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Introducere
Te salut!

Numele meu este Bogdan Bănculescu și în următoarele pagini
vei afla cum am devenit Inginer de somn. Suplimentar, îți voi
oferi 30 de instrucțiuni (sic!) pe care, dacă le aplici sistematic îți
vei îmbunătăți calitatea somnului (sau îi vei îmbunătăți parametrii, ca să folosim tot termeni tehnici…).
Este doar un prim pas - după ce corpul s-a dezobișnuit să
doarmă și acum reînvață (procesul de reeducare poate dura
de la cîteva săptămîni la cîteva luni), va fi nevoie să ai grijă de
această abilitate toată viața. Este ca o piuliță lărgită care fixează,
însă nu trebuie să strîngi prea tare, trebuie să verifici din cînd
în cînd dacă nu s-a slăbit strînsoarea, să te asiguri că și celelalte
piulițe din jur își fac treaba etc. Nu e mare inginerie, însă, odată
pierdut și recîștigat, somnul nu mai este ce a fost - acea abilitate
pe care o aveam atunci cînd ne așezam în pat, clipeam o dată și
se făcea dimineață...
Știu că, deocamdată, În România nu avem o facultate cu o
asemenea specializare. Și nu, nu am studiat în străinătate! Și
nici pe Udemy… Și totuși, cum inginer de somn?!? Ce e atît de
special cu somnul ăsta încît să fie nevoie de un inginer să ți-l
regleze? Cum se face că deși toți ne naștem cu abilitatea asta
(procentul celor care sînt excepție de la regulă e foarte mic,
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așa că pe ei nu îi voi lua în calcul aici), pe parcurs reușim să o
pierdem? Ce altceva mai pierdem odată cu ea?
Cînd eram mic voiam să mă fac ministru. Pe vremea aceea erau
zeci de ministere, așa că aveam de unde alege. Preferatele mele
erau funcțiile de ministru de mașini și de ministru de finanțe. Am
trecut și prin etapele de pompier, militar, polițist, cosmonaut și
scafandru, însă, trebuie să recunosc, meseria de profesor m-a
atras cel mai mult. Dar am ajuns… inginer.
Am trecut, pe rînd, pe șantier, apoi am vîndut medicamente,
apoi am lucrat în consultanță în construcții și în cele din urmă,
prin 2003, am început să mă ocup de investițiile dintr-o bancă.
În tot acest timp, deciziile pe care le-am luat rareori țineau cont
și de nevoile mele de somn, astfel încît m-am bucurat și de un
burn out și de luni întregi de insomnie. O să îți povestesc mai
jos cum a fost.
În ceea ce privește studiul somnul am fost un autodidact. Am
citit și am experimentat pe pielea mea tot ce mi se părea că mă
poate ajuta. Am fost nevoit să recapitulez anatomia și fiziologia,
ceva chimie, fizică, am citit și ceva psihologie. Însă, la fel ca în
multe domenii, contează mai puțin ce știi să faci și contează
tare mult ce faci. Nu mi-au lipsit nici practica și nici teoria. Am
participat la programe de formare de luni de zile, în țară sau în
străinătate, unele avînd o legătură directă cu somnul, altele mai
puțin evidentă, însă, timpul mi-a demonstrat, toate au fost și sînt
de mare folos.
În ultimii ani am început să fiu mai atent la nevoile legate de
somn și energie ale celor cu care interacționam și acesta a fost
primul pas pe care l-am făcut pentru a-i ajuta să treacă peste
insomnii, burn out și lipsa energiei. Am decis anul trecut să
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public pe pagina Ingineria somnului cu Bogdan Bănculescu
parte din ceea ce am acumulat ca informație. Apoi am lansat
cursul prin care îți îmbunătățești rapid calitatea somnului.
Am șurubărit împreună cu fiecare dintre cei care aveau probleme de somn la acele mici rotițe, pe care dacă le ignori, somnul
(și nu numai) se duce de rîpă. Sîntem unici și irepetabili și
metodele prin care ne distrugem calitatea somnului sînt individuale. La fel, soluțiile prin care o redobîndim sînt individuale.
Totuși, în paginile ce urmează, am adunat 30 de sfaturi concrete,
pe care dacă le aplici ai un bun început în demersul tău de a
dormi mai bine și de a avea energie peste zi (ele merg mînă în
mînă, vei vedea asta).
Dar hai să vedem cum e cu somnul! Cum pierdem această
abilitate înnăscută și cum o putem redobîndi?
Îți mai aduci aminte cum era cînd erai mic și, după o zi de joacă
pe afară, ajungeai direct în pat? Cînd ai tăi te trăgeau cu forța
din așternuturi, să faci un duș rapid, înainte de culcare? Dușul
era făcut de formă - patul striga la tine să te prezinți la întîlnire!
Puneai capul pe pernă, clipeai și… pafff!... Se făcea dimineață!
Ce vremuri!
Drumul meu nu diferă prea tare de al tău. Pe la 20 de ani,
petreceam zile și nopți, la chefuri, sau jucînd toată noaptea wist
sau renț, în foișorul vreunui prieten, dormind cîteva ore ziua
noaptea era pentru socializare… O noapte pierdută se recupera
rapid. Cîteodată, recuperam chiar doua, sau trei deodată, ca să
nu pierd timpul…
Cîțiva ani mai tîrziu, pe cînd deja eram angajat, lucrurile au
început să se schimbe. Termene limită strînse, ținte agresive (în
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limbaj corporate se cheamă “target”). La început îmi permiteam
să plec la 17:30. Dar, după ce te sarcinile se adăugau, una cîte
una, într-un ritm asemănător nivelelor superioare din snake (mai
ții minte jocul acela de pe Nokia 3310?), ora 21:00 mă prindea
pe baricade. Mai apoi ora 22:00… Pînă la a mă prinde miezul
nopții la birou nu a mai fost decît un pas.
Cîteodată, cînd firma o cerea, stăteam și mai mult. Îmi aduc
aminte cum, din cauza unui contract gras (pentru firmă), ziua de
lucru începea la 9:00 și se termina la 2:00. 6 luni am avut acest
program, zi de zi și noapte de noapte. Cînd nu am mai putut să
țin ritmul, contractul era aproape de final. Am fost înlocuit de
cîțiva colegi care au finalizat treaba.

Suferisem un burn out!
Din acel moment, pentru mine, o noapte pierdută se recupera în
cîteva zile. Eram mereu ursuz, vlăguit. Deși mă reîmprietenisem
cu patul, nu ne toleram ușor! Ba, din contră! În pat parcă mă
conectam la o sursă de energie care mă ținea activ mental pe
perioada întunericului.
Ziua eram rupt de oboseală. Zombie! Noaptea, abia reușeam să
adorm, iar somnul era superficial. Mă trezeam mai obosit decît
mă culcasem. În loc să dorm noaptea, trăgeam să dorm ziua…
În timpul ședințelor lungi de la birou, dacă nu ațipeam, mă
ciupeam de picior, cînd eram pe cale să adorm.
Îmi amintesc că într-o zi eram pe Magheru, se circula greu și
stătusem deja la un stop două ture. Am închis ochii pentru
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cîteva secunde și… am adormit! Acum încurcam circulația și cei
din spate mă claxonau...
Mîncam cu grijă, dar puneam pe mine – plezneau cămășile
și deja sărisem cu cîteva kilograme bune de greutatea pe
care mi-o doream. O zi de odihnă, în care să nu fac nimic, era
departe de a fi îndestulătoare.
Într-un tîrziu m-am recuperat… A durat cîteva luni bune, în care
dorința mea de a mă repune pe picioare s-a materializat prin
odihnă, odihnă și iar odihnă… A fost chinuitor de greu, dar
am reușit! Primul burn out se recuperează mai ușor - aveam să
constat asta mai tîrziu…
Între timp m-am angajat la o bancă. Apoi la alta. Lucrurile nu
mai erau atît de simple. Stresul se acumula, presiunea termenelor limită și multitudinea de situații în care viteza de reacție
trebuia să fie mare creșteau pe neobservate. Viața personală a
avut cel mai mult de suferit. O serie de alegeri mai puțin fericite
m-au adus în situația deloc plăcută a statului cu ochii în tavan,
fără posibilitatea de a adormi. Acum au început acele nopți
chinuitoare, în care îmi venea să mai iau cu mîinile de păr (nu
mai aveam, dar bănuiesc că știi senzația) - mă forțam să adorm!
Nu îmi reușea… Cu cît încercam mai tare, cu atît somnul fugea
mai departe…
Părea că nu am nici o scăpare! Deja nopțile deveniseră scurte
- abia dacă apucamsă lipesc un pic geană pe geană. Nu mai
prindeam nici măcar o noapte în care să dorm cît de cît. Era
cam ca moțăiala din tren cînd știi că dacă adormi, riști să nu
cobori în stația de destinație.
Cînd nu mai aveam aproape deloc speranțe, tehnicile au început
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să funcționeze! Foarte mult a contat faptul că nu mai eram
atașat de rezultat - îmi făceam exercițiile, dar nu mai forțam
somnul să se instaleze. Și atunci somnul venea singur! Mi-am
creat un program de dimineață, unul de seară, mai făceam și în
timpul zilei cîte ceva - pînă la urmă, obiceiurile instalate în acele
4 luni fără speranță s-au dovedit a fi cele mai longevive.
Cu cît mă forțam mai puțin, cu atît lucrurile se așezau mai bine.
Ieșeau mai bine, cum am spune dacă ar fi vorba despre un
procedeu de Aikido.
Apropo. Practic Aikido de mai bine de 20 de ani. Aikido, printre
altele, înseamnă arta armonizării energiilor. Privește o demonstrație de Aikido: vei fi fascinat de frumusețea și fluiditatea
mișcărilor, sincronzarea celor doi, de dinamica de pe saltea.
Însă, dacă nu lași energia să curgă sau te opui mișcării (o sabotezi), procedeul nu îți ‘iese’… Și atunci m-am gîndit: “cum aș
putea aplica aceleași principii și pentru a-mi ‘ieși’ somnul bine?
Ce dinamică, ce sincronizare să caut? Cum să las energia să
curgă, cum să nu mai sabotez somnul?
Am descoperit care îmi erau sabotorii somnului. Am început
să îi elimin unul cîte unul. Am căutat să mă educ despre somn,
despre mecanismele care se pun în mișcare în mod nevăzut,
dar care, acolo, în biroul din spate, stabilesc dacă sînt întrunite
condițiile pentru declanșarea lui sau nu. În plus, am descoperit
și care sînt acele acțiuni care, făcute în mod regulat, ajută la
obținerea unui somn de calitate.
Am reconfigurat dormitorul - l-am transformat într-un sanctuar
pentru somn. Mi-am făcut un program zilnic de dimineață și unul
de seară, pe care le urmez aproape în fiecare zi. Am inclus în
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programul de peste zi mici tehnici care să ajute, în caz de nevoie.
Mi-am schimbat întreg modul de viață și somnul a revenit!
Știu că ți-am pus răbdarea la încercare, însă am vrut să știi cîteva
lucruri despre mine și cum am ajuns astăzi să îți vorbesc despre
somn. Nu o mai lungesc mult și îți dau informațiile pe care ți
le-am promis: 30 de idei pe care le-am descoperit a fi de maximă
importanță și strîns legate de obținerea unui somn mai bun.
Este foarte posibil ca, doar făcînd aceste mici schimbări pe care
ți le propun, calitatea somnului tău să se îmbunătățească pînă la
un nivel acceptabil și să nu mai ai nevoie de nimic altceva!
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Ritmul Circadian
1. Ieşi din casă! Dă-i corpului lumină naturală
Lumina soarelui este cel mai bun și cel mai sigur mijloc prin care
corpul își reglează ceasul biologic. Dacă acesta este defazat,
procesele biologice (eliberarea hormonilor de exemplu) sînt
date peste cap și te simți obosit cînd are trebui să fii activ și
activ cînd ar trebui să te odihnești.

2. Descoperă-ţi ritmul circadian şi cum te
afectează pe tine şi pe cei apropiaţi
Ritmul circadian este ceasul tău biologic. Acesta reglează
sistemele interne: tiparele de somn și mîncare, producerea de
hormoni, temperatura, energia, starea de spirit și digestia, pe
parcursul a 24 de ore.

3. Afla-ţi momentele de energie ridicată/
scăzută
Devino atent la ceea ce îți cere corpul tău. Nevoia de somn
scade în momentul în care adormi și începe să crească imediat
după trezire (nu o simți atunci, pentru că este încă la un nivel
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foarte mic - cu cît stai treaz mai mult, cu atît îți va fi mai somn).
Ritmul circadian, pe de altă parte, îți dă “energia” pentru a face
anumite lucruri dimineața (de exemplu să te trezești) și face
ca “energia” să scadă în vremea prînzului, seara și noaptea la
culcare, pentru ați fi mai ușor să te bagi la somn.

4. Calitatea somnului este dată de tot ceea ce
faci din momentul în care te-ai trezit.
Fă cele ale zilei ziua și astfel vei fi pregătit să faci cele ale nopții
noaptea. Homo sapiens a apărut pe pămînt acum vreo 200.000
de ani. Ultimele zeci și chiar sute de ani nu au fost suficiente
pentru ca genetic tu să îți schimbi tiparele de somn și de activitate care s-au cristalizat în zecile de mii de ani ale strămoșilor tăi.

5. Lumina albastră este inamicul public nr 1
al somnului. Caută o lumină galbenă sau
roşiatică pentru activităţile de seară.
Homo sapiens nu avea nici TV cu led, nici tabletă și nici Iphone.
Lumina albastră pe care acestea le generează are două mari
caracteristici: este foarte economică (adică aceeași baterie
hrănește mai mult timp telefonul, consumul de curent electric
este mai mic etc) și suprimă eliberarea melatoninei (melatonina
este acel hormon care îți aduce acea stare de somnolență ce îți
amintește că este vremea să dormi).
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Cronoarhetipul și ceasul
energiei interne
6. Identifică-ţi cronoarhetipul. Şi ţie şi celor
apropiaţi.
Unii sîntem matinali, alții nocturni. Unii avem un somn iepuresc,
pe alții poți tăia lemne. Cronoarhetipul este o predispoziție
naturală a ta față de somn. Ea vine la pachet și cu o serie de alte
caracteristici fizice, psihice și comportamentale. Cu cît te vei
cunoaște mai bine, cu atît vei ști ce, cînd și cum să faci lucrurile
pentru a-ți fi mai bine.

7. Programează-ţi activităţile din timpul zilei
astfel încît să le faci la momente potrivite.
Cronoarhetipul îți dă cîteva indicații despre tine. Ceasul energiei
interne îți indică și modul în care ceea ce faci îți poate afecta
sănătatea și vitalitatea. Ținînd cont de ceasul energiei interne, îți
poți corecta cronoarhetipul.
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8. Limitează consumul de cofeină la maxim
400 mg zilnic, pînă în ora 14:00.
Cofeina are o perioadă de înjumătățire de pînă la 10 ore. Dacă
bei la ora 16:00 o cafea care conține 100 mg de cofeină e ca
și cînd ai bea la ora 21:00 o jumătate de cantitate din aceeași
cafea sau doar un sfert, dacă o bei la ora 23:30. Dacă bei
cafeaua la ora 21:00, fă singur calculul...

9. Dacă ai pierdut cîteva ore sau chiar o
noapte, nu recupera în weekend!
Corpul are nevoie de un program regulat de somn - stare de
veghe. Cu cît orele de culcare și de trezire vor fi mai alandala
dispuse, pe termen lung tot ce vei obține va fi o insomnie de
toată frumusețea...

10. Instalează-ţi în birou, camera de zi etc
lămpi cu lumina zilei pentru energizare,
productivitate şi chef de muncă.
Nimic nu se compară cu lumina naturală a soarelui. Lipsa ei însă
te predispune depresiei, stărilor de anxietate, dezechilibrelor
hormonale și apariției multor afecțiuni. Lămpile cu lumină
puternică, folosite ziua, cînd lumina soarelui nu este suficientă,
îți dau energia necesară pentru a îți desfășura activitatea în
condiții firești. Iar seara vei fi suficient de obosit pentru a merge
la culcare în condiții decente.
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Dormi inteligent
11. Setează-ţi ora de trezire – aceeaşi în
fiecare zi. Păstreaz-o neschimbată pe o
perioadă lungă de timp.
Cu cît programul de somn este mai bine păstrat, cu atît vei
dormi mai bine o perioadă mai lungă de timp. Atunci cînd
adormi imediat dar te trezești obosit, ai bifat doar orele de
somn, nu și calitatea somnului.

12. Calculează-ţi timpul de somn în cicluri de
aproximativ 90 de minute.
Astfel îți afli ora de culcare și ora de trezire. Ideal este să mai
adaugi un ciclu după trezire și unul înainte de culcare, pentru
a-ți da timpul necesar de acomodare cu ziua ce începe sau cu
noapte ce urmează.

13. Priveşte somnul pe perioade de timp mai
mari (o săptămînă).
O noapte în care nu ai atins toate ciclurile programate nu e ceva
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de speriat. Cu un pui de somn bine făcut peste zi, recuperezi
mai bine decît dacă ai dormi orele pierdute în weekend.

14.

Ascultă-ți corpul.

Fii atent la ce simți, nu la articolele făcute să umple spațiul în
reviste. Poți dormi 6, 7,5 sau 9 ore. La 8 ore dormite, întrerupi
un ciclu în momentul nepotrivit. La 10 ore dormite, momentul
este și mai nepotrivit.

15.

Află cît de mult somn ai tu nevoie.

Urmărește nevoia de somn pe o perioadă mai mare. Poți dormi o
săptămînă cîte 3-4 cicluri de somn pe noapte (4,5 - 6 ore) și să fii
odihnit și apoi să ai nevoie de 6 cicluri (9 ore), două zile la rînd.
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Ce facem dupa ce ne
trezim şi înainte să ne
culcăm?
16. Ce facem după ce ne trezim sau înainte
de a ne băga la somn ne afectează calitatea
acestuia în mod direct.
Stabilește un program de pregătire de somn și un program de
începere a zilei şi vei fi mai eficient. Şi pe timp de zi şi pe timp
de noapte.

17.

Ia pauze tehnologice în timpul zilei.

Gîndește-le ca o premiere personală. Homo sapiens din secolul
21 crede că poate munci pe termen lung 16-18 ore pe zi, fără
pauze. Nu este așa! La fel cum ciclurile de somn au cîte 90 de
minute, la fel au și ciclurile de energie de peste zi: vei constata
că pe parcursul zilei ai mai multe vîrfuri de energie și mai multe
momente în care nu reușești să ții ritmul.
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18. Obiceiurile de după trezire chiar
contează...
Săritul în pantofi și goana spre muncă nu te pun într-o postură
fericită pentru ziua care tocmai începe. Dă-ți timp, măcar o oră
și jumătate, în care să faci trecerea de la somn la energia zilei.

19. Un duş călduţ înainte de somn, împreună
cu un dormitor mai răcoros vor duce mai
repede la deschiderea ferestrei de somn.
În mod natural, corpul își scade temperatura înainte de culcare.
Un duș călduț îl va ajuta. O baie caldă îl va împinge spre culcare
mai cu forță. Dacă adaugi și cîteva picături de uleiuri esențiale
(lavandă, lămîie, grapefruit, bergamotă etc), te va ajuta și mai
mult să intri în lumea lui Hypnos.

20. Fă o retrospectivă a zilei ce tocmai se
încheie.
Apasă pe butonul download înainte de culcare. Astfel, nu vei sta
de veghe în pat gîndindu-te la filmul zilei, în loc să dormi. Scrie în
jurnal sau chiar pe o foaie de hîrtie îngrijorările și lucrurile pe care
va trebui să le rezolvi mîine. Rezervă-ți plăcerea de a te gîndi la
lucrurile frumoase de peste zi atunci cînd pui capul pe pernă.
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Profită de pauzele din
timpul zilei
21. Prima pauză pe care și-o dă corpul este
după ora 12:30
Fii atent la acest moment (vei căsca!) și ia-ți luxul de a petrece 30
de minute doar tu cu tine. Te va ajuta să îți restabilești nivelul de
energie pentru următoarea jumătate de zi. Apoi poți lua prînzul.

22. A doua pauză pe care și-o dă corpul este
în jurul orei 17:00.
Dacă la prînz e în regulă să dormi, acum nu este recomandat.
- îți poate afecta disponibilitatea pentru a adormi atunci cînd
vine ora de culcare. Mai bine rupe-te de munca de peste zi și fă
trecerea la activitățile de familie.

23. Ia mici pauze, măcar la 90 de minute,
pentru a reîmprospăta mintea.
Atenţia şi concentrarea cresc, dacă îți iei pauze tehnologice la 90 e
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minute. Evită accesul la tehnologie în aceste pauze. Pur și simplu,
pentru 5 minute doar stai. Știu că este greu, dar merită încercat!

24. Foloseşte aplicaţii de meditaţie,
mindfulness sau găseşte-ţi o ancoră care să
te poarte în altă parte atunci cînd o aduci în
atenţie.
Insight Timer, Kardia, Calm, BreathingApp, Sleepfulness, SimpleMind+ sînt doar cîteva aplicații care, folosite cu regularitate,
îți pot schimba starea. Încearcă-le și vezi care ți se potrivește.

25. Dacă ai un program infernal în timpul
zilei, aranjeaza-ţi ziua astfel încît să închei
activităţile de peste zi pînă la lăsarea serii.
Odihna nu înseamnă doar somn. Înseamnă și pauze peste zi, dar
înseamnă și timp petrecut cu familia sau doar cu tine. Înseamnă
și o plimbare pe jos prin cartier dar înseamnă și meșterit în jurul
casei. Toate, absolut toate, te ajută să te rupi de activitățile de
peste zi și să îți liniștești gîndurile pentru noapte.
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Unde dormim
26.

Dormitorul NU este o extensie a livingului!

Reconfigurează-l doar pentru somn. Scoate din el tot ceea ce
nu are ce căuta într-o cameră doar pentru dormit. Scoate din
dormitor orice aparate care nu îşi au locul acolo.

27.

Montează o draperie cît mai opacă.

Lumina naturală să nu pătrundă decît dacă vrei tu. O mască de
dormit nu lasă să ajungă lumina la ochi. Problema este că, avînd
receptori de lumină pe toată suprafața pielii, acoperind doar
ochii nu obținem mare lucru: melatonina nu va mai fi secretată
în prezența luminii și somnul pe care îl vi dormi va fi unul superficial. Dacă îl vei mai dormi...

28.

Asigură un climat răcoros (nu rece).

Măcar mai răcoros decît în restul casei. Noi funcţionăm bine
între 12ºC - 24ºC. O temperatură de 16ºC - 19ºC este ceea ce îşi
doreşte corpul.
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29.

Creează-ţi un mediu de siguranţă.

Un ursuleţ de pluş, pinguin sau orice altă jucărie care te bine
dispune.

30.

Proiectează un decor neutru.

Păstrează-l curat şi elimină orice ar putea să îţi hiperstimuleze
activitatea.
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Încheiere
De fiecare dată cînd aflu despre problemele de somn ale cuiva,
retrăiesc amintirile pe care le am legate de ale mele… Invariabil,
îmi vine în minte o imagine cu mine pe la vreo 12-13 ani, în pat:
rupsesem în două Pantelimonul, curtea grădiniței din spatele
blocului, terenul de fotbal de la gîrlă, făcusem dușul de seară
și mă băgam la somn… Eram fericit! Urma să adorm în cîteva
momente… Ca în fiecare seară, mulți ani după aceea…
Acum, după mai bine de 35 de ani de la acel moment, retrăiesc
seară de seară sentimentul de bucurie, ba chiar de fericire, că
mă pot așeza în pat și pot adormi în cîteva minute! Au fost însă
ani de zile în care imaginea cu mine după acea zi era rememorată cu tristețe: oare voi mai putea dormi vreodată ca atunci?...
Oare voi mai fi vreodată capabil să mă bucur de zile pline de
energie și de nopți liniștite?...
A trebuit să trec prin cele mai negre nopți - impropriu spus,
pentru că erau de-a dreptul albe! - pentru a descoperi valoarea
pe care o are somnul pentru mine. Dacă ai parcurs acest ghid
pînă aici, presupun că și tu ești conștient de această valoare. Nu
îți ascund că reușita obținerii unui rezultat este în relație directă
cu efortul pe care îl faci TU. Eu sînt doar un ghid.
Deci, este nevoie să faci ceva concret: să începi să reglezi, pas
cu pas, ceea ce anii anteriori au reușit să strice în mecanismele
somnului tău. Cele 30 de sfaturi de mai sus sînt doar începutul.
Îți sugerez să urmărești și articolele de pe blog. Mulți oameni
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și-au rezolvat problemele de somn doar din postările mele
sau din recomandările primite pe email. Dacă vrei și mai mult,
urmărește momentul în care încep o nouă ediție a cursului.
În cazul în care vrei să șurubărim împreună la somnul tău, îmi
poți scrie pe adresa bogdan@banculescu.ro. Spune-mi cu ce
provocări te confrunți în ceea ce privește somnul și vom găsi o
soluție ca provocarea să devină doar o amintire.

Cu stimă,
Bogdan Bănculescu
Inginer de somn
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