
Stabilita la Medias, Ligia Pop
promoveaza noul stil de alimentatie in

randul romanilor
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Ligia Pop are 30 ani, si este o romanca care a revenit in tara din Statele Unite ale Americii.
Acolo a plecat in 2004, unde si-a gasit marea dragoste, si s-a casatorit. Este absolventa de
Conservator, fiind licentiata la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi. De curand, s-a
stabilit la Medias.

    Dragoste de pian

In Statele Unite ale Americii, Ligia Pop si-a
descoperit dragostea pentru pian. Asa s-a nascut Fun
Piano Lessons, un studio aflat in incinta reprezentantei
de piane Yamaha, din Washington D.C., studio
specializat in predarea lectiilor de pian individuale
pentru toate grupele de varsta. „Dragostea de a preda
pianul cred ca este cea mai mare dintre toate pasiunile
mele. Mi-am descoperit aceasta vocatie in SUA, cand
predand la peste 200 de elevi, am descoperit ca sunt
facuta pentru asta” povesteste Ligia Pop.

    Lectii altfel

Tanara a ales metode de predare originale, fara a forta elevul sa studieze piese
plictisitoare. A pus pret pe o gama diversificata de partituri. A avut grija de nevoile fiecarui
elev, si s-a bazat pe amabilitate si metode distractive, lejere de predare. Asa a ajuns la un
numar de 600 elevi, la studioul pe care l-a fondat. „Fiind invatata cu metoda drastica si dura
de predare din Romania, care merge la anumite persoane, dar pe care eu am urat-o
intotdeauna, mi-am dorit mereu sa fac tot posibilul ca lectiile mele sa fie altfel, pline de viata si
optimism. Prin metoda de predare personala, flexibila, plina de voiosie si rabdare, jocurile
captivante pentru copii, cat si repertoriu bogat, m-am bucurat sa vad ca pot sa fac lectiile de
pian foarte captivante, mai speciale decat ale celorlalti profesori, si la care elevii de toate
varstele veneau cu mare bucurie si nerabdare” explica pianista.

    A scris o carte

Din dorinta de a-si face cunoscuta metoda, Ligia
Pop a decis sa scrie o carte. Asa s-a nascut „Pasi in
Lumea Muzicii”, care a vazut lumina tiparului in anul
2007. „Dorinta mea a fost ca aceasta metoda sa fie
cunoscuta intr-o masura si de elevi din tara noastra, si,
cu ajutorul lui Dumnezeu, in 2007 am publicat o
metoda de pian pentru copii si incepatori, numita
<<Pa?i in Lumea Muzicii>>. Cartea a incercat sa
introduca cantecele cunoscute, jocuri, pagini de
colorat, exercitii distractive legate de invatarea notelor
si a termenilor, in masura tiparului. Spre bucuria mea, in doar 2 ani de zile, s-au vandut 600
de exemplare” mai spune Ligia Pop.

    Dieta fara foc

Ani de zile, Ligia Pop a urmat un stil de viata ovo-lacto-vegetarian. Dieta cruda
vegetariana, adica fara produse animale de nici un fel, a fost practic un pas inainte. „Am aflat
de dieta fara foc in anul 2008, si in special de la Institutul Hippocrates, din Florida. Acest
institut este pe locul intai in lume pentru vindecarea bolilor fara leac prin intermediul dietei
fara foc. Ei functioneaza din 1956, avand mii de cazuri vindecate la activ, chiar anumite
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cancere in ultimele stadii. Chiar anul acesta in februarie, am vizitat institutul si am luat cursuri
de gatit si nutritie” explica Ligia Pop.

    Departe de boli

In opinia Ligiei, dieta fara foc ne tine departe de
boli. Impreuna cu sotul ei, se straduieste sa manance
crud in proportii cat mai mari. „Chiar daca cred din
toata inima ca dieta fara foc ne poate tine departe de
boli, nu pot sustine ca mananc 100% crud, deoarece
sunt om, si de multe ori imi este si mie pofta de un
cartof copt, de o zacusca, de o supa calda. Ma
straduiesc cu sotul meu sa mancam crud in proportie
cat mai mare, si daca Doamne fereste se va intampla
sa ne imbolnavim de ceva grav, cu siguranta voi apela
la acest fel de detoxifiere si vindecare a corpului decat la alte metode traditionale” spune
tanara.

    Campanie on-line

In primavara acestui an, Ligia Pop a demarat si o campanie numita „Mananca sanatos o zi
pe saptamana”. Prin intermediul acesteia ii indeamna pe oameni sa manance mai sanatos,
mai crud, mai aproape de natural, macar o zi pe saptamana. Rezultatele au fost
impresionante, iar multi dintre cititorii pagini sale web au ales sa manance sanatos nu doar o
zi pe saptamana, ci doua sau trei.

    Demonstratii culinare

Ligia Pop adora sa calatoreasca, si ii place sa
creeze si sa improvizeze retete crude. A sustinut
demonstratii culinare de retete fara foc in mai multe
orase din Romania, si e gata mereu sa ofere ajutor cu
sfaturi si retete. „Printre hobby-urile mele se poate
numara bucuria de a prelucra felicitari intr-un mod mai
special decat obisnuit, ador sa calatoresc si sa invat
despre istoria locurilor, iubesc natura si mi-as dori sa
traiesc in mijlocul ei, si nu in ultimul rand, imi place sa
creez si sa improvizez retete crude. Imi place mult sa
scriu, si in special sa vorbesc despre dieta cruda pe care o recomand tuturor, atat pentru
detoxifiere, intarirea corpului, cat si pentru vindecarea de boli apasatoare” explica Ligia Pop.

    Atrasa de Medias

Ligia si sotul ei Raoul, fotograf profesionist, s-au
stabilit recent in Medias. Ii place orasul, si in special
zona istorica, pe care o considera ca fiind spiritul sau.
„Am ales Medias, fiindca este orasul copilariei sotului
meu, dar si fiindca este un oras linistit si placut.
Apreciez zona istorica a Mediasului, care consider ca
este spiritul orasului. Daca n-ar fi partea aceasta de
oras, dupa parerea mea, Mediasul nu ar fi acelasi.
Sunt recunoscatoare ca pot locui in aceasta zona
medievala, si parcurgand-o zilnic, parca ma intorc in
timpurile de demult” mai spune tanara.

Ligia Pop:

„Unde ma vad peste zece ani, grea intrebare. Mi-as dori sa fiu in stare ca pana atunci sa
pot sa mobilizez pe cat de multi sa manance mai apropiat de natural. In zece ani sa speram
ca voi reusi sa influentez mii si mii de romani sa faca o schimbare spre o dieta si un trai mai
sanatos in viata lor. Cel mai mare vis ar fi sa pot sa spun ca imi indeplinesc scopul in viata,
iar la aceasta categorie pentru mine sunt urmatoarele: sa traiesc pentru bucuria altora, atat
prin promovarea unei diete mai sanatoase, cat si prin apropierea oamenilor de instrumentul
miraculos, numit pianul”.

 adauga comentariu  trimite articolul prin e-mail  versiune printabila
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