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SANATATE

130 AROMELE SUCCESULUI 
Mirosurile potrivite ne pot ajuta sa avem o 
viata mai energica si mai frumoasa.

132 MAI MULTA ENERGIE Cum ne 
putem reface necesarul de energie epuizat 
datorita stilului de viata modern, cu 
ajutorul unor obiceiuri sanatoase.

133 CAFEINA PENTRU FITNESS 
Folosirea inteligenta a cafeinei, ne adcue 
multe beneficii. Ce ar trebui sa stim?

134 ENERGIE INTERIOARA Ce stim 
despre NAD si cum ne poate influenta 
aceasta substanta energia si metabolismul?

136 SUPERNUTRIENTUL 
MAGNEZIU Afla toate informatiile 
elementare despre magneziu si cum 
trebuie sal gestionezi in alimentatia 
proprie?

137 SANATATE - INTREBARI ALE 
CAROR RASPUNSURI LE CAUTI 
DE CEVA TIMP ... Trei intrebari 
esentiale pentru sanatatea noastra.

138 CONEXIUNEA CU NATURA 
Cum poti deveni o persoana plina de 
energie si stare de bine, doar petrecandu-ti 
timpul in natura.

140 SANATATE PRIN BAIE Cum si 
cat de mult te poate ajuta o banala baie.

142 SUCURI Daca vrei mai multa 
energie si vrei acest lucru in timp scurt, 
citeste acest articol!

100

52 IRINA MARIA Un alt model 
autohton, implicat in proiectul 
#Romaniafrumoasa, ne vorbeste despre 
viata de model si concursurile de miss.

58 SPRING BLUE SI WEAR IN 
WEEKEND Acestea sunt propunerile 
vestimentare propuse de Gina Codrescu, 
manager magazin Mister.

60 2020 MEN’S FALL/ WINTER 
COLLECTIONS Colegul nostru Alin 
Temeliescu, ne prezinta tendintele 
toamna-iarna 2020 de pe marile scene 
internationale.

64 OUTFIT OF THE MONTH 
APRILIE 2020 Double denim este 
alegerea facuta de Alin Temeliescu pentru 
luna aprilie!

68 SCOUTERI - CAUTATORII DE 
TALENTE Beatrice Lianda Dinu aduce in 
atentie acest termen, impreuna cu invitata 
sa in cadrul unui interviu interesant, 
Iolanda Deca.

MODA

32 TENDINTE ACCESORII PAR 
2020 Diversitate si simplitate - 
completate de machiaje si aranjatul 
parului, dar si bijuterii stralucitoare.

35 TENDINTE VESTIMENTARE 
MASCULINE 2020 Tesaturi delicate, 
croi simplist, totul convergand spre 
libertate!

41 0 PIERDERI GARDEROBA Toti 
vrem un dulap aerisit si ingrijit, cu piesele 
vestimentare esentiale. Putem reusi acest 
lucru?

44 CEA MAI BUNA GEANTA 
PENTRU LOCUL DE MUNCA In 
functie de locul de munca iti alegi si 
geanta de mana. Dar ce ar trebui sa stii 
pentru ca alegerea ta, sa fie cea mai buna?

46 IRINA NICOLAE Stam de vorba 
cu un talentat model autohton, pentru a 
afla ce inseamna acest stil de viata si ce 
presupune o astfel de munca.

50 SPREZZA In rubrica “Totul despre 
moda cu Daniela Sala“, colega noastra ne 
prezinta un brand vestimentar romanesc 
nascut din iubire.



STIL DE VIATA

115 DESPRE TINE Practica 
mindfulness pentru a-ti crea propriul 
echilibru si o viata linistita!

116 ROMANIA, TREZESTE-TE! 
COVID 19 O serie noua de subiecte 
realizate de Beatrice Lianda Dinu, pentru 
constinetizarea realitatii inconjuratoare!

118 ROBERT FEJES Beatrice Lianda 
Dinu sta de vorba cu un artist autohton 
din domeniul sculpturii!

120 CONSTRUIESTE O MINTE 
CREATIVA Gandirea inovativa este ca 
un antrenament de intarire pentru creier. 
Cum poti sa iti construiesti o minte care 
sa genereze idei?

122 RENUNTA CAT ESTI IN VARF! 
Schimbarile inopinate din timpul vietii 
pot fi riscante, dupa opinia multora! Dar 
daca ne aduce doar beneficii?

123 GASESTE-TI DRUMUL! Cum iti 
poti atinge scopurile si cum poti fii mereu 
pregatita?

124 RELATII TOXICE Despre abuzuri 
emotionale si cum le poti depasi! Cum te 
poti recupera dupa o astfel de relatie?

126 E TIMPUL PENTRU PAUZE 
Cum poti reusi sa ramai intr-un real 
echilibru cu tine si cu viata de zi cu zi.

129 YIN SI YANG Despre Yin si Yang 
si terapia prin masaj, ne vorbeste Beatrice 
Lianda Dinu.

CULTURA

16 BLOG DE ZAMBIT “Zile sanatoase 
sa avem!“ - ne ureaza autoarea acestui blog, 
aratandu-ne frumosul din viata.

17 EU, VOUA ... O frumoasa poezie 
scrisa de Nicoleta Gordon.

18 VANTUL Poezie scrisa de talentata 
poeta Doina Bezea.

19 TREZIRE O frumoasa poezie scrisa 
de Roxana Negut.

20 CUCERIREA ARTELOR: 
POEZIA SI RAZBOIUL Din seria 
“Codrutisme“, Codruta Tudoriu face o 
frumoasa si bine documentata analiza a 
celor doua.

22 INTERVIU ROXANA NEGUT 
Stam de vorba cu noua noastra colega, care 
a debutat in editia precedenta a revistei, 
pentru a o cunoaste mai bine si a-i intelege 
filosofia de viata.

28 LANSARE DE CARTE: 
CERBERUS Roxana Negut ne invita 
la un frumos eveniment, care a avut ca 
scop lansarea ultimei carti a prozatorului 
Marius Albert Negut: Cerberus.

SPLENDIDA

90 O PIELE MAI BUNA, UN PAR 
MAI SANATOS Produse de makeup 
vegane si sanatoase, pentru ca tu sa radiezi.

91 PRODUSE BEAUTY VEGANE 
Continuam cu prezentarea altor produse si 
solutii din domeniul infrumusetarii, toate 
vegane!

92 PRODUSE BEAUTY IN 
TENDINTE Vrei sa arati bine, sa 
stralucesti si sa folosesti cele mai noi 
produse, despre care se spune ca ar fi cele 
mai bune.

94 EROII PIELII IN TIMPUL NOPTII 
Somnul de frumusete alaturi de anumite 
produse folosite in mod inteligent, iti 
ofera un LOOK sanatos si tanar.

96 SERURI PENTRU RIDURI SI 
LINII FINE, CARE CHIAR DAU 
REZULTATE Care sunt avantajele 
folosirii serurilor, ce ingrediente ar trebui 
sa cautam si ce produse sunt mai eficiente.

104 INGRIJIRE OCHI 2020 Cum 
putem avea parte de cei mai frumosi ochi, 
fara a atrage atentia cu ridurile sau zona 
intunecata din jurul lor.

105 UNGHII SANATOASE Despre 
obtinerea unor unghii de invidiat si cum 
sa-ti realizezi manichiura in timp record!

106 MATREATA Care sunt cauzele si 
cum putem scapa de ea.
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COLABORATORI APRILIE 2020

Pentru colaborari, 

interviuri, foto, aparitii, 

ne puteti contacta

la adresa de email:

redactia@famost.ro

sau pe pagina de

Facebook !
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Aceasta editie a revistei Famost marcheaza intrarea in cel de-al saptelea an al existentei noastre, o perioada destul de lunga, luand in 
calcul in mod deosebit situatia presei autohtone si declinul ei, in mod special a presei scrise. O perioada de timp frumoasa, in care am 

cunoscut oameni minunati, in care am realizat proiecte unice si am povestit cu si despre oameni deosebiti. Ne uram un “LA MULTI ANI!“ 
noua si tuturor celor cu care ne-am intersectat de-a lungul timpului, va uram dumneavoastra, cititorilor nostri “LA MULTI ANI!“, cele 
mai bune ganduri si sa fiti alaturi de noi, atat cat va permite timpul si dorinta!

Incercam sa fim optimisti, sa vedem partile frumoase ale vietii si sa reusim sa trecem mai departe, pe fondul acestei perioade delicate 
pe care o traversam. Nu am realizat nimic deosebit cu aceasta ocazie, doar ne-am continuat activitatea intr-un mod constincios si am 
incercat sa va aducem - si speram noi ca am si reusit - persoane interesante si articole la fel de utile ca pana acum.

Pe coperta o avem pe frumoasa antreprenoare Cristina Gadei, cea care a reusit sa pune bazele in Galati a unui spatiu de 
coworking, un concept modern si pe un trend ascendent; am stat de vorba cu ea, am facut fotografii si ne-am simtit excelent intr-o 

atmosfera cu adevarat profesionala. 
Omul de televiziune - Raluca Moianu 

este invitata Danielei Sala din cadrul 
rubricii “Personalitati de top“, Marta-

Iozefina Bencze ne prezinta noul 
sau proiect, dupa ce in prealabil, isi 

prezinta bogata activitate de pana 
acum. Am dorit sa o cunoastem mai 

bine pe noua noastra colega, Roxana 
Negut si am realizat cu ea un frumos si 

sensibil interviu, pe care il puteti citi in 
interiorul revistei.
Beatrice Lianda Dinu incepe o noua 

serie de articole in rubrica “Romania, 
trezeste-te“ si ne prezinta oameni 

simpli, deosebiti, talentati, care au 
nevoie sa fie cunoscuti si adusi in prim 

plan.
Continuam cu prezentarea tendintelor 

din moda si in aceasat editie avem 
tendintele masculine pentru sezonul 

calduros 2020, dar si o scurta trecere in 
revista a tendintelor masculine pentru 

2020-2021, prezentata de Alin Temeliescu. 
Sprezza este brandul vestimentar nascut 

din dragoste si prezentat de Daniela 
Sala, Beatrice Lianda Dinu ne explica 

impreuna cu Iolanda Deca ce inseamna 
scoter-ul si care este rolul sau. Si pentru 

ca tot suntem aici, va facem cunostinta 
cu doua modele de succes din Romania, 

ambele cu performante notabile, Irina 
Nicolae si Irina Maria, cu care am avut 

dialoguri interesante si pe care, vi le 
prezentam si dumneavoastra.
Demonstratii frumoase de machiaj 

avem din partea Mihaelei Alexandru si 
a Biancai Vede, alaturi de multe articole 

utile din domeniul beauty. Am pus 
accentul pe domeniul sanatatii pe energie 

in mod deosebit, pentru ca avem nevoie 
in perioada aceasta de ea, mai mult ca 

orice. In rest, multe articole interesante 
si pe care va invitam sa le parcurgeti in 

continuare!
Pana la urmatoarea editie, va dorim 

multa sanatate, mult optimism si sa 
incercati sa vedeti doar partile frumoase 

ale existentei noastre!



Atitudinea este o alegere. Fericirea este o alegere. Optimismul este o alegere. 
Bunatatea este o alegere. A oferi este o alegere. Respectul este o alegere.

Orice alegere faci, te defineste. Alege cu intelepciune!
“

RO Y  T.  B E N N E T T,  T H E  L I G H T  I N  T H E  H E A RT

C I T A T U L  L U N I I

F A M O S T
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F CULTURA 

Ce zi e astazi cand citesti? E luni, e sambata? Conteaza?
De data asta nu o sa mai scriu metafore pentru ca realitatea e cea buna lectie. De ani de zile va scriu 

luna de luna, sub o forma sau alta, cat de importante sunt micile bucurii ale vietii, de la un simplu rasarit 
pe plaja, la un picnic alaturi de familie. Am fost intotdeauna cei mai buni la a constientiza importanta unei 
persoane, unui moment, unui lucru, cand nu mai este prezent in rutina noastra zilnica. 

Nu, nu e perioada in care sa renuntam la optimism, dar 
e perioada potrivita pentru a invata din greseli. Trebuie sa o 
vedem ca pe o sansa. Sansa de a intelege cat de importanti sunt 
oamenii dragi, cat de speciale sunt lucrurile simple din viata 
noastra. E sansa de a ne bucura mai mult in fiecare an ca au 
inflorit ciresii, de a trage mai adanc aer in piept cand pluteste 
in el parfumul de flori de salcam, de a zambi cand te-a prins 
ploaia fara umbrela, de a lasa razele soarelui sa iti descreteasca 
fruntea in drumul spre serviciu. 

E sansa noastra de a invata ca trebuie sa avem mai multa 
grija de noi si de tot ceea ce ne inconjoara, de a ne respecta 
mai mult unii pe ceilalti si de a respecta mai ales natura si 
lumea celor care nu cuvanta. 

Lucrurile rele trec, lucrurile bune trec, totul trece o data cu 
timpul. Pana si noi trecem. Dar pana atunci trebuie sa traim, 
trebuie sa ne bucuram de tot si de nimicuri, trebuie sa incercam 
sa lasam in urma noastra un coltisor de lume mai bun, mai 
frumos, mai curat.  

Am primit o lectie impreuna, vom trece prin ea impreuna, 
trebuie sa aplicam ceea ce am invatat impreuna.

E un altfel de aprilie, poate cel mai diferit aprilie pe care eu l-am intalnit. Dar e o sansa in el. Una care 
daca venea sub alta forma, nu cred ca am fi descoperit-o …

Zambete sanatoase sa avem!

Blog de zambit
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Insailam, cu tivuri false, dantela umerilor goi,
Si peticim cu ate rupte destine pline de noroi.
Agonizam dupa himere, ne vrem stapanii absoluti,
Naivi salbatici cateodata, si mai mereu nepriceputi.

Un apostrof ii suntem vietii, cu cratima ne despartim
De anotimpul unor fluturi, a caror aripi le strivim ...
Sub pleoape lutuie invidii, cortina peste  zborul frant,
Cand rade plansul printre gene, si plange rasul a descant.

Mai dam cu zarul in biserici, facand smerenia negot ...
Tristetile umbla-n pereche iar bucuria n-are sot.
In lampa arde intuneric, si rasaritu-i doar apus,
Ne-mbatranesc copiii-n pantec, de parca-avem o coasta-n plus...

Lasati-mi crengile deoparte, in cordul unui tei uitat, 
Va las din flori, dar jumatate ... pe restul le-am amanetat
Padurii, omului, luminii si ochilor ce roua bland...
In toamna Soarelui-Rasare va mangai cerul, nu vi-l vand!

EU, VOUA ...
de Nicoleta Gordon
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VANTUL
de Doinea Bezea

Pe strazile de tine goale
un vant se strecura din Cer,
cu pasii lini, mergand agale,

cu iz himeric, efemer.

Mergea spasit aproape tainic,
si-n urma lui cadea grabit,

un dor naprasnic de navalnic,
si-atunci am plans si m-am cait.

O, cat de multa stralucire!
umbrea acum sub ochi de vant,

eu il priveam mut de uimire,
cum si-asternea mersu-n pamant.

Dar el s-a luminat deodata,
pe sub matanii s-a ascuns,

si-un foc ce n-a ars niciodata,
din cerul lui azi m-a patruns!

Am inteles pe dat ca vantul,
e sol trimis de Dumnezeu,

ca-n tolba lui de sus preasfantul,
cu har l-a uns pe Prometeu!
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T R E Z I R E
de ROXANA NEGUT

Unii citesc si adorm rapid
In noaptea  linistita, cuprinsa de ploi reci

Altii citesc si se trezesc
Din banal, din vieti monotone si seci.

Unii privesc si asculta, in tacere, minti luminate
Altii fac zgomot fara masura
Aruncand cu  vorbe goale 

Si fraze intortocheate si fade

Oamenii mari calca linisit
Caci un zgomot imens
Il fac doar mintile goale

Oamenii mari nu se preocupa
De false aparente

Succese trecatoare sau validare.

Unii citesc si adorm rapid
In adanca noapte cuprinsa de ploi reci

Altii citesc si trezesc
Din realitati false, vieti monotone si seci.
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F CULTURA 

CUCERIREA ARTELOR: poezia si razboiul

In constructia spiritului universal, recognoscibile sunt doua 
mari directii: ajutorul si razbunarea. Aceasta pereche nu 
caracterizeaza numai fiinta umana, fiind parte integranta 
a naturii animale: ,,Nu se vor razbuna ele daca omul ucide 
pe unul dintre ai lor, tot asa cum fac membrii aceluiasi 
clan, cand unul din ei a fost luat captiv sau ucis?”  In acest 

sens, calul este acela care a capatat in timp, nu doar statutul unei 
fiinte eroice care este fidela stapanului atunci cand acesta stie sa-l 
struneasca, ci este de asemenea, descendent de sorginte fantastica, 
stramosi fiiindu-i dupa cum expunerea ce urmeaza va demonstra, 
calul inaripat,  Pegas, dar si Licorna - prezenta in descrierea 
Bestiarului Evului Mediu. Inainte de toate, trebuie stiut faptul ca 
acest animal incorporeaza in el insusi libertatea. Este asemenea 
Universului, este asemenea omului: „[...] Calul trebuie cucerit de 
fiecare data din nou, e o personalitate; la fel ca oamenii iubeste 
libertatea, dar acesta devine prieten si aliat, daca acestia stiu sa se 
poarte cu el.” (Richard, LEWINSOHN, O istorie a animalelor)

Grecia antica da nastere multor legende in jurul acestei fiinte. 
Pentru greci, calul apartine laturii eroice a vietii; reprezinta miscarea 
perfecta, elenii simt in el un element muzical, armonios chiar; 
calul este expresia spiritului, nefiind numai un animal terestru: 
Pegas ii aduce lui Zeus fulgerul si traznetul, de asemenea - caii 
trag trasura lui Poseidon de-a lungul oceanului,   inaltandu-se prin 
puternice batai de aripi; tot inaripatul Pegas ii poarta pe artisti, 
mai cu seama pe scriitorii de versuri pe taramurile inspiratiei- rodul 
legaturii dintre Poseidon si Meduza - unica muritoare dintre cele 
trei gorgone, Pegas este picatura de sange scursa din trupul mamei 
decapitate de Perseu. Asadar:

Pegas este un produs al strafundurilor, f ie telurice, f ie plutonice, 
rodul zonelor subpamantene ale constiintei, impulsurilor instinctuale, 
datorandu-i-se nasterea inspiratiei, care pornita din adancurile 
f iintei vii integrate in marele flux al elanului uitat urca spre cerul 
tuturor aspiratiilor inalte. (Ion FRUNZETTI, Pegas intre Meduza 
si Perseu, vol. I)

Pentru ca sunt inchinati zeului marii, in mitologia 
grecilor, caii reprezinta simbolul valurilor spumoase si 
al undelor mereu miscatoare. Pegas este de asemenea 
aliatul muzelor, purtandu-i pe scriitorii de poezie pe 
taramurile imaginatiei.

Licorna- este o alta imagine a calului- simbolul 
virginitatii si al puterilor neimblanzite. Cornul sau este 
producator de miracole. Aceasta este un animal exotic 
si rar, existenta sa fiind garantata de autoritati precum 
Plinius si Aristotel: pomenesc despre acestea - ca despre 
niste animale indiene, fioroase asemenea rinocerilor.

Bestiarul medieval introduce calul ca pe o fiinta 
fericita in joaca pe camp, care se bucura atunci cand 
este victorioasa si se intristeaza in momentele in care 
este invins. Aceste animale sunt atat de fidele stapanilor 
incat sufera cand acestia mor. Caii se nasc cu un semn 
negru de marimea unei ciperacee, in dreptul fruntii, ce 
se aseamana unei bucati de piele ce poate fi desprinsa. 
Aceasta ICOMERO (?) foloseste in incantatiile magice, 
pentru a atrage barbatii. Tot in bestiar este pomenit 
Isidor din Sevilla care enumera trei tipuri de cai: unul 
dintre tipuri este acela bun pentru munca si razboi, cel 
de-al doilea pentru caratul poverilor, iar cel de-al treilea 
- ce reuneste partea celor dintai.

In ceea ce priveste cuceririle de teritorii si modalitatile 
prin care anumite popoare si-au afirmat puterea, 
privilegiati sunt hunii si arabii. Se intampla de multe ori 
ca fiintele animale sa capete infatisarea celor ce ii cresc. 
Or caii crescuti insufla un anume chip stapanilor. Astfel, 
istoricul Ammiamus Marcelinus va afirma: 

Obiceiuri aproape animalice insotesc infatisarea 
respingatoare . Hunii  nu  f ierb,  nici  nu  gatesc  in  alt  

fel  ceea ce  mananca, multumindu-se cu  radacini salbatice  ori cu  carnea primului animal 
intalnit in cale, pe care o  fragezesc o vreme tinand-o pe  cal,  intre picioare. Nu au nici  un  
acoperis drept adapost. […] Parca sunt tintuiti  pe cai,  acestia f iind urati, dar puternici  si  
potriviti.  Hunii  isi  folosesc  caii  la  toate  treburile,  incalecand  uneori  ca femeile.  Sunt  
calare  zi  si noapte, chiar  cand vand  ori  cumpara.  Nu  descaleca nici  ca sa bea, nici ca sa  
manance, nici ca sa se culce, ci dorm  pe grumazul cailor  si  chiar viseaza  in voie.  Tot calare  
vorbesc  despre  treburile  comunitatii. Nu stiu ce inseamna  autoritatea vreunui rege.

t e x t  :  C o d r u t a  T u d o r i u

Codrutisme

Cal alergand in padure, Bibloteca Nationala a Frantei
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Cel mai realist si important tablou al curselor de cai se regaseste in a douazeci si treia 
carte a Iliadei. In aceasta scena, Homer descrie cursele pe care le organizeaza Ahile in 
cinstea prietenului sau Patroclu, cazut pe campul de batalie: 

Toti s-asezara la rand dupa cum le fu sortul. 
Ahile/ Tint-arata de departe pe netedul camp unde 
puse/ Ca veghetor pe scutarul tatalui sau, pe mos 
Fenix/ Seama sa tie de toata-alergare, sa spuna-
adevarul/Toti manatorii deodata dau cailor pocnet 
din bice/ Sf ichiuie caii plesnind, fac gura si tot ii 
ameninta/ Nepregetati. Telegarii indata s-astern 
pe campie/ Repezi departe de vase. Se-nalta pe jos 
de sub pieptul/ Cailor praful latit ca un vifor de 
iute, ca norul./ Coamele flutura-n vant; ba huruie-
atunci pe campie/ Carele, bade biruinta, si asmuta 
cu tipete caii/ Care tot rapaie-n fuga si zboara si-
nspulbera campul […]/ Repede caii se-ncorda la 
drum si dau goana nebuna. (Homer, Iliada)

Ceva mai tarziu, in Evul Mediu, apare ideea 
turnirului, care consta la inceput intr-un exercitiu 
militar. Turnirul nu era decat o manevra de razboi. 
Ulterior acestea se transforma in parade autentice 
ale nobililor: favorurile doamnelor in onoarea 
carora erau organizate aceste ,,spectacole”, nu 
reprezentau singura atractie pentru doritorii 
participanti, caci
[…] invingatorul primea calul si armura 
adversarului; pe deasupra, invingatorul avea 
dreptul si la o rasplata in bani. (Richard, 
LEWINSOHN, O istorie a animalelor).

Aceste dovezi de curaj, iubire si pendaterie iau 
sfarsit odata cu moartea regelui Henric al II-lea 
care a fost lovit de o lance in timpul unui turnir.

Calul - intre arta razboiului si arta versului:
Care dintre cititorii de vers, care dintre ascultatorii 
de muzica si privitorii artei n-a fost salvat prin 

lectura, prin auditii muzicale, sau prin contemplarea unui tablou, de morti mai grele decat 
moartea? (Ion Frunzetti, Pegas intre Meduza si Perseu).

Calul devine o necesitate, astfel incat, daca cineva poseda 
un astfel de animal putea pune mana cu usurinta pe o avere, 
acolo unde era de luat. Caderea Imperiului Roman de Apus a 
avut drept cauza calul - in parte pentru ca acestia considerau 
caii mai mult un semn de bogatie, decat de putere. Caii hunilor
[…] erau ososi, parosi, cu capul mic, corpul lung si scund, picioarele 
scurte si puternice extrem de mobile; erau rezistenti la cele mai 
mari eforturi, obisnuiti cu lipsa de apa. Chiar in desert faceau 
mai bine de 100 de kilometri pe zi. (Richard, LEWINSOHN, O 
istorie a animalelor).

Arabii de asemenea au castigat datorita cailor, infruntand 
escadroanele de elefanti cu care persanii doreau a opune 
rezistenta. Caii arabilor erau
zvelti, bine claditi, nervosi, cu o viteza remarcabila. In Orientul 
intreg erau considerati ca cea mai nobila creatie a naturii; 
produsul unei cresteri foarte ingrijite. (Richard, LEWINSOHN, 
O istorie a animalelor)

In ceea ce priveste inceputurilor competitiilor sportive, 
acestea isi au radacina intr-un duel din dragoste: regele 
Oenomaus nu dorea sa acorde mana fiicei sale decat aceluia 
ce-l va invinge intr-o lupta de care. Regele avea cai inaripati, 
asa ca invinsul era destinat mortii. Dupa ce multi pretendenti 
au platit cu viata indrazneala, Pelops, un tanar lidian si-a 
incercat norocul. El cucerise in taina dragostea Hippodamiei, 
iar Poseidon i-a devenit si el aliat, imprumutandu-i caii sai 
inaripati. Vizitiul regelui Oenamus, a fost induplecat de 
Hippodamia, prin rugaminti, sa scoata pana din butucul uneia 
dintre rotile carului. Cand lupta porni, carul regelui se rasturna 
si acesta muri.

Pelops, manand caii lui Poseidon. Reprezentare de pe gatul unei amfore, Arezo, 1460
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Eun lucru extraordinar sa intalnim in zilele noastre 
oameni cu o sensibilitate aparte, iubitori de frumos, 
care realizeaza lucruri deosebite, cu o naturalete 

care ne aminteste ca, inainte de toate, suntem oameni, 
simtim si gandim. Astfel de persoane nu au nevoie de 

crearea unor cadre speciale pentru a-si arata partea frumoasa, nu au nevoie de o mobilizare de masa pentru a 
face fapte bune; ei emana binele si isi exprima cele mai profunde emotii intr-un mod firesc, fara multe eforturi.

Poezia functioneaza ca o terapie pentru invitata noastra din aceasta editie si noua noastra colega  - 
ROXANA NEGUT, dupa cum ea insasi afirma. Reuseste sa isi exprime sentimentele, emotiile si gandurile prin 
intermediul versurilor, ofera cea mai potrivita combinatie de a-si prezenta poezia - prin intermediul muzicii, 
iar umorul si satira sunt exprimate intr-un mod hilar pe site-ul VIATA CA O LIMONADA, este prezenta la 
evenimente literare, se bucura de apreciere internationala pentru bogata activitate. In plus, este mama si sotie.

Ne bucuram sa o avem langa noi pe ROXANA NEGUT, sa ne bucuram de versurile sale si de emotiile 
transmise prin intermediul acestora, ne bucuram sa zambim cand ii citim articolele umoristice si mai mult, ne 
bucuram ca ne este colega. Si ne dorim sa o cunoastem mai bine pe Roxana, sa intelegem cum gandeste, care 
ii sunt principiile de viata, tocmai de aceea, a purta un dialog cu ea, vine in intampinarea acestei dorinte ale 
noastre. O discutie libera si deschisa despre lucruri interesante si frumoase, despre OMUL - ROXANA NEGUT, 
despre gandurile si preocuparile lui, discutie pe care v-o invitam sa o parcurgeti in randurile urmatoare!

Interviu
ROXANA NEGUT
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Buna, Roxana si ne bucuram sa te avem in 
paginile revistei Famost! Pentru inceput, 
spune-ne ce anume te-a motivat sa incepi sa 
scrii?

Buna ziua, va multumesc frumos 
pentru invitatia de a raspunde intrebarilor 
dumneavoastra. Si eu ma bucur mult. Ma simt 
onorata de aceasta colaborare si vreau sa va 
felicit pentru modul in care poezia, nu doar a 
mea ci si a altor autori, si-a gasit loc in paginile 
revistei dumneavoastra. Va felicit, de asemenea 
si pentru toate lucrurile frumoase pe care le 
promovati.

In ceea ce priveste scrisul, acesta m-a 
insotit dintotdeauna. Ca motivatie, imi aduc 
aminte ca am castigat primul concurs literar 
la varsta de zece ani cu o poveste despre iarna. 
Era un concurs organizat de TVR si pentru 
mine a reprezentat o bucurie imensa, dar si o 
confirmare a faptului ca acesta este drumul pe 
care trebuie sa il urmez.

Iubirea pentru poezie exista din copilarie 
sau e un lucru cultivat in timp?

Cred ca poezia m-a insotit mereu, inca 
din copilarie, in momentele vesele dar mai 
ales in cele triste.  In momentele mai grele 
ale vietii mele, va marturisesc ca poezia mea 
a functionat ca o terapie. De altfel, cred cu 
tarie ca poezia are aceasta putere, de a vindeca 
suflete.  Si cand este scrisa, dar si atunci cand 
este citita.

A existat vreo persoana careia ii datorezi 
aceasta aplecare spre poezie si cultura?

Mamei mele ii datorez acest lucru. Era o 
cititoare pasionata si datorita ei am crescut 
inconjurata de foarte multe carti. Ea, la 
randul ei citea foarte mult si de multe ori 
atunci cand ne impartaseam impresiile de 
lectura, ma ghida catre lecturi antrenante si 
educative. Din pacate, nu mai este printre noi, 
dar a fost primul om din viata mea care mi-a 
aratat drumul catre aceasta pasiune atat de 
frumoasa. Si eu, la randul meu am incercat sa 
ii insuflu fetitei mele aceeasi dragoste fata de 
lectura. Inca de la varste mici, am organizat 
cu ea saptamanal acasa, un club de lectura, in 
care ii recomandam carti, citeam impreuna si 
schimbam impresii.

Cu proza cum stam? Iti place, ai scris? 

Scriu proza satirica, dar si literatura pentru 
copii, basme si povesti. Titlul de ambasador 
literar l-am castigat cu o proza scurta SF 
despre o lume viitoare, cateva predictii despre 
cum poate ajunge umanitatea intr-o lume prea 
tehnologizata. Si despre cum dragostea poate 
salva lumea.

Pe partea de literatura pentru copii, basmul 
meu „Povestea printesei Domnita Semiluna 
si a vrajitorului Solomonar” cel cu care am 
participat  la Festivalul International Trofeu 
Romanesc - Univers XXL, a aparut luna 
aceasta intr-o carte numita Premiul Prieteniei, 
la editura Armonii Culturale. Editia tiparita 
reuneste toate creatiile literare distinse cu 
acest premiu si  este coordonata  de doamna 
ElEna Toma. Dansa se ocupa cu multa daruire de 
aceasta comunitate literara frumoasa - Univers 
XXL si organizeaza anual un festival de acest 
gen, pentru a reuni creatii deosebite, basme si 
poezii pentru copii. 

Te ajuta mediul online in aceasta frumoasa 
calatorie, a poeziei?

Mediul online il consider ca o frumoasa 
poarta deschisa pentru promovarea poeziei 
si nu numai. Cititorii au ocazia de a face 
cunostiinta cu stilul fiecarui scriitor sau poet, 
iar daca acestia considera ca li se potriveste, 
poate vor face un pas sa ii cumpere cartile 
sau sa il sustina mai mult in activitatea din 
mediul online. Pentru ca eu cred ca poezia 
este emotie, imagine, muzica, am ales mediul 
online pentru a-mi prezenta poezia si sub 
forma de videoclipuri. Imi place sa prezint si 
astfel poezia prin clipuri video, in care totul sa 
capete armonie: vers, muzica, imagini.

Cum functioneaza inspiratia in cazul 
Roxanei Negut? Are nevoie de o stare 
anume, de o muza, o inspira ce o inconjoara, 
are nevoie de muzica ambientala, ...

Scrisul pentru mine este ceva natural. Poate 
si datorita sutelor de articole scrise de-a lungul 
timpului. Nu am nevoie sa fac foarte multe, 
poate doar o cafea fierbinte, liniste si timp. 
De obicei, scriu noaptea si cateodata ascult 
muzica.  

Mediul online 
il consider ca o 
frumoasa poarta 
deschisa pentru 

promovarea 
poeziei si nu 

numai. Cititorii 
au ocazia de a 

face cunostiinta 
cu stilul fiecarui 
scriitor sau poet, 

iar daca acestia 
considera ca li 

se potriveste, 
poate vor face un 
pas sa ii cumpere 
cartile sau sa il 
sustina mai mult 
in activitatea din 

mediul online.
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Cum se numeste prima poezie scrisa si sub 
ce imbold a luat nastere?

Imi aduc aminte ca era o poezie despre 
inceputul verii. O scrisesem in timpul orei 
de matematica, in scoala generala. Nu o mai 
am, dar clar era scrisa ca o forma de evadare 
si de protest pentru ca nu ma regaseam in ora 
plictisitoare.

„Mortii nu vor apa” este primul tau volum de 
poezii? Povesteste-ne despre el si ofera-ne si 
o prezentare a lui; ce fel de poezii sunt, cui 
se adreseaza, etc.

Volumul meu de poezie simbolista Mortii 
nu vor apa a aparut la Editura Lumen in 
toamna anului trecut. Este un volum de poezie 
ilustrata care imbratiseaza si analizeaza intr-
un mod nostalgic cele mai mari temeri ale 
omului modern: teama de moarte, teama de 
singuratate, teama de esec, teama de suferinta, 
dar si fuga de tristete. Un manifest bacovian 
trist si profund, dar si o radiografie poetica a 
omului modern.

Nu stiu daca se potriveste oricui. Are 
o frumusete intunecata. Poezia simbolista 
inseamna de fapt renuntarea la masti, la 
superficialitate, la lucrurile materiale si 
trecatoare din viata si aplecarea catre lucrurile 
care conteaza cu adevarat. Poezia simbolista 
nu inseamna relaxare, ci meditare si gandire 
profunda. Eu cred insa, ca ea isi va croi drum 
catre publicul ei. Ceea ce ma bucura foarte 
tare este ca in viitorul apropiat, acest volum de 
poezie va fi disponibil peste tot in lume prin 
parteneriatul incheiat de editura Lumen cu 
Ingram Content Group.

Cartile LUMEN incluse in Programul 
LUMEN Goes Global with Ingram sunt 
prezentate celor mai importante 27.000 de 
biblioteci si librarii virtuale din lume, intre 
care Amazon, Barnes & Noble, Baker & Taylor, 
Blackwell Library, Book Depository, Coutts 
ProQuest, DLS Australia Pty etc., cu scopul 
de informare, achizitionare si distribuire in 
intreaga lume.

Reprezinta poeziile scrise oglinda ta?

Poezia mea este despre umbre, caderi si 
lumina. Despre dragoste, speranta, curaj si 
iubire de sine. Eu cred ca poezia reprezinta 

starile de moment ale poetului. Viata este 
facuta din bucurii si tristeti, din umbre 
si lumina, din momente vesele sau foarte 
triste. Asadar, toate aceste stari se vor regasi 
la un moment dat in poezia mea. Eu scriu 
poezie filosofica, poezie simbolista, poezie 
traditionala, o poezie veche, atat ca stil cat si 
ca mesaj. Nu am ales eu aceasta poezie, ea m-a 
ales pe mine, dar imi doresc ca atata timp cat o 
voi scrie, sa reusesc sa  transmit prin ea mesaje 
frumoase, mesaje  puternice de incurajare, 
motivationale, care sa ajunga la inimile 
cititorilor.

Daca ar fi sa iti pictezi poeziile, cum ti-ai 
descrie picturile? Cum ar arata?

Poeziile mele ar fi tablouri vechi, patinate 
de timp, picturi in ulei, pasteluri, peisaje 
romantice care sa bucure ochiul privitorului.

Poezia mea este 
despre umbre, 

caderi si lumina. 
Despre dragoste, 
speranta, curaj 

si iubire de sine. 
Eu cred ca poezia 
reprezinta starile 

de moment ale 
poetului. Viata este 
facuta din bucurii 

si tristeti, din 
umbre si lumina, 

din momente vesele 
sau foarte triste.
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Am invatat sa imi 
cladesc optimismul, 

zi de zi, sa ma 
bucur si de 

lucrurile marunte 
ale vietii. Asadar, 
ma fac vinovata de 

un optimism extrem, 
pentru ca doar asa 
imi castig puterea. 

Tot asa, prin 
acest optimism, ii 

incurajez si pe cei 
din jur.

Ce face ca o poezie sa fie atemporala? Are 
nevoie de anumite elemente care sa ii dea 
termen de valabilitate pentru multi multi 
ani?

Aceasta intrebare ma framanta si pe mine 
de mult timp. Cheia, cred ca este si la prietenii 
cititori,  nu doar la poeti. Ei au puterea de a 
alege si de a transmite mai departe copiilor lor, 
frumusetea poeziei. Iar acestia la randul lor, 
mult mai departe din generatie in generatie. 
Pentru ca sunt o fire curioasa si aici ma face sa 
zambesc aceasta posibilitate, mi-ar placea sa 
calatoresc in viitor poate peste cateva sute de 
ani sa vad ce poezie se va citi.

Esti o persoana optimista?

As  vrea sa fac o dezvaluire. Un lucru stiut 
doar de prietenii apropiati. De zece ani, am un 
baietel cu dizabilitati grave si marturisesc ca 
acest lucru mi-a schimbat total viata, dar si 
modul de  gandire.  Am trecut prin momente 
foarte grele, dar invatat sa lupt foarte tare 
pentru tot ceea ce imi doresc, sa sper cateodata 
fara limite, sa am rabdare si sa cred in miracole.

Am invatat sa imi cladesc optimismul, zi 
de zi, sa ma bucur si de lucrurile marunte ale 
vietii. Asadar, ma fac vinovata de un optimism 
extrem, pentru ca doar asa imi castig puterea. 
Tot asa, prin acest optimism, ii incurajez si pe 
cei din jur.

Cand facem ceva care se intinde pe o 
perioada mai lunga de timp, avem o 
anumita energie, care, in multe cazuri este 
inepuizabila. Ce te alimenteaza pe tine sa 
scrii?

Dorinta de a lasa ceva in urma mea si de a 
infrumuseta prin cuvinte, coltul meu de lume.

A fost greu sa scoti aceasta carte din punct 
de vedere a intregii proceduri? Ai incuraja pe 
cineva sa-si adune si sa-si publice poeziile 
intr-o carte?

Am mai avut doua propuneri de publicare 
pe acest manuscris in urma cu doi ani, dar 
nu cred ca a fost momentul potrivit atunci. 
Ma bucur ca cartea mea de poezie a aparut la 
editura Lumen, o editura cu traditie, in topul 
editurilor romanesti.

As incuraja pe oricine sa lupte pentru a-si 
indeplini visurile. Si sa munceasca permanent 
pentru a-si atinge scopurile.

Incercand sa te desprinzi putin de ceea ce 
faci si in mod special de poezii, care este 
parerea ta: mai citeste astazi lumea?

Mult mai putin ca inainte poate si datorita 
tehnologiei care a capatat un loc important in 
vietile noastre. 

Gestionezi si alte pagini online, ai site-uri 
de care te ocupi, poate putin contrastante 
cu poeziile regasite in „Mortii nu vor apa”. 
Spune-ne despre ce este vorba in ele! Sunt 
ele o alta latura a ta?

Am un site numit VIATA CA O 
LIMONADA, unde scriu articole de umor, 
proza satirica si pamflet. L-am creat cu scopul 
de a aduce un zambet pe chipurile oamenilor. 
Cu scopul de a le insenina zilele. Numele site-
ului pleaca de la cunoscutul citat Cand viata 
iti ofera lamai, inveti sa faci limonada. Umorul 
este in opinia mea, antidotul perfect pentru 
multe dintre probleme zilnice.

In ceea ce priveste o alta latura, in mod 
sigur, am mai multe laturi contrastante. 
A trebuit sa dezvalui cititorilor ca am o 
personalitate de tip INFJ, de tip Sustinator iar 
acest lucru se reflecta in tot ceea ce fac. Mi-am 
dorit ca  ei sa imi poata intelege atat poezia cat 
si umorul, negru uneori.

Esti ambasador literar al fundatiei Cesar 
Egido Serrano in Romania. Ce reprezinta 
aceasta fundatie si cine este acest nume, asta 
pentru cei care cunosc mai putin sau nu au 
auzit deloc?

M-au onorat cu acest titlu cat si cu titlul de 
ambasador al cuvantului.

CESAR EGIDO SERRANO este o fundatie 
literara cu traditie din Spania care promoveaza 
cultura, pacea si dialogul intre popoare. Au 
o parte denumita Museo de la Palabra si 
promoveaza cuvantul ca legatura intre oameni. 
Au organizat de-a lungul timpului, un concurs 
de proza foarte scurta cu scopul de a sustine 
scriitori din intreaga lume, concurs  al carui 
premiu a fost de 20000 de dolari. Un punct de 
sustinere pentru orice scriitor. Vor organiza 
in continuare aceste concursuri literare si la 
momentul potrivit, intentionez sa le promovez 
in mediul online, ca si scriitorii romani sa aiba 
sansa de a participa.
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Comparativ cu alte tari, facand abstractie de 
nivelul economic, unde ne situam acum din 
punct de vedere cultural, al consumului de 
literatura si poezie?

In general, ma feresc sa dau verdicte. Am 
vazut studiile in ceea ce priveste consumul 
de literatura si poezie si ele nu ne infatiseaza 
intr-o lumina favorabila, dar eu cred ca 
lucrurile pot fi imbunatatite de-a lungul 
timpului. Prin intalniri literare, scriitori-
cititori, mai multe reviste si site-uri online 
care sa prezinte atractiv noutatile literare, 
targuri mai multe si o promovare mai intensa a 
literaturii si a poeziei.

Cum s-ar vedea astazi Roxana Negut daca 
nu ar exista poezie?

Tot in domeniul scrisului. La un moment 
dat, ma gandeam sa incerc ceva si pe partea de 
scenaristica. Oricum, nu este timpul trecut.

Cu ce poeti empatizezi, fie ca sunt autohtoni 
sau din afara tarii? Te apropii de stilul unui 
poet cu notorietate?

De obicei, dimineata la cafea, citesc 
versurile poetei Flori Cristea, dar si blogul 
de poezie Poteci de dor. Ambele au o poezie 
frumoasa cu care eu rezonez, o poezie calda, 
luminoasa, romantica. In ceea ce priveste stilul 
meu, nu stiu daca se apropie de stilul  cuiva. 
Las cititorii sa descopere acest lucru.

Aici as vrea sa mai fac o precizare, cred ca 
orice poet si scriitor roman contemporan, orice 
creator de frumos, merita pretuit, apreciat si 
sustinut. Ei infrumuseteaza lumea prin operele 
lor. Si mai cred ca cuvintele frumoase pot 
schimba vieti.

Ai o experienta deosebita care ti-a ramas in 
memorie de cand ai inceput sa scrii?

O experienta mai recenta, faptul ca poeziile 
mele au fost acceptate si in strainatate. Am o 
poezie Trezire care a aparut in Spania, varianta 
in limba spaniola la Museo de Palabra si alte 
poezii in limba engleza, care vor aparea si 
intr-o antologie din Anglia.

Cine te-a sustinut  in frumoasa calatorie a 
poeziei?

Familia mea: sotul, fetita mea, sora si 
prietenii apropiati. Si pot spune ca si prietenii 

cititori m-au sustinut de la bun inceput. Am 
primit foarte multe mesaje frumoase, pe care, 
desi am ales sa nu le fac publice, le pastrez in 
inima mea.

Care au fost preocuparile tale inainte de a te 
gandi serios la scris?

Am lucrat multi ani de acasa ca freelancer, 
redactor coordonator, copywriter, content 
writer, jurnalist. In general, toate preocuparile 
mele au avut legatura cu scrisul.

Ce pasiuni extra are Roxana Negut? Ce iti 
place sa faci in timpul liber?

Citesc mult, din domenii diferite, de la SF la 
poezie si scriu aproape zilnic. Invat permanent 
lucruri noi.  Imi place sa creez. Toate tipurile 
de continut. Video, memes, articole, chiar si 
site-uri web. De curand, am terminat si un 
curs de ilustratie carte, asa ca pe viitor voi avea 
posibilitatea de a-mi ilustra povestile pentru 
copii. Am si preocupari casnice, imi place sa 
gatesc si sa am grija de familia mea.

Ce ti-ai dori cel mai mult din punct de 
vedere al scrisului si care este cea mai mare 
dorinta a ta in momentul de fata?

Imi doresc din suflet ca mesajele transmise 
prin poezia si povestile mele sa ajunga la cati 
mai multi cititori. Si bineinteles, sa reziste 
probei timpului.

Ce iti aduce bucurie in viata?

Fiecare noua zi imi aduce bucurie. Timpul 
petrecut in familie,  joaca cu copiii, intalnirile 
cu prietenii. Incerc sa traiesc intr-un mic colt 
de  univers frumos cu fapte bune si ganduri 
pozitive.

Am vazut studiile 
in ceea ce priveste 

consumul de 
literatura si 

poezie si ele nu ne 
infatiseaza intr-o 

lumina favorabila, 
dar eu cred ca 

lucrurile pot fi 
imbunatatite de-a 
lungul timpului. 

Prin intalniri 
literare, scriitori-
cititori, mai multe 
reviste si site-uri 

online care sa 
prezinte atractiv 

noutatile literare, 
targuri mai multe 

si o promovare 
mai intensa a 

literaturii si a 
poeziei.
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Proiecte/ planuri de viitor?

Am multe proiecte literare frumoase dar as 
vrea sa va povestesc doar de cele care se vor 
concretiza in viitorul apropiat. 

In curand, voi lansa un nou volum de 
poezie, Umbrele Luminii, manifest poetic, 
volum de poezie filozofica care va aparea tot 
la editura Lumen. Conceput sub motto „Nu 
poti ajunge la iluminare prin fantezii despre lumina, 
ci prin constientizarea intunericului” (C. Jung) si 
inspirat din psihologia jungiana, volumul de 
poezii indeamna la meditare asupra celor mai 
mari simboluri ale vietii, trecerea ireversibila 
a timpului, efemerul, schimbarile naturii, dar 
mai ales ale omului, apropierea de credinta 
(lumini si umbre). Umbrele Luminii, este un 
manifest poetic care pledeaza pentru dragoste, 
sinceritate, autenticitate si traire profunda.

O parte dintre poeziile mele vor aparea si 
intr-o antologie din Anglia numita The end 
is here, o carte despre Apocalipsa. Sper sa 
decurga armonios si acest proiect. 

Un alt proiect literar: am o carte de basme 
si povesti pentru copii; momentan sunt in 
discutii cu cateva edituri, dar sper ca aceasta 
carte sa apara in librarii pana la sfarsitul 
anului, sau chiar inceputul anului urmator.

Alte proiecte literare: un site de recenzii, o  

carte pentru copii cu text si ilustratie realizate 

de mine, un volum de poezii in limba engleza, 

dar ele sunt acum intr-o perioada de asteptare.

Unde te pot urmari cei interesati de 
activitatea ta, de poeziile tale?

Ma gasesc pe site-ul meu roxananegut.com. 

VIATA CA O LIMONADA. Tot aici, in fiecare 

miercuri, am inaugurat o rubrica pe site numita 

Limonada poetica, unde public poezie, dar si 

pe pagina mea de Facebook.

In incheiere, ce mesaj ai vrea sa transmiti 
cititorilor?

In primul rand, as vrea sa le multumesc ca 

sunt alaturi de mine si as vrea sa le transmit 

aceleasi mesaje care se regasesc si in multe 

dintre poeziile mele.  Sa creada in ei, in puterea 

dragostei, in iubirea de sine, sa isi descopere 

resursele interioare, sa lupte pentru a-si 

indeplini visurile si sa ramana optimisti.

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim 
mult succes in tot ceea ce faci!

Va multumesc frumos si va doresc de 

asemenea mult succes in tot ceea ce va 

propuneti!

In primul rand, 
as vrea sa le 
multumesc ca 

sunt alaturi de 
mine si as vrea 
sa le transmit 

aceleasi mesaje 
care se regasesc 
si in multe dintre 
poeziile mele.  Sa 

creada in ei, in 
puterea dragostei, 
in iubirea de sine, 

sa isi descopere 
resursele 

interioare, sa 
lupte pentru a-si 
indeplini visurile 

si sa ramana 
optimisti.
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Cronica unui eveniment literar

La sfarsitul  lunii februarie, la ceas de seara, in cocheta librarie Librarium TNB din incinta Teatrului National, a avut loc lansarea 
romanului Cerberus, de MARIUS ALBERT NEGUT. O carte ce a vazut lumina tiparului la editura Polirom, in colectia Ego Proza.

Evenimentul literar a fost prezentat de Elis Yasmy, membra fondatoare a site-ului Literatura pe tocuri si a avut ca invitati de 
seama pe scriitoarea Camelia Cavadia si pe scriitorul si criticul literar Oliviu Craznic.

Lansarea cartii a avut loc intr-o atmosfera calda, prietenoasa, cu dialoguri antrenante intre scriitor si cititori.

In deschiderea evenimentului, romanul a fost prezentat pe larg publicului de catre invitatii speciali si a urmat si cititul a catorva 
pasaje din carte de catre autorul Marius Albert Negut.

In ceea ce priveste invitatii speciali, acestia au sustinut un discurs captivant si va voi prezenta in continuare o parte dintre impresiile 
lor despre romanul lansat.

LANSARE DE CARTE - CERBERUS de MARIUS ALBERT NEGUT

t e x t  :  R O X A N A  N E G U T
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Despre autorul cartii Cerberus aflam 
urmatoarele lucruri:

Marius Albert Negut (n. 22 ianuarie 1976) 
este prozator si publicist roman. A debutat in 
2016, la editura brasoveana Libris, cu romanul 
Ingeri rataciti (distins in 2017 cu Premiul Special 
al Concursului National de Creatie Literara 
„Vasile Voiculescu”). Al doilea roman al autorului, 
Inocenta pacatului, a aparut in 2017, la aceeasi 
editura. In 2018 a publicat romanul Din alta viata. 
Jurnal de copil, urmat, in 2019, de Din alta viata. 
C.V. de Golan.

Evenimentul literar, organizat de Literatura 
pe tocuri si Cartepedia, s-a incheiat cu o sesiune 
de autografe, fotografii si discutii intr-o atmosfera 
relaxanta.

Concluzia cronicarului, o lansare de poveste 
si un roman alert cu un subiect interesant, care 
merita un loc in biblioteca voastra!

Pana data viitoare va transmit multe ganduri 
bune si nu uitati, dragi prieteni, un cititor traieste 
o mie de vieti intr-una singura! 

A consemnat Roxana Negut,
cronicar literar in vremuri moderne.

LANSARE DE CARTE - CERBERUS de MARIUS ALBERT NEGUT

“
“

Scriitoarea Camelia Cavadia

Privesc aceasta carte ca pe o dedicatie pe care un tata o face 
fiicelor lui si am fost profund emotionata de mesajul transmis. 
M-am bucurat foarte mult ca aceasta carte a fost ca o calatorie 
care m-a tinut in suspans permanent, lasandu-mi totusi timp de 
ragaz si empatizare cu personajele.

Desi numele acestui roman trimite cu gandul la mitologia 
greaca, povestea lui Marius Albert Negut este una cat se poate 
de actuala si posibila. Cu precizie si vadita aplecare spre detaliu, 
autorul ne arata o lume ale carei caverne par sa inghita tot ceea 
ce inseamna puritate, inocenta, naivitate. Astfel, cel mai negru 
scenariu pe care si-l poate imagina un parinte prinde viata si, 
odata declansat, lasa portile Hadesului larg cascate. Insa iubirea 
parinteasca n-are limite si transcende timpul si spatiul, pornind 
intr-o misiune de salvare ce pune intregul univers in miscare. 
Cerberus este o calatorie in Infern la capatul careia ramai cu 
spaima unei amenintari ce va plana mereu deasupra lumii.

Scriitorul si criticul literar Oliviu Craznic

Romanul Cerberus este un roman cu multiple mesaje. Este 
un roman complex si educativ care avertizeaza asupra faptului 
ca lumea din jur este mult mai periculoasa si mai sumbra decat 
ne-o imaginam. Un mesaj puternic care se adreseaza tinerelor 
adolescente si care atrage atentia asupra traficului de persoane. 
De asemenea, un mesaj care se adreseaza si tinerilor fara parinti. 
Este important ca acestia sa isi aleaga in viata mentorii potriviti.   

Asadar, o carte necrutatoare despre pericolele care le 
pandesc pe adolescentele din Romania de astazi si pe parintii 
lor, despre viata de cartier si traficul de persoane, despre Rahova 
si Turcia, despre imprudente grave comise din dragoste si despre 
razbunare teribila pornita din acelasi sentiment.
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Cand vorbim de accesorii de par 2020 si 
facand comparatie cu sezoanele precedente, 
sesizam tendinte mai putin ostentative sau 

abundente, completate de machiaje si de 
aranjatul parului, oricat de simple ar parea. 

Pentru acest sezon, accesoriile de par au 
fost variate dar inscrise in diverse tematici, 
remarcandu-se panglici, esarfe, flori, dar pe 

de alta parte, bijuteriile stralucitoare pentru 
ocaziile de lux si-au castigat si ele dreptul de a 

fi in prim plan.
Asa ca, daca vrei sa fii si mai draguta in 

aceasta vara, parcurge urmatoarele tendinte 
accesorii de par 2020, pentru a-ti gasi 

inspiratia si accesoriile perfecte!

accesorii 
par

2
0

2
0

tendinte
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FLORI

Pentru sezonul accesorii de par 2020, florile sunt 
in prim plan, indiferent ca sunt mai micute si abia 

sesizabile sau sar in ochi printr-un aranjament; oricare ar 
fi optiunea ta, va fi cu siguranta una inspirata. Au fost 
vazute fire de lavanda intr-un par usor dezordonat, au 
fost vazute buchete de flori masive, s-a indus elementul 
organic prin diverse artificii estetice, au fost vazute si 
podoabe florale.

O atingere delicata 
a tendintelor 

accesorii de par 2020, a 
fost realizata cu ajutorul 
perlelor, indiferent ca au 
fost folosite mai multe, in 
mod masiv sau doar mai 
putine. Au fost vazute 
perle care „intrau” in mod 
natural in impletituri 
si cocuri, LOOK-uri 
romantice retro glamour 
prin intermediul perlelor 
fixate in par, au fost vazute 
benzi de par cu perle, sau 
chiar perle care „curgeau” 
ca siraguri.

In privinta tendintelor 
accesorii de par 2020, 

casele de moda au fost 
destul de „linistite”, dar 
au fost si designeri care 
ies in evidenta, venind cu 
optiuni ostentative. Au 
fost vazute accesorii de 
par realizate din bijuterii 
asezate in partea centrala 
a capului, s-au remarcat 
cascade stralucitoare din 
cristale Swarovski; au iesit 
in evidenta bijuteriile 
uimitoare drapate pe o 
parte si apoi atarnate 
direct pe frunte.

 
   

   
  B

IJU
TERII CARE ATARNA

O tendinta boema 
printre cele mai 

importante tendinte accesorii 
de par 2020 sunt margelele, un aer 
jucaus si vesel, dar si boem in acelasi 
timp. Au fost vazute impletituri lungi, 
luxuriante cu margele fanteziste, au 
fost vazute margele aurii in forme 

de craniu, margele colorate, dar 
si margele „presarate” in par.

PERLE

MARGELE

K H A I T E

B I B H U  M O H A P A T R A

C H R I S T I A N  S I R I A N O

D O L C E  &  G A B B A N AA S H I S H

K H A I T E

T H E  B L O N D S

S I M O N E  R O C H A
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De multe ori, poti desprinde o 
anumita tendinta in moda, in 

accesorii, doar ca in sezonul primavara 
vara 2020, au fost vazute atat de multe 
benzi de par si atat de diferite, incat 
acest lucru este aproape imposibil. Au 
fost vazute modele subtiri, culoarea 
benzilor de multe ori era asemanatoare 
cu nuanta parului; s-au remarcat benzi 
cu pietre colorate, stralucitoare, care 
ofereau un aspect boho chic, au fost 
vazute benzi groase si simple.

Ac e a s t a 
este una 

dintre cele 
mai populare 
t e n d i n t e 
a c c e s o r i i 
par 2020, 
a d u c a n d u - n e 
vibratii retro, 
hippie, lucru 
sesizabil din 
modul aranjarii 
parului. Au fost 
vazute esarfe 
foarte colorate, 
trimiteri catre 
anii `40, au fost 
folosite esarfele 
in impletituri, 
au fost vazute 
multe esarfe 
cu imprimeuri 
florale.

Funditele pentru 
par iti ofera un aer 

tineresc, energic, feminin 
si delicat, asa ca, in 
mod logic nu trebuia sa 
piarda podiumul celor 
mai importante tendinte 
accesorii de par 2020. Au 
fost vazute panglici mari 
si opulente legate in forma 
de fundite, in combinatie 
cu impletituri, dar au fost 
vazute si combinatii jucause 
din panglici micute.

BENZI DE PAR

ESARFE 
DE PAR

PENE

De 
cele mai multe ori, 

vestimentatia este completata 
si definita si de machiaj, dar si de 

alte ornamente, lucru valabil si in 
cazul penelor, o tendinta accesorii de 
par 2020 cu trimiteri spre zona de lux. 
Au fost vazute excese de pene, au fost 
vazute variante subtile, chiar daca 

culorile erau unele stridente, 
au atras atentia penele in 

culori neon.

S A N D Y  L I A N G

A N N A K I K I

M A K I  O H

P A U L  &  J O E

G I A M B A T T I S T A  V A L L I

G I A M B A T T I S T A  V A L L I

 
   

   
    

FUNDITE SI PANGLICI

D O L C E  &  G A B B A N A

D R I E S  V A N  N O T E N



tendinte

 
vestimentare 
masculine

2020Libertatea este cuvantul care caracterizeaza cele mai importante 
tendintele vestimentare masculine 2020 sezonul primavara vara, 
piesele vibrante, croiurile realizate parca fara efort, tesaturile delicate 
si fluide, venind in sprijinul acestui lucru. 
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FARA EFORT

Libertatea si confortul 
sunt in prim planul 
celor mai importante 
tendinte vestimentare 
masculine 2020 si se 
exprima prin camasi 
s u p r a d i m e n s i o n a t e , 
pantaloni tip baggy, 
LOOK-uri monocrome.

IMPRIMEURI ARTISTICE

Multa culoare si arta, interpretari ale stilului 
baroc, panza imprimata, toate acestea se 
regasesc in cele mai importante tendinte 
vestimentare masculine 2020 in diverse 
interpretari.

TROPIC

Camasi in culori vibrante, 
camasi de tip bowler, 
imprimeuri exotice, 
trimiteri deloc subtile 
catre anii 1950, piese 
vestimentare in cele mai 
diverse stiluri.

IMPRIMEURI ANIMALE

In mod special, imprimeurile 
de leopard fac parte 
din cele mai importante 
tendinte masculine 2020, 
modelele care au defilat fiind 
transformate in adevarate 
feline. Iar partea cea mai 
interesanta este aceea ca 
aceasta tendinta se va intinde 
dincolo de acest sezon!

D I O R  M E N

V E R S A C E

D U N H I L L

H E R M E S
D O L C E  &  G A B B A N A C A S A B L A N C A

M S G M M S G M

1

2

3

4
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CHIC BOEM

Daca dorinta de libertate ar putea fi exprimata 
mai simplu, am aseza-o singura pe podiumul celor 
mai importante tendinte masculine primavara vara 
2020. Si cum spiritul boem se exprima si prin 
haine, poncho cu imprimeuri, salvarii, imprimeurile 
specifice si franjurii vin in sprijinul acestora.

TRANSPARENT

Pentru ca temperaturile sunt ridicate, avem nevoie 
de materiale usoare si delicate, cele transparente 
fiind mai mult decat potrivite pentru sezonul 2020.

CAMASI DESCHISE

Camasile sunt la mare cautare in acest sezon, 
iar camasile deschise care arata increderea 
barbatilor in propriile forte, reprezinta una din 
cele mai importante tendinte vestimentare 
masculine 2020.

SATIN

Aceasta tesatura 
lucioasa - preferata 
caselor de moda 
din anii ’50 pentru 
femei, castiga un 
loc important pe 
podiumul celor mai 
importante tendinte 
v e s t i m e n t a r e 
masculine 2020. 
Au fost vazute 
camasi interesante, 
pantaloni, pardesie, 
un outfit complet din 
doua piese diferite de 
satin.

D I O R  M E N

A M I

D I O R  M E N

L O U I S  V U I T T O NE T R O

S A I N T  L A U R E N T

D R I E S  V A N  N O T E N

E D W A R D  C R U T C H L E Y

5

6

7

8
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DENIM

Denimul nu putea 
sa lipseasca de 
pe podiumul celor 
mai importante 
tendinte vestimentare 
masculine 2020, un 
material omniprezent, 
doar ca in acest 
sezon sunt indicate a 
fi purtate doua piese, 
sau daca e vorba de 
o salopeta, trebuie o 
curea la mijloc.

PANTALONI FOARTE SCURTI

O tendinta care se regaseste in acest 
sezon si la femei, este reprezentata de 
pantalonii foarte scurti, mai bine spus, 
cat mai departe de genunchi.

MAIOU

Maiourile, fie ca au ilustratii, imprimeuri 
din cele mai diverse sau logoul brandului, 
reprezinta una dintre cele mai usoare, populare 
si practice tendinte vestimentare masculine 
2020.

PANTALONI

DE PIELE

Chiar daca au facut 
parte din cele 
mai importante 
tendinte in multe 
din sezoanele 
p r e c e d e n t e , 
pantalonii de piele 
au revenit in sezonul 
calduros avand 
croiuri din cele mai 
diverse.

C E L I N E

L O E W E

C E L I N E  B Y  H E D I  S L I M A N E

P R A D A

O F F - W H I T E

A M I

D R I E S  V A N  N O T E N

D R I E S  V A N  N O T E N

9
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MARINAR MODERN

Anotimpul calduros e despre vacante, asa ca 
spiritul marinaresc si estival trebuie sa se 
regaseasca in cele mai importante tendinte 
masculine 2020; berete claice, gulere de 
marinar, accesorii, toate intr-o reinterpretare 
moderna, la care se adauga si culori din afara 
spectrului obisnuit.

GEACA TIP BIKER

Spiritul aventurier se exprima si prin haine, iar 
daca esti o persoana putin rebela, geaca biker este 
pentru tine, indiferent ca adopti un stil clasic, o 
geaca fara maneci sau preferi franjurii.

MULTE BUZUNARE

Una din tendintele 
vestimentare masculine 
2020 cel putin interesante, 
o reprezinta introducerea 
multor buzunare in piesele 
vestimentare, fie din 
comoditatea de a  avea 
buzunare si a nu purta 
genti de mana sau doar 
pentru a avea cu tine 
esentialul.

NUANTE DE TOAMNA

Da si asta primavara! 
Una din tendintele 
v e s t i m e n t a r e 
masculine 2020 sunt 
formate din nuante 
maronii, bronz, cupru, 
visiniu, o tendinta 
vazuta in costumele 
elegante, care aveau 
un croi adaptat.

B A L M A I N

C A N A L I

L A N V I N

R A F  S I M O N S

A N N  D E U M E L M E E S T E R
L O U I S  V U I T T O N

D O L C E  &  G A B B A N A
E R M E N G I L D O  Z E G N A

13
14
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DUNGULITELE

Dungulitele ofera un aspecta formal 
si relaxat, de aceea nu e nicio 
surpriza ca se inscriu in cele mai 
importante tendinte vestimentare 
masculine 2020.

VOPSEA ARUNCATA

Tot o tendinta masculina pentru 
2020 este formata din piesele 
vestimentare avand imprimeuri 
cu vopsea parca aruncata, un 
stil colorat, dandu-ne impresia 
in anumite cazuri ca vopseaua 
nici nu s-a uscat. Au fost 
vazute variante care ne-au 
dus cu gandul la undergound, 
imprimeuri grafice, trimiteri 
catre camuflaje.

CAMASI LUNGI

Aceasta tendinta este ideala pentru vara, 
fiind una poate din cele mai potrivite tendinte 
vestimentare masculine 2020; au fost vazute 
imprimeuri, culori uni, maneci lungi sau scurte.

ROZ

O culoare proaspata 
care intra pe podiumul 
celor mai importante 
tendinte masculine 
2020, doar ca, trebuie 
si putin curaj pentru a o 
purta, fie ca e roz clasic, 
pastel sau neon. Au fost 
vazute in prezentari 
tunici roz, costume sau 
trimiteri catre safari.

S . R .  S T U D I O .  L A .  C A .

B E R L U T I

V E T E M E N T S

C E L I N E  B Y  H E D I  S L I M A N E

R A F  S I M O N S

C A S A B L A N C A

L O E W E

D I O R  M E N

17 18
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PIERDERI GARDEROBA0
d E CATE ORI NU TE-AI INTREBAT IN FATA DULAPULUI „EU CU CE MA IMBRAC?”, O DILEMA CARE PARE 

SA FIE DESTUL DE BIZARA DACA PUNEM IN BALANTA CA, CONFORM STUDIILOR, IN ANUMITE TARI, 

OAMENII NU POARTA DECAT JUMATATE DIN HAINELE PE CARE LE AU. O RISIPA MARE SI ASTA FARA SA NE 

GANDIM LA MODALITATILE POLUANTE PRIN CARE AU FOST FACUTE HAINELE SAU CHIAR SI CONDITIILE IN 

CARE AU FOST REALIZATE!

Ce ar trebui sa stii pentru a avea o garderoba elementara, un dulap mult mai aerisit si ingrijit!z
e

r
o
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ALEGE INTELIGENT!

Gandind cu atentie si alegand intelept cand vine vorba 
de imbracaminte, inseamna ca vom avea exact piesele 
vestimentare pe care le folosim, care sunt adecvate 
stilului nostru de viata si care ne vor face placere sa le 
imbracam de fiecare data. Trebuie sa evitam in general, 
sa cumparam sub impulsuri!

Daca ai incredere in anumite magazine, ai putea sa 
cauti articole secound hand, care sunt accesibile ca pret, 
iar daca sunt intretinute si bine, ele pot trai o a doua viata 
alaturi de tine! Sunt scutite astfel, resurse pentru a le 
realiza si nu vor ajunge la reciclare sau mai rau, undeva 
sub forma gunoiului. 

Daca magazinele SH nu sunt pe placul tau, ai putea 
urmari (chiar daca o faci deja!) diverse bloggerite care 
fac concursuri sau ofera la preturi extrem de accesibile 
piese vestimentare care nu mai fac parte din garderoba 
lor sau poate nu au facut niciodata parte, dar se potrivesc 
gustului tau. 

Ai posibilitatea de asemenea, sa modifici anumite 
elemente atat la hainele pe care le ai deja, cat si pe cele 
nou achizitionate, pentru a le da un nou vibe, dar si pentru 
a ti se potrivi ca dimensiuni. De multe ori marimea/ 
numarul scris pe articol nu ti se potriveste, mai ales daca 
il primesti prin colet, iar daca iti place foarte mult si se 
potriveste stilului tau, merita facut un astfel de artificiu.

CUMPARA MAI PUTIN!

Anual, oamenii cumpara cam 80 de miliarde de piese 
vestimentare noi, ceea ce inseamna ca consumam de 
patru ori mai mult ca acum 20 de ani. Daca cu ceva 
timp in urma aveam patru sezoane de moda, acum avem 
52, datorita brandurilor care aduc in aproape fiecare 
saptamana haine si modele noi.

Multe dintre ele sunt realizate din materiale sintetice 
ieftine si care nu sunt concepute sa reziste. Cumparand 
mai putin, faci un bine, nesustinand obiceiurile fast-
fashion. Incearca sa faci tot posibilul sa iti limitezi 
cumparaturile la 1-2 per sezon si cumpara doar ce ai 
nevoie si dupa ce ai cercetat totul cu atentie!

Partea frumoasa si buna este aceea ca garderobele 
capsula devin din ce in ce mai populare, garderobe 
care cuprind un numar limitat de articole vestimentare 
si accesorii versatile si pe care le poti imbraca mai tot 
timpul. Ideea este aceea de a te concentra doar pe ce ai 
deja, in loc sa cumperi ceva nou in fiecare sezon. Trebuie 
sa gasesti echilibrul perfect pentru tine in privinta 
hainelor, de aceea este necesar sa faci o analiza corecta si 
sincera fata de tine si fata de ceea ce chiar porti!
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FA SA DUREZE!

Conform unor studii, avem obiceiul de a arunca 
aproximativ 90 de procente din haine, chiar daca ele sunt 
inca bune, neuzate si asta datorita culturii „fast fashion”. 
Daca am extinde viata fiecarui articol vestimentar cu 
doar 3 luni, va rezulta o reducere cu 5-10 procente de 
carbon si apa! Asa ca, este extrem de important sa ai grija 
de propriile haine.

A urma instructiunile de pe eticheta este necesar 
pentru a putea prelungi viata hainelor, astfel ca piesele 
vestimentare delicate se pot spala usor la mana cu 
detergenti mai usori, nefiind nevoie de alte modalitati de 
risipa.

Spalatul hainelor mai rar, le prelungeste viata si daca 
este posibil, doar incearca sa scoti petele pentru a nu fi 
nevoita sa speli intreaga piesa! De asemenea, spalatul in 
apa rece sau mai racoroasa, prelungeste viata fibrelor. 
Lana sau denimul trebuiesc a fi spalate mai rar, iar 
denimul o data pe luna, conform specialistilor.

A repara este extrem de important atat in 
imbracaminte cat si incaltaminte, asa ca, ia in calcul si 
aceasta posibilitate si cauta-ti specialisti din domeniu, 
asta pe langa ingrijirea elementara de care este nevoie!

LUCRURI DE LUAT IN 

CONSIDERARE

DURABILITATE
Cauta articole care sunt bine facute si 

proiectate sa dureze! Anumite branduri 
ofera servicii de reparatii sau garantie 
pe viata! Inainte de a cumpara articolul, 
gandeste-te cat de mult iti place si cat de 
mult te-ai vedea purtand acel articol?

STIL
Tendintele se schimba de la un sezon 

la altul, dar stilul are durabilitate. 
Gandeste-te ce piese vei putea imbraca si 
peste 2, 3 sau 5 ani! Ce piese vestimentare 
pot fi atemporale? Un tricou clasic bine 
intretinut sau un blug, te pot tine cativa 
ani.

PRACTIC
Alege piesa vestimentara adecvata 

stilului de viata! Ce avem nevoie in 
garderoba difera de la o persoana la alta, 
asta in functie de propriile obiceiuri, ce 
facem in timpul liber, ce loc de munca 
avem.

VERSATILITATE
Trebuie sa alegem piese vestimentare 

care pot fi purtate in mai multe moduri 
- in combinatii vestimentare sau in mai 
multe anotimpuri.

SUSTENABILITATE 
Daca SH-ul nu este pe gustul tau, 

cumpara de la un brand responsabil, care 
foloseste materiale durabile, practice.

DURATA DE VIATA
A inchiria o rochie/ tinuta pentru un 

anumit eveniment, este o optiune foarte 
inspirata. Daca nu gasesti astfel de 
magazine de profil in apropierea ta, cauta 
astfel de magazine in mediul online!
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CEA MAI BUNA GEANTA PENTRU LOCUL DE MUNCA
Ca o regula, mai ales cand vremea este una calduroasa, este bine sa alegi o geanta de mana de 

dimensiuni mici. Daca nu ai de luat cu tine laptopul, atunci ai avea nevoie doar de lucruri mici, cum ar 
fi cele care au legatura cu machiajul sau lucruri practice, umbrela fiind un bun exemplu.
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Dar si o geanta de mana de marime medie in care poti tine 
pachetul pentru pranz, o carte sau ceva schimburi daca ai 
de ajuns la sala pentru antrenament. Iar daca zilele tale sunt 
diferite, atunci ar fi indicat sa ai mai multe genti de mana, 
adaptate cerintelor zilei respective; doar ca trebuie sa tii cont, 
sa nu iti ingreunezi geanta mai mult decat este necesar!

Structura si  compartimentare geanta de mana
In afara de dimensiunea gentii, compartimentarea este la fel de 

importanta. Tu iti cunosti activitatea, prioritatile, ce iei cu tine in 
fiecare zi, cum iti doresti sa ai aranjate lucrurile, de aceea ar trebui sa 
stii cel mai bine ce geanta de mana ti se potriveste propriilor nevoi. 
Asa ca, ar trebui sa iei in calcul urmatoarele probleme:
- Ai nevoie de mAi multe compArtimente? ce dimensiuni? Ai nevoie de 
fermoAre pentru chei sAu ruj?
- Ai nevoie de un buzunAr verticAl sAu un buzunAr lAterAl, cAre sA iti 
fAciliteze AccesibilitAteA cAtre Anumite lucruri?
- Ai nevoie de o geAntA mAi mArisoArA sA cAri hArtii/ dosAre sAu poAte 
o geAntA mAi robustA dAcA Ai si tAbletA sAu lAptopul?

Cele trei intrebari, ar trebui sa fie cele mai indicate atunci cand te 
gandesti cum sa te organizezi si sa tii cont de nevoile tale individuale. 
Mai adapteaza si culoarea in functie de stilul tau vestimentar uzual 
si ar trebui sa ai o imagine mai clara asupra a ceea ce vei achizitiona.

Curelele la gentile de mana 
In cazul muncii la birou, indiferent cat de relaxata este atmosfera, 

vei avea o dilema: daca sa ai o geanta cu maner sau pe umar, daca sa sa 
o porti normal pe umar sau in diagonala. Daca iesi undeva la pranz, o 
geanta micuta tip tote este perfecta; in alte circumstante, ai nevoie de 
o curea, a carei utilitate o vei aprecia cu siguranta in timp. 

Anumite genti au bretele reglabile care pot fi purtate intr-o 
varietate de moduri si arata si elegant. In cazul in care geanta ta sau 
gentile, sunt de dimensiuni medii spre mari, o curea detasabila, ar fi 
ideala. Cand mergi prin oras, o porti purta cu breteaua pe diagonala, 
iar daca vrei un LOOK profesional, in momentul in care ajungi la 
birou o poti scoate.

Cati bani sa dai pe  o geanta de mana
Daca te plictisesti repede de genti sau esti tipul de persoana careia 

ii place sa fie in tendinte, a cheltui multi bani pe o geanta nu isi are 
rostul. Cu toate acestea, trebuie sa fii sigura ca materialul din care 
este facuta geanta este de o calitate buna, mai ales in cazul in care nu 
schimbi geanta foarte des.

Ar trebui sa tii cont de faptul ca o mare parte din zi ti-o petreci la 
birou, ca intri in contact cu multa lume si ca iti poate aduce multe 
laude si puncte bune in LOOK-ul de zi cu zi! Ia in calcul sa faci o 
adevarata investitie intr-o geanta de mana de calitate! Daca ai pus 
deja ochii pe geanta dorita, urmareste cat mai multe pagini web care 
o vanda, intra in magazinele de specialitate si daca nu te grabesti, 
asteapta o perioada de reduceri!

Geanta de mana ideala pentru  estetica ta
Geanta de mana pentru birou poate nu iti ofera prea multe 

posibilitati de creativitate in privinta combinarii tinutelor, dar este 
important LOOK-ul pe care il afisezi. Aceasta geanta are atat rol 
estetic, dar trebuie sa indeplineasca si rol de functionaliatte in acelasi 
timp.

Daca iubesti rucsacul, unul printat sau unul micut in culori de 
neon, iti oferi un aer creativ si poate fi adecvat numeroaselor tinute, 
putand avea rol in anumite cazuri - ca element decorativ.

Daca esti adepta clasicului, cu siguranta nu vei avea niciun 
motiv pentru care sa iti schimbi opinia si parerea, decat poate in 
cazul in care iti doresti o schimbare majora in viata ta in privinta 
stilului vestimentar. Optiunile clasice in interpretarile moderne de 
astazi,  reprezinta tot ce ai nevoie pentru ca stilul tau sa ramana unul 
actualizat.

Conform specialistilor in moda, perioada de toamna este una 
dintre cele mai bune pentru achizitionarea unei genti de mana 
destinate biroului. Culorile mai potrivite si eventualele imprimeuri 
sunt mai sobre si mai utilitare.

In cazul in care stilul tau vestimentar in mare parte este unul 
luminos, mergi pe tonuri de pasteluri sau nuante crem! Evita 
nuantele luminoase sau neonul, ele putand parea foarte agresive sau 
„galagioase” pentru un birou, mai ales ca nu se potrivesc cu atmosfera 
de birou.

Daca esti genul care te imbraci colorat sau munca iti permite astfel 
de combinatii, o geanta in nuante neutre este cea mai potrivita! Acest 
lucru este valabil si in cazul in care ai tinute neutre, o geanta avand o 
culoare vibranta este tot ce iti trebuie.

Verdele de padure si visiniul sunt nuante mai profunde si reprezinta 
un mod sofisticat de a adauga o culoare mai cuminte LOOK-ului 
tau; este aplicabil si in cazul in care tinutele tale in ansamablu sunt 
intunecate.

Daca LOOK-ul tau se indreapta spre boem, un aspect eco-friendly 
sau organic poate fi dat de o geanta de mana cu finisaje nu prea 
delicate. Tonurile pamantii sau pielea intoarsa reprezinta optiuni 
foarte bune de luat in calcul.

Daca esti o persoana ca ai stilul punk in sange, poti merge pe o 
geanta de mana cu diverse elemente specifice, pentru a-ti prezenta 
stilul. Elementele de design vintage, pot de asemenea adauga vibratii 
gotice, fara a depasi anumite limite.

De evitat ar fi gentile de mana cu logo-uri mari, prea evidente, 
mai ales daca brandurile iubite de tine nu au vreun cuvant de spus 
in industria modei si daca tu insati nu ai piese vestimentare cu logo.
Daca spatiul de lucru este unul creativ, cu siguranta geanta ta poate 
reflecta acest lucru, un stil minimalist arhitectural, fiind exact ceea ce 
ai nevoie in astfel de cazuri.
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Irina Nicolae

Modellingul, intr-un ambient sanatos si curat, este un domeniu in care concurenta poate atinge cote 
maxime, iar frumusetea si inteligenta merg mana in mana pentru a asigura succesul. Mai adaugam stilul de 
viata adoptat, munca si eforturile personale si pare deja epuizant. Cu toate acestea, un caracter puternic, un 
om care stie ce vrea, face aceste lucruri cu o aparenta usurinta si le face bine. Sau foarte bine.

IRINA NICOLAE este o astfel de persoana, o performera in modelling cu rezultate foarte bune atat pe 
plan intern cat si in afara granitelor. Mai mult, activitatea ei nu s-a limitat niciodata doar la modelling, ci si-a 
dorit mai multe de cand era mica, pastrandu-si si pana astazi energia si dorinta de a face cat mai multe, fapt 
concretizat in stilul de viata actual.

Si cum de fiecare data suntem incantati sa cunoastem astfel de persoane, sa aflam cum au reusit in viata si care le sunt gandurile, 
am invitat-o pe IRINA NICOLAE la un dialog in aceasta editie a revistei Famost. Va invitam asadar, sa o cunoasteti pe Irina, sa 
aflati lucruri interesante despre ea, despre activitatile sale, cum arata modellingul profesionist, iar daca poate deveni un punct de 
reper pentru unii dintre voi, inseamna ca sistemul personal de valori, este unul de calitate.

c a o regula (nescrisa ce-i drept), persoanele care realizeaza lucruri mari si frumoase sunt modeste, indiferent de domeniu; ele 
lasa inainte de toate, faptele sa vorbeasca si sa le prezinte. Astfel de persoane isi indreapta atentia spre activitatile pe care le 
desfasoara in mod curent, spre imbunatatirea performantelor acolo unde activeaza; isi doresc o varianta mai buna a lor si fac 

toate eforturile pentru a-si atinge obiectivele.
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Buna, Irina si bine ai venit in paginile 
revistei Famost! Avand in vedere 
parcursul tau pana in momentul de 
fata, ne oferi impresia ca esti o persoana 
foarte activa. Esti de mica astfel sau acest 
lucru a venit odata cu trecerea anilor?

De mic copil am fost activ si asta 
datorita activitatilor de recreere la care 
participam cat si cele sportive.  
Ai reusit pana in momentul de fata sa 
imbini foarte frumos latura artistica cu 
sportul. Aceasta latura artistica - o ai in 
mod nativ, ti-a fost insuflata de cineva 
anume sau crezi in momentul asta, ca asa 
a fost sa fie parcursul tau?

Pot spune ca latura artistica cat si 
sportul au fost darul primit de la mama 
mea. Inca rasfoiesc paginile revistelor  in 
care aceasta a pozat inca de tanara si ma 
amuz la povestile antrenamentelor de 
baschet si patinaj artistic.
Ai cantat cand erai mica. Mai faci si 
acum acest lucru, exceptand fredonatul 
prin casa?

Din pacate, aceasta pasiune a incetat 
o data cu absolvirea ciclului gimnazial, 
lasand loc laturii sportive.
De la a canta alaturi de alte acte artistice, 
pana la modelling, pare sa fie un pas usor, 
chiar natural. Cum a fost in cazul tau? 
Ai fost la un casting, te-ai zbatut pentru 
acest lucru, ai fost descoperita?

Totul a inceput la statia de metrou la 
varsta de 16 ani. Elena Horvath - booker 
si manager al agentiei Etoiles Models a 
vazut potentialul meu iar proiectele au 
inceput sa apara imediat cum am facut 
primul test foto. 
Cum a fost primul contact cu tot ce 
inseamna activitatea de modelling? Au 
existat emotii, te-ai simtit in largul tau 
ca si cum ai fi facut acest lucru de o viata?

Primul proiect a fost pentru un brand 
international de accesorii si biijuterii; 
cred ca mai emotionant a fost momentul  
in care mi-am zarit munca in vitrinele 
tuturor magazinelor detinatoare al 
brandului.

Care a fost prima ta prezentare pe 
catwalk?

Prima prezentare pe catwalk a fost 
in cadrul unui Festival de Moda din 
Bucuresti pentru designerul Doina 
Levintza.
Ai defilat pentru multi designeri de 
moda din tara, dar si din afara. Care ar fi 
cele mai remarcabile nume?

natIonal : Stefan Musca, Catalin 
Botezatu, Musette, Depot 96, Eli Laslean, 
Alexandra Calafeteanu, Aura Dumitru, 
Alexandru Raicu, Luminita Balazs, 
Cossette , Romanita Iovan.

InternatIonal : Cat&King, Tara Jarmon, 
TaraLalic, Modement, Charles&Ron, 
Cindyalan, Pia Caregal, Valeska Morin si 
multi altii.
Cum se manifesta la tine emotiile inainte 
de o prezentare? Sau nu prea exista, 
avand in vedere experienta bogata . . . 
totul se desfasoara natural . . .

Pe parcursul anilor, datorita 
experientei, totul a devenit natural. Cred 
ca fiecare model are emotii inainte de 
o prezentare, dat fiind faptul ca esti o 
persoana expusa si toate privirile sunt 
indreptate spre tine.
Ai avut de asemenea, colaborari cu diverse 
agentii de modelling internationale. Ce 
ne poti spune despre acest lucru?

Da, am colaborat cu agentii din 
Milano, India - New Delhi , Mexico City 
si NYC.

Fiecare colaborare a adus ceva nou din 
punct de vedere al experientei; oamenii, 
stilul de viata, cultura, chiar modul de 
lucru. Toate acestea au avut o contributie 
in dezvoltarea mea pe acest plan. 
Care este diferenta intre noi si alte tari in 
modelling? Unde ne situam din punctul 
tau de vedere, ca profesionalism?

Cu siguranta pot spune faptul ca 
alte tari sunt mereu cu un pas inaintea 
noastra.
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Care a fost cea mai frumoasa/ inedita 
experienta din tot ce inseamna 
modelling: sedinte foto, prezentari, etc?

Fiecare proiect a fost special in felul 
lui. Acest domeniu aduce situatii atat 
placute, cat si neplacute. Este o munca 
fizica si o provocare din punct de vedere 
al tolerantei. As aminti aparitia in Vogue 
Talents Italia cu tinuta prezentata in 
cadrul Festivalului Feeric  Fashion Days 
2018.  

Din toata aceasta bogata activitate a ta ca 
model, ti-a ramas ceva intiparit in minte? 
Un lucru memorabil sau poate ceva care 
te-a surprins/ socat - in sensul bun?

Am fost surprinsa de faptul ca am fost 
remarcata de mult mai multe persoane 
decat m-as fi asteptat.
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In momentul de fata mai activezi ca 
model? Pastrezi usile deschise daca ti se 
ofera diverse oportunitati?

In momentul de fata lucrez full time 
pentru o companie multinationala. Sunt 
instructor de fitness, iar in timpul liber 
lucrez in continuare ca model. 
Ce calitati crezi ca ar trebui sa aiba o 
fata, in afara celor fizice, pentru a reusi 
ca model, intr-un domeniu extrem de 
concurential?

Consider pe langa evaluarea calitatilor 
fizice, o femeie trebuie sa aiba caracter, 
iar de la acestea porneste totul.
Personal, ai reusit sa te desprinzi de 
multe modele din Romania si sa ai o 
bogata activitate. Care iti sunt atuurile? 
Unde crezi ca s-a facut diferenta?

Toti suntem diferiti din fericire! 
Ambitia, increderea, onestitatea si 
inteligenta.
Iti place mai mult sa defilezi sau sa faci 
fotografii?

Ma simt bine in ambele arii. 
Fotografie indoor sau outdoor?

Ambele. 
Ce inseamna moda pentru Irina Nicolae 
si care este stilul ei vestimentar, in mod 
uzual?

Moda pentru mine este stilul de 
a-mi exprima personalitatea. Culoarea 
preferata: negru. In timpul liber - smart 
casual; depinde de stare.
Care este capitala internationala a modei 
si care iti sunt argumentele?

Doua capitale: Milano si Londra. 
Consider ca sunt portite spre fantezie si 
de acolo pornesc cele mai tari idei.

Vitrinele celor mai mari branduri din 
intreaga lume parca sunt desprinse din 
decorurile unei piese de teatru.
Ce designeri/ case de moda admiri/ iti 
plac?

Nu am o preferinta a unui brand 
anume, important este sa ma simt bine in 
acea piesa vestimentara.
De obicei, multe modele isi indreapta 
activitatea catre activitati tangentiale 
modei. Tu ai preferat educatia fizica si 
stiintele economice. Te-ai orientat mai 
mult din punct de vedere practic sau te 
atrageau si aceste domenii?

Sportul este o pasiune si a devenit un 
stil de viata. Stiintele economice au fost o 
provocare care s-a dovedit a fi inceputul 
unei cariere. 

Pe partea de sport stai foarte bine, in 
sensul ca ai diverse atestate de fitness, ai 
avut multe aparitii TV dar si in reviste 
de specialitate. Ai practicat un sport 
anume, ai vrut sa realizezi ceva pe acest 
segment? Povesteste-ne despre aceasta 
parte activa a ta.

Da, prima experinta a fost in balet la 
gradinita apoi inscrierea la ore de inot. O 
data cu inceperea ciclului gimnazial am 
inceput sa practic volei.  De aici, ambitia 
de a fi absolventa a Universitatii de 
Educatie Fizica si Sport Bucuresti.

Consideri ca sportul te-a ajutat sa 
performezi in modelling? Sau influenta 
nu a fost semnificativa?

Da, sunt proiecte in care este necesar 
un model cu aptitudini speciale, in cazul 
de fata, sportive.
In tot ceea ce ai facut pana acum, a fost 
cineva alaturi de tine? Sau ti-ai urmat 
drumul asa cum ai simtit?

Familia m-a sustinut intotdeauna in 
tot ceea ce mi-am propus sa fac. 
In momentul de fata, care este principala 
ta activitate? Sau te imparti pe mai multe 
planuri?

In momentul de fata lucrez pentru o 
companie multinationala si urmeaza sa 
definitivez un curs de perfectionare.

Ai anumite principii, o filosofie de viata 
dupa care te ghidezi in mod deosebit? Un 
motto anume pe care il respecti?

MOTTO: “Rai din ce ai“. 
Demnitate. Onestitate. Intelepciune. 
Autoperfectionare continua.
Daca ar fi posibil, ce caracteristici fizice 
ti-ai adauga?

Cu toata modestia, nici una. 
Inteligenta sau frumusete pentru o fata?

Inteligenta! Frumusetea poate fi 
inlocuita oricand cu inteligenta. 
Ce pasiuni are Irina Nicolae in timpul 
liber?

Timpul liber este limitat, insa imi 
place sa citesc, asadar, intr-o continua 
dezvoltare, calatoritul, sportul.
Pentru tine, vacanta ideala ar trebui sa 
fie . . .

Intr-un loc nou !
Nu iti lipsesc din geanta de mana . . .

Cardul si telefonul.
Dimineata este perfecta cu . . .

EL si aroma de cafea!
Partenerul ideal ar trebui sa aiba 
urmatoarele calitati: 

Partenerul este o proiectie a ceea ce 
mi-as dori sa fiu. Jumatatea buna, liniste, 
protectie, sustinere si acceptare.
Care este cea mai mare dorinta a ta in 
momentul de fata, indiferent ca este pe 
plan personal si profesional?

Plan profesional: dorinta de realizare 
din punct de vedere al carierei, iar pe 
plan personal, intemeierea unei familii.
Unde te pot urmari cei interesati de tine 
si de activitatea ta?

Pe Instagram @irinnanicolae.
Iti multumim pentru prezenta si iti 
dorim mult mult succes in tot ceea ce vei 
intreprinde!

Eu va multumesc!
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sprezza
Totul despre moda  cu DANIELA SALA

Va invit sa facem cunostinta  cu Sprezza, brandul nascut din iubire!

Un cuplu din media imbraca domnii si 
doamnele din Romania. SPREZZA, 
brandul nascut din iubire si din dorinta 

de a petrece cat mai mult timp impreuna, un 
indragit cuplu din media, ANISA si DRAGOS 
SANDULACHE, a pornit o afacere de familie cu 
haine facute la comanda, care in doar 3 ani de la 
lansare, a devenit un succes pe piata din Romania. 

Ea este prezentatoare TV, iar el a fost producator 
a doua emisiuni de divertisment. Asa s-au si 
cunoscut. Si-au dorit o afacere de familie si asa 
au luat nastere cele doua branduri SPREZZA by 
Dragos Sandulache si SPREZZA woman by 
Anisa Sandulache.

Multe personalitati din Romania poarta haine cu semnatura SPREZZA, 
create de la zero, dupa cele mai pretentioase gusturi. Cantareti, fotbalisti, 
actori, politicieni si oameni de afaceri au trecut pragul showroomului. 
Printre ei se numara: Helmut Duckadam, George Becali, Meme Stoica, 
Nicolae Dica, Catalin Morosanu, Florin Vasilica, Dinu si Deea Maxer. 

In atelierul SPREZZA, totul este personalizat pana la cele mai mici 
detalii, dupa gusturile clientilor, sfatuiti de Dragos Sandulache, 
designer vestimentar si sotia lui, Anisa Sandulache. Cei doi au ales sa 
faca tinute la comanda, bespoke, croite de la zero, desi tuturor le este 
la indemana sa aleaga costume sau rochii facute in serie si modificate 
dupa corpul fiecaruia, o metoda mai putin costisitoare, atat pentru 
patroni cat si pentru client. Anisa si Dragos au dorit insa sa starneasca 
interesul tinerilor de a testa asta bespoke, adica o tinuta lucrata manual, 
traditional, dupa dorinta fiecaruia si, de asemenea, personalizata. 
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Clientii sunt miri si mirese, care vor sa 
poarte cel putin o data in viata o tinuta de 
lux, facuta de la zero, pe masurile lor, dar 
si domnii si doamnele cu gusturi fine, care 
stiu ca o tinuta iti confirma identitatea.

Dragos si Anisa au investit pentru 
pornirea afacerii 10.000 de euro si nu 
au apelat la nicio finantare. Au cumparat 
treptat aparatura si au contractat recent 
un credit pe 7 ani pentru casa in care se 
afla atelierul si showroomul. 

Isi doresc ca intr-un viitor apropiat, sa 
ridice etajul si mansarda casei, pentru a 
locui acolo impreuna cu fetita lor.

 
SPREZZA este a doua casa pentru noi. 
Petrecem mult timp aici, iar Amelie, 
fetita noastra si-a facut deja in atelier 
un loc al ei de joaca. Am reusit sa 
crestem brandul cu iubire. In doi, 
totul e mult mai simplu. Sotia mea este 
mai calculata, eu ma arunc cu capul 
inainte. Totul este in echilibru la noi,

spune Dragos Sandulache.

Succesul nu consta doar intr-un plan 
de business bine pus la punct. Eu cred 
ca exact asa cum se creste un copil, 
cu rabdare, armonie si intelegere in 
familie, asa se creste si o afacere. Faptul 
ca ne sustinem unul pe celalalt si ne 
consultam in orice, este un mare plus 
fata de concurenta noastra. Universul 
lucreaza in favoarea binelui si a 
frumosului

spune Anisa Sandulache.

Intotdeauna am avut respect pentru 
costum si pentru barbatii imbracati cu 
un costum de calitate. Primul lucru pe 
care il vad sunt detaliile tinutei pe care 
o poarta un barbat. Asa imi dau seama 
daca pune pret pe calitate. Nu trebuie 
sa ai o suta de tinute, e suficient 
sa ai doua de calitate si sa stii sa le 
accesorizezi. O tinuta este o investitie, 
prima impresie conteaza foarte 
mult, iar a fi sau nu un gentleman, 
presupune sa pui pret si pe felul in care 
te imbraci.

spune Dragos Sandulache, designer 
vestimentar.

Rochiile, in functie de model, pornesc 
de la 1000 lei si pot ajunge la mii de euro. 

Am observat ceva la comun la clientele 
noastre. Emana eleganta. Pana si felul 
in care ating materialele din catalog 
este aparte. Au un respect si un nas 
fin pentru lux si bun gust. Ele stiu ca 
o rochie inseamna mai mult decat o 
haina. Inseamna atitudine, care vine 
la pachet cu tinuta. O rochie facuta 
bespoke, dupa cum o viseaza clienta, 
dupa corpul ei, nu se poate compara cu 
una in serie sau made-to-measure

spune Anisa Sandulache - jurnalist si 
creator de moda.

Denumirea brandului SPREZZA 
vine de la termenul Sprezzatura, ceea ce 
semnifica un stil vestimentar care exprima 
nonsalanta si lejeritate in felul in care te 
imbraci. Ei sunt singurii din tara care fac 
orice model de costum sau rochie, dupa 
poza. Materialele folosite sunt de lux: 
loro piAnA, cArnet, cerruti, hollAnd & 
sherry, vitAle bArberis cAnonico. Au la 
dispozitie zeci de cataloage cu peste 1000 
de modele de materiale pentru a satisface 
toate gusturile. Un costum porneste de la 
3500 lei si poate ajunge si la 6000 E. 
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irina Maria

Proiectul #ROMANIAFRUMOASA nu se dezminte si 
ne demonstreaza atat prin reprezentantii ei, cat 

si prin princiipile si valorile adoptate, ca standardele 

frumusetii si inteligentei - parte a acestui proiect, sunt 

la cele mai inalte standarde, lucru care va fi determinant 

in privinta viitoarelor succese.

IRINA MARIA este o performera a concursurilor 

de miss desfasurate pe plan intern, dar si la nivel 

international si cu care Romania se poate mandri, atat 

din punct de vedere al frumusetii, cat si a inteligentei si 

a premiilor obtinute.

Avand un puternic simt al realitatii, o buna cunoastere 

a fenomenului fashion si a domeniilor tangentiale, 

frumosul model a ales sa se implice si in proiectul mai 

sus amintit, alaturi de SIMONA SIMIONESCU, pentru a 

face cunoscuta frumusetea romaneasca, o frumusete 

curata, bazata pe principii sanatoase.

Pentru a afla mai multe despre toate acestea, dar 

si pentru a o cunoaste mai bine, am stat de vorba cu 

IRINA MARIA; un dialog curat, care a decurs natural 

si in care ne sunt dezvaluite multe lucruri interesante, 

inedite, informatii utile pentru oricine iubeste frumosul.
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Cum te-ai apropiat de zona fashion? Ai fost indrumata de cineva, a fost o 
situatie contextuala sau ai fost atrasa de mica de acest domeniu?

De zona fashion, am fost atrasa de la o varsta foarte frageda, 
inainte sa incep scoala. La acea vreme, majoritatea copiilor de varsta 
mea, se jucau cu jucarii specifice copilariei, iar eu obisnuiam sa ma 
retrag in universul creatiei. Eram atrasa de culori, forme, lumini si 
umbre care prindeau contur pe hartie in conceperea de haine pe care 
visam sa le imbrac mai tarziu. In loc sa colorez carti pentru copii, ma 
uitam pe revistele de moda ale mamei, ce se gaseau foarte greu in acea 
perioada. De cele mai multe ori, imi gaseam inspiratia acolo pentru 
desenele mele, dar aduceam si elemente originale, surprinzandu-i pe 
cei din jurul meu.

Rasfoind paginile revistelor de moda, visam, ca intr-o buna zi sa 
apar si eu, sa fac  parte din acea lume glamorous.

Te-a sustinut cineva in tot acest timp? Ai fost ajutata/ indrumata cu 
sfaturi, ce anume trebuie sa faci, ce anume sa urmaresti?

Da, am fost sustinuta de mama mea sa continui pe acest drum, desi 
am intampinat momente dificile cand imi doream sa renunt, fiind 
respinsa la unele castinguri. Ea a fost cea care mi-a oferit suportul 
spiritual, mi-a cladit increderea in fortele proprii, abilitatile mele si 
frumusetea mea.

Un bun model este si un bun actor. Consideri ca ai aceste abilitati artistice 
care te-au ajutat in tot ceea ce ai realizat?

Este adevarat, actoria face parte din modelling. Atunci cand 
defilez pe scena sau am o sedinta foto, interpretez un rol in raport cu 
tinuta, mediul, machiajul si muzica. Aceste aspecte se completeaza 
si ma ajuta la crearea unui personaj ce exprima o anumita stare  la 
momentul respectiv. Daca nu as fi un bun actor, probabil nu as fi 
devenit un model profesionist, ci as fi ramas la stadiul de amator.

Pasiunea, perseverenta si dorinta de a reusi in orice domeniu te 
fac o persoana responsabila, profesionista.

Un bun ambasador al frumusetii este la curent cu tot ce se intampla in 
moda interna si internationala. Unde te situezi tu din acest punct de 
vedere?

Intodeauna ma inspir si ma informez atat din moda interna, cat 
si din moda internationala.

Imi place sa fiu la curent cu  tot ce se intampla in zona fashion si 
sa imbin elemente atat de la noi, cat si din afara, creandu-mi propriul 
stil.

Consider ca imitatiile sunt nereusite si de aceea este important sa 
ne gasim propriul stil original care ne defineste si ne face autentici.

Din experienta asimilata pana in momentul de fata in concursurile 
de miss, care sunt astazi, concret, criteriile care stau la baza alegerii 
unei miss?

Criteriile care stau la baza alegerii unei miss constau in 
frumusetea fizica a participantei si nu numai, talent pentru scena 
deoarece exista o proba de talent in cadrul selectiilor nationale si 
la competitiile internationale, increderea in sine - care se citeste in 
ochii fetei - daca exista sau nu si educatia, fac cu siguranta diferenta 
intre participante.

Stim ca ai avut performante notabile in concursurile de miss interne si 
internationale. Povesteste-ne despre aceste lucruri. Cu ce impresii te-ai 
intors de la aceste evenimente?

Am participat la numeroase concursuri de miss si  festivaluri de 
moda. Printre cele mai notabile titluri obtinute au fost cele de anul 
trecut, in cadrul selectiilor nationale, unde am castigat First Runner 
Up Miss Super Globe, First Runner Up Miss Summer World si Miss 
Europe, titlu dobandit la Dubai, in cadrul concursului international 
Miss Super Globe.

Inainte de a ma inscrie si de a participa la concursurile de miss, 
aveam o impresie gresita despre modul de desfasurare si obtinerea 
unui titlu de Miss. Experienta in sine mi-a schimbat perceptia 
despre aceste concursuri, prin prisma faptului ca am reusit sa castig, 
desi credeam ca sunt aranjate si doar prin cunostinte te poti face 
remarcata.

Mai mult decat atat, aceste experiente m-au maturizat si m-au 
determinat sa le tratez cu mai multa seriozitate, schimbandu-mi 
credinta despre modul de desfasurare a acestora. Pot spune ca ai 
sansa de a invata anumite lucruri, cum ar fi sa nu renunti - chiar daca 
simti ca nu mai poti. Sunt fete care au varsta destul de frageda, dar 
sunt suficient de mature si ambitioase sa duca la bun sfarsit o proba 
solicitanta.
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Ai participat de asemenea la diverse festivaluri de moda. Care dintre ele 
a ramas mai mult in constiinta ta? Care te-a impresionat mai mult ca 
organizare, atmosfera, etc.

Nu am un festival de moda preferat. Toate la care am participat 
au avut o organizare impecabila, oamenii direct implicati in 
desfasurarea festivalurilor au fost deosebiti, cu multiple calitati, 
demne de urmat, locatii alese conform tematicii evenimentului, cu 
atmosfere diferite si unice.

Iti place mai mult sa defilezi sau esti atrasa de sedintele foto?

Tot ce tine de zona fashion o fac din pasiune, iubesc sa defilez si 
in acelasi timp sunt foarte confortabila cu sedintele foto.

Ce este important pentru o fata: frumusetea, inteligenta, un raport 
echitabil de 50/50?

Pentru a fi o fata autentica si complexa este nevoie de frumusete 
fizica si interioara, inteligenta si mai pot adauga o calitate importanta 
si anume, vointa. Toate acestea sunt interdependente, nu pot una fara 
cealalta sa alcatuiasca un profil armonios a unei fete, viitoare regina 
a frumusetii si de ce nu, in formarea femeii independente, de succes.

Ca model, ce calitati ti-ai adauga?

Sunt o persoana responsabila, asumata, ducand la bun sfarsit toate 
provocarile vietii de zi cu zi , cu o vointa de fier, ce urmareste sa-si 
atinga obiectivele indiferent de gradul de dificultate, independenta 
financiar, avand un job full time. Si, in ciuda aparentelor, sunt 
sensibila la problemele altora, fiind dispusa sa ajut, chiar si cu 
putinul de care dispun in acel moment.

Din punctul tau de vedere si experienta asimilitata pana in momentul de 
fata, ce calitati trebuie sa aiba o fata/ femeie pentru a reusi sa-si atinga 
scopurile?

In zilele noastre, nu e suficient sa fii doar frumoasa pentru a reusi. 
Intr-adevar, frumusetea fizica este un dar divin, un atu, iti deschide 
multe usi, dar pentru a nu fi perceputa  superficiala si pentru a-ti  
atinge obiectivele, e nevoie de mult mai mult.

Asa cum am  mai spus, combinatia dintre frumusete, inteligenta, 
vointa si responsabilitate, reprezinta formula magica pentru 
indeplinirea scopurilor propuse.

Ai urmat si cursuri de televiziune. Te-ar interesa sa activezi si in zona 
aceasta, consideri ca iti va folosi in viitor?

Am urmat cursuri in televiziune cu gandul de a colabora in viitor 
pentru prezentarea unei emisiuni de divertisment. Nu am avut inca 
oportunitatea de a merge la un casting pentru un astfel de job, insa 
cursurile in media m-au ajutat sa-mi inving emotiile in fata camerei 
de filmat, sa trec peste acel trac, nod in gat asa cum i se mai spune, 
sa dobandesc mai multa incredere in mine si sa-mi imbunatatesc 
abilitatile de comunicare.

Esti implicata in proiectul #Romaniafrumoasa, alaturi de Simona 
Simionescu. Cum te-ai intersectat cu aceasta oportunitate?

Cu proiectul Romania frumoasa m-am intersectat din intamplare, 
desi se spune ca nimic nu e intamplator in viata, asa cum afirma si 
Albert Einstein: Coincidenta este modul in care Dumnezeu ramane 
anonim. Asta s-a intamplat anul trecut, cand am aplicat pentru 
prezentarile de moda din cadrul selectiilor nationale pentru Miss 
Super Globe. La acel moment, lipsea una dintre fetele participante 
pentru concursul de Miss iar dna. Simona Simionescu le-a intrebat pe 
fetele din prezentarea de moda daca doresc sa intre in competitia de 
Miss. Atunci m-am gandit ca nu am nimic de pierdut si am acceptat 
provocarea. La finalul competitiei, am castigat tilul de First Runner 
Up Miss Super Globe, luandu-ma prin surprindere decizia juriului. 
De aici a inceput aceasta poveste minunata si din acel moment m-am 
implicat in tot ceea ce inseamna Romania Frumoasa.
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Cum percepi tu principiile acestui proiect si care este rolul tau aici? Ce 
faci  tu concret?

Proiectul Romania frumoasa rezoneaza cu educatia primita, 
valorile si principile de viata dupa care ma ghidez. Se fundamenteaza 
pe corectitudine, autenticitate, profunzime si frumusetea reala, nu 
cea superficiala, promovata din ce in ce mai des in media.

Imi doresc sa inspir fetele din ziua de azi, sa le arat o altfel 
de Romanie frumoasa, asa cum ar trebui sa fie, nepatata de 
superficialitate si de oameni fara scrupule.

Mai mult decat atat, m-am implicat in mod direct alaturi de dna. 
Simona Simionescu in organizarea selectiilor nationale ce vor urma 
in 2020, am venit cu idei noi, am adus laolalta designeri talentati 
si v-am prezentat voua povestea proiectului Romania frumoasa, din 
care sper sa faceti parte.

Ce se intampla in 2020 in cadrul #Romaniafrumoasa? Ce planuri exista si 
daca deja lucrurile sunt puse in miscare?

Suntem in plina organizare cu selectiile nationale pentru Miss 
Romania, plus alte evenimente surpriza ce vor avea loc in decursul 
anului.

Unde ti-ai dori sa ajungi cu proiectul #Romaniafrumoasa? Coincid 
gandurile tale cu filosofia proiectului?

Imi doresc din tot sufletul ca proiectul Romania Frumoasa sa 
ajunga la cat mai multe fete care isi doresc sa se inscrie cu incredere 
in cadrul selectiilor nationale pentru Miss Romania.

Am ales sa fac parte din acest proiect, deoarece rezonez cu 
principiile si valorile promovate si anume autenticitate, corectitudine, 
responsabilitate, ambitie si frumusetea inteleasa corect.

Ce inseamna moda pentru tine?

Moda este un element esential in viata mea, deoarece activez in 
domeniu, dar incerc sa nu devin fashion victim. Moda se schimba de 
la un sezon la altul, insa stilul ramane. De aceea, am propriul stil de 
imbracaminte creat in timp. Haina nu-l face pe om, dar transmite 
lumii ce fel de persoana esti. Felul in care te imbraci, comunica 
ocupatia pe care o ai, pasiunile tale, activitatea spre care te indrepti. 
Consider ca e important sa fim atenti la capitolul imagine personala.

Ce designeri/ case de moda autohtone sau din afara granitelor admiri?

Ma  simt confortabil, dar atragatoare in acelasi timp in tinute 
marca GUESS. Imi plac hainele indraznete care pun in valoare corpul 
feminin de la Casa de moda Versace.

Care este stilul tau de a te imbraca in mod obisnuit? 

De obicei, abordez stilul smart-casual, prin prisma jobului pe care 
il am.

foto : MIPO IMAGE



A P R I L I E  2 0 2 056

F MODA 

Cum vezi evolutia modei in Romania din ultimii ani, avand in vedere ca 
numarul designerilor vestimentari a crescut considerabil?

Moda in Romania din ultimii ani este pe un trend ascendent, apar 
festivaluri de moda noi care promoveaza tinerii designeri talentati 
inca de pe bancile facultatii. Avem foarte multi designeri cu potential, 
care isi expun creatiile la aceste festivaluri, lasandu-si amprenta 
asupra  generatiei tinere. Acestia se inspira din trendurile de moda 
internationala si un numar mare creeaza stiluri nonconformiste, mai 
greu de acceptate de catre critici, ducand la o lipsa de promovare la 
adevarata lor valoare.

Daca ar fi sa existe vreun mesaj catre tinerele aspirante, fie ca vorbim de 
miss, modelling sau fashion, ce le-ai transmite tu?

Fetelor din ziua de azi le-as transmite sa evite imitarea stilurilor 
vestimentare ale vedetelor internationale. Nu au cum sa arate ca X, 
pentru ca ele nu au forma corpului respectivei!

Nu tot ce imbraca o anumita vedeta, inseamna ca va arata si pe 
ea la fel de bine. Sfatul meu este sa ceara parerea unui specialist in 
domeniu, apoi sa-si creeze propriul stil vestimentar.

Asadar, moda se schimba dar stilul ramane. Important e sa alegi 
ce ti se potriveste, indiferent de timpul in care traiesti.

Care este cea mai mare dorinta profesionala in momentul de fata?

Imi doresc in cativa ani sa-mi deschid un atelier de design 
vestimentar.

Ai un motto dupa care te ghidezi sau anumite principii bine puse la punct, 
de la care nu te abati?

Sunt convinsa ca nimic nu este intamplator in viata si ca tot ce 
mi se intampla este in acord cu vointa divina. Chiar si un eveniment 
neplacut daca are loc, consider ca este o lectie din care trebuie sa 
invat si sa aplic in viitor, pentru a nu mai repeta greseala.

Mai cred cu tarie ca suntem creatorii propriei realitati. Gandirea 
pozitiva, recunostinta si optimismul,  creeaza evenimente benefice 
in viitorul apropiat. La randul lor, gandurile negative, sentimentele 
de vibratie joasa, precum frica, teama, invidia, repulsia, atrag 
conjuncturi nefavorabile. Legea atractiei  functioneaza, pot confirma 
din propria experienta.

Ce faci in afara activitatilor care au legatura cu moda? 

Moda reprezinta o pasiune, o flacara vie ce vesnic va arde in inima 
mea, iar in restul timpului profesez in domeniul Juridic.

Ce pasiuni extra ai, cum iti petreci timpul liber?

Nu prea am foarte mult timp liber la dispozitie, dar atunci cand 
am, ador  sa calatoresc, imi place echitatia, citesc carti de dezvoltare 
personala si fac exercitii fizice pentru mentinerea tonusului muscular.
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Ce nu ai face niciodata? 

NICIODATA nu as face compromisuri pentru a ma realiza 
profesional. Consider ca fiecare dintre noi suntem inzestrati cu 
capacitati extraordinare pentru a ne indeplini scopurile propuse. 
Trebuie doar sa descoperim cum sa ne accesam acea putere interioara, 
care ne ajuta sa depasim orice obstacol .

Spune-ne un lucru despre tine, cunoscut de putine persoane. 

Cand era mai mica, pe bancile scolii eram o fire destul de timida, 
introvertita, cu putina incredere in fortele proprii, dar pe parcurs am 
reusit sa-mi depasesc timiditatea, devenind puternica, responsabila 
si constienta de capacitatile mele.

Cum reusesti sa treci peste momentele delicate care apar inevitabil pe 
parcursul unei cariere?

Ambitia, dorinta si credinta sunt esentiale in depasirea oricarui 
obstacol din cariera. Exista si momente dificile cand simt ca nu pot 
trece peste, dar in adancul meu, stiu ca exista acea forta interioara ce 
asteapta sa fie activata si eliberata.

Ce planuri de viitor ai, proiecte personale?

Imi doresc ca Dumnezeu sa ma ajute sa reusesc sa imbin in 
continuare activitatea profesionala de consilier juridic cu pasiunea 
pentru zona fashion, iar implicarea mea in cadrul proiectului 
#Romaniafrumoasa sa creasca si sa se dezvolte cat mai frumos.

De asemenea, materializarea visului de a avea un atelier de design 
vestimentar, este un proiect pe care mi l-am dorit dintodeauna, 
dincolo de implinirea dorintei de a deveni un beauty ambasador.

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in tot ceea ce faci!

Va multumesc pentru interviu, foarte interesante intrebarile si va 
invit alaturi de proiectele Romania frumoasa sa transmitem un mesaj 
autentic, cu continut valoros, incarcat cu emotii pozitive pentru  
viitoarea generatie de SUPER GIRLS!
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B L U ES P R I N G
Una dintre cele mai populare alternative la o camasa alba, este camasa in nuanta bleu cu microprint. 

Daca doresti sa adaugi un model subtil in colectia ta, aceste modele sunt un MUST-HAVE!

COSTUM - 840 lei / CAMASA - 140 lei / CRAVATA - 35 lei



A P R I L I E  2 0 2 0 59

GEACA - 270 lei / CUREA PIELE - 70 lei / JEANS - 165 lei

LOAFER - 350 lei / TRICOU POLO BUMBAC - 70 lei

Pagini realizate de Gina Codrescu,

manager Magazinul MISTER - Str. Brailei nr. 163

in WEEKEND!
WEAR 
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2020 MEN’S 

COLLECTIONS
De la outfit-uri princiare si pana 

la referinte catre fashion icon-
uri - colectiile de la Fashion Week 
au insemnat cate ceva pentru toate 
gusturile, desi in unele cazuri au 
fost vizibile si influente feminine. 
Daca eleganta, clasicismul si 
sobrietatea sunt cuvintele-cheie ale 
creatiilor, iata care au fost cele mai 
remarcabile tinute din colectiile 
pentru sezonul toamna-iarna, 
aparute pe podiumurile de la New 
York, Londra, Milano si Paris.

Text : Alin Temeliescu
Photos : gorunway.com

Defilarile pline de stil 
pentru sezonul toamna-
iarna 2020 nu au inceput 
la New York Fashion Week. 
In schimb, TOM FORD a 
ramas pe aproape pentru 
a-si prezenta noua colectie 
dedicata atat barbatilor, 
cat si femeilor, totul fiind 
asa cum era de asteptat. 
Linii elegante, moderne 
si designuri fine, lucrate 
dupa toate regulile lui 
Mr. Ford. Acesta a optat 
pentru roz si mov pastelat, 
gri si maro.



A P R I L I E  2 0 2 0 61

Energia anilor 1980, New York, a fost 
pe agenda celor de la COUCH inca din 
sezonul trecut, iar directorul de creatie 
Stuart Vevers a marit starea de spirit 
pentru toamna. Modelele au defilat 
pe podium in pulovere, combinate 
cu trenciuri sau jachete cu detalii 
contrastante. Pardesiele clasice englezesti 
si trenciurile supradimensionate stilizate 
cu sosete groase si incaltaminte sport 
au evidentiat starea de spirit propusa de 
creator.

Casa de moda DAKS este sinonima cu 
patrimoniul, stilul si eleganta britanica, 
fiind initial fondata in 1894 de Simeon 
Simpson, cel care a oferit servicii 
personalizate de croitorie in Middlesex 
Street, Londra. Ultima colectie pentru 
toamna-iarna este caracterizata prin 
stiluri si culori simple, dar si elemente 
clasice cum ar fi un tuxedo negru dichisit 
cu rever sal, jachete smoking, precum si 
paltoane in carouri.

Dupa ce s-a mutat in capitala modei 
africane din Lagos, Nigeria, Iniye 
TOKYO JAMES dedica un brand exclusiv 
barbatilor inca din 2015. Vorbind despre 
barbatul modern care cauta piese cu iz 
cultural, brandul eponim pune accent pe 
folosirea tehnicilor traditionale, tesaturi 
indraznete, texturi si siluete structurate 
pentru a defini viziunea. Pentru viitorul 
sezon rece, Tokyo James propune ca si 
culori in tendinte negru, kaki, galben 
si roz intr-un spectacol al costumelor si 
al fetelor acoperite de zapada. Colectia 
dispune de costume in tesaturi colorate si 
unice cu linii boxy, lejere si diferite stiluri 
de rever.
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In acest prim spectacol al noului sezon, 
directorul de creatie Paul Andrew a dorit 
sa foloseasca „limbajul modei” pentru a 
intreba: „Cum arata masculinitatea in 
2020?”. El a raspuns cu o colectie care s-a 
concentrat pe sase arhetipuri masculine: 
omul de afaceri, motociclistul, pilotul 
de curse, marinarul, soldatul si surferul. 
Barbatii SALVATORE FERRAGAMO s-au 
prezentat in pantaloni scurti accesorizati 
cu ghete de motociclist si blazere 
supradimensionate, in timp ce costumele 
au fost completate cu cagule din tricot 
fin. 

Noua colectie DOLCE & GABBANA 
promoveaza legatura dintre creatiile lor 
si sursa materialelor, dar si abilitatile 
mestesugarilor cu ajutorul modelelor 
imbracate in tunici din blana de oaie, 
care tineau in brate un miel. Chiar 
daca prestigioasa casa de moda a mizat 
pe puloverele crosetate, pantaloni si 
salopete din acelasi material si costume 
clasice la doua randuri, spectacolul a fost 
unul mai putin stralucitor ca de obicei. 
Surprinzator pentru multi, colectia a 
inclus si sfaturi de asortare pentru a face 
referire la mestesuguri.

VERSACE continua sa impresioneze 
lumea prin designurile sale perfecte 
si elegante, inca de la fondarea sa in 
1978. Artsy, chic si luxurianta, colectia 
toamna-iarna semnata de Donatella 
Versace variaza de la costumele clasice, 
negre pana la piese indraznete, inspirate 
de arta pop, impreuna cu o multime de 
piese tip techwear.
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Virgil Abloh, care a afirmat recent 
disparitia tinutelor de strada ca trend 
in noul deceniu, si-a prezentat cea de-a 
patra colectie in Jardins des Tuileries 
pentru LOUIS VUITTON, intorcandu-se 
la valorile traditionale. Oferind nuante 
de albastru, maro inchis si accente 
sclipitoare, colectia “Heaven on Earth” se 
remarca prin costumele construite dupa 
toate regulile croitoriei formale, unele 
fiind imprimate integral cu laitmotivul 
show-ului, cerul albastru cu nori albi.

Olivier Rousteing a livrat un spectacol 
grandios, care a fost dominat de imaginea 
uriasa a dunelor de desert, un podium 
decorat cu nisip si modele imbracate in 
haine lejere, clasice cu forme alunecate 
din emisfera sudica, Orientul Mijlociu 
si India. Pentru ca el este, pana la urma, 
Monsieur Rousteing si pentru ca nu poate 
rezista fara un pic de bling - sau un touch 
biker - a propus pulovere in romburi cu 
paiete aurii, trenciuri transformate si 
costume din tesaturi aurite, satinate. 
In multe privinte, colectia BALMAIN 
a fost in ton cu ceea ce se intampla in 
acest sezon in toate orasele de referinta 
in moda pentru barbati. Designerii s-au 
concentrat pe tesaturi traditionale si pe 
siluete pe care tatii si bunicii le-ar fi putut 
purta. 

Prin colectia sa flamboianta, 
directorul de creatie al casei de moda 
DIOR, Kim Jones a adus un omagiu 
regretatului designer de bijuterii si 
stilist, Judy Blame. Cu haina din tafta 
moiré gri perlat, trandafirul stilizat si 
pantalonii cu linie ingusta, Kim Jones a 
dovedit din nou de ce este unul dintre cei 
mai buni designeri si ca masculinitatea 
nu trebuie sa fie atat de rigida. Manusile 
din catifea, unele in tonuri pastelate, 
altele imprimate cu motive perlate vin sa 
completeze fiecare tinuta.
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DOUBLE D NIM

OUTFIT OF THE MONTH

text   alin temeliescu

foto  famost

E
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DOUBLE DENIM - sau combinarea 
a doua piese din denim intr-o 
singura tinuta (cunoscut si sub 
numele de denim on denim) - este 
un trend care continua sezon dupa 
sezon, cunoscand noi reinventari. 
Acesta mizeaza in prim-plan pe 
imprimeurile unitare in stilul anilor 
‘90. Jacheta scurta si blugii cu talie 
inalta din denim, ambele cu aspect 
decolorat, pot fi piese nu foarte la 
indemana oricarui barbat, insa cu 
certitudine sunt piesele care fac 
apel la COOLNESS, EDGINESS si 
DISTINCTNESS. 
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Fireste ca orice lucru care implica 
jocul cu proportiile ofera un teren 
fertil weirdness-ului. Cu toate 
acestea, nu trebuie sa iti fie teama 
de outfit-urile tip uniforma. Denim-
ul va fi mereu un item esential, 
fiind asa-zisul material de blugi pe 
care l-ai purtat cel mai mult. Acest 
LOOK are radacini inca din anii ‘50, 
un deceniu atat de stylish, incat 
anul 2020, anul comeback-urilor in 
moda arata ca totul este un remix al 
trecutului, permitandu-ti sa combini 
toate stilurile si culorile denim-ului 
si sa le porti asa cum iti place. 
Denim, denim si iar denim!

TSCHUSS!
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Outfit

Jacket : ASOS
T-shirt : H&M
Jeans : ASOS
Shoes : Giuseppe Zanotti

____
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Termenul de scouter este mai putin cunoscut la noi. Cautatorii de talente, pentru ca despre asta este vorba, 
au atribuita aceasta calitate in toate nisele artistice: muzica, instrument, dans, actorie, balet, modelling, etc.

Atat profesorii, coregrafii, scenografii, modelele, actorii, chiar si copiii/ tinerii cu performante prin simpla lor 
recomandare, devin Scouteri. Persoanele capabile sa selecteze, recomande, care sa aiba abilitati de comunicare, 

abilitati artistice, fler pot fi considerate scouteri.
Scouterul are mai multe atribute: mentor, profesor, prieten, exemplu, lider, motivatie, loialitate, educatie, etc.

Sunt evenimente culturale, artistice, competitii sportive, concursuri de modelling si talente, care sub 
coordonarea unor profesori, coregrafi, artisti, ajung sa reprezinte Romania la nivel national si international. 
La recomandarea acestora, copii si tineri minunati ajung la performante deosebite. Pasii lor spre succes sunt 
indrumati spre noi orizonturi. Unii dintre acesti scouteri sunt doar parinti care au capatat experienta, prin 

prezenta lor alaturi de proprii copii, iar copiii la randul lor, sunt exemple demne de urmat.
Raisandra este unul dintre exemple, ajungand la performante deosebite si devenind un exemplu pentru 

generatii prezente si viitoare.
Timeea Anisia a devenit si ea un exemplu pentru multe dintre generatii, o imagine in care copiii privesc cu 

increderea ca orice este posibil.
Sunt multe astfel de exemple de copii minunati, care ajung imaginea unei generatii revolutionare si 

ambitioase.
Pentru ca am vrut sa exprimam cat mai bine ceea ce presupune mai exact, invitata mea, Iolanda Deca 

a acceptat provocarea, ea fiind unul dintre exemplele de succes. A urmat acest drum alaturi de fiica sa si a 
imbinat cu succes viata de politist, cea de mama cu cea de Scouter.

SCOUTERI - CAUTATORII DE TALENTE
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Beatrice Lianda Dinu: Ai fost cel mai adesea plecata 
in USA in calitate de Scouter. Pentru cei care nu 
cunosc termenul, le poti explica exact ce inseamna si ce 
presupune aceasta activitate?

Iolanda Deca: Scouter este un cuvant imprumutat din 
limba engleza si inseamna cautator de talente. Din 2018 
- de cand am fost numita Directorul National al celui 
mai mare concurs de talente, World Championships of 
Performing Arts, mi-a revenit placerea si responsanilitatea 
de a cauta cei mai frumosi si talentati copii care sa ne 
reprezinte Romania in SUA, Los Angeles, pe diferite 
domeniii artistice.
Beatrice Lianda Dinu: Reusesti sa imbini cu succes rolul 
de politist - pentru ca aceasta este meseria ta de baza, cea 
de scouter si mama ! Care este reteta?

Iolanda Deca: Multumesc frumos! Meseria de politist este 
pe primul loc, evident! Pe partea artistica, toate lucrurile 
frumoase care se intampla copiilor talentati, li se datoreaza 
fetitei mele, Raisandra, de fapt! Stiu cat de greu este sa 
patrunzi in lumea producatorilor de succes din diferite 
domenii de activitate, pentru ca timp de 8 ani de cand 
copilul meu este artist, m-am lovit de fel de fel de oameni, 
dar flerul si pregatirea mea de politist, m-au ajutat sa separ 
binele de rau si sa aleg cele mai bune colaborari. O sa-ti 
dezvalui si secretului succesului meu. De-a 
lungul timpului, am cunoscut oameni frumosi, 
dedicati copiilor care ma ajuta sa ii selectam 
pe cei mai buni copii toate domeniile artistice: 
teatru, voce, modelling, instrument, dans etc.
Beatrice Lianda Dinu: Descoperi copii 
frumosi si talentati; a fost o intamplare sau 
crezi ca ti-a fost destinat sa faci asta?

Iolanda Deca: Cred ca mi-a fost destinat, 
pentru ca ma regasesc in tot ceea ce fac si iubesc 
sa aduc bucurie copiilor. Mai mult, Raisandra 
iubeste enorm copiii si evident ca imi place sa o 
vad fericita alaturi de ei.
Beatrice Lianda Dinu: Crezi ca trebuie sa ai 
calitati pentru a profesa sau oricine ar putea 
face asta?

Iolanda Deca: Cu siguranta trebuie sa ai si 
calitati. In tinerete am dansat foarte mult, 
aveam chiar si o trupa de dans si am fost model, deci inteleg 
despre ce este vorba. Insa, nimic nu este posibil daca nu ai 
cunostinte in toate aceste domenii artistice care sa te ajute 
sa faci cele mai bune alegeri! Ca dovada reala, din cei 21 

de copii participanti la Wcopa, ne-am intors cu 53 medalii 
si 12 plachete de campioni mondiali, iar eu am obtinut 
placheta de cel mai bun antrenor.
Beatrice Lianda Dinu: Te-a ajutat flerul in a descoperi 
copii frumosi si talentati sau te-ai bazat pe rezultatele lor 
pentru a ii recomanda si promova mai departe?

Iolanda Deca: Flerul nu m-a inselat niciodata, dar 
acesta nu a fost in totalitate baza de selectie. Dupa cum 
iti dezvaluiam, colaborez cu oameni din diferite domenii 
artistice si impreuna cu acestia si a unor jurii de specialitate, 
facem cele mai bune selectii. In cadrul festivalurilor de 

muzica organizate de nume sonore ca domnul 
profesor Cristian Alivej, doamna Adriana 
Marchese (Italia), Alina Rosca Bolboasa, doamna 
Zorika Ninkovic (in Serbia), Martin Degabriele 
(Malta), precum si prin colaborarile cu alte 
nune sonore din lumea muzicii ca: Ozana 
Barabancea, Viorela Filip, Adina Sima, Darie 
Lucian, acestia imi propun cei mai talentati 
copii care merita sa reprezinte Romania sau 
chiar si alte tari. Pe sectiunea modelling, 
colaborez cu doamna Catalina Buzdun Rafuiala 
- manager de agentie si cu doamna Beatrice 
Lianda Dinu, om artistic cu o activitate de 30 
ani in domeniul artistic, pentru sectiunea dans, 
colaborez cu doamna maestru coregraf Paula 
Mitru, care este si coregraful echipei Wcopa, iar 
pe teatru, cu regizorul si actorul Stelian Milu, cu 
regizorul si omul de televiziune, Silvia Ionescu. 

Dupa cum am spus, atat rezultatele cat si flerul, sunt 
elemente esentiale in descoperirea unui talent. Am norocul 
sa am in preajma mea oameni cu o pregatire profesionala 
de exceptie, care sa ma ajute sa iau cele mai viabile hotarari 
privind selectarea copiilor.
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Beatrice Lianda Dinu: Este o calitate mai putin 
inteleasa la noi! De ce crezi ca termenul nu este inteles la 
noi la fel ca in USA de exemplu?

Iolanda Deca: In Romania, notiunea nu este perceputa din 
lipsa de promovare! Calitatea este atribuita unor persoane de 
specialitate, cu valori sociale din toate nisele: muzica, 
actorie, dans, modelling, etc, capabile sa selecteze la nivel 
inalt.
Beatrice Lianda Dinu: In colaborarea cu toti acesti 
profesionisti, scouteri la randul lor, chiar si cei 
mici sau adolescenti devin scouteri, prin simplu fapt ca 
la randul lor, sunt exemple demne de urmat?

Iolanda Deca: Asa este, cei care ajung sa fie demni de 
urmat, devin prin simpla lor recomandare, scouteri. 
Copiii nostri, profesorii lor, coregrafi, scenografi, 
jurnalisti, toti sunt cautatori de talente. Eu am motto-
ul Dream Big & Work HarD, asadar nu ma limitez 
la Romania. Ma pot numi chiar si o rampa de lansare 
pentru cei mai talentati si muncitori copii. Dupa cum 
stii, m-am intors din Las Vegas, unde voi avea anul viitor 
o colaborare cu cei mai mari producatori din industria 
muzicii din Hollywood si Los Angeles in proiectul 
“Copiii de azi, starurile de maine”. Aceasta colaborare 
o primisem initial pentru Raisandra, dar am hotarat ca 
de aceasta sansa pot beneficia si alti copii din Romania. 
De asemenea, urmeaza sa discut si de o colaborare pe 
modelling si reclame, filme pentru copii la New York.
Beatrice Lianda Dinu: Fiica ta este unul dintre copiii 
talentati, astazi devenita o adevarata domnisoara! Ea a 
fost unul dintre motivele acestei ocupatii?

Iolanda Deca: Evident. Multi parinti imi reproseaza 
ca nu ma ocup de copiii lor asa cum  ma preocupa 

Raisandra. Eu nu sunt managerul nimanui. Eu sunt politist 
si vin in sprijinul copiilor talentati, nu fac un business din 
asta.
Beatrice Lianda Dinu: Meseria de politist este 
activitatea principala. Te vezi vreodata dedicata doar 
meseriei de scouter?

Iolanda Deca: Acum ti-as spune niciodata. Chiar si 
Raisandra isi doreste acum sa devina politist, mai ales ca, 
atat eu cat si tatal ei suntem colegi. Sincer, cred ca la pensie, 
ma voi ocupa de manageriat copii in SUA. Inca nu stiu daca 
Raisandra va dori o noua viata in SUA. Ea decide.
Beatrice Lianda Dinu: Ce calitati iti trebuie pentru a fi 
un scouter de succes?

Iolanda Deca: Iubire neconditionata fata de copii, rabdare, 
conexiuni in toate domeniile artistice si OMENIE.
Beatrice Lianda Dinu: Iti multumim, speram sa fie 
inteles tot mai mult acest termen in Romania si tot mai 
multi copii sa ajunga sa fie descoperiti si promovati !

Iolanda Deca: Va multumesc si eu din suflet ca mi-ati 
dat acest prilej de a explica oamenilor cine sunt, ce fac eu 
pentru copiii lor si ce inseamna sa fii un adevarat cautator 
de talente!

http://famost.ro
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Cariera ei in media a inceput in 1994, atunci cand a urmat o 
serie de BBC in Jurnalism, debutand in televiziune la postul SOTI. 

RALUCA a activat 24 de ani si in radio unde a primit premiul 
“Microfonul de aur” pentru cea mai buna voce feminina la radio. 
RALUCA MOIANU a ajuns la inimile tuturor romanilor moderand 

emisiunea “Iarta-ma!” de la TVR. 

Interviu RALUCA MOIANU
o cariera de 26 ani! 

PERSONALITATI DE TOP cu  DANIELA SALA
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Buna ziua si bine ai venit in paginile Revistei Famost. 
La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? A fost 
greu sa te faci remarcata?

Aveam 23 de ani cand am intrat in lumea radioului si eram 
studenta la Universitatea din Bucuresti. Imi doream sa invat 
lucruri noi, sa-mi umplu timpul cu folos. Nu am pornit cu 
ideea de a ma face remarcata, ci cu dorinta de a cunoaste 
oameni noi, de a-mi gasi un job pe perioada studiilor.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Imi amintesc ca m-am prezentat la un casting dupa ce am 
trimis o caseta cu o proba de voce. M-au luat in echipa pentru 
ca am stiut sa raspund la intrebarile din testul de cultura 
generala, desi nu stiam mare lucru despre lumea radioului. 
Au considerat ca “am ceva in cap” si ca voi putea vorbi liber 
odata aflata in fata microfonului.
Ce amintiri ai de cand ai inceput sa lucrezi la SOTI TV?

SOTI a fost in primul rand o experienta cu oameni foarte 
faini, pentru ca din echipa aceea faceau parte Andreea Esca, 
Lucian Mandruta, Razvan Dumitrescu, make-up artistul Mirela 
Vescan, Andreea Berecleanu, Denisa Ticu si producatorul Virgil 
Popescu. Toti la inceput de drum, eram student, idealisti, 
acolo am invatat cu totii un soi de ABC-ul televiziunii.
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Aveam atunci o prezentatoare preferata, e vorba despre 
Claire Chazal, o jurnalista care prezenta jurnalul de seara, la 
televiziunea franceza TF1. Interesant e ca primul ei jurnal a 
fost in decembrie 1989 si a debutat cu o stire despre Revolutia 
din Romania.
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Ofera-ne 
cateva amanunte!

Am avut parte de multe momente fericite, in sute de 
emisiuni TV si chiar mii de emisiuni la radio. Cred ca fericirea 
se leaga de faptul ca faci ceea ce iti place si nu iti dai seama 
cum trece timpul.
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

Trist a fost momentul in care am incheiat ultima editie a 
emisiunii “Iarta-ma!”. Toata echipa avea lacrimi in ochi. E greu 
sa te desparti de un proiect care a tinut 9 ani si in care ai 
incercat atat cat poti sa faci bine.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la aceasta 
cariera?

Nu sunt omul care renunta cand da de greu. Pe de alta 
parte, cred ca noi oamenii avem puterea sa o luam de la zero 
in orice moment.

Ai accepta sa moderezi un format de televiziune in care nu 
crezi, sau care sa consideri ca nu rezoneaza cu tine?

N-as avea niciun motiv sa fac asta.
Ce inseamna aceasta cariera pentru tine?

Radioul e prima mea iubire, televiziunea a insemnat un 
pas firesc in evolutia mea profesionala, iar ideea de a deveni 
profesor, mentor pentru cei ce viseaza sa devina jurnalisti 
se potriveste bine cu varsta mea de acum si cu experienta 
acumulata in atatia ani.
Ce ai simtit cand l-ai intervievat pe Ricky MaRtin? Cum a 
decurs acel interviu? 

M-am simtit ca atunci cand luam premiu la scoala. Am avut 
sansa sa fac interviuri cu vedete, cu personalitati de talie 
mondiala, iar interviul cu Ricky MaRtin a fost unul senzational. 
Am descoperit un mare artist, dar cu o atitudine de om 
modest si cu bun simt.
Ce ai simtit cand l-ai intervievat pe Jacques yves cousteau? 
Cum a decurs acel interviu?

A fost primul meu interviu de reporter “de teren” la Radio 
Contact. Atunci cand am ajuns in aula Universitatii, acolo 
unde avea loc ceremonia de decernare a titlului de doctor 
honoris causa, am inceput sa ma gandesc cum sa fac sa ii 
iau interviu comandantului cousteau in conditiile in care eram 
incepatoare si nu cunoasteam pe nimeni in breasla care sa 
ma poata ajuta. Am realizat ca in prezidiu era o profesoara 
de-a mea. Ea m-a ajutat sa obtin interviul. A fost o mare 
victorie pentru mine si ii raman mereu recunoscatoare 
doamnei profesor Mihaela hillebRand.

Nu sunt omul 
care renunta 
cand da de 
greu. Pe de alta 
parte, cred ca 
noi oamenii 
avem puterea 
sa o luam de la 
zero in orice 
moment.
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Povesteste-ne mai multe despre emisiunea radio “Contact 
Story”. Care era conceptul acelei emisiuni?

Era o emisiune despre staruri si povestile lor de viata, 
cu interviuri si cu multa muzica. Saptamanal un star si 
povestea lui. A avut mai multe variante de format de-a lungul 
timpului, dar mi-a ramas in minte o editie in care am difuzat 
inregistrarea interviului cu trupa depeche Mode, un interviu 
facut de colegii nostri de la Radio Contact Bruxelles. Am 
muncit enorm la traducerea interviului (care nu avea script) 
si nu intelegeam, din cauza accentului lor, tot ce vorbeau.
Ai prezentat emisiunea “Iarta-ma”. Ce ne poti spune despre 
asta? Care era conceptul acestei emisiuni?

“Iarta-ma” era un format international, o productie 
Endemol realizata in Romania de casa de productie Prime 
Time World condusa de Valeriu Lazarov, in colaborare cu 
Televiziunea Romana. 

Era emisiunea in care oamenii cautau sa refaca rostind 
“Iarta-ma” relatia cu cei dragi, relatie distrusa de orgolii, de 
vorbe, de distanta sau de timp.
Ce amintiri ai din perioada in care prezentai emisiunea 
“Iarta-ma”? 

“Iarta-ma” mi-a schimbat intr-un fel intreaga viata. M-a 
transformat dintr-o voce calda de radio, intr-un prezentator 
cunoscut. Anii aceia mi-au adus multe bucurii, m-au invatat sa 
ascult cu atentie si m-au facut sa fiu “umarul pe care plangea 
o tara intreaga” in serile de luni. 

In cadrul carui proiect te-ai simtit cel mai bine?

In toate proiectele m-am simtit bine si am incercat sa fac 
tot ce stiu sa fie de succes. E o chestie care tine de respectul 
de sine. Daca ma bag intr-un proiect, imi fac treaba cat pot 
eu de bine.

Ce amintiri ai de la prima ta transmisiune in direct?

A fost o emisiune de duminica, in care, de emotie, cred ca 
am slabit 2 kilograme. Important e ca mi-a placut si am prins 
curaj.

Care sunt ingredientele succesului in acest domeniu? 

Munca multa, seriozitate, bucurie si creativitate.

Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in 
acest domeniu?

Sa caute sa faca aceasta meserie pentru ca ii atrage, dar 
sa fie pasiunea pentru profesie mult mai puternica, decat 
dorinta de castig si recunoastere.

Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru o persoana publica? 

E important cum te prezinti publicului, sa fii tu insati si sa 
transmiti mesajul corect atat prin ceea ce spui, dar si prin 
comunicare non-verbala.

Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ti-ar fi placut 
sa faci?

Mi-ar fi placut sa fiu actrita si sa joc in filme.

Stim ca ai finalizat cu brio cursurile Facultatii de Chimie. Ai 
activat vreodata si in acest domeniu?

E adevarat ca m-am pregatit 5 ani la Universitatea 
Bucuresti pentru o dubla specializare in “fizico-chimice”, dar 
nu am intrat in “paine” findca m-am apucat de radio in timpul 
facultatii.

Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Nu m-am gandit serios sa plec desi oferte am avut. Prima 
oferta am primit-o de la Radio Contact Liege, in 1996. Nu am 
vrut sa ma despart de parintii mei, sa plec de acasa, sa-mi 
caut fericirea prin tari straine.

Ai activat vreodata in alt domeniu?

Am fost si sunt implicata in diferite proiecte, dar toate au 
o legatura cu media.

Ai primit premiul pentru cea mai buna voce de radio. Iti 
placea mai mult sa lucrezi in radio sau in televiziune? 

Radioul este prima mea iubire si din 26 de ani de cariera, 
i-am dedicat 24. Asta cred ca spune tot.

In toate 
proiectele 

m-am simtit 
bine si am 

incercat sa fac 
tot ce stiu sa 

fie de succes. 
E o chestie 

care tine de 
respectul de 

sine.
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Ce te face fericita cu adevarat?
In aceste zile in care conteaza doar sa fim sanatosi, 
responsabili si sa dam dovada de solidaritate; imi dau seama 
ca fericirea inseamna sa ii stii pe cei dragi tie sanatosi si 
fericiti.
Te simti o femeie implinita?

Eu zic ca da. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am 
invatat in aceasta viata si o sa primesc in continuare toate 
lectiile pe care mi le va da. 
Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai schimba?

Sigur nu as repeta anumite greseli, desi au si ele rostul lor 
in evolutia noastra.
Cum este relatia ta cu familia ta? 

Ma inteleg bine cu fiica mea adolescenta, dar exersez 
continuu rabdarea, puterea de a asculta si de a nu impune 
ceea ce consider eu corect fara sa inteleg si dorintele ei.
Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de filmat? Ce 
pasiuni ai si ce iti place sa faci?

Imi place sa ma uit la filme, sa beau o cafea buna in fiecare 
zi, sa merg la teatru, la cinema, sa stau la taclale cu fata mea, 
sa citesc. Imi place baletul. Imi plac copii. Ma obosesc mall-
urile.
Care este cea mai mare teama a ta? 

Am rau de inaltime si de aici am cateva frici …
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Nu am regrete.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Inainte, ma trezeam la 06:30, duceam fata la scoala, ma 

intorceam acasa si ma pregateam pentru intalnirile cu 
asociata mea, Cristina, de la firma de PR sau aveam diferite 
intalniri pentru cursurile pe care le sustineam. In fiecare 
vineri se adauga programului meu, emisiunea de la radio. 
Sambata dimineata lucram cu copii, la scoala de televiziune. 

Sa speram ca vom reveni cat mai curand la normal, 
mi-e deja dor de interactiunea cu copii, de zambetele si 
imbratisarile lor.
Practici un sport?

Imi place sa merg pe jos si sa inot.
Care este motto-ul tau in viata?

Tata obisnuia sa-mi spuna: “Asa cum iti asterni, asa dormi!” 
si avea mare dreptate.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Pentru “surprize” trebuie sa vorbesti cu colega mea, 
Andreea Marin, eu raman fata de la “Iarta-ma!”.

Acum imi mut cursurile de comunicare in online, ma 
adaptez unei noi ere. Imi doresc sa fim sanatosi si sa trecem 
cu bine peste toate problemele cu care ne confruntam in 
aceste zile.

In aceste zile in 
care conteaza doar 
sa fim sanatosi, 
responsabili si sa 
dam dovada de 
solidaritate; imi dau 
seama ca fericirea 
inseamna sa ii stii 
pe cei dragi tie 
sanatosi si fericiti.
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CRISTINA GADEI - C.HUB

In contextul actual al societatii, lasand la o parte perioadele particulare, este destul 
de dificil pentru persoanele tinere sa reuseasca sa puna in picioare un proiect sanatos 

sau sa-si puna in aplicare ideile, din diverse motive, cunoscute si specifice mediului de 
afaceri autohton. Indiferent de capacitatile tale intelectuale, poate nu reusesti sa treci 
peste infinitele bariere si piedici, poate nu ai rabdarea necesara sa suporti tot acest 
sistem dificil si intr-un final cedezi. Iti abandonezi ideile, iti ingropi visurile, te resemnezi. 
Sau parasesti tara.

Cu toate acestea, exista si persoane care cred in ideile lor, in viziunea proprie, poate 
cu o incapatanare neinteleasa de cei din jur si care, pana la urma, ca printr-un miracol, 
reusesc. E o chestiune de timp. Mai putin conteaza eforturile de orice fel, sacrificiile, 
noptile nedormite. Atat timp cat au realizat ce si-au propus, nimic nu este mai presus de 
acest lucru.

CRISTINA GADEI se incadreaza in categoria persoanelor de succes, ea reusind in pofida 
barierelor teritoriale si a mentalitatii depasite care ne guverneaza, sa pune bazele a 
ceea ce poarta numele de C. HUB. Venind din alt mediu, alt domeniu, mult mai deschis 
din multe puncte de vedere, Cristina a demonstrat ca atunci cand vrei cu adevarat ceva, 
chiar se poate! In multe dintre cazuri. Nu i-a fost usor, dar a crezut in ideea ei, in viziunea 
proprie si a mers mai departe.

Spatiile de coworking incep sa prinda incet incet si in societatea romaneasca si atunci 
cand faci totul intr-un mod profesional si asumat, rezultatele incep sa se vada. Pentru a 
afla mai multe despre acest subiect, cui se adreseaza, care sunt avantajele acestui nou 
concept, am stat de vorba cu Cristina. Un dialog deschis, care a curs frumos si din care 
am aflat multe lucruri interesante despre C. HUB, dar si despre omul CRISTINA GADEI!
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Interviu : Marta-Iozefina Bencze
Makeup & Hairstyle : Bianca Vede
Locatie : C. HUB
Foto : Famost
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Cum te-ai descrie intr-o singura fraza?

Sunt o persoana energica, pun mult suflet in ceea ce fac, 
iar perseverenta este unul din punctele mele forte.
Ce visai sa devii in copilarie? Care era jobul la care visai 
si de ce?

Imi doream sa devin profesoara - mi se parea varianta 
ideala, sa ies in fata sa vorbesc, iar ceilalti sa ma asculte. Mi 
s-a parut interesant si am apreciat intotdeauna persoanele 
care ofera plus valoare grupurilor prin intermediul 
informatiilor pe care le transmit.
Din punct de vedere profesional, ce drum a ales femeia 
Cristina si care ii sunt motivatiile?

Din punct de vedere profesional, Cristina a imbratisat 
cu interes inca de pe bancile facultatii, marketingul. Prima 
interactiune cu marketing-ul am avut-o in facultate, 
in ONG-ul in care am activat ca voluntar timp de 3 
ani. De aproape 7 ani activez pe Trade Marketing intr-o 
multinationala in domeniul pharma. In paralel, am coafat 
cu lumea trainingului (se pare ca pasiunea din copilarie 
si-a gasit locul intr-o forma adaptata), iar de aproximativ 
un an sunt in plina descoperire a antreprenoriatului prin 
Start Up-ul pe care l-am pornit printr-o accesare pe fonduri 
europene.
Care sunt abilitatile pe care ti le-ai dezvoltat alegand 
acest parcurs profesional?

Inteligenta emotionala, adaptarea si atitudinea potrivita 
in situatii de criza sunt abilitatile pe care mi le-am dezvoltat 
de-a lungul traseului profesional pe care l-am urmat. 
Cum s-a nascut ideea de a face singurul spatiu de 
coworking din Galati? Ne poti spune, pe scurt, povestea 
ta de succes si care crezi ca au fost atuurile tale in mediul 
de business?

Cu 3 ani in urma vorbeam cu o prietena care este 
freelancer si imi povestea despre aceste spatii de coworking, 
care erau la mare cautare in Bucuresti - cat de interesant este 
sa lucrezi de acolo sau sa participi la evenimentele care au 
loc in aceste Hub-uri. Ulterior, am mers la un eveniment in 
care se prezenta InnoHub, un spatiu de coworking dezvoltat 
chiar in Sf. Gheorghe (stiu, si eu am ramas foarte surprinsa) 
- atunci a fost momentul magic in care am luat decizia 
de a pozitiona Galatiul pe harta spatiilor de coworking 
din Romania. Mai mult, am analizat piata spatiilor de 
coworking si am remarcat ca au luat cu asalt Romania, 
investitiile  in spatii de acest tip devenind tot mai populare 
si fiind sustinute de dezvoltarea accentuata a industriei de 
freelanceri (lucratori independenti), antreprenori si start 
Up-uri.

Inteligenta  emotionala, adaptarea si  atitudinea potrivita in situatii de criza sunt 
abilitatile pe care mi le-am dezvoltat ...
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Cred ca C. HUB este o poveste de succes pentru ca am 
colaborat cu persoane specializate din diverse domenii de 
activitate, de la design-ul spatiului pana la branding si 
concept de comunicare. Consider ca m-a ajutat foarte mult 
faptul ca am fost deschisa si am inteles importanta de a apela 
la specialisti si de a nu cadea in capcana de antreprenor la 
inceput de drum care stie sa le faca pe toate. Nu in ultimul 
rand, faptul ca sunt o persoana energica, optimista si 
sociabila, m-a ajutat sa atrag in jurul meu persoane care 
au contribuit in mod constructiv la crearea unei povesti de 
succes.
Povesteste-ne despre ce inseamna spatiu de coworking si 
care sunt serviciile pe care le oferi.

Cu mare drag povestesc de fiecare data despre ce 
inseamna un spatiu de coworking - pe scurt, un spatiu 
de coworking reprezinta o oportunitate pentru cei care 
demareaza un business sau sunt freelanceri, intrucat ofera 
un spatiu complet echipat, cu mai putine formalitati. Este 
un cost relativ flexibil, pe care il pot optimiza cand nu exista 
un venit suficient de mare pentru a opta pentru o chirie 
contractuala 

Spatiul de coworking C.HUB ofera membrilor, pe 
langa flexibilitate si lipsa grijilor administrative generate 
de inchirierea unui birou conventional. Mai mult, este 
si o ocazie buna pentru a construi relatii cu oameni din 
acelasi domeniu sau din domenii diferite. Cei care lucreaza 
in astfel de spatii au ocazia de a dobandi un sentiment de 
apartenenta la o comunitate activa si prietenoasa, dar mai 
ales diversa (faptul ca sunt oameni diferiti si din industrii 
diferite in acelasi loc).

C.HUB nu este doar despre a inchiria un birou si de a 
avea acces la un spatiu completat dotat, ci este despre vibe-
ul pe care il genereaza crearea unei comunitati cu aceleasi 
orientari profesionale: oferirea accesului la o retea in 
continua expansiune de utilizatori profesionisti preocupati 
de cariera/Start Up-ul lor. 
Care este cea mai buna decizie pe care ai luat-o vreodata 
cu privire la aceasta afacere?

Cred ca cea mai buna decizie pe care am luat-o a fost sa 
colaborez cu persoane specializate care au creat design-ul in 
concordanta cu strategia de branding. Avantajul principal 
pe care il ofera C.HUB este vibe-ul unei locatii atipice, 
create cu mult bun gust care nu poate sa iti ofere decat stare 
de bine si dorinta de a reveni.

Care a fost cea mai mare provocare de pana acum?

Cea mai mare provocare este de a educa piata cu privire la acest 
concept, fiind un element nou care incepe sa cunoasca un trend ascendent 
in Romania. In acest moment, exista o oarecare reticenta in legatura cu 
spatiile de coworking, intrucat sunt persoane care nu inteleg exact cum 
functioneaza, ca poti lucra flexibil de aici - este ca si cum mergi din cand 
in cand sa bei o cafea la cafeneaua ta preferata, insa faci ceva productiv 
- lucrezi intr-un mediu dedicat care te inspira, la costuri optime si care 
iti asigura o credibilitate crescuta in fata clientilor, fata de intalnirile in 
cafenele. Mai ales pentru activitatile care nu necesita un spatiu de lucru 
permament.
Din punctul tau de vedere, care crezi ca este cea mai mare provocare a 
unei femei in cariera sau in mediul de afaceri?

Atat timp cat stii ce iti doresti cu adevarat si muncesti zi de zi la visul 
tau, nu cred ca are importanta daca esti femeie sau barbat.

Spatiul de  coworking C.HUB  ofera membrilor, pe 
langa flexibilitate si lipsa grijilor  administrative 

generate de inchirierea unui birou  conventional. 
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Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodata?

Sa am rabdare, lucrurile se intampla la momentul 
potrivit, important este sa fiu pregatita si sa nu-mi pierd 
increderea. 
Ce sfat le-ai da femeilor aflate la inceput de drum intr-o 
afacere sau intr-o noua aventura profesionala?

Consider ca reteta succesului este sa dai 100% in tot ceea 
ce faci in mod consecvent - cred cu tarie  ca este cel mai bun 
sfat pe care l-as da oricarei persoane care se afla la inceput 
de drum.
Consideri ca norocul are un rol important in obtinerea 
succesului?

Cred ca succesul se obtine atunci cand norocul te gaseste 
plin de pasiune si muncind consecvent pentru visul tau.
Care e cel mai mare risc pe care ti l-ai asumat vreodata?

Cred ca cel mai mare risc pe care mi l-am asumat a fost 
de a ramane in Galati dupa terminarea studiilor, desi, aveam 
oportunitati de a pleca in Bucuresti. Pana in acest moment, 
consider ca a meritat acest risc si sustin cu tarie, atat in viata 
de zi cu zi, cat si prin intermediul C.HUB, ca se poate si 
la Galati.
Cum te mobilizezi cand ai o zi mai proasta?

Am mai multe variante: beau o cafea buna, incerc sa ma 
vad cu persoane care imi dau energie, stau in aer liber si 
ma gandesc la urmatoare vacanta, recapitulez top 3 lucruri 
in care am excelat cu succes in ultimele luni, si lista poate 
continua …
Ce ai sacrificat la nivel personal si profesional de-a 
lungul timpului?

Nu simt ca am facut sacrificii in plan personal sau 
profesional. Incerc in permanenta sa gasesc un echilibru, iar 
aici lucrez foarte mult sa fiu in primul rand bine cu mine. 
Doar asa cred ca pot fi in armonie cu ceilalti, atat in plan 
personal, cat si in plan profesional.  
Cum impaci viata personala cu cea profesionala?

Incerc sa gasesc un echilibru, desi recunosc ca nu imi 
iese intotdeauna. Il ultimul an, am dedicat foarte mult 
timp acestui proiect in care cred cu tarie, insa, cred ca 
echilibrul dintre viata personala si cea profesionala este dat 
de alternarea in permanenta in functie de ceea ce simti.
Care e prima carte pe a-i recomanda-o oricarui 
antreprenor?

As recomanda oricarui antreprenor sa citeasca in 
permanenta, dar daca ar fi sa numesc o carte, as recomanda 
Tata bogat, Tata sarac - Robert Kiyosaki.
De ce crezi ca e nevoie pentru a rezista ca antreprenor?

Pentru un antreprenor de succes, cred ca este imperios 
necesar sa existe pasiune, incredere si consecventa in tot 
ceea ce face.
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Este dificil sa fii antreprenor in Romania in 2020? De 
ce anume se loveste cel mai des un antreprenor roman?

Este dificial sa fii antreprenor in Romania lui 2020, 
dar prefer sa cred ca nu este imposibil. Ne lovim de 
birocratie, de informatii care nu sunt comunicate clar, 
inca nu avem pus la punct online-ul din acest punct de 
vedere si lista poate continua. Insa, cred ca despre asta este 
vorba in antreprenoriat: sa te informezi si sa te adaptezi in 
permanenta la conditiile pietei - sa incerci sa gasesti solutii 
acolo unde altii gasesc probleme.
Cat este pasiune si cat este munca din ceea ce faci?

Cred ca 50% este pasiune si 50% este munca in tot ceea 
ce fac. 
Cine te inspira, ca model de business si nu numai?

Ma inspira orice business care a crescut de la 0 si s-a 
dezvoltat pana s-a concretizat intr-o poveste de succes.
Cand ai plans ultima oara, de fericire?

Plang in interiorul meu in hohote de fericire atunci cand 
imi setez obiective marete si le bifez.
Care sunt principiile la care nu ai renunta niciodata?

Sa privesc partea buna in fiecare din cei care ma 
inconjoara, respectul fata de ceilalti, si deschiderea fata de 
nou - rezistenta la schimbare cred ca ne tine mult in loc.
Ce face femeia Cristina, antreprenor in timpul sau liber?

Atunci cand nu sunt la HUB, imi place sa-mi petrec 
timpul in aer liber, la o terasa cu o cafea buna si inconjurata 
de persoane dragi, sau la SPA (piscina si sauna sunt prietenii 
mei fideli care imi ofera o stare buna de fiecare data).
Care este cea mai buna carte pe care ai citit-o anul trecut?

The Lean Start-up - ERIC RIES, recomand cu incredere.
Ce nu iti lipseste niciodata din poseta?

Nu imi lipsesc din poseta balsamul de buze si crema de 
maini.
Ce planuri profesionale ai pentru viitor?

Imi doresc sa accesez alte finantari prin intermediul 
carora sa aduc proiecte frumoase si de impact in Galati, in 
special in domeniul antreprenoriatului social.
Unde pot vedea cei interesati ativitatea de la C.HUB si 
cum pot legatura cu tine?

Suntem prezenti pe retelele de socializare 
Facebook: C.HUB si Instagram: cowork.hub, pe site-
ul www.c-hub.ro. Spatiul de coworking C.HUB se afla 
vis a vis de suprmarketul Kaufland de la Ultimul leu si ii 
incurajam pe toti cei interesati sa isi programeze o vizita in 
singurul spatiu de coworking din Galati (momentan). 
 Multumim pentru prezenta si mult succes in continuare!

Plang in interiorul meu in hohote de fericire  atunci  cand 
imi setez obiective marete si le bifez.
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O
Fi i  conectat cu FAMOST, or iunde te-ai  af la!

Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele mai importante 
evenimente, tendinte si noutati din moda, beauty, stil de viata, sanatate, cultura!

 facebook.com/famost.ro instagram.com/famostmag twitter.com/famost_ro

https://famost.ro
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/


Descopera FAMOST!
NOUTATI MODA

STIL DE VIATA

TENDINTE

INTERVIURI

MODELLING
CULTURA

VESTIMENTATIE

BLOGURI

EVENIMENTE SANATATE

BEAUTY

www.famost.ro


instagram.com/famostmag


twitter.com/Famost_Ro


facebook.com/famost.ro

In cazul in care iti doresti sa colaborezi cu noi, iti doresti o aparitie in revista sau ai anumite intrebari,
nu ezita sa ne contactezi, pe oricare din retelele sociale sau pe redactia@famost.ro!

https://famost.ro
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Model : Raluca Pechianu
Makeup : Mihaela Alexandru

Foto : Famost

machiajul anilor `20
ANII `20 REPREZINTA O ADEVARATA EVOLUTIE A MACHIAJULUI.
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n aceasta decada, Mabel realizeaza 
primul rimel care are vaselina in 
compozitie, si care astazi este 

cunoscut sub numele de Maybelline.
Apare prima pudra compacta cu 

oglinda si aplicator, urmata de fardul 
de obraji compact.

GeorGe burchett a inventat 
tatuarea buzelor.

Din machiajul decadei 1920 se naste 
machiajul smokey, acel machiaj care 
te transforma dintr-o femeie obisnuita 
intr-o … diva. Ochii erau fardati in 
nuante inchise, in special in nuante de 
negru, iar pentru un efect mai intens, 
se folosea un tus negru, iar la sfarsit 
se folosea un rimel de aceeasi culoare. 
Sprancenele erau vopsite in negru, 
fiind preferate cele arcuite.

In acea perioada femeile isi radeau 
sau … parleau sprancenele si le 
redesenau, cu o forma descendenta. 
Acesta este si motivul pentru care 
bunicile sau strabunicile noastre 
nu mai aveau sprancene. Un lucru 
asemanator s-a intamplat si in anii 
`70, cand s-au purtat sprancenele 
pensate foarte mult, „la fir“, cu 
repercusiuni, de asemenea iremediabile 
asupra sprancenelor. 
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Revenind la anii `20, si la acest 
machiaj vintage deja, aceeasi 
forma descendenta a sprancenelor 
se regaseste si in machiaj, pentru 
care se foloseau farduri crema, de 
culori inchise. Fardul era aplicat in 
jurul ochilor, realizand un soi un 
smokey eyes (machiajul smokey este 
o interpretare a machiajului anilor 
`20), dar exagerat si cu o forma 
descendenta.
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Rujul se aplica urmand un prototip 
al vremii, denumit „arcul lui 
cupidon”. Buzele aveau volum,  erau 
in culoare rosie, conturul fiind mai 
mic decat cel natural si “arcul lui 
cupidon” accentuat. Tenul palid, 
ivoriu, iar forma machiajului, cu 
liniile sale descendente da nastere 
unei expresii tragice si melancolice, 
romantice.

La sfarsitul anilor `20, machiajul 
devine o necesitate pentru femeile din 
mediul urban.
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O piele mai buna, un par mai sanatos!
Toate in mod natural!

 LiLy LoLo Cream Foundation

 tropiC mineraL Foundation

3ina makeup the 24h Foundation

 Jane irdeaLe Beyond matte™ Liquid Foundation

BeLLa pierre CosmetiCs

Burt’s Bees Goodness GLows Liquid Foundation

LiLy LoLo mineraL Foundation spF 15

 

evoLve orGaniC Beauty tinted CLimate veiL tinted LiGht/medium












pe masura ce intram in perioada de machiaje make up no make up, iar zilele in care foloseam machiaje 
incarcate sunt in urma, a gasi combinatia cat mai potrivita fie ca e mata sau uleioasa, poate fi destul de 

dificil. DACA ITI CUNOSTI NUANTA POTRIVITA, AR TREBUI SA FIE USOR! Dar vrei in acelasi timp sa fii in tendinte 
si sa folosesti produse cat mai vegane, fara sa stii ca s-a folosit cruzime in realizarea lor si fara parabeni. Iata 
cum poti obtine pielea pe care ti-ai dorit-o!
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Simte-te minunat si arata minunat cu aceste produse vegane, realizate fara cruzime!

PRODUSE beauty VEGANE

ALTEYA ORGANICS RADIANCE FACE POLISH

Ofera-i tenului prospetime cu ajutorul acestui exfoliator 
natural si organic, care are extract de zmeura si rodie, ajutand 

la eliminarea pielii uscate si plictisitoare. Aplica masand prin 
miscari circulare, apoi clateste!

CATRICE COSMETICS WATERPOOF MASCARA

Acest rimel negru creeaza gene curbate, lungi si voluminoase, 
care rezista atat la vremea rea cat si la lacrimi pentru 24 de 

ore. Peria invoatoare a fost conceputa pentru a inveli uniform 
orice geana, avand o aplicare precisa si neteda.

MONAT INNER FORCE RESTRUCTURING 
SERUM

Una din cele mai recente produse de la MONAT - brand de 
lux vegan pentru ingrijirea parului, acest tratament dual de 
seruri, reconstruieste parul din interior. Astfel, te vei bucura 
de un par mai sanatos, nedeteriorat, cu doar un tratament!

SKIN-HIGH ARGAN & CANNABIS OIL

Combinatia dintre puterile hranitoare ale uleiului de CBD 
alaturi de uleiul de organic presat la rece de argan, a dat 

nastere acestui salvator al pielii care calmeaza si usureaza 
pielea sensibila si cu probleme. Arganul este cultivat organic 

in Maroc.

KENT BRUSHES CURVE DETANGLING BRUSH

Kant Perus - cel mai vechi producator de perii din lume, a 
anuntat lansarea primei game vegane - 4 perii intr-o colectie. 

Aceasta gama iti va asigura un par elegant, lejer, lucios.

THE CONSCIOUS BEAUTY CO HAIR WASH

Reumplere si reutilizare capata un nou sens, cu ajutorul 
colectiei sustenabile care include Hair wash, Hair Slick, Body 

Wash si Hand wash. Toate produsele sunt amestecate 
manual si nu contin sulfati sau parabeni.
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1 O noua gama de ingrijire a parului si a corpului vine 
de la Love Beauty and Planet, produse cu formule 

care folosesc unt de murumuru amazonian pentru o 
experienta holistica. Gama Murumuru Butter & Rose 
este completata si de delicatul trandafir bulgar si 
reprezinta o solutie completa de ingrijire a parului si 
a corpului, colectia incluzand un sampon si balsam 
pentru tratarea culorii parului, o lotiune de corp pentru 
o ingrijire delicata si senzuala a pielii.

2 Lash Talk False Eyelash este ce iti trebuie in 
privinta machiajului, fie ca nu vrei sa ai un LOOK 

natural sau sa ti-l intensifici. Exista 10 perechi de 
gene care iti vor oferi exact ceea ce iti doresti si 
mai mult, acestea sunt gene vegane, fara cruzime, 
testate dermatologic, iar materialele din care sunt 
realizate sunt durabile. Pot fi utilizate de pana la 
5 ori daca sunt pastrate si ingrijite corespunzator. 
Fiecare pereche vine cu un tub de lipici.

3 Ultimate Waterproof Kohl 
Kajal este rezistent la 

apa si asigura rezistenta de 
pana la 24 de ore, fara a te 
murdari. Acest aplicator conic 
si cremos, iti ofera un LOOK 
frumos si de impact si este 
disponibil in 4 variante, violet, 
albastru, verde, negru.

5 Un tratament hranitor 
saptamanal foarte bun 

este Moroccanoil Smoothing 
Mask, infuzat cu o combinatie 
concentrata de unt de argan, 
ulei de argan, acizi grasi 
derivati din nuca de cocos, 
pentru a linisti parul incretit si 
rebel. Ofera parului o textura 
imbogatita de lunga durata, 
alaturi de stralucire si o usurinta 
in manevrabilitate; ii ofera 
imediat o stralucire si netezime 
sanatoasa.

4 Noua colectie de rujuri de la 
25o2 vine cu nuante de ruj 

care iti complimenteaza tenul. 
Nuante de rosu picant, roz 
vibrant, maronii, nude cremos, 
care sunt usor de aplicat si 
care dureaza. Ambalajele au 
un aspect geometric luxos din 
negru cu auriu, cu un lantisor 
care ne duce cu gandul la un 
breloc.

1

2

3

4

5

PRODUSE beauty in TENDINTE
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4Love Oil For Lips de la Kiehl ofera 
umiditate buzelor, oferindu-le si un 

aspect neted si moale. Contine ulei de 
cocos, ulei moringa, extract de cirese 
acerola, un tratament care ofera o 
stralucire glossy prin intermediul uleiului. 
Te poti bucura de un aspect lucios si 
culori naturale ca Botanical Blush, Neon 
Pink, Apothecary Cherry, Untinted.

5Poppy & Orley Koln de la Jo Malone 
London este un parfum floral 

profund de maci vibranti, imbunatatit 
cu trandafir si violete, la care se 
adauga coacaze negre suculente. 
Aceste arome florale si fructate ofera 
un parfum primitor si energizant si il 
poti folosi atat singur, cat si in alte 
combinatii cu alte parfumuri.

1Daca vrei sa-ti adaugi 
putina drama LOOK-ului, 

mergi pe Beauty Black Magic 
Gel Eyeliner de la Nykaa. O 
atingere rock profesionala, 
care ofera precizie prin 
formula sa lichida de gel. 
Dureaza pana la 12 ore si 
este rezistent la contactul cu 
apa; vine impreuna cu o perie 
aplicatoare de silicon.

2Can’t Stop Won’t Stop Matte 
Primer este fin si pregateste 

pielea pentru aplicarea 
fondului de ten. Ofera un finisaj 
mat superb, facandu-l perfect 
pentru un aspect stralucitor. 
Textura cremoasa se amesteca 
perfect, permitand chiar si 
fixarea.

3Forest Essentials Ojas Glow 
Replenishing Night Beauty 

Balm netezeste si repara pielea 
peste noapte, mergand mai 
departe de efectele benefice 
ale unei astfel de creme. 
Textura este usoara permitand 
sa fie absorbita usor de piele si 
este compusa din multe multe 
ingrediente. Ierburi precum 
ulei de moringa fermentat, 
lucreaza pentru purificarea 
si curatarea pielii, dar si 
luminarea pigmentarii. 5

4

3

2

1
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Pe timpul noptii, in timp ce suntem adanciti 
in somnul nostru, organismul elibereaza 

hormonii si duce la cresterea regenerarii celulelor, 
stimuland de asemenea si productia de colagen; 
somnul profund este esential sanatatii tale si 
pentru piele. In timpul ciclului de somn, corpul 
se regenereaza singur si repara toate daunele ce 
le-au fost provocate celulelor. Asa ca, ar trebui sa 
facem si noi tot ce ne sta in putinta sa-l ajutam, 
ajutandu-l pe el, ne ajutam pe noi, mai mult 
decat ne putem imagina!

S T I M U L A R E A  I N  T I M P U L  S O M N U L U I
Unul din secretele pentru a te trezi cu un chip 

proaspat este folosirea, inainte de a merge la somn, 
a produselor anti-imbatranire. Straturile adanci le 
pielii, lucreaza in timpul noptii pentru a repara 
daunele provocate de factorii de stres ai mediului cu 
care pielea se intersecteaza toata ziua. Iar acesta ar 
trebui sa fie un motiv destul de bun pentru a-ti alege 
strategic produsele de noapte pentru optimizarea 
recuperarii pielii in timpul orelor de noapte in 
care iti refaci pielea. Trebui sa cauti produse care 
stimuleaza pielea si care contin retinol, acizi din 
fructe, vitamina C, vitamina E, ceramide.

SOMNUL DE FRUMUSETE SI 
FRUMUSETEA OBTINUTA DATORITA 
SOMNULUI SUNT LUCRURI REALE, TOTI 
EXPERTII FIIND DE ACORD CU FAPTUL 
CA, DORMIND CAT ESTE NECESAR, 
POATE ADUCE UN PLUS NATURAL DE 
INTINERIRE A PIELII SI ASPECTULUI 
NOSTRU PER TOTAL. SI ESTE NECESAR 
SA DORMIM ATAT IN TIMPUL NOPTII, 
CAT SI ZIUA, DACA SE POATE, CEL 
PUTIN 1 ORA.

EROII 
PIELII IN 
TIMPUL 
NOPTII



A P R I L I E  2 0 2 0 95

ULEIURILE
Un ritual de frumusete care ajuta la 

stimularea texturii pielii este folosirea 
uleiurilor aromatice. Un amestec de 
uleiuri esentiale de lavanda in jojoba, 
masat pe fata, gat, decolteu, inainte 
de a merge in pat, este unul din cele 
mai bune ritualuri pentru a dormi mai 
bine. Lavanda are proprietati sedative 
care iti vor oferi un somn de calitate, 
fiind recunoscut de asemenea pentru 
proprietatile sale tonice, hranitoare si de 
sustinere a pielii.

RITMUL NOPTII
Pentru a te bucura pe deplin de beneficiile 

somnului de frumusete pe timp de noapte, 
asigura-te ca iti sincronizezi tenul cu 
ritmul circadian. Ritmul circadian, ca un 
ceas biologic din creier, controleaza ritmul 
metabolic al organismului pentru toate 
organele si tesuturile, inclusiv regenerarea 
epidermei. Pentru a le pastra sincronizate, 
incearca sa te bagi in pat in jurul orei 22, 
oprind tot ce inseamna poluare fonica, 
luminoasa - fie ca vorbim de telefoane sau 
lumina luminilor de afara.

Balance Me Beauty Sleep 
Hyaluronic Mist combina musetelul 

relaxant, lavanda, uleiuri CBD si 
tamaie cu acid hialuronic si ii da pielii 

fermitatea de peste noapte.

NAYA’s Overnight Hydrating Mask 
contine patru feluri de acid hialuronic 

pentru a stimula nivelurile de umiditate.

This Works My Wrinkles Midnight 
Moisture este o formula ultra-

hranitoare care functioneaza cu ritmul 
de noapte al pielii, crescand integritatea 

pielii.

So Much To Dew Midnight Mask 
foloseste o combinatie puternica de 

extracte naturale de plante pentru a-i 
spori stralucirea.

Voya Dream Creme este imbogatita 
cu ulei de argan, alge si baobab pentru 

hranirea si repararea pielii.

Kiss the Moon Glow After Dark 
Face Polish contine uleiuri esentiale 
de portocala, geraniu si smirna, AHA 

pentru exfoliere si unt de mango pentru 
a incuraja refacerea celulelor.

M A N C A R E A  TA R Z I E
Inainte de culcare ai putea manca ceva 

... una sau doua nuci iti ofera antioxidanti 
si grasimi omega, care vor face diferenta 
in privinta somnului. Aceste grasimi bune 
se gasesc si in pestele gras, asa ca, daca vei 
manca peste la cina, poate fi una din cele 
mai bune decizii.

T E N  C U R AT
Bineinteles ca stii deja ca nu este bine sa 

dormi cu machiajul de peste zi, asa ca, nu 
ai voie sa te culci pana cand nu iti cureti 
tenul si nu ii oferi ceea ce are nevoie. Un 
demachiant bland, cu un PH echilibrat, 
nu iti va elima uleiurile naturale, extrem 
de necesare tenului.

U M I D I TAT E A  D E  P E S T E 
N OA P T E

Deshidratarea este inamicul numarul 1 
pentru un ten tanar, asa ca, a avea aerul 
cu umiditatea ideala este un lucru bun 
pentru ten. Inainte de a merge la somn, 
pune un bol cu apa pe calorifer, vaporii 
emanati adaugand umiditate in timpul 
noptii.

D O R M I  P E  S PAT E
In caz de nu stiai, capul uman cantareste 

undeva la 3-4 kg, o greutate nu prea buna 
pentru piele daca e sa ne gandim ca stai 
pe o parte cu capul. Multi experti in 
dermatologie au afirmat ca pot spune pe 
care parte dormi mai mult, dupa numarul 
de riduri si linii fine de pe fata. Asa ca, cel 
mai bine este sa incerci sa dormi oricat de 
mult poti, cu fata in sus.

M ATA S E A
Una din cele mai bune si simple lucruri 

pe care le poti face pentru pielea de pe 
fata si riduri, este sa folosesti cearsafuri de 
matase, in mod special la perne. Pernele 
mai fine sunt mai putin abrazive si 
minimizeaza inflamatia, care este una din 
principalele cauze ale imbatranirii pielii.
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care chiar dau rezultate
suntem constiente de faptul ca nu putem opri complet aparitia ridurilor si liniilor fine, dar cu ajutorul 

serurilor pentru fata, cu siguranta putem incetini evolutia lor. Acesti eroi ai ingrijiri pielii iti pot imbunatati 
in cel mai eficient mod ritualul prin versatilitatea si varietatea lor: pot fi adaugate la hidratante, creme de 

noapte si masti pentru a le spori puterea, pot fi utilizate ca tratament exact acolo unde este necesara prezenta 
lor sau prin faptul ca vizeaza aproape orice problema a pielii.
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 Dar, cu toate diferitele tipuri si ingrediente disponibile - si mai mult decat atat, toate versiunile noi si noile produse - poate 

fi destul de dificil sa iti dai seama ce sticluta cu minuni ii poate oferi pielii tale intinerirea de care are nevoie. Prin urmare, este 

extrem de important sa intelegi nevoile specifice pielii si modul in care timpul, mediul si stilul de viata o afecteaza.

CE AR TREBUI SA STII?

In primul rand, cum se formeaza 
ridurile si liniile fine

Liniile fine si ridurile fac parte din 
procesul natural de imbatranire, 
intrucat pielea devine mai subtire, 
mai uscata si mai putin elastica pe 
masura trecerii anilor. Pana aproape 
de 30 de ani, productia de colagen si 
elastina incetineste si datorita faptului 
ca acestea sunt descompuse mult mai 
repede decat sunt produse, „blocurile” 
de piele sanatoasa incetinesc. Tot acest 
proces, duce la imbatranire, de aici si 
tenul cu aspect mat, fad, linii si riduri.

Mai adaugam si mediul inconjurator 
cu poluarea, raze UV si anumite 
obiceiuri nocive ale stilului de viata 
cum ar fi fumatul si avem o imagine 
deloc sanatoasa care accelereaza 
procesul de imbatranire si degradare 
a celulelor sanatoase ale pielii si 
tesuturilor, anumite parti devenind 
mai groase, altele mai subtiri. La nivel 
molecular, exista multe schimbari in 
structurile proteice, anumite proteine 
sunt descompuse si inlocuite cu altele, 
diferite in secventa de aminoacizi si 
comportament fizic.

CUM AJUTA SERURILE

Comparativ cu cremele si lotiune care 
au acelasi scop, serurile pot patrunde 
mai adanc in straturile pielii. Cele 
antirid sunt in majoritate mai lichide 
si datorita acestui fapt sunt capabile 
sa patrunda mai repede si mult mai 
usor in piele si mai mult, ele ofera o 
formula mai usoara cu cele mai intense 
rezultate.

Serurile si cremele anti imbatranire 
pot reduce toxinele din mediu care 
afecteaza pielea, ducand la refacerea 
pielii prin colagenul si elastina produse. 
Pe langa acest proces de inversare a 
evolutiei ridurilor, serurile pot contribui 
la prevenirea aparitiei cat mai devreme 
a ridurilor premature si a liniilor 

fine. Exista multe ingrediente care 
pot preveni oxidarea si modificarea 
componentelor celulare, inclusiv 
anumite mutatii importante ale ADN-
ului cauzate de radiatiile UV.

CE INGREDIENTE TREBUIE SA CAUTAM

Cel mai important lucru intr-o astfel 
de alegere, este identificarea tipului 
de problema cu care se confrunta 
pielea. Citeste in continuare despre o 
serie de ingrediente regasite in seruri, 
care ii ofera pielii un aspect proaspat 
si sanatos, prevenind in acelasi timp 
imbatranirea si aparitia semnelor 
specifice.

VITAMINA C este cunoscuta pentru 
rolul sau esential in stimularea sintezei 
de colagen, iar in concentratii mai mari, 
poate avea un rol de exfoliant eficient, 
reinnoind straturile superioare ale pielii, 
lasandu-ti un ten mai luminos. Este, 
de asemenea, un antioxidant puternic, 
putand ajuta la refacerea pielii cu 
probleme - cauzate de radicalii liberi, 
reducandu-se astfel, liniile fine, ridurile 
si imbunatatindu-se textura.

ACIDUL HIALURONIC este un 
puternic umectant sau un ingredient 
care leaga umiditatea, ajutand pielea 
sa-si pastreze umiditatea si contribuind 
la remodelarea colagenului, ceea ce 
duce la o piele hidratata cu un aspect 
plin.

PEPTIDELE, atunci cand sunt in 
concentratie mare in ser, ajuta la 
stimularea productiei elastinei si a 
colagenului, ceea ce duce la rezistenta 
si elasticitatea pielii, incurajand 
vindecarea si remodelarea pielii, 
netezind liniile fine si ridurile.

FACTORUL DE CRESTERE 
EPIDERMICA este un lant molecular 
de aminoacizi care ajuta la vindecarea 
si recuperarea ranilor. Actioneaza 
prin stimularea reparatiei tesuturilor 
si cresterea celulelor la nivel celular, 
incurajand formarea fibrelor de colagen 
si elastina.

CELULELE STEM nu pot regenera 
efectiv pielea sau nu pot elimina 
ridurile, au proprietati antioxidante si 
antiinflamatorii puternice. Iar acest 
lucru este foarte bun in protejarea pielii 
impotriva leziunilor solare, ridurilor si 
ajuta la sinteza colagenului.

RETINOLUL/ VITAMINA A se leaga de 
receptorii nucleari si modifica expresia 
genelor, fiind considerat eroul anti-
imbatranirii pielii, datorita capacitatii 
sale de a minimiza aspectul ridurilor, de 
a consolida si grosimea si elasticitatea 
pielii, de a incetini descompunerea 
colagenului.

AHA - ALFA-HIDROXI-ACIZI - cum 
ar fi acizii glicolici si lactici, sunt folositi 
in principal ca exfolianti, dar pot, de 
asemenea, promova sinteza de colagen, 
corectarea decolorarii si imbunatatirea 
aspectului liniilor si a ridurilor. Ajuta si 
la tratarea acneei si la o absorbtie mai 
buna a produsului.

VITAMINA E este un antioxidant 
solubil in lipide, care ajuta la protejarea 
membranelor celulare de daunele 
produse de radicalii liberi, rupand 
reactiile in lant initiate de acestia. 
Vitamina E este considerata una 
dintre cele mai harnice ingrediente de 
ingrijire a pielii, care ajuta la reducerea 
cicatricilor si la „umplerea” pielii pentru 
a diminua aspectul liniilor fine si a 
ridurilor.

NIACINAMIDA / VITAMINA B3 este un 
ingredient anti-imbatranire puternic, 
care poate imbunatati vizibil aspectul 
porilor largiti, culorile inegale ale pielii, 
liniile fine si aspectul uscat. Poate 
reduce chiar riscul cancerului de piele 
non-melanom la pacientii care prezinta 
un risc ridicat.

RESVERATROLUL este gasit in 
membranele strugurilor rosii (si a vinului 
rosu!). Resveratrolul este un puternic 
antioxidant care reduce stresul oxidativ 
si iritatiile, iar in concentratii mari, 
poate ajuta la imbunatatirea elasticitatii 
pielii, oferindu-i un aspect radiant si 
ferm.
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Iata in continuare

CELE MAI EFICIENTE

seruri anti-imbatranire!

SKINCEUTICALS C E FERULIC
In afara de vitamina E si acid 

ferulic, acest ser cu putere 
antioxidanta, contine acid 
l-ascorbic pur de 15% sau vitamina 
C, ceea ce il face cu adevarat 
demn de statutul castigat ca 
urmare a eficientei sale. Cu o 
formula super-concentrata, 
eficienta pana la 72 de ore, acest 
ser imbunatateste apararea pielii 
impotriva stresului oxidativ si 
a razelor UV, netezeste liniile 
si ridurile si imbunatateste 
fermitatea si tenul.

SKINMEDICA TNS ESSENTIAL 
SERUM

Cand vine vorba de a avea o 
piele cu aspect tineresc, acest ser 
nu se dezminte! Dispunand de o 
formula cu actiune dubla, care 
combina peptide, aminoacizi si 
antioxidanti, el reduce inflamatia, 
ridica si ii ofera pielii aspectul 
ferm de care ai nevoie, reduce 
aspectul ridurilor si a altor semne 
de imbatranire.

ESTEE LAUDER 
ADVANCED NIGHT REPAIR 
SYNCHRONIZED RECOVERY 
COMPLEX II

Somnul de frumusete este 
extrem de important pentru un 
ten sanatos. Infuzat cu cofeina, 
vitamina E, ulei de squalen si 
probiotice, acest tratament anti-
imbatranire ajuta procesul natural 
de reinnoire a pielii pe timp de 
noapte, folosind tehnologia 
marcata de marca ChronoluxCB 
™.

SUNDAY RILEY GOOD GENES 
ALL-IN-ONE LACTIC ACID 
TREATMENT

Indiferent daca te-ai nascut cu 
gene bune sau nu, pielea proaspta 
si radianta poate fi obtinuta cu 
acest ser bland, care contine 
acid lactic avand cinci procente 
purificat, care functioneaza pentru 
a curata pielea si a spori productia 
de colagen. Contine in plus - 
lemn dulce, lemongrass si aloe, 
care reduc hiperpigmentarea, 
stimuleaza stralucirea, calmeaza si 
reimprospateaza tenul..

OBAGI PROFESSIONAL-C 
SERUM 15%

Conceput special pentru a 
patrunde adanc in piele, acest ser 
contine acid L-ascorbic, vitamina 
C, pentru a proteja eficient pielea 
de daunele solare, pentru a lumina 
hiperpigmentarea si a stimula 
cresterea colagenului si a elastinei. 
De asemenea, este infuzat cu acid 
hialuronic pentru a mentine pielea 
plina si hidratata.
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EMINENCE ORGANIC 
SKIN CARE STRAWBERRY 
RHUBARB HYALURONIC 
SERUM

Pielea lasata si pierderea 
fermitatii sunt unele dintre cele 
mai vizibile semne ale imbatranirii 
pielii, dar pot fi prevenite cu 
usurinta cu acest ser alimentat 
botanic. Acidul hialuronic umple 
mai usor pielea si stimuleaza 
hidratarea pielii, in timp ce acidul 
salicilic din capsuni indeparteaza 
delicat resturile din pori, pentru 
a preveni aparitia acneei si a 
altor probleme specifice. De 
asemenea, este dotat cu un 
BioComplex puternic, care 
include stimuli antioxidanti 
si coenzima Q10, alaturi de 
extracte din rubarbar, aloe vera 
si miere, a caror preocupare sunt 
liniile fine si ridurile, calmand si 
reimprospatand pielea.

IS CLINICAL ACTIVE SERUM
Contine acid salicilic si extracte 

din plante, un ser multitasking 
care munceste din greu pentru a 
oferi beneficii anti-imbatranire, 
anti-acnee si luminozitate prin 
reducerea hiperpigmentarii, a 
liniilor fine si a ridurilor, inrosirea si 
inflamatia.

NEW! IMAGE SKINCARE VITAL 
C HYDRATING ANTI-AGING 
SERUM

Poluarea si deteriorarea 
provocata de razele solare sunt 
doua dintre principalele cauze ale 
imbatranirii premature a pielii, 
asa ca ar fi indicat sa ai langa tine 
acest ser pentru piele. Contine 
antioxidanti potentiali precum 
vitamina E, resveratrol, ceai verde si 
ascorbat de tetrahexildecil (o forma 
mai stabila de vitamina C), ceea ce 
il face perfect pentru imbunatatirea 
aspectului ridurilor si a pielii 
creponate, incurajand repararea 
celulelor si protejand pielea de 
deteriorarea radicalilor liberi.

PCA SKIN HYALURONIC ACID 
BOOSTING SERUM

Acesta este un ser facial 
ultra-hidratant, care poate fi 
exact ce cauti pentru pielea ta. 
Cu formula sa de a ajuta sa faca 
pielea perfecta si asta imbinand 
ceramide, niacinamida si un 
complex de acid hialuronic, repara 
si intareste bariera naturala a 
pielii, elimina liniile fine si ofera 
pana la 24 de ore de hidratare.

JUICE BEAUTY GREEN 
APPLE™ AGE DEFY SERUM

Acest ser luminator face mai mult 
decat sa restabileasca stralucirea 
pielii si decolorarea cu aspect fals. 
Avand un amestec de intinerire a 
pielii format din sucuri de fructe 
organice, peptide puternice, acizi 
grasi esentiali, antioxidanti si AHA 
si BHA, acest ser de combatere a 
ridurilor, ajuta la rafinarea aspectului 
liniilor si cutelor fine, la cresterea 
fermitatii si imbunatatirea texturii 
si protejarea pielii de poluare si alti 
agresori de mediu.
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NEAL’S YARD REMEDIES FRANKINCENSE 
INTENSE LIFT EYE CREAM are un miros deosebit, 
este certificat organic si este foarte bun pentru 
fermitatea pielii. Mai bine de 70% dintre cele care au 
utilizat aceasta crema, au afirmat ca au observat in 
mod vizibil o piele mai ferma si mai ridicata in zona 
ochilor.

Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului, iar in momentul in care te 
uiti la cineva, ar trebui sa faci abstractie de orice linii, riduri, din zona 
ochilor. Mai mult decat atat, contactul cu ochii cuiva reprezinta un act de 
acceptare reciproca, care se manifesta prin diverse emotii.

Iar a avea grija de ochii tai, de zona din jurul ochilor trebuie sa devina o 
prioritate pentru ca acestia sa fie bine definiti, curati si sa se simta confortabili. 
Luminarea si netezirea zonei de sub ochi trebuie sa reprezinte una din prioritatile 
ritualului de ingrijire zilnica, iar a lua masurile corecte si a folosi produsele 
potrivite, reprezinta o investitie cat se poate de inspirata pe termen lung.

Folosirea cat mai mult posibil a ochelarilor de soare (indicat chiar 
supradimensionati) care au si bratele late reprezinta o masura in plus pentru 
protectia ochilor.

JANE SCRIVNER EXPERT EYE DUO
EYE FIRMING CONCENTRATE NIGHT
SERUM. Tehnic, acest ser face parte dintr-un duo (exista 
si Eye Masque Day Cream), iar formula sa puternica 
actioneaza foarte bine in timp ce tu dormi. Zona delicata a 
pielii din jurul ochilor va avea parte de fermitate si hidratare, 
iar cercurile negre si aspectul pufos vor fi diminuate.

ORIGINS GINZING REFRESHING EYE CREAM 
TO BRIGHTEN AND DEPUF este ideal pentru 
aspectul obosit al ochilor, mai ales daca sunt 
predispusi la diverse umbre. Zona este luminata 
datorita cafelei si a ginseng-ului, iar ochii vor fi cat se 
poate de luminosi.

TRILOGY VERY GENTLE EYE CREAM este 
certificat natural si calmeaza cu ajutorul botanicelor, 
aloe vera si un ingredient natural cunoscut ca 
„Syricalm”; linisteste si lumineaza zona ochilor.

Cu ANTIPODES KIWI SEED OIL EYE CREAM 
simti o usurare instantanee si te bucuri de efectele de 
racire si calmare ale aloe vera. Cu ajutorul vitaminei 
C, a fructelor de kiwi si a uleiului e avocado, liniile 
fine sunt hranite si vor fi din ce in ce mai putin 
vizibile.
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CUM SA AI O MANICHIURA 
IN TIMP RECORD!

Daca nu ai timp sau rabdare sa 
astepti pana ti se usuca unghiile 

sau nu ai incredere sa ti le faci tu, 
incerca urmatoarele solutii!

1 Pentru o viteza mare in a-ti aplica 
culoare pe unghii, poti folosi ESSIE 

Expressie Polish in All Things 
000! Formula sa din trei: o baza, 
culoare si nuanta cu acoperire 

completa intr-o formula matasoasa, 
are nevoie de doar 60 de secunde 
pentru ca fiecare strat sa se usuce. 
Peria este una care nu are nevoie 

de dexteritate deosebita din partea 
ta, fiind perfecta pentru orice 

neexperimentata.

2 Aceste autocolante - COLOR 
STREET Nail Strips in Trend-
Spotted - sunt facute din oja 

adevarata, presata perfect pentru 
aplicare. Gaseste stickerul potrivit 
fiecarei unghii, indeparteaza orice 
ramasite si apasa! Nu ai nevoie de 

nicio secunda pentru uscare!

3 Zilele in care unghiile artificiale 
te dadeau de gol au trecut, mai ales 
ca IMPRESS Press-On Manicure in 
Flash Mob au aceste „accesorii” de 
infrumusetare de o calitate foarte 

buna, facandu-le rezistente la uzura. 
Forma lor, modul in care au fost 

realizate curbele pentru a se potrivi 
perfect, nu va da  prilejul nimanui de 

a le suspecta ca sunt false.

UNGHII
sanatoase

D I O R 
N A I L 
C R E M E

C N D 
R E S C U E R X X 
D A I L Y 
K E R A T I N 
T R E A T M E N T

C O T E 
T A K E O F F 
T O W E L S

IndIferent de problemele pe care le aI la unghII 
(cutIcule hemoragIce, unghI care se agata) sa 

stII ca nu estI sIngura! normal ca acest lucru nu te 
Incurajeaza, doar ca trebuIe sa stII ca toate problemele 
de acest gen, se pot rezolva! Iata cum!

1 Indeparteaza usor! incearca sa previi deteriorarea unghiei 
printr-o curatare corecta! Acetona pura este foarte uscata, 

un alt tip de indepartor - avand un nivel mai mic de acetona, 
putand functiona la fel de bine. Daca esti in salonul de 
infrumusetare pentru indepartarea gelului, manichiurista 
nu ar trebui sa foloseasca instrumente de metal pentru a-l 
indeparta! Pentru indepartarea gelului, se poate folosi o 
discheta de bumbac imbibata cu remover. In acest fel, se pot 
indeparta si cele mai dificile (aparent) urme de gel!

2 Hidrateaza! Fiecare dintre noi ar trebui sa cunoasca 
necesitatea folosirii uleiului pentru cuticule de cateva 

ori pe saptamana. Este rehidratata pielea si unghia in sine. 
Trebuie aplicat in jurul unghiei, chiar si daca nu ai nimic 
pretentios pe unghii, acest lucru putand fi facut cu usurinta 
printr-un masaj usor.

3 Intareste! Incearca sa faci tot posibilul sa aplici un 
tratament pentru unghii cu uleiuri care contin fotolipide, 

ulei de floarea soarelui sau ulei de migdale, pentru a 
intari unghiile mai mult si a evita sa se rupa, indiferent de 
„tratamentele” ulterioare.
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Cu toate ca variaza, estimarile arata ca intre 10 si 50 de procente din populatia globala dezvolta 
matreata la un moment dat pe parcursul vietii. Pe langa aspectul vizibil neplacut pe care il lasa 
prezenta matretii atat in par cat si pe haine, ea vine insotita si de mancarimi. Care sunt cauzele 

aparitiei matretii si cum o putem gestiona?

Termenul medical pentru matreata este dermatita seboreica si este un tip de inflamatie a pielii care 
este asociata cu uleiurile regasite in scalp. Matreata apare in majoritatea cazurilor la nivelul scalpului, 
dar multe persoane pot dezvolta si la sprancene, gene, pleoape, in jurul nasului si a urechilor. Cele mai 
afectate sunt persoanele cu varste cuprinse intre 15 si 45 de ani.

MATREATA
C a u z e .  G e s t i o n a r e .  S u g e s t i i
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C a u z e

De-a lungul timpului, opiniile privitoare la aparitia 
dermatitei seboreice au fost dintre cele mai variate si s-au 
schimbat odata cu trecerea anilor. La inceputul secolului XX, 
medicina a identificat ca vinovata o ciuperca, dar mai tarziu, in 
anii ’60, a fost considerata o tulburare proliferata, o afectiune 
in care epiderma reproduce mai repede, ceva ca psioriazisul. 
In ultimii 20-30 de ani, a revenit teoria ciupercii, fapt care s-a 
datorat efectului benefic avut de medicamentatia antifungala 
care a redus matreata.

Ce este asociat acum cu matreata este un fel de ciuperca, 
cunoscuta ca Malassezia. Pielea noastra este acoperita cu 
milioane de bacterii, care, in cele mai multe cazuri, sunt 
inofensive. Cu toate acestea, in cazul anumitor persoane, 
Malassezia poate produce enzime care irita pielea, fie prin 
eliminarea grasimilor naturale, fie prin declansarea sistemului 
imunitar, care dezvolta un raspuns proactiv. Cele doua impreuna, 
contribuie la ceea ce numim matreata. Persoanele stresate si 
obosite sunt mult mai predispuse la aceasta stare, vremea rece 
poate agrava pielea uscata si solzoasa.

Poluarea, folosirea excesiva a produselor pentru par si 
echipamentelor de styling, o alimentatie neechilibrata, ingrijirea 
inadecvata a parului, cum ar fi lasarea uleiurilor naturale in 
par pentru mai multe zile, expunerea la apa dura, utilizarea 
constanta a acoperamintelor de cap si anumite medicamente, 
pot duce la aparitia matretii.

G e s t i o n a r e

Una din primele masuri pentru combaterea matretii, este 
folosirea sampoanelor antifungice care contin ketoconazol sau 
piriton de zinc, ce pot combate supraagregarea Malasseziei. 
Poti folosi un sampon cu gudron de carbune care, cu toate ca 
pare de moda veche, este un antifungic puternic.

Exista si medicamente sub forma de lotiuni antifungice care 
combat dermatita seboreica ce apare pe chip si barba. Daca 
antifungicele nu functioneaza, poti lua in calcul o prescpriptie 
pentru steroid, care se adreseaza inflamatiei care declanseaza 
Malassezia. Acestea sunt sub forma de sampoane, creme si 
lotiuni, desi utilizarea pe termen lung a steroizilor, poate subtia 
pielea, de aceea trebuie mare prudenta. Un steroid usor poate 
fi aplicat luni intregi, dar unul mai puternic, poate provoca 
vergeturi, vanatai sau chiar rupturi ale pielii, daca este folosit 
mai mult.

Sunt mult mai indicate cremele nonsteroide, numite 
calcineurin inhibitori, care pot avea grija de simptome, fara a 
cauza probleme in plus pielii.

Din nefericire, nu exista vreun medicament anume sau orice 
altceva care sa garanteze ca vei scapa de ea. Cel mai bine este 
sa inveti ce functioneaza in cazul tau si cum o poti tine matreata 
sub control.

Daca ai astfel de 
probleme, ar trebui 
sa mergi inainte de 
toate la un tricholog 
bun, pentru a avea un 
verdict corect si un 
plan de tratament. 
Pentru un par sanatos 
si un scalp curat, tine 
cont de urmatoarele 3 
sfaturi:

1
Include in 

alimentatia zilnica 
vitamina B si zinc, 
elimina zaharul, sarea, 
transgrasimile. Evita 
alimentele procesate si 
include in alimentatie, 
fructe si legume 
proaspete!

2
In timp ce faci dus, 

foloseste apa calduta 
pentru a curata scalpul 
asa cum trebuie. 
Spala-ti parul zilnic 
sau la doua zile cu un 
sampon usor, si cu 
ajutorul ingredientelor 
naturale, cum ar fi 
arnica, ulei de arbore 
de ceai, aloe vera. 
Evita sa folosesti 
multe tipuri de 
sampoane antifungice 
cu ingrediente ca 
sulfura de seleniu, 
ketoconazol, zinc 
pyrithione, fara 
consultarea in prealabil 
a medicului.

3
Aplica un amestec 

intre nuca de cocos si 
suc de lamaie pe scalp, 
inainte de a-l spala. 
Ajuta la mentinerea 
unui echilibru al PH-
ului scalpului si previne 
aparitia matretii.
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In viata 
este 
suficient 
sa VREI, 
pentru a 
descoperi 
ca POTI!

Cred ca am avut 
intodeauna abilitatea 
de a comunica eficient; 

inca din copilarie reuseam sa 
imi mobilizez colegii in diverse 
activitati, sa imi conving 
parintii, profesorii, prietenii sa 
aleaga ceea ce le propuneam, 
sa ma fac inteleasa indiferent 
de context sau de situatie.

Text : Marta-Iozefina Bencze

Makeup&Hairstyle: Vede Bianca

Foto : Famost
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Pentru ca port un nume mai rar 
intalnit in Romania, eram nevoita de 
fiecare data cand ma prezentam sa imi 
rostesc numele clar si sa atrag atentia 
cum trebuie sa imi fie pronuntat corect 
numele de familie. 

Bencze Marta-Iozefina sunt 
primele cuvinte pe care le rostesc 
cand ma prezint. Sunt o romanca 
care a ales sa traiasca in tara in care 
s-a nascut, desi in sange am si origini 
maghiare, germane si grecesti, prin 
urmare sunt un „cocktail minunat”, 
care imi imbraca personalitatea cu 
cateva caracteristici definitorii. Sunt: 
„dor” romanesc; „determinare” 
ungureasca; „pragmatism” german si 
„spiritualitate” greceasca.

Iubesc tot ceea ce sunt si imi asum 
cu responsabilitate tot ceea ce fac, si 
astfel am energia necesara sa daruiesc 
cu pasiune oamenilor motivatie si fac 
din asta una din principalele mele 
bucurii pe care mi le daruieste viata.

Am 43 de ani si de 29 de ani utilizez 
pentru a ma deplasa un scaun rulant, 
pe care l-am primit ca pe un dar inca 
din adolescenta, dar care m-a facut sa 
privesc viata dintr-o perspectiva noua, 
sa traiesc experiente unice si sa realizez 
ca, in viata este suficient sa VREI, 
pentru a descoperi ca POTI!

Activez de aproape 20 de ani in 
domeniul neguvernamental si lucrez cu 
tinerii, persoanele cu dizabilitati fizice, 
senzoriale si/sau asociate precum 
si apartinatorii acestora, organizatii 
nationale si internationale de tineret 
sau/si pentru persoane cu dizabilitati.

Sunt licentiata in drept si am absolvit 
un master in Dreptul European al 
Afacerilor; acreditata ANC ca formator, 
manager de proiecte, inspector resurse 
umane si fundraiser.

Sunt o activista pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilitati si vreme de 
un an am detinut functia de presedinta 
a Consiliului de Monitorizare a 
implementarii Conventiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilitati, 
scopul sau principal fiind acela de 
a monitoriza, promova si proteja 
drepturile persoanelor cu dizabilitati 
aflate in institutii rezidentiale publice si 
private din Romania.

Mi-au placut intodeauna 
provocarile, iar in 2011 am scris 
cartea motivationala “Personalitati 
cu handicap care au influentat 
istoria”, in care sunt prezentate 100 
de personalitati cu handicap din 
intreaga lume care au influentat 
istoria prin realizarile exceptionale 
in domenii, precum: stiinta, arta, 
cultura, sportul. Asa a aparut si primul 
seminar motivational, “Personalitati 
cu handicap care au influentat istoria”, 
pe care il sustin din 2012 in cadrul 
institutiilor de invatamant, avand ca 
scop prezentarea cartii, dar lanseaza 
si o provocare elevilor pentru a-si 
schimba viata prin valorificarea 
potentialului individual oferind 
fiecaruia o experienta unica.

Pana in prezent peste 3000 de elevi/
studenti, din Galati si Bucuresti, cu 
varste cuprinse intre 9 - 26 ani au 
participat la acest seminar. Sunt 
fericita ca dupa fiecare seminar, 
chiar daca sunt obosita, reusesc sa 
citesc feedback-urile tinerilor, care 
reprezinta darul lor pentru mine si 
realizez ca ei ma percep exact asa cum 
sunt eu, femeia Marta-Iozefina, plina 
de energie, vesela, pozitiva, calda 
autentica si UNICA!

Din pacate, constat ca tinerii nu au 
incredere in ei, se confrunta cu situatii 
diverse si nu gasesc suport emotional, 
in primul rand in familie, nu se iubesc 
si nu se accepta exact asa cum sunt, 
nu isi constientizeaza unicitatea, au o 
conceptie nerealistã despre sine.

Consider ca orice om are nevoie 
de inspiratie la un moment dat in 
viata pentru a reusi. Suntem datori 
copiilor nostri sa investim mai mult 
in dezvoltarea lor personala, ei sunt 
medicii, juristii, inginerii, tamplarii, 
conducãtorii … de maine!

... constat ca 
tinerii nu 

au incredere 
in ei, se 

confrunta 
cu situatii 

diverse si nu 
gasesc suport 
emotional, in 
primul rand 

in familie, nu 
se iubesc si 

nu se accepta 
exact asa cum 

sunt,  ...

... am 
constientizat 

ca am un 
impact 

emotional 
asupra 

oamenilor, 
impact ce-i 
poate ajuta 

sa aleaga, sa 
se schimbe, sa 

se dezvolte, 
sa se formeze 

si chiar sa 
se reorienteze 

profesional. 
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Datorita implicarii sociale, 
experientei personale, precum si 
cresterii nivelului de dezvoltare 
personala, am constientizat ca am un 
impact emotional asupra oamenilor, 
impact ce-i poate ajuta sa aleaga, sa se 
schimbe, sa se dezvolte, sa se formeze 
si chiar sa se reorienteze profesional. 
Astfel, in ultimii zece ani am sustinut 
seminarii motivationale, pe diverse 
teme si in 2016 am lansat seminarul 
motivational “Ea, Femeia? Este despre 
TINE!” 

Este un seminar motivational 
dedicat femeilor carora eu le 
impartasesc experientele ce mi-au 
schimbat viata, modul de a gandi si 
de a actiona constructiv pentru a-mi 
atinge fiecare vis cu fortele proprii.

Sunt intrebata mereu despre ce 
este vorba in seminarul “Ea, Femeia? 
Este despre TINE!” si de fiecare data 
raspund: “TREBUIE SA FII IN SALA 
PENTRU A SIMTI!”.

Practic, femeile pornesc impreuna 
cu mine intr-o calatorie in care le 
impartasesc, fara temeri si fara masti, 
experientele prin care poate sa treaca 
o femeie, cat de importanta este 
frumusetea interioara si exterioara, ce 
rol au modelele de viata si de ce avem 
nevoie uneori de motivatie pentru a ne 
impulsiona sa facem cele mai inspirate 
alegeri.

Seminarul motivational “Indrazneste 
sa fii tu!” dedicat angajatiilor din 
companii, a pornit de la ideea ca 
angajatorii trebuie sa investeasca in 
dezvoltarea personala si evolutia in 
cariera a angajatilor, acestea fiind 
aspecte vitale in motivarea lor, acest 
fapt ducand la cresterea eficientei 
companiei. Prin acest seminar, ofer 
posibilitatea angajatorilor de a construi 
o relatie pe termen lung cu angajatii lor 
oferindu-le o motivatie nonfinanciara 
de recunoastere si rasplatire pentru 
implicarea lor in dezvoltarea 
companiei.

Din punct de vedere economic, 
politic, social trecem printr-o perioada 
extrem de “tulbure” si asta ne 
afecteaza activitatea si performanta 
atat la nivel macro cat si la micro, 
tocmai de aceea am ales sa ofer acest 
seminar motivational prin implicarea 
companiei intr-o activitate de CSR 
(responsabilitatea sociala corporatista) 
si pentru a beneficia de avantajele 
fiscale ce se impun.

De sapte ani sunt formator, am 
peste 2.500 de ore de vorbit in public, 
am format cu succes adolescenti, 
studenti, profesori prin diverse 
proiecte, in public speaking.

Dezvoltarea 
personala nu 
se intampla 
peste noapte, 
doar daca 
citesti o carte 
si mergi la 
doua cursuri 
si patru 
conferinte 
motivationale! 
Dezvoltarea 
personala este 
despre suma 
propriilor 
experiente 
personale si 
profesionale, 
cartilor pe 
care le citesti, 
oamenilor 
pe care ii 
intalnesti, ...
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In fiecare zi ma lovesc de aceasta 
replica: “Stiu ce trebuie sa zic, dar 
din cauza emotiilor ma blochez cand 
vorbesc in public”. Este firesc sa avem 
emotii cand vorbim in public, dar daca 
in fiecare zi investim in dezvoltarea 
noastra personala, rezultatele nu vor 
intarzia sa apara, va asigur!

Sugestia mea este “sa vezi cum se 
face”, “sa inveti cum sa faci” , “sa te 
pregatesti”, “sa repeti, repeti, repeti”, 
“sa spui DA la fiecare oportunitate 
care ti se ofera de a vorbi in public”! 
Doar exersand frecvent, vei putea 
sa te bucuri de rezultatele evolutiei 
tale! Porneste de la ideea ca VREI sa 
comunici eficient si sigur ai sa POTI sa 
vorbesti in public, sa iti imbunatatesti 
considerabil mesajul pe care il 
transmiti atat in viata de zi cu zi, cat si 
la locul de munca, sa comunici eficient 
cu echipa pe care o coordonezi, sa iti 
sustii un Pitch in care sa fii extrem de 
convingator si capabil, sa iti gestionezi 
emotiile si sa iti poti promova 
produsele/serviciile din portofoliu cat 
mai profesionist.

Dezvoltarea personala nu se 
intampla peste noapte, doar daca 
citesti o carte si mergi la doua cursuri 
si patru conferinte motivationale! 
Dezvoltarea personala este despre 
suma propriilor experiente personale 
si profesionale, cartilor pe care le 
citesti, oamenilor pe care ii intalnesti, 
cat de des alegi sa iesi din zona de 
confort, dorinta ta de a evolua!

Abilitatea de a vorbi in public te 
ajuta sa te dezvolti indiferent de “rolul” 
pe care il ai, astfel in luna martie a.c 
am lansat programul “reSTART în 
public speaking”, care se adreseaza 
antreprenorilor, angajatilor, liber 
profesionistilor, trainer-ilor, studentilor 
care aleg sa investeasca in dezvoltarea 
lor personala. 

Programul “reSTART în public 
speaking”, are PATRU ateliere:

Increderea, vocea si dictia!

10 sugestii pentru un discurs de 
impact!

10 pacate ale limbajului non-verbal!

10 greseli pe care sa le eviti cand 
creezi un PPT!

Fiecare atelier dureaza trei ore, iar 
investitia ta este de 100 lei/atelier.

Pentru a te inscrie la atelierul/ele 
la care doresti sa participi trebuie 
sa soliciti formularul de inscriere la: 
martaiozefina.bencze@gmail.com.

Dupa ce primesc formularul de 
inscriere, trimit continutul, tematica si 
abilitatile dobandite/atelier.

Data si intervalul orar in care se va 
derula fiecare atelier o anunt dupa 
ce se formeaza o grupa de maxim 12 
persoane/atelier. Nu lucrez cu grupe 
mai mari de 12 persoane deoarece 
este importanta interactiunea cu toti 
participantii, merg pe ideea ca ei au 
nevoie de timp pentru a aplica ceea ce 
le transmit.

De ce sa alegi sa participi la 
atelierele din cadrul programului 
“reSTART în public speaking”?

Informatia pe care o livrez se 
bazeaza pe suma experientelor mele 
ca speaker motivational si consider 
ca, pentru a fi credibili cu ceea ce 
livram, trebuie sa o facem din proprie 
experienta. Daruiesc energie, motivatie, 
impact pozitiv si am abilitatea de a ma 
modela dupa nevoile tale!

Principalele abilitati pe care le poti 
dezvolta, daca participi la ateliere:
 Capacitatea de comunicare, 
ascultare activa, observare, 
receptivitate a speakerului;

 Capacitatea de a creste gradul de 
interes si participare si de a mentine 
atentia la cote maxime;

 Capacitatea de persuasiune si 
influenta prin tehnici si instrumente 
specifice;

 Capacitatea de a gestiona dialogul 
interior intr-un mod favorabil in timpul 
livrarii discursului;

 Dezvoltarea creativitatii si a 
improvizatiei;

 Imbunatatirea dictiei si a pronuntiei 
cuvintelor; Variatiunile vorbirii: 
tonalitate, dictie, ritm, volum;

 Utilizarea tehnicilor verbale, 
paraverbale si nonverbale de captare a 
atentiei;

 Pregatirea si implementarea cu 
succes a unui discurs;

 Stapanirea tehnicilor de gestionare a 
emotiilor de dinainte de discurs.

Dezvoltarea personala este despre TINE, despre ce vrei TU sa devii!

http://martabencze.ro/
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d aca viata ta devine mai ocupata si mai stresanta, ai putea incerca sa practici 
mindfulness, dar daca sunt probleme cu disciplina, e posibil sa nu fi ajuns la ceea ce 

ti-ai dorit. Iar pentru acest lucru, trebuie sa te concentrezi pe ceea ce te inconjoara, sa-ti 
creezi un mediu adecvat. Calmarea mintii iti stimuleaza sistemul imunitar si circulatia, 
iti curata meridianele energetice si ajuta la eliberarea emotiilor in corp si minte, ca furie, 
stres, traume. Ar trebui sa incerci sa faci acest lucru cat poti de des, iar daca nu prea 
poti ajunge la astfel de cursuri, poti cauta pe internet diverse sfaturi, secrete, pentru a-ti 
imbunatati tehnica.Despre tine
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Incepem o noua serie de articole, 
povesti frumoase despre o 
societate de succes in care fiecare 
dintre noi a uitat sa priveasca 
in jur, sa priveasca  cerul, sa 

aiba mai mult timp pentru el, pentru 
familie, sa se bucure de natura, de 
ciripitul pasarilor, sa inteleaga sensul 
vietii si sa se bucure de lucrurile mici.

Si da, bucuriile vietii vin din lucrurile 
marunte. Chiar si banalul uitat pe 
geamul larg deschis, respirand un strop 
de primavara, bucuria de a sta in soare 
si a simti libertatea de miscare, lipsa 
unei imbratisari si a vietii cotidiene, ne-
au schimbat intr-un timp scurt.

O SOCIETATE ORICUM MULT PREA EGOISTA,
PREA GRABITA, PREA INDIFERENTA ...

Am bandajat pamantul si ne-am luat mastile! Si eu mi-
am luat o altfel de masca, sub care nu ma ascund! Nu o 
masca a falsitatii, nu una a ignorantei, nu una care sa ma 
protejeze de virus! Ci o masca care sa va lase sa vedeti 
dincolo de ea, omul!

Eu sunt Beatrice, omul care vrea sa scrie povestile 
a zeci de oameni si sa strige „Romania, Trezeste-te”! 

Incep prin a va spune ca fiecare dintre noi suntem 
motorul acestei societatii. Suntem un lant infinit, un 
domino care se darama prin ignoranta. Atat timp cat de 

vei gandi doar la tine, fara sa te gandesti la cei din jur, din start ai pornit 
gresit! 

Trebuie sa ne angrenam unii pe altii! Noi sa fim motorul societatii, fara sa 
asteptam solutii majore din partea statului. Statul care ar trebui sa afle cum 
trebuie sa gaseasca solutiile si care sunt cele mai afectate categorii, sa faca 
ceea ce fac eu: sa ia pulsul, sa afle nevoile oamenilor, a micilor intreprinzatori 
si a artistilor independenti in mod deosebit, care sunt  o categorie 
insemnata. Desigur, nu trebuie sa uitam si categoria celor fara venituri.

Indiferent cum privim problema, daca asteptam ca statul sa rezolve 
problemele, iar economia sa nu fie afectata, ne hazardam pe un teren minat!

ROMANIA, TREZESTE-TE! Covid-19
text : Beatrice Lianda dinu
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Prima categorie de care ar trebui  guvernul sa se ingrijeasca, ar 
fi artistii independenti (pictori, sculptori, graficieni, artisti plastici, 
jurnalisti, etc), dar si micii intreprinzatori. Ei vor fi categoria cea 
mai afectata, pentru ca lor, nici inainte nu le mergea stralucit.

Si merita intaietate, pentru ca atat de mult timp nu au avut loc 
in piata de mai marile companii sau branduri. Asadar, nu cu cei 
carora si pana acum le mergeau afacerile, aveau profit, angajati 
multi, vanzari la export, etc, trebuie sa incepem, ci cu acestia mici! 
Aceasta categorie, trebuie sustinuta si ea, dar in transa 2. Noi, 
societatea, avem o responsabilitate fata de ei mai mare decat statul!

NU UITATI: ceea ce sadim, vom culege!
Virusul Covid-19 a sadit in noi nesiguranta, egoism si indiferenta! 

Sa nu ne lasam condusi de aceste sentimente! Sa construim deja o 
societate, care, dupa aceasta situatie, sa devina mai puternica! 

In cadrul rubricii Romania Trezeste-te,vei cunoaste povestea 
multor oameni din diverse domenii de activitate. Vom afla 
inceputul afacerilor lor, dar sa ii ajutam ca acesta sa nu fie finalul! 
Tu esti cheia! Noi toti suntem motorul!

Eu sunt Beatrice, omul care vrea sa scrie povestile a zeci de 
oameni si sa strige „Romania, Trezeste-te”!

Va intrebati ce e de facut? Multe! Eu si tu, si tu, si tu - suntem 
un intreg arsenal de putere, idei si speranta. Ca sa punem umarul 
si sa nu oprim motorul societatii romanesti, trebuie sa sustinem 
sectorul privat si artistii independenti. Eu sunt unul dintre ei!

Gandeste-te! Continua sa cumperi ceea ce in mod normal iti 
era in fiecare zi rutina. Cafeaua de dimineata de la chioscul din 
strada, pranzul la restaurantul tau favorit, prajitura de la cofetaria 
aflata la parterul blocului?  Stai acasa, dar acum este momentul 
potrivit pentru a-ti cauta cadoul de Paste si cu siguranta celor 
dragi! Cumpara tabloul unui pictor! Si el cu siguranta are nevoie 
de sustinerea ta! Cumpara-ti o rochie de la un designer sau piesa 
vestimentara a unui artist! Cu siguranta sotul tau va aprecia cand 
vei radia! Chiar daca stam in casa, macar sa fie sarbatoare prin 
noi si daca totusi vrei sa ramai in pijama, comanda-ti lenjeria  
personalizata! Indiferent cum, gandeste-te ca noi suntem motorul 
acestei societati! Daca noi nu facem ca rotitele sa se invarta, cand 
vom iesi din aceasta situatie, criza economica te va afecta si pe tine 
- cel care crezi ca tu ai destul si iti este bine! 
Nu te opri din a sustine chiar de acasa societatea! De la cel mai mic 
la cel mai mare!
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P rimul articol din seria ROMANIA, TREZESTE-TE este dedicat unui om care se 
incadreaza profilului de artist. dar si mic intreprinzator. Imi doresc sa aducem 
in fata voastra munca, pasiunea si daruirea. Arta romaneasca trebuie sustinuta, 
asadar o aducem in fata cititorului in cea mai simpla forma: realitatea!

Sa cunoastem cateva detalii din spatele povestii, nu in ultimul rand a celui care le 
creeaza. Piesele de mobilier unicat masive dar si constructiile de gradina, reprezinta 
subiectul principal si aducem in fata voastra unul dintre antreprenorii romani care 
au nevoie sa fie sustinuti de societate, mai ales acum, cand situatia economica se 
inrautateste tot mai mult!

R O B E R T 

F E J E S

interviu

Material realizat de Beatrice Lianda Dinu
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Beatrice Lianda Dinu: Cum a inceput Bussines-ul?
Robert Fejes: Am primit o oferta de lucrare si de-acolo a izbucnit ideea! O 
provocare care a condus spre pasiune si succes!
Beatrice Lianda Dinu: Care sunt clientii carora va adresati?
Robert Fejes: Clientii care sunt atrasi de mobilierul rustic unicat! Cei care adora 
piesele din lemn masiv.
Beatrice Lianda Dinu: De cand sunteti pe piata romaneasca?
Robert Fejes: De aproape 2 ani, pasiunea mi-a devenit meserie.
Beatrice Lianda Dinu: Care sunt problemele cu care va confruntati acum?
Robert Fejes: Au  fost si vor fi intotdeauna: marketingul si vanzarea.
Beatrice Lianda Dinu: Care credeti ca sunt solutiile care v-ar ajuta sa iesiti 
din impas?
Robert Fejes: In prima faza, vanzarea obiectelor din stoc. Lipsa de comenzi ... in 
acest moment este primul impas. Imi sta agentul ca nu pot prelua materia prima 
- acesta este al doilea impas. Accept comenzi din cele mai dificile ... dupa o poza 
... dupa desen tehnic, asta mai rar se intampla, doar daca este vorba de terase sau 
foisoare.
Beatrice Lianda Dinu: Cum puteti fi gasit? In ce oras sunteti?
Robert Fejes: La sediul firmei Barbul - Zetea srl  intrarea la statia ITP ) Viile Apei 
in Maramures! 
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CONSTRUIESTE O MINTE CREATIVA
Gandirea inovativa este ca un antrenament de intarire pe creier, 

ajutand la eliminarea stresului si dezvoltarea abilitatilor inovatoare si 
de rezolvare in mod original a problemelor.

Cand ne gandim la creativitate, mintea ni se duce la ceva care are legatura 
cu actul artistic, pictura, poezie, cantat la un instrument. Doar ca, este 

mai mult decat atat, in psihologie, termenul creativ se refera la generarea 
ideilor inedite si utile, iar beneficiile acestei abilitati sunt variate si 

universale. A-ti gasi drumul in ceea ce vrei sa faci, a veni cu o idee stralucita 
in cadrul unei sedinte de brainstorming, sunt legate tot de creativitate.
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10 MINUTE

Cele 5 - 10 minute inainte sa adormi sau 
dupa ce te trezesti, sunt cele in care creierul 
dispune de cea mai mare creativitate. 
Acestea sunt numite stari hipnagogice si 
hipnopompice, moment in care undele alfa 
ale creierului - care cresc concentrarea si 
undele theta ale creierului - care calmeaza, 
sunt active in acelasi timp, lucru care este 
destul de rar in mod obisnuit pe parcursul 
zilei. Este o stare de vis - suficient de 
adormita incat sa poti gandi „out of box” fara 
autocenzurarea cauzata de partile rationale 
ale creierului, dar destul de alerte incat sa iti 
amintesti gandurile si ideile, pe care sa le poti 
folosi mai tarziu.

Pentru a atinge maximul creativ in aceasta 
perioada, trebuie sa ai la indemana ceva de 
scris si o hartie sau un carnetel langa pat. 
Scrie orice ganduri ai in aceste 5-10 minute, 
fiind mult mai usor sa aplici anumite idei 
creative care iti vin in minte, in timp ce undele 
creierului functioneaza peste orarul obisnuit. 
Poti de asemenea sa iei in calcul si problemele 
si blocajele mentale inainte de culcare, fiind 
posibil sa fii mult mai lucid si sa vezi lucrurile 
mult mai clar cand te trezesti.

O NOUA PERSPECTIVA

Ai parte de cea mai buna gandire creativa 
cand este in afara gandirii tale; a fi nou in 
privinta unei probleme sau situatii, inseamna 
ca ai sanse mult mai ridicate sa te angrenezi 
in modul de gandire care produce acele 
momente de revelatie. Pe masura ce devii mai 
familiar, opresti acele parti ale procesului.

Iar pentru utilizarea acestei strategii, 
gandeste mai mare, la o scara mai larga! Cand 
esti la o sedinta de brainstorming, genereaza 
mai multe idei decat o faci in mod normal, 
oamenii gandind de obicei 1-2 concepte, 
dupa care, isi aleg unul. Doar ca de obicei, 
aceasta idee este una normala. Nu trebuie 
sa te opresti doar la 2 idei, ci dimpotriva: 
genereaza cat mai multe! Ai mari sanse sa 
oferi idei proaste, doar ca aceasta metoda te 
va obliga sa fii creativ si sa vii cu ceva inedit. 
De regula, omul este atat de „indragostit” 
de ideea care ii place cel mai mult, incat 
nu-i vede si defectele. Daca ai o a doua idee, 
esti entuziasmata de ea, dar ai o suficienta 
distanta incat sa ii vezi dezavantajele si sa le 
faci fata.

MEDITATIA GHIDATA

Practicand mindfulness - activitate 
cunoscuta ca monitorizare deschisa, 
stimuleaza gandirea creativa! Intr-un studiu, 

doua grupe de persoane au facut meditatie 
timp de aproape o ora intr-o saptamana, 
cerandu-li-se sa gaseasca cat mai multe 
utilizari ale stiloului. Cei care au folosit 
metoda de monitorizare deschisa, au venit 
cu mai multe idei, comparativ cu cei care 
au facut alte forma de meditatie, atentie 
focalizata, care se concentreaza pe subiect 
sau o anumita parte a lui.

Oamenii de stiinta afirma ca monitorizarea 
deschisa incurajeaza ceea ce ei numesc 
gandire divergenta, genul pe care il folosesti 
pentru generarea ideilor creative. Acest lucru 
inseamna ca tu, in mod inconstient, incepi 
sa vezi ca toate ideile au o „greutate” egala, 
dandu-ti timp sa la evaluezi.
Insight Timer este o aplicatie care te poate 
ajuta in acest sens!

NATURA SI RACOAREA

A fi afara, sporeste procesul creativ, adultii 
avand un procent cu 50% mai mare la un test 
de creativitate dupa un interval de 4-6 zile de 
calatorie, conform specialistilor (Universitatea 
din Utah). Alte studii spun ca atunci cand 
esti afara, este afectat cortexul prefrontal, 
partea creierului implicata in functii ca 
rezolvarea mai multor probleme in acelasi 
timp (multitasking) sau rezolvarea in sine a 
unor probleme.

Linistea poate incuraja gandurile creative, 
iar cortexul prefrontal tinde sa fie mai putin 
activ cand oamenii sunt angrenati in activitati 
ca improvizarea muzicii, de exemplu. Poti 
merge afara pentru cel putin 30 de minute, 
pentru a profita de beneficii.

PASIUNEA ARTISTICA

Desenul, scrisul, fotografia, pot ajuta 
partea creativa a creierului, ceea ce poate 
usura accesul in fiecare arie a vietii tale. Un 
fapt interesant este acela ca specialistii cred 
ca Galileo a descoperit ca sunt munti pe luna, 
pentru ca el insusi i-a desenat. A inteles ca 
umbrele vazute de el sunt munti si cratere. La 
fel si daca faci stand-up comedy, ti se poate 
consolida abilitatea de a gandi in picioare 
in cadrul diverselor sedinte. Fotografiile pot 
atenua atentia la detalii.

Activitatile inutile ca mazgalitul sau a visa 
fara vreun sens ziua, au propriile avantaje. 
Iti lasi mintea sa rataceasca, iar examinarile 
RMN au aratat ca, cu cat mintea este mai 
departe, conexiunile sunt mai mari intre 
zonele indepartate ale creierului. Petrece-ti 
cateva minute facand ceva fara sa ai ceva 
in minte sau priveste pe fereastra, sau fa o 
mica plimbare fara un scop anume - doar sa-ti 
limpezesti gandurile!

Fara creativitate, nu 
putem evolua, nu putem 

merge mai departe, 
creativitatea insasi este 

un element care ne aduce 
bucurie si imbunatatire 
vietii noastre. Conform 

specialistilor, creativitatea 
este o parte critica din 

sanatatea creierului; sunt 
angrenati lobii frontali, 
care reprezinta cea mai 

mare parte a creierului, ei 
jucand un rol important 

in rezolvarea problemelor, 
in memorie, judecata si 

capacitatea de a comunica 
emotii. Daca nu gandesti 
creativ, respectiva parte 

incepe sa se degradeze, la 
fel ca orice muschi din corp 

care nu este antrenat.
Multe studii au concluzionat 

faptul ca cei care iau 
parte la activitati creative, 

au amintiri mai bune si 
dezvolta abilitati mai bune 

comparativ cu cei care 
nu le au. Artele creative 

„traditionale” ca muzica, 
dansul, pictura, scrierea 

expresiva, au alte beneficii 
sanatoase, reducand 

nivelul de anxietate si stres. 
Oferind imense beneficii 

mintii si corpului pe care le 
poate da creativitatea, este 

de datoria ta sa descoperi 
cele mai bune metode de 
a-ti energiza creativitatea 

creierului.
Iar daca vrei sa te simti mai 
puternic si fericit, parcurge 

randurile urmatoare si cu 
putina practica, vei reusi sa 
iti intaresti partile creative 

ale creierului.
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CUM TREBUIE PROCEDAT? In continuare ...

Schimba gandirea!
Ce tine pe loc cu adevarat oamenii sa faca o schimbare pozitiva 

este indoiala. Ne gandim ca poate nu ne reuseste sau poate ne 
merg rau lucrurile. Solutia in acest caz este de a-ti spune tie intr-
un mod ferm, ca detii controlul. Cand esti hotarat si gestionezi 
lucrurile pentru ca stii ce vrei, vei gasi multe posibilitati sa rezolvi 
situatiile in cele mai bune moduri. Vei scapa de frica incertitudinii si 
te vei simti mult mai puternic!

Pune intrebari!
Cand facem modificari/ schimbari suntem de multe ori in 

situatia in care nu stim in ce ne-am bagat si suntem ezitanti in a 
afla. Nu mai sta nicio clipa si intreaba-i pe cei in masura, exact 
ce trebuie facut! Daca ai auzit de la un prieten ca a reusit ceva, 
intreaba-l cum a auzit de acea oportunitate, unde s-a informat, 
cu cine a vorbit, care au fost pasii de urmat! Poate ca nu vei 
obtine toate informatiile, dar ai o idee despre ce este vorba si mai 
important, ai cel putin un punct de plecare in propriul demers. In 
plus, Google poate fi un prieten foarte bun!

Accelereaza la maxim!
Ce ceva timp in urma, specialistii sfatuiau ca schimbarile sa 

se faca la anumite intervale de timp, o schimbare la o anumita 
perioada. Conform unui studiu publicat in Frontiers in Human 
Neuroscience, exista beneficii daca faci o schimbare radicala! 
Oamenii de stiinta au revizuit rutina oamenilor - somn, mancat, 
consum de alcool. Comparand cu alte studii, cele in care 
persoanele faceau cel putin o schimbare in viata, s-au bucurat de 
imbunatatiri in privinta starii de spirit si a stresului - de doua ori mai 
mult. Ce trebuie sa intelegem este faptul ca suntem mai flexibili si 
adaptabili schimbarilor, mai mult decat credem.

Schimbarea este in cazurile cele mai fericite, incantatoare. 
Stiinta arata ca iti stimuleaza creierul, iti largeste perspectiva 
si iti creste performanta. Si daca o faci in cele mai 

neasteptate momente, fie ca e locul tau de munca, antrenamentul, 
relatiile interumane, o schimbare majora poate fi puternica. Se 
deschid usi catre noi oportunitati, abilitatile tale trec la alt nivel si 
vei constientiza mai bine ca oricand, ca poti face fata schimbarilor.

Luam in considerare orice loc de munca ... la inceput este bine, 
spiritul competitiv este unul bun, sanatos, doar ca, dupa ceva timp 
si aici depinde de la o persoana la alta, se instaleaza rutina si locul 
de munca poate deveni sufocant ... cel putin. In acel moment, este 
necesara o schimbare! Si daca faci acest pas, vei da dovada de o 
mentalitate puternica si incredere in propriile forte. O astfel de 
schimbare te ajuta sa evoluezi, sa cresti si sa reusesti.

RENUNTA CAT ESTI IN VARF !
(la locul de munca?)



A P R I L I E  2 0 2 0 123

Strategii pentru somn

A nu avea aparte de suficient somn, poate face ca totul sa par 
mai greu, chiar daca in realitate, nu este. Pentru o zi, acest lucru 
nu e nicio problema; dormi in noaptea urmatoare cat trebuie 
si iti revii. Dar cercetarile au aratat ca, daca esti inconstanta in 
privinta somnului, mai ales cand in ziua imediat urmatoare ai 
un eveniment care necesita efort, ai mari sanse sa te fi sabotat 
singura.

Lipsa somnului are un impact real asupra concentrarii pe un 
scop anume si reduce furnizarea energiei catre creier. Rezistenta 
mentala si efortul scad, ceea ce reduce performanta. Ceea ce 
este bun si simplu, este faptul ca, daca tu constientizezi faptul 
ca lipsa somnului iti afecteaza performantele si iti intarzie 
atingerea scopurilor, acest lucru te va ajuta sa sa iti incarci din 
nou bateriile, punand in prim plan: odihna.

Mananca carbohidrati cand trebuie!

A fi doar putin infometat este ce iti trebuie, acesta fiind un 
semn fizic catre creier ca trebuie alimentatie inainte de a merge 
mai departe. Pe de alta parte, sentimentul de satietate, pune 
corpul in repaus. Pentru a-ti satisface apetitul si a-ti stimula 
starea de spirit, mergi pe alimente bogate in carbohidrati, ca 
painea si pastele. Ele elibereaza glucoza foarte repede, ceea 
ce iti da energie intr-un timp foarte scurt. Alimentele bogate 
in grasimi ca avocado, au nevoie de mai multa energie pentru 
a digera, ceea ce poate directiona energia departe de creier 
si duce la o perceptie mai mare a efortului. Trebuiesc evitate 
mancarurile grase inainte de o activitate ce necesita efort si 
productivitate. In cazuri de urgenta - daca te situezi la o linie 
sensibila in privinta sentimentului de foame, o banana este 
perfecta.

Cafea sau ceai negru

O ceasca de cafea sau ceai negru nu doar ca te poate 
revigora, dar te poate ajuta in gestionarea sarcinilor. Cafeina 
reduce nivelul adenozinei din creier, un emitator neuro care iti 
da stare de somnolenta. Cum oboseala mentala este usurata, 
sarcinile vor parea mai putin dificile, anumite bauturi zaharoase 
putand avea acelasi efect. Adultii care au consumat 25 grame 
glucoza cu 10 minute inainte de un test de memorie, au fost mult 
mai concentrati, comparativ cu cei care au baut ceva fara zahar. 
Cercetatorii nu cunosc faptul ca alte forme de zahar, ca zaharoza 
din zaharul de masa, fructoza din fructe, ofera aceleasi rezultate.

Fa-ti antrenamentele care te provoaca!

Exersand regulat, mai ales cand iti place ceea ce faci, te 
poate face sa simti respectivele exercitii mult mai usoare. 
Conform oamenilor de stiinta, 30 de minute de sarcini cognitive 
care i-au extenuat mental pe multi, nu au avut niciun astfel de 
efect asupra unor ciclisti de elita. Si acest lucru se pare ca se 
datoreaza faptului ca atunci cand iti antrenezi fizic corpul, iti 
antrenezi si creierul, devenind mai rezistent la oboseala mentala 
si mult mai conectat la sarcinile care necesita mai mult efort. 
Orice activitate fizica, va avea acest efect si va reduce perceptia 
despre efort. Tu trebuie doar sa continui sa faci aceste exercitii 
fizice, sa ridici mai greu, sa alergi mai repede, totul pentru a fi - 
inainte de toate - un performer mental.

Motivatia nu este un joc mental. Cercetarile au aratat ca ceea ce mananci, cat dormi si cum o faci, alaturi de 
alti factori, pot avea un impact direct asupra ceea ce faci. Aceste influente fizice afecteaza ceea ce este cunoscut ca 
perceptie a efortului sau cat de mult crezi ca o anumita actiune va dura, ceea ce va determina cat de mult efort vei 
pune in ceea ce faci.

Creierul evalueaza dificultatea unei sarcini sau a unui obiectiv, bazandu-se pe starea ta fizica. Foloseste 
semnale care arata cat de infometat esti sau cat de obosit, pentru a determina daca activitatea fizica merita efortul 
cerut. De exemplu, daca esti epuizat, creierul poate evalua ca a merge la sala cere mai multa energie decat ai avea 
parte dupa un ciclu complet de 8 ore de somn; in consecinta, iti va fi mult mai greu sa te convingi sa mergi la sala.

Iar pentru a-ti pastra motivatia ridicata, ai nevoie ca perceptia efortului sa fie scazuta. CARE AR FI 
STRATEGIILE PENTRU ACEST LUCRU, PENTRU CA TU SA ITI ATINGI SCOPURILE?

GASESTE-TI DRUMUL!
Ti-ai ales un scop si esti pregatita sa-l atingi. Cum poti prelungi acest moment, in asa fel 

incat sa fii pregatita oricand de altele?
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ESTE DESTUL DE DIFICIL SA DETECTEZI SEMNELE UNUI ABUZ EMOTIONAL, 
MAI ALES CAND ESTI IMPLICATA IN MOD DIRECT. DACA ESTI INTR-O RELATIE 
CU O PERSOANA NARCISISTA, ESTE SI MAI DIFICIL, PENTRU CA ABUZUL DE 
REGULA, ESTE SUBTIL SI PROGRESIV.

Semnele subtile de abuz

Relatiile abuzive, abuzurile narcisiste, pot fi numite „abuzuri invizibile”, pentru ca astfel 
de abuzuri emotionale si psihologice nu lasa urme fizice. Din multe puncte de vedere, 
acest lucru le face mai periculoase, deoarece sunt mai greu de observat. Daca banuiesti 
ca esti manipulat de partener, cauta semne subtile, inclusiv sentimentul de subminat 
sau neacceptat. Relatiile abuzive pot fi cu urcusuri si coborasuri si te pot lasa obosit sau 
epuizat emotional. Simtindu-te nesigur, amenintat sau ca partenerul tau este imprevizibil 
sau de neincredere, toate sunt semne ale unei relatii toxice. Poti rata aceste semne 
de avertizare daca cel de langa tine iti arata dragoste, cadouri, complimente, scuze si 
promisiuni, un mod de a compensa excesiv. Capul tau este un amestec de emotii. Dar e 
important sa ramai cu picioarele pe pamant in timp ce incerci sa tii pasul ce se intampla. 
Fii realist cu privire la modul in care esti tratat!

RELATII TOXICE

F STIL DE VIATA 
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GRANITELE - ABSOLUT NECESARE

Relatiile sanatoase se bazeaza pe anumite limite 
sanatoase, capabile sa protejeze ambele parti de anumite 
lucruri toxice. Doar ca, aceste limite trebuie sa te reflecte 
pe tine, valorile tale si ceea ce este important pentru tine; 
iar tu, trebuie sa comunici partenerului sau prietenului, daca 
aceste limite sunt depasite. Aceste granite ii lasa pe cei din 
jur in general sa cunoasca aspectele care te deranjeaza, 
dar acest lucru nu inseamna ca respectiva persoana nu va 
mai face acest lucru sau ca se va schimba. A stabili limite, 
nu inseamna ca vei controla pe cei din jurul tau sau ca te 
vei certa neaparat - doar ca acest lucru se intampla daca 

aceste limite sunt depasite in mod constant 
sau voit. Ia in calcul aceste granite, avand 
cunostinta de anumite comportamente ale 
celor cu care interactionezi! De asemenea, 
a spune cuiva cum te simti atunci cand 
esti mintita, nerespectata, iti poate intari 
experienta.

LUCREAZA LA SANATATEA MENTALA!

Potrivit specialistilor, a lucra la respectul 
de sine si propria incredere, practicand 
exersarea ingrijirii de sine si imbunatatind 
granitele personale, poate ajuta la 
schimbarea dinamicii unei relatii. Trebuie 
sa te urmaresti pe tine, sa-ti imbunatatesti 
starea de bine, asta in detrimentul incercarii 
de a-ti schimba partenerul sau a-l manipula 
pentru a ajunge la un numitor comun. 
Daca faci acest lucru din motive gresite, se 
poate ajunge la comportamente nedorite, 
ceea ce este nesanatos pentru relatie. 
Daca partenerul tau este manipulator sau 
narcisist, probabil il va incanta pe terapeut 
si va face sa fie de partea lui; trebuie in 
acest caz, un terapeut foarte experimentat, 
mai ales daca acesti narcisisti au venit cu 
victimele propriilor abuzuri. Terapia trebuie 
facuta in acest caz, atat singur cu cel 
abuzat, cat si impreuna cu cel care abuza.

MERGAND MAI DEPARTE

Nu doar ca se poate merge mai departe, 
dar aceste lucru este si posibil cu ceva 
eforturi din partea ta! El implica mai multa 
incredere din partea ta, incredere si ingrijire 
de sine, ceea ce se traduce ca tu, personal, 

sa iti iei responsabilitatea pentru starea ta de bine si pentru 
fericirea ta. O relatie toxica are un impact negativ asupra 
sanatatii mentale, dar in momentul in care te indepartezi de 
ea, poti redobandi perspectiva si starea de bine mai repede. 
Acest lucru evidentiaza cat de toxica a fost relatia ta si cat 
de bine esti fara ea!

CUM SA TE 
RECUPEREZI DUPA O 
RELATIE TOXICA CU 

UN NARCISIST

Asuma-ti responsabilitatea 
pentru partea ta de relatie!

Concentreaza-te pe propriile 
nevoi!

Dezvolta-ti granitele sanatoase!

Stapaneste ingrijirea de sine! 
Sunt multi oameni in relatie 

cu un narcisist si care au 
tendinta (si stiu si cum) sa aiba 
grija de altii. Doar ca, propria 
recuperare, implica sa ai grija 

in primul rand de tine!

Lucreaza la respectul si 
increderea de sine!

Da drumul vinovatiei, fricii 
si altor sentimente de 

responsabilitate pentru ceilalti! 
Aceasta merge in paralel 
cu dezvoltarea granitelor 
sanatoase, care te ajuta 
sa realizezi faptul ca esti 

responsabila pentru propria 
persoana.

RELATII SANATOASE VS TOXICE

Cand te afli intr-o relatie sanatoasa, te simti sustinuta, iar 
partenerul tau este dispus sa te accepte asa cum esti tu. O 
relatia toxica se manifesta exact invers. Alt semn important 
al unui unei relatii abuzive, include situatia cand un partener 
sugereaza ca orice problema sau probleme aparute in 
cadrul relatiei sunt din vina ta. Atentie 
la comportamentele abuzive, cum ar fi 
criticile, vinovatia, rusinea, manipularea si 
minciuna, urmate de obicei de un spectacol 
de dragoste si remuscari.

ESTI SUPUSA UNUI ABUZ DE TIP 
GASLIGHTING

Acest abuz - gaslighting, se refera la o 
forma de abuz psihologic in care partenerul, 
poate in diverse moduri sa nege, acuze, 
submineze, sugereze sau sa te determine 
sa te indoiesti de tine. Acest lucru este 
unul comun, se intampla frecvent si te 
poate aduce in situatia in care ai senzatia 
ca ai innebuni. Multe persoane care au 
suferit un astfel de abuz, cand se intorc cu 
gandurile in trecut, au o senzatie extrem 
de neplacuta; se simt ca si cum ar fi fost 
maltratate si cu toate acestea, au permis 
acest comportament negativ. Iar daca esti 
intr-o relatie si ai un sentiment ciudat, ca 
ceva nu este bine in relatie, atunci, cel mai 
probabil, asa si este. Iar un mare ajutor 
poate veni din partea unui prieten bun, a 
unei cunostinte de incredere sau a unui 
specialist/ terapeut.

CUM SA TE RIDICI SINGURA

Primul pas este ca tu sa te informezi 
foarte bine despre tot ce inseamna relatii 
toxice, narcisism, abuzuri tip gaslighting. 
Daca iti creste constientizarea, vei putea 
face si ceva pentru a-ti schimba situatia. 
Vorbeste cu prieteni buni, membrii ai 
familiei, terapeuti, pentru a recunoaste 
anumite semne, daca ele exista. A te ridica pe tine e 
pentru tine si necesita incredere de sine si sa fii sigura ca 
faci lucrul corect. A constientiza si a lua masuri in aceasta 
privinta, inseamna ca trebuie sa ai granite sanatoase, ceea 
ce te ajuta sa te simti mai sigura, mai confortabila in privinta 
sentimentelor, dorintelor si nevoilor tale.
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Aceste mici momente, te vor ajuta sa iti reechilibrezi nivelul de stres si sa ramai in prim planul a tot ceea ce faci.

DDaca in momentul in care te gandesti cum sunt zilelele tale si realizezi ca sunt aglomerate, e 
posibil sa fie din cauza ca iti verifici de dimineata email-urile, mesajele si asta o faci cand iei 
micul dejun sau cand esti in drum spre locul de munca. Nu esti singura, dar avand un astfel de 
stil de viata, poti ajunge usor la ceea ce specialistii numesc burnout. Partea buna este aceea ca 
exista modalitati de a minimiza acest risc. Multi folosesc expresia „traieste-ti clipa!”. Iar acest 
lucru poate fi intr-adevar util, atunci cand timp de cateva minute sau chiar secunde faci acest 
lucru, exact atunci cand trebuie. Pauzele mici sunt modalitati simple de a echilibra ce ai nevoie, 
iar scopul lor nu este de a fi perfect, ci de a fi treaz, constient si atent in ceea ce te priveste.
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Pauza 1 - orizontul
Cand te simti ocupata sau stresata, 

atentia ta in mod natural se 
indreapta undeva in interiorul tau. 
Mergi undeva la o fereastra si lasa-
ti privirea sa ajunga catre orizont! 
Respira usor si lasa noile perspective 
sa ajunga la tine! Permite-le ochilor 
sa se relaxeze si lasa-ti privirea 
sa se extinda usor! Lasa inspiratia 
sa treaca din nas in piept! Aceste 
exercitiu iti va oferi reechilibrul de 
care ai nevoie!

Pauza 3 - apa
Cand simti ca esti stresata, e 

posibil sa nu fii! Exista senzatii 
asemanatoare care se manifesta la 
fel, atunci cand esti deshidratata. 
Tine o sticla de apa cu tine si bea 
poate mai mult decat este nevoie! 
Daca simti ca mergi la baie mai mult 
cat este nevoie, acesta poate fi un 
alt semn al lipsei de apa, asa ca, 
hidrateaza-te corespunzator!

Pauza 2 - uleiul de lavanda
Uleiul de lavanda este unul dintre 

cele mai versatile pe care ar trebui 
sa le ai in kitul tau anti stres. Pune 
cateva picaturi de ulei de lavanda 
in palme, amesteca-le, apoi inspira 
profund pentru a te calma instant! 
Adauga cateva picaturi in cada cand 
faci baie sau in cearsafuri pentru un 
somn de calitate!
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Pauza 9 - urmeaza-ti respiratia!
In principiu, qi-ul tau va merge 

acolo unde merge si mintea, si 
cu cat antrenezi mintea sa fii mai 
linistita, cu atat poti pastra pentru 
o perioada mai lunga propriul qi 
in corp. Urmatorul exercitiu are ca 
scop completarea a 10 cicluri de 
respiratie si a mentine concentrarea 
totala pe respiratie pentru aceste 
cicluri.

Poti face acest exercitiu in picioare 
sau stand jos, cu ochii inchisi sau 
deschisi. Coloana vertebrala sa fie 
dreapta, capul sa fie sprijinit pe 
umeri cu barbia usor ridicata. Umerii 
si stomacul sa fie relaxati.

Inspira usor prin nas si urmeaza-
ti respiratia in timp ce calatoreste 
de la frunte pana in varful capului, 
apoi jos prin gat pana la coloana 
vertebrala.

Lasa-ti respiratia sa iti umple 
burta, apoi calatoreste cu ea pana la 
piept, apoi expira usor prin gura, ca 
si cum ai sufla intr-o lumanare.

Scutura-ti apoi corpul usor si 
observa cum te simti, in acest ciclu 
de practica.

Pe masura ce repeti acest ciclu, 
este posibil sa observi o pauza intre 
inspiratie si expiratie. Acest decalaj 
este important, deoarece, este 
spatiul prin care se ridica qi-ul.

Cand termini ciclurile, ia-ti timp 
si pentru a sta in picioare sau jos 
si observa-ti corpul! Incearca sa fii 
cat poti de constienta de experienta 
avuta!

Pauza 4 - respira profund!
Cand te simti anxioasa, pieptul 

se strange, iar respiratia este una 
anxioasa; mai putin oxigen, te simti 
mai anxios. In astfel de momente, 
trebuie sa respiri mai profund, 
respiratia ta conectandu-se cu 
corpul, iti reduce anxietatea si te 
trezeste/ aduce in prezent. Inchide 
ochii, alege un punct in care sa te 
concentrezi si respira profund, prin 
nas pana ajunge in interior, apoi 
expira usor pe gura. Repeta acest 
lucru de 5 ori (sau mai multe) pana 
iti regasesti echilibrul!

Pauza 5 - recunostinta
Cauta-ti o cutiuta frumoasa, 

speciala, frumoasa! Nu conteaza ce 
dimensiune are, important este sa iti 
placa cu adevarat. Pe parcursul unui 
an, scrie pe diverse hartiute lucrurile 
pentru care esti recunoscutoare, de 
la diverse situatii, la persoane, orice 
iti incalzeste inima sau te face sa 
zambesti. La sfarsitul anului, toate 
acele ganduri frumoase vor fi un 
cadou minunat care iti vor oferi un 
frumos cadou si te vor pregati intr-
un mod optimist pentru anul care 
urmeaza sa vina.

Pauza 6 - ofera-ti timp!
Acest lucru necesita timp, dar 

merita din toate punctele de vedere! 
Din cand in cand, da-ti o zi libera, 
fara a simti vreo vina! Plimba-te prin 
natura, citeste o carte, danseaza, 
picteaza, petrece timpul cu cei 
dragi, sau, pur si simplu, stai!

Pauza 7 - pregateste de seara!
Creeaza-ti o dimineata mai 

relaxata, prin „sacrificarea” a 10-
15 minute facand anumite lucruri 
elementare pentru a doua zi. 
Pregateste-ti cafeaua, micul dejun 
sau pachetul pentru locul de munca, 
incarca-ti telefonul, totul in asa fel 
incat, daca ar trebui sa pleci seara, 
sa o poti face. Dimineata vei avea 
mai mult timp pentru tine, fara te 
simti stresata, iar ziua poate incepe 
extrem de frumos.

Pauza 8 - meditatia
Pentru a incepe, gaseste un loc 

unde poti sta fara a fi intrerupta 
pentru 5 minute!

Stai cu picioarele departate la 
distanta de sold!

Lasa-te in jos din picioare, lasa-ti 
osul sacrum in jos pastrand coloana 
vertebrala dreapta si bratele relaxate 
pe langa corp. Respira adanc pana 
simti ca aerul ajunge in abdomen si 
relaxeaza-te! Vei simti ca faci totul 
corect, cand nu vei mai simti nicio 
tensiune in corp.

Stai in acest mod cam 5 minute; 
pe masura ce devii mai puternica iar 
mintea mai linistita, vei putea sta in 
acest mod, pentru mai mult timp. 
Dar, pentru o perioada, 5 minute 
sunt suficiente. Daca ai acces la o 
gradina sau in natura, a sta desculta 
pe iarba, va oferi si mai multa putere 
exercitiului.



A P R I L I E  2 0 2 0 129

Masajul este o terapie antica. Poate fi un factor important, dar si o forma directa de  
comunicare. Mainile sunt extrem de sensibile si constituie instrumentele de perceptie a 
senzatiilor. Mainile actioneaza la nivel fizic si psihic.

A mangaia înseamna o arta! Nu va concentrati atentia numai asupra zonelor cunoscute, pielea 
noastra fiind compusa dintr-o infinitate de puncte sensibile! Senzualitatea este si ea o arta. De aceea, 
arta de a captiva este strans legata de arta atingerii.

Pentru majoritatea orientalilor, masculinul apartinand principiului „Yang” si femininul „Yin” 
se regasesc în toate fazele vietii. Yang are toate atributele puterii, vigoare, usor excitabil, iar Yin 
corespunde simbolurilor feminitatii.

Pentru filozofii orientali, fortele se regasesc completand cu  focul si apa, cerul si pamantul, soarele 
si luna. Toate aceste forte apartin unor energii, aliate pentru scopul suprem: satisfactia spirituala!

yin si yanG
text : Beatrice Lianda Dinu
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ULTIMELE CERCETARI ARATA CA MIROSURILE POTRIVITE NE POT 
FACE MAI SANATOSI, MAI FERICITI, MAI ENERGICI. CUM POTI 
MAXIMIZA ACEST POTENTIAL?

Mirosul este unul dintre cele mai influente simturi pe care le ai si asta 
deoarece, spre deosebire de vedere, auz, gust, atingere, are un efect direct 
asupra creierului si asupra emotiilor, memoriei, nivelului de energie si chiar a 
rezistentei.

Cea mai mare surpriza descoperita de oamenii de stiinta este aceea ca 
mirosul nu implica doar nasul! Mai bine de jumatete din receptorii olfactivi 
sunt distribuiti prin corp, incluzand aici pielea, muschii, intestinele si plamanii. 
Cand suntem expusi mirosurilor potrivite, acest receptori ai mirosului pot face 
lucruri uimitoare ca recuperarea mai rapida cand esti bolnav sau ai vreo 
rana, imbunatatirea digestiei si chiar o respiratie mai profunda. Iar ca sa poti 
afla cum sa te bucuri de acestea, citeste in continuare!

AROMELE 
SUCCESULUI
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REVITALIZARE

Mirosul de MENTA este perfect pentru sala de sport, un studiu 
demonstrand ca cei care au inspirat aceasta aroma inainte de a alerga 
pe banda, au simtit ca au avut mai mult energie si ca au terminat mai 
repede exercitiul, altii s-au simtit in stare sa ridice mai multe greutati 
pentru mai mult timp. Aroma de menta si cea de scortisoara pornesc 
o serie de nervi din organismul uman, care formeaza sistemul reticular 
de activare (SRA) care regleaza vigilenta. Iar acest lucru te face sa 
fii concentrat pe ceea ce faci, te distrage de la orice disconfort, asa 
ca poti exersa mai mult si poti stimula muschii sa functioneze mai bine. 
A mesteca guma mentolata sau cu aroma de scortisoara inainte de 
antrenament, iti ofera acest impuls.

RECUPERARE RAPIDA

Dupa antrenament, inhaleaza dulceata si restauratorul miros de 
IASOMIE! Aceasta aroma calmeaza SRA-ul corpului, ajutandu-te sa reduci 
ritmul cardiac si tensiunea arteriala, ambele crescand in timpul efortului 
fizic sustinut. Este incurajat procesul corpului de a se repara, iar a tine in 
geanta de mana o sticluta cu ulei esential de iasomie si a mirosi, te poate 
ajuta. Daca nu agreezi aceasta varianta, poti folosi gel de dus sau sapun 
la dus cu miros de iasomie.

INTINERIRE

Pielea foloseste mirosul lemnului de SANTAL pentru a se intineri singura! 
Cand oamenii de stiinta au expus acei receptori mirosului de santal, 
noile celule ale pielii au crescut cu 30 de procente mai repede! Aplica 
o lotiune cu santal zilnic pentru a preveni si trata iritarea pielii si pentru 
beneficiile antiimbatranire.

REGLARE DIGESTIE

Ierburi precum CIMBRU si CUISOARE pot fi foarte folositoare pentru 
burtica. Receptorii olfactivi din intestin raspund dramatic in cazul 
anumitor mirosuri, producand serotonina, un neurotransmitator care ajuta 
la echilibrarea digestiei. Mergi pe un ceai de cimbru sau mesteca cateva 
cuisoare cand te simti umflata, pentru a mentine digestia la un nivel 
normal.

SENZATIE DE SATIETATE

Conform unui studiu realizat de German Research Center for Food 
Chemistry, anumiti compusi organici cum ar fi cei gasiti in ULEIUL DE 
MASLINE, te pot ajuta sa te simti mai plina. Au decoperit ca persoanele 
care mananca un iaurt la care se adauga aroma de ulei de masline, 
au consumat cu 176 calorii mai putine decat cei cate au mancat 
iaurtul simplu. Ei considera ca compusii parfumati din uleiul de masline, 
incetinesc absorbtia glucozei din sangele celulelor hepatice, ceea ce te 
face sa te simti mai plina. Uleiurile italiene tind sa fie mai aromate, asa 
ca incearca sa pui o cantitate mica peste mancare inainte sau poti doar 
mirosi putin inainte de mese.
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MAI MULTA ENERGIE

Intr-o perioada in care avem atat de multe din toate punctele de vedere, traim cu un deficit. Asa cum este lumea in 
jurul nostru, cu un program supraalimentat de oportunitati constante dar si multe asteptari, multi nu facem fata 
decat cu ajutorul cofeinei si a altor stimulenti. Studiile ne arata ca mai bine de 16 procente dintre femeile cu varste 

cuprinse intre 18 si 44 de ani, se simt foarte des extrem de epuizate si obosite doar ca o consecinta a cerintelor vietii de 
zi cu zi, iar specialistii spun ca acest decalaj poate mult mai mare.

Foarte multi specialisti afirma ca pacientii lor se plang de multe ori ca, in privinta energiei lor, este o continua 
lupta, aproximativ 80% dintre ei sustinand acest lucru. Iar daca te intrebi de ce ne simtim lipsiti de viata, de energie, 
raspunsul este cat se poate de simplu: munca de zi cu zi, obligatiile fata de familie, societate, relatii, din ce in ce mai 
multe lucruri de facut.

Femeia moderna de astazi lucreaza program intreg, are grija de casa, de copii si toate obligatiile aferente, ceea ce o 
lasa fara energie fizica si emotionala, lipsa de somn devenind ceva obisnuit, problema inrautatindu-se .

Tehnologia joaca un rol extrem de important in aceasta ecuatie nefavorabila. Din nefericire, sfarsitul fiecarei zile 
nu inseamna incheierea activitatilor pentru noi, mai ales ca ne-am format stilul de viata, conform principiilor de lucru 
dus pana la capat. Iar acest stil de viata, a adus astazi la necesitatea unor noi forme de lumina si vorbim de lumina 
artificiala, telefoane mobile, tablete si alte dispozitive, tulburand si mai mult acest ciclu natural al energiei corpului. Cu 
1-2 generatie in urma, femeile veneau acasa de la serviciu si se ocupau de treburile casnice, nu primeau emailuri la 10 
seara.

Partea buna este aceea ca exista si modalitati de a oferi organismului un impuls sau un ajutor pentru a-si atinge 
obiectivele pe termen scurt, cat si o anumite rezistenta pe termen lung, inclusiv cele elementare: de a dormi suficent, 
de a consuma mancare sanatoasa, de a face exercitii fizice. Oamenii de stiinta care care au studiat starea de spirit 
rezistenta fizica si motivatia au facut descoperiri interesante despre „reaprovizionarea” rezervelor interne de energie 
prin cultivarea moleculelor cheie, declansand potentialul de crestere a energiei a gandirii creative si profitand de 
conexiunea profunda dintre recunostinta si entuziasm.

Un studiu publicat in Journal of Happiness Studies a aratat ca persoanele care au tinut timp de doua saptamani un 
jurnal al experientelor care le-a oferit un sentiment recunoscator, au avut o atitudine mult mai pozitiva si s-au bucurat 
de mai putin stres. Cu cat esti mai pozitiv, cu atat vei avea parte de mai multa energie si este o atitudine care te va ajuta 
sa faci cat mai multe lucruri pe care ti le doresti.

Stilul de viata modern si cerintele acestuia,
ne taxeaza cu o vitalitate si rezistenta scazute, dar,

adoptand obiceiuri sanatoase, poate ajuta.
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cafeina
pentru fitness
Cafeina este egala cu energia, lucru care ne incanta, dar 

in realitate stim ca este considerata un stimulent care 
ne poate da un avantaj semnificativ in sala de sport si 

nu numai. Ea functioneaza prin cresterea activitatii in sistemul 
nervos central, facandu-te mai alerta si mai treaza, ceea ce iti 
accentueaza concentrarea si viteza de reactie.

In acelasi timp, cafeina distruge semnalele de durere de la 
muschi catre creier, de aceea te simti mai bine in timpul si dupa 
exercitiile fizice si esti in stare sa te antrenezi mai mult, mai 
greu. Pentru a avea parte de cat mai multe exercitii, ar trebui sa 
cunosti anumite lucruri.

Pentru a maximiza performanta atletica, ai nevoie sa iei 
cam 2,7 pana al 5,5 mg cafeina per kilogram din greutatea ta 
corporala. Daca nu consumi in mod uzual cafeina, incepe usor 
cu o cantitate mica, apoi continua gradual pana la limita admisa 
si pana cand te simti mai puternica, mai rapida si mai conectata 
in ceea ce faci.

Pentru cele mai bune rezultate, incepe antrenamentul dupa 
o jumatate de ora pana la o ora jumatate dupa ce ai consumat 
cafeaua. O singura exceptie este in acest caz, atunci cand este 
vorba de antrenamentele de noapte, conform cercetarilor 
publicate in Journal of Clinical Sleep Medicine, care au 
descoperit ca cei care au consumat cafea cu aproximativ 6 ore 
sau mai putin inainte de ora de culcare, au avut nevoie de mai 
mult timp pentru a dormi.

Alimentatia joaca un rol important, consumand carbohidrati 
si cafeina, poate estompa efectele dorite. Inainte de orele de 
antrenamente ai putea merge pe alimente cu un continut scazut 
de carbohidrati, cum ar fi oua fierte (tari), nuci, iaurt, unt de 
arahide.
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ENERGIE INTERIOARA

Mai multa energie, un metabolism superior si o performanta mai buna in 
sala de gimnastica. Toate acestea datorita substantei mai putin cunoscute 
care se afla in corpul tau, este produsa natural si care poarta numele de 

nicotinamida adenin dinucleotidul (NAD) - unul dintre cei mai importanti factori 
din corpul uman, responsabil pentru energie. NAD ajuta sistemele noastre sa 
foloseasca mancarea si exercitiile fizice pentru forta si rezistenta.

Desi productia de NAD scade in mod natural in fiecare an, corpul producand 
cu 20 de procente mai putin la 40 de ani comparativ cu 20 de ani, exista tehnici 
care ajuta sa cresti nivelul moleculei. Care sunt cele mai eficiente moduri pentru 
a atinge aceste niveluri, vedem in continuare.

VITAMINA B3
Corpul converteste vitamina B3 cunoscuta ca niacina in NAD, de aceea este 

important sa pastram nivelurile constante ale acestei vitamine. Iar un mod cheie 
de a face acest lucru este acela de a fi atenta la aportul tau de grasime. Studiile 
arata ca o dieta bogata in grasimi inhiba capacitatea corpului de a transforma 
vitamina B3 in NAD, determinand scaderea nivelurilor in timp.

Atentia noastra trebuie sa fie in a nu a avea mai mult de 35 de procente de calorii 
din grasime, adica 78 de g per 2000 de calorii, asa ca, trebuie sa te concentrezi 
pe alimente care iti plac si care sunt surse sanatoase de grasimi nesaturate, ca 
avocado, ulei masline, migdale, somon, macrou.

PROTECTIE
Studiile au aratat ca prea multa expunere solara, scade nivelul NAD! Acest 

lucru se intampla datorita faptului ca corpul foloseste molecule pentru repararea 
celulelor care au fost deteriorate de razele UV, asa ca, daca te expui in mod regulat, 
nivelul de NAD va scadea. Pentru prevenirea epuizarii stocului de NAD, aplica si 
reaplica protectia solara pe pielea care este expusa tot timpul anului si foloseste 
ochelari de soare care blocheaza razele UV, ori de cate ori iesi afara.

ANTRENAMENTE
Ridicarea greutatilor si antrenamentele de intensitate ridicata (HIIT) sunt 

cruciale pentru cresterea productiei de NAD. Exercitiile forteaza muschii sa se 
intareasca si sa produca mai multe mitocondrii, moleculele care ofera celulelor 
energie, crescand in acelasi timp, nivelul NAD. Aceste eforturi fizice ajuta corpul 
sa scape de mitocondriile vechi si deteriorate, ceea ce va face muschii mai sanatosi 
si mai eficienti.

Un mix intre anternamentele tip HIIT si forta este cel mai eficace in stimularea 
functiei mitocondriale! Daca faci 3 -4 zile de HIIT si doua de forta pe saptamana 
este perfect!

PROBA
Ribozida de nicotinamida este o forma de vitamina B3 recent descoperita, care 

poate creste nivelurile NAD ale corpului. Cea mai buna modalitate de a o lua este 
sub forma suplimentelor, cu toate ca nu se stie daca toti am avea nevoie in plus 
de astfel de pastile. Un test ar fi acela de a merge pe aceste pastile timp de doua 
saptamani, apoi o pauza de alte doua saptamani, dupa care, mai repeti inca o data 
ciclul. Daca observi un plus de energie, performanta sau bunastarea generala in 
timp ce iei pastile, mentine acest obicei. In caz contrar, renunta la ele si adopta 
strategiile anterioare!
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OXIDUL DE AZOT
Nu este ceea ce inspiri la stomatolog, acesta este produs in corpul 

tau si are avantaje mari. Celulele tale imune il elibereaza pentru a ucide 
bacteriile infectioase si ajuta de asemenea mitocondriile, care furnizeaza 
energie si reduc presiunea sangelui, imbunatatind circulatia.

Studiile au aratat ca oxidul de azot face muschii mai eficienti si ca 
rezultat, necesita mai putin oxigen pentru exercitiile de mare intensitate. 
Acest lucru inseamna ca e mai usor pentru tine sa te fortezi mai mult. 
Din nefericire, aceste beneficii incep sa scada inca de la varsta de 25 de 
ani, dar ce este important este faptul ca toti beneficiaza de cresterea 
acestei provizii.

STRATEGII CARE TE AJUTA

CARDIO
Bazeaza-te mult pe cardio, pentru ca, atunci cand te antrenezi, 

inima pompeaza mai greu. Presiunea in plus pe peretii vaselor arteriale 
declanseaza aceasta productie a oxidului de azot care ajuta vasele de 
sange sa se dilate pentru a permite circulatia crescuta.

Cel mai bune exercitii pentru o astfel de productie sunt cele cardio, 
pentru ca revigoreaza ritmul cardiac. Nivelurile de gaz vor incepe sa 
creasca singure dupa o sesiune de minim 30 de minute, dar daca tu vei 
face aceste exercitii de trei ori pe saptamana cel putin, nivelurile acestui 
gaz vor creste zilnic.

SUC DE SFECLA
In timp ce antrenamentele cresc per total proviziile oxidului de azot, 

poti obtine o cantitate rapida pana la urmatoarea sesiune cu ajutorul 
sucului de sfecla. Aceasta bautura are azotat, un compus care se va 
descompune si va da nastere oxidului de azot. Intr-un studiu, cliclistii 
care au baut o anumita cantitate de suc de sfecla doua ore si jumatate 
inainte de inceperea antrenamentului, au crescut timpul pedalarii cu 
mai bine de 14 procente. Daca nu esti un fan al sfeclei, spanacul este o 
buna alternativa.

LUMINA
Cei expusi la razele UVA timp de 15-20 de minute, s-au bucurat de 

un nivel crescut al oxidului de azot si de o presiune scazuta a sangelui, 
conform unui studiu publicat in Journal of Investigative Dermatology. 
Autorii acestui studiu afirma ca pielea are propria rezerva de oxid 
de azot, iar razele UVA le deblocheaza, eliberand moleculele in fluxul 
sanguin al corpului. Dar acesta este acelasi tip de lumina UV care este 
responsabila pentru imbatranire si pentru cancerul de piele, asa ca, 
trebuie mereu aplicat factor de protectie solara inainte de expunere.

STRATEGII
PENTRU MAI MULTA 
ENERGIE
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Magneziul te intareste si te tine energizat si cu toate acestea, cele mai active femei 
nu primesc o cantitate suficienta. Iata in continuare cele mai bune modalitati 
pentru a-ti creste cantitatea acestui supernutrient!

Chiar daca pentru mult timp magneziul nu a fost in atentia majoritatii, incet el isi castiga 
locul bine meritat, expertii aratand ca ajuta la cresterea puterii musculare, a rezistentei, a 
somnului, reduce anxietatea si chiar riscul de cancer. Doar ca, multi dintre noi avem deficit 
de magneziu, 75% dintre femei aflandu-se in aceasta situatie. Daca mananci mai putin de 
1800 de calorii zilnic si eviti cerealele sau nu consumi destule verdeturi, ai sanse mari sa te 
afli in acel procent. Exercitiile fizice creeaza o deficienta si mai mare, magneziul pierzandu-
se si prin transpiratie.

Magneziul este crucial pentru sanatate si siguranta, muschii avand nevoie de el pentru 
a functiona corespunzator. Ajuta muschii sa ia oxigen, este necesar pentru echilibrul 
electrolitic si lucreaza cu calciul pentru a se asigura ca acestia se contracta si se relaxeaza 
corespunzator. Muschii contractati iti ofera o stare iritabila si hiperalertabila.

Magneziul poate afecta starea de spirit, cei care avem parte de o cantitate suficienta, 
suntem mai fericiti, mai rezistenti la stres comparativ cu altii. Poate ajuta la prevenirea 
mai multor tipuri de cancer, inclusiv cel ovarian, de san, ficat, pancreatic, colorecatal, prin 
reducerea stresului oxidativ, conform publicatiei Magnesium Research. Iar partea buna este 
aceea ca avem nevoie de cateva modificari simple in stilul nostru de viata, pentru a ne creste 
cantitatea de magneziu. 

Cat de mult este suficient?
Cantitatea recomandata de magneziu este cuprinsa intre 310 si 320 mg zilnic, dar daca 

faci antrenamente de intensitate ridicata, este posibil sa ai nevoie de 600. Ca o regula, 
poti adauga 100 mg zilnic pentru 45 de minute de exercitii zilnice. Daca vei simti crampe 
musculare sau vei avea o stare de oboseala, mai adauga inca 50 mg pe zi! Repeta 1-2 
saptamani pana cand dispar toate simptomele.

Umple golurile!
Daca te chinui sa obtii suficient magneziu din alimente, mergi pe suplimente! Cauta 

magneziu gluconat sau clorura de magneziu care te vor scuti de anumite tulburari ale 
stomacului comparativ cu oxidul de magneziu. Incepe cu cantitati mici si creste-ti aportul 
gradual in fiecare zi! Este indicat sa iei ca suplimente doar jumatate din cantitatea necesara 
zilnica de magneziu, mancarea trebuind sa fie principala sursa, deoarece vine la pachet cu 
zinc, cupru si multi alti nutrienti.

Combina-l cu calciu!
Magneziul ajuta corpul sa absoarba calciul si sa relaxeze muschii, in timp ce calciul ii 

contracta. Dar cei doi trebuie sa existe in echilibru, prea mult calciu sau prea mult magneziu, 
ingreuneaza capacitatea organismului de a folosi eficient ambii nutrienti. Multe alimente 
sunt bune pentru ambii nutrienti, varza kale, migdalele si quinoa numarandu-se printre 
ele, iar daca mananci mai multa branza care este bogata in calciu, consuma si cateva nuci!

Dintre alimente ...
Legumele cu frunze verzi reprezinta o sursa superioara de magneziu, iar tu trebuie sa 

le consumi in mod deosebit in stare cruda sau usor aburite, pentru a nu pierde nutrientii. 
Seminte, nuci, diverse boabe, cacao, spanacul brut, semintele de dovleac, sunt doar cateva 
din alimentele care iti pot furniza cantitatea necesara de magneziu.

136
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De ce dintii unor adulti au caneluri de-a lungul marginilor?
Aceste caneluri sunt cunoscute ca mameloni si apar in mod deosebit pe 

incisivii adulti, folositi in mod deosebit pentru muscarea si ruperea bucatilor 
mici de mancare, datorita modului in care se dezvolta. Aceste mici caneluri se 
formeaza in timpul dezvoltarii dintilor si ajuta ca acestia sa isi faca loc prin gingie 
si sa fie vizibili in totalitate.

Ce trebuie sa mananc pentru a reduce riscul diabetului?
Scopul in aceasta problema consta in a limita cantitatea totala de insulina 

produsa ca raspuns a mancarii consumate. Insulina este un hormon pe care il 
secretam pentru gestionarea nivelului de glucoza. Un nivel ridicat al glucozei este 
extrem de daunator, insulina fiind mecanismul nostru de a ne proteja impotriva 
acestei probleme.

Cu toate acestea, starea de „rezistenta la insulina” apare inainte de diabet; cand 
se intampla acest lucru celulelor noastre, care ar trebui sa preia glucoza din sange, 
devin lipsite de raspuns. Iar rezistenta la insulina apare in cazul in care consumam 
frecvent zaharuri si carbohidrati rafinati. Asa ca, reducerea consumului anumitor 
alimente trebuie sa fie prioritara, iar alimentatia noastra trebuie sa se bazeze pe 
fibre regasite in vegetale si anumite grasimi naturale.

Ce diferente exista intre prebiotice si probiotice?
Probioticele sunt bacterii sanatoase, cum ar fi speciile de lactobacil si 

bifidobacterii, pe care le luam sub forme de pudre, capsule, bauturi. Dupa ce 
reusesc sa supravietuiasca PH-ului extrem din stomac si intestinele subtiri, ele se 
localizeaza in intestine, unde sprijina apararea noastra impotriva bacteriilor rele, 
stimuland raspunsurile imune pozitive.

Prebioticele sunt fibrele care hranesc si sprijina bacteriile sanatoase, acestea 
incluzand insulina, oligofructoza si galacto-oligozaharida. Corpurile noastre nu 
le pot digera, asa ca se deplaseaza jos in intestinul gros, unde traiesc majoritatea 
bacteriilor noastre intestinale. Prebioticele se gasesc in ceapa, usturoi, praz, varza, 
cicoare, dar si ca ingredient adaugat unor alimente si bauturi.

NU TREBUIE SA SUFERI IN TACERE!
ADRESEAZA INTREBARI SI CAUTA RASPUNSURILE!

Intrebari ale caror raspunsuri le cauti de ceva timp ...
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A fi in natura diminueaza stresul, revigoreaza energia si te intareste in moduri, in care nici nu iti imaginezi!

CONEXIUNEA cu NATURA

tii deja din propria experienta ca a petrece timpul afara din casa, 
in natura, te face sa te simti foarte bine. Comunicarea cu natura iti 
antreneaza energia, diminueaza stresul, imbunatateste starea de 
spirit, tensiunea arteriala si rata inimii. Cercetatorii au descoperit ca 
natura realizeaza tot acest bine de care tu te bucuri, facand un lucru 
simplu: iti imbunatateste sistemul imunitar!

Cand esti in interior, esti foarte distras de diverse lucruri, de la persoane care vorbesc, 
pana la telefoane, televizoare si nu te poti concentra pe ceea ce faci, disciplina mentala 
avand nevoie de un efort suplimentar. Cand esti in preajma locurilor verzi, mintea este 
libera. Iar acest lucru inseamna ca organismul tau are mai multa putere sa investeasca 
in consolidarea imunitatii tale. Natura schimba modul tau de actiune dintr-unul de lupta 
in altul de repaos. Cand esti relaxat, corpul are oportunitatea de a se recupera, mental, 
tu, avand sansa sa lasi tensiunea deoparte, imbunatatindu-ti starea de spirit si energia.

S
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DA-TI 10 MINUTE (CEL PUTIN)!

Aceasta este o solutie rapida pentru imbunatatirea abilitatii 
tale de a te concentra, conform  cercetatorilor Universitatii din 
Michigan. Orice zona cu vegetatie te va ajuta in acest sens, asa 
ca, a face o plimbare prin parc sau si prin gradina ta va fi de bun 
augur. Daca faci acest lucru dimineata, vei amplifica avantajele si 
mai mult; lumina de dimineata reseteaza ceasul corpului, fapt ce 
stabilizeaza nivelul  energiei.

FA-TI ANTRENAMENTUL IN LIBERTATE

Cei care se antreneaza in natura tind sa faca acest lucru mult 
mai mult comparativ cu cei care se antreneaza in salile dedicate. 
Pe langa beneficiile oferite de natura inconjuratoare, te bucuri 

de vitamina D si reducerea cortizolului, un hormon al stresului. 
De asemenea, conform unui studiu din Scientific Reports, te vei 
simti mult mai energica: cei care au stat in spatii verzi timp de 30 
de minute zilnic timp  de o saptamana, au avut performante mult 
mai bune la antrenamente, comparativ cu cei care au petrecut mai 
putin timp afara.

ADU-TI VERDELE IN CASA

Un tablou, o pictura, o fotografie cu un peisaj, te vor ajuta, atunci 
cand nu iesi afara sa iti calmezi mintea si iti va stimula concentrarea, 
conform unui studiu publicat in Psychological Science. Pe langa 
aceasta, a avea o planta sau doua in camera in care stai, te va ajuta 
mai multa sa performezi, conform cercetarilor din Journal of 
Environmental Psychology.

C
A

N
D
 I

E
S
I 

IN
 N

A
T
U

R
A

 P
E
N

T
R
U

 .
..

5 MINUTE

Daca faci antrenamente afara, stima de sine si starea de spirit incep sa creasca - conform Environmental 
Science & Technology

10 MINUTE

Abilitatea ta de concentrare se imbunatateste - conform University of Michigan si University of Chicago

20 MINUTE

Nivelurile de energie si vitalitate cresc puternic - conform cercetatorilor de la University of Rochester

30 DE MINUTE

Fericirea creste, orice simptome ale depresiei si tensiunii arteriale scad - conform Scientific Reports

90 MINUTE

Sangele ajunge in cortexul prefrontal, o zona a creierului care produce ganduri negative, ele inregistrand o 
scadere in aceasta situatie - conform Center for Conservation Biology apartinand Stanford University
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A te bucura 
de o baie 
buna iti 
p o a t e 
a d u c e 
beneficii 
la care 

nu te astepti, reintinerirea 
muschilor si linistirea gandurilor 
haotice si negative, specifice 
acestor timpuri.

Doar foarte putine lucruri 
te fac sa te simti bine dupa o zi 
lunga si stresanta sau dupa un 
antrenament obositor, iar baia 
poate fi de departe modalitatea 
perfecta de a incheia ziua, 
oferindu-ti un mix de relaxare, 
recuperare, ingrijire de sine, 
pentru corp si minte. Exercitiile 
fizice supun corpul unui stres, 
stimuland sistemul nervos 
simpatic, de aceea avem nevoie 
si reusim sa ne linistim cumva. 
Cum o putem face, citim in 
continuare ...

SANATATE

BAIE
prin
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MOMENTUL POTRIVIT
Inainte de a merge la 

culcare, incearca sa faci o baie, 
aceasta stimuland procesul 
de stimulare a circulatiei si 
crescand temperatura corpului, 
care ajuta sistemul imunitar sa 
lupte impotriva factorilor care 
ameninta organismul. In plus, apa 
calda te poate ajuta sa dormi mai 
bine.

CALDURA
Tine usa la baie inchisa cand 

pui apa in cada, cercetarile 
aratand ca transpiratia poate ajuta 
la reglarea microbiomului pielii. 
Acest lucru, impiedica bacteriile 
sa intre in pori.

ADAUGA INGREDIENTUL 

POTRIVIT
Sarea Epsom din apa va relaxa 

durerea muschilor si adaugand 
ulei esential, vei ajuta procesul 
de reintinerire. Poti incerca 
chiparos, lemongrass, grapefruit. 
Fii sigura ca diluezi uleiul, pentru 
a preveni eventualele iritari ale 
pielii! Poti pune 5 picaturi din 
acest ulei si sa amesteci cu ulei de 
cocos (aproximativ 30g) inainte 
de a adauga in apa. Stai in apa 
aproximativ 20 de minute, apoi 
iesi si bea cam o jumatate de 
lichid cu electroliti (apa din nuca 
de cocos), pentru a te rehidrata! 
Aplica apoi o crema hidratanta 
pentru a reface pielea!

Detoxifiere
Pe langa stimularea circulatiei 

si calmarea muschilor inflamati 
sau obositi, baia ajuta corpul sa se 
detoxifice mai repede si mai eficient. 
Baia prin imersiune si dusul, exercita 
actiune hipertermica, care induce 
un flux crescut de sange si elimina 
deseurile metabolice. Sarurile joaca, 
de asemenea, un rol cheie in acest 
sens. Transforma-ti baia intr-o 
saramura roz, dizolvand o punga 
intreaga de sare de Himalaya pentru 
o detoxifiere puternica. Acest lucru 
va ajuta la extragerea toxinelor si la 
curatarea profunda a pielii, iar unii 
experti spun ca, ajuta la curatarea 
energetica a organismului. Asigura-
te ca bei multa apa dupa baie, astfel 
incat mineralele sa aiba lichid pentru 
a circula si rehidrata organismul.

Reducerea tensiunii arteriale
Deoarece caldura din apa induce 

fluxul de sange si circulatie, baile 
sunt ca si cum ai oferi corpului tau un 
mini-antrenament (similar cu efectul 
de ardere a caloriilor intr-o sauna) 
atunci cand te relaxezi timp de 20-30 
de minute. Universitatea din Oregon 
a publicat un studiu care detaliaza 
faptul ca baile calde frecvente au 
crescut dilatarea mediata de flux, 
rigiditatea arteriala redusa, au redus 
tensiunea arteriala ... Toate aceste 
efecte incredibile ne motiveaza si mai 
mult sa ne aruncam inapoi in cada.

Arde calorii
Acelasi studiu a concluzionat 

ca acele beneficii circulatorii si 
modificari ale fluxului de sange sunt 
la egalitate sau mai mari decat ceea 
ce se observa de obicei la subiectii 
sedentari care fac antrenamente. Nu 
trebuie acum sa faci baie in loc de 
antrenament, dar daca dimineata ta 
agitata nu iti permite un antrenament, 
o baie inainte de culcare, poate fi la 
fel de buna pentru corpul tau.

Buna pentru creier
A face o baie calda te face sa te 

simti bine, un sentiment care chiar va 
dura. Este imbunatatita productia de 
serotonina, substanta chimica care te 
face sa te simti fericit si este o parte 
importanta a reglarii starii tale de 
spirit, a modului in care reactionezi 
la situatii stresante si a starii generale 
de sanatate a creierului tau. Este o 
fericire linistita, care iti ofera un 
sentiment de multumire, care te 
poate ajuta sa te relaxezi inainte de 
culcare, dar iti ofera si un sentiment 
constant de competenta inainte de 
a-ti incepe ziua.

Somn de calitate
Stii deja ca temperaturile mai 

reci ale corpului te ajuta sa dormi 
mai bine, motiv pentru care multi 
specialisti recomanda sa dormi 
intr-o camera racoroasa sau sa 
mentii termostatul la o temperatura 
corespunzatoare in timpul noptii. 
Dar o baie calda iti poate ajuta 
organismul sa declanseze acest lucru! 
Cand te relaxezi profund intr-o baie 
calda, temperatura corpului creste, 
dar la iesirea din baie, corpul se 
raceste rapid, promovand producerea 
si eliberarea melatoninei. Asa ca, 
infasoara-te intr-un prosop pufos, fa-
ti un masaj hidratant cu ulei si urca 
direct in pat!

Stimuleaza sistemul imun si anti 
inflamator

Caldura este cunoscuta ca 
stimuleaza circulatia si misca limfa, 
dar calmeaza in acelasi timp si 
muschii inflamati sau obositi. Sunt 
deschise vasele de sange in sistemul 
circulator si in pasajele nazale, 
ajutand la ameliorarea congestiei si 
chiar a durerilor de cap si a tensiunii 
musculare. Adaugand saruri minerale 
precum Epsom si Himalaya, poti crea 
o experienta de relaxare profunda 
si de vindecare chiar in baia ta! 
Sarurile iti penetreaza rapid pielea, 
patrunzand in muschi si corp pentru 
a te mineraliza din exterior. Este mai 
eficient decat sa bei electroliti, asa ca, 
data viitoare cand vei simti o febra, 
intra in baie cu niste saruri.c
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Fie ca vrei sa ai parte de beneficii digestive sau piele radianta, sau doar 
vrei o gustare rapida si energica, asigura-te ca stii urmatoarele!

Sucul nu este un inlocuitor al fructelor si legumelor intregi, dar iti lasa 
posibilitatea sa te bucuri de alimentele care au vitamine si care iti ofera 
energie si pe care, in mod normal, nu le consumi dimineata. Iar a consuma 
in mod eficient aceste produse, iti ofera si alte avantaje. Conform unui 
studiu publicat in American Journal of Clinical Nutrition, cei care 
consuma 5 portii de legume pe zi, au trait cu trei ani mai mult decat cei 

care nu au facut-o.
Datorita faptului ca celulele din fructe si legume sunt defalcate prin 
suc, nutrientii obtinuti sunt mult mai usor de absorbit de organism. 
Dar, acest lucru nu poate avea doar parti pozitive, existand si anumite 
aspecte care trebuiesc retinute! Sucul reprezinta o sursa concentrata 
de calorii care sunt digerate mai repede comparativ cu mancarea 
solida, motiv pentru care se produce o crestere rapida a zaharului 
din sange. Ce inseamna acest lucru? in situatia in care bei mult 
suc - in special de fructe, poate contribui la cresterea in greutate 
si de multe ori, a fost asociat si cu diabetul de tip 2. Partea buna 
este aceea ca aceste sucuri sunt sanatoase, atat timp cat le 

gestionezi corect.
Gandeste-te la aceste sucuri ca la ceva revigorant si 

nicidecum ca o sursa predominanta a fructelor si 
legumelor! Incearca sa faci o combinatie intre aceste 

sucuri si paine prajita integrala, unt de arahide, 
branza.
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