
Anti-Aging

24 Nr. 4 / mar-apr 2009

Limba română este saturată de anglicisme 
(englezisme). Unul tare folosit este lifestyle, adică 
modul cum trăim. Trăim obişnuit într-o stare de bine, de 
echilibru cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu mediul natural, 
social, profesional.

Hotărârea cum trăim ne aparţine mereu, 
întotdeauna. Dincolo de ce, cât şi cum mâncăm, ce, cât şi 
cum bem, cu ce şi cum ne îmbrăcăm, cu ce ne încălţăm, 
cât, când, cum şi unde dormim, poate chiar înainte de 
toate acestea care au legătură cu supravieţuirea, stilul 
de viaţă înseamnă cum privim viaţa noastră, cu ce inimă 
ne avântăm în existenţa zilnică, cum primim şi cum 
privim tot ceea ce ne vine de la viaţă şi de la ceilalţi 
oameni.

În mod subconştient cu toţii acordăm o importanţă 
mai mare primelor, celor materiale, decât atitudinii 
noastre interioare faţă de viaţa însăşi. 

Această atitudine condiţionează modul în care 
facem faţă provocărilor şi problemelor, situaţiilor 
stresante sau plăcute, evenimentelor şi persoanelor.
Adagiul antic  “Mens sana in corpore sano” nu  şi-a tocit 

încă sensul, nici sfatul strămoşesc că buna măsură în 
toate aduce fericire. 

Mai ţărăneşte spus, degeaba ne preocupă filosofiile 
orientale şi originea Universului dacă nu ne îngrijim de 
corpul nostru ca să-i dăm hrană, îmbrăcăminte, mişcare, 
odihnă şi mulţumire.

Tot atât de adevărat este că degeaba ne ocupăm de 
trup dacă nu purtăm şi grija sufletului. Privim surprinşi 
cum pisoiul favorit mănâncă iarbă şi corpul nostru ştie 
de ce are nevoie, numai că noi am uitat să-i auzim 
şi  să-i ascultăm semnalele. Este un truism că viaţa 
omului contemporan s-a îndepărtat de cele fireşti, de 
natura însăşi. Mitul tinereţii fără bătrâneţe va dăinui cât 
omenirea.

Chirurgia plastică şi estetică, măsurile medicale 
împotriva îmbătrânirii ne pot ajuta în bună măsură, pot 
corecta imperfecţiuni de aspect şi formă, dar efectul 
acestor reuşite nu va fi complet dacă noi înşine nu 
operăm o schimbare a atitudinii faţă de noi înşine, faţă 
de ceilalţi, faţă de viaţă. 
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