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PROGRAM MANIFESTARI CONEXE 
RAW LIFE & STYLE 2017 

 
 
 
 
Zona de mini-ateliere 

 Mariana Chelariu (nutriționist - dietetician)  
11.00-11.45 – Workshop de gătit– salata vegană de iarnă (preparat raw)  

 
 
Sala de conferințe etaj 1, Pavilion C1 

 Asociația Ecologică Turism Verde 
11:00-11:50 - Vegetarism și turism. Dezvoltarea tururilor vegetariene 
(green food) în România; 
 
 

 
Scena Pavilionul C1 

 Trupa de Teatru Basm 
11.00-12.00 - Hansel și Gretel – spectacol de teatru pentru copii. Intrarea liberă; 
 
Sala de conferințe etaj 1, Pavilion C1 
 Dan Corneliu Ionescu -  președinte & director tehnic al Confederației 
Europene de Aikido, președintele Federației Române de Aikido, 8 Dan 
12.00-12.50 – Aikido, stil de viață sănătos, calea Energiilor Unificate, armonie 
minte-trup; 
 
Scena Pavilionul C1 

 Contempora Art Design 
12.00-13.00 - Atelier de creație; 
 
Zona de mini-ateliere 

  Mariana Chelariu, nutriționist - dietetician 
13.00-13.45 – Workshop de gătit – frigărui curcubeu (preparat vegan) 
 
 

 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Monica Roșu – Campioana mondială la gimnastică,  
medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Athena  2004 
13.00-13.50 - Campion în viață – Importanța sportului și   
impactul asupra vieții; 
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Scena Pavilionul C1 

 Lavinia Șandru & Dr.Ramona Grosu 
13.00-14.00 Aromaterapia pentru casă și sănătate; 
 
 

Scena Pavilionul C1 
 Clubul Dan-Aikido 

13.00-14.00 Aikido – Demonstrații și secrete  
 
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Adela Talpeș - îndrumătoarea atelierului Green Arts - tehnica Oshibana 
14.00-14.45 Hand Made – felicitări cu flori presate (produs Green Arts style) 
 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Dr. Irina Firuti 
14.00-14.50 Homeopatia – Tot ce ai vrut sa stii, dar nu ai avut pe cine sa intrebi 
 
 

Zona de mini-ateliere 
 Laura Cecan Presutto – Psiholog, psihoterapeut integrativ în terapie 

individuală/de grup, educator pentru sănătate publică, profesor de psihologie, 
antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare, artist plastic amator 
15.00-15.45 Aromaterapie – Kit de baza pentru imunitate iarna si de ingrijire 
naturistă a pielii (produse aromoterapeutice hand-made) 
 
 

 
Sala de conferințe etaj 1, Pavilion C1 

 Dr. Florin Bebeșel 
15.00-15.50 - Stil de viața sănătos - Conditiile vindecării în medicina tradițională 
chineză; 
 
 
 

Scena Pavilionul C1 
 Prof. Cristian Dragomir, Casa de Sănătate Dragomir. 

15.00-16.00 - Secretele vindecării prin masa și fizio-kineto-terapie, cu unul dintre 
cei mai buni specialiști din România!  
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Mariana Chelariu - nutriționist – dietetician 
16.00-16.45 – Workshop de gătit – budincă de chia (preparat raw)  
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Scena Pavilionul C1 

 Mihaela Alexandru  
16.00-17.00 - Noua Medicină Germanică – Cele cinci legi biologice ale naturii; 
 
 

 
Sala de conferințe etaj 1, Pavilion C1 

 Prof.Dr. Leon Zagrean – Fondatorul Societății Naționale de Neuroștiințe 
16.00-17.00 Ființa umană, încotro? O conferință din perspectiva neuroștiinței; 
 
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Laura Cecan Presutto – Psiholog, psihoterapeut integrativ  în terapie 
individuală/de grup, educator pentru sănătate publică, profesor de psihologie, 
antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare, artist plastic amator 

17.00-17.45 - Naturopatie – Kit de ingrijire naturistă a casei (produse aromaterapeutice) 
 
Scena Pavilionul C1 

 Mihaela Brăilescu 
17.00-18:00 Seminar de nutriție 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Prof. Cristian Dragomir 
17.00-18.00 Secretele unui specialist – Metode naturale de vindecare;  
 
 
 

 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Conf. Mihaela Alexandru  
18.00-18.50 Cele cinci legi biologice ale naturii – corpul meu îmi vorbește, știu 
să îl ascult? O perspectivă din Noua Medicină Germanică; 
 
 
 

 
 
 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Asociația Ecologică Turism Verde 
10.30-11.20 - ‘‘Ospitalitate și spiritualitate verde pentru sănătate verde’’ 
                      Exercițiu: Meditație de acordare a inimilor; 
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Zona de mini-ateliere 

 Laura Cecan Presutto – Psiholog, psihoterapeut integrativ  în terapie 
individuală/de grup, educator pentru sănătate publică , profesor de psihologie, 
antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare , artist plastic amator 
11.00-11.45 - Art-terapie – globuri de Crăciun (decorațiuni eco hand-made, pentru 
copii/adulți) 
 

 
Scena Pavilionul C1 

 Trupa de Teatru Basm 
11.00-12.00 – Rapunzel - spectacol de teatru pentru copii. Intrarea liberă. 
  
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Lavinia Șandru & Dr. Ramona Grosu 
11.30-12.20 - Aromaterapia în perioada virozelor respiratorii;  
 
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Laura Cecan Presutto – Psiholog, psihoterapeut integrativ  în terapie 
individuală/de grup, educator pentru sănătate publică, profesor de psihologie, 
antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare , artist plastic amator 
12.00-12.45 – Atelier de gătit – buchete de flori veggie (preparat vegan) 
 
 

Scena Pavilionul C1 
 Cezar Vlad 

12.00-13.00 Entertainment - Trucuri Magice 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Conferențiar  Doina Oprea – specialist raw-vegan  
12.30-13.30 - Importanța alimentatiei în sănătatea fizică, emoțională și în 
stările de conștiință”   
 
Zona de mini-ateliere 

 Constantin Șerban - coordonatorul atelierului Green Arts - tehnica seeds art 
13.00-13.45 - Art-terapie – mandale din/cu semințe (obiect Green Arts style) 
 
Scena Pavilionul C1 

 Contempora Art Design 
13.00-14.00 - Atelier de creație 
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Sala de conferințe etaj 1, Pavilion C1 
 Monica Burcea  - Psih.clinician, psihoterapeut  

13.30-14.20 - Conferința interactivă de terapie prin râs și relaxare - Tehnici alese 
 
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Laura Cecan Presutto – Psiholog,psihoterapeut integrativ în terapie 
individuală/de grup, educator pentru sănătate publică, profesor de psihologie, 
antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare, artist plastic amator 

14.00-14.45 – Atelier de gătit – cuș-cuș cu rodie (preparat raw) 
 
Scena Pavilionul C1 

 Cezar Vlad 
14.00-15.00 - Entertainment - Trucuri magice  
 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Prof.Dr. Florin Colceag –  Antrenorul de genii 
14.30-15.45 - Conferință “Evoluția în gândire”  
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Mariana Chelariu (nutritionist – dietetician, director commercial, profesor 
chimie) 
15.00-15.45 – Atelier de gătit – spanac tzatziki (preparat vegetarian) 
 

 
 
 
Scena Pavilionul C1 

 Clubul Dan-Aikido 
15.00-16.00 Aikido – Demonstratii si secrete 
 

 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Prof. Univ. Dr. Florin Munteanu  
15.50-16.40 - Societatea conștiinței, etapa firească în evoluția spirituală a 
omenirii; 
 
 
 

 
Zona de mini-ateliere 

 Luminița Stan - artist Green Arts, specializat în tehnica aranjamentelor florale în forme 
decorative 

16.00-16.45 – Atelier de hand-made – Vaze vii (decorațiuni GreenArts pro Life Style) 
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Scena Pavilionul C1 

 Doroftei Art 
16.00-17.00 - Atelier de actorie - Descoperă starea de bine! 
 
 
 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Anatol Basarab, cel mai titrat numerolog din România 
16.50-17.40 - Cum să trăim, ca să trăim? 
 
 
 
Scena Pavilionul C1 

 Laura Cecan Presutto – Psiholog, psihoterapeut integrativ  în terapie 
individuală/de grup, educator pentru sănătate publică, profesor de 
psihologie, antreprenor, jurnalist, specialist în comunicare , artist plastic 
amator 

17.00-18.00 - O familie vegetariană. Pasiune pentru sănătate și respect pentru 
viață; 
 
 

 
Sala de conferinte etaj 1, Pavilion C1 

 Oreste Teodorescu & Doru Bem 
17.50-18.50 - Omul Nemuririi și Sensurile Vieții 


