Carti, Viata si …Golf
Imi place sa vizitez locuri din lumea cea larga si locuri din lumea noastra interioara. Imi place
sa privesc, sa visez, sa cunosc oameni , sa experimentez .
Imi place sa citesc. Pentru mine, orice carte citita este o fereastra dinspre Lume catre mine.
Imi place sa scriu. Orice experienta pe care eu o traiesc poate fi, atunci cand este impartasita
si altora, o fereastra dinspre mine catre Lume. Citind, scriind si traind lucruri noi, privesc
mereu prin ferestre deschise.
Editura Ascendent, pe care am infiintat-o in 2005, este o cale prin care invit oamenii sa
devina ei insisi Lumi Unice in care sa calatoreasca; o cale presarata cu carti, cursuri,
evenimente, reviste , articole prin care fiecare din noi poate sa se mai apropie cu cativa pasi de
sine insusi si de ceilalti. O cale ascendenta. Pentru ca atunci cand invatam, crestem. Fiecare in
ritmul lui, la timpul lui, in felul lui. Primind, daruind. Dand examene. Jucandu-ne.
Evoluam.Ne Transformam.
De ce am ales sa calatoresc in lumea golfului ?
…Pentru ca nu stiu ce alt loc si ce alt joc ne poate oferi, asa cum ne ofera golful, posibilitatea
de a experimenta, exact ca in viata, risc si prudenta, spontaneitate si planificare, incredere si
deznadejde, incantare si epuizare, prietenii durabile si adversitati ocazionale, reguli si tentatia
de transgresare a lor, drumuri drepte si ocolisuri, zambete si strigate de furie, curaj si lasitate,
fericirea de a fi invingator si lacrimile vazute sau nu, ale esecului…
Imi este de ajuns si o ora de joc pe un teren de golf ca sa ma reconectez (in caz ca ma
deconectasem) cu Lumea si cu Viata, asa cum sunt ele, ca sa ma regasesc (in caz ca ma
pierdusem) pe mine insami, asa cum sunt , sa ma bucur pur si simplu de tot ce exista…
Pe terenul de golf imi pot vedea limitele si vazandu-le, pot alege sa le transform in resurse ori
pur si simplu sa le respect. Acolo reusesc sa pricep ca simpla intentie nu este suficienta pentru
a ajunge la un rezultat asa cum nici cele mai performante strategii nu sunt o garantie a
succesului.
Golful pentru mine este un prilej inedit si provocator de a invata lucruri noi si de a-mi
reaminti lucruri uitate. Golful este o fereastra catre Natura dar si un capitol dintr-o carte
despre natura umana. Golful poate fi doar un joc. Sau poate fi o intreaga scoala despre noi
insine si despre Viata.
Ma bucur ca prin parteneriatul dintre Editura Ascendent si Lac de Verde, am prilejul sa-i
invit pe oameni sa aduca mai mult cer, mai mult soare, mai mult zambet, mai multa relaxare
in viata lor …

Ma bucur ca am prilejul sa le propun oamenilor sa vina un pic mai aproape de ei insisi, de
mintea, de trupul, de sufletul lor, citind carti, jucand golf, fiind alaturi de familie si prieteni in
mijlocul Naturii…
De ce…,,Lac de Verde,, ?
Magia unui loc e greu de prins in cuvinte. Este nevoie sa vii aici, sa simti in nari parfumul
florilor, sa lasi verdele crud al ierbii sa te atinga, sa iti lasi privirea sa caute cerul printre
crengile copacilor batrani, sa iti lasi gandurile sa taca si sa asculti cantecul pasarilor.
Se spune ca omul sfinteste locul. ,,Lac de Verde,, e un loc minunat prin natura si prin esenta
lui. Iar oamenii care isi pun aici atentia, timpul, energia, sufletul , ii dau o frumusete,o energie
si o valoare aparte.
,,Lac de Verde,, este un timp si un spatiu din care ma bucur sa fac parte.
Meriti sa fii aici, fie si pentru o particica dintr-o zi. Vei reveni !
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