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„Bienvenue à Monaco-Monte Carlo”
Impresiile despre această întâlnire mondială a 

strategilor implicaţi în arta de a îmbătrâni frumos şi 
sănătos încep undeva în gara din Monte-Carlo, o grotă 
super luminată, săpată undeva în stâncă. La ieşirea 
din subteran rămâi uimit, peisajul este incredibil 
pentru ochiul nostru care nu este obişnuit să vadă în 
aceeaşi imagine munţi şi mare. Alpii se aştern până la 
malul Mediteranei. Oraşul este construit pe verticală, 
în arhitectura perfectă a unui amfiteatru şi poate fi 
străbătut cu piciorul de la un capăt la altul sau cu mici 
autobuze ecologice. Totul pare a fi o bijuterie imensă, 
foarte bine îngrijită, plină de flori, verdeaţă, între 
colţuri de stâncă. Din partea cea mai înaltă a oraşului 
poţi să cobori printr-un păienjeniş de străzi, scări, 
tuneluri, lifturi, undeva jos pe malul  Mediteranei. Malul 
Mediteranei e presărat cu palmieri, bananieri, portocali, 
lângă zona multinaţională de yahturi ce plutesc leneşe, 
ancorate în golfurile Fontvieille şi Hercule.

Numele şi chipul prinţesei Grace te însoţesc 
pretutindeni în Monaco : teatru, operă, Forumul 
Grimaldi, parcuri, Cazinoul Monte-Carlo, părând a fi 
spiritul ocrotitor al acestor locuri.

Congresul s-a desfăşurat la Forum Grimaldi, lângă 
o minunată grădină japoneză, sub înaltul patronaj 
al prinţului Albert II de Monaco. În sălile Forumului 
Grimaldi s-au ţinut discursuri, au prezentat lucrări 
distinşi experţi internaţionali în medicina anti-aging, 
chirurgie estetică, dermatologi , endocrinologi, gastro-
enterologi,  farmacişti, nutriţionişti etc. Noua abordare a 
congresului mondial -2009- subliniază rolul educaţional 
transversal pentru implementarea acestor „aspecte noi” 
în medicină, cu o combinare a metodelor sigure anti-
aging noninvazive cu cele invazive .

Acum, la câteva zile după încheierea congresului, se 
conturează concluzia : totuşi să îmbătrâneşti frumos este 
jumătate artă, jumătate ştiinţă.

Obiectivele reprezintă piste de aterizare a viselor, un 
vis împlinit la Monte-Carlo.


