:30. Acest clip merită cu 
prisosint�ă 30 de minute din timpul vostru!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7vlSmYG4H5A&-
feature=emb_title 

https://alina-gheorghe.ro/jurnal-de-vremuri-incer-
cate-prilej-de-lucruri-minunate/ 

79. Mariana Macovei (mariana_macovei85)

Dimineat�a fiecărei zile mă găses�te la bucătărie im-
provizând un mic dejun. După ce copiii mănâncă, eu 
î�mi beau cafeaua s� i deschid larg ferestrele, simt că mă 
sufoc fără aerul proaspăt al diminet�ii. Mă plictisesc? 
Deloc. Nu am timp, dom’le, să mă plictisesc. Nu mai 
termin niciodată curăt�enia, sunt aproape toată ziua î�n 
fat�a aragazului. Gătesc î�n medie de 2 ori pe zi, apoi mă 

https://www.youtube.com/watch?v=7vlSmYG4H5A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7vlSmYG4H5A&feature=emb_title
https://alina-gheorghe.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-prilej-de-lucruri-minunate/
https://alina-gheorghe.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-prilej-de-lucruri-minunate/


97

ocup de gustări, clătite, plăcinte, checuri. Mă rog, cei care 
sunt la dietă s� i nu prea au poftă de mâncare î�n aceste 
zile n-or să mă î�nt�eleagă, dar asta e. Lucrez 4 ore pe zi, 
de acasă, s� i fix atunci când “mă duc la birou”, adică î�n 
salon, aud pe coridoarele oficiului plânsete s� i certuri 
de copii. Păi n-o s�tit�i pe doamna ironia sort�ii, fix atunci 
cei doi flăcăi pus�i pe s�otii nu pot î�mpărt�i ceva anume. 
Culmea, spre fericirea mea, e că fix î�n aceste zile î�n 
care stăm 24/24 î�mpreună, am î�nvăt�at să react�ionez 
calm la certurile s� i neî�nt�elegerile dintre copiii. Vai, nu-
mai să nu credet�i că chiar î�ntotdeauna, sunt s� i eu om, 
î�mi mai permit să mă las dusă de val s� i de emot�ii, dar 
am î�nvăt�at să schimb î�ntrebările pe care mi le adresez. 
Nu mă î�ntreb “de ce se î�ntâmplă as�a/de ce react�ionez 
as�a”, ci mă î�ntreb “oare ce am de î�nvăt�at din toate 
astea?”.

S� tiu că mult�i din carantină o să iasă cu sute de 
cărt�i citite, cu vreo două scrise, cu o limbă străină î�n-
văt�ată, cu zeci de ore de yoga sau pilates s� i tot as�a. Eu 
dom’le, o să ies un pic mai obosită. Parcă mi-e s� i frică 
uneori că o să-mi ceară cineva raportul de noi aptitu-
dini î�nsus� ite î�n această perioadă s� i eu o să fac ochii cât 
cepele. Adevărul e că eu nu o să pot prezenta cifre, sta-
tistici, fapte noi. Ce î�nvăt� eu nu se măsoară, se simte. S� i 
cred că pentru prima dată î�n viat�ă î�nvăt� să mă rog 
pentru toată lumea. S� tit�i, î�mi doresc doar să fim sănă-
tos� i. Ar fi sfârs� itul dacă am crede doar î�n acest virus, 
cum rămâne cu Dumnezeu, cu iubirea? E o dramă ce 
se î�ntâmplă, dar oare dacă filtrele prin care am privi î�n 
noi s� i î�n oameni ar fi iubirea, credint�a s� i sperant�a, oare 
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n-ar fi mai mult loc pentru omenie s� i o putere î�n fat�a 
virusului. Multă sănătate!
https://www.instagram.com/p/B-R6V9KDsod/ 

80. Luca Maria Mădălina (lucamadalinaa)

Ziua 16 - Dragă jurnalule,
Astăzi am î�nvăt�at că trebuie să fiu mai recunoscă-

toare pentru ceea ce am. Să spun mai des te rog, mul-
t�umesc s� i... te iubesc. 

S� i să mai las de la mine, măcar put�in. Mai s�tii cartea 
„Înamicul este egoul”? Ei bine, cred că de-abia acum 
î�ncep să î�nt�eleg cum mă ajută. 

Am mai î�nvăt�at că, oricât de clis�eic ar suna, lucru-
rile acelea mici chiar contează - mirosul de cafea di-
mineat�a, telefonul de la mama, î�nceputul unui nou 
proiect, sentimentul pe care î�l ai când termini o carte 
sau când pui ultima piesă la puzzle. Eram as�a de gră-
bită î�nainte î�ncât niciodată nu aveam timp să mă bucur 
cu adevărat de ele. 

Toată această poveste o experient�ă. Poate chiar 
experient�a viet�ii mele. S� tii s� i tu că cele mai mari reali-
zări au loc î�n momentele cele mai dificile. 

S� tiu că es�ti un jurnal al vremurilor î�ncercate, î�nsă 
chiar s� i as�a, nu uita să zâmbes�ti. 

Cu drag,
Mădă.

https://www.instagram.com/p/B-SDLwLBKrs/ 

https://www.instagram.com/p/B-R6V9KDsod/
https://www.instagram.com/p/B-SDLwLBKrs/
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81. Mihaela Dumitrita (dumitritamihaela)

De poţi să nu-ţi pierzi capul, când toţi în jurul tău
Şi l-au pierdut pe-al lor găsindu-ţi ţie vină,
De poţi, atunci când toţi te cred nedemn şi rău
Să nu-ţi pierzi nici-o clipă încrederea în tine
De poţi s-aştepţi oricât fără să-ţi pierzi răbdarea
De rabzi să fii minţit, fără ca tu să minţi
Sau când hulit de oameni, tu nu cu răzbunarea
Să vrei a le răspunde, dar nici prin rugăminţi.

De poţi visa, dar fără să te robeşti visării
De poţi gândi, dar fără să-ţi faci din asta un ţel,
De poţi să nu cazi pradă nicicând exasperării
Succesul şi dezastrul primindu-le la fel,
De poţi să-auzi cuvântul rostit cândva de tine
Răstălmăcit de oameni, ciuntit şi prefăcut,
De poţi să-ţi vezi idealul distrus şi din ruine,
Să-l reclădeşti cu-ardoarea fierbinte din trecut

De poţi risca pe-o carte întreaga ta avere
Şi tot ce-ai strâns o viaţă să pierzi într-un minut,
Şi-atunci, fără a scoate o vorbă de durere
Să-ncepi agoniseala cu calm, de la-nceput
Îar dacă trupul tău, uzat şi obosit
Îl vei putea forţa să-ţi mai slujească încă
Numai prin străşnicia voinţei tale şi astfel,
Să steie peste veacuri aşa cum stă o stâncă.

De poţi vorbi mulţimii fără să minţi şi dacă,
Te poţi plimba cu regii, fără a te-ngâmfa
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De nici amici, nici duşmani nu pot vre-un rău să-ţi facă
Pentru că doar dreptatea e călăuza ta,
Şi dacă ştii să umpli minuta trecătoare, 
Să nu pierzi nici-o filă din al vieţii tom,
Al tău va fi Pământul, cu bunurile-i toate,
Şi mai presus de toate - vei fi un OM, copilul meu!
Dacă... - Rudyard Kipling

82. Daniel Botea

Weekend echilibrat pe timp de pandemie
De dimineata am citit newsletterul Biz Good News, 

unde ochii mi-au cazut pe articolul cu Muzica merge 
mai departe. Articolul se incheie cu un link spre canalul 
Youtube Alexandru Tomescu Stradivarius.

Si ce credeti ca am gasit acolo? Va recomand din 
tot sufletul Experience 2.0.

Are doar 243 de vizionari, insa va spun cu mana 
pe inima ca este un documentar de milioane. Astept 
feedback.

În timp ce ascultam minunatia de mai sus, m-a su-
nat curierul sa cobor pentru un pachet. Sa va spun 
despre ce-i vorba?

Pregatesc disertatia pentru master la EVV, asa ca 
am material de studiu pentru soiurile romanesti 
s�arbă si plăvaie, sarba si plavaie pentru un weekend 
echilibrat.

Despre meniul de imunizare v-am spus, nu va mai 
spun ca si azi am avut Clompi cu ceapa si usturoi ver-
de la micul dejun.
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Dupa astfel de experiente, parca altfel se vede si 
pandemia.

Pandemia in culori si in sperante
Ma uit pe harta covid19 si la o prima vedere situ-

atia e cam albastra.
Ba chiar Romania este destul de aprinsa in com-

paratie cu vecinii. Însa tinand cont de numarul mare 
de romani reveniti din Îtalia si Spania, tind sa cred ca 
este adevarata culoarea.

Daca puneti mouse-ul pe fiecare tara, apare nu-
marul de cazuri confirmate. La nivel de glob sunt insa 
si tari fara cazuri confirmate sau cu foarte putine 
cazuri.

Nicaragua, de exemplu, are doar 2 cazuri confir-
mate. Uitandu-ma la temperatura de acolo, 35 grade 
ziua si 24 grade noaptea, sper ca odata cu vremea cal-
da sa scapam de nenorocirea asta de pandemie. Nu 
stiu daca sunt optimist, pesimist sau realist, insa as-
tept cu speranta luna Îunie.

Pana atunci #stamacasa, ascultam muzica, citim, 
studiem, „citim”, gatim si socializam doar online.

Cum eu sunt la „citit” pentru disertatia la masterul 
de Expertizare Viti-Vinicola, nu ma opresc la o singura 
carte. Nici macar la un singur vin.

nsa referitor la degustarea vinului (si a vietii), am 
retinut vorbele spuse de Peynaud E. si Blouin J. in 1996.

„A s�ti să î�mbătrânes�ti î�nseamnă a conserva mult 
timp virtut�ile tineret�ii.”
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Se aplica si vinurilor maturate si persoanelor 
experimentate.
https://danielbotea.ro/2020/03/weekend-echilibrat-pe-
timp-de-pandemie.html 

83. Repede Daniela

Am recitit cartea “Mesaje de la un prieten“ de An-
tony Robbins si acum fac exercitiul propus de el in 
carte ( provocarea mentala de zece zile ”care spune 
asa” pe parcursul a urmatoarelor zece zile,refuza sa te 
agati de gandurile, sentimentele intrebarile cuvintele 
sau metaforele cu incarcatura negativa ).recitind asta 
mi -am reamintit ca am mai citit acest exercitiu unde-
va dar se referea la a evita critica timp de 21 de zile si 
presupunea sa poti purta pe aceeasi mana o bratara 
dintr-un fir de ata mov in cazul in care te surprinzi ca 
critici incepi si esti de exemplu in ziua 5 schimbi bra-
tara pe ceealalta mana si faci exercitoul de la inceput 
astfel incat la sfarsitul celor 21 de zile sa iti fie bratara 
pe acceasi mana.În cazul ca te surprinzi criticand ceva 
sau pe cineva.

84. Andreea Chiuaru (andreea_chiuaru)

“Meditează. Fă sport î�n fiecare zi. N-ai văzut cate 
cursuri online sunt? Scrie o dată lucrarea aia de licen-
t�ă, ce tot amâni? Cites�te toate cărt�ile din bibliotecă. De 
ce cites�ti doar cărt�i us�oare? Fii informat. Nu te teme. 

https://danielbotea.ro/2020/03/weekend-echilibrat-pe-timp-de-pandemie.html
https://danielbotea.ro/2020/03/weekend-echilibrat-pe-timp-de-pandemie.html
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Nu fi anxios. Începe un webminar nou, cum nu te-ai 
conectat? Fă yoga. Trezes�te-te până la ora 7. Gătes�te 3 
mese pe zi. Zâmbes�te mai des. Î�nvat�ă să faci prăjituri. 
Apucă-te de blogul ăla pe care t�i-l dores�ti de 5 ani. 
T� ine un jurnal. Nu te opri nicio secundă.” Nu s�tiu cum 
e î�n bula voastră, dar intr-a mea aud zilnic variat�iuni 
ale acestor mesaje. Ce voiam să vă zic e că E OK SA�  VA�  
OPRÎT� Î. Macar din când î�n când. Doar pentru că #sta-
macasa zilele astea nu î�nseamnă că TREBUÎE sa ne 
revolut�ionăm cu totul stilul de viat�ă. Sa facem sport 
zilnic chiar daca n-am mai făcut-o până acum. Să gă-
tim la fiecare masă chiar daca nu ne place. Sa citim 
cele mai grele cărt�i din biblioteca. S� i lista continuă.

Când stai acasă as�a multe zile s� i mai s� i cites�ti o 
carte despre cei mai performant�i oameni din dome-
niul lor incepi sa te simt�i vinovat. Tu de ce nu ai o ru-
tina? Nu te mai compara cu alt�ii! Asta e gândul meu de 
zilele astea. S� i faptul că e ok sa fii nervos, speriat, an-
xios, trist macar din când î�n când. Îar dacă astăzi mă-
nânci cu un cub in plus de ciocolata sau dai play la mai 
mult de două episoade pe Netflix s� i asta e ok. Concen-
treaza-te pe micile eforturi s� i nu te mai compara cu 
tot�ii oamenii care î�t�i transmit pe Înstagram cat de cool 
e viat�a lor acasă. Azi nu cred că viat�a mea e cool, mi-e 
dor de mor sa mă plimb prin parc s� i asta e ok.
https://www.instagram.com/p/B-WPkkopqDG/ 

https://www.instagram.com/p/B-WPkkopqDG/
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85. Aleena (alinathetimelord)

Hello, guyssss. How are you? How is isolation tre-
ating you? What has changed in your daily routine?

For me nothing has changed because Î’ve been 
living in what Î call “self-exile” for about a year now 
and Î love it! Î love being at home and being able to do 
what Î want to, whenever Î want to. Who knew my 
asocial ways would come in handy one day. haha. Whi-
le everyone around me is complaining and panicking 
Î’m just out here living my best life Although having all 
the time to read means that now and then Î get bored 
and end up in a reading slump, ugh.
https://www.instagram.com/p/B-PXzL5AzAJ/ 

86. Madalina Marincas (lifestyledepoveste.ro)

Jurnal de vremuri î�ncercate, gânduri pentru 
posterioritate

Dragă jurnal,
Au trecut mai mult de două săptămâni de când 

stăm î�n auto izolare. Lucrurile s-au mai as�ezat, iar î�n 
locul nelinis�tii s� i-au făcut aparit�ia sperant�a s� i curajul. 
Da, poate că î�ncă mai e mult până să revenim la viet�ile 
noastre de dinainte de pandemie, î�nsă un lucru e cert 
– mindset-ul meu e diferit. Din momentul î�n care am 
î�ndrăznit să accept nesigurant�a s� i frica, s-a as�ezat s� i 
linis�tea alături de ele s� i acum, cea din urmă pare să 
domine situat�ia.

https://www.instagram.com/p/B-PXzL5AzAJ/
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Dragă jurnal, statul î�n casă nu e infernal
Viat�a ne stă î�n alegeri pe care le facem zi de zi. S� i 

da, libertatea ne e acum mai î�ngrădită decât de obicei. 
Azi nu mai putem ies� i din casă fără un motiv î�nteme-
iat. De călătorit, ce să mai vorbim? Dar suntem nis�te 
norocos�i! Avem toată libertatea din lume ca să petre-
cem timp î�n propriul nostru regat s� i-n locul pe care-l 
numim acasă. Putem să ne î�ngrijim, să facem inspect�ii, 
să identificăm unde-i nevoie de revizii s� i chiar să ne 
apucăm de lucru. S� i putem să ne î�ngrijim s� i de exterior 
(casă), dar mai ales de interior (mintea noastră), căci 
avem s�ansa să petrecem timp cu noi.

As�a că aleg să văd oportunitatea î�n toată această 
poveste. Î�t�i las aici o listă cu idei de activităt�i pe care le 
pot�i face î�n casă. Sper să-t�i vină î�n ajutor.

Cites�te
Fă mis�care! (Eu am ales yoga, dar pot�i face orice t�i 

se potrives�te)
Fă un curs online
Apucă-te de acel proiect do it yourself pe care-l tot 

amânai
Pictează sau desenează
Fă-t�i ordine î�n dulap, pe desktop s� i î�n gânduri
Gătes�te ceva nou
Sună-t�i prin videoconferint�ă familia s� i prietenii 

(tehnologia ne aduce î�mpreună s� i de aceastsă dată!)
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Fă un curs online (sau mai multe!) – multe univer-
sităt�i s� i-au deschis port�ile virtual s� i ne oferă acces gra-
tuit la cunos�tint�e

Î�nvat�ă o nouă limbă străină sau o nouă aptitudine
Uită-te la filmele de pe lista ta
Fă-t�i liste cu locurile î�n care vrei să călătores�ti
Construies�te un plan de afaceri
Dormi!
Dragă jurnal, cărt�ile fac universul mai put�in banal
Recunosc, citesc mult î�n această perioadă. S� i au 

ajuns nis�te cărt�i superbe prin mâinile mele zilele aces-
tea. Ele mă ajută să călătoresc, chiar dacă fizic sunt î�n 
apartamentul din Cluj. As�a că citesc cu atât mai mult s� i 
descopăr nenumărate minunăt�ii. Una dintre aceste 
cărt�i e “Fata de la Savoy” – î�t�i spun acum ce lect�ii am 
extras din ea î�n aceste vremuri î�ncercate.

[…]
Epilog
Dragă jurnal,
Î�mi doresc să rodească î�n noi răbdarea. Să găsim 

noi moduri de a ne cultiva creativitatea s� i să păstrăm 
î�n noi omenia.

Hai să construim î�n continuare: vise, planuri, omeni-
rea – chiar dacă facem asta de acasă. Asta ca să scriem 
mai apoi un jurnal de vremuri minunate!
https://lifestyledepoveste.ro/jurnal-de-vremuri-incer-
cate-ganduri-pentru-posterioritate/ 

https://lifestyledepoveste.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-ganduri-pentru-posterioritate/
https://lifestyledepoveste.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-ganduri-pentru-posterioritate/
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87. Catalin Suman (catalinsuman)

Am accept cu plăcere provocarea celor de la #act-
sipoliton, de unde tocmai mi-am făcut ultimele provi-
zii î�n materie de cărt�i (... tot e in trend să î�t�i faci provizii 
î�n perioada asta). Îar acum că m-am apucat de scris, 
observ că nu e numai “provocare” lor, ci s� i a mea, che-
ful de scris.... cam fuge de mine.

Sunt pe ultima 100m î�n lectura “Metoda GTD. Arta 
Productivităt�ii fără stres” de David Allen, s� i des� i e o 
carte pe care aproape am terminat-o, citind-o pe su-
port electronic, î�n ultima comandă mi-am luat-o s� i ti-
părită deoarece simt că voi mai avea nevoie de ea 
drept “ghid scris”.

Am mai citit câte ceva de “time management”, mă 
pasionează subiectul, î�nsă Metoda GTD mi-a oferit, de 
departe, cea mai parctică perspectivă asupra a ceea ce 
î�nseamnă managementul timpului s� i organizare î�n 
general.

“O sarcină lăsată neterminată rămâne netermina-
tă î�n două locuri — î�n locul efectiv al sarcinii respecti-
ve s� i î�n mintea ta. Sarcinile incomplete din mintea ta 
consumă energia atent�iei tale, î�n timp ce î�t�i macină 
cons�tiint�a.

— Brahma Kumari” 
Asta e ideea din mijlocul “ideii”.
Dacă te regăses�ti sau te surprinzi uneori (sau... de 

mai multe ori 🤪🤓) frustrat de task-urile alea puse 
î�n agendă dar incă, ...neatinse, atunci recomand cartea.
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Nu pot spune că a fost o carte us�or de citit, mi-a 
î�ncis un pic “ram-ul”🧐, î�nsă am căpătat o perspectivă 
nouă asupra ceea ce î�nseamnă organizare!

Dau provocarea mai departe... daca î�n perioada 
asta ai o carte de la #actsipoliton î�n mână, (dacă nu, 
vezi că ar fi interesant să le faci o vizită ...), spune-ne s� i 
nouă care e lect�ia, cu ce ai rămas!

88. Diana Matei

Ce fac î�n timpul petrecut acasă? Am î�nvăt�at ceva 
dintr-o carte citită recent? M-am gândit să as�tern gân-
durile aici.

26.03.2020
Jurnal de vremuri î�ncercate
Cum să î�ncep? Î�mi e greu. Sau cel put�in asta am 

crezut. Eu, cea mai sociabilă s� i disperată persoană de 
oameni, sunt î�nchisă î�n casă doar cu prietenul meu s� i 
pisica noastră. Am plâns acum 2 zile î�nainte să accept 
că totul e real. Sincer? Nu î�mi vine să cred ca am prins 
o asemenea pandemie î�n viat�a asta. Mă bucuram de 
filme s� i cărt�i cu subiect asemănător, lăsându-mi ima-
ginat�ia să-s� i facă treaba, gândindu-mă ce as�  face î�ntr-o 
situat�ie de genul? E nasol când imaginat�ia devine rea-
litate. Dupa o zi de frustrare presărată cu plânsete de 
neputint�ă, am decis că vreau să văd partea bună a lu-
crurilor. Destul de mică, dar hei...există. Î�n sfârs� it am 
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mai mult timp pentru mine. Pot sta degeaba toată 
ziua, fiind o lenesă din fire, să î�mi citesc cărt�ile strânse 
î�n ultima vreme, vizionând episoadele noi din seriale-
le pe care le-am lăsat î�n urmă, pot să dorm oricând î�mi 
e somn, chiar dacă e 10 dimineat�a sau 2 după amiaza. 
Când totul era normal, ardeam de dorint�ă după as�a 
ceva. O chestie m-a pus pe gânduri î�nsă. Ultima carte 
terminată recent a fost “Puterea Prezentului” de Ec-
khart Tolle. Să fi simt�it ceva î�n subcons�tient? Uite cum 
omul ăsta m-a făcut să suport mai bine toată perioada.

M-a făcut să reî�nvăt� să trăiesc î�n prezent. Am s�tiu 
s� i am uitat. Mi-am adus aminte să privesc copacii î�n 
cel mai frumos moment al viet�ii lor, când î�nverzesc, că 
ce moment putea să î�s� i aleagă s� i virusul ăsta de a ne 
da viat�a peste cap, dacă nu primăvara când natura re-
vine la viat�ă? Apropo, primăvara e anotimpul meu 
preferat, fiind născută pe 28 aprilie, imaginat�i-vă chin 
pentru mine. S� i uite mă cum stau eu mândră bălancă 
pe geam, 2-3 ore pe zi, privind natura care se vindecă 
î�n această perioadă, lăsând-o s� i oamenii î�n pace. E o 
chestie bună s� i î�n toată pandemia asta.

Revenind la carte, m-a ajutat mult să suport situa-
t�ia. Sunt momente î�n care simt că opresc timpul î�n loc 
s� i cons�tientizez multe piese care-mi lipseau din minte 
pe care nu le trăisem cons�tient. S� i cumva, mi-a făcut 
bine această lectură, mai mult decât as�  fi crezut. Chiar 
dacă î�ntâlnirile cu oamenii dragi le fac pe video, mă 
simt mai ancorată î�n timp, mai interesată, mă bucur 
de acel prezent, atunci s� i acolo, negândindu-mă ce voi 
face mâine. As�a că nu simt nici o presiune, nu î�mi vine 
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să mă sui pe peret�i pentru că sunt î�nchisă î�n casă. Mă 
bucur de pisica mea, de prietenul meu, de băile lungi 
s� i dese. De mine. Asă că momentan, nu mai simt că 
scriu î�ntr-un jurnal de vremuri î�ncercate, ci de cons�ti-
entizare...cât de mici suntem, î�ntr-o lume atât de mare.
https://www.facebook.com/jebs.diana 

89. Cristian Berbece

Astăzi am ales ales să fac ceva util de Coronavirus, 
mai precis un nou close review, că a trecut ceva timp. 
De data aceata am ales “Hippie” un bestseller autobi-
ografic semnat de renumitul Paulo Coelho s� i filmul 
“10 Regole per fare innamorare” scris s� i regizat de 
Cristiano Bortone. Am ales să cuplez cele două creat�ii 
î�n aceeas�i recenzie pentru că prezintă fiecare câte un 
protagnist masculin derutat de misterele viet�ii s� i mai 
ales foarte pierdut n tainele dragostei. Trebuie să re-
cunosc că acest articol reprezintă o promisiune de la 
trilogia de articole despre SMS by Biz, impulsionat s� i 
de o provocare. 

Paulo din “Hippie”
Paulo este un tânăr brazilian, de 23 ani, ce fuge 

pentru a doua oară de acasă, î�ncercând să amâne res-
ponsabilităt�ile viet�ii de adult, mai ales că act�iunea se 
petrece î�n perioada anilor 1970. Visul lui era să devi-
nă scriitor. Cartea este plină de culise ale lumii hipste-
rilor, adeverind mituri ca amorul liber s� i “pos�ta 
invizibilă”, adică informarea transmisă prin viu grai, 

https://www.facebook.com/jebs.diana
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î�ntre hipiot�i. “Hippie” scoate la iveală de asemenea as-
pecte negative ca s� i discriminarea, felul cu priveau s� i 
tratau oamenii hipiot�ii, mai ales cei din t�ările comu-
niste. Ca reper pentru călătorii hipiot�i din î�ntreaga lu-
mea era cartea “Europe on 5 Dollars a Day” de Arthur 
Frommer cu destinat�ie Piccadilly Circus din Londra s� i 
Piat�a Dam din Amsterdam. La aceasta se adăuga s� i 
“Dimineat�a Magicienilor”, semnată de Louis Pauwels 
s� i Jaques Bergier, ce seta ca destinat�ie Machu Picchu. 
Aceste cărt�i erau s� i ghidul lui Paulo prin lumea sa de 
solo traveler. Des� i “Hippie” merge pe 2 fire narative, 
pentru î�nceput o să detaliem doar experient�a Machu 
Picchu, unde Paulo avea să treacă printr-o serie de 
aventuri, alături de prietena lui est-europeană s� i pu-
t�in mai vârstă.

5 hippie
Marco din “10 Regole pe fare innamorare”
Marco este un tânăr ce a renunt�at la facultate s� i la 

cariera de fizician pe care i-o făgăduise tatăl său. Este 
un personaj complex, interpretat de actorul Guglielmo 
Scilla, a cărui viat�ă este animată de colegii lui de apar-
tament s� i grădinit�a unde este voluntar. Copilăria sa a 
fost una plină de presiuni, când părint�ii lui, ce î�ntre 
timp au divort�at, l-au fort�at să facă tot soiul de lucruri 
care nu-i plăceau, ca î�nvăt�atul limbii chineze sau prac-
ticarea tenisului s� i urmarea studiilor superioare î�n 
domeniul fizicii. Ca viat�a lui să fie s� i mai complicată, o 
î�ntâlnes�te pe Stefania, de care se î�ndrăgoses�te pe loc, 



112

dar nu are curaj nici măcar se prezinte î�n fat�a ei. Per-
sonajul Stefaniei este î�nsus� it de actrit�a Enrica Pintore. 
Totul mergea din rău î�n mai rău, apartamentul fiind 
debrans�at de la curent,. Coincident�ă sau nu, Renato, 
tatăl lui Marco, interpretat de Vincenzo Salemme, î�s� i 
face aparit�ia la us�a. Cum va react�iona Marco la revede-
rea tatălui său, mare doctor plastician dar î�n acealas� i 
timp s� i un fustangiu? Carre este scopul vizitei lui 
Renato? Vom descoperi î�n capitolul următor.

Întoarcerea lui Paulo din Machu Picchu
Drumul către Machu Picchu, cu popas prin t�ări ca 

Bolivia, a fost presărat cu o mult�ime experient�e reve-
latorii atât pentru Paulo, cât s� i pentru prietena lui de 
pe atunci. Gres�eala lor a fost î�n momentul î�n care au 
decis să facă un popas la î�ntoarc,e î�n orăs�elul brazilian 
Vila Velha, un sit destul de necunoscut amatorilor, dar 
plin de format�iuni geologice spectaculoase. Fără să 
vrea, au picat î�n mijlocul războului de putere î�mpotriva 
comunis�tilor, mai ales că iubita lui Paulo avea pas�a-
port iugoslav. Au fost răpit�i din fat�a hotelului, iar de 
atunci Paulo nu mai avea să s�tie nimic despre iubita 
lui, el fiind torturat s� i sechestrat zile î�ntregi. Î�ntr-un 
final după ce s-au convins că nu sunt spioni, Paulo s� i 
iubita lui au fost eliberat�i, dar această amintire răma-
sese î�n minte eroului nostru drept una traumatizantă. 
După ce a fost refuzat de iubita lui î�n propunerea sa de 
a pleca î�ntr-o nouă aventură s� i implicit s� i părăsit, Pau-
lo nu se lasă s� i alege de data aceasta drumul Europei, 
spre Piat�a Dam apoi Piccadilly Circus. Era pe tren, deja 
aproape de granit�a cu Olanda, dar amintirile urâte, plin 
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de deja vu î�i reveneau lui Paulo, căci un argentinian ce 
se ivise î�n acelas� i compartiment, î�ncerca să-l atragă î�n 
lumea traficant�ilor de droguri….

Renato și lecția pentru Marco despre femei
Tătăl lui Marco este pus repede î�n tema de colegii 

lui de apartament despre lipsa de curaj a fiului î�n abor-
darea Stefaniei. Renata î�i desenează lui Marco pe tablă 
cele 10 reguli prin care pot�i face face o femeie să se 
î�ndrăgostească de el:

Cunoas�te-t�i prada.
Fă-te observat.
Compune-i o poezie.
Fii ironic s� i nerus�inat.
Prima seară trebuie să fie de neuitat.
După prima î�ntâlnire nu suna tu primul.
Profită de orice oportunitate.
Fă-te dorit.
Fă-o să apeleze mereu la tine.
Nu te oferi niciodată 100%.
regole 1
As�a ajunge Marco să î�nvet�e despre scriitori fran-

cezi, să se facă de râs jucând tenis, dar s� i să impresio-
neze cu empatia lui fat�ă de o ospătărit�ă, pe care o 
salvează de la concedier, dialogând ea î�n chineză. Marco 
se alege cu o invitat�ie la ziua Stefaniei, unde merge ne-
pregătit, nes�tiind că este o petrecere î�n lenjerie. Tot 
acolo descoperă s� i concurent�a, latino lover-ul Ettore, 
jucat de Giulio Berruti. Î�n fat�ă lui Ettore Marco simte 
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că nu are nici o s�ansă, mai ales după ce o dă î�n bară la 
aniversarea Stefaniei, aruncând tortul cu iarbă pe ma-
s� ina polit�iei. S� i totus� i Stefania î�l invită la o ies� ire cu 
cortul pentru admira stele…

Paulo și Karla spre Nepal
După ce trece cu bine de polit�ie la granit�ă, Paulo 

ajunge î�n Olanda, unde o î�ntâlnes�te pe Karla, î�n Piat�a 
Dam. După ce testează câteva exprient�e spirituale, 
printre care s� i “The House of the Rising Sun”, un loc 
unde drogurile s� i traficul de droguri curma viet�ilor 
oamenilor, Paulo este deturnat de Karla î�n drumul său 
spre Londra, mai exact Piccadilly Circus. Karla credea 
că Paulo î�i fusese făgăduit de divinitate ca partener de 
călătorie spre Nepal. Uimit de frumuset�ea ei, Paulo se 
lasă convins pe ultima sută de metri să-s� i ia bilet la 
Magic Bus, ce urma să facă câteva săptămâni, prin di-
ferite t�ări, cu o serie de experient�e s� i personaje care 
mai de care. Ce zicet�i, vor ajunge Paula s� i Karla î�n Ne-
pal s� i vor rămâne î�mpreună ca s� i un cuplu? Răspunsul 
este desigur î�n cartea ce costă put�in peste 30 lei. Este o 
carte care te ajută să călătores�ti măcar imaginar prin 
lume, chiar pe vremuri de Coronavirus.

4 hippie
Încercările lui Marco
Marco î�ncearcă să-s� i mult�umească pe toată lumea, 

chair s� i pe tătăl său, mint�ind un prieten a lui Renato, 
profesor de fizic, că teza lui de doctorat este materia 
neagră. Nici pe plan sentimental nu stă mai grozav 
Marco, căci î�n loc de o seară romantică cu Stefania, se 
trezes�te că defapt el era băiatul î�n plus, la o ies� ire 
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organizată de Ettore, care o mint�ise pe Stefania că o să 
fie o gas�că de mai mult�i prieteni. Marco o aruncă pe 
Stefania î�n brat�ele lui Ettore, din dorint�a de a arată că 
este un bărbat adevărat, când defapt este doar un im-
piedicat. Cu piciorul s�chiopătând, ajuns acasă singur, 
î�n propria mas�ina, tractată de bolidul lui Ettore, care 
era adorat de Stefania, Marco î�s� i revarsă nervii pe ta-
tăl său, căruia î�i spune că a renunt�at la facultate de 
cât�iva ani. Cam acesta ar fi finalul fimului sau… Nu 
vret�i s� i voi să vedet�i filmul? Eu l-am vizionat zilele 
acestea la tv, pe FilmBox.
https://berbececristian.wordpress.com/2020/03/30/hip-
pie-vs-10-regole-pe-fare-innamorare/ 

90. Luiza Poteca (luizacomenteaza.eu)

Î�n această perioadă stresantă trebuie să î�nvăt�ăm 
să ne bucurăm de lucrurile mici la care avem acces. 
Poate fi vorba despre un film genial, o carte care te t�ine 
treaz noaptea sau chiar de o cafea proaspătă s�i aromată. 
Pentru mine o astfel de bucurie o reprezintă scrisul. 

Jurnal de vremuri î�ncercate
Prima oară când s-a pus problema izolării eram la 

facultate. Discutasem cu colega de cameră dacă ar fi 
cazul să plecăm acasă s� i să facem naveta câteva zile. 
Nu cumva să ne prindă vreo izolare pe la cămin. Nu de 
alta, dar de câteva zile nu mai mergea apa caldă s� i nu 
se vedea vreo reparat�ie la orizont. Planurile noastre 
de navetă au fost repede dejucate de î�nchiderea fa-
cultăt�ii. Repede un bagaj plin de cursuri s� i caiete, 

https://berbececristian.wordpress.com/2020/03/30/hippie-vs-10-regole-pe-fare-innamorare/
https://berbececristian.wordpress.com/2020/03/30/hippie-vs-10-regole-pe-fare-innamorare/
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majoritatea goale fiindcă î�ncepusem doar de o săptă-
mână, luat ce mâncare mai era prin frigider s� i fuga 
acăsică. Hainele au rămas bine mersi î�n dulapuri. Vor-
ba mamei: S� i ? Unde crezi că le purtai?

Un bonus neas�teptat a fost faptul că stau la curte. 
Î�n felul acesta am posibilitatea să mai ies afară la o 
cafea cu mama ori să mă uit cum fratele meu se ia la 
bătaie cu labradorul. Eu î�ncă pariez pe câine. Adevăra-
tul câs�tigător rămâne oricum motanul Cereale de când 
l-a trimis pe frate-miu la urgent�e cu o mus�cătură bine 
plasată pe vene. Mă uit cu sperant�ă la hamster totus� i. 
S� i acesta trebuie luat î�n serios î�n lupta pentru supre-
mat�ie. L-a mus�cat atât de bine de nas pe motanul Miau 
î�ncât acesta trece cu sfială pe lângă cus�că lui acum.

Mai pot spune că î�n această perioadă am călătorit 
mai mult decât de obicei. Nu raportat�i asta î�ncă la au-
torităt�i. Mă refeream că am citit mai mult decât de 
obicei. Asta după ce am avut o perioadă î�n care nu am 
reus�it să citesc nici 50 de pagini pe zi. Ret�inet�i că sunt 
genul care termină o carte î�n maxim două zile. Dar am 
sperant�ă î�n continuare s� i mă uit către toate cărt�ile 
groase din bibliotecă, romane ce nu î�ncăpeau î�n ghioz-
dan s� i erau imposibil de citit pe sub bancă. Acum alta 
e povestea. Cum cursurile online pe care le fac nu sunt 
nici video, nici audio, să văd eu profesorul care mă 
mai prinde că citesc î�n timpul orei sale.

Ce e drept, dacă mă refer la facultate î�n perioada 
aceasta… mă ia durerea de cap. Semestrul trecut când 
am î�ntrebat de pdf-uri î�n sesiune ziceai că î�ntreb des-
pre monstrul din Loch Ness. Acum? Acum tot�i au 
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pdf-uri. Câte 25 de pagini pe curs. Î�ncă nu pricep î�n ce 
univers paralel predau dumnealor 25 de pagini î�n 100 
de minute. Concluzia? Î�n cazul î�nvăt�atului de acasă 
este nevoie de două ori mai multă muncă. Dacă î�nainte 
te puneai î�n bancă, î�t�i puneai pe chip figura de om in-
teligent s� i dădeai din cap la prof pentru prezent�ă, 
acum e nevoie de un referat ori de o temă.

 Lăsând la o parte acest inconvenient, e de t�inut 
minte să ne modificăm acatistele atunci când ne mer-
gem la Biserică. Tăiat�i doi, trei veris�orii de gradul 5 s� i 
pune-t�i acolo Netflix, Scribd s� i orice altă platformă 
care ne-a sust�inut î�n a nu î�nnebuni acasă. Eu cred că 
nu dau semne momentan de vreo afect�iune mentală. 
Î�nsă mă uit cu neî�ncredere către fratele meu. Îeri mi-a 
făcut micul dejun, iar azi mi-a adus ceaiul cu zahăr nu 
cu sare. Ceva clar se petrece. Totus�i nu mă pot hotărâ 
să î�l duc la psiholog î�ncă. Poate după ce î�l conving să 
î�nvet�e s� i table, că deja mă rog de două săptămâni de 
mama să joace cu mine.

Acestea fiind spuse, eu mă duc să fac curăt�enie î�n 
haine. Nu de alta, dar a trecut al treilea martie de când 
tot zic că verific ce haine mi-au rămas mici. S� i dacă nici 
acum nu o fac î�mi e că mă trimite mama la pâine î�n 
iulie î�mbrăcată cu pantalon raiat 3 sferturi. Vouă vă urez 
multă răbdare, cărt�i geniale s� i fie să nu vă pici wifi-ul 
ori curentul ( cum am păt�it unii azi noapte).
https://luizacomenteaza.eu/2020/04/01/jurnal-de-pandemie/ 

https://luizacomenteaza.eu/2020/04/01/jurnal-de-pandemie/
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91. Simona Husaru (magicbut3rfly)

Voi cum rezistat�i î�n perioada de pandemie s� i dis-
tant�are socială sau izolare? Eu î�ncerc să mă regăsesc 
mai bine, să petrec (s� i) mai mult timp cu mine s� i să 
citesc mai mult. Oare v-at�i gândit vreodată cum totul 
se poate schimba î�ntr-o clipă? Sau î�n câteva ore (sau 
zile î�n situat�ia prin care trecem)? “Salut, rămas-bun s� i 
tot ce se î�ntâmplă î�ntre ele” mi-a sărit î�n atent�ie atunci 
când am văzut-o î�n bibliotecă s� i m-am gândit că e per-
fectă de citit î�n această perioadă când trebuie să con-
s�tientizăm mai mult că ce avem acum poate să dispară 
î�n următoarea clipă, fie că e vorba de lucruri materiale, 
de persoane sau momente mărunte.
https://www.instagram.com/p/B-hg9vbJaEf/ 

92. Larisa Militaru (larisa.militaru)

Trecem printr-o situat�ie prin cu care nu mă gân-
deam că mă voi confrunta vreodată. Pe lângă acest 
virus nenorocit există s� i ignorant�a, indiferent�a, ires-
ponsabilitatea oamenilor. Îar acestea din urmă cred că 
sunt cele mai grave, pentru că atâta timp cât nu vom 
renunt�a la ele nu ne vom face bine.

Din păcate serviciul nu-mi permite să lucrez de 
acasă s� i sunt nevoită să merg la birou. Dar acest lucru 
nu m-a î�mpiedicat să-mi iau măsuri de sigurant�ă atât 
pentru mine cât s� i pentru cei din jur. Am norocul de a 
mă putea deplasa la serviciu cu mas�ina s� i nu sunt ne-
voită să iau un mijloc de transport î�n comun. Acesta 

https://www.instagram.com/p/B-hg9vbJaEf/
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este singurul traseu pe care î�l parcurg serviciu-acasă. 
Îar weekend-urile le petrec doar î�n casă. Exceptând 
situat�iile î�n care ies la cumpărături, dar se î�ntâmplă 
odată la 2 săptămâni sau î�n cazuri de maximă urgent�ă.

Ceea ce am î�nvăt�at de-a lungul timpului este să am 
răbdare, pentru că agitat�ia, nelinis�tea nu aduc nimic 
bun. Realizez pe zi ce trece cât de mult am gres� it î�na-
inte s� i cât de superficiali eram. Realizez care sunt lu-
crurile care contează cu adevărat. Î�n acest timp am 
citit „Secretele supreme ale î�ncrederii depline î�n sine” 
de Dr. Robert Anthony, iar unul dintre paragrafe m-a 
pus pe gânduri.

«Obis�nuint�ele te fac să fii persoana care es�ti. Este 
imposibil să realizezi o schimbare majoră î�n viat�a ta 
fără să desfaci strânsoarea obsesivă î�n care te t�in aces-
tea. Dacă nu es�ti, fericit, sănătos, calm, î�mpăcat sau 
dacă nu te pot�i baza pe propriile puteri s� i nu ai succes 
î�n fiecare domeniu al viet�ii, schimbarea obis�nuint�elor 
autodistructive ar trebui să devină o prioritate. »

Cât despre perioada când stau acasă am î�ncercat 
să î�mi găsesc tot felul de activităt�i cum ar fi: am citit 
mai mult, am făcut sport, am gătit, am vizionate seria-
le/filme.
https://larisam.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-act-si-
politon/ 

https://larisam.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-act-si-politon/
https://larisam.ro/jurnal-de-vremuri-incercate-act-si-politon/
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93. Diana Pața (pagini.din.octombrie)

Jurnal de vremuri incercate... de frici, de vise spul-
berate, de boli si ganduri negre, dar eu nu de prezent 
ma tem, ci de viitor, de momentul in care toata tevatura 
va lua sfarsit, iar oamenii vor uita din nou sa fie oa-
meni. Ne vom privi din nou cu ura, iar o sa traversam 
strazile pentru a nu da cu ochii de persoane pe care 
acum ne dorim sa le strangem in brate. Saptamanile o 
sa treaca, iar noi vom omite sa ne sunam familiile, sa 
ne iubim aproapele si sa avem grija de cei mai putin 
norocosi decat noi. O sa uitam din nou sa gasim bucu-
ria intr-o plimbare , invidia ne va fura inca o data zam-
betul de pe buze, iar empatia isi va lua zborul odata cu 
disparitia virusului.

Îndiferent de cat de mult va dura aceasta perioada, 
o sa intelegem oare ca singura certitudine pe care o 
avem despre noi este ca intr-o buna zi nu vom mai 
exista, ca nimic nu ne apartine cu adevarat si ca in viata 
fericirea cea mai mare vine din lucruri simple ?

Nu de boala ma tem, ci de faptul ca nu vom invata 
nimic din toata aceasta perioada.
https://www.instagram.com/p/B-r25YngWQH/ 

94. Alexandru Pleșea – psiholog
Timpul spre afară a devenit timpul spre înăuntru

Îzolarea, acest necesar spre linis�tea s�i relaxarea fizi-
ca, ne-a oprit să mai construim î�n afară s�i ne-a determi-
nat să construim î�năuntru. Cel put�in pe o parte din noi.

https://www.instagram.com/p/B-r25YngWQH/
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De când mă trezesc s� i până când mă culc, puterea 
izolării mă t�ine mai atent la mine decât î�nainte.

Î�nsă uite cum:
- Sfânta trezire de dimineat�ă este binecuvântarea 

faptului că î�ncă o zi î�mi mângâie existent�a, iar ca semn 
de recunostint�ă salut cu deplină cons�tinciozitate, de 
12 ori, Soarele, prin Surya Namaskar. Fie că soarele e 
la vedere sau nu.

- Mă î�ndemn să-mi pun trupul la mis�care 15 minu-
te după prin mai multe asane, pentru diferite glande 
endocrine î�n corp, spre marea lui bucurie.

- Pranayama – sau exercit�ii de respirat�ie cons�tiente 
sunt producătoare de energie pentru ziua ce urmează.

- Trag rapid nis�te minerale s� i săruri interzise î�n 
societate s� i mă î�nduplec după cu nis�te apă mucegăită, 
plină de enzime s�i oligoelemente, printre care s�i argila.

- După toate astea, arunc î�n stomac tot ce nu e din 
magazin s�i mă apuc de treaba de peste zi. Îar ziua este 
as�a:

- 1 h am de citit.
- 12 h de muncă de acasă prin: interviuri, scris, so-

coteli, direct�ii, planuri cu echipa mea
- 1 h de curat�are internă s� i externă.
- 8 h de somn.
- 2 h de pregătire a mai multor soiuri de alimente 

s� i mancaruri, netranzitate de consumerism, pentru 
a-mi asigura hrana cea benefică organelor mele inter-
ne. Doar prin ele pot trăi.
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- Î�n acea ora de citit, savurez cu mare drag au-
diobookurile celor de la ACT s� i Politon, î�n deplină ar-
monie cu iarba de afară. Uneori le pun î�n mas�ină î�n 
drumurile dintre oras�e. Cu multă străduint�ă mintea 
mea vrea să cuprindă spre evolut�ie, î�nsă s�tiu că nu e 
suficient doar să ascult sau să citesc, ci să practic din 
acestea.

Îzolarea este un bun necesar omului s� i un rău 
adus societăt�ii.

Societatea este compusă din alergătura, mis�carea 
s� i devotamentul oamenilor să-si ridice materia, prin 
ea. Societatea beneficiază de graba s� i rutina oameni-
lor, oferindu-le un vis care dispare pe măsură ce omul 
se apropie de sfârs� it, acesta văzându-s� i viat�a din spa-
te, prin regrete sau victorii.

Măsura societăt�ii este omul, care doar prin propria 
lui putere poate face pentru el un bine, acumulând, 
crescând, î�nvăt�ănd s� i dăruind sufletului sau doar din 
ce are, s�tie s� i face. Doar as�a alt�ii, pot î�nvăt�a de la el.

95. Anca Maftei – psihoterapeut
https://www.facebook.com/watch/?v=248348359670915 

96. Gabriel Dinu – psiholog
https://www.facebook.com/watch/live/?v=22646232571
75622&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/?v=248348359670915
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2264623257175622&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2264623257175622&ref=watch_permalink
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97. Iacob Bindiu (bindiuiacob)

JURNAL DE VREMURI ÎNCERCATE

As�  spune greu î�ncercate. Dar as�  păstra o notă po-
zitivă. Ceea ce se î�ntâmplă î�n lume, zi de zi, este haos 
s� i ordine totodată. Perioada prin care trecem acum, 
aduce cu sine atât plusuri cât s� i minusuri. Împortan-
tă este raportarea noastră, a fiecăruia. Desigur, multe 
se vor schimba s� i realitatea de altădată va capătă un 
nou sens.

Acum, suntem separat�i de persoanele dragi. S� i 
eventual vom pierde. Pierdem individual, dar vom 
câs�tiga î�mpreună.

Suntem departe fizic de persoanele dragi, dar cred 
că suntem mai î�mpreună ca niciodată. Ne ajută tehno-
logia... S� i această î�ns� iruire de fraze ar putea continua 
as�a, mult s� i bine.

Împortant este să fim optimis�ti. Să ne continuăm 
drumul nostru s� i să ne adaptăm, să fim deschis� i la 
schimbare s� i s-o acceptăm.

Î�nsă dacă ar fi să rezum această perioadă î�n câteva 
cuvinte, acestea ar fi: asumare; claritate; cons�tientiza-
re s� i iubire. Ordinea vă las pe voi s-o aleget�i.

As�  î�ncheia acest jurnal cu următorul citat:
„Oferă act�iunilor din prezent sens s� i important�ă. 

Oferă un cadru care limitează incertitudinea s� i anxie-
tatea.” - Jordan B. Peterson
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98. Selene (selenardesign.blog)

Acum as vrea sa prind o raza de soare dar n-am 
noroc.. soarele nu ajunge la mine in casa nici un minut 
al zilei. Btw eu tot prin casa , Pandemia-i tot p-aici. 
Jurnal? N-am scris nici unul pana acum. Doar incepu-
turi fara sfarsit.

Ok, poate am eu acum o dispozitie melancolica si 
sentimentalista.

Ce voiam sa zic e ca o sa fie bine. (Îar ma-ncurajez 
acilea singura) Pana cand o sa simt in palme sau pe 
fata urmatoarea raza de soare, ma bucur de umbra :) 
(cu temperaturile de afara chiar ma bucur ca am 15 gra-
de in casa).

Sa ne auzim cu bine din autoizolare si cu 
megadistantare.
https://www.instagram.com/p/CAZyBiGJ6iW/ 

https://www.instagram.com/p/CAZyBiGJ6iW/
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