
 UPB:  Stim ca esti fericita mamica a 
doi baietei minunati. Ce inseamna 
pentru tine sa fii parinte?

CG: Hahaha! Vezi care este reacția 
spontană la întrebarea asta? Pentru că 
mă gândesc la Cristela cea de dinainte 
de a fi părinte și la Cristela cea de acum 
și uite, îmi vine să râd. În hohote. A fi 
părinte înseamnă pentru mine a fi elev 
la școala vieții. Copii sunt un dar de la 
Dumnezeu, însă în ce constă utilitatea 
darului? Ei bine, copiii noștri sunt 
profesori trimiși să ne mântuiască. 
Dar asta doar dacă avem răbdarea și 
deschiderea necesară către noi 
perspective, către informație și 
î nțe l e ge re ,  căt re  c u n o a ște re a 
interioară. 

Se spune că atunci când scriem 
d e s p r e  o a m e n i ,  î n to td e a u n a 
cuvintele vor fi prea puține să putem  
defini cu exactitate întreaga lor 
valoare. Cu toate acestea, ne-au fost 
date cuvintele să putem comunica cu 
semenii noștri, ne-au fost date să 
putem exprima ceea ce trăim. 
 Prin cuvinte simple dar pline de 
valoare, veți găsi mai jos un interviu, 
pe care Cristela Georgescu l-a oferit 
revistei noastre, pentru a-l împărtăși 
cu voi, dragi părinți. 
Pe Cristela  am avut plăcerea să o 
cunostem în cadrul unei conferințe pe 
care aceasta a susținut-o la Cluj. 
Putem spune simplu că a fost: 
MINUNAT! Știam câteva informații 
până atunci despre ea, știam că 
susține conferințe pentru părinți 
despre sănătate și hrană sănătoasă, 
știam că este pasionată de această 
ramură a vieții, însă am cunoscut 
mult mai mult...
 Am întâlnit un om cu multă dragoste 
pentru Dumnezeu și pentru oameni, 
un om cu voce caldă, care pe lângă o 
informație prețioasă, transmite 
multă emoție, pe care să o păstrezi în 
suflet pentru mult timp. 
  

CRISTELA
GEORGESCU

UPB: Cine te inspira cel mai profund in viata de zi cu zi?
CG: Soarele,  pădurea ș i  Vitamina L (dragostea 
necondiționată).

UPB: Cum definesti tu "familia"?
CG: Patria mai mica, Raiul meu pământesc.

UPB: Care sunt valorile cele mai importante pe care 
dorești să le transmiți copiilor tăi?
CG:  Legea binelui, fundamentul moral al Universului. 
 Am pornit la drum în 'meseria' de părinte cu entuziasm și 
cu o lista uriașă de valori pe care să le transmit copiilor. 
Duhovnicul meu mi-a stăvilit avântul cu o vorba înțeleaptă: 
"Vezi, tu, Cristela? E admirabil tot ce ți-ai propus să faci, dar 
să nu uiți niciodată că liberul arbitru trebuie lăsat să 
acționeze ...". Și apoi, în călătoria mea de vindecare prin 
întoarcere la simplitate, am descoperit că nu am nevoie de 
liste cu valori care sună frumos și sunt nobile. Pentru că de 
fapt, există doau una singură și simplă: Legea Binelui. 

  



UPB:  Cum ai ajuns să îmbrățișezi 
"cariera" de speaker și coach  în 
sănătate și nutriție holistică? Cum a 
fost drumul tău până în prezent și care 
au fost cele mai mari provocări  pe 
care viața ți le-a adus? 
CG:  Cu siguranță fără a planifica asta. 
Dacă mi-aș fi propus ceva anume aș fi 
făcut ceea ce fac de obicei: le-aș fi sucit 
și răsucit la infinit, încercând să le 
potrivesc după standardul a��mai 
bine, mai bun” din mintea mea. 
  
 Fiecare dintre noi face același lucru în 
v iață:  răspunde unei  chemări . 
Lucrurile cu care am fost hărăziți, 
pasiunile, talentele, aptitudinile, felul 
în care ne stabilim valorile și ne 
identificăm motivațiile, toate astea nu 
vin de la noi și nici nu sunt pentru noi. 
Sunt pentru o semenii noștri și vin de la 
o sursă Divină aflată deasupra noastră. 
  
 Nu mi-am planificat niciodată o 
schimbare de carieră, eram captivată 
de evoluția mea spectaculoasă în 
domeniul bancar! Pe vremea aceea 
(acum 12 ani) am trăit în mod direct 
experiența vindecării naturale a unor 
”boli” declarate incurabile, fatale, 
i n ex p l i ca b i l e  etc  d e  m e d i c i n a 
m o d e r n ă .  M i - a  p l ă c u t  c e  a m 
d e s co p e r i t  m u l ț u m i tă  a c e ste i 
zguduitoare experiențe de viață. Am 
continuat recunoscătoare călătoria 
Vindecării, fără un plan anume, dar cu 
intenționalitate. Și schimbarea s-a 
întâmplat de la sine. 
  
 Și la acest capitol, al schimbării de 
carieră văd acum totul mult mai 
limpede și mai simplu: tot ce ai de 
făcut atunci când te afli pe un drum pe 
care ai intrat răspunzând unei chemări 
este să mergi înainte, fără să te oprești, 
ascultând acea chemare care se aude 
în adâncul sufletului și inimii tale, că o 
intuiție Divină : ”Vino! ...”.   Pe mine m-
a deconectat de unde eram, punându-
mă într-un loc în care să pot fi și mai 
mult în slujba oamenilor. 

Experiența mea cu alimentația si 
plantele, cu sănătatea durabilă și 
creșterea copiilor robuști la minte, 
trup si suflet nu vine din diplome și 
examene, ci în primul rând din 
practică. Din experiența practicării cu 
sfințenie și cu succes deplin de peste 
12 ani a tot ce am văzut, am invățat și 
am primit de la personalitati de 
referinta in nutritie, naturopatie, 
biochimie, detoxifiere si creșterea 
copiilor. Si din experiența maternității 
responsabile si unei relatii reformate, 
de  profund respect  s i  intensă 
comunicare cu fascinanta maşinărie 
numită organismul uman. Si nu in 
ultimul rand, m-am dezvoltat in mod 
real ca nivel de cunoastere prin 
colaborare (nu prin competitie asa 
cum am fost obisnuiti in mod eronat!) 
cu comunitatea de parinti si viitori 
parinti care interactioneaza cu mine si 
carora le transmit recunostinta mea.

UPB: Cea mai frumoasa perioada din 
viata ta de pana acum...
CG:  De când am devenit soție și apoi 
mamă, trăiesc cea mai frumoasă 
perioadă a vieții mele, o renaștere 
zilnică ... 

UPB: Ce mesaj ai transmite mămicilor 
care citesc revista noastră? Sfaturi/ 
recomandări?
CG: Singurele adevăruri cu adevărat 
incontestabile se regăsesc în însuși 
Cuvântul Adevărului, în Scriptură. În 
rest, e multă tulburare în lumea 
actuală și suntem prinși într-o plasă de 
informații contradictorii în toate 
domeniile. Singurele adevăruri în care 
putem avea totală încredere, sunt cele 
pe care le probăm personal, direct, cu 
gând bun la Dumnezeu. Dăruiesc 
mamelor care citesc interviul nostru 
câteva Adevăruri Sfinte care pe mine 
mă ajută de fiecare data când vine 
vorba de sănătate sau de educația 
copiilor ("Toate îmi sunt îngăduite, dar 
nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt 
îngăduite, dar nu toate zidesc") sau  

Cristela Georgescu este 
consultant, speaker și 
coach specializat în 
sănătate si  nutriție 
holistică. Are studii 
p o st u n i v e r s i ta r e  s i 
acreditari profesionale 
d e  l a  I n s t i t u t e  f o r 
Integrative Nutrition, 
SUA – cea mai mare 
școala de nutriție din 
lume, Departamentul 
de Stat pentru Educație 
din New York, presti-
gioasa Universitate 
Cornell  (Catedra de 
N u t r i ț i e ) ,  C e n t r u l 
pentru Studii in Nutritie 
“Dr. T. Colin Campbell”, 
S U A  ș i  A m e r i c a n 
Association for Drugless 
Practitioners. Din 2014  
se afla într-un program 
de formare si  noua 
experimentare perso-
nala in domeniul menți-
nerii sănătății cu aju-
torul abordării holis-
t ice ,  a l  d ietei  ș i  a l 
fitoterapiei.
Militant pentru educa-
ție despre sănătate si 
voluntar consacrat, 
Cristela este fondator si 
contribuitor la iniți-
ative, organizații locale 
și internaționale impli-
cate în medicina pre-
ventiva, nutriție natu-
rală, drepturi la opțiuni 
si alegeri informate, 
etica și educație. Este 
autorul programului 
“Vitamina L – Hrana 
dincolo de Hrană”, dedi-
cat sănătății naturale, 
nutriției holistice și 
vieții trăite simplu, din 
i n i m ă ,  î n  a r m o n i e , 
echilibru și recunoș-
tință. 



atunci când norii grijilor sau ai îndoielii îmi fac 
seninul cenușiu ("Lăsați Lui toată grija voastră, căci 
El are grijă de voi.") sau atunci când mi se pare că 
lucrurile ar fi trebuit să se întâmple altfel ca să fie 
bine ("Și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre 
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.")

UPB: Ce planuri de viitor ai?
CG:  Se spune că Dumnezeu zâmbește atunci când 
oamenii își fac planuri. Nu am planuri, dar am 
intenționalitate. Când am înțeles cum funcționează 
energia Universului, am primit în adâncul sufletului 
încredințarea că în viața mea se va manifesta exact 
ceea ce am nevoie, exact la momentul potrivit! Și 
așa a fost. 
Știu că ce trimit, asta se întoarce: continui să fac 
fiecare lucru spre slavă lui Dumnezeu și pentru 
nemurirea steluțelor din ochii copiilor planetei 
Pământ, caut bucuria chiar și când atunci când pare 
că e doar o chestiune imaginară, aștept și primesc 
de la viață tot ce are să îmi ofere în schimb, cu 
recunoștință și cu încredințarea că e spre binele 
meu. 
  

UPB: Ce te-a îndemnat să publici cartea "Simplu. 
Versuri Hrănitoare". Ce poveste "ascunde" în 
spate?
CG: Revelația înțelegerii unor concepte simple si 
gratuite :) pentru menținerea sau redobândirea 
sănătății personale:

1. FAMILIA, acel "împreuna" în spirit și în fapta 
despre care povestesc și în carte.
2. SIMPLITATEA ca expresie a abundenței și ca 
antidot la frica de lipsuri, de carențe.
3. RÂSUL și SIMȚUL UMORULUI, atribute exclusiv 
umane, "salvatorii omenirii" și expresia pură a 
jocului.
4. COPILĂRIA ca o cheie pentru înțelegerea și trăirea 
unei vieți sănătoase
5. ARMONIA CU NATURA: sănătatea presupune 
înțelegerea Naturii și nu combaterea ei.

Cartea “Simplu. Versuri Hrănitoare” poate fi 
comandata de pe site-ul www.cristelageorgescu.ro, 
unde puteți, de asemenea, să comunicați cu 
Cristela.
Om frumos, îți mulțumim pentru tot binele pe care 
îl aduci acestei lumi și îți mulțumim ca ne-ai 
împărtășit aceste rânduri!

Articol realizat de redacția 
 “Un părinte mai bun”
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