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Încerc de ceva vreme să scriu un text despre ceea 

ce înseamnă responsabilitate și grijă față de mediu 

și folosirea cu cap a resurselor pe care le avem la 

îndemână, despre echilibru și despre armonie cu 

tine, natura și familia.

A trebuit să fug din București ca să găsesc acel timp 

de emoție potrivită pentru a scrie despre toate 

acestea și despre familie, despre a cheltui cu cap 

și de a te bucura de ceea ce ai și de ceea ce îți face 

bine.

Yuga este un concept care vrea să îmbine prezentul, 

lucrurile bune și experiențele pe care ni le ofereau 

părinții noștri și viața în condițiile calculatorului, a 

online-ului, a stresului și dorinței de a acumula fără 

să ne bucurăm de PREZENT.

Aici intervine yuga sau mai corect conceptul yuga 

care, în primul rând nu este o greșeală de typo așa 

cum poate ar zice unii …ci este un concept vechi, 

ancestral care face trimitere către armonie, 

echilibru, respect față de natură.

De ce spun asta? Pentru că atunci când anunți așa 

ceva automat tot ce urmează trebuie să 

evidențieze acest tip de misiune, viziune și set de 

valori.
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Știi că atunci când îți cumperi ceva, aduci ceva în casa ta …o 

faci pentru că “te reprezintă”? Ei bine fix așa este și discuția 

de față, yuga este un brand care reprezintă sau încorporează 

multe dintre lucrurile în care cred și care fac parte din viața 

mea; lucruri pe care vreau să le transmit copiilor mei; lucruri 

pe care vreau să le trăiesc firesc în fiecare zi. Poate că pare 

prea poetică abordarea, dar dacă stai să te gândești și TU 

puțin, sunt sigur că îmi vei da dreptate. NU cred că îmi vei 

spune că te înconjori de chestii care sunt false de dragul 

statusului social, că trăiești nesănătos în mod intenționat și că 

nu îți pasă de ce lași în urmă. Dacă ai zis măcar un DA, atunci 

viitorul nu va fi unul foarte liniștit.
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FAPTELE BUNE NU RĂMÂN 
NERĂSPLĂTITE

Atunci când oferi din suflet și fără interes, lucrurile 

se vor întoarce către tine. Asta cred eu și asta 

mi-a demonstrat până acum viața. Indiferent că sunt 

momente mai grele în viața fiecăruia dintre noi, lucrurile se vor 

echilibra într-un final, mereu se întâmplă așa pentru că nimic 

nu se pierde, totul se transformă - spune o vorbă a unui om cu 

mult mai inteligent decât mulți dintre noi.
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UITĂM SĂ FIM FERICIȚI!

Ieșirea din capitală te obligă de multe ori să te organizezi mai 

atent decât o faci în mod normal. Statul zi de zi între betoane 

te aruncă într-un ritm pe care nici nu îl mai vezi ...listele de 

cumpărături, orele de plecare și venire acasă, lăsatul 

și luatul copiilor de la școală ...etc. Deja este un automatism la 

un interval regulat legat de lucrurile pe care le cumperi, nu mai 

citești eticheta produselor ...le-ai cumpărat odată de mult 

și deja nu te mai gândești dacă s-a schimbat ceva ...suntem 

niște mici roboți care își cheltuiesc mai mult de jumătate din 

bani pe mâncare, strângem bani pentru concedii mai scumpe 

decât ne permitem, luăm mașini care costă mai mult decât 

apartamentele în care locuim și ...uităm de noi, de prezent, de 

lucrurile care ne fac, care ne făceau FERICIȚI. Am dreptate? 

Poate la mașină am exagerat puțin, dar nu cu mult. 
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CUMPĂRĂTURI 
CA LA MAMA ACASĂ

Când ați fost ultima dată la piață, să luați de la țărani legume, 

fructe, ouă, lapte? Părinții noștri o făceau on a regular basis, 

noi ...mai avem parte de așa ceva când mergem cu ei sau când 

ne dau ei. Când mergeți la mama în vizită și serviți o ciorbă 

făcută cu o găină de curte nu-i așa că este super gustoasă?

Ce vreau să spun este că am ajuns să ne obișnuim cu multe 

chestii care considerăm că ne fac viața ușoară, și poate chiar o 

fac, dar de fapt uităm de noi. Ajungem să trăim mult în viitor și 

prea puțin în prezent. 
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AI GRIJĂ SĂ FACI CELE MAI 
BUNE ALEGERI

Acum aproximativ 10 ani am decis să alerg în mod serios și 

susținut. Mai în glumă sau mai în serios este complicat să faci 

acest lucru atunci când mănânci rău, neechilibrat, ingrediente 

cu proveniență îndoielnică, cu alte cuvinte nu merge treaba cu 

o porție de cartofi prăjiți, shaowrma cu de toate și ceva E-uri 

pe post de dulce. Era nevoie de o schimbare și asta a

însemnat că am început să fiu atent la ce pun în coș, pe 

aragaz, în gură. La acel moment posibilitatea de a avea tot ce 

îmi trebuia sub un singur acoperiș nu se găsea în țara noastră. 

Nu aș ști să spun când a apărut prima opțiune, dar știu că din 

acel moment am început să citesc eticheta mai atent să 

verific proveniența celor cumpărate, să caut produse locale, 

să încerc să fiu cât mai prietenos cu sănătatea mea și cu 

mediul înconjurător.

De altfel atunci când alergi sau stai în șaua bicicletei e bine 

să inhalezi cât mai puține noxe, ceea ce în Capitala noastră 

dragă, și nu numai, e cam greu.

Ceea ce atunci, în 2011, era greu, acum este cu mult mai ușor. 

Bula din care fac parte eu este preocupată de multe lucruri 

care mă preocupă și pe mine și de aici și apariția unor afaceri 

care strâng sub același acoperiș cât mai multe produse

naturale și, evident, sănătoase; produse care au prețuri 

accesibile și aduc stare de bine mie și întregii familii.
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CONSUMERISMUL 
DEVINE O PROBLEMĂ

Cumpărăturile de zi cu zi, chiar sunt cumpărături de zi cu zi, 

pentru că luăm strictul necesar cu lucruri la minim în 

“debara”. În loc de un cărucior plin ochi la final de săptămână, 

mergem zilnic sau la două zile cu o pungă …sacoșă de pânză 

în care punem ce ne trebuie pentru seara respectivă și prânzul 

de a doua zi. Pandemia ne-a învățat că putem comanda online 

de fiecare dată când alte aspecte ale vieții sunt mai 

complicate. Nu mai folosesc/folosim de mult pungi de plastic 

și am trecut și la pungi refolosibile pentru legume și fructe.

Am redescoperit piața de legume și fructe unde poți găsi 

multe lucruri la fel de naturale precum produsele etichetate 

BIO de prin magazine și îmi place sentimentul pe care îl am 

după ce am “făcut piața” precum o face tatăl meu. Cireașa 

de pe tort este probabil că nu mai arunc mâncare!

Cu alte cuvinte bugetul de hrană al familiei este cu mult mai 

echilibrat și mai ușor de controlat.
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NE PREOCUPĂ GRIJA FAȚĂ 
DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

În alegerea oricăror produse - de la mâncare până la 

electrocasnice sau destinații de vacanță - am în primul rând 

grijă pentru mediu sau ca acesta să fie cât mai natural și

nealterat de poluare. 

Nu vreau să sune propagandistic, dar chiar am grijă la ce pot să 

reciclez, la ce clasă de consum are mașina de spălat sau becul 

din bucătărie sau consumul autoturismului (sunt în căutare 

susținută pentru o mașină electrică).

Am descoperit, fără să sune pretențios, că echilibrul oferit de 

acest nou stil de viață îmi oferă o liniște în familie care îmi dă 

șansa să mă bucur mai mult de familie, de timpul cu ei și de ale 

mele hobby-uri.

Închei poate cu ce trebuia să încep …nu sunt sfaturi, ci 

observații personale transformate într-un obicei de consum.

Știți acele cărucioare pe care mulți dintre noi le umplem până 

la refuz foarte des, ei bine, noi (pentru că fac referire la familia 

mea) ne-am schimbat abordarea față de cumpărături și alte 

câteva aspecte din viața noastră.
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