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Pentru majoritatea, acest numar inseamna produsul 7 x 7, 
pentru noi inseamna editia lunii aprilie din 2018 si pentru a 

simplifica - aniversam 4 ani de existenta si intrarea in cel de-
al cincilea. Nu am facut niciun bilant, nu am adunat si nu am 

inmultit nimic, doar ne bucuram ca am reusit sa rezistam pana 
in momentul de fata si ne bucuram de evolutia noastra sub toate 

aspectele ei. Adresam un mare ‘MULTUMESC‘ tuturor celor care 
ne-au insotit in acest drum, indiferent ca  au facut-o pe distante 

mai lungi sau mai scurte, destinul sau intamplarea facand din ei, 
persoanele potrivite in momentele potrivite.

Am incercat in aceasta editie, sa va aducem in prim plan oameni 
interesanti, din cele mai variate domenii de activitate, ca simbol al uneia 

dintre directiile noastre de baza. Si speram ca am si reusit! 
La capitolul moda, le avem invitate pe doua dintre cele mai 

originale creatoare de moda - Iulia Ghenea si Emilia Tudoran, 
care formeaza brandul IE CLOTHING; in aceeasi zona, Laura 

Veronica Sima poarta un dialog cu un adevarat artist in fotografie 
- Mircea Maieru. Si pentru ca pasiunea pleaca din suflet, aceasta 

trebuie hranita inca de mici copii, tocmai de aceea, avem invitat 
o persoana la fel de speciala si anume - Eduard Sisu - directorul 

TEATRULUI de PAPUSI GULLIVER, care ne va introduce in 
aceasta minunata lume. Ca suntem copii sau adulti, avem nevoie 

de un echilibru interior, fapt confirmat de o alta invitata a editiei de 
aprilie a revistei FAMOST si anume Michelle Dumitru; ce inseamna 

yoga pentru ea, de unde aceasta pasiune si de ce ar trebui sa incercam 
yoga, vom citi intr-un interesant intervi cu ea.

Avera Make-up Artist ne face cunostinta cu doua performere 
din lumea blogurilor: Diana Enciu si Alina Tanasa, cunoscute ca 

FABULOUS MUSES. Direct de pe podium, Alin T. ne transmite pulsul 
prezentarilor de moda masculine pentru sezonul toamna-iarna 2018, iar 

Andreea Eftimie ne prezinta o lista cu romani care au reusit in afara 
granitelor in domeniul modei si a frumusetii. Avem de asemenea, 

cateva sfaturi pentru a gasi rochia perfecta de mireasa, apoi propuneri 
vestimentare, atat feminine cat si masculine.

Si cum domeniul frumusetii e foarte aproape de moda, abordam acest 
subiect prin prezentarea unei terapii minune prezente in cadrul salonului de 

infrumusetare Epsilon Galati - COOLIFTING si adusa de managerul Aurelia Bujenita. Avem de asemenea 
sfaturi despre frumusete si ingrijirea parului, a tenului, machiaje si multe alte sfaturi pe care, cu siguranta 
le veti gasi utile.
Daca nu avem sanatate, restul mai putin conteaza, asa ca adus in atentia dumneavoastra multe lucruri 
interesante din acest domeniu, in care ne ajuta si Dorina Ursu cu un articol dedicat bruxismului; avem 
noutati din domeniul sanatatii, lucruri interesante despre functionalitatea creierului si multe altele.
Chiar daca mentionam aici mai spre sfarsit, veti fi intampinati chiar la inceput de  ... Zambetul de aprilie 
(pagina 12 ), urmat apoi de prezentarea unor adevaruri, o analiza facuta de Adina Mitrica, unei persoane 
incomode pentru anumite categorii de persoane, careia ii place sa fie transanta si sincera, spunand lucrurilor 

pe nume - Corina Bacanu.
Articole si subiecte sunt, ca de obicei, 
mai multe si tot ca de obicei, va lasam sa 
le descoperiti singuri, in speranta ca veti 
gasi macar ceva, care sa va atraga atentia.
Pana la urmatoarea regasire, va uram 
multa sanatate si o primavara frumoasa!

Numarul 49

Nota Editorului
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Vi s-a intamplat 
vreodata sa nu mai 
stiti ce zi e? Sa te simti 

de parca saptamana tocmai 
a inceput, dar e deja vineri? 
Cel mai rau e cand te astepti 
sa  fie joi si cand te uiti la 
ceas e de-abia ora pranzului 
intr-o zi de luni. E un joc de 
cuvinte si de secunde, pe 
care trebuie sa ai grija sa nu 
il pierzi cand miza e pretiosul 
timp. Intre nehotararea asta 
de anotimpuri, cand luni e 
primavara, marti seamana 
putin a toamna, miercuri ai 
senzatia ca e un inceput de 
vara, iar in weekend iarna 
pare ca ar reveni, noi trebuie 
sa ramanem cumva ancorati 
in prezent. Un prezent pe 
care suntem datori sa ni-l 
construim frumos.

Prezentul de aprilie il incepem cu glume, rasete, pacaleli. 
Uneori complici, alteori victime, ne dezmortim si mai bine 
zambetul. Dar anul asta, aprilie este despre mult mai multe 
decat ziua pacalelilor si inmugurirea copacilor. E despre iertare, 
iubire, sacrificiu pentru cei dragi. Avem lectii pe care le primim 
fara sa vrem. Uneori reusim sa invatam ce trebuia abia dupa ce 
am dat deja testul. In ultima vreme am inteles mult mai bine 
ce inseamna sacrificiul pentru cei pe care ii iubesti. Am realizat 
de ce asta e una dintre lectiile care ne sunt amintite in fiecare 
an. Pentru ca e cea mai importanta. Cea a luminii care vine 
dupa iertare, dupa dorinta de a face bine pentru cei pe care 
ii iubesti. Eu cred in Dumnezeu la fel de mult pe cat cred ca 
un nou rasarit de soare, cand esti sanatos, alaturi de cei dragi 
aproape, e o adevarata bucurie...si poate mai mult. Cred ca 
numai ceva mai presus de intelesul nostru ar putea sa ne faca 
sa simtim, sa oferim ceea ce simtim, sa primim ceea ce altii 
simt. Pentru mine in fiecare an , tot ceea ce se leaga de Sfintele 
Pasti, e reamintirea uneia dintre cele mai frumoase lectii. Ce ar 
conta daca ar fi totul doar o poveste, cand noi descoperim ce e 
dincolo de ea… 

Imi place sa cred ca luna asta e despre sacrificiul pentru o 
lume mai buna. Si vreau sa visez cum oamenii vor realiza ca in 
tot jocul asta de secunde, noi suntem cei care putem schimba 
prezentul in unul frumos. Va doresc din suflet intelegere, iertare 
si lumina, in suflete, in viata, pe chipuri! Paste fericit!

Si-ntr-un prezent frumos sa nu uitati de zambet ...nu orice zambet ...
Zambetul de aprilie.

BLOG DE ZAMBIT
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Prima oara te frapeaza imaginea ei de diva blonda, usor 
indiferenta si absenta, dar cu gandurile mult dincolo 

de obiectivul aparatului de fotografiat. As zice ca exact 
din punctul acesta ar trebui continuata analiza. Tocmai 
gandurile care nu i se opresc, opace, in sticla, spun ca 
femeia asta e foarte departe de a fi doar frumoasa. Ii 
intuiesti nu numai inteligenta, dar si curajul de a-si spune, 
fara nicio inhibitie, adevarurile, despre care nu pretinde 
ca sunt absolute. Dar ele, adevarurile ei, ii alcatuiesc 
lumea imperfecta, neregulata, ultragiata uneori de fiinte 
invidioase si nesocotite carora le este mai la indemana 
atacul, decat exersarea flexibilitatii creierului. 

De altfel, C O R I N A  B A C A N U , caci despre ea 
vorbim, e convinsa ca se poate oricand lua la tranta cu 
toti misoginii, puritanii, xenofobii, rasistii, turnatorii, 
fanaticii religiosi, lichelele politicii si ale societatii, in 
general, fiindca o ajuta cel putin doua elemente: un IQ 
ridicat si dreptul la libera exprimare.

Niste adevaruri…
t e x t  :  A d i n a  M i t r i c a
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BLOG LITERAR

 Ea e un paradox: viata haotica, fara 
un program prestabilit, fara ore fixe, 
dar cu trezit in miez de zi sau noapte, 
cu savurat hamburgeri si gogosi, cu 
iubit cainele Tyson si pisica Mia, 
vine in contradictie cu gandire clara, 
organizata, riguroasa, pe care a trebuit 
sa o disciplineze, fara ca asta sa-i 
suprime creativitatea, o componenta 
esentiala a felului ei de a fi.

C O R I N A  are o minte - si, cand 
e cazul, o limba-ascutita, nu are 
nicio problema sa dea prin noroi cu 
idolii de care 
nu indrazneste 
nimeni sa se 
atinga, fiindca 
«nu se cade», e 
capabila chiar 
«sa se vanda pe 
nimic» pentru 
a face campanii 
de sensibilizare civica, atunci cand 
statul doarme sau ignora o realitate, 
devine neinduplecata cu indivizii 
cu creierul spalat si automatisme 
comportamentale, dar, dincolo de 
toate, iubeste Romania intr-un fel 
care n-ar trebui vreodata justificat. 
Doreste dreptate si adevar, oricare ar 
fi acelea, pentru oamenii resemnati 
in neputinta si in acceptare pe care 
ii compatimeste, fiindca ii vede 
stigmatizati si manuiti cu dibacie de 
insi cu zambete largi si priviri viclene. 

Poate ca revolta ei vine si din 
constientizarea faptului ca se prefera 
calea de mijloc, mica intelegere, 
compromisul, capul plecat si ochii 
inchisi si, fara a intreba neaparat a 
cui e vina, C O R I N A  isi elibereaza 

tensiunile si prin scris. Daca e totusi 
sa deteste pe cineva, nu se uita spre 
fiintele inferioare, pentru ca n-ar 
putea gasi unitatea justa de masura, 
ci catre manipulatorii ce se pretind 
lideri de opinie, oameni needucati, in 
fond, care isi propaga ideile asemeni 
cancerului, atacand mintile, si asa 
zdruncinate, ale romanilor.

Cu toate astea, ii place natura 
umana, cu tot spectrul ei uneori 

de neinteles, 
fiindca, altfel, nu 
ar fi putut face 
advertising atatia 
ani. Iubeste 
c u r i o z i t a t e a 
o a m e n i l o r , 
m o d e s t i a , 
ambitia lor de 

a vrea sa evolueze si sa exceleze in 
domeniul la care se pricep, empatia 
si solidaritatea pe care si le manifesta 
organic, netrucat.

Are blogul http://corinabacanu.ro 
de cativa ani, dar exercitiul scrisului 
a fost cultivat dintotdeauna, inca 
din vremea studentiei la sectia de 
Limbi Moderne Aplicate din cadrul 
Universitatii “Lucian Blaga” din 
Sibiu. Fiindca si-a propus sa devina 
copywriter, a aplicat la McCann, o 
adevarata scoala de publicitate care a 
pastrat-o si a scolit-o, pentru ca astazi 
sa o gasim in pozitia de Director de 
Creatie intr-o agentie de publicitate. 
Acest traseu a presupus eforturi, 
greseli din care a invatat, sacrificii, 
insa si satisfactia recunoasterii valorii, 
gratie unor campanii care au fost 
recunoscute de industria nationala si 
internationala de publicitate.

Iubeste curiozitatea oamenilor, 
modestia, ambitia lor de a vrea sa 
evolueze si sa exceleze in domeniul 

la care se pricep, empatia si 
solidaritatea pe care si le manifesta 

organic, netrucat.
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Pe blog scrie neafectata de pudoare, frumos, adanc, usturator uneori, 
transant, « barbateste », fiindca oamenii trebuie zguduiti din cand in cand, 
treziti din amortirea 
binelui individual, 
imediat si iluzoriu. 
Ei trebuie informati 
si indrumati si 
cand e vorba 
despre exprimarea 
drepturilor, dar si 
cand e cazul sa isi 
manifeste spiritul 
civic. Pune mare 
pret pe activitatile 
filantropice si 
de voluntariat in 
privinta animalelor 
sau a oamenilor fara 
de noroc, pentru ca 
este convinsa ca o 
societate poate functiona si prin recursul la emotie, poate una dintre putinele 
metode care ne-au ramas, pentru a nu muri cu totul pe dinauntru.

Una peste alta, pentru C O R I N A  B A C A N U  n-as putea spune exact 
ce termen i se potriveste, poate ca nici nu s-a inventat, dar, in orice caz, ar 
fi un amestec intre: lider de opinie, jurnalist, activist anti-misoginism si anti-
feminism, creator de continut…si inca doua-trei denumiri care acum imi scapa. 
Si, in tot ce face si ce scrie, isi asuma direct si nefalsificat, ideile, preferintele, 
chiar si cand devine incomoda. Nu ridica in slavi, nici nu tranteste la pamant, ci 
e sincera, chiar daca asta poate fi deranjant pentru unii.

Nu ridica in slavi, nici nu tranteste la pamant, ci e sincera, 
chiar daca asta poate fi deranjant pentru unii. 

Dar, sa fim seriosi, cine n-ar vrea o lume in care lucrurile sa inceapa sa fie spuse pe nume, chiar si cand 
numele alea suna ciudat? Poate asa am invata cu totii dificila lectie a autenticitatii. Dar e la fel de adevarat 
ca, de cele mai multe ori, privitul in oglinda creeaza disconfort. Doare…  
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CULTURA PRIN PICTURA

Te hn i c a :  G R A F I T

de CorCaCel Cornel
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BRAN CASTLE
de Corneliu Dragan-Targoviste

Expozitia Internationala
Watercolor Society Slovakia,
Bratislava 2017

 55 x 36 cm



1

Se inteleg foarte bine chiar daca sunt firi opuse, se respecta reciproc, creeaza 
impreuna lucruri minunate si autentice si sunt cel mai frumos intreg 

cunoscut - dupa cum spun chiar ele! Este vorba despre I u l I a  G h e n e a  si 
e m I l I a  T u d o r a n , cele doua creatoare de moda care formeaza brandul 
IE  CLOTHING .

Linia creativa, atentia la detalii si orele nesfarsite petrecute in atelier, se 
concretizeaza in piese vestimentare originale, dorite de orice femeie care isi 
doreste atentie, care vrea sa se simta feminina si eleganta, exact filosofia de baza 
a celor doua creatoare de moda. Mai adaugam necesitatea prezentei elementelor 
caracteristice acestui brand si avem in fata imaginea ideala a femeii autohtone, 
iubitoare de frumos si senzualitate.

Cum au format acest minunat brand, care sunt principiile care stau la 
baza lui, care sunt sursele de inspiratie, planurile de viitor, alaturi de multe 
alte lucruri interesante despre moda, ne vor povesti in continuare chiar 
I u l I a  G h e n e a  si e m I l I a  T u d o r a n ,  pe scurt : IE  CLOTHING!
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Bine ati venit in paginile noastre! Cum s-au intersectat cele doua 
partenere de afaceri: Iu l I a  Gh e n e a si em I l I a  Tu d o r a n si 
cum reusesc sa ajunga la un numitor comun in privinta deciziilor si 
a creatiei?

In urma cu 11 ani, a avut loc prima noastra intersectare a destinelor, 
fara sa banuim o clipa ca ne astepta un traseu bogat in frumoase 
experiente de viata, descoperire de sine, cunoastere si dezvoltare.

Ne-a apropiat pasiunea pentru arta si frumos, dar si 
compatibilitatea si respectul dintre noi au facut sa dezvolte aceasta 
relatie. Poate e destin, sau poate e pura intamplare, poate e noroc, 
dar suntem impreuna atunci cand ne este greu si ne sustinem in 
depasirea obstacolelor. Suntem poli opusi care se atrag fara vreo 
asteptare si impreuna, suntem cel mai frumos intreg cunoscut de 
noi. Desigur, si abilitatile de comunicare si lucrul in echipa ne fac sa 
gandim obiectiv si sa tratam cu seriozitate orice greutate intampinam.

IE Clothing - ce a fost mai intai: numele, dupa care s-a creat filosofia 
creativa a brandului sau a fost intai filosofia, iar coincidenta initialelor 
numelor a completat imaginea finala?

Numele ‘’IE Clothing’’ a venit pe 
parcurs si foarte natural, De parca ne 
astepta.

A stat inca de la inceputuri sub 
nasul nostru, dar am fost absorbite de 
pasiunea si munca noastra, incat i-am dat 
atentia cuvenita abia dupa concretizarea 
noastra ca zona de inspiratie, iar coincidenta si potrivirea initialelor o 
consideram ca fiind un destin descoperit la momentul potrivit. Acest 
cuvant simplu, ‘’IE’’, este plin de insemnatate, de valori si istorie si 
este ca o emblema pentru noi, pe care o purtam cu mandrie.

Cand a fost creat brandul IE Clothing? Oferiti-ne cateva informatii, 
o scurta istorie, biografie...

Am urmat cursurile de design vestimentar la Liceul de Arta Marin 
Sorescu, din Craiova, sub indrumarea Dnei Prof. lIdIa marGelu, 
urmand ca apoi sa absolvim Facultatea de Arte Decorative si Design, 
din Bucuresti, sectia Design Vestimentar, precum si Masteratul, in 
cadrul aceleasi facultati. 

A inceput totul ca proiect comun de disertatie, acesta fiind temelia 
de la care am pornit la drum in aceasta directie. Sub indrumarea 
stricta, plina de rabdare si intelegere a Doamnei Prof. Univ. Dr. 
Paula BarBu, un om plin de energie si informatie, o enciclopedie 
in materie de tipare, volum, croiuri si culoare, am pornit cu un 
elan creativ, descoperind urcusuri si coborasuri, pana la finalizarea 

proiectului. Cu toata modestia, frumusetea “Traseului” a fost pe 
masura rezultatului, iar de aici - voi puteti trage singuri concluzia.

De unde atractia pentru moda si creatiile vestimentare? Au existat 
influente din familie, din partea prietenilor sau pur si simplu asta ati 
simtit ca va doriti sa faceti?
Iu l I a : in cazul meu este clar o mostenire de familie, bunicii lucrand 
in acest domeniu in trecut, ulterior, acest talent a fost mostenit si 

de mama mea. Mi-au transmis 
involuntar un interes pentru desen, 
tesaturi, tipare si haine, prin 
pasiunea, dedicarea si seriozitatea 
cu care tratau acest subiect.
em I l I a : sunt mandra de talentul 
pe care il avea atat la desen, cat si in 

mestesugul artei, bunicul meu, lucru ce m-a determinat foarte tare 
sa urmez un liceu de specialitate, dragostea pentru design, venind 
pe parcurs.

Aveti fiecare roluri bine definite sau va ocupati de toate lucrurile 
impreuna, fie ca vorbim de creativitatea propriu zisa, promovare, 
marketing, etc?

Rolurile sunt simple si au fost inca de la inceput foarte bine 
stabilite, dar venind natural, in functie de abilitatile fiecareia dintre 
noi. Capitolul creativ il stapanim cel mai bine. Aici totul merge ca 
pe roate, inca de la documentare, schite, stabilirea detaliilor tehnice, 
tipare, croit, cusut si migala de a condimenta fiecare piesa in parte cu 
detaliile pretioase si caracteristice brandului. Sarcinile tehnice le-am 
preluat din mers si am invatat sa “citim” croitoria de la numerosi 
oameni valorosi.

Totul functioneaza intr-o continua consultare si sfatuire, chiar 
daca avem lipsuri pe partea de marketing; invatam din mers cu pasi 
mici, dar siguri.



2

Mica noastra experienta in acest domeniu, ne-a 
aratat si ne-a invatat ca femeia isi doreste atentie si 
asta va cauta mereu, fie ca poarta o rochie de seara, 

blugi sau o fusta conica la birou. 
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Cum arata femeia care imbraca IE Clothing? Caror tipologii 
feminine va adresati?

Pentru noi nu exista femeia puternica si independenta ca un 
criteriu de baza. Mica noastra experienta in acest domeniu, ne-a 
aratat si ne-a invatat ca femeia isi doreste atentie si asta va cauta 
mereu, fie ca poarta o rochie de seara, blugi sau o fusta conica la 
birou. Dar cu siguranta, femeia care poarta o data produsul nostru, 
isi va dori sa revina, pentru ca ele, prin croiul si echilibrul volumelor 
impunatoare, ii dau femeii increderea de care are nevoie, iar eleganta, 
feminitatea si pretiozitatea, o vor pune mereu in centrul atentiei.

Aveti anumite piese vestimentare foarte complexe in care impletiti 
stilul traditional romanesc, cu elemente clasice dar actualizate, cu 
influente victoriene si totusi, LOOK-ul per ansamblu pare foarte 
aerisit, confortabil... cum se reuseste acest lucru? Care sunt 
elementele cheie?

Unde-s doi, creativitatea creste si cresc si sansele de a vedea in 
perspectiva si nu subiectiv, produsul in sine.

Cum decurge procesul de creatie a unei piese vestimentare de la 
idee, pana la final? Care este cea mai placuta parte?

Pasii sunt aceiasi intotdeauna: avand deja sursa inspirationala 
ce da curs imaginatiei noastre, urmeaza schitele de idee, fiecare cu 
viziunea ei si directia in care vrea sa ajunga. Facem o selectie a celor 
mai reusite idei si le stabilim detaliile tehnice si tesaturile cele mai 
potrivite, ca ulterior, Emilia sa realizeze tiparul si sa croiasca, aceasta 
parte din realizarea produsului fiindu-i foarte draga ei, apoi urmand 
sa fie cusut la masina de mine sau de ea, probat si finisat si nu in 
ultimul rand, partea mea preferata de a adauga sarea si piperul in 
doze de perle, margele, bentite crosetate etc., un adevarat ritual 
pentru mine.

Partea cea mai placuta este atunci cand realizezi ca in fata ochilor 
schita a prins viata.

Tot procesul in sine este important, dar placut si diferit de la 
produs la produs. 

. . . femeia care poarta o data produsul nostru, isi va dori sa revina, pentru ca ele, prin croiul si echilibrul 
volumelor impunatoare, ii dau femeii increderea de care are nevoie, iar eleganta, feminitatea si pretiozitatea, 

o vor pune mereu in centrul atentiei.
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Care sunt sursele de inspiratie: natura, oamenii, trebuie sa 
fiti intr-un anumit mediu, ambient, pentru inspiratie? Sau 
inspiratia poate fi un proces mai usor decat pare?

Inspiratia inseamna pentru fiecare altceva. Ne-am 
educat sa functionam intr-un anumit fel, dupa anumite 
reguli impuse de noi sau de organism, si din fericire suntem 
diferiti cu totii. Inspiratia poate veni din absolut orice. Daca 
primesti din mediul inconjurator vibratii pozitive incarcate 
de energie, atunci te afli in starea necesara sa lucrezi la visul 
tau. 

Pentru noi, creatia inseamna un spatiu ‘cald’, primitor, 
luminos, muzica in fundal, rasete, comunicare si pareri, 
incercari, esuari, reusite, energie si culoare. Tu iti stabilesti 
procesul de inspiratie, pentru ca viziunea e la tine. 

Care sunt elementele ‘must have’ dintr-o tinuta IE Clothing? 
Exista vreo piesa vestimentara care sa ajunga la final fara sa 
aiba un astfel de element?

Elementele ce definesc o tinuta IE Clothing sunt in mod 
categoric volumul si detaliile pretioase. Aceste elemente 
ne sunt caracteristice si mereu vor exista deoarece asta ne 
diferentiaza de ceilalti.

5
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Care este filosofia care va ghideaza in procesul creativ? Aveti un 
motto sau principii de la care nu va abateti in tot ceea ce faceti legat 
de brandul IE Clothing?

Creatia vine atunci cand ai bucurii si satisfactii in suflet. Nu exista 
teorema sau filosofie in procesul creativ. Exista doar niste standarde 
impuse si profund simtite de noi si atata timp cat le respecti, si 
rezultatul este pe masura. Noi ne-am impus sa fim creative, originale 
si sa ne lasam purtate de visul nostru. 

Nu concepeti colectie din trecut sau viitoare fara elemente 
traditionale sau exista si posibilitatea ca, in timp, sa va schimbati 
stilul?

Zona de inspiratie caracteristica 
brandului nostru te poarta prin toate 
zonele tarii noastre si iti da o libertate 
nemarginita la creatie; reprezinta un stoc 
inepuizabil de idei, pentru oricine ar vrea 
sa deschida acest ‘cufar de zestre’ si nu ne-am gandit niciodata la 
schimbarea stilului.

Care sunt cele mai frumoase momente de cand ati inceput activitatea?
Cred ca cele mai frumoase momente sunt atunci cand vezi ca 

iti este munca apreciata si rasplatita. Abia atunci apare satisfactia 
nemarginita.

Un astfel de drum, intr-o astfel de industrie, nu este niciodata usor. 
Care au fost cele mai mari dificultati cu care v-ati confruntat? Cum 
le-ati depasit?

Momente frumoase au fost multe, aproape in aceeasi masura au 
fost si momentele dificile, dar am trecut mereu prin toate impreuna si 
tocmai acest lucru, face prietenia noastra frumoasa si bine inchegata.

Un astfel de drum este greu, doar atunci cand nu este ceea ce-
ti doresti. Este greu atunci cand munca practicata nu te reprezinta 
si apare monotonia, plictiseala, neplacerea de a lucra in domeniu, 

nereusitele si stresul, iar toate aceste lucruri, duc la un esec garantat.
Dificultatea cu care ne confruntam noi este de fapt o dezamagire 

si anume, ca nu o sa poti sa reusesti niciodata sa faci tot ce iti propui, 
sa transformi in realitate, toate visele si ideile. 

Sedintele foto, prezentarile de moda, reprezinta o incununare a 
creatiilor vestimentare, sunt sarea si piperul. Cum va pregatiti pentru 
astfel de evenimente? Care sunt cele mai importante aspecte de care 
tineti cont?

Atunci cand alegi sa faci moda, sa faci haine, sa creezi arta, exista 
pasi pe care trebuie sa ii bifezi, nu totul consta doar in realizarea unei 

piese vestimentare reusite. Abia dupa ce 
produsul este finalizat in detaliu, urmeaza 
adevarata lupta de a-l ridica la nivel de arta. 
Iar pentru asta, ai nevoie de o intreaga 
echipa, de o armata de oameni inarmati cu 
talent, pasiune, rabdare, dorinta de nou, 

apreciere de frumos si multa energie. Aici vorbim de make-up artisti, 
hair-stilisti, fotografi si modele. Si este important ca fiecare sa se 
concentreze pe partea lui de creatie, pentru ca si ei sunt artisti si fac 
minuni; este important sa existe comunicare, sa se cunoasca detaliile 
in amanunt legate de mesajul ce se doreste transmis prin imbinarea 
acestor arte. Comunicarea, intelegerea si rabdarea, sunt esentiale.

Creatia vine atunci cand ai bucurii si 
satisfactii in suflet. Nu exista teorema sau 

filosofie in procesul creativ. 
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Ati castigat premii importante care certifica talentul creativ. Care 
sunt cele mai importante astfel de momente? Care sunt cele mai 
importante evenimente la care ati participat?

*Modexpo & Cosmetic Beauty hair, concurs de design, 
septembrie 2014;

* Be Creative Sibiu, concurs studentesc, septembrie 2014;
* Diploma. Expozitie de grup, noiembrie 2014;
* Bucharest Fashion Week, concurs studentesc, noiembrie 2014,
* Primavara Romaneasca semne si insemne feminine, martie 2015;
* Bucharest Fashion Week, prezentare, aprilie 2015;
* Heritage- Fashion & Music Festival Baia Mare, august 2015,
* Expozitie de costume personala Adina Nanu, in cadrul 

Institutului Cultural din Budapesta, noiembrie-decembrie 2015,
* Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, eveniment 

realizat de Misiunea Permanenta a Romaniei la Geneva, in cadrul 
evenimentului diplomatic de promovare a traditiilor romanesti si a 
creatiilor de design contemporan, mai 2016;

* Fashion FANatic, competitie pentru tineri designeri, iulie 2016;
* Romanian Fashion Philosophy, septembrie 2016;
* Eveniment de lansare colectie ‘’Fashion FANatic’’, prezentare 

proprie, decembrie 2016;
* Celebrarea zilei nationale a Romaniei in Republica Turcia, 

Ambasada Romaniei in Turcia, Ankara, decembrie 2017;
* Romanian Fashion Philosophy, martie 2018.

In tot ce ati creat pana acum, se vede o filosofie creativa bine 
conturata. In functie de sezon, introduceti si din tendintele 
respectivei perioade?

Inca din facultate am invatat pasii pe care trebuie sa ii urmam cu 
privire la descoperirea si intelegerea tendintelor. Ca ele se modifica 
rapid si ca trebuie sa te mobilizezi si sa fii mereu pregatit pentru 
schimbari, insa noi nu ne ghidam dupa ele. Este important sa te 
imbraci bine, asta insemnand ca hainele pe care le porti, sa iti vina ca 
turnate, sa te reprezinte si sa fie o extensie a personalitatii. 

Cand creati, reusiti sa exprimati in totalitate exact ceea ce doriti? 
Tineti cont si de latura comerciala, faceti compromisuri... cum 
functioneaza acest lucru in cadrul brandului IE Clothing?

Procesul de creatie nu are un termen fix, nu poti lucra pe ceas... 
poate fi ceva de moment, poate dura ore, zile, saptamani sau luni 
si, se intampla sa exprimi uneori mai mult decat te astepti sa o poti 
face, alteori sa nu reusesti, decat dupa cateva incercari. Important 
este sa nu renunti.

Tinand cont de latura comerciala, incercam sa ne pastram linia si 
elementele reprezentative brandului, dar tinem cont intr-o oarecare 
masura si de necesitatea clientului. Luam in calcul toti acei factorii 
prezentati de el si gasim varianta cea mai potrivita.

Aveti si alte specializari legate de moda sau tangentiale acesteia (hair 
stylist, make up artist, etc)?

Nu avem alte specializari, in afara de specializarea de design 
vestimentar, capatata in urma liceului de profil, precum si facultatea 
si masterul, cu aceeasi specializare.

Piata de moda din Romania devine din ce in ce mai concurentiala ... 
Este bine? Este rau? Cum percepeti acest lucru si cum va detasati 
de concurenta?

In ultimii ani a inceput sa se aglomereze acest domeniu si apar 
‘designeri’ peste noapte, ca ciupercile dupa ploaie. Acesta nu ar fi 
un lucru rau, atata timp cat fiecare isi dezvolta propriul stil si isi 
urmeaza traseul ales, personal. 

Perceptia noastra este pozitiva, inseamna ca exista cerere. Brandul 
nostru a devenit usor, usor recognoscibil si poate inconfundabil. 
Este loc pe piata pentru toata lumea, fiind nevoie doar de principii, 
respect, educatie, intelegere si bunavointa.

Aveti vreo colectie sau piesa vestimentara in care este oglindita 
perfect filosofia IE Clothing?

Cele 3 colectii ‘Before They Pass away’, ‘ZesTrar’ si ‘TeZaur’, 
reprezinta etape diferite din evolutia IE Clothing si au fost influentate 
de factorii perioadelor respective. Ele reprezinta un cumul de 
informatie si experienta pe care incercam sa-l ducem la un alt nivel 
in urmatoarea perioada.



Cele 3 colectii ‘Before they pass away’, ‘Zestrar’ si ‘teZaUr’, reprezinta etape 
diferite din evolutia IE Clothing si au fost influentate de factorii perioadelor 

respective. Ele reprezinta un cumul de informatie si experienta pe care incercam sa-l 
ducem la un alt nivel in urmatoarea perioada.
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Cum v-ar placea sa vedeti imbracate femeile din Romania astazi?
De-a lungul anilor, femeia si-a pierdut feminitatea si gingasia din dorinta 

de a fi independenta si din dorinta de a fi egala barbatului, sau chiar de a-l 
depasi. Ne-am dori sa vedem mai multa feminitate pe strada, mai multa 
eleganta, stil si atitudine, fara sa fie limitate de mobilitate, utilitate sau 
judecata celor din jur.

Din aceasta dorinta de a se ridica la nivelul barbatului, femeile isi pierd 
imaginatia si interesul pe care il acordau odinioara aspectului fizic, si-au 
pierdut autoeducarea si dezvoltarea simtului estetic.

Considerati ca exista o evolutie in ultimii ani in privinta modului de 
imbracat, de aranjat, in randul femeilor de la noi?

Nu am putea vorbi de o evolutie sau de un regres in ultimii ani referitor 
la aspectul per total al femeii.

Exista exemplare si pro si contra si asa vor exista mereu. Totul tine de 
noi, sa ne autoeducam in privinta asta si sa ne dezvoltam mai mult simtul 
catre arta, catre frumos, sa inhalam cultura si sa expiram stil si frumusete.

Stilul, de fapt, nu insemna doar haine, stilul este un cumul de trairi si 
senzatii, un toping de experiente si o maturitate desavarsita, stilul este 
reprezentat de caracterul personal, de principiile bine impamantenite, de 

sensibilitate, frumusete interioara, stabilitate, un echilibru 
aproape perfect, o armonie a gesturilor si a expresivitatii.

Care ar fi cele mai importante sfaturi pe care le-ati da femeilor 
in privinta modului de a se imbraca? Ce ati schimba la 
momentul actual?

Scopul nostru nu este de a schimba femeia! 
Noi suntem un fel de ghid pentru ele... le ajutam sa se 

descopere, sa isi descopere capacitatile stilistice, sa isi contureze 
o imagine coerenta, sa isi rezoneze imaginea exterioara cu 
interiorul, sa reflecte starea din anumite momente ale vietii. 
Suntem aici sa le intelegem si sa conturam o imagine in care 
fiecare se regaseste pe sine.

Care este stilul de imbracat personal? E acelasi cam in orice 
situatie sau difera de stare, eveniment, etc?

Din punctul nostru de vedere, femeia trebuie sa fie ca un 
cameleon. Sa isi schimbe infatisarea de fiecare data, sa incerce 
cat mai multe stiluri bine definite, sa isi aleaga elemente 
caracteristice acestor stiluri si cu ajutorul lor sa isi formeze 



Ne-am dori sa vedem mai multa feminitate pe strada, mai multa eleganta, stil si atitudine, 
fara sa fie limitate de mobilitate, utilitate sau judecata celor din jur.

9

10

11

12



A P R I L I E  2 0 1 8

25

un stil personalizat, sa isi puna tusa personala asupra propriului stil 
si sa ajunga la capacitatea de a aborda orice stil, din prisma propriei 
personalitati.

Este important sa cunosti elementele definitorii pentru fiecare stil 
in parte, sa il poti personaliza si mai important - este sa poti aborda 
corespunzator, problema vestimentatiei in functie de insemnatatea si 
amploarea evenimentului la care participi.

Ce piesa vestimentara nu trebuie sa ii lipseasca niciunei femei din 
garderoba?

Orice femeie trebuie sa aiba in garderoba o ie, fie ea traditionala, 
autentica sau o reinterpretare moderna a acesteia.

Care sunt cele mai mari satisfactii pe care le ofera o astfel de 
activitate de designer vestimentar?

Satisfactiile vin odata cu zambetul si bucuriile necontrolate ale 
oamenilor. Aceste satisfactii sunt cu siguranta in orice domeniu de 
activitate, atata timp cat exista daruire.

Cam cate ore petreceti in atelier, in medie?
Intrebarea corecta ar fi: Cate ore mai petreceti acasa?

Ce pasiuni extra aveti in afara de moda? Cum va petreceti timpul liber?
e m I l I a - construirea de puzzle, autoeducarea prin citit.
Enumerati 3 lucruri personale de care nu va despartiti niciodata!
Iu l I a :  telefonul, ochelarii, gandurile
em I l I a :  gandirea cat mai pozitiva si zambetul

Care sunt planurile de viitor, mai indepartate sau mai apropiate? 
Pregatiti ceva in mod deosebit?

De curand, am deschis propriul atelier si showroom, iar dupa 
o perioada de haos si hartii peste hartii, ce inca nu a luat sfarsit, 
in paralel am lucrat la produse noi si urmeaza sa scoatem o noua 
colectie.

Care este cea mai mare dorinta pe plan profesional?
Cea mai mare dorinta pe plan profesional este ca oamenii sa 

zambeasca atunci cand vad produsele IE Clothing si sa isi aminteasca 
sau de fapt, sa le trezeasca o emotie sufleteasca si sa nu isi uite 
radacinile.

alBerT schweITZer: »Omul modern nu poate cunoaste totul, 
dar trebuie neaparat sa se poarte ca si cum ar putea sa-l cunoasca.»

Unde se pot informa si unde va pot urmari activitatea cititorii 
FAMOST?

Pe pagina noastra de Facebook Ie cloThInG si 
instagram IE__Clothing (casa de ii)

Va multumim pentru prezenta in revista noastra si va dorim mult 
succes in continuare!



Cea mai mare dorinta pe plan profesional este ca oamenii sa zambeasca atunci cand vad produsele 
IE Clothing si sa isi aminteasca sau de fapt, sa le trezeasca o emotie sufleteasca . . .
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F O T O G R A F I I  -  C R E D I T E

Foto 2, 4, 8 Make-up Artist: Zsuzsa Hidi Hair: Roxana Craus Model: 
Irina Vulpe Fotograf: Stefan Dani Shoes: Mihaela Glavan - tinutele 
fac parte din lucrarea de dizertatie cu Prof. coordonator: Paula Barbu

Foto 3, 6, 7 Fotograf: Cosmin Gogu Hair: Alex Somandroiu, Make 
up Artist: Sheherezada Kouchaki Model: Ana B./ MRA Models Stilist: 
Rovena Andrei Asistenti foto: Claudiu Crasnojan si Serban Vasilescu- 
fotografii realizate de Fan Courier (Fashion Fanatic)

Foto 5 backstage - Be creative - Sibiu

Foto 13 prezentare - Eveniment lansare - Concurs Fashion Fanatic

Foto 1, 15 podium Roumanian Fashion Philosophy

Foto 9,10,11,12  Fotograf: Cosmin Gogu Model: Cristina Saracut 
Make up&Hair: Dora Codita Stilist: Rovena Andrei Asistent foto: 
Serban Vasilescu

Foto 14 podium Bucharest Fashion Week

Logo Alexandru Hotescu
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MODA

Printre blogurile de 
moda din Romania

aprilie 2018

FABULOUS MUSES

e principiul mix&match, iata cum o blonda 
si o bruneta au reusit sa faca din pasiunea lor 

un business de succes, care le-a consacrat pe piata 
internationala. Sa nu uitam ca fetele de la FABULOUS 
MUSES au fost primele bloggerite din Romania care au 
aparut pe coperta unei reviste glossy, Cosmopolitan, 
asta dupa ce au fost remarcate de fotografi redutabili 
de street style.

t e x t  :  A v e r a  M a k e u p  A r t i s t

P
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Daca arunci o privire pe www.fabulousmuses.com (desi e greu de crezuta ca, daca 
esti fashion addicted, nu ai facut-o pana acum), nu te vei abtine sa nu le invidiezi 
pe Diana Enciu si Alina Tanasa. Haine de la case celebre, destinatii sau locatii 
exclusiviste, fotografii exceptionale, yoga, intalniri cu designeri consacrati, 
invitatii la showuri internationale de moda si alte evenimente, contracte - iata, 
practic, toate ingredientele unei vieti palpitante ce se apropie de perfectiune. Si 
totusi, unde se termina povestea sedintei fotografice si unde continua existenta lor, fara 
blitz-uri si pozitii atent studiate? Uneori si lor le este greu sa le delimiteze…

Fetele recunosc faptul ca 
sunt destul de usor catalogate 
drept persoane inaccesibile, 
arogante, insa ne asigura ca 
aceasta este doar imaginea 
pe care trebuie sa o afiseze in 
materialele pe care le realizeaza, 
in spiritul profesionalismului 
si al seriozitatii care le 
caracterizeaza. Este evident 
ca ceea ce fac este un job full-
time, motiv pentru care este 
oarecum dificil sa faci distinctia 
intre omul in carne si oase si 
personajul cerut de circumstante,  
din ratiuni artistice. Fiindca 
au fost remarcate de agentiile 
si revistele cunoscute pe plan 
mondial, au mare grija de ceea 
ce se spune despre ele, acest 
lucru confirmand, o data in plus, 
nevoia de a avea o echipa formata 
din oameni extrem de priceputi, 
care sa le asigure aparitiile 
ireprosabile. Vorbim aici de o 
intreaga industrie alcatuita din 
asistenti, fotografi, make-up 
artisti, editori de text si imagine. 
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De la partenere de afaceri: faBUloUs pr&events, aBsolUtely 
faBUloUs fashion&vintage fair, la prietene foarte apropiate, 
drumul nu a fost nici lung, nici greu, pentru ca le-a unit pasiunea 
pentru frumos, creativitatea, nevoia de a fi originale, rabdarea de 
a lasa ca lucrurile sa se aseze de la sine. De altfel, povestea lor e 
asemanatoare: de mici, au fost fascinate de tot ce inseamna moda, 
gustul estetic fiind transmis mai ales pe linie materna, fapt dovedit 
si de fotografiile cu bunicile sau mamele, pe care spun ca le privesc 
mereu cu mare drag si pe care le pastreaza drept marturii ale 
perpetuarii pasiunii lor. In fond, cine o cunoaste pe mama Dianei, 
Eugenia Enciu, celebra manechina a anilor 80-90 la casa de moda a 
Zinei Dumitrescu, intelege cum functioneaza genetica, in cazul ei.

Faptul ca exista de mult timp pe segmentul 
de style nu reprezinta o garantie si, tocmai de 
aceea, cauta sa se reinventeze in permanenta, 
pentru a veni cu un continut de calitate, care sa 
inspire. Chiar daca au demonstrat tot ce aveau 
de demonstrat si acum ar putea doar sa se bucure 
de statutul obtinut prin munca in echipa, fetele 
savureaza in continuare provocarile acestei vieti 
in care nicio zi nu seamana cu cealalta, in care 
nu exista monotonie sau activitati repetitive. 
Dimpotriva, ele iau intotdeauna contact cu 
oameni si idei noi, cu locuri cuceritoare, simt 
pulsul modei de aproape, evalueaza colectii 
si designeri, apoi aleg. E un privilegiu obtinut 
dupa ani de efort sustinut, cu zile de lucru care 
se puteau intinde si la 12 ore, in ciuda faptului ca 
cei mai multi considera ca a fi blogger de moda 
nu inseamna nimic altceva decat a te imbraca 
frumos si a sta la poze. Dar nu este asa! Cele doua 
prietene isi asuma autenticitatea de fiecare data 
cand li se impune un rol, pentru care pun la 
bataie toate resursele, chiar daca asta presupune 
un program prelungit care le tine departe de cei 
dragi. 
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In ceea ce priveste preferintele vestimentare, fetele au cateva repere pe care nu le 
abandoneaza, oricat de multa variatie ar cunoaste stilul lor: melanjul masculin-feminin, 
accesoriile statement ori vintage, piese suprapuse, tocuri. LOOK-ul cu care spun ele ca 
nu poti da gres niciodata este alcatuit dintr-o camasa alba oversized si o pereche de jeans. 

Nu putem decat sa ne consideram norocosi ca muzele fabuloase sunt ale noastre, ca ne 
inspira (ca doar aceasta este menirea oricarei muze), ca ne fac o imagine buna peste hotare 
si, nu in ultimul rand, ca ne demonstreaza ca povestea cu acele contrarii care se atrag chiar 
are un sambure de adevar. O dovedesc o blonda si o bruneta de nota 10!
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Probabil multi dintre noi 
viseaza sa ajunga celebri, 

sau cel putin sa lucreze in 
domeniul in care chiar se 
regasesc cu adevarat, insa, 
din pacate, nu foarte multi si 
reusesc. 

Dar, din fericire, iata ca 
avem si romani care au ajuns 
celebri in afara tarii, tocmai 
datorita dedicarii lor fata de 
domeniul in care activeaza. 
Asadar, am compus pentru 
voi o lista de romani ai zilelor 
noastre, care ne fac mandri 
peste hotare.

Romani 
care au 
reusit 
in afara 
tarii
TEXT : A n d r e e a  E f t i m i e Totul a pornit in California, la inceputul anilor ’90. Este supranumita 

“Regina Sprancenelor”, lucrand pentru celebritati ca mIchelle oBama, 
VIcTorIa Beckham, kIm kardashIan, JennIfer loPeZ, oPrah wInfrey, 
naomI camPBell, heIdI klum, cIndy crawford.

Invitata in anul 2006 in emisiunea “The oPrah wInfrey show”, 
aceasta si-a demonstrat LIVE talentul chiar pe prezentatoarea show-ului. In 
alte transmisii, Anastasia a povestit cum a ajuns sa aduca la viata faimosul 
kit pentru sprancene, dar si binecunoscutele sabloane pentru conturarea 
ideala a acestora. 

Dedicarea si dragostea pe care o transmite prin munca, s-a dovedit si 
prin faptul ca Anastasia a ajuns sa isi concedieze propria fiica, toate acestea 
pentru a-si apara cariera. In prezent, aceasta si-a extins afacerea, plecand 
de la produse pentru sprancene si ajungand la farduri de pleoape, rujuri, 
highlight-ere si si pudre.

A N A S T A S I A  B E V E R L Y  H I L L S

sau mai pe romaneste - anasTasIa soare 
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Mario Badescu a iubit mereu 
chimia si cosmetica, astfel 

ca a ajuns sa fie recunoscut pe 
plan international datorita magiei 
pe care o poate face pentru tenul 
tuturor.

Mario Badescu devine un 
om care ajuta alti oameni, prin 
intermediul unui salon deschis in 
New York in anul 1967. Odata 
cu succesul pe care l-a dobandit 
facand ceea ce ii place, prin 
produse continand doar extracte 
naturale si botanice alese cu 
grija, ajunge sa ii calce pragul 
salonului personalitati ca oPrah, 
cher, JenIffer anIsTon, kaTe 
moss, eVa lonGorIa, naTalIe 
PorTman, sharon sTone, 
sarah JessIca Parker si multi 
altii. De mai bine de 50 de ani, 
produsele romanului nostru raman 
printre preferatele celebritatilor 
de la Hollywood, dar si a 
vloggerilor de beauty de peste tot.

M A R I O  B A D E S C U 
Tanara si pasionata de make-up, romanca a ajuns ca fie recunoscuta 

international in numai 3 ani ca make-up artist. La 27 de ani, aceasta a 
reusit sa se bucure de o realizare imensa in cariera acesteia: sansa de a se 
ocupa de machiajul pe care vedetele nominalizate la PremIIle oscar urmau 
sa il poarte. In acelasi timp, ea a reusit sa isi lanseze si cartea de make-up in 
cadrul aceluiasi eveniment.

A L I C E  G O I D E A

Nu totul se rezuma la aspectul 
chipului, ci si la haine, lucru 

demonstrat de Beyonce de-a lungul 
timpului. Ce trebuie sa stiti este 
faptul ca faimoasa cantareata de 
muzica R&B a purtat in videoclipul 
Pretty Hurts corsetul serPenT 
leoTard, in valoare de 335 de 
euro, piesa apartinand etichetei 
MURMUR by Andreea Badala. 

Surprizele din partea Andreei nu 
se sfarsesc aici, si asta pentru ca si 
Britney Spears a purtat un corset 
semnat MURMUR in videoclipul 
“Work Bitch“. In valoare de 450 de 
euro, artista a spus despre creatia 
romancei “Aceasta este o lenjerie 
old-school pe care chiar o iubesc.”

Pe langa cele doua artiste 
care au purtat piese vestimentare 
MURMUR se numara si alte nume 
mari ca kaTy Perry, madonna, 
kylIe Jenner, lady GaGa, ferGIe, 
krIsTen sTewarT si GIGI hadId.

A N D R E E A  B A D A L A
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Este un nume auzit pe 
buzele multor staruri 

de la Hollywood, deoarece 
romanca noastra s-a ocupat 
cu iscusinta de tinutele pe 
care undele dintre acestea 
le-au purat la diferite 
evenimente.

Un exemplu foarte 
elocvent este JennIfer 
loPeZ care a optat nu o 
data, ci de trei ori pentru 
o creatie MLH. Este vorba 
despre premiera filmului 
“What To Expect When 
You’re Expecting”, o 
aparitie in cadrul emisiunii 
“amerIcan Idol” unde 
aceasta a fost jurat, dar 
si in cadrul evenimentului 
“Muhammad Ali Celebrity 
Fight Night”.

Cu toate ca lista poate 
continua, ne vom opri aici, 

dar nu fara a va vorbi despre 
tinuta rosie pe care lady 
GaGa a purtat-o, realizata de 
un roman, tocmai iesit de pe 
bancile faculTaTII de arTe dIn 
TImIsoara si fashIon desIGn 
and TechnoloGy din londra.

Trebuie stiut faptul ca 
artista a purat piesele lui dInu 
BodIcIu in cadrul show-ul lui 
Jay leno, la sediul NBC, piesa 
care face parte din colectia de 
absolvire a designerului. 

M A R I A  L U C I A  H O H A N

Maria a mai avut grija si 
de aspectul altor staruri, cum 
ar fi nIcole scherZInGer, 
kaT Graham, selena 
GomeZ, reusind sa cucereasca 
si Oscarul cu rochiile ei.

D I N U  B O D I C I U
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O femeie arata cel mai bine atunci cand se simte relaxata, iar cand se simte 
bine in hainele ei, atunci este si sexi. Traind intr-o lume a tiparelor, 

majoritatea considera ca trebuie sa se imbrace asa cum o face toata lumea, asa 
cum este prezentata in media de diversi influenceri, trendsetteri, etc. Iar pe 
noi, ne intereseaza sa ne stea bine, sa ne avantajeze si sa ne simtim comode ...

Ac
tuAlizeAzA-ti Aspectu

l, fA
r

A A iesi din zonA de confo
rt

!

O rochie infasurata, parte 
peste parte, intr-o nuanta care 
merge la aproape orice (navy 
blue inchis), creeaza o linie 
dreapta a corpului, dandu-ti 
feminitate si evidentiindu-ti 
talia.

Rochie pe corp, dar si lejera. Manecile 
clopot accentueaza LOOK-ul slim 
obtinut prin aceasta rochie si subtiaza 
bratele, oferind un aspect feminin si 
jucaus.

O jacheta moto. O astfel 
de jacheta - chiar si cu 
imprimeuri, este foarte 
buna si iti ‘subtiaza’ 
corpul, iar daca gasesti 
o astfel de jacheta putin 
elastica, acest lucru te va 
avantaja si mai mult.

Rochie asimetrica 
A line. Daca ai 
volanase in diagonala, 
poti atrage atentia 
departe de solduri 
- daca acestea nu 
te avantajeaza, si o 
redirectioneaza catre 
picioare, carora le da 
lungime.

Pantalonii 
ridicati. 
Avand o 
talie ridicata, 
eventual cu 
o centura si 
spre glezne 
o forma 
conica, se 
echilibreaza 
spatiul dintre 
abdomen si 
coapse.

1 2 3

4 5

C E  A M  P U T E A  I M B R A C A  I N  A C E S T  C A Z ?

ORICAND !



“For denim lovers” - EZZRO
va propune un compleu format 
dintr-un corset lung, usor evazat si 
o pereche de pantaloni trei sferturi, 
evazati. Setul urmareste o forma 
minimalista, cu taieturi geometrice 
si exacte. Linia evazata a corsetului 
este accentuata de pantalonii 
a caror terminatie este usor 
asimetrica  fata-spate. Terminatia 
franjurata a acestora, intrerupe 
rigiditatea liniilor compleului, 
dand o nota usor artistica acestuia.



Rochia “Blossom” este realizata 
dintr-un bumbac satinat, intr-o 
nuanta vibranta de turcoaz. Rochia 
se prezinta in aceleasi nuante 
minimaliste, intr-o forma usor 
evazata, accentuata de un volan in 
partea inferioara. Produsul prezinta 
un decolteu generos fata-spate, 
sustinut de doua bretele.



“Neopren love” - Compleu realizat 
din neopren, cu o nuanta usor 
sport si minimalista in acelasi timp. 
Compleul este compus dintr-un 
hanorac oversize si un patalon lung 
evazat.  Hanoracul prezinta un twist 
interesant, datorita decupajului din 
partea superioara. Bretelele ajustabile 
determina lungimea produsului. 
Pantalonii prezinta o forma 
minimalista ce urmareste usor linia 
corpului.



”Bluenny”- Compleu realizat dintr-
un bumbac satinat, intr-o nuanta 
vibranta de turcoaz. Setul, cu un aer 
romantic, se compune dintr-un maieu 
amplu, clos si o pereche de pantaloni 
scurti. Linia simpla, minimalista, 
este intrerupta de taietura din fata a 
pantalonilor.
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Black & White
Clasica, eleganta, formala, chic si 

extrem de sofisticata, combinatia alb - 

negru reprezinta echilibrul consacrat 

in materie de vestimentatie.

L
E

C

T I I  D E
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T

I
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U LAUR
A



A P R I L I E  2 0 1 8

39

Model & Fashion Blogger: Laura Sima /www.laurafashionblog.wordpress.com
Photo: Mircea Maieru
Pantaloni: Eva’s Lab by Ana Munteanu / Sapca catifea: Madalina Vlad

Prin simplitatea ei aparenta, ofera atat de multa 
versatilitate incat o tinuta alb - negru te poate salva 
din multe situatii. Usor de purtat, potrivit pentru 
orice sezon, tendinte sau context, un outfit in alb si 
negru reprezinta alegerea ideala pentru un LOOK 
impecabil.

Nu degeaba Coco Chanel, un reper al bunului 
gust si al elegantei desavarsite, a transformat acest 
duo cromatic intr-o maniera de stil.

“Secretul” unui 
outfit reusit consta 
in alegerea unor 
piese vestimentare 
de calitate, cu un croi 
impecabil, dar nu 
in ultimul rand, in 
modul in care le porti, 
pentru ca in final, 
atitudinea si siguranta 
de sine, raman cele 
mai importante 
“ingrediente” ale unui 
outfit reusit.

Tine insa cont de 
faptul ca accesorizarea 
joaca un rol extrem de 
important!

Alese si integrate 
corect, accesoriile 
aduc intotdeauna o 
doza de personalitate 
si unicitate!

TIPS & TRICKS

In cazul de fata, o pereche de ochelari 
statement decorati cu perle, o sapca si 
o geanta din acelasi registru stilistic, 
reprezinta accesoriile potrivite pentru o 
aparitie cu adevarat Chic si Fabuloasa!

ALEGE-O CU INCREDERE

si vei fi
O PREZENTA 

speciala!
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Rochia de mireasa tip sirena

Rochia de mireasa in forma de sirena 
este mai stransa pe corp si incepe sa 

ia putin volum la genunchi sau chiar mai 
jos. Este rochia perfecta daca vrei sa-ti 
etalezi formele!

Rochia de mireasa A-line

Acest tip de rochie avantajeaza orice 
forma a corpului, volumul incepe 

sa creasca din zona taliei si continua 
pana jos in forma de ... A.

Rochia de mireasa de bal

Aceasta rochie are corsetul pe corp, 
iar partea de la mijloc in jos, are 

un aspect dramatic. Miresele cu un 
bust generos, iubesc aceasta rochie de 
mireasa, deoarece creeza echilibru.

Rochie de mireasa tip teaca

Aceasta rochie este supla, pe corp si 
imbratiseaza corpul din cap pana 

in picioare. Este rochia de mireasa ideala 
pentru un cadru mai intim, pentru o 
nunta casual.

r o c h i a  d e  m i r e a s a

c u m

G A S E S T I

P E R F E C T A

Daca nuanta pielii este intunecata, 
mergi pe un alb curat, puternic! Fara 
nicio problema, ti se potriveste aproape 
orice nuanta de alb.

Daca nuanta pielii este medie spre 
maslinie, culoarea trebuie sa fie de 
sampanie sau un alb diamant!

Ai nuanta pielii mediu spre galben, 
mergi pe nuanta de alb cu tenta gri sau 
galbena, sau nuanta de fildes cremos!

Pentru o piele normala cu tonuri rozii, 
mergi pe o nuanta de fildes!

-Ai gAsit pe el , sunteti pArtenerii perfecti si vreti sA fAceti 
mArele pAs! iAr unA din mArile dileme/ probleme cu cAre te vei 
confruntA cA viitoAre mireAsA, este AlegereA rochiei!
C u m  o  a l e G I ?  C u m  s T I I  C e  T e  a v a n T a j a e z a ?

l
Rochia de mireasa imperiala

Aceasta rochie se intinde de la linia bustului si este perfecta pentru 
miresele care au corpul in forma de para, datorita faptului ca 

ascunde soldurile.

Rochia de mireasa stil trompeta

Acest model de rochie de mireasa incepe sa se largeasca imediat sub 
solduri, creand o forma de clopotel sau trompeta, fara a avea un 

volum mare si nefiind incarcata prea mult.

G A S I R E A  A L B U L U I  P E R F E C T !



P rin colectia sa - S U A V E  I V O R Y , designerul Mihaela Constantin doreste 
sa scoata in evidenta frumusetea femeii intr-un moment unic in viata ei . . . 
casatoria. Pentru aceasta colectie, s-au folosit materiale pretioase, dantele 

brodate cu paiete, perle si flori 3D. Fiecare rochie in parte, ajuta miresele sa-si 
exprime personalitatea romantica, clasica sau sexi. 

Culoarea fildesului aleasa pentru aceasta colectie, creeaza o imagine perfecta 
care va trece testul timpului.

Miresele care aleg sa fie sexi la marele eveniment, pot gasi in aceasta colectie - 
rochii sirena accesorizate cu fuste detasabile din tul fin, rochii din voal chiffon cu 
slit pe picior si spate gol.

Celor care isi doresc o imagine clasica mereu la moda, vor descoperi in colectia 
SUAVE IVORY, rochii din tafta duchesse si dantela 3D brodata cu margele si paiete.

Mireselor romantice le propunem rochii din tul fin si broderii cu imprimeuri 
in stil baroc.

Colectia rochii de mireasa SUAVE IVORY 2018
- Designer Mihaela Constantin -

Creatiile designerului m i h A e l A  c o n s t A n t i n  le gasiti in magazinele A g A t h A  din:

BRAILA - B-dul Independentei nr. 59 colt cu Scolilor
GALATI - Str.Brailei bl. H parter

CONSTANTA - B-dul Tomis nr.142 vis-a-vis de Spitalul Judetean

Pentru o comunicare eficienta, va rugam sa ne contactati
la numarul de telefon 0745506957 si pe pagina de Facebook : Rochii De Mireasa Agatha

Descopera in E X C L U S I V I T A T E  colectia S U A V E  I V O R Y !

Apasa A I C I  pentru redirectionare catre pagina W E B !

https://famost.ro/articol/rochii-de-mireasa-2018-suave-ivory
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Rochie in stil romantic realizata din dantela 3D si voal chiffon.Talia este 
conturata cu fronseuri din voal si flori.

S U A V E  I V O R Y
de Mihaela Constantin
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Rochie in stil clasic realizata din tul fin si dantela paietata cu imprimeu floral.
Talia este evidentiata cu fronseuri din tul si aplicatii din dantela.

S U A V E  I V O R Y
de Mihaela Constantin
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Rochie in stil clasic realizata din tul fin si dantela paietata cu imprimeu floral.
Decolteul in “V” pune in evidenta bustul ,iar bordura inalta din dantela a fustei, 

subliniaza linia “A” a rochiei.

S U A V E  I V O R Y
de Mihaela Constantin
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Rochie in stil romantic realizata din tul fin cu picouri catifelate.Terminatia 
decolteului este realizata manual din perle si margele.Centura din dantela cusuta 

manual cu sute de paiete si perle, contureaza foarte bine talia.

S U A V E  I V O R Y
de Mihaela Constantin
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COSTUMUL CU REVER LAT si ASCUTIT este in mare voga 
sezonul acesta. Te asteptam in locatia noastra pentru a descoperi 
noua colectie de costume casual 2018.

Gina Codrescu
manager mister galati

1.
2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.
1 COSTUM: 620 lei / 2,3,4,5 CAMASA: 140 
lei, CRAVATA: 35 lei / 6 BRETELE: 45 lei / 7 
PAPION LEMN: 40 lei / 8,9 PANTOFI: 380 lei

M I S T E R  G A L A T I
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Dupa costumul bleumarin, cel gri ar trebui sa se regaseasca in garderoba oricarui barbat si asta deoarece este clasic, 
versatil si - fiind intr-o culoare neutra, se potriveste oricui. In functie de camasa si accesoriile pe care le asortezi, poti 
creea un outfit excentric la limita dintre stil si fashion.

1.
2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.
1 COSTUM: 520 lei / 2,3,4,5,6 CAMASA: 140 lei, 
CRAVATA: 35 lei / 7,8 CAMASA: 115 lei, CRAVATA: 
35 lei, PAPION LEMN: 40 lei / 9 PANTOFI: 380 lei

M I S T E R  G A L A T I



Marii designeri ai lumii, au inceput prezentarea colectiilor toamna-iarna 2018-
2019, in luna februarie a acestui an - la New York, spectacolul finalizandu-se 
la Paris, la inceputul lunii martie. 
Saptamanile Modei se desfasoara de doua ori pe an, in marile capitale ale 
modei din lume, aceste prezentari avand loc cu mai multe luni in avansul 

sezonului, pentru a oferi presei, cumparatorilor si urmaritorilor online, tendintele, inspiratie si 
filosofia creativa a sezonului ce urmeaza.

Cu toate ca exista mai multe ‚saptamani de moda’ importante in intreaga lume, doar patru sunt 
capitalele ‚recunoscute ale modei’, sub numele de “BIG FOUR”: Paris, Milano, londra si new 
York, acestea fiind si principalele centre universitare in materie de design si moda.

Daca data trecuta doar am mentionat despre Fashion week, de aceasta data vom vorbi mai 
detaliat despre momentele importante care au dominat scena modei.

FASHION WEEK 2018 
THE BIG FOUR:
PARIS, MILAN, 
LONDON, NEW YORK.

T e x t  :  A l i n  T .
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Saptamana Modei de la Paris a atras ca un magnet numeroase vedete (familia Beckham, Joe 
Jonas, sa), care au luat parte la prezentarea celor mai noi colectii vestimentare pentru barbati. 

Ultima prezentare a lui 
Kim Jones pentru casa de 
moda louis Vuitton nu a 
fost doar despre haine. Intr-o 
atmosfera efervescenta si 
plina de asteptari, la Palais-
Royal, in mijlocul Parisului, 
designer-ul britanic a primit 
aplauze pentru ultima data in 
calitate de director de creatie 
pentru brandul francez. 

Pentru colectia toamna-iarna 2018, designerul a folosit ca tema calatoria 
in jurul lumii si a imbinat-o cu stilul modern al casei louis Vuitton. Mai 
mult decat atat, celebra monograma lV a aparut in aproape toate tinutele. 

Colectia reprezinta un fel de tribut adus 
de designer-ul britanic casei louis Vuitton 
pe care a reprezentat-o timp de 7 ani. Nu au 
lipsit tonurile de bej si gri specifice brandului, 
si nici combinatia de stiluri cu pantaloni scurti, 
jachete bomber, malete si colanti, de la sporty 
la army, de la clasic la modern. 

Louis Vuitton



famost

A P R I L I E  2 0 1 8

50

MODA

Desi a fost o prezentare de moda pentru barbati, pe podium au urcat 
doua dintre cele mai reprezentative modele ale tuturor timpurilor: 
Kate Moss si Naomi Campbell. Creatorul colectiei, a marcat acest 
eveniment cu defilarea celor doua manechine, purtand itemuri din 
vinil si anume trench-uri accesorizate cu cizme semnate DM.

Intr-un decor de toamna caruia 
muzica si luminile i-au dat dat 
accente dramatice si misterioase, 
herMes a prezentat piese elegante 
cu aer parizian. Creatoarea 
colectiei a mizat pe stofe, casmir 
sau piele si o cromatica inspirata 
de toamna, de la rosu la bej si 
cafeniu.

Hermes
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Saptamana modei 
de la Milano a fost 
deschisa de noua 
colectie GUCCI, care 
socheaza pe toata 
lumea si este parca 
desprinsa din alta 
realitate.

Potrivit revistelor de specialitate, capul manechinelor semnifica 
povara cu care se confrunta oamenii in viata de zi cu zi. Dar surprizele 
au fost mai multe, unul dintre modele, defiland in brate cu o replica 
perfecta a unui pui de dragon, inspirat din faimoasa serie Urzeala 
Tronurilor; nici cameleonii nu au lipsit din bizara prezentare. 

Alessandro Michele a adus in fata publicului un spectacol 
neobisnuit, care a ajuns imediat unul controversat. Italianul a 
transformat podiumul intr-o sala de operatii, iar scena a fost 
decorata cu echipamente medicale de ultima generatie. In 
timp ce prezentarea i-a socat pe spectatori, fiind vazute tinute 
inspirate din moda renascentista, musulmana si cea victoriana, 
modelele au defilat cu o replica a propriului cap.

Gucci
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MODA

O alta aparitie 
controversata a fost cea 
a manechinului care avea 
in frunte un al treilea ochi, 
alte modele remarcandu-
se prin machiaj. In ceea 
ce priveste vestimentatia, 
Alessandro a mizat 
pe tinute excentrice, 
accesorizate cu cagule 
colorate. Pregatirile 
acestui spectacol inedit 
au durat 6 luni de zile.

In acest an, marile case de moda parca s-au intrecut 
la nivel de artsy, respectiv show. 

Atunci cand vine vorba despre 
spectacol si tinute grandioase, 
prestigioasa casa de moda, 
dolce & Gabbana, este fruntasa; 
s-a facut remarcata prin piese 
grandioase, luxuriante, dar si tinute 
lejere aparent luxoase. 

Casa italiana a 
ramas fidela stilului 
propriu, acordand o 
importanta deosebita 
paietelor si broderiilor, 
dar si matasurilor si 
catifelelor, in tonuri 
imperiale.

Dolce & Gabbana
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donatella Versace 
a folosit pentru colectia 
sa, o tesatura speciala 
din lana si anume 
tartanul scotian in 
diferite combinatii. 

Pentru o colectie sobra, casa 
arMani s-a axat mai mult pe 
negru si pe nuante inchise de 
albastru si gri.

Versace

Armani
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MODA

Saptamana Modei de la Londra s-a incheiat cu modelele care au defilat in tinute care aduceau 
mai degraba a costume, inspirate din personaje precum pisica Sylvester sau Bugs Bunny. 

Designerul de moda, bobbY ableY si-a unit fortele cu warner bros, 
pentru o colaborare, unde personajele din Looney Tunes - care ne-au insotit 
in timpul copilariei, s-au aflat in centrul colectiei sale. bobbY ableY este 
cunoscut pentru farmecul, spiritul si umorul sau unic, acesta imbinand 
imaginile nostalgice si jucause, cu designul contemporan pentru barbati.

O piesa care a atras atentia asupra colectiei a fost o bluza cu pene 
galbene pe care este imprimat chipul simpaticului Tweety. Foarte apreciat 
a fost si tricoul cu Martianul din desenele Looney Tunes.

“Nu sunt aici pentru a prezenta o colectie unisex, dar estomparea 
tot mai pronuntata a granitelor genului este intotdeauna binevenita”,

a marturisit ableY dupa spectacol. 

Colectia a avut multe elemente de la Teletubbies pana la Power 
Rangers, de aici si amestecul ludicului cu putin umor. 

Designerul a jonglat mereu cu stilul contemporan si o oarecare 
nostalgie a copilariei, venind astfel, cu colectii tot mai interesante. Un 
vibe jucaus imbinat cu stilul casual, fiind de admirat faptul ca nu se 
lasa intimidat de industrie, el continuand sa-si implementeze viziunea.

Bobby Abley 
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Tinute spectaculoase 
si distincte - asa s-a 
concretizat ultima colectie 
a creatorului de moda, 
charles JeFFreY, intitulata 
“Loverboy”. Designerul 
este binecunoscut pentru 
faptul ca aduce cele mai 
avangardiste elemente, 
lasand in cele urma senzatia 
de piesa de teatru in 
spectacolele sale si nici de 
aceasta data nu a dezamagit.

Charles Jeffrey

tendinte 
vestimentare 

masculine 
primavara 
vara 2018 !

APASA PE FOTOGRAFIE 
PENTRU A FI 
REDIRECTIONAT !
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https://famost.ro/articol/tendinte-barbati-primavara-vara-2018
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MODA

Saptamana Modei de la New York a fost deschisa, asa cum era 
de asteptat, de un nume sonor al modei americane masculine!

Colectia prezentata de 
toM Ford a amintit de 
moda din perioada disco, 
dominata de articole 
vestimentare stralucitoare 
si imprimeuri. Pe 
ritmul celebrelor hit-
uri ale anilor ‘80, 
toM Ford a adus in fata 
publicului, tinute colorate 
si excentrice, cu elemente 
specifice perioadei disco. 

Piesele care s-au facut remarcate sunt jachetele 
si pantalonii din piele de sarpe, animal-printurile 
tip zebra si nu in ultimul rand, sacourile in culoarea 
anului 2018 - ultra-violet.

Tom Ford
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raF siMons, creatorul belgian de moda a prezentat colectia 
intitulata “Youth in Motion”. Inspiratia sa pentru acest sezon a fost 
povestea lui Christiane Felscherinow, cazuta prada heroinei la Berlin 
la varsta adolescentei. Fiind profund marcat de aceasta poveste, 
creatorul colectiei a imprimat pe anumite articole chipul personajului 
principal.

Intr-un decor natural, 
in care modelele au defilat 
printre plante, mese din 
lemn alb si dulapuri 
improvizate, bode a 
prezentat combinatii 
sofisticate tip “mozaic” si 
tesaturi delicate, dedicate 
barbatilor “dandy”. 
Prezentarile de moda ale 
lui eMilY adaMs bode au 
avut intotdeauna un efect 
cinematografic. Ea a lasat 
mereu spectatorii sa intre 
in lumea ei, personala de 
altfel.

O noutate in ceea ce priveste 
colectia, sunt pantalonii cu imprimeu.

Chiar daca tema spectacolului a fost destul de controversata si 
intunecata, paleta cromatica propusa de designer, a adus o pata de 
culoare, daca e sa facem referire la rosu, galben, orange si ultra-violet.

Raf Simons
Bode
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MODA

Culorile grena, violet, albastru inchis si galben mustar au 
predominat in colectia hart, care si-a imbracat in stil urban, 
modelele menite sa personifice tinerii americani in strainatate la 
Paris. Nota continentala s-a evidentiat printr-o varietate de berete 
frantuzesti si blugi pictati.

N u m e r o a s e 
branduri au adoptat 
stilul urban. Cel care 
a adaptat pantalonii 
stilului “jogger” 
alaturi de imprimeul 
camuflaj si referinte 
punk, a fost designerul 
Julian woodhouse. 
Accentele apocaliptice 
au completat aceasta 
colectie, transmitand 
un mesaj destul de 
puternic.

Hart

Julian Woodhouse
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APASA
pe fotografie 

pentru a fi 
redirectionat!

https://ro-ro.facebook.com/MakeUpByAlinaDragan
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CHIP LUMINOSCHIP LUMINOSCHIP LUMINOS
Cand ai tenul luminos si radiant, nu ai nevoie de un anumit 
machiaj sau chiar deloc, iar daca iti place acest LOOK, afla ca 
datorita lui, esti in tendintele primavara vara 2018!
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Cand ii dai tenului un aspect sanatos si radiant, poti pastra restul foarte simplu, doar sa mai 
‘intervii’ putin la ochi sau buze, dar aspectul radiant, trebuie sa fie acelasi si concentrat pe centru, 
locul unde cei din jur se uita la tine.

PA
S 
1

PA
S 
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PA
S 
3

PA
S 
4

LUMINEAZA ZONELE CHEIE!

Ia un anticearcan care sa aiba cu o nuanta mai 
deschisa comparativ cu pielea ta si foloseste-l 
deasupra si sub spranceana, sub ochi, deasupra 
buzei superioare si pe barbie. Tapeaza zonele cu 
degetele sau cu un buretel de machiaj.

ILUMINEAZA-TI ZONELE

care sunt luminoase in mod natural: partea 
superioara a pometilor, arcadele, podul nasului, 
colturile interioare ale ochilor, arcul lui 
Cupidon. Foloseste un luminator in nuanta de 
sampanie pe o piele normala si nuanta gold pe 
un ten inchis.

DEFINESTE TRASATURILE!

Un pic de contur compenseaza stralucirea si da 
dimensiune chipului. Defineste-ti conturul si 
foloseste pudra bronzanta in golurile obrajilor, 
de-a lungul liniei maxilarului si tamplelor.

ADAUGA CULOARE!

Blushul aduce caldura tenului, asa ca foloseste 
nuanta de roz sau piersica pe pometi.

. . . iar daca ai urmat pana acum cei 4 pasi, ar trebui sa fii . . perfecta!
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NATURAL

Joaca-Te cu 
caracTerIsTIcIle 

unIce care ITI 
ImBunaTaTesc 

asPecTul sI care 
dureaZa 5 mInuTe sau 

chIar maI PuTIn!

buze

ochi

ten
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FRUMOASA  
NATURAL

PENTRU BUZE

Culorile neutre sunt bune 
si merg in multe situatii; 
cu toate astea, nu sunt 
nuante universale. In 
functie de tonul pielii, 
trebuie gasita cea mai 
buna potrivita culoare 
pentru buze.

deschIsa - pune o nuanta 
roz si bucura-te de  o 
iluminare instantanee.

medIe - portocaliul si 
coralul completeaza 
perfect subtilitatile unui 
ten masliniu.

InchIsa - movul si putin 
purpuriu sunt ideale 
pentru o piele inchisa la 
culoare.

foarTe InchIsa - nuanta 
bogata de berry va scoate 
in evidenta caldura 
naturala a tenului.

PenTru a aVea ochI 
conTuraTI sI frumosI In 
orIce momenT al ZIleI, 

desenaTI un V cu lInerul In 
colTurIle exTerIoare, aPoI 

amesTecaTI-le.

CEI MAI SIMPLI

OCHI DE FACUT

1 Acopera-ti pleoapele cu 
o crema neutra! Pune 

putina culoare deasupra 
pliului, apoi amesteca spre 
margini cu un deget.

2 Urmareste linia maro 
de deasupra si sub 

linia genelor si foloseste 
degetul pentru a imprastia. 
nu esTe necesar sa fITI 
PrecIse!

3 Puneti pe gene mascara 
pentru volum, oricat 

doriti.

Vrei un LOOK 
subtil? Pune culoare 

in centrul buzelor 
si apoi apasa-le pe 
amandoua pentru a 

se amesteca.

PENTRU TEN

daca aI un Ten comBo, 
foloseste un primer pentru 
a matifia in locurile unde 
pielea este mai uleioasa.

daca aI PIelea uscaTa. 
Un iluminator lichid sau 
crema ‘linisteste’ pielea 
uscata. Pune iluminator 
pe punctele importante ale 
fetei (varfurile pometilor, 
podul nasului si arcul lui 
cupidon) si adauga daca 
este cazul inca un strat.

daca aI PIelea uleIoasa. 
Care e secretul pentru 
a arata stralucitor si nu 
gras? Mergi pe un strat 
subtire de primer mat, 
apoi scoate in evidenta 
punctele luminoase ale 
fetei cu ajutorul unei 
pudre iluminatoare.
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SPLENDIDA
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stres si modul in 
care iti afecteaza 
pielea este clara. 
Cum reusesti sa 
treci peste?

CUM ITI 
AFECTEAZA 
STRESUL 
PIELEA

Cand esti stresat, nivelul cortizolului 
si adrenalinei urca vertiginos, 
facand ca inflamatia sa creasca si 

ea intr-un ritm foarte mare, tot acest 
proces ducand la efecte secundare 
nedorite. Din aceasta cauza, te poti 
‘trezi’ cu simptome cum ar fi cele de 
balonare, dar si crestere in greutate; mai 
rau decat atat, se pot agrava probleme 
ca acneea sau eczemele. Roseata 
provenita de la acestea, arata destul 
de rau, doar ca face ca stresul cronic 
sa grabeasca anumite efecte negative, 
cum ar fi cresterea liniilor de pe fata, 
scaderea elasticitatii pielii.

Cu toate astea, nu trebuie intrat in 
panica, pentru ca pot exista solutii, unele 
destul de facile. In primul rand, trebuie 
adoptata o atitudinte pozitiva, un factor 
extrem de important in aceasta privinta, 
mai ales ca, conform unui studiu efectuat 
de Olay, femeile care arata cu 10 ani mai 
tinere comparativ cu varsta reala, au 
o mentalitate si o atitudine extrem de 
pozitive. Apoi, invatand strategii pentru 
calmarea mintii si gestionarea stresului, 
ajuta la imbunatatirea aspectului tenului 
acum si in viitor; si nu in ultimul rand, 
poate si cele ale caror efecte se vad mai 
repede, sunt tratamentele topice.

Sunteti gata 
pentru un 
nou start? 
Cititi in 
continuare!
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S o c i a l  m e d i a

Prea mult social media duce la  
sentimente de anxietate; ofera-ti cel 
putin o zi pe saptamana de detoxifiere 
digitala! Ia-ti un liber in aceasta privinta, 
stai mai mult in natura, iesi cu prietenii.

P e r s o a n e l e  c a r e  s u n t  m a i 
r e a l i s t e  i n  g e n e r a l ,

cu ‘picioarele pe pamant’ sunt mult 
mai fericite. Stabilirea unor obiective 
nesustenabile, duce la dezamagiri, asa 
ca, incepeti cu obiective mai mici!

O r i c e  t i p  d e  e x e r c i t i u  f i z i c
poate duce la scaderea stresului; asa 
ca, incercati sa petreceti cel putin 30 de 
minute zilnic facand exercitii dedicate 
cardiovasculare, Pilates sau yoga.

F i i  p a r t e  a  n a t u r i i ,

prin petrecerea unui timp indelungat 
in afara casei sau a biroului! Mergi 
intr-un parc, intr-o zona impadurita 
sau pe langa un lac, pentru scaderea 
cortizolului si stimularea starii de spirit. 
Un animal de companie te ‘forteaza’ mai 
mult sa faci acest lucru!

M e r g i  p e  v e r d e

Si nu ne referim aici la trecerea de 
pietoni! Alimentele care contin zahar 
si amidon cresc nivelul de insulina, 
ceea ce duce la scaderea energiei si a 
starii de spirit. Introdu in alimentatie 
frunze verzi, fructe, iar pentru omega 3 - 
somon si avocado.

TRATAMENT PE LOC. Poti lupta impotriva viitoarelor 
cosulete care apar pe piele, prin aplicarea unui gel 
cu acid salicilic.

CAPSULE DE REPARARE
Acneea, eczemele, psoriazisul sunt toate 
provocate de stres; este slabit stratul exterior al 
pielii, ceea ce permite umezelii sa iasa si mai mult, 
fiind crescuta sensibilitatea. Folosirea de doua ori 
pe zi a unui ser cu ceramida, intareste pielea.

SER ANTIOXIDANT
Aceasta forma concentratata de niacinamida - 
antioxidant puternic, lupta impotriva radicalilor 
liberi, care au un efect negativ asupra colagenului 
din piele.
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L’OREAL PARIS Revitalift Cicacream

OLAY Regenerist Miracle Boost Concentrate

NEUTROGENA Rapid Clear Acne Eliminating Spot Gel

NETEZIRE RIDURI. Retinolul, un erou dovedit 
al luptei impotriva imbatranirii, poate ‘sterge’ 
ridurile si ii poate reda pielii prospetimea.
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C o o L i f t i n g  este cel mai nou tratament intrat 
in serviciile de lux ale c e n t ru l u i  e p s i l o n  g A l At i . 
Terapia non-invaziva C o o L i f t i n g  se bazeaza pe 
cele mai recente descoperiri stiintifice de consolidare a 

proceselor naturale anti-imbatranire ale 
pielii si, in acelasi timp, de imbunatatire a 
compusilor activi din aceasta, producand 
astfel un efect instantaneu de lifting. A 
fost dezvoltat pe deplin la Barcelona, de 
catre o echipa care a combinat tehnologia 
actuala cu excelenta, pentru a dezvolta 
acest sistem revolutionar. 

C o o L i f t i n g  este o tehnologie 
imbratisata in cele mai selecte centre de 
infrumusetare din tara, oferind 3 tipuri 
diferite de terapii: CoolIfTInG, CoolClear 
si CoolCell. e p s i l o n  g A l At i  le ofera pe 
toate trei, in premiera, clientilor din zona 
Galati-Braila, care nu mai sunt astfel 
nevoiti sa mearga pana la Bucuresti pentru 
un astfel de tratament high-class!

 COOLIFTING - cea  mai simpla, eficienta si rapida terapie 
non-invaziva vazuta vreodata: in doar 5 minute deschide 
un nou viitor pentru rejuvenarea faciala, luptand contra 
ridurilor, porilor, rozaceii sau a cicatricilor postacneice.

 COOLCLEAR - acelasi tratament, imbogatit cu puterea 
antioxidantilor, arma excelenta impotriva expunerii 
prelungite la soare si a petelor de imbatranire.

 COOLCELL - noutatea absoluta 2018, solutia spectaculoasa 
impotriva celulitei.

C O O L I F T I N G
Terapia-minune de la Barcelona la Epsilon Galati

cele TREI tratamente nou intrate in gama de 
servicii epsilon sunt :

unic!

epsilon galati

este un centru de infrumusetare cu 
numeroase tratamente si terapii faciale 
si corporale, avand cele mai diversificate 
servicii din oras, bazate pe produse 
profesionale atat din game clasice, cat si 
de lux. Echipa de esteticiene este oricand 
pregatita sa ii primeasca in centrul nostru 
pe doamne, domni, viitoare mamici sau 
adolescenti, sloganul nostru fiind
„Epsilon, cea mai buna prietena a pielii si a 
corpului tau”.
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cum functioneaza

Odata cu trecerea timpului, corpul 
produce din ce in ce mai putine celule noi 
care va fac sa aratati tanara, iar sinteza de 
colagen si elastina scade. Apar ridurile, iar 
pielea isi pierde din fermitate. 

Utilizand un tip inovativ de tratament 
de criogenare faciala, cunoscut sub numele 
de „Terapia Inducerii de Colagen”, corpul 
poate fi stimulat sa regenereze in mod 
natural aceste celule. Aceasta inseamna ca, 
in final, exista o alternativa la riscantele si 
costisitoarele proceduri chirurgicale de lifting 
facial. Terapia CooLifting ofera rezultate 
rapide si fara riscuri, utilizand puterea 
temperaturii scazute, a carboxiterapiei si a 
acidului hialuronic, cu ajutorului pistolului 
de tratament „the BeaUty gUn”.

cat dureaza

Tratamentul dureaza doar 5 minute si 
poate fi efectuat astfel:

 Tratamentul „Red Carpet”. O singura 
sesiune, cu efect imediat pentru urmatoarele 
24 h, recomandat inaintea unui eveniment: 
aspect radiant; are loc cresterea hidratarii 
pielii. 

 „Terapia Celebritatilor” „5 minute pentru a 
scapa de 10 ani”. 6-8 sesiuni intr-o luna, pentru 
un aspect tineresc, aspect radiant de durata 
crescuta, hidratarea maxima a pielii. 

 Tratamentul de intretinere. O sesiune la 
fiecare 2 saptamani.

„Am adus CooLifting la Epsilon din dorinta de a le oferi 
doamnelor, domnisoarelor si domnilor, acces la una dintre 
cele mai rapide tehnologii de ultima ora, cu efecte vizibile 
si complet non-invaziva. Cei care vor incerca una dintre 
cele trei terapii - CooLifting, CoolClear sau CoolCell 
- vor fi cu totul uimiti de actiunea rapida si de efectele 
vizibile cu ochiul liber! Speram ca tehnologiile de ultima 
ora in care am  investit, ii vor ajuta nu numai sa uite de 
trecerea anilor, dar si sa castige increderea in exprimarea 
personalitatii pe care o ofera frumusetea ca stare interioara. 
Va invitam sa urmariti promotiile si evenimentele noastre 
legate de lansarea noului nostru tratament CooLifting si va 
asteptam cu drag la centrul EPSILON”,

C o o L i f t i n g , tratamentul revolutionar la care 
apeleaza celebritatile, este creat pentru a trata usor 
si rapid intreaga fata, acordand atentie deosebita 
zonelor predispuse la aparitia ridurilor sau avand alte 
probleme specifice tenului: zona din jurul ochilor, 
frunte, obraji, barbie, zona buzelor si a gatului.

Inainte Dupa

TERAPIA DE REJUVENARE 

FACIALA IN DOAR 5 

minute!

a declarat AureliA BujenitA, managerul Epsilon Galati.

In numarul viitor din 
Famost, vom avea placerea 

sa realizam unul dintre cele mai 
solicitate tratamente cosmetice de la 

e p s i l o n  G A l At i : Microdermabraziunea 
cu diamant, un peeling mecanic foarte 
eficient pe care la e p s i l o n  il efectuam 
in combinatie cu alte proceduri menite 

sa curete total tenul si sa ofere baza 
ideala pentru machiajul perfect 

inaintea unui eveniment.

!

M
IC

R
O

DE
RMABRAZIUNEA CU DIAMANT
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1 Maseaza scalpul! In primul rand, trebuie sa uiti de acel masaj puternic si viguros 
pentru stimularea cresterii. In ziua de astazi, parul si scalpul sunt supuse caldurii 
instrumentelor de styling, tratamentelor chimice si prin urmare, au nevoie de 
atingeri delicate; scalpul trebuie masat aproximativ 10-15 minute intr-un mod 
delicat, folosindu-se doar degetul aratator. Acest masaj delicat este suficient pentru 
circulatia sanguina, fiind hranite radacinile firelor de par.
2 Evita instrumentele de styling care degaja caldura, deoarece este afectata cresterea 
parului, firele rupandu-se cam de la jumatate. Si acest lucru se intampla de cele mai 
multe ori, ca o consecinta a folosirii zilnice a caldurii si tratamentelor chimice, ceea 
ce duce la o fragilitate a firelor de par.
3 Scalpul trebuie sa fie curat si asta datorita faptului ca grosimea firelor de par, poate 
fi ingreunata mult daca radacinile sunt infundate cu ulei, mizerii, fulgi. Impuritatile 
slabesc radacinile, facand firele sa cada, iar daca este necesar, spala-ti parul chiar si 
in fiecare zi!
4 O atentie importanta trebuie data balsamului, deoarece, ajuta epiderma foarte 
mult, astfel incat, atunci cand sunt folosite produsele de styling, firele de par sa nu 
se rupa. La sfarsit, poti folosi putin ulei de par, daca parul este uscat.
5 Proteinele sunt extrem de importante, mai ales ca firele de par sunt facute din 
proteine, iar cand radacinile sunt ‘infometate’ de acest nutrient, se ajunge la caderea 
parului. Mergi pe iaurt sau branza cu continut scazut de grasimi, oua (care contin 
biotina), peste, fasole, soia, migdale.
6 Meditatia, conform expertilor, este un factor important pentru prevenirea caderii 
parului si asta datorita stresului zilnic la care suntem supusi; chimicalele produse 
de stres, imping parul mai degraba intr-o faza de odihna decat de crestere si de 
aici, probabilitatea caderii lui. Yoga si meditatia ajuta mintea sa se relaxeze, fiind 
incurajata astfel si cresterea parului.
7 Adauga un tonic! Daca parul iti cade cand dai cu mana prin el, mergi la un 
dermatolog, pentru a-ti recomanda un tratament specific. Ai putea incerca CApixyl 
(un amestec de peptide), despre care se spune ca stimuleaza cresterea parului, fara 
efecte secundare ingrijoratoare.

Vrei ca lumea sa te remarce si dupa frumusetea parului? Citeste in continuare!

aca intrebi o femeie ce fel de par si-ar dori, cel mai probabil vei regasi cuvinte 
ca lungime, grosime, stralucire si oricare ar fi parerea fiecaruia vis a vis de un par 
frumos, trebuie luat in considerare ca frumusetea acestuia nu este doar genetica. 
Vorbim aici de o impartire a aportului intre alimentatie, stil de viata, ingrijire si 
modul de aranjat.

D

FRUMUSETEA PARULUI
tot ce trebuie sa stii pentru a avea un par sanatos si stralucitor
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necesitatea unui tonic
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balsamul - o necesitate

evitare instrumente de styling care degaja caldura caldura
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arul ondulat este 
prezent sub diverse 
forme si tendinte, 
in fiecare sezon, pe 
fiecare podium, asta 
ca sa nu mai zicem 

de viata noastra de zi cu zi. Daca 
suntem in tendinte sau nu, acest 
lucru este mai greu de spus, atat 
timp cat acest ‘clasic’ natural ne 

avantajeaza si ne face sa fim noi 
insine. ce ar TreBuI sa sTII desPre 

Parul ondulaT, de la modul de 
aranJaT sI InGrIJIT Pana la mIcI 

secreTe, aflI In conTInuare.
ARANJARE
Daca esti o mare adepta a parului 
ondulat si chiar asa il si porti, e posibil 
sa vezi o combinatie interesanta, mult 
intalnita in ultima perioada, dar, daca 
hairstilistul tau ti-ar spune sa incerci 
niste franjuri la par, s-ar putea sa 
fii mai mult decat circumspecta. Ei 
bine, combinatia intre cea din urma 
si parul ondulat, este una dintre 
cele mai reusite tendinte din ultimii 
2-3 ani, mod de aranjare care nu se 
poate face cu parul drept. Acest stil, 
in niciun caz nu este cu si despre 

bucle perfecte - acestea au fost in 
trecut; acum, sunt pierdute si sexi; 

cu sau fara franjuri, modul in care 
este ‘taiat’ parul este esential.

Daca se merge pe un stil bob a carui 
lungime atinge clavicula si este 
usor scurtat din spate, poti spune 
ca esti la zi, pentru aerul modern 
pe care ti-l da; iar majoritatea isi 
doresc sa simta buclele constante, 
la locul lor, avand lungimea dorita 
cu ajutorul stratificarii. Cu cat 
sunt mai compacte buclele, cu 
atat ‘straturile’ sunt mai lungi, 
dar mare atentie: in cazul in 

care cineva vine cu o lama sau cu 
un foarfece pentru a subtia, daca nu 
este facut cum trebuie, firele de par 
pot arata despicate - deoarece, dau 
un aspect ‘petiticit’ parului.
SAMPONUL
Parul ondulat tinde sa fie mai uscat 
comparativ cu cel drept, ceea 
ce face ca multe femei sa evite 

samponul, in special pe cel care 
contine sulfati, agenti chimici, care 

pot ‘praji’ buclele. Cu toate acestea, 
expertii in domeniu considera ca 
este bine ca samponul sa fie folosit - 
cel putin o data pe saptamana, fiind 
esential pentru sanatatea scalpului si 
pentru a ajuta firele de par sa creasca. 
Balsamul este important, putandu-l 
folosi intre samponari sau chiar 
inaintea samponarii, unul dintre 
avantaje fiind descalcirea parului. 
Poti incerca diverse produse fara 
sulfati si poti alterna cu ele in 
ingrijirea parului; important este ca 
parul sa isi pastreze si umiditatea.
Spalarea parului este importanta de 
asemenea, deoarece elimina anumite 
reziduri ale poduselor de styling, 
care de fapt incarca parul, tragandu-l 
in jos; fii atenta in acelasi timp, ca 

produsele folosite pentru curatarea 
parului sa nu fie foarte puternice, 
pentru ca este esential ca firele 

de par sa isi pastreze uleiurile 
naturale.
SFATURI STYLING
Unul dintre cele mai grele lucruri 
de facut pentru ingrijirea parului 
ondulat este acela de a avea grija 
ca acesta sa nu se increteasca. 
Trebuie evitata uscarea parului 
cu ajutorul prosopului, care nu 
face altceva decat sa accentueze 

si mai tare incretirea. In schimb, 
este indicata folosirea usoara a 
prosoapelor de hartie, care au rolul 
de a absorbi excesul de umiditate; 
ele absorb mai multa apa decat o 
fac prosoapele obsinuite, fara sa 
degradeze parul.
In timp ce parul este inca umed, 
foloseste degetele impreuna cu 
produsele tale de styling si mergi 

pe toata lungimea parului; spumele 
de par si gelurile sunt foarte 

eficiente in privinta buclelor mari, 
dar fac parul sa se simta putin aspru. 
Poti ‘corecta’ acest lucru cu ajutorul 
unor produse care nu contin alcool si 
folosind o cantitate mica din acestea; 
este indicat sa fie folosit putin ulei 
de par pe zonele mai aspre. Pentru 
bucle pierdute sau o textura mai 
fina a parului, poti folosi formule 
cremoase si conform specialistilor, 
nu trebuie sa iti fie frica sa folosesti 
mai mult decat scrie pe indicatii; 
unele produse sunt foarte bune, 
usoare si au mirosuri atractive.
Intoarce parul din apropierea 
radacinii pe deget si lasa-l sa se 
usuce in mod natural de la aer; 

atentie in schimb: cu cat atingi parul 
mai mult, cu atat se va increti mai 

mult! Dupa ce parul este uscat, 
defineste buclele daca este necesar 
cu un ondulator. In cazul in care - 
in urma caldurii si a chimicalelor, 
parul este deteriorat (poti 
vedea fire rupte, incretite, fire 
despicate), ai doua optiuni: incepi 
sa ai grija de par prin folosirea 
produselor adecvate pentru 
consolidarea zonelor slabite sau 
sa tai, sa iei din varfuri, pentru 
a-i da parului sansa de a creste 
la loc, mai sanatos.

DESPRE PARUL ONDULAT
aranjare, samponare, styling



SPECIALIZARI

Stilizare sprancene / Bio-laminare gene / Extensii Gene Fir cu Fir / Aerografie / Auto-Machiaj / Machiaj Artistic / Machiaj 
Avansati-Conturing & Highlighting / Forme Extreme Unghii Gel / Pictura Unghii /Manichiura Semipermanenta / 

Micropigmentare / Microblading / Extensii Par Keratina / Stilizare sprancene Henna Spa

CURSURI DE BAZA ACREDITATE

Cosmetician /  Machior / Stilist protezist de unghii / Coafor-Frizerie Manichiura-Pedichiura / Tehnician Maseur / Masaj 
Somatic / Masaj Reflexogen / Masaj Terapeutic & Drenaj Limfatic

CE VREI 
SA FACI 

CU 
VIITORUL 

TAU?

TU?

www.academiademake-up.ro

 
 

G
IU

LIA
 BEAUTY ACADEM

Y

academia.giulia

APASA
pe fotografie 

pentru a fi 
redirectionat!

https://ro-ro.facebook.com/academia.giulia
https://ro-ro.facebook.com/academia.giulia


e cand e lumea, oamenii au fost intr-o permanenta cautare de povesti si, 
spre binele lor, nicio nenorocire a istoriei nu le-a putut suprima aceasta 
nevoie de a-si pune intr-o armonie desavarsita gandurile, emotiile si 
tot spectrul de trairi care sa-i determine sa ignore o realitate care nu 
s-a aratat intotdeauna prietena. Cu siguranta, ceva din interiorul lor i-a 
indemnat sa nu paraseasca niciodata taramul minunat al basmelor, mai 

vechi sau mai noi, in care orice este posibil, in care pericolele sunt doar temporare, pentru 
ca, oricum, la sfarsit vine un erou nemaipomenit care are meritul de a restabili dreptatea 
si de a face ca binele sa iasa triumfator. 

Daca ar fi sa isi asume un moment de maxima sinceritate, acestia ar recunoaste ca, 
indiferent de varsta, sufletul le-a ramas copil. Si cum poti hrani un astfel de suflet, daca 
nu cu bucuria de a trai in file de poveste scrise de oameni mari, importanti, pentru alti 
oameni, mari si mici, deopotriva. Fiindca, ei bine, acesta este farmecul teatrului si, mai 
ales, al teatrului de papusi, de a face din fiecare individ varianta sa naiva, ingenua, atat de 
usor de fericit, atat de usor de pacalit, dar la modul sublim. 

Catharsisul produs in fata unei opere de arta este, dupa cum se stie, leacul impotriva 
oricarei glume a vietii. Asa ca, pentru orice iubitor de frumos, exista un loc in care sufletul 
se izbaveste de orice patima, in care existenta capata sens, chiar si pentru cateva ore pe zi. 
Pentru galateni, locul acesta se numeste Teatrul Gulliver, un spatiu emblematic al orasului 
de la Dunare, cu o istorie care adaposteste copilaria, in sensul suprem al termenului, cu 
tot ce implica ea: pofta de viata, zambete, chicoteli si fericire ridicata la cote absolute!

O discutie cu domnul E d u a r d  Ş i � u , directorul acestei institutii, este o ocazie de 
a ne privi in oglinda, de a ne interoga si de a intelege, in caz ca am uitat, ca modul prin 
care putem supravietui intr-o lume care tinde sa ucida sensibilitatea este prin cultura, 
indiferent de forma sa de manifestare. Cu putin noroc, aceasta ne poate intra in viata inca 
de timpuriu, prin spectacole care pun in scena exact acele povesti care ne vor crea, peste 
ani, cele mai frumoase amintiri! 

Teatrul
GULLIVER

I n t e rv i u  E d ua r d  Ş i � u

D
T e x t   :  A d i n a  M i t r i c a 
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STIL DE VIATA

Teatrul de papusi Gulliver este una poate dintre cele mai 
vechi si de traditie institutii de gen din Romania! Care ar fi 
secretul longevitatii, mai ales ca, evolutia socio-culturala a 
avut de suferit foarte mult in Romania?

Secretul longevitatii noastre, la fel ca in oricare alta meserie 
sau domeniu de activitate, este sa fii cinstit si responsabil cu 
munca ta, sa te adaptezi cerintelor 
pietei, sa inovezi, sa dezvolti o 
comunicare frumoasa cu publicul 
tau, sa fii acolo unde este nevoie 
de tine … Trebuie insa, inainte 
de orice, sa iti iubesti meseria, 
sa fii disciplinat si sa incerci sa 
contruiesti mereu ceva nou, sa fii 
activ si competitiv!
Faptul ca ne despart 65 de ani de 
la infiintarea Teatrului Gulliver, 
pune o greutate mai mare pe 
umerii dumneavoastra? Simtiti 
ca in conditiile actuale, trebuie 
sa fiti mai buni, sa depasiti performantele generatiilor 
trecute? Ca trebuie sa reconfirmati ca sunteti o institutie 
de traditie?

Intr-adevar, in toamna anului trecut, am implinit 65 de ani 
de existenta si ne mandrim cu faptul ca suntem primul teatru 
profesionist de stat din orasul nostru si printre cele mai vechi 
din tara. Bineinteles ca trebuie sa confirmam, an de an, sa ne 
autodepasim si sa cautam mereu noi procedee de a ne face 
meseria cat mai bine. Faptul ca suntem invitati in fiecare an la 
cele mai importante festivaluri de teatru de animatie pentru 
copii din tara este o dovada ca avem spectacole competitive, 
dar ne si ajuta sa ne autoevaluam si sa reparam greselile.
Diversitatea spectacolelor abordate de dumneavostra, 
implicarea si efervescenta de care dati dovada, sunt de 
admirat ... cu toate acestea, cum este publicul actual? Sunt 
copiii dornici sa vada acest gen de spectacole?

Oo, da! Copiii sunt atat de curiosi si de nerabdatori sa vada 
un spectacol cu marionete sau papusi, sa puna mana pe ele, 
sa fie cat mai aproape de scena, de Lup, Printesa sau balauri. 
Atat copiii, cat si parintii ne inconjoara cu toata dragostea 
si admiratia lor si ne bucuram de un public minunat aici, la 
Galati. Vin cateodata la acelasi spectacol de trei-patru ori si 
nu se satura sa il revada. Copiii sunt dornici de povesti, este 
o lume mereu vie, plina de surprize, care iti ofera nelimitate 
cai de explorare.

Mediul online isi pune amprenta din ce in ce mai mult in 
orice aspect al vietii noastre. In ce mod v-a afectat acest 
lucru activitatea si prezenta la spectacole?

Mediul online a revolutionat activitatile tuturor 
companiilor, din toate domeniile. Daca nu esti prezent in 
online, nu existi. Pe noi ne ajuta foarte mult si ne asigura 
vizibilitatea de care avem nevoie. Prin intermediul Facebook-
ului comunicam zilnic cu spectatorii nostri si primim feedback 
instantaneu de la ei. Am incercat mereu sa venim in sprijinul 
sugestiilor transmise prin mesaje si comentarii pe pagina 
de Facebook si cred ca este foarte important ca ei sa stie ca 
parerea lor este importanta pentru noi.

Mediul online ne-a permis sa fim oriunde, a rupt bariere 
geografice si lingvistice si ne-a 
ajutat foarte mult mai ales in 
promovarea Festivalului Gulliver 
la nivel international. Este, fara 
doar si poate, cea mai buna 
modalitate prin care spectatorii 
nostri ajung sa ne cunoasca si sa 
fie mereu in contact cu noi.
Care sunt cele mai mari 
dificultati cu care v-ati 
confruntat sau cu care va 
confruntati in prezent?

Eu nu le-as numi dificultati, 
ci, mai degraba, provocari. Pentru ca este o adevarata 
provocare sa te lupti cu mentalitatea oamenilor. Si ma refer 
aici la mentalitatea celor care lucreaza in teatrele de stat 
de multa vreme, pe acelasi sistem si au capatat o gandire 
institutionalizata, prafuita si rigida, care se feresc de schimbari 
si autodepasire. 

Pe de alta parte, in situatia noastra, avand in vedere ca nu 
avem propriul sediu, lipsa unei sali de joc pe care sa o putem 
folosi independent de alte evenimente si repetitii, naste 
dificultati cateodata.
Care sunt cele mai mari satisfactii pe care le resimt cei care 
fac parte din familia Teatrului de Papusi Gulliver?

Satisfactia suprema este bucuria (re)intalnirii cu publicul, 
cu zambetele acelea jucause ale copiilor si multumirea 
parintilor si a bunicilor care pleaca acasa tinand de mana un 
copil fericit. Am observat ca se intampla ca unul-doi copii sa 
vina insotiti de ambii parinti si de un bunic sau bunica, semn 
ca venitul la teatru este o bucurie pentru intreaga familie, un 
prilej de a petrece un timp armonios impreuna.
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Cu ce performante va puteti mandri? Care ar fi cele mai 
semnificative din punctul dumneavoastra de vedere?

Cu siguranta, cele 25 de editii ale Festivalului 
International de Animatie “Gulliver” reprezinta o 
mandrie pentru noi, iar interesul crescut de care ne bucuram 
an de an din partea celor care doresc sa participe la Festival, 
confirma valoarea si prestigiul sau. In plus, faptul ca am reusit 
sa ne mentinem pe piata 65 de ani si sa fim competitivi,  in 
contextul in care aproape opt ani nu am avut personalitate 
juridica proprie si nici spatiu de joc independent, ne-a dat 
o mare doza de perseverenta pentru anii ce vor veni. Din 
ianuarie 2018, ne-am recapatat personalitatea juridica, iar, 
in viitor, speram sa ne putem bucura si de un sediu propriu 
adecvat pentru sustinerea spectacolelor.
Cat de important credeti ca este un spectacol de papusi 
in educatia unui copil si cum credeti ca ii poate influenta 
conduita si dezvoltarea ulterioara? Cum credeti ca il poate 
ajuta?

Tuturor copiilor le plac povestile. Si nu doar copiilor, ci 
si adultilor, doar ca ei reactioneaza si se manifesta altfel in 
sala de spectacole. Noi credem ca, pentru a creste frumos, 
copilaria trebuie sa fie bogata in povesti, iar atunci cand sunt 
transpuse in imagini, sunete si tot felul de miraje ale scenei, iti 
doresti sa revii in aceasta lume magica a teatrului de animatie.

Noi avem o misiune foarte importanta, deoarece, 
contribuim la cresterea armonioasa a viitorilor spectatori-
adulti si punem o piatra de temelie la construirea educatiei lor.

Este greu de gestionat - pentru cei din conducere - o astfel 
de institutie?

Este greu atunci cand trebuie sa te imparti intre 
repetitii, spectacole, evenimente, intalniri profesionale 
si responsabilitati administrative, si toate sunt urgente. 
Cateodata simt ca timpul se comprima nemilos de tare, dar 
imi place drumul pe care calc acum, mi-am asumat aceasta 
functie cu tot ce vine la pachet.

Este si frumos, mai ales atunci cand ai sala plina de copii 
si parinti care aplauda cu atata sinceritate munca unei intregi 
echipe, acolo este locul unde iti incarci bateriile pentru a 
depasi orice dificultate. 
Cam cata munca este depusa pentru un spectacol? Cum 
decurg pregatirile, repetitiile, realizarea decorului?

In primul rand, se reuneste intreaga echipa artistica, 
actorii, regizorul, scenograful, corpul tehnic si atelierele cu 
care se discuta toate detaliile spectacolului.

Se da un casting pentru repartizarea rolurilor. Regizorul 
lucreaza apoi textul cu actorii, se stabileste ce se doreste de la 
piesa, care este abordarea si ce trebuie sa faca fiecare.

In timpul acesta, scenograful da in lucru la atelierele de 
croitorie, pictura, tamplarie schitele pe baza carora se ridica 
decorul, se realizeaza costumele. Muzica, de asemenea, joaca 
un rol foarte important in economia unui spectacol si se 
lucreaza la compozitia muzicala pana in cele mai mici detalii.

Repetitiile la scena se desfasoara dimineata sau seara, la foc 
continuu, pana in ziua premierei, cand se simte o efervescenta 
speciala in aer, pentru toti cei din teatru. Spectacolul ajunge 
sa se aseze, cum spunem noi, adica sa prinda forma lui cea 
mai buna, abia dupa vreo zece reprezentatii. 

“Noi avem o misiune foarte importanta, deoarece, contribuim 
la cresterea armonioasa a viitorilor spectatori-adulti . . .
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Cum ati caracteriza echipa Gulliver ... 
Echipa Gulliver este o familie mica si inimoasa, sudata si fidela!

Cate astfel de teatre de papusi pentru copii mai exista in tara si cum va 
diferentiati de ele? Care va sunt atuurile? Se poate vorbi aici de un mediu 
concurential?

In tara sunt aproximativ 25 de teatre de stat, de repertoriu, pentru copii si 
tineret, in Timisoara, Constanta, Craiova, Iasi, Cluj, Bacau, Bucuresti etc. Noi 
suntem primii care am introdus la nivelul teatrelor de animatie, un festival 
competitiv care sa motiveze si sa rasplateasca arta animatiei din Romania si 
din strainatate. Festivalul Gulliver este, de la an la an, tot mai cautat si dorit 
de catre teatrele de gen din tara, iar concurenta este un factor important 
pentru stimularea creatiei, pentru a te reinventa in permanenta.
Cum ati convinge un parinte sa isi aduca copilul la un spectacol cu papusi, 
in detrimentul unei vizionari la cinema?

Eu as sfatui parintii sa ii duca pe copiii atat la cinema, cat si la teatru, tocmai 
pentru a se putea bucura de ambele forme artistice si a putea compara, cu 
propriile simtiri si referinte, experientete traite intr-o sala de cinema si in cea 
de teatru. La cinema, tot este mult mai static, este un mediu sec, comercial, 
fara interactiune. La teatru, copilul se implica in spectacol, este o interactiune 
vie, directa, copiii reactioneza la tot ce vad pe scena, striga catre personaje, 
totul este dinamic din ambele parti, este o experienta total diferita de cea de 
la cinema.
Care este politica Teatrului de Papusi Gulliver? Ce tip de activitati mai aveti 
in afara spectacolelor propriu zise?

Politica repertoriala si dinamica activitatilor noastre artistice reprezinta 
o prioritate pentru mine in momentul de fata si imi doresc sa o putem 
diversifica. Jucam periodic in spatii neconventionale, organizam activitati de 
animatie pentru copii, unde putem observa interesul crescut al parintilor 
fata de evenimentele noastre; ei ne roaga mereu sa mai facem astfel de 
evenimente. Problema noastra este ca suntem putini, intregul colectiv 
al teatrului, artistic, tehnic, administrativ, trebuie marit pentru a ne putea 
angaja in mai multe proiecte.

Organizati, de mai bine de 25 de ani, 
Festivalul International de Animatie 
Gulliver. Pentru cei ce nu cunosc, ce se 
intampla in cadrul acestui festival? Care este 
desfasurarea evenimentelor si cum ati reusit 
sa rezistati pana in momentul de fata?

Festivalul Gulliver este un festival 
international de teatru pentru intreaga familie. 
De la spectacole cu papusi, marionete, teatru 
de umbre, magie, proiectii 3D sau concepte 
teatrale pentru copii de 1-3 ani, pana la puneri 
in scena ale unor piese pentru adolescenti 
si adulti, teatru-dans, comedie, Festivalul 
Gulliver acopera o paleta diversificata de 
varste si de gusturi.

Este un eveniment foarte asteptat de catre 
comunitatea galateana, iar la finalul fiecarei 
editii suntem intrebati de ce nu il extindem pe 
mai mult de o saptamana, pentru ca un numar 
cat mai mare de oameni se sa poata bucura de 
acest Festival.

Este un maraton al spectacolelor pentru 
toti iubitorii de teatru, care cuprinde si alte 
activitati conexe, precum ateliere de creatie, 
lansari de carte si animatie pentru copii. Cei 
care au intrat macar o data in atmosfera 
acestui festival, si-au manifestat interesul 
pentru editiile ce au urmat, dorind sa afle 
cat mai din timp ce spectacole si activitati se 
pregatesc.

“Festivalul Gulliver este un festival 
international de teatru pentru intreaga familie. 
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La nivel profesional, este o 
oportunitate absolut necesara si de bun 
augur pentru colectivele teatrelor pentru 
copii din tara sa se reintalneasca intr-un 
mediu competitiv, dar prietenesc, pentru 
a schimba impresii profesionale, pentru a 
obtine noi posibilitati de colaborare etc.

Festivalul Gulliver a rezistat pe piata 
pentru ca este un produs competitiv, pe 
care incercam sa il dezvoltam cat mai 
temeinic si sa propunem spectacole de 
calitate pentru publicul nostru. Din 2015, 
de cand se desfasoara in luna mai, s-a 
creat o “agitatie” mult mai mare in jurul 
lui, fiind mai ofertant pentru activitati in 
aer liber.

Ce te-a determinat sa imbratisezi o astfel de 
cariera artistica, poate intr-o perioada in care 
cultura si miscarea artistica nu fac parte din 
domeniile care se bucura de cel mai mare 
spirjin sau cea mai mare atentie?

Cariera mea artistica cu siguranta nu a avut 
legatura cu ce se intampla in comunitate sau pe 
scena politica, ci, mai degraba, cu “visarea”...Nu 
m-am gandit la ce voi face maine, daca am sa ajung 
sa-mi castig painea din asta, era doar dorinta de 
,,a fi pe scandura”. Pentru mine, dar nu numai, ci 
pentru orice actor, a juca este ca adrenalina pentru 
dependentii de senzatii tari, ca fluturii din stomac 
pentru indragostiti ... iti produce si frica si placere 
in acelasi timp.

Ai castigat anul trecut Premiul Special din partea juriului pentru prestatia artistica 
in cadrul Festivalului International de Animatie “Sub bagheta lui Merlin” 
desfasurat la Timisoara. Ce inseamna acest lucru pentru tine? Te motiveaza mai 
mult? E doar un premiu si atat? Sau il vezi ca un lucru normal, ca o incununare a 
muncii tale de zi cu zi?

La fiecare rol, dupa fiecare spectacol, am sentimentul ca as fi putut face mai mult 
sau mai bine, nu sunt niciodata multumita pe deplin si, de aceea, nu ma pot bucura cu 
adevarat de premii. Desigur ca ma motiveaza, dar ma si responsabilizeaza mai mult.

Ce iti doresti in continuare de la cariera artistica si care este cea mai mare dorinta 
legata de Teatrul Gulliver?

Daca prin ceea ce fac am sa reusesc sa aduc in sufletul copiilor dragostea pentru 
teatru sau poate chiar sa-i fac sa-si doreasca sa ajunga actori, ce as putea sa-mi doresc mai 
mult? Mai am ceva obiective de realizat, dar prefer sa nu le dezvalui, si nu pentru ca as fi 
superstitioasa, ci pentru ca as vrea sa le realizez, inainte sa bat campii cu teluri visate...

Exista in acest moment, actori, tineri, care doresc sa imbratiseze aceasta 
meserie sau exista o anumita reticenta?

In tara exista doar trei universitati de arte care au si specializarea Papusi-
Marionete. Este vorba despre U.N.A.T.C. Bucuresti, Universitatea de Arte din 
Iasi si cea de la Tg. Mures. Dintre cei care termina aceasta specializare, unii se 
angajeaza in teatrele pentru copii din tara, altii lucreaza ca artisti independenti, 
cert este ca cei mai multi desfasoara proiecte pentru copii. Cererea este mare, 
niciodata nu va muri acest domeniu, copiii sunt mereu altii, un spectacol 
pentru copii poate fi jucat si 10 ani la rand pentru ca vor fi mereu alti copii. 
Cred ca cei care inca mai au teama aceasta ca in meseria de actor-papusar nu 
poti supravietui, nu constientizeaza potentialul acestui domeniu.

Pe de alta parte, actorul-papusar este mai complex decat cel de teatru 
dramatic, trebuie sa apeleze la mai multe forme de expresie, este mai greu sa 
exprimi cu ajutorul unei papusi ceea ce un actor dramatic exprima prin propria 
mimica, gestica sau timbru vocal. Si acesta este un lucru care pe tinerii care 
doresc sa imbratiseze acesta meserie ii poate speria.

77

Daca si-a imaginat cineva ca 
a fi artist-manuitor intr-un 

teatru de papusi e o nimica toata, 
ei bine, s-a inselat amarnic. De 
ce? Pentru ca o astfel de arta 
presupune sincretism, o imbinare 
a mai multor componente - fie 
ca vorbim de coregrafie, fie ca 
vorbim de muzica sau de alte 
forme de interpretare scenica- 
astfel incat spectacolul sa fie 
total. E un efort sustinut, un 
demers amplu pentru care 
trebuie sa fii extrem de abil, dar, 
daca exista pasiune, rezultatul 
nu poate fi decat extraordinar! 
Un astfel de artist complet este 
si Ramona PÃuc, o veritabila 
maestra in manuirea papusilor 
carora le insufla viata, pe care 
le ocroteste si le implica in cele 
mai amuzante sau neobisnuite 
intamplari. Pesemne ca mainile 
sale fac minuni, pentru ca, 
inainte ca piesa sa fi  luat sfarsit, 
aproape ca nu iti mai dai seama 
daca personajul sau e o bucata de 
carpa sau o fiinta adevarata, cu o 
inima care-i bate in piept!

Inima Ramonei!
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Care considerati ca este rolul teatrului in general, acum, 
in aceasta perioada puternic digitalizata? Reuseste teatrul 
sa schimbe putin perceptia culturala, educationala, a 
sistemului de valori pe care il au oamenii?

Rolul teatrului este acelasi indiferent de vremurile pe 
care le traverseaza o societate, nu exista un timp in care 
teatrul sa fie bun sau mai putin bun, el vine in completarea 
educatiei noastre si ne ajuta sa vedem lucrurile din afara, 
intr-o maniera unica. Teatrul nu isi propune sa schimbe, ci 
ofera o alternativa la toata fuga noastra zilnica si ne serveste 
aceasta “hrana pentru suflet” de care avem nevoie cu totii, 
copii sau adulti. 
Ce planuri de viitor are Teatrul de Papusi Gulliver? Ce 
proiecte, noutati pregatiti?

In acest moment, lucram la doua premiere. Este vorba 
despre un spectacol pentru copii foarte mici, de 1-3 ani, 
o categorie de varsta neacoperita pana acum. Va fi un 
spectacol nonverbal, in regia Aureliei Andrei si Carmen Palcu, 
o poveste calda despre fricile copilariei. In paralel, se lucreaza 
la “Peter Pan”, spectacol adaptat si regizat de Ioan Brancu. Va 
fi o abordare a textului altfel decat decat s-a montat pana 
acum in celelalte teatre pentru copii.

In plus, lucram la editia din acest an a Festivalului 
Gulliver, care va avea loc in perioada 14-19 mai, programul 
este aproape definitivat, vor fi in jur de 30 de spectacole 
pentru toate varstele. Ne-ar trebui inca o sala ca sa putem 
acoperi propunerile de participare primite din partea 
colegilor din tara si din strainatate.
Unde pot afla mai multe informatii cititorii FAMOST 
si cei interesati, si unde pot fi la curent cu activitatile 
dumneavostra?

Invitam toti iubitorii Teatrului Gulliver sa ne urmareasca 
site-ul nostru, www.teatrul-gulliver.ro si pagina de 
Facebook, www.facebook.com/TeatrulGulliver. Pentru a 
viziona spectacolele noastre, ii asteptam la sediul Teatrului 
Dramatic, unde jucam in timpul saptamanii, pentru 
grupurile organizate de copii, din scoli si gradinite, dar si in 
fiecare duminica, de la ora 10.30, pentru cei care vin insotiti 
de parinti si bunici. 

Ii asteptam pe toti, cu mic, cu mare, in minunata lume 
a povestilor!

Eduard Şi�u
Director general

Teatrul de Papusi „Gulliver” Galati

“Teatrul nu isi propune sa schimbe, ci ofera o alternativa la 
toata fuga noastra zilnica si ne serveste aceasta “hrana pentru 
suflet” de care avem nevoie cu totii, copii sau adulti.
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Comun ic  pr in  cu lor i ,  v i sez  i n  cu lor i  s i ,  ma i  a l es ,  creez  o  l ume  d in  cu lor i .
A l a tura - te  l umi i  me le ,  pen tru  a  f i  un ica !

AveraMake-upArtist

APASA
pe fotografie 

pentru a fi 
redirectionat!

https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
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Intrebari si 
raspunsuri 
legate de 
nunta 
Se apropie ziua cea mare, iar 

emotiile isi fac simtita prezenta. 
Din pacate, ceea ce se doreste a fi un 
moment foarte frumos, poate fi in 
acelasi timp si foarte stresant, din cauza 
problemelor care trebuiesc rezolvate sau 
a grijilor - justificate sau nu.

Iata in continuare, intrebari care 
pot aparea intr-o astfel de perioada 
si modul cum le puteti solutiona sau 
gestiona!

In primul rand: relaxeaza-te! De cele mai multe ori, femeile pun 
singure presiune pe ele pentru a gasi “unicitatea”. Pana la urma urmei, ce 
este mai important ai gasit: ALESUL! Iar partea cu gasitul rochiei de 
mireasa ar trebui sa fie cea mai distractiva, cea mai usoara parte a pregatirii 
de nunta. Incepe prin a-ti reaminti stilurile pe care le-ai descoperit 
prima data si care ti-au atras atentia in mod deosebit; ti-au placut cele cu 
maneci mai lungi, cu capa, cele cu aspect clasic?

Iar data viitoare cand mergi la cumparaturi, fa-o cu maxim doua 
persoane in ale caror pareri ai incredere; mai multe persoane, mai multe 
pareri, te pot deruta! Multe mirese iau decizia finala singure, mergand la 
cumparaturi fara insotitori. Si pe langa asta, ia in considerare locatia, 
stilul si tema abordate pentru ca totul sa fie din aceeasi poveste, iar cel mai 
important, este sa va concentrati pe ceea ce va face sa va simtiti bine!

M O D A

Am incercat diverse rochii, 
ma uit pe diverse saituri 
si cataloage si ma simt 
coplesita; am obosit de atatea 
cautari si nu ma pot hotari! 
Ce trebui sa fac? Ce decizie ar 
trebui sa iau? 
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Cel mai bine este sa incercati sa aveti 
ceva unic, de neuitat. In timp ce turismul 
de weekend sau vacantele obisnuite sunt 
la indemana tuturor si se pot face mult 
mai simplu, cautati in cadrul unei agentii 
de turism locale sau pe saituri dedicate, o 
vacanta care sa imbine relaxare si spa, cu 
aventura si de ce nu, cumparaturi. Skiatul 
si alte activitati specifice iernii este un bun 
prilej pentru cea mai buna ciocolata calda 
bauta vreodata, in timp ce calaritul sau o 
mini aventura pe un rau, pot fi un prilej de a 
te bucura de un masaj binemeritat.

Indiferent de destinatia aleasa, trebuie 
sa ii dati unicitate si sa va completeze 
viata frumoasa pe care abia acum o 
incepeti impreuna!

Exista modalitati diferite pentru a imbina traditiile culturale, 
iar totul trebuie sa plece de a la va gandi ca, in primul rand, 
trebuie sa va simtiti bine, sa va distrati si sa ganditi ‘outside the 
box’; iar acest lucru trebuie sa se intample indiferent ca imbinati 
imbracamintea sau muzica ambelor culturi.

Incepeti prin a va ‘studia’ familiile pentru a vedea daca exista 
coincidente sau asemanari intre cele doua, iar in caz afirmativ, 
poate exista un ritual care sa impace in mod frumos ambele 
culturi. Sau, exista posibilitatea sa alegeti cate una de fiecare 
parte, agreata de ambele familii si ce este foarte important: exersati 
respectivele ritualuri sau imbinarea lor, creand ceva care sa aiba un aer 
modern. Mai exista posibilitatea sa mergeti pe ceva simplu, introducand 
elemente traditionale, cum ar fi anumite bijuterii, anumite piese 
vestimentare sau decoruri.

Si cel mai important din toate acestea, este sa nu va fie 
frica sa experimentati: nu stricati nicio traditie, nu incalcati nicio 
regula, pentru ca intai de toate, este nunta vostra, voi trebuie sa 
va simtiti cel mai bine si mai tarziu, cand va veti uita in urma, sa 
va bucurati de cele mai frumoase amintiri!

C A L AT O R I I

P L A N I F I C A R E

Logdnicul meu si cu mine facem parte din culturi diferite 
si ne dorim sa gasim o cale de mijloc pentru a ne organiza 
nunta fara deranja pe nimeni. Care este cea mai buna solutie 
pentru a imbina si onora cele doua traditii?

Unde ar fi cel mai potrivit sa ne petrecem 
luna de miere, chiar daca vor fi doar doua 
saptamani sau mai putin?
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O scurta vacanta, un timp petrecut impreuna de un cuplu, care urmeaza 
sa se casatoreasca, luata inaintea evenimentului principal.

Iar cea mai buna parte in privinta earlymoon, este aceea ca nu aveti 
nicio presiune! Este vorba despre reconectarea voastra ca pereche, facand 
ceea ce va place sau de ce nu - incercand ceva nou, eliminand in acelasi timp, 
orice va poate distrage atentia de la petrecerea unor clipe placute impreuna.

Doar ca trebuie avut grija ca inainte de aceasta escapada, sa verificati ca 
sarcinile si problemele legate de nunta sa fie bine puse la punct. Nu poate fi 
nimic mai rau decat intorcandu-va dupa mini vacanta, sa va treziti cu o lista 
mare de probleme nedorite! Inainte de a pleca, puteti insarcina pe cineva 
(prieteni, parinti) sa gestioneze lucrurile in curs de desfasurare.

Depinde doar de voi, de modul cum evolueaza pregatirile, in ce stadiu 
sunt cele mai importante lucruri; in momentul in care plecati, nu trebuie sa 
aveti grija situatiei de acasa.

Cand este indicat sa plecati?

Ce este earlymoon?

Este ceva inedit? -N-am zice | Costa mai mult? -Ca orice vacanta sau alta iesire | Este un concept nou? -Greu 
de spus, dar cel mai probabil nu | Are consecinte benef ice? -Cu siguranta, timpul petrecut impreuna e de bun 
augur | Ce ar mai trebui stiut? -Afli in continuare ...
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 B A L O A N E

Transforma-ti spatiul 
de nunta printr-o 

alternativa deosebita! 
Creati ghirlande din 
baloane mici si mari si 
suspendati-le deasupra 
meselor, pentru a da 
clasicului, un aspect 
jucaus.

 C O S T U M  M I R E

Evolutia si libertatea 
de astazi in privinta 

hainelor, ne dau voie 
sa ne debarasam de 
anumite concepte 
clasice, astfel ca 
si mirii pot opta 
pentru alternative in 
detrimentul griului, 
negrului sau albastrului. 
Poti merge pe un 
burgundy, verde inchis, 
mov prafuit, iar daca 
vrei totusi sa pastrezi si 
o nota clasica, foloseste 
aceste culori doar la 
sacou!

 B U C H E T E 

F L O R I  A T I P I C E

Daca vrei sa dai o 
nota minimalista 

ceremoniei sau pur si 
simplu vrei ceva mai 
simplist, poti merge pe 
buchete de flori, formate 
... dintr-o singura floare! 
Opteza pentru o tulpina 
sculpturala, cum ar 
fi o frunza tropicala 
supradimensionata sau 
o floare bogata, cum ar 
fi un bujor sau o dalie, 
pentru un efect maxim.

 R E I N T O A R C E R E 

C A T R E  C U L O A R E

Ultima perioada a fost 
a culorilor neutre, dar 

acum mirii se inspira din 
culorile bijuteriilor si se 
se joaca cu imprimeurile, 
cele florale fiind acum 
la moda. Alege o paleta 
care va reprezinta nunta, 
personalitatea si vibratia 
specifica voua.

 P E T R E C E R E A 

R E I M A G I N A T A

Cine a spus ca trebuie 
sa aveti la nunta doar 

cavaleri si domnisoare 
de onoare? Daca aveti 
rude pe care le iubiti 
foarte mult sau fata de 
care aveti un respect 
deosebit, fie ca e unchi, 
matusa, bunica, le puteti 
propune sa faca parte 
din alaiul vostru.

 A R T I S T

Chiar daca de multe 
ori se dovedeste 

a fi mai costisitor, un 
artist poate fi sarea si 
piperul unei petreceri, 
atat prin animarea 
atmosferei, cat si prin 
repertoriul abordat. 
Daca este mai cunoscut, 
invitatii pot avea amintiri 
frumoase cu el, prin 
intermediul selfiurilor si 
a fotografiilor.
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 T I M P U L 

R E O R G A N I Z A T

De multe ori vrem 
sa fim altfel si 

incalcam regulile ... 
de ce nu am face-o si 
acum si am schimba 
putin desfasurarea 
evenimentelor? Anumite 
cupluri pot organiza 
oficialitatile vineri si se 
pot bucura de petrecere 
sambata, altele pot opta 
pentru o petrecere 
cocktail inaintea 
ceremoniei oficiale.

 A L T F E L  D E 

A L T A R

Schimbati clasicul 
altar si incercati un 

prietenos altar de forma 
circulara. Impodobiti-l 
cu flori, stati sub el, 
spuneti-va ‘DA’ si 
bucurati-va de clipele 
de moment, dar si de 
cele viitoare, mai ales ca 
cercurile simbolizeaza 
eternitatea.

 F L O R I  A L B E

Simplitatea si 
combinatia dintre 

florile albe si mici, sunt 
ideale pentru acest 
eveniment. Simbolizand 
renasterea, fac pereche 
perfecta cu coronitele 
din flori si alte mici 
accesorii de par.

 M A N E C I L E 

R O C H I E I  D E 

M I R E A S A

Maneci clopot, 
cape, dantela - 

toate s-au regasit in 
majoritatea prezentarilor 
de moda pentru 
rochiile de mireasa ale 
acestui sezon, primele 
remarcandu-se in mod 
desoebit. Asa ca, de 
ce sa nu fii in trend 
si sa stralucesti cu 
aceasta tendinta ultra 
magulitoare si feminina?
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 A T M O S F E R A 

D E  C O C K T A I L

A renunta la scaunele 
clasice sau a avea o 

combinatie intre acestea 
si scaune mai putin 
pretentioase, impreuna 
cu un aranjament care 
sa determine invitatii sa 
stea mai mult in picioare, 
face din eveniment, unul 
mult mai interactiv, in 
care, cei prezenti pot 
vorbi mai mult, se pot 
cunoaste, se pot crea 
diverse legaturi. Iar 
atmosfera, mult mai 
destinsa si distractiva!

 C E L E L A L T E 

C E L E  M A I 

I M P O R T A N T E 

P E R S O A N E

Esti mireasa, te bucuri 
de cea mai fericita zi 

din viata si esti cu ochii 
pe una din vedetele 
petrecerii: sotul tau! 
Cu toate astea, pana 
in momentul de fata si 
chiar si dupa aceasta 
petrecere, exista si 
alte persoane foarte 
importante: parintii, 
fratele, sora, prietena 
cea mai apropiata! Stai si 
pe langa ei si vorbeste cu 
fotograful sa surprinda 
cele mai frumoase reactii 
ale lor, impreuna cu tine!
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P R I M A V A R A :
combina cu o nuanta 
blush roz pentru o 
combinatie draguta de 
nuante pastelate.

V A R A :
o combinatie aerisita 
cu un albastru sau bleu, 
invoca seninatatea 
avand cerul albastru 
deasupra.

T O A M N A :
Putina culoare de verde 
olive in combinatie cu 
ultra violet este perfect 
pentru un aspect natural 
rustic.

I A R N A :
Incalzeste atmosfera cu 
o combinatie intre ultra 
violet si un gri soft!

STIL DE VIATA

L A V A N D A
O culoare superba, perfecta 

pentru nunta, ce trebuie inclusa 
atat in ziua nuntii cat si in 
preajma ei. Profita de aceasta 
nuanta de primavara in cele 
mai diverse moduri fara un prea 
mare efort!

I N C L U D E - O  I N 
B U T O N I !

Aceasta minunata culoare 
primavarateca este ideala pentru 
a o avea la butoni; include 
aceasta nuanta calmanta fara sa 
stai prea mult pe ganduri!

E F E C T  O M B R E
Rochiile domnisoarelor de 

onoare avand nuante de lavanda 
sau apropiate acesteia, se 
potrivesc perfect intre ele, fiecare 
avand posibilitatea de a avea un 
LOOK individual si binedefinit. 
Cum completezi tinutele? Cu un 
buchet de lavanda!

P O T R I V I R E  D E  N U A N T E
Vorbeste cu un specialist 

pentru a combina perfect 
nuanta ultra violet cu altele 
complementare si pentru a avea 
un stil personalizat perfect!

A L E G E  T E X T I L E 
C O L O R A T E !

Daca viziunea ta de exemplu, 
este una rustica, cu mese si scaune 
din lemn, adauga ceva stralucire 
si o nota eleganta prin folosirea 
unor materiale ca matasea sau 
bumbacul.

D U L C I U R I L E
Da, le putem include si pe ele 

in pregatirile de nunta cu ajutorul 
ultra violetului; aspectul atragator 
si combinatiile de culori existente, 
pot face din acestea, vedetele de 
pe masa.

C E L E  M A I  M I C I 
A M A N U N T E

Poti organiza totul in cel mai 
mici amanunte, de la crearea 
unor dulciuri care sa aiba aceasta 
culoare, pana la mirosul specific 
de lavanda care poate fi prezent cu 
ajutorul atat a acestor minunate 
flori, cat si a odorizantelor. De 
asemenea, lumanarile de lavanda 
pot fi o buna optiune, la fel ca 
i n v i t a t i i l e 
personalizate 
cu diverse 
mici accesorii 
care sa duca 
cu gandul la 
lavanda sau 
ultra violet.

stil - planificare - tendinte nunta
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Culoarea anului 2018 data de Pantone - ultra violet, este o nuanta deloc straina de 
evenimentul important din viata fiecaruia - nunta; aceasta nuanta pastelata este varianta 

care imbina sofisticatul cu dulcele, facand-o nuanta ideala.

Combina 
in 2018 
ultra violet in 
functie de 
anotimp!











De vorba cu Laura

si ... Mircea Maieru

t e x t  :  f a s h i o n  b l o g g e r  L a u r a  Ve r o n i c a  S i m a

Modest din fire, nu se considera un profesionist in domeniu, 
ci mai degraba un “amator pasionat”- Mircea Maieru, caci 
despre el e vorba, este fara doar si poate, nu numai un profesionist 
in domeniul fotografiei, ci si un artist desavarsit.

L-am invitat in editia din aprilie a revistei FAMOST alaturi 
de noi, sa ne vorbeasca despre fotografie, despre cum a inceput 
aceasta frumoasa pasiune, ce presupune munca de fotograf, dar si 
despre satisfactiile ce vin odata cu ea, despre tehnica, expresivitate 
si compozitie, dar si despre alte lucruri extrem de interesante.

Asadar, haideti sa-l descoperim, sa lasam fotografiile sa 
vorbeasca de la sine si sa vedem impreuna lumea, prin ochii unui 
fotograf.

Asa cum v-am obisnuit in fiecare 
editie a revistei noastre, stam 
de vorba cu oameni talentati, 

pasionati de frumos, extrem de creativi 
si implicati in ceea ce fac, ce reusesc prin 
munca si daruire sa isi transforme pasiunea 
in profesie. Indiferent in ce zona activeaza, 
nimic nu il anima mai mult pe om, decat 
ceea ce face din pura pasiune. Si de data 
aceasta, am cautat adevarat pasiune si am 
gasit-o ... la oameni care isi exprima sinele 
interior si urmeaza latura artistica.
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Ce anume te-a indreptat catre fotografie si cand ai descoperit pasiunea 
pentru acest domeniu? Cum si cand ti-ai dat seama ca asta este ceea ce 
vrei sa faci?

Cu fotografia am avut contact de mic. Tatal meu avea un mic 
laborator foto in apartament, construit intr-o debara. Acolo am 
invatat sa developez filme, sa transpun pe hartie cu aparatul de marit, 
sa lucrez cu chimicalele necesare developarii si fixarii, tot ce inseamna 
tehnica fotografiei analogice, argentice. De asemenea, am avut in casa 
in permanenta cateva aparate foto, cu care ma jucam de placere, din 
curiozitate tehnica, invatand tot ce inseamna partea tehnica a ceea 
ce este o fotografie: timp de expunere, sensibilitatea filmului, optica, 
diafragma, distanta focala, lumina, etc.

Vorbeste-mi te rog despre traseul tau profesional, care au fost 
elementele ce ti-au ghidat pasii, care ti-au format, modelat si conturat 
latura creativa?

Nu-mi place sa ma consider un profesionist in domeniu. Mi se pare ca 
odata ce o pasiune ajunge sa fie profesie, isi pierde din atractie si latura 
creativa se diminueaza. Asa ca vreau sa cred ca sunt un amator pasionat. 
Cum am spus si inainte, inclinatia mea pentru tehnica s-a intersectat si 
cu domeniul fotografiei de mic, iar dupa foarte multi ani de zile de cand 
am stapanit secretele simple partii tehnice a fotografiei, am inceput si 
aprofundarea partii estetice, artistice, iar aici este mereu loc pentru o 
experienta noua; ai ce invata toata viata.
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De ce ai ales acest domeniu si nu oricare altul?
Nu este singurul domeniu de care am fost si sunt 

pasionat. Am mai multe hobbyuri, toate cu o latura 
tehnica, dar unele si cu influente artistice. De formatie 
sunt electronist, iar din pasiunea mea pentru electronica, 
au derivat audiofilia - un domeniu foarte frumos, care 
imbina tehnica cu arta muzicala, apoi pasiunea pentru 
calculatoare, iar atunci cand era digitala a atins si 
domeniul fotografiei, prin anii 2000, mi-a renascut 
pasiunea pentru tehnica foto.
Ai urmat niste cursuri de fotografie sau e doar pura 
pasiune si talent, transpuse in munca si duse la alt nivel?

Desi am si cursuri si diplome in domeniu, totusi, 
pasiunea si exercitiul isi spun cuvantul. Talentul este o 
parte mica, educatia prin citit mult istoria artei, privit 
mult arta altor fotografi si punerea in practica prin 
exercitiu, inseamna cea mai mare parte din priceperea 
unui fotograf.

Din experienta ta, cat conteaza echipamentul 
foto si cat conteaza fotograful?

Asa cum am subliniat mai sus, priceperea 
fotografului este cea mai importanta. 
Degeaba pui un aparat foto profesional de 
top in mana unei persoane dezinteresate de 
imagine, nu va obtine rezultate mai bune 
decat cu telefonul din buzunar. De asemenea, 
da-i unui fotograf priceput orice camera, cat 
de ieftina, daca stie sa priveasca lumina si sa 
surprinda momentul, va avea rezultate foarte 
artistice. Desigur, in mana aceluiasi fotograf 
priceput, o camera profesionala cu obiectiv de 
top, il va ajuta sa exprime mai bine ce doreste, 
sa izoleze subiectul conform viziunii, si nu 
in ultimul rand, sa obtina o calitate tehnica 
buna a imaginii, potrivita utilizarii in medii 
profesionale.
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Cum ti-ai caracteriza stilul de fotografie? Carui tip de fotografie ii dedici 
mai mult timp?

Aici e mai greu de raspuns. Imi place sa cred ca mi-am format un 
stil propriu, incerc sa nu copiez. Genurile de fotografie abordate de 
mine sunt foarte diverse, nu le enumar pe toate, dar pot spune ca sunt 
pasionat in primul rand de fotografia de strada, care, pentru mine, 
reprezinta imbinarea perfecta intre adevar si fantezie, intre surprinderea 
starii emotionale, inghetarea in timp a momentului si sculptarea acestuia 
cu lumina si geometrie. Cateva imagini de acest gen vreau sa va prezint 
pentru ilustrarea acestui articol, daca imi permiteti.
Care sunt lucrurile pe care le surprinde fotografia, dar nu si ochiul liber?

Pentru ochi, momentul este trecator, de obicei tine prea putin pentru 
a ne putea forma o memorie, o amintire detaliata a acestuia. In general, 
avem amintiri incomplete sau distorsionate despre anumite evenimente, 
sau pur si simplu uitam cu totul o mare parte din viata noastra. In 
particular, pentru fiecare dintre noi, o fotografie personala este o scanteie 
care aprinde o amintire, este un mod mai usor de a retrai momente placute.

In arta, fotografia are alt rol, desi evoca o scena si un moment necunoscut 
in prealabil privitorului, totusi o imagine buna poate atinge o coarda 
sensibila, poate trezi trairi intense, sentimente comune ale privitorului cu 
artistul, caci pana la urma, nu suntem atat de diferiti. La fel ca muzica 
sau ca alte arte, fotografia - realizeaza o punte intre subconstientul si 
constientul consumatorului de arta.
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Intr-o sedinta foto, cat de importanta e relatia 
dintre client si fotograf ? Cum lucrezi cu persoanele 
mai putin fotogenice, lipsite de experinta, sau poate 
chiar mai timide in fata aparatului?

Intr-o sedinta foto, e bine sa dispara temenii de 
“client” si “fotograf ”. Artistul are datoria de a face 
persoana care este subiectul imaginilor lui sa se 
simta in largul ei, astfel incat, in imagini, sa transpara 
atitudinea corecta, relaxata, sau dupa caz, dorita - in 
regia respectiva.
Care sunt criteriile dupa care iti alegi o fotografie 
reusita si cat dureaza procesarea ei?

Fotografia reusita este cea care imi evoca pe loc, 
din prima secunda, toate raspunsurile pe care le-
am dat intrebarilor anterioare. Expresia, atitudinea, 
lumina, umbrele, fundalul, proportiile, elementele 
de legatura, ritmul, contrastul, culorile, toate se 
contopesc in armonie pentru impact maxim.
Ai vreo fotografie preferata? Din cele realizate de 
tine, desigur. Care este povestea ei?

Am multe fotografii preferate, e greu de ales, dar 
am sa prezint aici cateva. Povestea lor este cea a unui 
proiect derulat anul trecut, o fotografie pe zi timp de 
un an, respectiv 365 de imagini ale vietii de strada 
in 2017.
Cat de importanta este prezenta pe retelele de 
socializare? (Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, etc)?

Din pacate, aici nu sunt un specialist in domeniu. 
Stiu ca expunerea este importanta, dar eu personal 
nu caut volumul, ci calitatea.



famost

A P R I L I E  2 0 1 8

92

STIL DE VIATA

Spune-mi te rog, ti se pare subapreciata arta fotografica in Romania, avand in 
vedere ca nu multi pot trai din asta, sau consideri ca este doar o chestiune de 
timp si efort?

Nu doar fotografia este subapreciata in Romania, probabil situatia economica si 
nivelul de trai sunt motivele pentru care arta, in general, este mai putin consumata 
in Romania. Sa nu ma intelegeti gresit, romanii au un suflet foarte deschis catre 
arta. Insa buzunarul nu este la fel de mare ca sufletul lor.
Stiu ca participi frecvent la expozitii de fotografie. Ce inseamna acest lucru 
pentru tine si ce iti mai confera acest lucru, in afara satisfactiei personale?

Pe langa satisfactia personala, o expozitie colectiva este un prilej de a ma intalni 
cu prieteni fotografi si nu in ultimul rand, de a invata lucruri noi despre fotografie.
Ce ar trebui sa aiba in vedere cei ce cauta un fotograf pentru evenimentul lor?

O relatie buna intre ei si acel fotograf. Daca reusesc sa comunice, totul se 
va concretiza corect. Degeaba alegi un fotograf renumit, cu portofoliu exemplar, 
degeaba ai bugetul cerut, daca asteptarile nu sunt comunicate 100% si sinceritatea 
nu e deplina, rezultatul nu va fi satisfacator.
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Ce sfaturi le-ai da tinerilor aflati la inceput de drum, care doresc 
sa urmeze o cariera in acest domeniu?

In primul rand, presupunand ca pasiunea exista, sa studieze 
mult, sa citeasca mult, sa priveasca mult si cu atentie. Cu cat 
vor invata si retine mai mult, cu atat isi vor da seama ca stiu 
mai putine. Apoi, sa priveasca lumina, calitatea ei, directia, 
intensitatea, umbrele lasate. Cel mai important lucru in 
fotografie e lumina. Lumina da forma, lumina contureaza 
spatiul. Indiferent de genul de fotografie - portret, natura, 
actiune - elementul nelipsit este lumina - fara aceasta, nu exista 
fotografie. Si desigur, experimentarea, exercitiul.
Proiecte, planuri de viitor?

Un plan de viitor care exista in permanenta, este educatia prin 
arta. Incerc, ca si alti colegi, sa indrum clientii si publicul, cat mai 
mult spre latura artistica a fotografiei si nu catre cea comerciala.
Unde pot cititorii FAMOST sa te gaseasca?

Pe site-ul pesonal www.maieru.ro, pe facebook.com/mircea.
maieru.
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CASA 
CALMA 
si 
FERICITA

Cum sa 
ai o

Pentru oricine isi 
doreste mai multa 
seninatate acasa 
in fiecare zi (si 
credem ca toti ne 
dorim asta!), exista 
anumite trucuri 
decorative simple, 
care vor face din 
spatiul actual, unul 
foarte relaxant, 
fara a fi nevoie de 
renovari si stresul 
aferent.

GASESTE LOCUL 
PERFECT PENTRU 
LUCRURILE TALE!
Organizarea trebuie sa 
se axeze pe anumite 
principii si sa aiba o 
anumita logica, iar 
lucrurile in casa nu 
trebuie sa stea la 
intamplare sau acolo 
unde crezi tu ca ‘merg’. 
Pastreaza pe langa 
tine sau la indemana, 
doar ce ai nevoie. 
De exemplu, daca ai 
obiceiul de a-ti nota 
in agenda sarcinile de 
a doua zi, pastreaza-ti 
aproape doar agenda 
si un instrument de 
scris! Nu este nevoie 
sa tii toate pixurile pe 
masa sau mai rau, cate 
un pix pe fiecare corp 
de mobila.
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FII UN IUBITOR 
AL NUANTELOR 
LINSITITOARE!
O noua culoare in 
camera, poate fi 
probabil, cea mai mare 
schimbare pentru 
starea de spirit. Daca 
iti doresti o nuanta 
atemporala, mergi pe 
o culoare neutra, cum 
ar fi fildesul cremos sau 
un bej spre gri cald.

LASA LUMINA 
DE AFARA SA 
PATRUNDA IN CASA!
Lumina provenita de 
la razele soarelui ne 
dau energie si suntem 
inviorati chiar si atunci 
cand nu ne vedem 
capul de treburi. Pentru 
a maximiza acest lucru, 
trage draperiile si 
perdelele in totalitate, 
daca intimitatea nu 
este o problema. Mai 
mult, ia o oglinda si 
pune in partea opusa 
a camerei pentru a 
reflecta lumina in toata 
camera!

RELAXEAZA-TE SI 
ODIHNESTE-TE IN 
ADEVARATUL SENS 
AL CUVANTULUI!
Cel mai bun somn 
de peste noapte nu 
se intampla pur si 
simplu! Trebuie creat 
cadrul necesar! Cum? 
Incepe cu temperatura 
care trebuie sa fie un 
placuta si nu neglija 
calitatea cearsafurilor 
si igiena lor. Tesaturile 
cearsafurilor nu trebuie 
sa fie foarte dense, 
pentru ca, trebuie ca 
aerul sa patrunda; 
pentru un somn de 
calitate, nu e tocmai 
indicat sa te incalzesti 
pe timpul noptii, 
intr-un mod oarecum 
inchis, izolat.
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PLASEAZA O PLANTA 
IN FIECARE CAMERA!
In cazul in care iti 
plac plantele, iar grija 
pentru ele inseamna 
si putina compasiune, 
atunci, automat, ai 
compasiune si pentru 
viata ta. Incearca sa 
vezi dincolo de pervaz 
si adu in casa putina 
natura, de la bucatarie, 
camera de zi, pana in 
baie. Daca timpul nu 
iti permite sau crezi ca 
nu poti fi tot timpul 
atent la ele, mergi pe 
plante usor de ingrijit 
(aloe vera este o buna 
optiune!).

INCONJOARA-TE DE 
LUCRURI PE CARE LE 
IUBESTI!
Prima sugestie din 
acest articol se 
referea la pastrarea 
ordinii si acest lucru 
ramane valabil, dar, 
in momentul in care 
anumite lucruri te fac 
sa zambesti, iti ofera o 
stare de bine, atunci, 
tine-le aproape, dar 
organizat! Tine-ti 
lucrurile preferate pe 
un raft sau intr-un 
dulap deschis, aranjate 
cu gust si fara sa sa 
fie prea multe, pentru 
a evita aspectul de 
incarcat! Mai mult 
decat atat, nu permite 
prafului care se aseaza 
inevitabil, sa fie foarte 
vizibil in cazul in care 
nu te-ai ocupat de el!

PUNE CULOARE IN 
CAMERA!
Si incearca sa faci 
acest lucru cu ajutorul 
diverselor piese de 
mobilier, micilor 
accesorii. De ce sunt 
importante culorile? 
Datorita faptului ca 
ajuta la cresterea 
moralului. Rosul ofera 
energie, galbenul 
inspira optimism, iar 
albastrul declanseaza 
creativitatea. Dar, 
in cazul in care nu 
iti doresti piese de 
mobilier sau accesorii 
colorate in camera, 
lasa nuantele peretilor 
sa vorbeasca!
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ATENTIE LA MOBILA! 
Este foarte important 
ca intr-o incapere, 
piesele de mobilier 
sa fie asezate intr-un 
mod cat mai logic si 
placut, pentru ca acest 
lucru influenteaza 
pana si starea de spirit. 
De exemplu, intr-o 
camera de oaspeti (si 
nu numai!) scaunele ar 
trebui sa fie aproape 
de canapea, pentru a 
incuraja dialogul; in 
imediata apropiere, 
mai aseaza cateva 
taburete (atat cat 
este nevoie), atat 
pentru comunicare, 
dar si pentru a sustine 
bauturile si ceva de 
rontait. 

NU NEGLIJA 
MIROSURILE 
FRUMOASE!
Daca iti doresti sa 
cumperi mai multe 
lumanari parfumate, 
acum ai un motiv bine 
intemeiat: o mireasma 
care evoca amintiri 
fericite, te poate face 
fericit instantaneu. 
De exemplu, mirosul 
de pin te poate 
purta intr-o vacanta 
relaxanta, in timp ce 
mirosul de nuca de 
cocos te poate calma. 
Pune lumanarea 
parfumata sau 
odorizantul de camera 
aproape de pat sau 
chiar la intrarea in 
camera ... e mult mai 
bine acasa acum, nu?

LUMINA SI 
INTENSITATEA EI. 
Majoritatea camerelor 
din cele mai multe 
case, au o lumina de o 
intensitate constanta. 
Investeste si in lampi, 
veioze sau chiar in 
cazul luminii principale 
pentru o intensitate 
reglabila. A avea 
intensitati diferite 
ale luminii in camera 
este foarte important 
pentru activitatile 
desfasurate; cand citim 
pentru a ne relaxa, 
avem nevoie de o 
intensitate scazuta si 
preferabil o lumina 
calda, iar daca de 
exemplu - lucram si 
trebuie sa fim foarte 
atenti, avem nevoie 
de o lumina mai 
puternica.
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A lua o decizie serioasa intr-un 
moment in care viata ne pune 
la grea incercare, este un 

lucru curajos, dar si riscant in acelasi 
timp, pentru ca nu stii ce te asteapta 
dincolo de ea; un moment de cumpana, 
o hotarare care iti va schimba radical 
viata. Poate fi destin, inspiratie de 
moment sau pur si simplu asta simti 
ca trebuie sa faci! Si din fericire, de 
cele mai multe ori, cei care risca cu 
astfel de decizii, au castig de cauza, 
pentru ca isi construiesc singuri 
soarta si asta reprezinta cea mai 
mare satisfactie, indiferent de cat de 
anevoios este drumul. Iar cand prin 
ceea ce faci, aduci bucurie si faci viata 
mai frumoasa si celor din jur, deja ti-ai 
depasit cu mult conditia de persoana 
capabila, curajoasa si inteligenta.

In aceasta categorie se inscrie si 
invitata noastra din aceasta editie  
a revistei - Michelle DuMitru, 
instructor de yoga, organizator de 
festival de yoga, pasionata de lucruri 
frumoase si a carui destin este sa ne 
faca viata fericita. A luat o decizie care 
i-a schimbat viata la 180 de grade, nu 
regreta acest lucru nicio fractiune de 
secunda, iar pasiunea pentru yoga ii 
completeaza viata, ii defineste fiinta, 
iar prin actiunile sale, duce totul la un 
alt nivel.

Asadar, va invitam in urmatoarele 
randuri sa o cunoasteti pe Michelle 
DuMitru, sa ii intelegeti filosofia de 
viata - tangentiala filosofiei yoga si sa 
va bucurati inima cu un dialog sincer, 
calduros si plin de invataminte!

Despre Yoga Cu MiChelle DuMitru
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Cine este Michelle DuMitru si de unde pasiunea pentru yoga? Ce determina un om sa ia masuri 
care ii schimba destinul, in cazul de fata - in bine?

Sunt instructor de yoga Certificat International de catre Yoga Alliance USA (RYT 200 & RCYT)- 
instructor yoga pentru copii, adolescenti, copii cu dizabilitati, adulti si familie.

Atunci cand observam ca nu mai functioneaza nimic bine in viata noastra, este important sa 
schimbam ceva, sa renuntam la obiceiurile vechi care ne creeaza suferinta, la gandurile si activitatile 
care ne fac sa ne simtim neincrezatori si anxiosi. Trebuie sa punem punct unui capitol din viata noastra 
si sa cautam metode pentru a ne redobandi echilibrul si armonia.
Cand ai luat aceasta decizie - de a te apropia de yoga, stiai despre ce e vorba, erai atrasa intr-un 
anumit fel de yoga, ai avut influente in jur?

Yoga a aparut in viata mea in momentul in care doream o schimbare si nu stiam de unde si cum sa 
incep. In acea perioada, plecase o persoana draga mie, iar sanatatea mea nu era tocmai buna; de mic copil 
eram bolnavicioasa si ma saturasem sa tot merg la medic si sa iau tratamente, care, pana in acel moment, 
nu au dat niciun randament.

Imi amintesc de cand eram copil ca am vazut cateva secvente in filme despre yoga si ma tot intrebam 
cum pot sta asa mult timp nemiscati? Si eram curioasa cum se intampla, dar in perioada aceea, nu a stiut 
nimeni sa imi dea vreun raspuns, intrucat nimeni din familie nu avea cunostinte despre asa ceva.

Ce reprezinta yoga pentru omul obisnuit, care nu are legatura cu aceasta parte? Ce i-ar aduce nou 
in viata, daca s-ar indrepta in aceasta directie?

De cele mai multe ori yoga, este perceputa ca o forma de miscare, datorita posturilor in care apar 
diverse persoane sau ca o religie, datorita faptului ca s-a nascut in India.

Dar de fapt, yoga este un stil de viata, care te ajuta sa te cunosti mai bine, sa poti adopta o atitudine 
constienta si calma asupra evenimentelor de peste zi, facandu-ti astfel viata mai usoara. Vei avea mai 
multa incredere in tine, in corpul tau, descoperind adevaratul EU. Vei constientiza frumusetea din tine 
si din jur. Yoga este in concordanta cu respiratia, atentia si intentia.
Ce reprezinta yoga pentru tine? In ce mod ti-a influentat viata, modul de gandire, perceptia asupra 
lucrurilor?

Yoga pentru mine este un stil de viata. Yoga m-a ajutat sa- mi descopar puterea  interioara, sa  invat  
sa ma accept si sa ii accept pe cei din jurul meu asa cum sunt, sa ma iubesc si respect la adevarata mea 
valoare. Dar cel mai important lucru este acela ca l-am regasit pe Dumnezeu si am simtit din nou iubirea 
Sa, atat fata de mine cat si fata de tot ce ma inconjoara.
Cand ti-ai dat seama ca vrei sa faci yoga? Cum ti-ai dat seama de acest lucru si care a fost factorul 
declansator al acestei decizii?

Dupa 6 luni de practica regulata, sanatatea mea se imbunatatise considerabil, eram plina de energie 
si vitaliate, simteam si observam ce se intampla in jurul meu, cat de multe beneficii imi ofera si in 
interiorul meu, stiam ca asta voi face de acum incolo.
Yoga se rezuma doar la practica, sau necesita si un studiu aprofundat pentru a intelege toate 
dedesubturile si pentru a evolua?

Depinde acum de fiecare ce anume isi doreste, dar ca sa evoluam, este necesar si important sa avem 
o practica regulata, in care includem asanele (posturile yoga), pranayama (tehnicile de respiratie), 
meditatia, precum si studiul individual. Cand spun studiu individual, ma refer la documentat /citit 
diferite carti de specialitate, participat la diferite ateliere, calatorii spirituale, tabere (retret-uri) de 
yoga, etc.

Yoga pentru mine este un stil de viata. Yoga m-a ajutat sa- mi descopar puterea  
interioara, sa invat sa ma accept si sa ii accept pe cei din jurul meu asa cum 
sunt, sa ma iubesc si respect la adevarata mea valoare.
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deosebit? Consideri ca exista anumite 
categorii de persoane care ar trebui sa se 
indrepte in aceasta directie si care ar fi in 
mod real ajutati?

Yoga este pentru oricine, indiferent 
ca esti copil, adult sau senior, barbat sau 
femeie, indiferent de varsta, flexibilitate, 
etnie sau religie. Yoga este gimnastica mintii 
si a trupului, yoga este o modalitate de a trai 
frumos, sanatos si constient. 
Ce alte cunostinte si studii tangentiale 
yoga ai? 

Am absolvit facultatea de psihologie si 
modulul psihopedagogic, iar acest lucru ma 
ajuta foarte mult in activitatea mea cu copiii.
Ca practician yoga, ai avut un moment 
de revelatie, ai ajuns la anumite concluzii 
despre viata, care, in acest moment, stau la 
baza gandirii tale in tot ceea ce faci?

Revelatie? Nu as numi asa, ci doar am 
inteles ce transmit majoritatea inteleptilor 
- importanta  timpulului prezent, aici si 
acuM! Sa traim in prezent cu iubire fata 
de noi si fata de tot ce ne inconjoara, sa 
fim recunoscatori ca suntem aici si acuM! 
Intrucat cu iubire si acceptare, reusim sa 
evoluam, renuntand treptat la asteptarile pe 
care le avem de la cei de langa noi.

Dorinta mea este ca oamenii sa vina la 
cursurile mele sa vada ceea ce am de transmis, 
apoi ei decid daca li se potriveste. Este dreptul 
fiecaruia sa isi aleaga propria cale in viata.
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Care sunt cele mai frumoase experiente de cand ai inceput sa intri pe linia profesionala? Ce 
satisfactii poate avea un instructor yoga?

Bucuria acelui copil sau adult care te imbratiseaza sau iti scrie si iti multumeste ca existi si ca ai 
contribuit la evolutia sa personala.
Ce tip de persoane se inscriu la cursuri? Exista persoane care pur si simplu isi doresc sa practice 
yoga, sau vin in mod desosebit cei care simt ca au nevoie intr-un anumit punct al vietii, considerand 
ca acest lucru ii va ajuta atat sa depaseasca probleme respective, cat si sa-si formeze un stil de viata 
mai sanatos?

La cursurile mele de yoga atat pentru copii cat si pentru adulti, majoritatea isi exprima dorinta de a 
invata sa respire corect, sa fie mai relaxati, sa fie mai energizati, intrucat viata cotidiana este obositoare 
pentru toti. Multi dintre ei, copii sau adulti, au dureri de spate din cauza faptului ca stau foarte mult 
pe scaun (la scoala, acasa cand fac temele sau la birou), iar acest lucru a devenit o adevarata problema 
pentru ei. Acestea sunt doar cateva exemple.
Lista cursurilor si workshop-urilor la care ai participat, este impresionanta ... cum te-au ajutat in 
mod concret acestea?

Multumesc! Aceste cursuri m-au ajutat sa ma dezvolt si sa ma cunosc mai bine, sa ma inteleg mai 
bine, sa ii inteleg mai bine pe cei din jurul meu si sa le transmit acestora informatii adaptate nivelului 
lor de nevoi .

Ca instructor de yoga, ai anumite calitati ... cum te diferentiezi de ceilalti instructori? Care iti sunt 
atuurile? Cum ai convinge o anumita persoana sa vina la cursurile tale?

Fiecare instructor de yoga este diferit prin stilul sau de predare, care este intotdeauna o combinatie 
intre tehnicile acumulate si stilul personal. Si mai este si ceea ce le transmit oamenilor dincolo de cuvinte 
sau de practicarea yoga, acea “chimie” cum se spune. Imi place foarte mult sa predau yoga copiilor, 
acesta este “atuul” meu, faptul ca iubesc ceea ce fac si reusesc sa transmit acest lucru cursantilor mei. 
Dorinta mea este ca oamenii sa vina la cursurile mele sa vada ceea ce am de transmis, apoi ei decid daca 
li se potriveste. Este dreptul fiecaruia sa isi aleaga propria cale in viata.
Ajunsa la un anumit nivel ca practician yoga, ai simtit nevoia/necesitatea de a oferi cunostintele 
tale si tot ce ai asimilat ca practician yoga, prin intermediul S p r i n g  Y o g a  F e S t i v a l , ajuns 
in acest an - la cea de-a doua editie. Ce te-a determinat sa faci acest pas?

Ca practicant, dar si ca instructor de yoga, dorinta mea cu acest festival, a fost sa impart tuturor, 
diferite clase de yoga si de terapii complementare, pentru ca oamenii sa cunoasca si sa incerce noi 
moduri de a-si imbunatati viata.
Ramanem la editia 2018 a S p r i n g  Y o g a  F e S t i v a l  ... Cum a  fost anul acesta si ce a adus nou? 
Exista diferente remarcabile intre editia din acest an si cea precedenta?

La editia din acest an, am introdus si terapii complementare care ajuta la armonizarea intregului 
corp.
Ce speri de la acest festival in editiile urmatoare?

Cu fiecare editie crestem si reusim sa transmitem cat mai multor persoane, diferite informatii despre 
stiluri de yoga si terapii complementare, care ajuta la dezvoltarea armonioasa a fiecaruia.

Ca practicant, dar si ca instructor de yoga, dorinta mea cu acest festival, a fost 
sa impart tuturor diferite clase de yoga si de terapii complementare pentru ca 
oamenii sa cunoasca si sa incerce noi moduri de a-si imbunatati viata.

STIL DE VIATA



A P R I L I E  2 0 1 8

103

Cum percep copiii yoga si cum este 
sa lucrezi cu ei? Sunt mai receptivi 
comparativ cu adulti, au o curiozitate 
mai mare? Cum ii ajuta concret?

Iubesc sa predau yoga copiilor, iubesc 
sa stau in preajma lor. Acestia sunt 
mult mai receptivi si mult mai dornici 
sa incerce metode noi, care ii face sa se 
simta mai bine. La clasele de yoga @
happylittleyogi, copiii sunt incurajati sa 
se distreze si sa se relaxeze, in timp ce isi 
dezvolta capacitatile motrice (flexibilitate, 
echilibru, forta, coordonare), precum si 
puterea de concentrare, constientizarea 
corporala, incredere in sine, vointa si 
acceptare.

Iar daca ar fi sa o citez pe o fetita de 4 
ani (mi-a destanuit ce inseamna pentru 
ea yoga), “yoga ne maseaza creierul sa fim 
veseli“.

Yoga pentru copii, este diferita ca 
modalitate de predare fata de clasele de 
adulti, intrucat este mult mai dinamica 
si integreaza mai multe elemente, 
precum muzica, dansul, diferite jocuri de 
dezvoltare personala.
Nu de foarte mult timp, ai inceput sa 
creezi uleiuri, creme, diverse accesorii 
yoga, ale caror scop este acela de a relaxa, 
linisti, energiza ... poveste-ne mai multe 
despre aceste lucruri: cui se adreseaza, 
de unde necesitatea lor si cum ti-a venit 
aceasta idee?

Crearea de uleiuri si creme este o pasiune 
nou descoperita. M-am documentat 
foarte mult despre proprietatile uleiurilor 
esentiale si despre beneficiile pe care le pot 
avea asupra organismului. M-am gandit 
atunci ca, pornind de la ingrediente simple, 
dar de calitate, pot crea uleiuri cu diferite 
proprietati - de energizare (contin iasomie 
si lemongras), de relaxare (contin lavanda). 
Momentan lucrez la retete, apoi urmeaza 
procesul de certificare. Abia dupa aceea, ne 
vom putea bucura de ele.

Crearea de uleiuri si creme este o pasiune nou descoperita. M-am documentat 
foarte mult despre proprietatile uleiurilor esentiale si despre beneficiile pe care 
le pot avea asupra organismului.
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Cu ce s-ar deosebi un practician yoga de un om obisnuit al anului 2018?
In primul rand, Yoga ne ajuta sa ne percepem corpul asa cum este el, invatam sa ne cunoastem mult 

mai bine, intelegandu-ne si acceptandu-ne asa cum suntem. Invatam sa respiram corect si sa traim 
constient in fiecare moment, devenind mult mai linistiti, mai calmi si mai sanatosi.
Ce pasiuni extra are Michelle Dumitru?

Printre pasiuni as enumera pictura, fotografia si aromaterapia (am descoperit-o recent).
Care sunt cele mai ambitioase planuri pentru 2018 si ce iti doresti sa faci pe viitor?

Proiectul pe care il voi dezvalui este Tabara de vara happY little Yogi care se va desfasura la 
Azuga in perioada 22-27 iulie si care se adreseaza tuturor copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 13 ani. Nu 
este singurul proiect pentru 2018, insa la celelalte inca lucrez si le voi dezvalui la momentul oportun.
Cum te vezi peste 10 ani?

Nici nu m-am gandit la asa ceva pana acum, intrucat eu ma focusez pe ce fac acum, in acest moment. 
Asta e cel mai important pentru mine, iar daca vrei sa vezi ce fac peste 10 ani, vino la cursurile mele sau 
urmareste activitatea pe care o desfasor si vom vedea impreuna ce se va intampla!
Ai un motto care sta la baza gandirii, stilului de viata, a sistemului personal de valori?

Da! “Every tomorrow is determined by every today” Paramahansa Yogananda.
Ma motiveaza in tot ceea ce fac, si cred cu tarie ca orice faci astazi, orice actiune, orice gand, se 

reflecta in ziua de maine.
Unde pot cei interesati sa iti urmareasca activitatea si/sau sa ia legatura cu tine?

Va astept cu drag pe toti pe site-ul meu www.Mikazen.com sau pe paginile de Facebook 
https://www.facebook.com/MikaZenYoga/ si https://www.facebook.com/HappyLittleYogi/.
Iti multumim pentru deschiderea de a ne acorda acest interviu si iti uram mult succes si multe 
realizari in continuare!

Multumesc si eu! Namaste!

... cred cu tarie ca orice faci 
astazi, orice actiune, orice gand, 
se reflecta in ziua de maine.

 
 

 
P

U
TEM CONSTRUI UN CREIE

R
?



A P R I L I E  2 0 1 8

105

 
 

 
P

U
TEM CONSTRUI UN CREIE

R
?

As t a z i , 
c a l c u l a t o a r e l e 
sunt foarte 

destepte, putand efectua 
traduceri, recunoaste 
imagini cu o mai mare 
precizie comparativ cu 
creierul uman. Cu toatea 
astea, ele nu au - inca - 
abilitatea de a integra toate 
procesele creierului si nu 
pot gandi ca oamenii, dar 
asta nu inseamna ca este 
imposibil sa ne imaginam 
acest lucru.

Iar in momentul de 
fata, nu stim in mod 
real in ce stadiu se 

afla inteligenta artificiala, 
cat de avansata este, daca e 
ceva gresit acum in acesta 
evolutie si cum arata 
viitorul avand anumite 
date.

In evolutia inteligentei 
artificiale, se remarca masini 
care conduc singure, au fost 
imbunatatite diagnosticarea 
si detectarea cancerului, 
in domeniul militar sunt 
identificate tintele/obiectivele 
mult mai usor. Anumite 
programe pot detecta 
melanomul cu o acuratete 
mai mare decat o pot face un 
grup de medici specialisti, 
existand in prezent beneficii 
ale programelor de calculator 
aplicabile in educatie, 
sanatate, publicitate. Conform 
specialistilor, actualmente, 
suntem intr-un moment in 
care totul se schimba foarte 
repede, potentialul pentru 
aceste lucruri este urias, dar 
sunt multe de gandit si facut 
in aceasta privinta.

Ce este cel mai dificil, este 
modul de gestionare a gandirii 
calculatoarelor, ingrijorare 
justificata, deoarece, nu poti 
sti cum evolueaza lucrurile, 
nu poti anticipa ce vor face 
si daca vor proceda asa cum 

este normal. Te poti gandi la diverse 
situatii: in cazul masinilor care conduc 
singure, pot aparea intrebari de genul: au 
abilitatea si capacitatea de a lua decizii 
intre viata si moarte intr-o fractiune de 
secunda? Sacrifici soferul sau salvezi 
pasagerii? Salvezi un copil de cativa 
ani sau soferul care este foarte tanar, 
are familie si copii acasa? Cu astfel de 
intrebari si dificultati se confrunta cei 
care se ocupa cu inteligenta artificiala, 
sau mai bine zis, o parte din intrebari.

O alta problema foarte sensibila este 
schimbarea revolutionara in campul de 
munca, inlocuirea locurilor de munca 
si crearea altor locuri de munca noi. 
Putem tine pasul cu ritmul schimbarii? 
Vor putea oamenii sa fie instruiti destul 
de repede pentru a face fata acestor 
situatii?

Astfel de probleme ne arata cat de 
dificile sunt anumite probleme si asta 
chiar daca suntem destul de aproape 
pentru a le pune in practica si a aduce 
inteligenta artificiala la stadiul de a face 
ce fac si oamenii. Si se pare ca una dintre 
cele mai mari intrigante probleme cu 
care se pot confrunta oamenii de stiinta, 
este invatarea unui calculator a ceea ce 
noi, oamenii, numim ‘bun simt’.
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Durerea cronica afecteaza multe persoane din 
intreaga lume, iar daca esti una dintre ele, 

atunci stii ca medicamentele rezolva doar o parte 
a problemei. Intr-adevar, se pot gasi solutii care 
afecteaza dispozitia, gandurile, sentimentele si au de 
asemenea, un impact asupra vietii si asupra starii de 
bine in general.

acceptare si 
angajament pentru 
durere
CU M  P U T E M  R EUS I  SA  R EACT I O NA M  L A  D U R E R E  S I  CU M 
P U T E M  ACC E PTA  S I  D E PAS I  AC EST E  M O M E N T E  N E P L ACU T E?

Exista oarE si altE solutii?
PoatE fi accEPtarEa, una dintrE ElE?
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R a s p u n s u l 
emotional la
durere

Durerea cronica poate fi atat 
de debilitanta, incat de multe 

ori, poti fi prins intr-un ciclu 
negativ de frica si anxietate. Iar 
daca acest ciclu prinde radacini, 
poti incepe sa ai de-a face cu 
durerea, in moduri care de fapt o 
intensifica, controland gandirea 
si evitand ajutorul posibil care 
poate veni de aici.

Raspunsurile psihologice 
ca acestea sunt cunoscute ca 
rigiditati, putand beneficia 
de fluiditate/ flexibilitate. 
Acest lucru se poate realiza 
prin consiliere sau exercitii de 
autoajutorare, iar reducerea 
rigiditatii poate avea ca rezultat 
efecte pozitive, cum ar fi 
diminuarea anxietatii si a starii 
proaste, imbunatatind statusul 
functional si chiar relaxarea 
in privinta medicamentelor. 
Cresterea flexibilitatii 
psihologice reprezinta un 
avantaj pe tot parcursul vietii! 
Poate ajuta sa reactionezi si 
sa te adaptezi situatiilor noi 
sau diverselor adversitati  in 
moduri mult mai pozitive si 
mai sanatoase. Fiind flexibil cu 
raspunsurile tale emotionale, 
te poate ajuta mai mult sa 
‘traiesti clipa’ si iti ofera mai 
multa placere din partea vietii 
si asta in ciuda durerii pe care o 
experimentezi.

In cazul in care ai aceasta 
rigiditate sau ai parte de 
raspunsuri emotionale negative 
de la durere, aceasta terapie 
de acceptare si angajament ar 
putea juca un rol in a te ajuta sa 
faci fata durerii si impactului pe 
care il are aceasta asupra vietii 
tale.
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Cum te poate ajuta 
terapia de acceptare 
si angajament?

- acceptarea: recunoasterea 
ca gandurile si actiunile care 
evita sau incearca sa controleze 
durerea, nu sunt cele mai 
eficiente si sanatoase moduri de 
a o gestiona.
- actiunea : determinarea de 
a face sau de a obtine lucruri 
importante pentru tine in timp 
ce experimentezi durerea.
- de-fuziunea cognitiva : 
decuplarea de gandurile negative 
puternice ori de sentimentele 
provenite de la durere; durerea 
este foarte neplacuta, dar asta 
nu inseamna ca trebuie sa leg 
gandurile si sentimentele de alte 
probleme.
- atentia orientate spre prezent: 
abilitatea de a fi constient de 
mediul inconjurator, ganduri 
si sentimente, in timp ce este 
prezent si altceva.
- context de sine: un sens al 
perspectivei despre viata ta si 
rolul durerii in ea.
- actiune bazata pe valoare: 
identificarea activitatilor care 
conteaza pentru tine si faptul 
ca esti dispus sa le prioritizezi 
inainte de a evita durerea, 
gandurile si obiceiurile de a 
controla durerea pe care poate 
le-ati adoptat.

Ce este terapia 
de acceptare si 
angajament?

In ultimul deceniu, oamenii au 
fost ajutati prin aceasta terapie 

de acceptare si angajament 
pentru a depasi dificultatile cu 
care se confruntau in privinta 
bolilor, inclusiv durerile cronice, 
in functie de starea lor. Oamenii 
sunt incurajati sa evalueze 
in mod onest cum durerea le 
afecteaza modul de gandire; de 
asemenea, sunt antrenati sa faca 
acelasi lucru pentru ce este mai 
important in viata lor. Aceste 
lucruri ii ajuta sa reactioneze 
diferit in fata durerii, in moduri 
mult mai constructive.

Terapia de acceptare si 
angajament, duce la ‘degradarea’ 
durerii si a simptomelor durerii 
asociate efectelor mentale, 
pentru ca acestea sa fie mai 
putin coplesitoare. Specialistii 
in aceasta terapie, afirma ca, de 
regula, pacientii sunt prinsi in 
lupta cu durerea si din pacate, 
lupta mai degraba comparativ 
cu durerea, le limiteaza viata; cei 
care sufera, au afirmat de multe 
ori ca au impresia ca viata lor 
este “in asteptare”, afirmatie ca 
“voi face asta, asta si asta cand 
durerea dispare” fiind foarte des 
intalnita in aceasta situatie.

Este important sa stii ca acceptarea nu este despre a darui 
durere sau pur si simplu a invata sa pui un zambet pe fata, 
in timp ce iti continui viata cu sarcinile zilnice obsinuite. 
Acceptarea este despre recunoasterea adevarului despre 
durere, pentru a o putea asculta si lucra cu ea si mai putin de a 
lupta impotriva ei. Este permisa ideea ca tu poti controla totul.
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Controlarea durerii 
si ganduri de evitare 
a durerii

C O N T R O L A R E
- E imposibil de a scapa de 
durere; trebuie sa cresc 
medicamentatia.
- Trebuie sa imi rezerv mai mult 
timp si energie pentru a gasi o 
modalitatea de a opri durerea.
- Aceasta durere este incredibila 
de rea; trebuie sa ajung iarasi la 
medic.
- Daca eram mai puternic, 
reuseam sa fac durerea sa 
dispara.

E V I T A R E
- Este mai mult decat ok pentru 
mine sa iau bauturi extra si ceva 
mancare, pentru a ma ajuta cu 
durerea.
- Daca nu ma gandesc la durere, 
ea va disparea singura.
- Durerea este atat de rea, incat 
am sa sun la serviciu sa spun ca 
sunt bolnav, iar apoi sa incerc sa 
dorm.
- Este justificat faptul ca voi 
sta toata ziua la televizor sau 
computer, pentru a-mi distrage 
atentia de la durere.

1 Inchide ochii si concentreaza-te pe respiratie, 
cand respiri sa iti simti usor abdomenul crescand si 

retrage-l usor cand expiri.

2 Concentreaza-te pe picioare cand simti pamantul 
sub tine. Simte orice si toate senzatiile din zona, 

inclusiv durerile! Incearca sa te afunzi mai mult in 
podea de fiecare data cand expiri.

3 Cand mintea ta hoinareste, observa unde s-a dus si 
intoarce-te usor catre concentrare, fara sa te judeci.

4 Daca observi durere, recunoaste-o la fel cum o faci 
cu gandurile si emotiile ce o insotesc si respira usor 

prin ea. Vezi daca, observand cu atentie disconfortul, iti 
va ajuta corpul sa se relaxeze. Nu astepta ca durerea sa 
dispara, ci urmareste-o fara a judeca. Las-o sa existe!

5 Gradual, lasa-ti concentratia sa mearga de la 
picioare la glezne, apoi repeta procesul!

6 Lucreaza incet si cu rabdare, pana ajungi la cap.

Rezerva-ti 20-30 de minute pentru 
a incerca urmatorul exercitiu !

Deschidere catre durere

In esenta, terapia de acceptare si angajament promoveaza acceptarea durerii, o crestere a atentiei si a 
angajamentului de sine pentru pozitivitate, pentru actiuni cosntructive in viata. Metoda ajuta la reducerea 

emotiilor si gandurilor negative ca raspuns la durere; activitati ca meditatia si atentia, pot ajuta la cresterea 
acceptarii durerii, de multe ori vazuta/resimtita ca deschidere catre durere.
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Incercarea de acceptare
Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face acum cand ai ajuns la finalul articolului, 

este sa intelegi si sa accepti durerea, sa gasesti cele mai bune modalitati de a o accepta si aborda, in 
loc sa faci eforturi mari de a te lupta cu ea si a o evita. Iar ca TU sa te bucuri de o calitate mai buna 
a vietii, poti gestiona aceste lucruri intr-un mod pozitiv, sanatos si eficient.

Gasirea unui specialist

Daca vrei sa incepi un program de terapie de acceptare si 
angajament, trebuie sa cauti un psihoterapeut, consilier 

sau doctor care activeaza in zona ta si ofera astfel de servicii. 
In cazul in care o astfel de terapie nu este disponibila in 
zona ta, poti cauta onlineun astfel de curs sau poti descarca 
o aplicatie in acest sens. http://www.actcompanion.com, 
Act Coach, What’s up - Android.

I d e n t i f i c a r e a 
durerii

Persoanele care participa 
la terapia de acceptare si 

angajament sunt incurajate de 
asemenea, sa se concentreze 
pe obiceiurile si aspectele 
vietii personale care le dau 
valoare. Aceasta activitate, 
poate imbunatati abilitatea de 
a efectua activitati sau lucruri 
placute si folositoare, in timp ce 
experimentezi durerea. In multe 
cazuri, terapia de acceptare 
si angajament, functioneaza 
daca pacientul se concentreaza 
mai putin pe reducerea si 
controlul simptomelor, dar 
accepta durerea si suferinta 
pentru a promova ceea ce este 
important, ceea ce duce la o 
reducere a durerii. In acest 
mod, oamenii invata diverse 
modalitati de a nu se obosi cu 
lupta impotriva durerii, ci de a o 
accepta in procesul de a invata 
si a se concentra pe valorile 
vietii. Concret, a face ceea ce 
conteaza devine mai important 
decat asteptarea ca durerea sa 
dispara sau sa se diminueze.

Cum pot incerca 
terapia?

Un psiholog sau un terapeut 
poate ajuta cu aceasta 

terapie intr-un grup sau intr-un 
mod mai personal, de unu la unu; 
de asemenea, poti incerca si 
singur asta, interventiile terapiei 
avand legatura cu natura si 
mediul inconjurator, cu viata 
de zi cu zi. Totul depinde de cat 
de deschis esti, sau iti doresti 
sa inveti cat mai multe si sa fii 
deschis unor noi experiente, 
toate acestea ducand la o 
constientizare a gandurilor, 
sentimentelor, senzatiilor - 
asociate durerii, care, de obicei, 
fac persoana respectiva sa evite. 
In multe cazuri, persoanele sunt 
coplesite, deoarece incep sa 
reduca ‘strategiile de control’, 
cum ar fi evitarea si distragerea 
gandurilor si sentimentelor. 
Cu toate astea, pe masura ce 
flexibilitatea psihologica creste 
prin intermediul expunerii si 
testarii comportamentale cum 
ar fi treburile zilnice, calatorii, 
implicarea in diverse activitati 
sociale, ei isi pot recupera de 
multe ori controlul asupra vietii.

In timp ce terapia de 
acceptare si angajament este 
de multe ori administrata 
ca parte a unui program de 
gestionare a durerii, se crede 
ca aceasta poate fi eficienta ca 
terapie independenta; invatarea 
proceselor care compun aceasta 
terapie, ajuta foarte mult pe cei 
in cauza.



A P R I L I E  2 0 1 8

111

CULTURA 
sau 
CREIERUL?



famost

A P R I L I E  2 0 1 8

112

SANATATE

Intrebarea normala in aceasta 
situatie, este urmatoarea: ce ne 
diferentiaza de celelalte specii? 
Iar raspunsul se pare ca este foarte 
simplu: creierul uman. Cultura 
dezvoltata de oameni nu putea 
sa ajunga atat de departe fara 
complexitatea creierului, capabil sa 
retina, sa invete, sa creeze in moduri 
uimitoare. Creierele umane deosebite 
reprezinta sursa marilor opere de 
arta, a marilor filozofii si a evolutiei 
stiintei, care nu mai are nevoie de nicio 
prezentare. Pe langa oamenii sclipitori 
din punct de vedere al inteligentei, 
foarte mult conteaza si oamenii de zi 
cu zi, care creeaza si definesc cultura 
prin ceea ce fac, prin realizarile si 
interactiunile lor, prin limbaj, dar si 
prin revoltarea impotriva structurilor 
sociale.

Cu toate astea, in acelasi timp, 
in timp ce creierele sunt ocupate cu 
formarea culturii, ele sunt modelate de 
cultura care le inconjoara. Cercetatorii 
care au studiat comportamentul 
creierului, au presupus ca functiile 
anatomice pe care le-au observat sunt 
universale, dar in momentul in care s-a 
trecut dincolo de lumea occidentala, 
au fost observate diferente. Iar 
distantele culturale dintre culturile 
orientale si cele occidentale sunt 
traduse in diferente observabile in 
creierele oamenilor.

Una din primele diferente 
observate de oamenii de stiinta este 
o parte a creierului numita de ei “al 
meu/a mea” si cunoscuta stiintific 
- cortexul prefrontal medial, situat in 
spatele fruntii. In privinta subiectilor 

occidentali, aceasta parte a creierului 
se activeaza doar in momentul cand 
acestia vorbesc despre ei. Cand vorbim 
de subiectii din China, aceasta parte a 
creierului se activeaza cand subiectii 
discuta despre mamele lor, cercetatorii 
revizuind porecla ‘occidentala’ si 
numind aceasta zona “a mea/mama”. 
Se crede ca aceasta diferenta reflecta 
doua tipuri culturi : individualie 
si colective. Cultura individuala 
subliniaza responsabilitatea 
personala si libertatea - specific 
occidentalismului, in timp ce cultura 
colectiva scoate in evidenta fidelitatea 
si conformitatea familiei.

Aceste mari diferente sunt destul 
de evidente cand subiectii completeaza 
aceleasi ‘sarcini’ matematice. Intr-
un studiu efectuat de un renumit 
neurochirurg, creierele unui vorbitor 
de limba engleza si a unui vorbitor de 
limba chineza s-au activat diferit cand 
au avut de rezolvat aceeasi problema 
complexa de matematica. Vorbitorii 
englezi aratau activitatea creierului in 
partea auditiva a creierului, in timp ce 
vorbitorii chinezi au aratat activitate 
in partea vizuala. Ambii au reusit sa 
rezolve problemele la fel de bine, iar 
cercetatorii cred ca aceste diferente 
cognitive reflecta diferentele dintre 
respectivele limbi, din moment ce 
este scris in limba chineza se bazeaza 
imagini simbolice, comparativ cu limba 
engleza care se bazeaza pe silabele 
fonetice. Cu alte cuvinte, daca limba 
este bazata pe un anumit sistem 
de logica, procesele de rezolvare a 
problemelor cerebrale, urmeaza un 
model similar.

Pasarile, maimutele, delfinii, toate au culturile lor, dar nicio alta fiinta de pe pamant nu are o cultura atat 
de variata si bogata ca cea a oamenilor. Chiar daca oamenii sunt raspanditi in intreaga lume si se considera 
ca evolutia lor - de acum 200000 de ani - vine din acelasi punct si fiind legati genetic, culturile actuale 
ne fac sa aratam foarte diferiti la suprafata; multiplele forme de arta, limbile diferite, structurile sociale, 
ideologiile diferite, reprezinta dovada clara a acestor lucruri. Animalele in schimb, raman din punct de vedere 
comportamental si al culturii, pe o linie constanta.
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cu studiul creierului, cunosc faptul 
ca mediul nostru, in special cel al 
copilariei, ne formeaza gandirea, 
creierul, si ca marea parte a dezvoltarii 
creierului este dependent de stimulii 
externi. Copii abuzati care sunt 
neglijati atat social cat si parental, nu 
pot recupera niciodata intarzierile de 
dezvoltare, cauzate de acest lucru. 
Chiar si in cazul animalelor, creierul 
li se dezvolta daca mediul este 
unul dezvoltat, fiind create legaturi 
puternice intre neuroni, in timp ce 
mediile blande, modeste, pot atrofia 
structura si functiile creierului. Aceasta 
poate fi cauza atat a genelor care 
‘regleaza’ potentialul creierului, dar si 
a mediului inconjurator care determina 
cum este ‘exploatat’ potentialul. Mai 
mult, daca nu exista deloc stimuli, nu 
poate exista dezvoltarea creierului.

Si oare inseamna acest lucru ca 
ne putem ‘modifica’ creierul prin 
intermediul culturii? Iar raspunsul 
este DA, in masura in care noi facem 
alegerile culturale. In cultura noastra, 
putem face alegeri muzicale, de la 
muzica clasica, la rock sau house, 
neurologii observand ca diferitele 
genuri muzicale afecteaza creierul in 
mod diferit. Muzica instrumentala este 
procesata diferit de muzica ce contine 
si versuri. In timp ce muzica de toate 
genurile activeaza multe regiuni ale 
creierului, ascultand muzica vocala este 
echivalentul ascultarii unei conversatii 
obisnuite, avand implicata in primul 
rand, regiunea auditiva a creierului. 
Muzica instrumentala, pe de alta 
parte, implica mai multe structuri ale 
creierului, inclusiv cele responsabile 
pentru procesarea emotionala si 
gandirea abstracta; probabil, acest 
lucru ar putea explica de ce muzica 
clasica este asociata unei mai bune 
functii ale creierului.

Anumite studii au aratat faptul 
ca muzica clasica este cea mai 
buna alegere in timpul studiului, 
imbunatatind performanta si viteza 

conexiunilor neuronale, te poate 
face mai fericit, mai putin stresat, 
demonstrat fiind faptul ca este crescuta 
producerea de serotonina - cunoscuta 
ca ‘hormonul fericirii’.

Desi nu putem avea copii genii prin 
ascultatea muzicii clasice, anumite 
cercetari educationale, considera 
ca acest gen muzical poate fi folosit 
pentru o mai buna functie cognitiva si 
performanta academica. Sunt efectuate 
studii in folosirea muzicii clasice 
pentru a avantaja copii defavorizati 
economico-social, existand copii care 
nu doar ca o asculta, dar o si studiaza 
prin intermediul unui instrument si 
nu numai. Dupa doi ani (se pare ca 
un an nu este indeajuns!) in care copii 
asculta si studiaza muzica, s-a observat 
ca ei sunt mai putin deranjati/afectati 
de zgomotele specifice mediului 
inconjurator. Din punct de vedere 
biologic, sistemul lor nervos a devenit 
o masina mai eficienta, ceea ce are 
consecinte pozitive, ei putand citi si 
auzi in zgomot.

Muzica clasica este doar un 
exemplu al modului in care cultura ne 
ajuta creierul, expunerea la diverse 
culturi prin intermediul calatoriilor si 
a studiilor multiculturale, ducand la 
cresterea creativitatii. Se poate spune 
ca ‘intersectarea’ cu alte culturi poate fi 
vazut ca un antrenament pentru creier 
in moduri diferite.

Cultura are o existenta continua, 
comunicata in mod constant de la 
creier la creier, de la generatie la 
generatie; in general, parintii sunt 
foarte buni la trecerea catre copii a 
cunostintelor, credintelor si traditiilor. 
Pe masura ce inaintam in viata si 
avem parte de diverse experiente, 
ne intersectam cu diverse culturi, 
creierul nostru devine mai puternic 
si mai receptiv, fapt care explica si 
de ce, persoanele in varsta rezista 
schimbarilor culturale mult mai bine 
comparativ cu cei tineri. Cultura se 
schimba in mod constant, indiferent de 
cum rezistam noi sa o percepem.

In timp ce copii 
par a absorbi ca 
un burete cultura 
inconjuratoare 
asigurand transmisia 
unei anumite culturi 
generatiei urmatoare, 
creierul adolescent 
intra intr-un anumit 
conflict cu cultura 
parintilor, macar 
intr-o mica masura. 
De asemenea, 
interactiunea dintre 
culturi, influenteaza 
si formeaza reciproc 
culturile individuale - 
asa cum s-a observat 
de-a lungul istoriei 
- acestea ciocnindu-
se una de alta si apoi 
absorbindu-se.

Se poate spune 
ca orice cultura este 
ca un colectiv de mai 
multe creiere, un grup 
care au decis un set 
de valori, credinte, 
activitati, traditii. 
Mai mult decat atat,  
este foarte greu sa 
separam creierul 
de culturile pe care 
acesta le produce si 
din care face parte; 
acestea ne fac pe noi 
ceea ce suntem si noi 
le facem ceea ce sunt.
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REFLUXUL 

ACID
Refluxul acid cunoscut ca arsuri la stomac, are loc atunci cand ceea 

ce se afla in stomac se intoarce in esofag (tubul de la gura pana la 
stomac) si cateodata in gura. Cand acest lucru persista, el poarta 

numele de boala de reflux gastroesofagian (BRGE).
Cand mancam, esofagul duce hrana mestecata de la gura la stomac 

prin extindere si contractare cu ajutorul unor miscari ca niste valuri, 
numite peristaltism. Sfincterul esofagian inferior trebuie sa fie deschis 
pentru ca hrana sa poata patrunde in stomagc; dupa ce mancarea trece prin 
intermediul acestui sfincter, cel din urma trebuie sa se inchida pentru a 
preveni reintoarcerea alimentelor si a acidului in esofag si apoi in gura. 
Refluxul apare atunci cand sfincterul nu se inchide complet.

Ca in majoritatea problemelor medicale, diagnosticul este facut pe 
baza simptomelor pacientului; durerea venita din partea inimii, trebuie 
sa fie exclusa din a da acest diagnostic. In anumite cazuri, medicul face 
endoscopie, o procedura medicala care presupune folosirea unui tub mic, 
flexibil, care este introdus prin gura, in esofag si apoi in intestin. Pacientului 
ii este administrat anestezic, pentru ca medicul sa poata fotografia mucoasa 
stomacala si esofagul, si de multe ori sa ia o mostra a mucoasei pentru 
analiza. In acelasi timp, se poate continua monitorizarea pentru a se masura 
aciditatea din esofag si stomac, la fel ca si inchiderea sfincterului inferior.

Daca mai demult, interventia chirurgicala reprezenta solutia cea 
mai sigura si eficienta, in utlimul timp aceasta s-a redus si asta datorita 
eficientei medicamentelor luate pe cale orala. Insa, pentru consolidarea 
puterii sfincterului esofagian inferior si al ‘coridorului’ esofagului din 
piept, interventia chirugicala ramane singura optiune viabila.

Refluxul acid este o afectiune dureroasa a sistemului digestiv si poate fi 
gestionata, evitand anumite alimente si/sau medicamente care il declanseaza.

C E  S T I I  D E S P R E  A R S U R I L E  L A  S T O M A C ?
1. Care din urmatoarele reprezinta 

efectele refluxului acid?
A. Arsurile la stomac
B. Varsaturile
C. Durerile in gat
D. B si C
E. Toate de mai sus
2. Ce efecte pot duce la regurgitarea 

alimentelor din stomac?
A. Raguseala
B. Tusea
C. Pneumonia
D. Toate cele de mai sus
3. Ce stil de viata poate reduce refluxul?
A. Evitarea fumatului
B. Purtarea unei imbracaminte lejere
C. Pozitia capului in pat trebuie sa fie mai 

ridicata
D. Niciuna dintre cele de mai sus 
E. Toate de mai sus
4. Ce tip de medicamente pot usura 

simptomele refluxului?
A. Antihistaminice
B. Beta blocante
C. Inhibitori de pompa de protoni 
D. A si C
E. Niciuna de mai sus
5. Care din cele de mai jos sunt 

complicatii ale refluxului acid?
A. Pneumonie
B. Ulcer peptic
C. Cancer
D. Niciuna din cele de mai sus
E. Toate din cele de mai sus

T E S T

ATI RASPUNS CORECT?
VEDETI RASPUNSURILE IN PAGINA 
URMATOARE!



1. RASPUNS CORECT : E. Pacientii care experimenteaza refluxul acid sau BRGE, 
regurgitarea alimentelor sau pastile inghitite anterior, varsaturi sau dificultate de a 
inghiti mai multe alimente. Gatul este de multe ori ranit, existand un gust rau in spatele 
gurii, iar inghititul poate durea. Poate exista de asemenea, sentimentul de a avea un nod 
in gat sau o senzatie de sufocare resimtita tot in gat.

2. RASPUNS CORECT : D. Acidul din stomac poate deteriora corzile vocale 
provocand raguseala si chiar poate fi inhalat de plamani, cauzand tuse. Daca ceea ce 
ajunge in plamani nu este eliminat complet, se ajunge la pneumonie.

3. RASPUNS CORECT : E. Evitati alimentele care fac ca stomacul sa se simta acidic 
sau acru, fiind destul de dificil de numit care fac rau, din cauza ca ceea ce declanseaza 
acest deranj la o persoana, nu o deranjeaza pe alta. Exista anumite condimente cum ar fi 
curry sau fenicul, cunoscute ca provoaca refluxul acid. Alcoolul, cafeina, cafeaua, ceaiul, 
ceapa, usturoiul, menta, pot provoca de asemenea, astfel de simptome. Fumatul, mancatul 
la ore tarzii pot duce la aparitia refluxului; la fel si imbracamintea stransa. Obezitatea 
sau sarcina pot agrava aceasta afectiune, deoarece, excesul de grasime exercita presiune 
asupra stomacului, fortand acidul sa intre in esofag.

Pentru cei care sunt deranjati de acest lucru pe timpul noptii, ridicatul capului pe perne 
cu aproximativ 15-20 cm, poate fi de ajutor.

4. RASPUNS CORECT : D. Medicamentele antiacide sunt de folos, dar efectele sunt 
de scurta durata. Anumite retete si antihistaminice fara prescriptie medicala, au efecte 
benefice (anitidina, famotidina, cimetidina). Inhibitorii de pompa de protoni sunt mai 
eficienti atat cand sunt prescrisi, cat si fara (esomeprazol, lansoprazol, omeprazol); 
cu toate astea, s-a demonstrat recent ca folosirea acestora, creste riscul infectiilor 
intestinale, la fel ca malabsorbtia mineralelor si substantelor nutritive.

5. RASPUNS CORECT : E. Scopul tratamentului este acela de a reduce durerea si 
dificultatea inghitirii, la fel ca prevenirea complicatiilor, ceea ce include pneumonia si 
ulcerul peptic. Ulcerele - gauri  mici - se pot forma in esofag si poate duce la sangerare. 
Esofagul poate de asemenea, sa se ingusteze si sa se zgaraie in interior, provocand blocaj. 
Pneumonia poate aparea cand refluxul acid din stomac ajunge in plamani. Cancerul se 
poate dezvolta in zona esofagului care este deteriorat in mod repetat de acidul gastric.

R A S P U N S U R I  T E S T
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UN ZAMBET 
In cazul in care nu v-ati ganditi niciodata, trebuie sa stiti ca puteti avea o 
alimentatie buna, care sa va ajute sa aveti o dantura si gingiile sanatoase. 

Acum cateva sute/mii de ani oamenii nu aveau nevoie sa ia in considerare anumite recomandari 
in privinta mancarii; totul era mai simplu: gaseau mancarea, o consumau si cam la asta se 
rezuma totul. In ziua de astazi insa, suntem inconjurati de multa mancare, destul de tentanta 

si trebuie sa avem grija sa facem diferenta intre alimentele care ne fac bine sau nu, sa alegem doar 
ce avem noi nevoie. Iar gura este un bun exemplu de a ne arata ce este bun si ce nu pentru noi, iar 
ce este bun pentru sanatatea dentara - este bun pentru sanatatea generala.

Pentru dinti si gingii puternice, trebuiesc identificate si eliminate alimentele ‘moderne’ care 
pot fi daunatoare, si, de asemenea, trebuiesc alimentele care furnizeaza vitaminele esentiale si 
nutrientii necesari. In acelasi timp, anumite alimente sunt necesare pentru ‘integrarea’ alimentelor 
in organism pentru a face ca microbiomul sa fie cat mai adecvat necesitatilor corpului, fie ca vorbim 
de gura sau intestin.
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Primul pas este identificarea 
si eliminarea alimentelor si 
ingredientelor daunatoare care 
ajung in farfuria ta in mod regulat. 
Strategia ta trebuie sa includa 
eliminarea tuturor alimentelor 
ambalate, sa retii ce anume mananci 
si sa incepi sa monitorizezi mesele 
atunci cand mananci.

Apoi, trebuiesc eliminate 
uleiurile vegetale din alimentatia 
uzuala, o sarcina deloc usoara, 
deoarece, acestea se gasesc in 
majoritatea alimentelor ambalate, 
produselor alimentare si mancarii 
pe care o gasim in restaurante. 
Partea buna este aceea ca astfel 
de uleiuri nu dau o anumita aroma 
mancarii, astfel ca inlocuirea lor 
cu grasimi naturale, poate avea 
efecte benefice asupra sanatatii, 
dau un gust mai bun mancarii si te 
face sa te simti mai bine. Astfel, ar 
trebui inlocuite uleiurile de floarea 
soarelui, porumb, soia, rapita, 
arahide, cu uleiul de cocos, grasimi 
animale - inclusiv untura, seu, unt, 
ulei de masline, ulei de avocado.

Al doilea pas consta in 
eliminarea fainii albe, o misiune 
deloc usoara daca alimentatia ta 
obisnuita include paine, paste, 
orez alb, si cu toate astea, a face 
acest compromis, poate duce la 
un efect mai mult decat benefic 
asupra sanatatii tale. Indicata este 
inlocuirea fainii albe cu cereale 
integrale si alternative, doar ca 
trebuie sa te limitezi la 2-3 portii pe 
saptamana.

Poti incepe cu un test, eliminarea 
‘boabelor’ din alimentatie pentru o 
perioada de aproximativ 10-14 zile, 
pentru a vedea cum reactioneza 

corpul; acest experiment te va 
face sa intelegi cat de necesar iti 
este pentru corp, ce cantitate poti 
consuma ulterior si daca poti trai 
fara ele. Cerealele integrale inlcud 
orezul brun, orzul, ovazul, meiul, 
quinoa, graul spelta. Ce trebuie 
scos: faina, orez, paste, paine, 
crackere. Inlocuim cu morcovi, 
fasole, linte, naut.

Al treilea pas consta in 
incercarea de eliminare a zaharului 
din consumul uzual, fapt destul de 
dificil avand in vedere ca acesta ne 
creeaza o anumita dependenta, iar 
incercarea de a ‘scapa’ de el, este 
probabil una din marile incercari 
in privinta dietei dentare. Chiar 
si atunci cand incepi sa renunti 
incet incet la zahar, vei trece prin 
incercari grele, durerile de cap, 
tulburarile, oboseala, durerile 
corporale, problemele legate de 
somnolenta, fiind dintre cele mai 
intalnite manifestari.

Masurile trebuie sa fie destul de 
dure, nu trebuie consumat zahar 
timp de cel putin doua saptamani sub 
nicio forma - incluzand si eliminarea 
consumului de fructe, astfel incat, 
sa se poata scapa de orice fel 
de dependenta. Aceasta masura 
reseteaza gustul si ciclul legat de 
foame, permitand organismului sa 
isi doreasca alimentele care sunt de 
fapt bune pentru tine.

Trebuie eliminate alimentele 
care au mai mult de 5-6 grame de 
zahar la 100 g, bauturile imbuteliate 
(inclusiv cele dedicate sportului), 
sucurile de fructe care toate contin 
zahar si nu fibre, cerealele - inclusiv 

acele branduri care afirma ca sunt 
sanatoase, ele fiind doar faina si 
zahar, dressing-urile pentru salate, 
sosurile, conservele.

Atentie la produsele lactate 
care contin lactoza, un zahar care 
se descompune in galactoza si 
glucoza. Laptele gras contine in 
medie in mod natural,  4,5% lactoza 
si orice alt zahar aditional, adauga 
mai mult zahar. Daca poti tolera 
lactoza, atunci este ok sa-l consumi 
si nu ai nevoie sa adaugi zahar in 
alimentatia zilnica, atat timp cat ce 
consumi, nu se intoarce in fructoza. 

Recomandabil, nu este necesar 
sa fie consumat mai mult de trei 
bucati de fructe zilnic, impreuna cu 
minimalizarea consumului de sucuri 
de fructe.

Alcoolul trebuie consumat 
moderat, dar nu trebuie taiat 
complet de pe lista, deoarece, 
bauturile fermentate cum ar fi vinul 
si berea au fructoza foarte putin. 
Capcanele mari aici, vin de la vinurile 
amestecate si cele de desert, de 
aceea trebuiesc evitate.

Indulcitorii trebuiesc si ei evitati, 
mai ales ca sunt artificiali, dar si cei 
naturali intra in aceeasi categorie, 
inclusiv stevia si asta pentru ca ei 
nu-i ‘permit’ sa aprecieze aromele 
alimentelor dense in nutrienti care 
ofera vitamine solubile in grasimi.

C E  E L I M I N A M
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Vitaminele solubile in grasimi 
hranesc si mentin echilibrului nostru 
mineral, sistemul digestiv si imun, si 
multe alte sisteme in corpul nostru, 
inclusiv gura noastra. Fiecare 
masa ar trebui sa contina surse de 
vitamine solubile A, D, K2, precum 
si elemente care lucreaza alaturi de 
ele in organism, cum ar fi magneziul, 
zincul, grasimea dietetica.

Alimente bogate in grasime A, 
D, K2 : toate produsele alimentare 
de origine animala, inclusiv piele: 
carne de vita, pui, miel, rata, carne 
de organe, tot ce inseamna pesti si 
crustacee, lapte, unt, iaurt, branza, 
oua, legume colorate si salate, 
preparate in grasime sau fierte. 
Elemente de sustinere: magneziu 
care se gaseste in seminte de 
dovleac, frunze verzi, ciocolata 
neagra, zinc (fasole, creveti), calciu 
(lactate, frunze verzi, supe, fierturi), 
grasimi dietetice (ulei de cocos, ulei 
de masline, untura, seu), gelatina 
(piele, articulatii, oase).

MULTE FIBRE. Taierea 
carbohidratilor va crea haos in 
organism, de aceea va trebui sa 
reechilibrezi populatiile microbiene 
in intestin si gura. Pentru aceasta, 
trebuie sa consumi microbiotice 
pentru a oferi si completa flora buna 
in microbiene si prebiotice pentru a 
hrani bacteriile bune. Consumul mai 
multor vegetale este un mod simplu 
si sanatos de a face acest lucru; 
bazandu-ne fiecare masa pe acestea, 
este ajutata livrarea unei game largi 
de fibre solubile si insolubile de care 
este nevoie pentru a se asigura o 
functionare normala.

PROBIOTICELE. Este important 
sa fie adaugate probioticele 
impreuna cu prebioticele pentru 
a echilibra microbiomul. Exista o 
tendinta mare de a lua suplimente 
probiotice, dar cea mai buna sursa 
pentru beneficii maxime este 
alimentatia in sine, microbi care 
traiesc in alimentele de zi cu zi si 
care revigoreaza bacteriile bune din 
intestin. Fiecare masa trebuie bine 
gandita pentru a pastra microbii 
buni vigurosi si pentru a ne feri de 
cei daunatori.

Probioticele se gasesc in 
alimentele fermentate, iar pentru 
a va mentine microbiomul sanatos, 
trebuie sa aveti zilnic 2 - 3 doze de 
alimente fermentate. Alte surse de 
probiotice includ vegetale murate, 
iaurt, branza, unt, cidru, otet, miso.

PREBIOTICELE (fibre 
fermentabile). Diferitele tipuri de 
fibre sunt clasificate ca solubile si 
insolubile, iar o clasificare mai utila ar 
fi fermentabile si nonfermentabile; 
prebioticele sunt fibre solubile, care, 
dupa un proces de fermentatie care 
are loc in colon, produc acizi grasi 
cu catena scurta. Este important 
in acest sens, sa fie consumate 
alimente ca anghinare, sparanghel, 
ceapa, banane, radacina cicoare, 
papadie verde, usturoi.

Exista multe tipuri de fibre despre 
care nu se cunoaste modul in care 
corpul le proceseaza, cu toate astea, 
este recunoscut rolul lor de a aduce 
beneficii microbiomei noastre; 
tocmai acesta este motivul pentru 
care trebuie sa consumam cat mai 
multe tipuri de fibre intr-o mare 
varietate de legume, fructe, nuci, 
seminte, diversitatea fiind cuvantul 
cheie.

E C H I L I B R U L
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VITAMINA A. Ulei extravirgin si 
ulei de ficat de cod. Trebuiesc luate 
in fiecare zi si de asemenea, trebuie 
mare atentie la etichete si dozele 
recomandate, deoarece, nici excesul 
de vitamina A nu este indicat.

VITAMINA D. Lumina soarelui. 
Corpul nostru sintetizeaza vitamina 
D de la razele solare, astfel ca, cele 
mai bune suplimente ale acestei 
vitamine se gasesc afara, stand 
cel putin 30 de minute in lumina 
soarelui. Uleiul de ficat de peste este 
cea mai buna alternativa naturala; 
anumite persoane au nevoie de 
o cantitate extra de vitamina D, 
de aceea este necesara o discutie 
prealabila cu medicul, pentru 
eventuale suplimente.

VITAMINA K2. Uleiul de emu 
in capsule iti poate asigura o 
doza corespunzatoare nevoilor 
organismului si orice supliment care 

contine vitamina K1 sau K2, trebuie 
luat cu acordul medicului.

GELATINA. In cazul in care nu 
obisnuiesti sau nu ai timp sa fierbi 
oase pentru o supa, poti cumpara 
colagen sub forma de pudra. 
Intereseaza-te doar ca sursa - este 
de la animale care consuma iarba, si 
o poti amesteca in supa sau simplu, 
cu apa.

OTET DE MERE. Acesta este unul 
dintre cele mai usoare alimente 
fermentate care se pot obtine. Il 
poti cumpara de la aproape orice 
magazin cu specific alimentar si il 
poti consuma in salate sau cu apa, 
unde poti pune o lingura de otet la 
un pahar obisnuit cu apa fierbinte.

ALTERNATIVE LAPTE. Daca ai 
simptome de intoleranta in privinta 
produselor lactate, inlocuieste-le 
cu lapte de nuca de cocos, lapte 
de migdale, iaurt de nuca de cocos, 
chefir de nuca de cocos.

S U P L I M E N T E 

Pe masura ce 
progresezi cu programul 
si alimentatia specifice, 
este important sa te 
asiguri ca ai necesarul de 
vitamine A, D, K2, alaturi 
de suplimentele de 
sustinere. Ele adauga un 
plus sanatatii danturii, 
dar si sanatatii generale.

Ce ar trebui consumat?
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Noi sperante pentru copii cu EM

In urma numeroaselor cercetari si 
studii, a luat nastere o noua terapie care 
combina osteopatia cu programarea 
neurolinguiatica, ce poate ajuta copii 
care sufera de sindromul de oboseala 
cronica (CFS) si encefalita mialgica 
(EM). Numita “L i g h t i n g  P r o c e s s ”, 
aceasta terapie ofera o alternativa 
eficienta a tratamenetelor standard 
pentru o problema care afecteaza 
aproape 3% dintre copii; din pacate, 
cei care sufera de EM, ‘rateaza’ un an 
de scolarizare.

Terapia cognitiva temperamentala 
este un tratament standard pentru 

copii care sufera de oboseala cronica si 
ME, iar copii care erau tratati cu CBT 
si acum sunt tratati cu “L i g h t i n g 
P r o c e s s ”, se bucura de o imbunatatire 
mai rapida in privinta simptomelor 
si oboselii. Iar dupa un an, ei sufera 
mai putin de depresie, observandu-
se de asemenea, si o imbunatatire 
a participarii la scoala, conform 
Universtitatii din Bristol. Studiul 
a implicat 100 de copii cu varste 
cuprinse intre 12 si 18 ani, diagnosticati 
cu oboseala cronica sau EM. Jumatate 
dintre ei au avut CBT si “L i g h t i n g 
P r o c e s s ”, iar cealalta jumatate doar 

CBT, progresul fiind monitorizat 
dupa 6 si dupa 12 luni. Cu toate ca 
tratamentul “L i g h t i n g  P r o c e s s “ 
costa in jurul a 700 euro, specialistii 
considera ca acesta este un pret bun.

Cercetatorii au hotarat sa realizeze 
acest studiu, dupa ce, in prealabil, s-au 
consultat cu parintii, iar majoritatea 
expertilor au ajuns la concluzia ca 
CFS este o conditie fizica, de multe ori 
aparuta ca urmare a unei infectii virale, 
iar “L i g h t i n g  P r o c e s s ” lucreaza 
cu miscarile organismului pentru a 
stimula creierul sa deschida vindecarea 
cailor neuronale.

Toti stim acest lucru, indiferent ca il 
respectam sau nu, iar daca te afli in cea 
de-a doua categorie, ar fi bine sa citesti 
urmatoarele, pentru ca, cercetatorii au 
dovedit acest lucru. Sarind micul dejun, 
este crescut riscul bolilor de inima.

Cei care nu iau micul dejun sunt 
predispusi a avea semnale timpurii de 
ateroscleroza, o ingrosare a arterelor, 
care poate duce la probleme cu inima. 
Pe de alta parte, anumiti cercetatori nu 
considera ca ar fi o legatura directa, ci 
mai degraba, saritul mesei de dimineata 
este interpretat ca simptoma a unei 
alimentatii sarace si a unui stil de viata 
saracacios.

Cercetatorii au urmarit sanatatea 
si obiceiurile alimentare a 4052 de 

barbati si femei, toti sanatosi. Cei care 
au mancat in jur de 20 de procente de 
calorii din necesarul zilnic in timpul 
micului dejun, nu au avut niciun semn 
de ateroscleroza, in timp cei 75% 
dintre cei care au sarit micul dejun au 
prezentat aceste semnalmente. Cei care 
au sarit peste mic dejun, prezinta de 
asemenea, predispozitie catre obezitate, 
au tensiune arteriala ridicata, consuma 
mai mult alcool, fumeaza si mananca 
multa carne rosie.

Cercetatorii presupun ca saritul 
peste micul dejun ‘distruge’ ceasul 
corpului, ceea ce duce la un consum a 
mai multor calorii in timpul zilei la ore 
neobisnuite.

De ce este micul dejun
cea mai importanta masa a zilei
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Alimentatia bogata in grasimi poate adauga 10 ani vietii!

D I E T A  K E T O G E N I C A  este o Dieta foarte bogata in grasiMi, cu o cantitate MoDerata De proteine si scazuta in carbohiDrati. 
in MeDicina este folosita cel Mai aDesea pentru a trata crizele Dificile De epilepsie la copii. Dieta DeterMina organisMul sa arDa in priMul 
ranD - grasiMi pentru energie si sa foloseasca Mai putini carbohiDrati. De regula, carbohiDratii continuti De aliMente sunt transforMati in 
glucoza, care trece apoi in circulatia sanguina prin tot corpul, fiinD foarte iMportanta - in special pentru a folosi ca si coMbustibil pentru 
creier. insa, Daca aliMentatia contine Doar o cantitate foarte Mica De carbohiDrati, ficatul va transforMa grasiMea in acizi grasi si corpi 
cetonici. corpii cetonici sunt transportati prin circulatia sanguina si inlocuiesc glucoza ca sursa De energie. cresterea cantitatii De corpi 
cetonici in sange, este o stare fiziologica nuMita cetoza, care Duce la aMeliorarea crizelor De epilepsie si la reDucerea frecventei lor.

Trecerea de la carbohidrati la o alimentatie cu mai multe 
grasimi, ar putea adauga 10 ani vietii, concluzie dovedita doar in 
testele pe soareci. O dieta ketogenica se pare ca poate influenta 
imbatranirea si poate adauga pana la 13%  duratei medii de viata, 
ceea ce se poate traduce ca 10 ani suplimentari pentru oameni. 
Calitatea vietii, incluzand si puterea fizica, se pare ca poate fi si ea 
sustinuta, astfel ca exista doar o mica scadere a calitatii vietii in 
timpul anilor de viata extra.

Dieta este folosita in mod obisnuit pentru a pierde greutatea, 
dar se pare ca are si influente in privinta incetinirii procesului de 
imbatranire, in acelasi mod in care o fac si dietele avand calorii 
scazute, asa cum arata testele efectuate pe animale. Ultimul 
studiu in acest sens a fost facut in laborator pe soareci, care au 
fost supusi unor trei tipuri de alimentatie, pentru a se asigura 
ca acestea au acelasi efecte ca si in cazul oamenilor. Initial, 
cercetatorii se asteptau sa vada diferente minime, in schimb au 
fost surprinsi de rezultate. Soarecii care au avut o dieta ketogenica 
formata din 90% din grasimi, le-a crescut durata de viata cu 13%, 
10 ani pentru oameni. Celelalte diete, una bogata in carbohidrati si 
cealalta scazuta in carbohidrati/grasimi, nu au avut acelasi impact 
in privinta longevitatii. Mai mult, soarecii si-au pastrat memoria, 
functiile motorii si puterea musculara pana la varste inaintate; 
inflamatia - specifica imbatranirii, a fost absenta de asemenea.
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Cancerul mamar - cauzat de dezechilibru bacterian

Medicina reuseste sa aduca la 
suprafata tot mai multe dovezi care 
arata legatura stransa dintre sanatate 
si bacteriile din intestin, cunoscute ca 
microbiom; mai mult, microbiomul 
exista peste tot in corpul nostru, 
cancerul de san fiind strans legat de 
dezechilibrele bacteriene in aceasta 
populare bacteriana.

Tesutul mamar sanatos are mai 
multe bacterii bune cunsocute 
ca Methylobacterium - conform 
cercetatoriilor, care au descoperit de 

asemenea faptul ca zona sanilor are 
propria mini microbiana. Ei sugereaza 
ca aceasta forma a cancerului de 
san, poate fi tratata cu ajutorul 
probioticelor si prebioticelor, in 
cazul in care s-a descoperit faptul 
ca tesutul are anumite dezechilibre 
bacteriene (conform Clinicii din 
Cleveland). Ei au gasit de asemenea, 
ca urina pacientilor care au cancer, 
au un nivel crescut de alt tip de 
bacterie, incluzand Staphylococcus 
si Actinomyces. Multi cercetatori 

se pare ca au observat ca tesutul 
mamar are propriul microbiom, doar 
ca cei de la Cleveland sunt primii 
care identifica acest lucru pozitiv; 
ei sugereaza ca si alte organe ar 
putea avea propriul mini microbiom 
pentru mentinerea unui echilibru in 
privinta bacteriilor si pentru a ajuta 
la mentinerea sanatatii. Cercetatorii 
au examinat tesuturile mamare pe 78 
de pacienti care au avut mastectomie, 
precum si probe de la clatire orala sau 
urina.
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Da, suna horror, dar cei care folosesc 
indulcitori artificiali in bauturile 
lor pentru a-i ajuta in prevenirea 
diabetului, pot risca sa aiba un efect 
tocmai invers, prin cresterea riscului 
in doar doua saptamani. Indulcitori 
ca sucraloza, par sa afecteze modul in 
care organismul gestioneaza zaharul 
si glucoza in sange; de asemenea, este 
posibil sa ridice nivelul de glucoza 
dupa o masa, ceea ce inseamna ca 
organismul trebuie sa produca mai 
multa insulina pentru a o descompune, 
ceea ce duce la inceputul unui ciclu de 
diabet de tip 2.

Acest proces poate incepe dupa 
aproximativ 14 zile de la utilizarea 
acestor indulcitori. Cercetatorii au dat 
unui numar de 27 de oameni sanatosi 
doze mari de sucraloza (de multe ori 
comercializata ca Splenda) - echivalentul 
a 1,5 litri de bautura alimentara; la 
sfarsitul celor doua saptamani, s-a 
observat ca cei care au consumat 
acesti indulcitori, au avut o alta rata de 
absorbtie a glucozei, precum si niveluri 
diferite de glucoza si insulina in sange. 
Aceste descoperiri sunt in concordanta 
cu cercetarile anterioare care au 
constatat ca indulcitorii modifica 
bacteriile intestinelor, care duc la 
diminuarea capacitatii organismului 
de a descompune glucoza.

Indulcitorii 
artificiali
cresc riscul de diabet
in doar 14 zile !

Daca suferi de migrena ar trebui sa mergi la un medic sa vezi daca ai 
probleme cu maxilarul. Se pare ca un maxilar nealiniat - cunoscut ca 
tulburare temporo-mandibulara (ATM), are legatura cu migrena si 
poate creste de pana la trei ori sansele unui atac grav. Cu cat ATM este 
mai rau, cu atat migrena este mai severa si mai frecventa, cei care sufera 
de migrena cronica, avand de la 15 atacuri pe luna si de trei ori mai 
severa forma de ATM, conform Universitatii din Sao Paulo - Brazilia. 
Specialistii de aici au monitorizat 85 de femei tinere, incluzand 21 care 
sufera de migrena cronica, 32 cu migrena episodica si 32 sanatoase. 
Chiar daca exista o legatura, cercetatorii nu sunt inca convinsi 100% 
ca tulburarea temporo-mandibulara poate provoca migrena sau 
viceversa; in schimb, exista o convingere tot mai mare ca exista un cerc 
vicios in care cei ce sufera de migrena sa fie mai sensibili la durere si 
mai predispusi la ATM, ceeea ce duce la perpetuarea ei.

ATM afecteaza articulatiile care actioneaza ca o balama glisanta 
pentru a conecta maxilarul la craniu, are legatura cu stresul si 
suprasolicitatrea musculara. Simptomele sale includ durerea, 
dificultatea miscarii maxilarului, durerea muschilor, un anumit ‘clic’ 
la miscarea maxilarului si oboseala care poate radia la nivelul gatului 
si a fetei.

Cu toate ca majoritatea celor ce sufera de migrene au ATM, 
persoanele care au ATM nu neaparat dezvolta migrene, conform 
cercetarilor.

Problemele cu maxilarul
fac migrenele mai grele
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Cancerul de colon 
se poate indrepta in 
alta directie si asta cu 
ajutorul probioticelor 
care schimba bacteriile 
intestinului si mai 
mult, acesta poate fi 
prevenit in primul 
rand prin consumul 
alimentelor, cum ar 
fi cereale integrale, 
orez brun, in fiecare 
zi. Intr-un nou studiu 
care ar putea aborda 
vindecarea cancerului 

fara medicamente, cercetatorii au descoperit 
ca cei care sufera, au lipsa anumite molecule 
cunoscute ca metaboliti si care se afla in 
intestin, deficienta care poate duce la inflamatie 
si ulterior la cancer.

Folosirea probioticelor insa, reintroduce 
acesti metaboliti in intestine, ceea ce poate duce 
la prevenirea sau chiar stoparea bolii. Cei care 
au cancer de colon au lipsa sau cantitati scazute 
de enzima HDC, foarte utila pentru prevenirea 
inflamatiei. Lactobacilul probiotic reuteri 
6475 este bogat in HDC, avand posibilitatea 
sa reduca numarul si dimensiunea tumorilor 
specifice cancerului de colon in aproape 15 
saptamani, fapt demonstrat de cercetatori pe 
soareci. Intr-un alt sudiu, cercetatorii au ajuns 
la concluzia ca a consuma cereale integrale 
zilnic, reduce riscul cancerului colorectal, in 
timp ce consumand bacon sau alte produse 
prelucrate din carne, creste acest risc.

Factori care cresc acest risc: consumand 
o cantitate de peste jumatate de kilogram de 
carne rosie saptamanal, a fi supraponderal sau 
obez, sau consumand 1 - 2 bauturi alcoolice in 
fiecare zi, studiu efectuat de American Institute 
for Cancer Research care a analizat inca 99 
de studii la care au participat in total peste 
29 milioane de oameni. Consumand 3 portii a 
cate 100 g cereale integrale zilnic, reduce riscul 
cu aproximativ 15%. Cancerul colorectal este 
a treia forma de cancer din SUA si aproape 
jumatate din cazuri pot fi evitate daca este ales 
un mod de viata sanatos, conform cercetatorilor.

Zincul opreste

cresterea cancerului

Cercetarile au testat mineralul pe cancerul esofagian (in cadrul 
Universitatii din Texas), despre care se spune ca are aceleasi forme 
de manifestare ca si celelalte forme de cancer. Cancerul esofagian 
ataca partea pe unde intra alimentele si care face legatura intre gat si 
stomac, fiind a sasea forma cea mai intalnita de cancer din lume, rata 
de supravietuire fiind sub 20%. Ei au descoperit ca celulele de cancer, 
emit anumite ‘semnale de calciu’ atragand zincul, ceea ce inhiba 
cresterea celulelor canceroase; se pare ca exista o legatura intre calciu 
si zinc, interactiunea dintre ele, blocand cancerul.

Fara o cantitate suficienta de zinc in organism, aceasta blocare 
nu poate avea loc in mod eficient, multi pacienti bolnavi de cancer, 
avand un nivel deficient de zinc. Oamenii de stiinta avertizeaza 
ca trebuie sa avem in alimentatia zilnica necesarul de zinc, pentru 
a preveni dezvoltarea cancerului. Daca nu reusim din alimente sa 
avem un nivel normal de zinc (spanac, carne de vita, stridii, creveti, 
seminte de dovleac si pepene rosu), putem face acest lucru cu ajutorul 
suplimentelor.

Zincul este un 
mineral cheie pentru 
prevenirea cancerului 
si stoparea raspandirii 
acestuia, prin eliminarea 
celulele canceroase si 
blocarea cresterii lor, 
conforma cercetarilor 
specialistilor. Alti 
cercetatori, au 
descoperit ca zincul 
previne si combate 
cancerul, noile cercetari 
facand sa intelegem 
modul cum mineralul 
actioneaza asupra 
celulelor canceroase, 
‘neatingandu-se’ de cele 
sanatoase.

Probioticele 
pot avea 

o buna 
influenta 

asupra 
cancerului de 

colon
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SANATATE

Persoanele care incep sa aiba grija de alimentatia 
lor si asta chiar incepand de la o varsta medie sau 
varsta a treia, vor observa imbunatatiri in aceasta 
privinta, chiar de la inceput, prin pierderea greutatii 
si prin micsorarea stratului de grasime din partea 
inferioara a corpului, plus reducerea bolilor de inima 
si riscului de a avea diabet.

Chiar si daca ai ajuns la vasrta de 75 de ani si 
inlocuiesti mancarurile tip fast food cu legume si 
fructe, tot veti incepe sa vedeti beneficii ale sanatatii, 
conform studiilor specialistilor care au urmarit 
alimentatiile sanatoase pentru aproximativ 2000 
de barbati si femei de varsta mijlocie. Majoritatea 
au constatat o scadere importanta a greutatii si 
grasimii corpului - inclusiv la ficat, ceea ce reduce 
probabilitatea de a dezvolta o serie de factori de risc, 
cum ar fi diabetul si bolile de inima.

Persoanele care au experimentat beneficiile unei 
alimentatii sanatoase intre 45 si 75 de ani, s-au 
bucurat de acestea inca trei ani dupa, conform 
studiilor University of Hawaii Cancer Center. Au 
urmat o serie de diete sanatoase, cea mai populara 
fiind cea mediteraneana, alcatuita in principal de 
legume proaspete, fructe, nuci, peste gras, masline; 
majoritatea consumasera pana atunci, mancare tip 
fast food, bauturi carbogazoase, alimente procesate. 
Ulterior, au trecut printr-o serie de teste de sanatate, 
in care s-au masurat indicele de masa corporala 
(IMC), grasimea corporala si grasimea hepatica, 
imbunatatirile fiind cel putin vizibile.

Nu e niciodata prea 
tarziu sa incepi o 
alimentatie sanatoasa!

Daca iti place sa mananci carne in sange, 
poate ar trebui sa iei in considerare sa o gatesti 
mai mult! Conform unui studiu, corpul isi 
pierde abilitatea de a extrage nutrientii din 
carnea in sange atunci cand te apropii de varsta 
de 70 de ani si mai mult. Cei care consuma 
carne in sange si au o varsta inaintata, pot 
avea deficiente majore in privinta nutrientilor 
esentiali, organismul neputand lua tot ce 
trebuie din mancare.

Acest lucru poate duce la sarcopenie, ceea 
ce afecteaza masa musculara si forta, la fel ca 
si problemele de echilibru si de miscare. Un 
studiu pe 10 persoane in varsta intre 70 si 80 
de ani, au consumat carne in sange, pentru 
unii dintre ei gatindu-li-se 5 minute la 130 de 
grade, iar pentru ceilalti s-a gatit timp de 30 
de minute la 195 grade.

Cei care au consumat carnea in sange facuta 
repede, au avut un nivel mai mic de proteine 
comparativ cu ceilalti. A consuma carne in 
sange nu pare a fi o problema pentru cei tineri, 
dar este ceva ce persoanele in varsta trebuie sa 
renunte sau sa si-o gateasca mai mult.

Nu consuma
carne in sange
cand esti in varsta!



A P R I L I E  2 0 1 8

125

In urma cu ceva timp am constatat cum copilul meu scrasneste noaptea din dinti.  Eram atenta si ziua, 
sa vad daca se intampla, daca o face in mod constient, urmaream mai atent comportamentul lui. Am 
discutat cu medicul pediatru si am facut si eu propriile documentari.

Bruxismul ( bruxomania) este termenul medical pentru scrasnitul din dinti. Se manifesta , de obicei 
noaptea, in timpul somnului si se poate sa nu stii ca suferi de aceasta boala. Pe langa scrasnitul din 
dinti, bruxomanii isi musca unghiile, creioanele sau mesteca interiorul obrajilor. Afecteaza persoane de 
toate varstele, de la copilarie pana la maturitate si poate cauza probleme ca dureri faciale, dureri de 
cap, oboseala cronica, dureri ale articulatiei temporo-mandibulare, degradarea danturii sub forma unui 
smalt abrazat (dentina). Un medic stomatolog poate confirma printr-un consult obisnuit daca suferiti de 
bruxism. Manifestata in timpul somnului, aceasta afectiune este considerata o tulburare de miscare legata 
de somn, clasificata similar cu sindromul picioarelor nelinistite si miscarile periodice ale membrelor. 

BRUXISMUL
- CAUZE si RECOMANDARI - cu Dorina Ursu
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SANATATE

Cauzele pot fi de ordin fiziC 

si psihiC:

• stres/ anxietate
• anumite tipuri de personalitati
• persoane care sufera de tensiune 
nervoasa
• mania, durerea, frustrare
• persoane  cu un grad ridicat de 
agresivitate
• dereglari ale somnului
• tulburari neuro-musculare
• carente de nutritive
• Boala Parkinson -  ataca sistemul 
nervos si abilitatile motorii ale unei 
persoane
• Boala Huntington - este o tulburare 
neurologica care cauzeaza o lipsa de 
coordonare a miscarilor

La copii cercetarile au legat 
manifestarea bruxismului cu existenta 
astmului bronsic, infectii ale cailor 
respiratorii superioare, tulburari de 
anxietate, alergii sau  poate fi un 
raspuns natural la durere.  

Copii cu personalitate agresiva, 
competitiva sau hiperactiva pot fi mai 
predispusi la dezvoltarea bruxismului. 
Se recomanda efectuarea unor 
analize pentru verificarea  nivelului de 
aminoacizi, pentru a verifica daca sunt 
necesare suplimente. Aminoacizii sunt 
fundamentul neurotransmitatorilor 
(substante chimice cerebrale) si 
influenteaza in mod direct contractiile 
musculare, inclusiv spasmele 
musculaturii maxilarului. 

Sunt recomandate controale 
dentare periodice pentru a preveni 
deteriorarea pe termen lung a smaltului 
dintilor, ruperea sau spargerea dintilor. 

Pentru protejarea danturii, medicul 
stomatolog va poate face recomandari 
si poate interveni  pentru alinierea 
corecta a dintilor, va poate ajuta cu o 
proteza nocturna numita gutiera. 

Medicul dumneavoastra va 
poate face  recomandari de relaxare 
musculara si antidepresiva. In cazul 
tratamentelor medicamentoase 
discutati  despre efectele 
medicamentelor asupra ficatului si 
tiroidei.

Dorina Ursu - terapeut naturist
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reComandari:

• Evitarea alimentelor prajite sau 
procesate, carne rosie, grasimi 
saturate, zahar rafinat, produse 
lactate, cu exceptia iaurtului, a 
kefirului si a branzei proaspete.
• Evitarea alimentelor cu arome, 
coloranti artificiali si alte chimicale.
• Adoptati o dieta hipoglicemica.
• Nu consumati dulciuri cu sase 
ore inainte de culcare.
• Includeti in alimentatie legume 
proaspete si fructe bogate in fibre, 
alune, seminte proaspete, carne de 
curcan sau pui (fara piele), peste 
la gratar si cereale integrale. O 
dieta sanatoasa este importanta 
pentru echilibru si pentru evitarea 
alergiilor.
• Consumati mai putine legume 
tari si fructe foarte dulci.
• Nu consumati bauturi alcoolice.
• Invatati tehnici de control al 
stresului si de relaxare, faceti 
exercitii fizice, folositi uleiuri 
esentiale.
• Suplimente de calciu ( este 
adesea util in tratarea miscarilor 
involuntare ale muschilor) si acid 
pantotenic.

• Vitamina C este folosita de 
glandele suprarenale care 
influenteaza raspunsul nostru la 
stres, este esentiala in producerea 
dopaminei care ajuta la reglarea 
starilor de spirit. Consumati 
coacaze negre, ardei rosu, kiwi, 
portocale, capsuni, broccoli, kale, 
papaya.
• Deficientele de magneziu pot 
include anxietate, iritabilitate, 
insomnia,neliniste, hiperactivitate. 
Includeti in dieta spanac, seminte 
de dovleac, kefir, iaurt, migdale, 
fasole neagra, avocado, smochine, 
ciocolata neagra, banana.
• Complexul de vitamine B are un 
rol important in sanatatea noastra 
generala. Deficienta oricarei 
dintre vitaminele B pot cauza stres 
psihologic, depresie si chiar atacuri 
de panica.
• Radacina de valeriana este un 
sedativ natural care imbunatateste 
somnul fara efecte secundare. 
Respectati recomandarile din 
prospect.

Toate recomandarile au rol informativ si nu inlocuiesc consultul de specialitate!
Pentru intrebari, sugestii si consilieri online, nu ezitati sa imi scrieti pe adresa de e-mail

dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
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