
Activez în domeniul business-ului
internaţional de la începutul 
carierei mele, cu tot ce presu-

pune asta: corespondenţă multă în mai
multe limbi străine, călătorii, interac-
ţiune profesională cu cetăţeni străini,
mese de afaceri, participări la târguri şi
expoziţii internaţionale, recepţii etc.

Astfel, am avut plăcerea de a îmbina uti-
lul cu plăcutul întotdeauna, de a practica
o meserie care s-a potrivit mănuşă cu
felul meu de a fi şi implicit de a pune ba-
zele unui stil de viaţă. Curiozitatea care
mă defineşte, însă, şi-a pus amprenta şi,
în pofida unui program destul de încăr-
cat, am încercat să împletesc plăcutul cu
utilul, făcând loc, spre exemplu, unei vi-
zite nocturne a oraşului chiar după o zi
lungă şi obositoare la un târg sau după
şedinţe de negocieri dure.

Aşadar, mereu am făcut loc în viaţa mea
diverselor experienţe, care mai de care
mai interesante. Mai ales călătoriile vin
cu posibilităţi infinite de a te integra,
pentru un timp oricât de scurt, în viaţa
acelei ţări, a acelui oraş sau ţinut. Eu şi
ceilalţi membri ai familiei mele, de
pildă, încercăm pe cât posibil să colec-
ţionăm senzaţii minunate în vacanţe, lo-
cuind într-un apartament închiriat în
inima vreunui oraş, încercând să deve-

nim parte integrantă, mergând să facem
mici cumpărături la prăvăliile din zonă,
savurând cafeaua şi micul dejun în casa
noastră temporară. Am stat aşa în cas-
tele, mai noi sau mai vechi, în case 
tipice bretone, în clădiri medievale flo-
rentine sau apartamente pe canalele 
Amsterdamului, inspirând prin toţi porii
energii seculare, care îţi dau o senzaţie
de adânc respect şi bucurie totodată. Pe
de altă parte, rusticul vine cu partea sa
de efect – imaginaţi-vă cum este să
mergi în piaţa de peşte din Dubai şi să
mănânci peşte local, proaspăt şi nemai -
întâlnit, preparat într-o bucătărioară,
stând la o masă acoperită cu ziare, sau să
faci conversaţie „de salon” în pirogă, cu
un băştinaş ce poartă doar o fustă din
mărgele, undeva, în America de Sud.
Desigur că mi-a plăcut şi să mă trezesc
mai devreme în fiecare dimineaţă şi să
merg să-mi fac porţia de înot la etajul 56,
la Infinity Pool a hotelului Marina Bay
Sands, întâmpinând primele raze ale soa-
relui în Singapore, sau să savurez un
pahar de Prosecco la Waldorf Astoria
Hotel în New York, şi nu mai puţin, să
locuiesc la Sinaia într-o vilă cu istorie,
construită odată cu castelul Peleş.

Ce vreau să evidenţiez este curiozitatea
de a încerca felurite situaţii, unele chiar
amuzante, precum mersul la toaleta din

holul unui hotel de lux de pe Rodeo
Drive sau statul la coadă la Café Florian.
Evident, am încercat o dată şi schiul în
Dubai, dar şi mersul cu ricşa în traficul
infernal din Hanoi – un sport extrem, în-
trucât îmi place să „colecţionez” şi mici
aventuri.

Micul dejun în faţa unei ferestre deschise
spre zorii trandafirii ce au la poale Parisul
sau un cappucinno savurat pe îndelete,
privind spectacolul străzii în Milano,
sunt, de asemenea, clipe minunate pe
care le preţuiesc enorm.

Sigur, veţi gândi că sunt extrem de no-
rocoasă că am avut asemenea ocazii de
a călători şi de a trăi astfel de experienţe
– ceea ce este adevărat – însă eu vreau
să reliefez atitudinea pozitivă faţă de
viaţă şi dorinţa de a învaţa şi de a deveni
mai bun, împărtăşind bucuria cu alţii.
Căci toate aceste trăiri au pus bazele fi-
lozofiei Porphyras: aceea de a aduce bu-
curie. Scopul meu este, practic, de a
împărtăşi din stilul meu de viaţă tuturor.
Prin creaţiile Porphyras doresc să aduc
un strop din bucuria de a trăi frumos, de
a savura, împreună cu ceaiul sau ca-
feaua, imaginile care mi-au bucurat, la
un moment dat, ochii şi simţurile.
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