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MODA

CULTURA

40 TENDINTE INCALTAMINTE 
2020-2021 Utilitarismul si protectia, 
principalele caracteristici ale tendintelor 
sezonului rece 2020-2021.
45 TENDINTE OCHELARI DE 
SOARE 2020-2021 Optiuni clasice 
caracterizate de practic, influente 
avangardiste.
49 7 PIESE PENTRU UN LOOK 
OBRAZNIC In plin sezon calduros, vrem 
sa fim mai indraznete din punct de vedere 
al pieselor imbracate. Ce optiuni avem?
50 CUM PRELUAM ANUMITE 
TRENDURI DIN 2020 IN 
VESTIMENTATIA NOASTRA 
Andreea Popescu ne ofera un ghid practic 
de integrare a tendintelor actuale in 
vestimentatia de zi cu zi.
54 HAUTE COUTURE DE LA 
APARITIE SI PANA IN PREZENT 
Daniela Sala ne face o prezentare succinta 
a istoriei haute coutoure. Cele mai 
importante momente, le gasiti aici!
56 CLASSY EVERYTIME WITH 
MISTER GALATI Propuneri 
vestimentare masculine ale magazinului 
MISTER, oferite de manager Gina 
Codrescu.
58 CE AR TREBUI SA POARTE 
BARBATII ACASA? 8 piese pe care ar 
trebuie sa le poarte orice barbat cand sta 
acsa, prezentate de Alin Temeliescu.

16 BLOG DE ZAMBIT ” Cand nu stii 
unde ti-e sufletul … cauta-l acolo unde e 
fericit.” ...
17 GENUNCHI DE VERS O noua 
frumoasa poezie scrisa de Nicoleta Gordon.
18 ESTI CEA MAI FRUMOASA 
NINSOARE DE MACI Doina Bezea ne 
ofera o frumoasa poezie perfecta pentru 
acest sezon.
19 MOTIVATIONALA O frumoasa 
poezie scrisa de Roxana Negut, menita 
sa ne motiveze. Pe noi ne-a convins. 
Functioneaza si in cazul tau?
20 INGERUL A VENIT IN ALB Scene 
biblice transpuse in picturi si foarte bine 
explicate de Codruta Tudoriu.
22 APARITII EDITORIALE LUNA 
MAI Pentru ca suntem in luna iunie, 
Roxana Negut ne ofera cele mai noi titluri 
literare aparute in luna mai 2020.

64 INTERVIU ANCA MARIA 
GIRBEA O noua prezenta incantatoare 
din partea #Romaniafrumoasa: modelul 
Anca Maria Girbea! - interviu
70 AGENTIE SAU SCOALA DE 
MODELLING? In interviul cu Denisa 
Hodisan, Beatrice Lianda Dinu incearca sa 
faca putina lumina pe baza acestui subiect.

84

30

61

http://www.viladanielle.com/


VILA DANIELLE
www.viladanielle.com/ 0744.751.816

http://www.viladanielle.com/


SPLENDIDA

STIL DE VIATA SANATATE

88 TENDINTE MAKEUP 2020-
2021 Temperate dar fermecatoare, 
tendintele makeup pentru sezonul rece 
2020-2021 ne ofera creativitate.
94 ORANGE IS THE NEW 
COLOUR Un frumos proiect de 
machiaj, pus in practica de Diana Pavel cu 
“complicitatea“ noastra.
98 RADIAZA IN CATEVA MINUTE! 
Reguli elementare de ingrijire, produse 
noi, totul pentru ca tu sa stralucesti!
99 CEL MAI BUN SPF PENTRU 
TEN Un test practic, pentru a-ti gasi 
formula protectoare - cea mai buna pentru 
tine si stilul tau de viata!
106 INTINERESTE-TI PARUL! 
Sfaturi si tratamente pentru o revigorare 
sanatoase a parului tau.
108 PAR NETED SI INTINS Cum 
ne putem bucura de un astfel de par? 
Parcurgand articolul!
109 FRUMOASA SUSTENABILITATE 
Suntem constienti de necesitatea 
protectiei naturii si incercam sa folosim 
produse de ingrijire adecvate.

114 DICTIA. LA CE FOLOSESTE? 
Marta Iozefina -Bencze ne prezinta 
elementele esentiale pentru o buna dictie, 
alaturi de multe informatii surprinzatoare 
si importante.
118 VOI SUNTETI FERICITI 
ASTAZI? Ne intreaba Irina Maria Berdila 
si ne prezinta fericirea in mai multe 
variante. Cum arata fericirea ta?
120 GHIDUL 
SUPRAVIETUITORULUI Dupa o 
perioada dificila, incepem sa apreciem 
altfel lucrurile. Cristina Mircea ne ofera cele 
8 concluzii la care ea insasi a ajuns.
122 CRESTE-TI NIVELUL VIETII! 
Sfaturi, idei, sugestii, pentru o viata mai 
fericita si mai frumoasa!
126 LUCREAZA LA VARIANTA TA 
... CALMA! Dezordinea din viata, aduce 
si mai multa dezordine in minte. Cum ne 
putem ordona intr-un mod sanatos?
129 CURAJUL Inspirati de eroi la orice 
varsta, putini reusim insa sa avem curajul 
si motivatia de a face ce ne dorim.
130 (RE) BRAND TU! Un nou loc de 
munca, un inceput nou. Esti pregatita din 
punct de vedere al cerintelor actuale?

134 CORPUL IN TIMPUL 
STRESULUI Cum ne afecteaza stresul 
diferitele parti ale corpului si cum putem 
solutiona problemele.
136 PUTEM CONSTRUI UN 
CREIER MAI SANATOS? Raspunsul 
este unul afirmativ, doar ca va trebui sa 
parcurgi articolul pentru a vedea cum.
138 OASE BUNE O structura osoasa 
puternica poate fi mentinuta pana la 
cele mai inaintate varste. Trebuie doar sa 
cunoastem anumite lucruri esentiale.
140 FEBRA DE FAN E cald, vremea 
este frumoasa, dar se pare ca aceste lucruri 
nu aduc bucurie anumitor persoane.
142 NOMOFOBIE Care este 
semnificatia acestui termen si de unde 
provine?
141 PUTERILE CBD Despre efectele 
benefice ale CBD, dar si cateva produse 
sugestive.
146 BEA ACESTE BAUTURI 
FERMENTATE! Vrei un abdomen plat si 
sanatos? Kombucha, Kefir, Amazake sunt 
de partea ta!
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COLABORATORI IUNIE 2020

Pentru colaborari, 

interviuri, foto, aparitii, 

ne puteti contacta

la adresa de email:

redactia@famost.ro

sau pe pagina de

Facebook !

Colaboratorii nostri isi asuma 

total responsabilitatea si 

veridicitatea articolelor 

publicate in revista FAMOST.

Moda : Gina Codrescu, Andreea 

Popescu, Alin Temeliescu, Beatrice 

Lianda Dinu

Splendida : Aurelia Aurora, Diana 

Pavel, Bianca Vede

Cultura : Roxana Negut, Nicoleta 

Gordon, Doina Bezea, Codruta 

Tudoriu, Valentin Goran

Stil de viata : Blog de Zambit, 

Daniela Sala, Irina Maria Berdila
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Descopera FAMOST!
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BEAUTY
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twitter.com/Famost_Ro
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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!



Mergi cu incredere in directia viselor tale!
Traieste viata pe care ti-ai imaginat-o!“

H E N RY  DAV I D  T H O R E AU

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

F A M O S T



Reusim sa rasuflam mai usurati dupa aceasta perioada dificila pentru fiecare dintre noi
si asta chiar daca lucrurile nu sunt nici pe departe a fi solutionate.

Cu toate acestea, multe activitati continua, viata merge inainte
si in exact acest sens ne deplasam si noi.

Revista Famost - editia iunie 2020 reuseste sa va aduca in prim plan,
asa cum v-a obisnuit in aproape fiecare editie (sau asa ne place sa credem!)

oameni interesanti si de o valoare incontestabila;
mai mult, revista reuseste sa atraga colaboratori noi, 

care aduc si mai mare valoare din punct de vedere al continutului, revistei in sine.
O salutam in acest sens pe Andreea Popescu, care ne va insoti de acum inainte

in ceea ce inseamna moda cu o noua rubrica intitulata “Detalii de stil cu Andreea Popescu“.
Ii uram “Bun venit!“ si lui Valentin Goran

care ne va oferi critica de film cu o analiza extrem de minutioasa si interesanta
asupra unor filme, poate prea putin apreciate de publicul larg: “Doza de cinema“.

Ramanand in aproximativ aceeasi zona,
ne bucuram sa vedem prezentate aparitiile editoriale ale lunii mai 2020

prezentate de Roxana Negut,
ne incantam simturile cu poezii si picturi,

suntem indemnati sa ne cautam sufletul acolo unde e fericit.
O prezenta deosebita o avem din partea scriitorului Oliviu Craznic,

care ne-a acordat un interviu extrem de interesant
despre activitatea sa si filosofia care se afla la baza acesteia.

La capitolul moda, avem tendinte pentru sezonul toamna iarna 2020-2021,
intram putin in istoria haute coutoure alaturi de Daniela Sala;

tot Daniela Sala il are invitat intr-un frumos dialog pe celebrul sportiv, Catalin Morosanu.
Nu lipsesc de asemenea, rubricile traditionale cu care deja v-ati obisnuit, daca ne urmariti.

Pe coperta o avem pe frumoasa makeup artista Diana Pavel
cu care am avut un frumos interviu si o sedinta foto;

mai mult, am realizat cu ea o colorata si frumoasa poveste in “orange“.
Avem de asemenea multe articole interesante si utile din domeniul beauty.

La ce ne foloseste dictia, ne explica Marta Iozefina-Bencze
in cadrul unui material extrem de util pentru cei ce trebuie sa vorbeasca in public,

dar si  pentru fiecare dintre noi.
Irina Maria Berdila ne ofera o analiza a starii de “a fi fericit“

si ne transmite ca aceasta fericire poate fi extrem de simpla si la mana oricui,
iar Cristina Mircea ne prezinta “Ghidul supravietuitorului“,

constituit din 8 concluzii la care ajuns in aceasta perioada a izolarii.
Avem in continuare articole de viata si sanatate, cu informatii utile oricand si oricui.

Cam atat ar fi de spus in aceasta “nota“ a editorului
si va invitam in continuaresa parcurgeti revista,

dandu-va intalnire la urmatoarea editie!
Toate gandurile bune si sa ne regasim sanatosi si optimisti!

Nota editorului 





16 I U N I E  2 0 2 0

F CULTURA 

-am trezit buimaca, iar pentru un moment nu stiam cine sunt, unde sunt. Doar soarele care desena 
umbre printre frunzele de salcam mi-a soptit ca e o dimineata tarzie. L-am cautat si am inceput sa 
ma ingrijorez cand nu il puteam gasi nicaieri. Am alergat dintr-o camera in alta, dand la o parte flori, 
carti, fotografii, dar el tot nu era. M-am gandit ca poate s-a retras din nou acolo unde sta ascuns 
de fiecare data cand e obosit. Am luat vis cu vis, amintire cu amintire, gasind tot ce doream si nu 

doream, mai putin pe el. Inima incepuse sa imi bata mai repede, iar sunetul respiratiei scurtate imi distragea 
atentia de la gandurile printre care cautam un indiciu. Ma intrebam daca l-a ranit ceva, cineva, daca eu am facut 
un lucru care sa il supere atat de tare incat sa renunte sa mai fie vazut vreodata de cineva. Dar chiar si de mine? 
Sa plece fara macar sa imi spuna <Nu imi place cum m-ai iubit, cum te-ai bucurat de miNe, cum ai avut grija de 
miNe … Nu imi mai plac povestile pe care mi le-ai spus, ori cele pe care le-ai ascultat> 

Nu, nu ar fi fugit asa ca un las. Nu a fost niciodata un las. Dintre noi doi el e intotdeauna cel mai curajos, cel 
care ma indeamna sa fac lucrurile la care visez, dar de care mi-e teama. Trebuie sa il gasesc.

Am deschis fereastra larg si am tras adanc aer in piept. Parfumul de inceput de vara s-a asezat in linistea 
dintre doua batai de inima. Atunci, in adierea aceea calduta, umeda, cu nuante sarate, am stiut unde fugise. Am 
luat pe mine prima rochie care mi-a iesit in cale, m-am incaltat si am iesit din casa alergand. Nu imi dadeam 
seama daca simteam ca ma sufoc din cauza efortului, ori a emotiei pe care aveam sa o simt daca nu il gaseam 
nici acolo. 

Dar el era … statea asezat pe plaja, cu picioarele intinse astfel incat valurile sa ii atinga degetele. Paseam incet, 
ca sa nu ii tulbur linistea, sa nu ma simta, sa il pot lua prin surprindere cu o imbratisare stransa. Numai ca imi 
stia fiecare pas, inca dinainte ca eu sa fi plecat de acasa spre el. Stia ca acolo il voi cauta inainte ca eu sa stiu. S-a 
intors si m-a privit zambind.
- ce faci, suflete? l-am intrebat soptit. 

Nu mi-a raspuns, doar mi-a facut semn sa ma asez langa el. M-am asezat usor, lasand vantul sa se pieptene 
prin parul ciufulit, dar liber, cu soarele plimbandu-se pe ochii somnorosi dar veseli. Din doi am devenit unul. 
O fata care privea marea si sufletul ei fericit.

Cand nu stii unde ti-e sufletul … cauta-l acolo unde e fericit. Aseaza-te langa el si fiti unul.

M

Blog de zambit
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Imi tes paianjeni panza peste genunchi de vers,

Si curge asteptarea printre cirese amare.

Mi-e seceta si-n umbre, si-n colt de suflet sters,

Iar mugurii iubirii se sting in nepasare.

Mai tin de toarta cestii din care beam lumina,

Caimacul unui soare ce rasarea tihnit ...

Da-i prea aproape plansul, ascuns dupa cortina, 

Eclipsa e de lacrimi ... in ochiu-mi stanjenit.

Se scurge-n haos timpul, ranind cate-o clepsidra,

Adun din ciob de inimi, manunchi de necuvinte.

Secat-au ploi de zambet, si-s poate o anhidra ...

Raman un pumn de sare, mi-e glezna prea fierbinte.

Si pasi-mi sunt salbatici, au alta geometrie,

Triunghiuri fara varf prin insule pustii.

Mi-e dor de zmeu-descultul, plecat in sihastrie,

Pe unde ratacesti? Iar ai uitat sa-mi vii!

Te mai astept o viata, mai am o clipa-frunza,

Si o eternitate in slova urmatoare.

Pe Golgota-ntristarii am sa arunc o panza,

Genunchi de vers ramana, fara cirese amare!
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Genunchi de vers ramana, fara cirese amare!

G e n u n c h i  d e  v e r s
Nicoleta Gordon
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Doina Bezea

Esti cea mai frumoasa ninsoare de maci

Esti cea mai frumoasa
ninsoare de maci,
cu buzele-ti tandre
in saruturi ma-mbraci,
fecioara de patimi
cu sanii de jar,
ma arzi ca un rug
pe sub piei de stejar.
Si cade sub triste
covoare de geruri
a ta leganare
unduind roua-n ceruri,
cu talpa-ti plapanda
dezvelind asternuturi,
plutesti ca o vraja
intr-o mie de fluturi.
Esti cea mai frumoasa
ninsoare de maci,
sub tine, eu tremur
cand m-acoperi si taci.
m-asez intr-un crivat
sub cupola-ti de nea,
si sanger a tine
intr-un bulgar de stea.
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Spun unii ca nu mai exista iubire pe lume 
Ca toate sunt rele si ascunse in banale taceri 
Ca parca e o fuga nebuna si amagire 
Dar tu sa nu-i crezi, dar tu sa nu-i crezi. 
  
Spun altii ca nu mai exista bunatate in lume 
Ca lumea intreaga e o haita de lupi, 
Ca vine sfarsitul si nu se mai poate 
Dar tu sa nu-i asculti, sa nu-i asculti. 
  
Spun unii ca nu mai exista in lume credinta, 
Ca-i goana nebuna dupa bani si averi, 
Ca toti vor sa para dar nu vor sa fie 
Dar tu sa nu-i crezi, dar tu sa nu-i crezi. 
  
Spun altii ca nu mai sunt valori si omenie 
Ca ne-am transformat in nemiscati roboti 
Ca pierdem viata, anii in tehnologie  
Dar eu stiu ca tu poti, tu orice poti.

MOTIVATIONALA

Roxana Negut
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F CULTURA 

 […] Dupa aceea a zis Domnul catre Avram: “Iesi din pamantul tau, din neamul tau si din casa tatalui tau si vino in 

pamantul pe care ti-l voi arata Eu. “ (Geneza, Cap. 12).

INGERUL A VENIT IN ALB

A
stfel, Avram a parasit Urul Caldeii si s-a indreptat alaturi de sotia sa, Sarai, catre Tara Canaanului. Stia ca Dumnezeu i-a 
fagaduit un neam numerous, dar n-a mai avut rabdare : indemnat de sotia sa, a zamislit un copil cu una dintre slujnicele 

acesteia, egipteanca Agar (copil pe care mult timp de-acum incolo il va considera binecuvantarea data prin cuvantul Domnului). 
Crezandu-se puternica, servitoarea a privit-o pe Sarai cu dispret. Sarai nu s-a lasat mai prejos si-a alungat-o. Ingerul Domnului 
i-a poruncit slujitoarei sa se intoarca in casa stapanilor sai, fara sa se teama, caci asa cum spusese El, urma sa nasca un fiu pe care 
l-a numit  Ismael, o fiinta apriga, ce avea sa stea „[…] darz in fata tuturor fratilor lui” (Geneza, Cap. 16). Au trecut mai multi ani si 
lui Avram i s-a aratat iarasi Domnul. L-a numit din Avram (Tatal este slavit), Avraam (Parintele multor popoare), iar pe sotia sa 
Sarai, Sarra (Printesa) spunandu-le ca Sarra va avea un copil : pe Isaac, pe care Domnul l-a vrut in chipul credintei sacrificat de 
tatal sau (acesta era de fapt copilul binecuvantat prin cuvantul divin). Fiind mai mare, Ismael l-a luat in batjocura pe Isaac, fapt ce 
a determinat-o pe Sarra sa-i alunge atat pe el cat si slujitoarea Agar. Cel care i-a alungat de fapt, a fost Avraam, la indemnul Sarrei. 
Domnul i s-a aratat iarasi lui Avraam, promitandu-i grija fata de fiul sau Isaac si de Agar : „Atunci s-a sculat Avraam dis-de-dimineata; 

a luat paine si un burduf cu apa si le-a dat Agarei; apoi, punandu-i pe umeri copilul, a slobozit-o; si, plecand ea, a ratacit prin pustiul Beer-

Seba.” (Geneza, Cap. 21) Umbland in lung si-n lat au ramas fara mancare si apa. Temandu-se ca fiul sau va muri, Ingerul a gasit-o 
plangand si i-a salvat, cu promisiunea ca fiul sau va da nastere unui mare popor. 

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

Codrutisme
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Scenele biblice legate de aparitia Ingerului salvand-o pe Agar, sau de aceea a alungarii ei din casa lui Avraam au inspirat arta 
plastica de-a lungul timpului : Gustave Dore, Francesco Cozza, Jan Mostaer. In pictura romaneasca se remarca reprezentarea agar 
iN desert (1870) a pictorului Gheorghe Tattarescu. Opera acestuia poate fi admirata la Galeria de Arta Romaneasca moderna de 
la Muzeul National de Arta al Romaniei. Imaginea celor doua fiinte de sorginti diferite este puternic contrastanta : in vreme ce 
egipteanca muritoare poarta vesminte de o coloratura puternica- verde-auriu-albastru, Ingerul apare in alb. Desi albastrul hainelor 
lui Agar pare violent, ochiul atent al unui observator poate cu usurinta sesiza ca artistul a folosit aceeasi cantitate ca aceea folosita in 
spatiul de sus, ceresc. Albastrul deschis al cerului este egal culorii pamantii din planul terestru. Atitudinea ce se citeste pe chipurile 
acestor doua personaje sustine de asemenea firul naratiunii biblice : pe chipul lui Agar se citeste uimirea si spaima ; teama, caci 
fiul ei este pe moarte, uimire la vederea Ingerului. Ingerul, purtandu-si perechea de aripi (sau aceste doua aripi purtandu-l pe El) 
o priveste bland, dar profund autoritar. Intreaga-I postura e un semn al puterii. Pe pamantul stancos, ros de soarele dogoritor, 
zace Ismael aproape mort, cu trupul alb, palid, pe jumatate acoperit de umbre. Daca planul uman-ceresc este bine determinat prin 
prezenta celor doua fiinte, iata ca linia orizontului care desparte cele doua planuri este mai greu sesizabila pentru ca se contopesc 
culorile. In compozitie se remarca mai multe diagonale intre privirile celor doua personaje, intre trupul micului Ismael si una dintre 
stanci (dreapta jos, stanga sus) care intregesc si armonizeaza intreaga imagine.

Trebuie stiut faptul ca opera sa surprinde prin accentele narative : fiecare dintre personajele sale povesteste si se povesteste si 
daca pictura este un peisaj, stii ca acolo urmeaza sa se petreaca ceva … De altfel, a tinut atat de mult  (alaturi de Theodor Aman) ca 
domnitorul Al. Ioan Cuza sa aprobe infiintarea unei institutii artistice si moderne de invatamant. Astfel, urmand modelul francez, 
la Bucuresti va exista Scoala de Belle Arte.

A g a r  i n  d e s e r t ,  G h e o r g h e  Ta t t a r e s c u ,  1 8 7 0

F r a n c e s c o  C o z z a - A g a r  s  I n g e r u l  i n  p u s t i e

J a n  M o s t a e r t - A l u n g a r e a  A g a r e i
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F CULTURA 
 

 
 C

RO
NIC

A UNUI EVENIMENT LITERAR

Dr a g i 
p r i e t e n i , 

luna mai a sosit cu 
noi aparitii editoriale. Voi 
continua seria dezvaluirilor editoriale, 
anuntand-va o parte dintre noutatile literare 
ale acestei luni. Carti asteptate de cititori 
si disponibile acum in rafturile virtuale 
dar si in librarii. Trecem in revista o mare 
parte din genurile literare pentru a va putea 
alege voi o lectura potrivita dispozitiei sau 
gusturilor literare. Autori straini si autori 

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

romantice, amuzante 
sau dimpotriva  incarcate de 

actiune, mister si suspans, lumi fantastice, 
uimitoare, aventuri spectaculoase, antologii 
de proza scurta sau poezie, dupa cum 
preferati. 

Lectura este sportul mintii, dar si cea mai 
usoara metoda de relaxare si destindere. Sa 
calatorim, asadar, prin lecturile din luna 
aceasta.
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CAPATUL MORTII

(Seria Amintiri din trecutul Terrei, partea a III-a
Liu Cixin, editura Nemira.

Descrierea cartii:
Sfarsitul trilogiei Amintiri din trecutul terrei.
Spaima anihilarii reciproce a dus la decenii de pace intre 

umanitate si trisolarieni, dar o noua forta pune in pericol 
fragilul echilibru al noii lumi. Stiinta umana avanseaza 
considerabil datorita infuziei de cunostinte ale trisolarienilor, 
iar acestia imprumuta tot mai multe din cultura pamanteana. 
Cele doua civilizatii coexista pasnic, dar umanitatea a 
inceput sa se complaca in siguranta oferita de convietuire.

cheng Xin, un inginer aerospatial din secolul XX, se 
trezeste din hibernare in aceasta noua epoca. Ea isi aminteste 
de un program de mult uitat, conceput la inceputul crizei 
trisolariene, care acum poate desatabiliza ambele civilizatii.

Va merge umanitatea spre stele, sau va muri in leaganul ei?

„O carte-eveniment! Un amestec unic de speculatie filosofica 
si stiintifica, de politica si istorie, de teoria conspiratiei si 
cosmologie.“
George R.R. Martin

„Razboiul lumilor pentru secolul XXI. Ce surprize iti rezerva 
fiecare pagina!“
The Wall Street Journal

„O meditatie asupra tehnologiei, progresului, moralitatii, 
extinctiei si cunoasterii, care insoteste un thriller al universului 
in echilibru.“
NPR

SCIENCE FICTION

CEA DE A DOUA ANTOLOGIE COLECTIA 

SCIENCE-FICTION

(CSF)2019 - editura Pavcon

Contine cele mai frumoase povestiri SF, F si H semnate de 
autorii care au publicat in cadrul CSF si in revista CSF de-a 
lungul anului 2019. Desi recent aparuta, antologia este in 
topul vanzarilor la editura Pavcon. 

Antologiile CSF sunt parte a Proiectului PAVCON 
“reincArtuireA”, de ajutorare a copiilor defavorizati cu carti 
de povesti. Toti autorii au ales sa isi doneze drepturile de 
autor din vanzarea antologiilor si, impreuna cu profitul 
donat de editura, sa investeasca aceste sume in tiparirea de 
carti de povesti pentru copii. Volumele sunt oferite gratuit 
micutilor cititori mai putin avantajati de viata.

Povestiri si autori:
cuvAnt inAinte - de Constantin D. Pavel
Arbore SecAnt - Diana Alzner
SfArSitul SArdiniei - Mircea Badut
o lume perfectA - Lucian-Dragos Bogdan
venuSiAnA opuS trei - Anamaria Borlan
ArcA- Daniel Botgros
generAtiA omegA - Rodica Bretin
ondinele AtAcAmA - Carasel Aurel
AnimAle de compAnie - Cristian Carstoiu
inStrAinAti - Daniela Faur
poftA - Robert Gion
inSulA SolAnder - Florin Giurca
uSile - Mircea Liviu Goga
verSorul-l - Alexandru Lamba
AkAShA - George Lazar
diSpAritiA - Victor Martin
Spicuiri - Ana-Veronica Mircea
inecAtorul - Dan Ninoiu
AgreSorul - Constantin Pavel
SclipireA de confirmAre - Viorel Pirligras
primul om cAre A pASit pe lunA - Florin Purluca
dincolo de umbre - George Sauciuc
in ASteptAreA lui meSiA - Sergiu Somesan
evAdAre din cApricorn - Liviu Surugiu
StrAinii - Tarko Laszlo
victime colAterAle - Daniel Timariu
nuntA - Pompilian Tofilescu
A douA SAnSA - Allex Trusca
codul-SurSA Al umAnitAtii - Boris Velimirovici
liniile Aeriene flyicu - Ovidiu Vitan
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THRILLER

ANATOMIA UNEI INOCENTE FURATE

Marina Neagu, editura Quantum Publishers

Descrierea cartii:
O tanara studioasa, cu o inteligenta uimitoare. 
Visuri care promit sa devina realitate pana la ultimul.
O petrecere la care isi insoteste cea mai buna prietena.

Bautura. Prea multa bautura.
Intuneric. 
Trei barbati necunoscuti in noapte.
Si totul se prabuseste.
Un thriller socant, captivant, ametitor. O poveste dura, 

incarcata de suspans si neprevazut. O carte care te provoaca 
la propriile reflectii asupra naturii umane. Despre traume 
sufletesti, iubire si speranta.

OCHII INTUNERICULUI

Dean Koontz, editura RAO
c A r t e A  c A r e  A  p r e z i S  e p i d e m i A  d e  c o r o n A v i r u S .

Descrierea cartii:
Romanul de fictiune spune povestea unui laborator militar 

din China care produce un nou virus pentru a fi folosit 
ca arma biologica in timpul razboiului. Laboratorul este 
localizat in mod ironic in Wuhan, China, iar virusul fictiv se 
numeste Wuhan-400. (Fox News)

Un roman scris in anul 1981, dar care pare inspirat din 
realitatea anului 2020.

„- Ca sa intelegi asta, trebuie sa ne intoarcem cu douazeci de 
luni in urma, spuse Dombey. Cam pe atunci, un om de stiinta 
chinez pe nume Li Chen a fugit in Statele Unite avand asupra 
lui, pe o discheta, datele privind cea mai importanta si mai 
periculoasa arma biologica creata in China in ultimul deceniu. 
Au numit virusul „Wuhan-400”, pentru ca fusese dezvoltat in 
centrul de cercetare de la periferia orasului Wuhan si era tulpina 
cu numarul 400 dintre cele viabile create artificial in laboratorul 
respectiv.
Wuhan-400 este o arma perfecta. Afecteaza doar oamenii. 
Nicio alta fiinta nu poate fi purtator. Si, asemenea sifilisului, 
nu supravietuieste in afara organismului uman mai mult de 
un minut, ceea ce inseamna ca nu poate contamina suprafete si 
obiecte, asa cum o fac antraxul sau alte microorganisme virulente 
similare. Iar atunci cand gazda moare, virusul Wuhan-400 din 
corpul ei moare si el la scurta vreme, imediat ce temperatura 
cadavrului scade sub 30 de grade Celsius. Va dati seama de 
avantaje?” 
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FANTASY

REGATUL INOCENTILOR

cartea a doua - Theo Anghel, editura Quantum Publishers

Descrierea cartii:
Cu peste sase sute de ani in urma, Esrendellul era locuit 

in buna intelegere de oameni si elfi. Cu timpul insa, din 
randul semintiei oamenilor s-au ridicat voci care au cerut 
independenta, inoculand in constiinta poporului convingerea 
ca, astfel, muritorii o vor duce mai bine.

Conducatorul elf al regatului s-a opus, dar oamenii au 
pus la cale o lovitura de stat, care, intr-un final, a dus la un 
razboi nimicitor. Cum soldatii elfi erau luptatori redutabili, 
iar rezistenta lor in lupta, imposibil de egalat, balanta a 
inclinat coplesitor in favoarea vechii ordini.

Totusi, impresionat de indarjirea cu care oamenii 
imbratisasera cauza separarii celor doua semintii, regele 
elf a consimtit sa-si retraga poporul dincolo de Padurea de 
Smarald, taram locuit doar de elfi, si sa-i lase pe muritori sa 
se descurce singuri.

S-a incheiat un tratat care ii asigura pe oameni ca, atata 
timp cat se vor orandui in pace si buna intelegere, niciun 
picior de elf nu va calca pe pamantul noului stat format, 
Erfenor.

Lucrurile au mers bine o vreme, dar, cum firea oamenilor 
poate fi cu usurinta corupta de putere, nedreptatile au 
inceput sa capete accente grotesti.

Familia Toril, una dintre casele nobile ale Erfenorului, 
stapana de sute de ani a domeniului Toril din statul Arnor, 
isi ducea viata in liniste si armonie la hotarul cu Esrendellul.

O intamplare careia, initial, nimeni nu i-a dat vreo 
importanta, a atras dupa sine o avalansa de nenorociri 
care au zguduit din temelii echilibrul acestei vechi familii. 
Si in partea a doua se continua povestea fascinanta a 
elfilor. Intampari alerte, surprinzatoare si pline de magie,  
combinatia perfecta intre Tolkien si George Martin!

CIRCE

Madeline Miller, editura Paladin
g o o d r e A d S  c h o i c e  A w A r d  2 0 1 8  p e n t r u  r o m A n 
f A n t A S y .

Descrierea cartii:
Lumea este condusa de zei si titani. O lume plina de 

rivalitati si intrigi in care Circe nu-si poate gasi locul. Mai 
intai, indura umilinta si dispretul propriei familii, fiindca 
ea, fiica lui Helios, zeul Soarelui si cel mai puternic dintre 
titani, nu-i nici la fel de puternica precum tatal sau si nici 
fermecatoare ca mama ei nimfa. Dar Circe se dovedeste a fi 
un copil neobisnuit, care detine puterea vrajitoriei, ceea ce 
constituie de acum o amenintare pentru zei ...

 „O repovestire indrazneata si subversiva, de natura intima, a 
vietii legendarei zeite Circe.“
The New York Times

„Circe produce emotie atat prin calitatea scriiturii, cat si prin 
actualitate.“
The Sunday Times

„Un roman feminist convingator si captivant, o istorisire 
fascinanta.“
The Daily Telegraph

„Recomand cartea oricui si tuturor. E absolut surprinzatoare.“
booksandfelines.com

„Circe ramane o lectura incantatoare de la inceput pana la 
sfarsit, indiferent ca esti pasionat de mitologia greaca sau 
ca doresti, pur si simplu, sa citesti o poveste bine scrisa.“ 
bookreporter.com

„Madeline Miller creeaza in Circe o atmosfera fermecatoare, 
nu numai prin maniera in care incorporeaza in naratiunea ei 
elemente din Odiseea si din alte versiuni ale unor mituri, ci 
si prin zugravirea lumilor in care salasluiesc oamenii si zeii.“ 
clairehuston.co.uk

„Am inchis cartea cu sentimentul profund ca Madeline Miller  
este asemenea lui Circe si Penelopei, precum stravechii tesatori 
de panza, dar si de cuvinte si de lumi. Apoi, privind in jurul 
meu, dupa ce am petrecut o vreme in compania celor doua femei, 
tesatura care alcatuieste societatea de astazi pare sa poarte 
amprenta mainilor lor.“ angie-ville.com
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LITERATURA DE DRAGOSTE / CARTI ROMANTICE

O ALTA POVESTE DE IUBIRE

Dr. Vasi Radulescu, editura Readers do Good

Descrierea cartii:
Iubirea nu e deloc usoara. Nu iubesti si gata, nu mai ai 

nevoie de nimic. Iubirea e un dar, o recunostinta, dar cere 
lupte, dincolo de conductele cu seve hormonale, proiectii 
metafizice, dor. Iubirea calatoreste odata cu vantul si poate 
gadila orice om, fara sa faca discriminari pozitive sau 
negative. Se intampla oricui, nu cred ca exista om pe planeta 
asta care sa nu fi iubit vreodata, oricat de trist, introvertit, 
depresiv, necajit ar fi el. Si nici nu cred ca ne e dat sa avem 
o singura iubire, iar restul sunt copii palide ale acesteia, 
proiectii firave ce nu mai ajung la etalon. Iubim in miliarde 
de feluri, fiind atat de diferiti. Iubim altfel in timp si spatiu, 
pe masura ce ne maturizam, acumulam noi experiente 
de viata, invatam alte si alte lucruri. Iubirea pluteste 
pretutindeni si ne asteapta, uneori trebuie doar sa facem 
un minim de efort pentru a o intampina, alteori vine pur si 
simplu, acoperindu-ne intr-o manta ce ne face dintr-odata 
zburatori.

O alta poveste de iubire este un roman-calatorie prin 
povesti, ganduri, locuri minunate, toate gravitand in jurul 
iubirii. Ai 300 de pagini in care sa te scufunzi, descoperind 
felul in care am trait eu totul, ca o confesiune. Am asezat 
in aceasta carte lucruri care m-au macinat, mi-au produs 
suferinta, dar si o extraordinara fericire. Este, din punctul 
meu de vedere, cea mai frumoasa carte dintre toate cele 
sapte de pana acum. (Vasi Radulescu)

SARUTUL PICTAT

Elizabeth Hickey, editura Nemira.

Descrierea cartii:
Gustav Klimt avea o muza secreta. Aceasta este povestea 

ei. Tulburatoarea poveste de iubire dintre pictorul vienez 
Gustav Klimt si Emilie Floge, femeia care a pozat pentru 
capodopera Sarutul si al carei nume artistul l-a soptit cu 
ultima suflare, pe patul de moarte.

Viena, 1886. Un oras al cafenelelor elegante, al operei si 
al unei comunitati artistice in plina efervescenta. Emilie, 
de numai 12 ani, cunoaste un pictor fermecator, dar 
controversat. Angajat de tatal ei ca sa-i dea lectii de desen, 
Klimt ii prezinta lui Emilie lumea boema a artistilor, a 
modelelor senzuale si a bogatilor decadenti, care deopotriva 
o inspaimanta si o fascineaza. Pe masura ce Emilie creste si 
devine o creatoare de moda faimoasa, povestea de dragoste 
se transforma intr-o poveste despre arta, din care se naste 
unul dintre cele mai cunoscute si mai indragite tablouri din 
istorie: Sarutul lui Klimt.

“O meditatie despre arta si artificial. Misterul lui Klimt scos in 
relief mai frumos ca niciodata.“
The New York Times

“Un limbaj senzual, bogat si foarte expresiv. “
Publishers Weekly

F CULTURA 
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PRICHINDELUL

Erich Kästner, editura Arthur

Descrierea cartii:
O poveste savuroasa despre faima si noblete, despre 

prietenie si valori morale
Prichindelul spune povestea vietii lui Mäxchen 

Pichelsteiner, un baietel care se trage din satucul Pichelstein, 
din Boemia, o comunitate de oameni foarte mici de inaltime. 
Parintii sai, artisti de succes intr-un circ ambulant, au fost 
intr-o zi luati de vant taman din varful Turnului Eiffel. Asa 
incat tanarul Mäxchen a fost luat sub aripa protectoare a 
profesorului Jokus von Pokus. Invata mai multe limbi straine, 
se spala intr-o savoniera si doarme intr-o cutie de chibrituri. 
La doar 12 ani, intr-o lume populata de porumbei si iepurasi 
albi, tigri, lei, si calareti experti in acrobatie, Mäxchen isi 
pune in cap sa devina artist de circ, la fel ca parintii sai, si 
nu se lasa pana nu-l indupleca pe profesorul Jokus. Unde-l 
vor purta aventurile pe acest baietel de doar cinci centimetri 
inaltime?

„O fantezie nebuneasca si amuzanta care amesteca elemente de 
satira si patos, pentru a deveni, in final, un comentariu asupra 
conditiei umane, in maniera lui Chaplin.”
Kirkus Reviews

IARNA LUI ISIDOR

Veronica D. Niculescu, editura Polirom 

O noua intalnire cu condorul Isidor si prietenii sai
Varsta recomandata: 10+. Cu ilustratii de Radu Raileanu

Descrierea cartii:
Romanul, care continua o vArA cu iSidor, spune povestea 

condorului Isidor dupa ce a fost eliberat in Sinaia de 
prietena lui, Serena. Ce faci cind esti liber, dar ai ramas 
singur-singurel intr-un loc necunoscut, abia ai invatat sa 
zbori, esti mai degraba domestic decit salbatic, si mai vine 
si gerul? In iarna nesfirsita care-i sta in fata, Isidor trece 
prin multe aventuri si invata citeva lucruri esentiale pentru 
supravietuire - cum ar fi ca te poti descurca binisor in viata 
daca stii sa citesti sau ca prietenii sint importanti.

Alaturi de un corb generos, o bufnita inteleapta si-un 
cateloi mare si blind, Isidor trece iarna cea grea si pune la 
cale o evadare spectaculoasa a pasarilor ramase captive la 
Zoo. Dupa o iarna cat sapte ani, urmeaza sapte zile de vara 
fericite si lungi cat o viata.

LITERATURA PENTRU COPII

Si pe copii ii asteapta universul magic al cartilor cu noi aparitii la 
fel de incantatoare. 
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LITERARY FICTION
ROMANE PREMIATE aparute in ultima perioada

COPIII DE PE VOLGA

Guzel Iahina, editura HUMANITAS

Premiul Bolsaia Kniga 2019
Marele Premiu Ivo Andric 2019

Descrierea cartii:
La trei ani dupa debutul ei fulminant, cu bestsellerul 

Zuleiha deschide ochii, Guzel Iahina publica in 2018 un 
nou roman cutremurator, care se bucura deja de faima 
internationala. Iata cum il descrie autoarea: „Am vrut sa 
vorbesc despre lumea coloniilor germane de pe Volga - vibranta, 
aparte, vie - o lume creata candva de oameni veniti din alta tara 
si pierduta astazi in negura timpului. Dar este si o poveste despre 
cum poate o mare dragoste sa nasca spaime in sufletul nostru si 
totodata sa ne ajute sa le depasim.“

Iakob Ivanovici Bach, profesor in satul german Gnadental 
de pe Volga, duce o viata simpla, anonima. Intr-o zi, este 
chemat pe celalalt mal al fluviului ce „imparte lumea in 
doua“ sa-i dea lectii unei tinere fragile si timide, Klara, fiica 
unui straniu personaj Udo Grimm. Nu e deloc surprinzator 
ca intre cei doi se infiripa o poveste de iubire. Este insa 
singurul fapt previzibil din acest roman ametitor, caci 
in clipa urmatoare istoria da navala, rasturnand reguli si 
destine, realitatea capata accente supranaturale, adevarul nu 
mai este acelasi si totul se topeste intr-o grandioasa epopee 
din ritmul careia nu te mai poti desprinde.

BALUL NEBUNELOR

Victoria Mas, editura PandoraM

Premiul Renaudot des lyceens 2019 ° Premiul Stanisias 2019
Roman aflat pe lista CELOR MAI BUNE 30 DE CARTI ALE 
ANULUI 2019 a revistei Le Point si pe lista CARTILOR 
ANULUI 2019 a revistei Lire.
Romanul va fi ecranizat de studiourile Legende Films, in 
regia actritei si producatoarei franceze Melanie Laurent, care 
va semna si adaptarea pentru marele ecran.

Descrierea cartii:
In fiecare an, cu ocazia sarbatorii Mi-Careme, are loc 

foarte bizarul bal al nebunelor. Toata lumea buna a Parisului 
se intovaraseste pentru o seara, in acorduri de polca si 
vals, cu femei deghizate in colombine, tiganci, zuavi si 
muschetari. Impartit in doua sali – de-o parte idioatele si 
epilepticele; de cealalta, istericele, nebunele si maniacele - 
balul este, in realitate, unul dintre ultimele experimente ale 
doctorului Charcot, dornic sa le transforme pe bolnavele de 
la spitalul Salpetriere in femei ca oricare altele. Printre ele, 
Eugenie, Louise si Genevieve, al caror parcurs aventuros este 
reconstituit de Victoria Mas in romanul sau, care scoate la 
lumina conditia femeii in secolul al XIX-lea.
Un roman scris intr-un stil extrem de sobru, in care se 
intalnesc spiritismul, sadismul si sexualitatea. Povestii 
„istericelor” inchise la Salpetriere la finele secolului al XIX-
lea, Balul nebunelor ii adauga portretul unei femei care 
vorbeste cu mortii, un „sport” foarte in voga in acea epoca. 
Liberation
Romanul Victoriei Mas pledeaza cu insufletire cauza unor 
paria, condamnand respingerea si opresiunea carcerala la 
care sunt supuse femeile epocii. Livres Hebdo
Acest bal grotesc, unde in mod evident indecenta nu este a 
nebuniei, ci a burghezilor veniti sa flirteze cu nebunele si 
sa rataceasca prin azilul lor carceral, este punctul central 
al romanului istoric scris de Victoria Mas. Cu un stil 
limpede, elegant, tanara romanciera stigmatizeaza machismul 
triumfator si face auzit tulburatorul glas al celor care au fost 
reduse la tacere, inabusite, hipnotizate. L’Obs
“Victoria Mas scoate la lumina in romanul sau conditia femeii in 
secolul al XIX-lea.”
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LITERATURA ROMANA 

CONTEMPORANA - POEZIA

editura Art Creativ. O selectie de 
Daniela Toma.

Descrierea cartii:
O antologie care cuprinde cele mai 

frumoase poezii ale unora dintre cei 
mai buni poeti, desigur, nu au putut fi 
cuprinsi cu totii aici, insa, cei care au 
raspuns invitatiei mele (aproape 100 
de poeti si 900 de pagini, mai multe nu 
se puteau tipari) au scris o importanta 
si deloc de neglijat poveste lirica, 
dovedind inca o data in plus ca poezia 
poate gasi sens acolo unde acesta 
lipseste, poate sa curga mai departe 
cand orice altceva s-a oprit, construind 
astfel peisaje lirice emotionante, 
rafinate. 

Se scrie mult, dar se scrie si bine, 
efectele fiind pozitive, actul in sine 
primeste motivatia de a continua, de 
a intari si mai mult ideea ca poezia 
este importanta, vie si puternica sub 
aceasta forma concentrata, chiar daca 
uneori devine neconventionala sau 
razvratita, inteligenta primeaza si 
ofera o perspectiva generoasa asupra 
fenomenului poetic actual si iata, 
am dezvaluit miza pe care am ales-o 
atunci cand am gandit selectia acestui 
volum, intentia de a aduce la aceeasi 
masa de lucru spirite diferite, pentru 
o radiograma naturala, proaspata, 
meritorie, de impact in actualul context 
complicat al literaturii de afirmare. 

Conditia de poet si asumarea acesteia 
constituie cheia poemelor alese, in 
ansamblu, nevoia depasirii timpului 
prin poezie, intr-un itinerar conceptual 
desavarsit. (Daniela Toma)

POEZIE

POEME DE CONSUM

Relu Cazacu, editura Tracus Arte

Volum castigator al Premiului 
National pentru Debut in Poezie 
„Traian T. Cosovei”, premiu acordat de 
catre Editura Tracus Arte in colaborare 
cu Asociatia Culturala Directia 9 si 
Agentia de Carte.

eXtrAS din volumul de poezie:
am iesit din casa
Dumnezeu a varsat din greseala cutia
cu vopsea
cenusie peste cer
dimineata este blanda si calda
ca o femeie care plange din dragoste
m-as fi intors in pat sa nu-i simt
lacrimile
dar am tras gluga pe cap
am ridicat manecile
&
am pasit prin nefericirea ei.

CU TINE CAPAT GLAS

Roberto Kuzmanovic

Descrierea cartii:

Va invitam la dans! Un profund 
dans al cuvintelor si al metaforelor, 
pe o muzicalitate aparte, de o eleganta 
nemaiintalnita, pe ritmuri usor comune 
cat sa nu va pierdeti in mrejele 
miscarilor, dar fiti cu bagare de seama 
la valsul personajelor care va poate 
„fura” privirea! Aceasta serata este in 
cinstea domniei voastre!

Sunteti de o importanta regala, astfel 
ca dumneavoastra dati startul! Oferiti 
glas trubadurilor, poemelor si autorului! 
Traiti momentul!

Autorul a pregatit pentru 
dumneavoastra un decor mirific, veti 
putea admira un amalgam de arte, 
culturi, mitologii, piese de teatru, 
tablouri de vis si multe aspecte care va 
vor coplesi. Asezati-va confortabil si 
patrundeti intr-o lume in care magia 
e parte din realitate, iubirea e pura, 
visurile sunt realizabile, iar lumea 
aceea… e lumea dorita! Veti calatori pe 
taramuri aparte, veti cugeta, veti trai 
emotii intense, veti (re)cunoaste si va 
veti (re)gasi intr-o versiune demna de 
aprecieri pe care, candva, o tineati in 
buzunar ca pe o rezerva de visuri.

Acestea au fost doar o mica  parte dintre titlurile aparute in ultima perioada. Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor. Eu 
va doresc lectura placuta si sper sa gasiti ceva pe gustul vostru!

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

filmul care din start te duce cu gandul la celebra pictura a lui Johannes Vermeer (1632 - 1675), pictura care 
de altfel infatiseaza portretul unei femei cu ochi verzi ce poarta un turban exotic pe cap. Cum personajul 
este pozitionat in semiprofil, observam doar o singura bijuterie: un cercel de dimensiuni mari pe care 
specialistii l-au atribuit ca fiind din perla. Tin sa mentionez acest lucru inca de la inceput, intrucat este un 
detaliu folosit in film cand Griet, personajul interpretat de actrita Scarlett Johansson, este nevoit sa pozeze 
pentru celebra pictura.

Filmul porneste chiar de la ideea in sine a picturii. Cine a fost aceasta fata? Ce relatie avea cu 
pictorul? Dar mai ales la ce se gandea cand era imortalizata? Iar cum intreaga intriga e invaluita 
in mister, ramane la latura scenaristilor sa-si imagineze o intamplare cu totul fictiva pornita de la tablou. 
“Fata cu cercel de perla” urmareste povestea lui Griet - o tanara femeie care e nevoita sa lucreze ca 
menajera la casa pictorului Vermeer dupa ce tatal ei orbeste si nu mai poate intretine familia. Pe langa 
latura istorica pe care filmul o prezinta, scenariul are la baza romanul cu acelasi nume al scriitoarei Tracy 
Chevalier, care a fost adaptat de scenarista Olivia Hetreed si regizat de Peter Webber, cunoscut si pentru 
ultimul film cu Hannibal Lecter.

DOZA DE CINEMAVALENTIN GORAN
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Cu toate ca filmul a aparut abia in 2003, productia lui 
a inceput inca din 1999, dupa ce scenarista Olivia Hetreed 
a citit o copie a romanului, sustinand ca s-a indragostit 
pe loc de personajul lui Griet si a contactat-o imediat pe 
autoare. La auzul vestii ca o casa de productie vrea sa-i 
ecranizeze romanul proaspat scos pe piata, Tracy a acceptat 
numaidecat propunerea. 

Au existat mai multe drafturi ale scenariului pana 
s-a ajuns la varianta finala. La inceput chiar se voia si 
introducerea unui monolog al personajului, dar s-a decis 
sa fie scos intrucat nu ar fi servit naratiunii filmului si l-ar 
fi dus mai mult spre zona unui “spectacol de teatru filmat”, 
dupa cum insusi criticul de film, Andre Bazin, ar fi spus-o 
in trecut.

Ce au ales in schimb sa faca e sa transforme monologul 
lui Griet in metafore vizuale, asupra carora voi reveni si eu 
cand voi ajunge sa vorbesc despre imagine.

Filmarea propriu-zisa a inceput la sfarsitul lui 2002, 
dupa ce echipa de productie a trecut prin mai multe 
probleme privind etapa de casting. Cat despre locatile 
filmarii, acestea au avut loc in Amsterdam, Luxemburg si 
Belgia, cu toate ca actiunea filmului se petrece in Delft, 
unde s-au filmat doar cateva cadre cu locatiile exterioare 
pentru a servi ca punct de localizare la montaj. Sugestia 
prin imagini fiind chiar una din tehnicile folosite de cineasti 
pentru a pacali spectatorul ca actiunea chiar se petrece in 
locul mentionat in poveste, indiferent daca au fost filmate 
sau nu in acelasi loc. Este un procedeu ce dateaza inca de la 
inceputurile cinematografiei.

Frigul a reprezentat si el o problema la inceputul 
filmarilor. Poate nu atat de mult pentru echipa de productie, 
care era echipata corespunzator cu haine groase, dar pentru 
actorii ce purtau doar costume de epoca, cu siguranta a fost. 
A filma la -15 grade celsius chiar s-a dovedit a fi un calvar 
pana la urma. Inclusiv canalul pe unde navigau gondolele 
fusese inghetat de la temperatura, iar departamentul de 
productie a trebuit sa sparga gheata in fiecare dimineata si 
sa-l goleasca in definitiv.

Revenind la poveste, avem o lume macinata de 
incapacitatea de a-ti croi propriul destin. O lume inca 
prinsa in sistemul arhaic unde nobilimea reprezenta 
autoritatea suprema in stat, iar restul oamenilor ii erau 
supusi lor: unii intr-o masura mai mare decat altii. Suntem 
in anul 1665, inca la cativa zeci de ani distanta de inceputul 

iluminismului care va inlatura nobilimea si va da tuturor 
oamenilor o sansa egala sa se afirme. Griet a avut ghinionul 
sa se fi nascut inainte de iluminism, iar pe tot parcursul 
povestii se confrunta cu problema unei pasari prinse in 
colivie, fiindu-i amintit constant ca e doar o menajera si 
ca trebuie sa-si inteleaga rostul in lume. In acelasi timp, 
lui Griet i se propune si posibilitatea de a gasi o portita de 
scapare prin maritisul cu fiul macelarului. Cu toate ca nu 
reprezinta o eliberare definitiva fata de statutul social pe 
care-l are, cel putin reprezinta o sansa la o viata in care nu-i 
mai e dat sa se supuna unor stapani zilnic.
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Insa pana acolo, Griet isi ia rolul de menajera in serios 
si se ingrijeste de casa familiei Vermeer, unde treptat se 
lasa vrajita de picturile lui Johannes si alege sa petreaca 
din ce in ce mai mult timp in studioul lui, devenindu-i 
atat asistenta, dar si muza, oferindu-i chiar idei pentru 
unele dintre picturi. De pilda, intr-o scena in care Griet 
curata geamurile studioului ca sa lase mai multa lumina 
sa patrunda inauntru, Vermeer o vede si o pozitioneaza 
pana cand isi gaseste unghiul potrivit in care sa-si aseze 
urmatorul personaj. Asa se apuca sa lucreze la tabloul 
“Femeia cu ulcior”.

Relatia de stapan-slujitoare este dezvoltata treptat de 
catre regizor, Webber mergand mai mult pe o abordare 
subtila, favorabila vremurilor de atunci, reusind s-o obtina 
prin jocul nemaipomenit al celor doi actori: Scarlett 
Johansson si Colin Firth, care nu numai ca patrund in 
rolul personajelor, dar reusesc sa joace si emotia pana la 

final. Webber a vrut sa obtina inca de la inceput o relatie 
amoroasa bazata mai mult pe admiratie si respect, fara 
sa ajunga totusi la consumare. Griet e o femeie tacuta, 
muncitoare si de cele mai multe ori, cu capul pe umeri. Pe 
cand Vermeer este mereu ingandurat, deplasat de la situatii, 
cautand solutii pentru arta lui, dar si facand eforturi pentru 
a-si sustine financiar familia. Cu alte cuvinte, traieste mai 
mult in lumea lui de artist, iar lucrul acesta o face curioasa 

pe Griet, care vede in el un supraom, in timp ce el vede 
in ea, singura femeie capabila sa-l inteleaga, dar mai mult 
decat atat: sa-i inteleaga munca, sa-i inteleaga arta!

In timpul filmarilor, Colin chiar dezvoltase o obsesie 
pentru viata lui Vermeer, iar ca orice actor metodic, a 
inceput sa-i calce pe urme. Admira ore in sir tablourile 
pentru a-si imagina ce ii trecea pictorului prin cap cand le 
picta, cu toate ca actorul insusi nu stia sa deseneze.

Ca si Griet, nici Vermeer nu se situa prea sus din punct 
de vedere al statutului financiar. Cu toate ca din punct de 
vedere social o duce mai bine, chiar si el este prins la limita 
saraciei, lucru evidentiat inca de la inceputul filmului, cand 
Griet aude fara sa vrea cearta sotilor Vermeer din cealalta 
camera. Webber continua sa se joace cu acest amanunt 
istoric, folosindu-se chiar de materialismul Catharinei 
(Essie Davis) si de insasi de zgarcenia pictorului, care 
prefera sa investeasca bani pe ascuns in materiale de vopsit 
pentru viitoarele sale lucrari. Istoric vorbind, Vermeer 
si-a trait toata viata in saracie, fara ca picturile sale sa fi 
fost apreciate la adevarata lor valoare. Abia spre sfarsitul 
secolului al XIX-lea si-au primit meritul corespunzator, 
clasandu-l astfel pe Johannes Vermeer ca unul dintre cei 
mai mari pictori ai lumii.

In timpul vietii, el si-a vandut lucrarile lui Pieter van 
Ruijven, jucat in film de catre Tom Wilkinson. Cu toate 
ca nu se cunosc amanunte despre personalitatea lui 
Van Ruijven, Webber ii trateaza personajul asemenea 
unui obsedat sexual. Cu toate ca a fost un om insurat si 
respectat in societate, Van Ruijven aparent tanjea dupa 
modelele pe care Vermeer le picta, pe una dintre ele chiar 
lasand-o insarcinata. Sau cel putin asa aflam prin prisma 
unor zvonuri din poveste. Zvonuri care realizam ca sunt 
adevarate din comportamentul pe care il are fata de 
personajul lui Scarlett spre final.
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Aici Wilkinson reuseste sa joace intr-un mod surprinzator 
de autentic rolul obsedatului cu putere. Fiecare scena il 
arata mai superior celorlalte personaje. Chiar si cand lasa 
garda jos pentru o clipa, o face tot cu intentia de a castiga 
ceva la schimb din asta. Intr-unul dintre aceste momente, 
ii cere pictorului un alt portret de grup din care sa faca 
parte si Griet, conflict care duce la realizarea portretului ei 
individual, la incercarea pictorului de a o salva din mainile 
patronului sau libidinos.

Ca si spectatori, ne intalnim cu Van Ruijven inca de la 
inceputul filmului in scena banchetului, unde intreaga 
familie Vermeer este adunata pentru a sarbatorii terminarea 
ultimei picturi a maestrului, in care este reprezentata 
sotia patronului. Webber ne prezinta intentiile tuturor 
personajelor, care vor juca un rol semnificativ in felul cum 
va decurge povestea: Johannes este ancorat in lumea lui de 
artist, Catharina si cu mama ei tot incearca sa-l indulceasca 
pe Van Ruijven sa mai cumpere inca o lucrare, Van Ruijven, 
ca orice om orgolios si plin de bani de la acea vreme, ii 
place sa fie inconjurat de arta pentru a se deosebi de restul 
oamenilor, iar Griet? Griet observa cat de diferita este 
lumea lor fata de a ei.

Tot din scena banchetului remarcam un alt amanunt la 
fel de important filmului: si anume cromatica. Observam 
ca intreaga atmosfera este redata printr-un ton de 
culoare calda, galbuie, asemenea tabloului recent vandut 
lui Van Ruijven. Directorul de imagine Eduardo Serra a 
studiat toate lucrarile de arta din secolul XVII si incercat 
sa transpuna coloristica si felul cum pictorii de atunci se 
foloseau de lumina in cadrele sale. De aceea nu intalnim un 
ton de culoare uniform pe tot parcursul filmului si ne sunt 
prezentate imagini pornind de la culori reci (albastrul fiind 
folosit pentru scenele ce au loc iarna sau in unele interioare 
pe timp de zi), la culori calde, cum e scena banchetului 
scaldata in galben sau exterioarele in care Griet evadeaza 
sa isi petreca timpul cu fiul amorezat al macelarului.

Al doilea element de care Serra se foloseste in compozitia 
sa este lumina pe care o recreeaza fidel, asemenea celei 
folosita de Vermeer in picturi. Interioarele sunt redate 
mai mult cu o lumina difuza, pe cand cadrele din exterior 
radiaza cu lumina, uneori fiind arse, iar aici ma refer la 
plimbarile lui Griet cu Pieter. De obicei, o imagine arsa in 
cinematografie se considera o greseala, iar un cadru de 
genul, nici macar nu paraseste platoul de filmare pana nu 
e corectat, dar in cazul “Fetei cu cercel de perla”, Eduardo 
Serra a avut un motiv concret pentru care a supraexpus 
imaginea: fidelitatea fata de lumina folosita de pictorii 
secolului al XVII-lea.

Dinamica filmului este redata prin simple panoramari 
de aparat sau chiar de urmariri cu camera mobila. De cele 
mai multe ori, Griet beneficiaza de acest tratament, fiind 
personajul principal al povestii, insa restul cadrelor sunt 
statice, sugerand mai mult linistea si adancind misterul 
lumii lui Vermeer. Un cadru in miscare pe care tin sa-l 
mentionez, in special pentru tehnica si compozitie, are 
loc chiar la inceputul filmului, cand Griet este urmarita in 
piata din Delft. Camera pusa pe macara face o miscare de 
travelling in spate, se inalta treptat de la sol pana ce Griet 
devine din ce in ce mai mica, lasandu-ne impresia ca nu 
este decat o furnica intr-un musuroi imens de oameni. Un 
detaliu ce vrea sa sugereze cum lumea personajului este 
nesemnificativa comparativ cu cea in care avea sa intre.

Cu toate acestea, transpunerea scenica nu ar fi avut atat 
impact fara coloana sonora compusa de Alexandre Desplat, 
care surprinde eleganta barocului prin melodii delicate, 
dar in acelasi timp fermecatoare. Si daca Kate Evans nu 
ar fi reusit sa monteze filmul intr-o asa maniera, probabil 
ca povestea lui Griet ar fi avut de suferit. Multi specialisti 
sunt de parere ca scenariul unui film se scrie de trei ori: 
prima data cand ai foaia alba in fata si 
vrei sa iti transpui ideea, a doua oara pe 
platoul de filmare, iar a treia la montaj, 
unde lipesti toate dublele bune atat cu 
actiunea, dar si cu elementele de detaliu 
si vezi ce se potriveste, si ce nu.

“Fata cu cercel de perla” a reusit sa 
transpuna in detaliu tot ce si-a propus, 
bucurandu-se si de trei nominalizari la 
Premiile Oscar. Chiar daca nu a castigat, 
criticii de film, dar si spectatorii tot au 
indragit povestea, numind-o chiar o

drama de epoca superioara 
ce mizeaza pe inteligenta 

spectatorului si care inclesteaza 
istoria cu tensiunea provocata de 

eros.



Adora sa scrie, 
iar imaginatia 
si scenele unei 
povestiri se 
succed mai 

repede decat pot fi acestea 
transcrise. Spiritul justitiar 
completat de licenta in Drept, il 
ajuta sa corecteze prin intermediul 
cuvintelor anumite derapaje, 
incorectitudini ale oamenilor si 
ale societatii. Citeste in continuu si diversificat, se informeaza tot timpul, iar imaginatia, cunostintele asimilitate de-a lungul 
existentei, experienta si dragostea pentru scris, isi gasesc materializarea in romanele scrise, in diversele eseuri si scrieri regasite 
in publicatiile cu care colaboreaza.

Critic literar, premiat si apreciat in multe randuri si cu multe ocazii - atat pe plan intern cat si in afara granitelor, 
OLIVIU CRAZNIC este unul dintre cei mai valorosi scriitori contemporani si cu care ne mandrim ca il avem invitat in 
paginile revistei Famost. El ne-a raspuns multelor noastre curiozitati si astfel, am avut placerea de a descoperi lucruri extrem 
de interesante, opinii foarte bine argumentate si bine ancorate in realitatea actuala, dar mai mult decat atat - valoarea 
principiilor care stau la baza omului OLIVIU CRAZNIC.

Va invitam sa il cunoasteti pe omul si scriitorul OLIVIU CRAZNIC, sa faceti cunostinta cu universul sau si mai mult decat 
atat, sa incercam sa ne autoeducam si sa ne apreciem oamenii care au cu adevarat ceva de spus in mersul actualei societati!



35I U N I E  2 0 2 0

Buna, Oliviu si bine ai venit in paginile revistei Famost! Ce 
reprezinta pentru tine activitatea/ pasiunea de a scrie?

Buna, si multumesc pentru onoranta invitatie! 
Pentru mine reprezinta, in primul rand, o necesitate: scriu, 

de cele mai multe ori, pentru ca simt nevoia sa transmit un 
mesaj, sa indrept o perceptie gresita a opiniei publice asupra unei 
chestiuni, sa „trezesc” omul postmodern - ori sa ii amintesc ceea 
ce a uitat, desi nu ar fi trebuit sa uite. 

Sunt licentiat in Drept; scrisul este unul dintre modurile in 
care incerc eu sa fac dreptate.

Cum ia nastere un roman in cazul tau? Ai o idee, incepi sa 
scrii, apoi totul decurge pe masura ce se intra in subiect 
sau dupa ce ti-ai conturat povestea, o asterni in cuvinte? 
Cum functioneaza la tine? Este un proces complex sau totul 
decurge natural?

De cele mai multe ori, povestea se naste de la sine si mi 
se deruleaza rapid in minte - mai rapid decat reusesc eu sa o 
„transcriu”, ceea ce imi solicita destul de mult atentia si memoria. 

Ulterior respectivei „transcrieri”, care reprezinta prima ciorna, 
incepe procesul de revizuire a operei - foarte dificil, indelungat 
si laborios, chiar neplacut (dar indispensabil, pentru ca este 
procesul prin care ii elimin defectele).

Ce anume il inspira pe Oliviu Craznic in 
romanele sale? Are nevoie de o anumita stare, 
un cadru anume?

Ma inspira, in egala masura: istoria, 
stiinta si viata de zi cu zi. 

Pentru a fi productiv cand scriu, 
este necesar ca in ziua respectiva sa stiu ca 
nu am nimic altceva de facut; sa am mintea 
linistita si libera de alte griji. Nu am nevoie de un 
cadru anume.
 
Scrii doar din imaginatie sau si studiezi anumite lucruri/ 
te informezi inainte si in timp ce scrii?

Ca regula generala, nu scriu decat despre ceea ce stiu, astfel 
incat cea mai mare parte a informatiei o detin dinainte. 

Totusi, este, fireste, de multe ori necesar sa ma documentez 
special (sau, cel putin, sa verific informatiile) - inainte, in timp 
ce scriu, ori in etapa dedicata revizuirii operei.

De unde a aparut la tine pasiunea pentru scris si pentru 
genurile abordate? Ai avut pe cineva apropiat care ti-a 
insuflat aceasta pasiune sau a fost atractie pentru acest gen de 
literatura si care a plecat din interiorul tau?

Pasiunea pentru scris am avut-o dintotdeauna, fiind, probabil, 
rezultatul lecturilor mele numeroase (ale caror eroi erau, nu de 
putine ori, scriitori). 

Atractia pentru literatura tragica este, cred, urmarea faptului 
ca, inca din copilarie, am constientizat ca viata fiecarui om 
include inevitabil tragedii pentru care este bine sa fie pregatit, 

pe care trebuie sa incerce sa le previna, sa le amane - sau cu care 
trebuie sa invete sa traiasca.

Iar atractia pentru mister vine, paradoxal, din nevoia de a 
spera - numai misterul poate oferi speranta dupa o tragedie.

Avand in vedere putinele surse de informare din urma cu ceva 
timp, tu cu ce iti alimentai in copilarie foamea de citit si de 
literatura?

„Nu stiu altii cum sunt, dar eu” (vorba lui Creanga) am avut 
numeroase surse de informare in copilarie. Parintii, bunicii, 
majoritatea rudelor mele si unii dintre prietenii mei detineau 
biblioteci pe care le pot numi „vaste”. 

Care crezi ca sunt calitatile pe care ar trebui sa le aiba un 
scriitor al genurilor fantastic, fantezie si orice gen care face 
apel la imaginatie? Cat conteaza studiul in paralel?

Talentul si imaginatia sunt, fireste, necesare. 
La fel de necesare sunt, insa, o buna cunoastere a teoriei 
literare clasice (o atentie deosebita trebuie acordata 

diferentelor - esentiale! - dintre stilul beletristic si 
alte stiluri functionale ale limbii romane, cum 

ar fi, de pilda, cel publicistic ori cel stiintific, 
cu care primul este, deseori, confundat 

de catre amatori) si a scriitorilor clasici 
(lecturarea acestora - recomand editiile 

mai vechi, de obicei mai ingrijite din 
punct de vedere al traducerii si al redactarii - 

reprezinta cea mai buna metoda de a iti dezvolta 
stilul individual, vocabularul si tehnica narativa).

Cum vezi/ cum simti in momentul de fata literatura SF 
in Romania? Unde ne situam si de ce crezi ca acest gen nu 

este in prim planul cititorilor asa cum merita, mai ales ca 
traim intr-o perioada in care stiinta si tehnologia au un ritm 
evolutiv galopant?

Literatura SF nu cred ca va ajunge vreodata in prim-plan, 
pentru ca este o literatura foarte complexa, nu o poate intelege 
oricine - si nu o poate scrie oricine. 

Exista cativa scriitori de SF in Romania actuala care pot 
concura oricand cu cei de peste granita, uneori depasindu-i (avem, 
in momentul de fata, inclusiv remarcabile cicluri romanesti, 
semnate de autori precum Dan Dobos, Ciprian Mitoceanu 
sau Ana-Maria Negrila, ale caror cercuri de admiratori sunt in 
continua expansiune). Dar, pentru ca acest aspect sa se reflecte 
corect si in vanzari si in notorietate, ar fi necesar sa beneficieze 
de aceeasi promovare (efectuata de edituri, pe de o parte, si de 
presa culturala, pe de alta parte) de care beneficiaza colegii de 
breasla din Occident.

“EXISTA CATIVA SCRIITORI DE SF IN ROMANIA 
ACTUALA CARE POT CONCURA ORICAND CU CEI 

DE PESTE GRANITA, UNEORI DEPASINDU-I ...



36 I U N I E  2 0 2 0

F CULTURA 

Care a fost prima ta scriere, fie ca a fost sau nu publicata? Ce 
te-a impulsionat sa o scrii si daca abordai din aceste genuri 
care te-au consacrat?

Daca ne referim la primele incercari, este dificil sa imi 
amintesc - exercitiile literare au facut mereu parte din viata mea 
(impulsul fiind rezultatul probabil al pasiunii pentru lectura 
despre care am vorbit mai sus). 

In scoala generala, de pilda, eram foarte apreciat pentru 
compuneri. 

Probabil prima mea scriere care merita mentionata a fost un 
roman planificat in cinci volume, dintre care am scris doua in 
timpul liceului (un proiect despre rivalitate in lumea afacerilor si 
a justitiei, asupra caruia, poate, voi reveni candva). 

Cum goticul a reprezentat intotdeauna un segment important 
al lecturilor mele, firesc, si-a gasit locul si in (cam) tot ceea ce 
scriam: in proiectul mentionat, elemente gotice apareau sporadic 
in primul volum si capatau amploare in cel de al doilea (in 
urmatoarele, planul era ca goticul sa persiste, recapatand insa un 
caracter sporadic, deoarece intriga respectiva isi aflase, in mare 
parte, rezolvarea la finalul celui de al doilea volum).

Ar fi dificil de realizat filme dupa romanele tale? Care ar fi 
ingredientele/ elementele absolut necesare pentru ca filmele 
sa exprime exact ceea ce vrei tu sa transmiti?

In cateva randuri, oameni din lumea filmului si-au exprimat 
frumoasa intentie de a ecraniza unele dintre scrierile mele, 
efectuandu-se chiar cateva demersuri in acest sens (in tara 
si in strainatate). 

Se pare insa ca o mare problema o reprezinta 
faptul ca majoritatea sunt scrieri de epoca - fiind 
mult mai usor si mai ieftin sa filmezi intr-un 
decor modern, cu costume moderne etc.

In ceea ce ma priveste, consider 
ca „ingredientul” esential pentru 
o ecranizare reusita il reprezinta 
oamenii: toti cei implicati in proiect 
ar trebui sa fie pasionati de acest tip de 
literatura, sa o cunoasca si sa o inteleaga, 
pentru a putea sa o transpuna corect pe ecran.
 
Oamenii sunt in general atrasi de misticism, de gotic, 
de partea intunecata si asta poate mai mult decat se 
afirma. Care ar fi explicatia ta pentru acest lucru?

Curiozitatea tipica speciei il determina pe om sa fie interesat 
de neobisnuit. 

Cand acest neobisnuit implica divinul, devine misterios (a se 
vedea misterele crestine medievale, dar si sangeroasele misterii 
pagane antice). 

Cand neobisnuitul este lipsit de elementul divin, devine, 
deseori, opusul divinului.

De la iluminism incoace si mai cu seama in postmodernism, 
omul a devenit interesat mai putin de crestinism (pe care deseori 
il respinge categoric) si mai mult de paganism ori de lipsa/opusul 
divinului. Astfel, stingand luminita din bezna, i-a ramas numai 
bezna.

Cand scrii, iei in calcul si aceasta atractie a oamenilor spre 
aceste directii? Sau scrii doar ce simti?

O iau in calcul - si incerc sa arat ca este gresita.
Scriu ceea ce cred eu ca ii poate face pe oameni mai buni - nu 

ce le-ar placea sa citeasca. 

Cum reusesti sa impaci scrisul cu partea comerciala? Scrii 
tinand cont ca trebuie sa se si vanda?

Orice se poate vinde, daca te pricepi la comert. Iar daca nu te 
pricepi, nu o sa poti vinde nimic, niciodata. 

Deci nu este necesar sa tii cont de partea comerciala cand scrii. 
Doar cand vinzi - dar vanzarea este treaba editorului.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit cand ai facut 
primii pasi in ale scrisului? Ce sfat ai da tu acum, cuiva care 
ar intentiona sa se apuce serios de scris?

Cred ca sfaturile cele mai bune ti le dai singur, dupa ce te 
informezi atent si cu discernamant. 

Prin urmare, cred ca un scriitor aspirant poate gasi fara efort 
in acest interviu mai multe posibile „sfaturi”, ramanandu-i doar 
sarcina sa judece daca se potrivesc firii sale si daca ii pot fi utile. 

Pe langa multe alte atributii, esti si critic literar. Cum 
te ajuta acest lucru in a-ti evalua ceea ce scrii? Aplici 

aceleasi filtre/ criterii de evaluare sau cu tine esti 
mai critic?

Cunostintele de critica, teorie si istorie 
literara ma ajuta sa descopar defectele, de 

orice tip, in orice opera. 
Atunci cand opera imi apartine, 

pot, descoperindu-le, sa le si elimin.

Te bucuri si te-ai bucurat de multe 
aprecieri, concretizate prin numeroasele 

premii, distinctii, aparitii media, ai fost pus 
langa nume mari internationale. Reprezinta 

acestea o certificare ca ceea ce faci este bine si ca esti pe 
un drum bun, sau nu prea conteaza pentru tine? Sau doar 

publicul este cel care conteaza in aceasta situatie?
Aprecierile conteaza intotdeauna, indiferent daca vin de la 

public, critici, ori de la mass-media. Conteaza si din punct de 
vedere al satisfactiei sufletesti, si ca sprijin in vanzari. 

Dar singurul lucru care ofera certificare propriu-zisa sunt 
banii pe care ii castigi din scris. Nu, nu este vorba de materialism 
- pot castiga (mult) mai mult ca jurist sau ca autor de carti de 
Drept, de pilda; si, totusi, aleg sa imi dedic o buna parte din 
timp beletristicii, ceea ce nu ma avantajeaza financiar. Dar 
valoarea unui scriitor este exact valoarea contractelor pe care 
le semneaza; daca nimeni nu vrea sa iti ofere bani pentru ceea 
ce ai creat, trebuie sa fii extrem de ... naiv (folosesc, aici, un 
eufemism) pentru a crede ca ai vreo valoare.

“ORICE SE POATE VINDE, DACA TE PRICEPI LA 
COMERT. IAR DACA NU TE PRICEPI, NU O SA POTI 

VINDE NIMIC, NICIODATA. 
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Cum iau nastere personajele tale? Ce te inspira la ele si in 
formarea lor ca personalitati bine conturate?

„Reteta” pe care o folosesc in mod obisnuit este aceea 
a imbinarii trasaturilor fizice si de caracter (desigur, prin 
transfigurare artistica si adaptare la nevoile creatiei mele) ale 
mai multor persoane reale. Evit sa „inventez” modul in care se 
comporta sau vorbeste un personaj, prefer sa stiu ca tot ceea ce 
face sau spune acesta este credibil, deoarece exista dovezi ca s-a 
mai spus si s-a mai facut - inventate sunt doar circumstantele 
specifice in care am grija sa se gaseasca respectivul personaj. 

Ca sa dau un singur exemplu in acest sens, pentru Marele 
InchIzItor din romanul meu am imprumutat elemente din 
imbracamintea, infatisarea si biografia mai multor inchizitori 
si „vanatori de vrajitoare” reali (din mai multe tari si din mai 
multe epoci): conrad de Marburg, Peter de Verona, bernardo 
guI, nIcholas eyMerIch, PIerre de lancre s.a. (fiecare dintre 
acestia mi-a oferit acele elemente de care aveam nevoie pentru ca 
personajul conceput de mine sa poata juca in povestea mea, in 
mod verosimil, rolul pe care voiam sa il joace).  

Care este opinia ta despre mediul online? Din punctul tau de 
vedere, cat de mult conteaza el in evolutia noastra ca specie si 
ca dezvoltare tehnologica?

Mediul online l-a schimbat deja pe om destul de mult si va 
continua sa il schimbe fundamental, tot asa cum l-au schimbat, 
anterior, inarmarea atomica, revolutia industriala, iluminismul 
etc. 

Important este astazi, cum a fost si in trecut, sa ne asiguram ca 
schimbarea va fi in bine - atat pentru specia noastra in general, 
cat si pentru fiecare dintre noi, in parte.

Care consideri ca iti sunt atuurile ca scriitor? Cu ce te 
diferentiezi de alti scriitori de gen?

Cred ca mai bine decat mine va pot raspunde criticii care s-au 
aplecat asupra operelor mele, de aceea voi da cuvantul lui dr. 
dr. Stefan Bolea: „I imagine that Craznic’s Nightmare could 
have been written in the 1880’s because there is something 
essentially romantic about it. Let us not forget however that it 
is the skill of the author to make the novel appear pre-modern, 
un-Romanian (Western), written perhaps by Stevenson, Edgar 
Allan Poe or Baudelaire. Craznic has worked a lot to produce 
a like effect, and create the appearance of authenticity. (...) 
Craznic would use Romanticism to shape a very modern 
story. This is the irony of it: the story is authentic (being very 
visual and cinematic), seeming to belong foremost to Western 
literature than to Romanian fiction (if that is even possible) 
but the ethics and ontology of the characters correspond to the 
21st century. Craznic does not reconstruct Romanticism – he 
reconstructs modernity through Romanticism” (Once Upon 
Atrocity. Gothic Music Influences in the First Romanian (Neo)
gothic Novel, in Caietele Echinox, Vol. 26, 2014).

IN TRECUT, VALOAREA TE PUTEA FACE SA TRECI 
TESTUL TIMPULUI. 

ASTAZI, DOAR UN MARKETING ADECVAT TE POATE 
FACE SA TRECI TESTUL TIMPULUI.“

“APRECIERILE CONTEAZA INTOTDEAUNA, INDIFERENT DACA VIN DE LA PUBLIC, CRITICI, ORI DE LA MASS-MEDIA. 
CONTEAZA SI DIN PUNCT DE VEDERE AL SATISFACTIEI SUFLETESTI, SI CA SPRIJIN IN VANZARI. 
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F CULTURA 

Un lucru dorit de scriitori si artisti este acela ca operele lor sa 
treaca testul timpului. Care crezi ca sunt ingredientele acestei 
reusite?

In trecut, valoarea te putea face sa treci testul timpului. 
Astazi, doar un marketing adecvat te poate face sa treci testul 

timpului.

Ti-ai dorit sa fii scriitor de SF sau ai ajuns sa faci acest lucru 
dintr-o conjuctura favorabila? Daca nu ai fi scris, ce ti-ar fi 
placut sa faci?

Nu mi-am dorit niciodata sa fiu scriitor (am ajuns sa public ca 
urmare a indemnurilor primite in acest sens, nemultumit fiind si 
de tot mai slaba calitate a literaturii noului mileniu, ceea ce m-a 
facut sa imi doresc sa contribui la ridicarea stachetei), dar cred 
ca este singurul lucru pe care mi-ar placea cu adevarat sa il fac.

Cand erai mic, ti-ai imaginat ca lumea si tehnologia vor arata 
asa cum sunt astazi? Cum era imaginea de atunci?

In mare masura, da. 
Ca sa dau un singur exemplu, lumea si tehnologia de astazi 

au fost foarte corect anticipate, pana la amanunte politice sau 
media (am si prezentat acest aspect in cadrul Sesiunii stiintifice 
a Academiei Romane - Divizia de Logica, Metodologie si 
Filosofie a Stiintei - primavara 2017), intr-una dintre cartile mele 
preferate: Toti in Zanzibar (John Brunner, 1968). 

Redau aici un fragment relevant in acest sens din studiul pe 
care l-am realizat cu acea ocazie: „John Brunner a prevazut o 
suprapopulata (7 miliarde oameni, estimare atinsa, in mod real, 
cu un an intarziere fata de predictie, in 2011 - comparativ cu 3,5 
miliarde, in 1968, anul publicarii romanului Toti in Zanzibar), 
stresata social si agresata mediatic lume a anului 2010, o lume 
in care oamenii traiesc permanent sub amenintarea atacurilor 
teroriste, a atacurilor sinucigase, a crimelor in scoli, a crimelor in 
masa fara motiv, a extremistilor etc., o lume corporatista, in care 
domina discriminarea pozitiva si corectitudinea politica, in care 
consumul de tutun este descurajat, insa marijuana legalizata, 
in care casatoria a devenit desueta, relatiile homosexuale si 
bisexuale constituind moda, in care Europa este unita (sa nu 
uitam ca existenta Blocului Comunist Rasaritean si a Razboiului 
rece, care dura neintrerupt de peste 20 de ani, erau departe 
de a incuraja asemenea idei in perioada respectiva), in care 
problema unor refugiati din tari africane devastate de razboi 
civil creeaza tensiuni internationale s.a.m.d.” - O. Craznic, 
Literatura stiintifico-fantastica si cautarea (modelarea?) viitorului, 
in EgoPHobia, 2 mai 2017. 

Daca mai adaug aici faptul ca in cartea lui Brunner presedintele 
negru se numeste „Obami”, cred ca imi pot incheia pledoaria 
astfel.

Citesti si altceva decat genurile abordate de tine?
Da. Citesc mult si variat, de la cronici istorice si biografii la 

poezie, si de la literatura extraordinarului la literatura stiintifica. 

Care sunt pasiunile extra ale lui Oliviu Craznic? Ce faci in 
timpul liber?

Din pacate, imi lipseste timpul liber. 
Pasiuni? Lectura, muzica, filmele, iesirile la pizza cu prietenii 

(fireste, cand nu este pandemie).

Planuri de viitori, proiecte? Ce ne pregateste Oliviu Craznic?
Mi-am propus sa nu mai dezvalui un proiect nou inainte ca 

acesta sa se afle sub tipar. 
Pana cand se va intampla asta, ii invit pe cititori sa deschida 

revistele culturale cu care colaborez: Apostrof (revista a Uniunii 
Scriitorilor din Romania), EgoPHobia si Utopiqa. 

In paginile acestora pot gasi studii critice, cronici de carte, 
povestiri fantastice, poeme gotice, comentarii culturale ori 
social-politice semnate de mine.

Ce ti-ai dori peste 10 ani - din punct de vedere profesional - 
sa fi realizat?

Sa traiesc exclusiv din scris. 
Pentru aceasta, insa, ar trebui, probabil, sa ma mobilizez si sa 

imi deschid propria editura.

Unde iti pot urmari activitatea si cum pot fi la zi, cei care sunt 
interesati de ceea ce faci?

Pe pagina mea oficiala de Facebook (https://www.facebook.
com/oliviucraznicofficialpage), unde, pe langa stirile privind 
activitatea mea beletristica si publicistica, pot citi un Jurnal 
filmografic.

Iti multumim pentru prezenta in revista, iti dorim mult 
succes si imaginatie fara limite!

Multumesc inca o data pentru invitatie, felicitari pentru 
aceasta frumoasa revista si va doresc mult succes in continuare!

“NU MI-AM DORIT NICIODATA SA FIU SCRIITOR, DAR CRED CA ESTE SINGURUL 
LUCRU PE CARE MI-AR PLACEA CU ADEVARAT SA IL FAC.
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sunt caracterizate de utilitarism, 

spirit practic si esential.

Prezentarile au avut modele care purtau ghete de protectie, 

rezistente,

perfecte pentru un climat post apocaliptic,

platformele inalte si-au facut si ele simtita prezenta;

nu au lipsit nici

pantofii sclipitori

sau

sandalele cu bretele!

Cele mai importante

tendinte incaltaminte toamna iarna 2020-2021
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Aceasta „noua” tendinta incaltaminte 
toamna iarna 2020-2021 a fost vazuta cu 
un sezon in urma, dar iata ca acum si-a 

castigat dreptul de a fi in prim plan. S-au 
remarcat astfel de cizme avand tocuri 

kitten - oferind o purtare confortabila, 
au fost vazute cizme inalte acoperind 

piciorul aproape in totalitate, s-au 
remarcat tonurile pamantii in combinatie 

cu fuste creion si pantaloni scurti.

Aceste ghete si cizme cu aspect dur - regasite in 
topul celor mai importante tendinte incaltaminte 
toamna iarna 2020-2021 - si-au castigat popularitatea 
in anii `90 si se pare ca vor fi in atentia noastra mult 
timp, datorita popularitatii de care se bucura. Au 
fost vazute astfel de cizme care se potriveau perfect 
cu imbracamintea, au fost vazute cizme negre si 
lucioase in combinatie cu rochii pierdute albe, in 
combinatii dure cu imbracamintea sau dimpotriva, 
in contrast cu rochii delicate.

Cizmele inalte 
si stranse, 
regasite pe 
podiumul celor 
mai importante 
tendinte 
incaltaminte 
toamna iarna 
2020 2021, ne 
duc cu gandul 
la fete rele, doar 
ca, inaltimea 
lor acopera mai 
multa piele 
si ne ofera un 
aspect modest al 
outfiturilor. Au 
fost vazute cizme 
din latex lucios, 
au dominat 
tocurile inalte si 
groase, negrul, 
dar si culorile 
calde; au iesit in 
evidenta cizme 
care deveneau 
mai largi de 
la genunchi 
in sus, dand 
impresia unei 
fuste deasupra 
cizmelor.

O tendinta 
surprinzatoare 

regasita in prim 
planul celor 

mai importante 
tendinte 

incaltaminte 
toamna iarna 

2020 2021 si 
chiar daca nu ai 

legatura cu acest 
domeniu, cu 

siguranta te va 
ajuta in viteza si 
agitatia specifice 

societatii de 
astazi. Au fost 

vazute astfel de 
cizme inspirate 

din anii `80, 
combinatii de 

piele neagra cu 
piele maro, s-au 
remarcat cizme 

sic perfecte 
pentru blugi 

stransi pe picior 
sau fuste scurte; 

au fost vazute 
cizme ecvestre 

inalte in nuante 
de piele visinie, 

maro , navy.

Cizme inalte si 
stranse pe picior

Cizme ecvestre 
inalte

Ghete de lupta

Cizme ridate

1
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4
V I C T O R I A  B E C K A M

S P O R T M A X

B A L M A I N

B R A N D O N  M A X W E L L

C O A C H

V A L E N T I N O

M A R G A R E T  H O W E L L

R O K S A N D A
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F MODA 

O tendinta care 
ne duce cu gandul 
la povesti si filme 

fantastice, prezenta pe 
podiumul multor case 
de moda. S-a remarcat 

incaltamintea plata 
care avea curele, 

trimiteri masculine, 
modele cu multe 

cureluse sau cu multe 
culori, modele cu 

sireturi, extrem de 
delicate.

Aceasta tendinta 
incaltaminte toamna 

iarna 2020 2021 este 
absolut necesara 
pe vremea rece, 

indiferent ca afara 
este ploaie sau 

zapada, asigurandu-ne 
protectie si stabilitate. 
Au fost vazute perechi 
de incaltaminte avand 

influente sport, talpi 
de cauciuc destul 
de groase, cizme 

de cauciuc cu talpa 
rudimentara - perfecte 

pentru orice zi rece, 
a fost adaugata extra 

protectie cu riscul de a 
face anumite talpi mai 

groase.

O tendinta surprinzatoare, dar parca era o chestiune 
de timp ca influentele masculine sa fie in prim planul 
celor mai importante tendinte incaltaminte toamna 
iarna 2020-2021, fie ca vorbim de pantofi oxford, 
mocasini. Au fost vazuti pantofi de calugar avand curea 
lata cu catarama, s-a incercat un aspect masculin mai 
retinut prin anumite ornamente stralucitoare care 
ieseau foarte usor in evidenta; au fost vazute efecte 
puternic contrastante intre incaltamintea cu accente 
solide masculine si rochii din dantela si volanase.

Una din cele mai prezente si versatile tendinte 
incaltaminte toamna iarna 2020-2021 sunt platformele 
si flatformele, tendinta inceputa cu cateva sezoane in 
urma, cand s-a creat un curent de inspiratie a modei 
anilor `70. Acolo unde s-a vazut influenta anilor `70, 
modelele erau realizate intr-o maniera foarte moderna; 
au atras atentia platforme negre simple, cele cu diverse 
curele, avand imitatie din piele de sarpe. Pe de alta 
parte, flatformele au un plus la comoditate si au fost 
vazute modele cu bretele, modele cu un design ciudat, 
a fost folosit satin si catifea moale.

Platforme si flatforme

Incaltaminte masculina

Incaltaminte 
plata cu varfuri

Tocuri si talpi 
robuste5 7

8

6

M S G M

M O S C H I N O

V E R S A C E

P R A D A

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

L O U I S  V U I T T O N

S T E L L A  M C C A R T N E Y

H E R M E S
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Piele colorata

Pielea colorata 
vazuta in defilarile 
pe catwalk, 
reprezinta una 
dintre cele mai 
vibrante tendinte 
toamna iarna 2020 
2021. S-au remarcat 
culori ca verde, 
rosu, galben, dar 
si cizme portocalii 
stranse pe picior 
si avand tocuri 
patratoase.

Cizme stralucitoare

Moda nu este moda daca nu straluceste, 
astfel ca cizmele stralucitoare se afla printre 

cele mai atractive tendinte incaltaminte 
toamna iarna 2020-2021. Au fost vazute 

modele care defilau si care straluceau din 
cap pana in picioare, au fost vazute cizme 
argintii reflectorizante; au atras privirile 

culori ca purpuriu sau verde.

Pantofi si cizme de aur

Aurul se afla in tendinte si in machiaje - 
nu doar in imbracaminte/ incaltaminte 
si chiar daca poate parea ostentativa, 

este una obligatorie in fiecare sezon. Au 
fost vazute cizme dintr-un satin negru 
acoperite cu un strat delicat de aur, au 
fost vazute cizme cu toc patratos avand 
atingeri sofisticate, au fost vazute piese 
decorative 3D; s-au remarcat combinatii 
dintre cizme aurii stralucitoare si fuste 

scurte, un LOOK perfect pentru o noapte 
in club.

Imprimeuri florale

Una dintre cele mai 
frumoase tendinte 

incaltaminte 
toamna iarna 2020-

2021 sunt cizmele 
cu imprimeuri 
florale. Au fost 

vazute flori mari 
atat pe cizme cat si 
in vestimentatii, au 
fost vazute printuri 

florale inchise 
completand pielea 

bruna, visiniu si 
verde - perfecte 

pentru toamna. Au 
fost vazute cizme 

florale inalte pana 
la genunchi, s-au 

remarcat cizme 
florale echipate 

parca pentru lupta.

9
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P R O E N Z A  S C H O U L E R

A W A K E  M O D E
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F MODA 

Pantofii sport

O tendinta care nu putea lipsi avand in vedere 
utilitarismul si comoditatea oferita, asa ca, ori iti 
achizitionezi o pereche noua, ori ii folosesti pe cei 
care ii detii deja. Culorile au fost in general cele 

pamantii - perfecte pentru acest sezon, s-au remarcat 
pantofii sport avand un design retro-futurist, talpa 
supradimensionata, influente ale anilor `80, pantofi 

sport purtati cu sosete colorate.

Papuci

Aceasta confortabila tendinta incaltaminte toamna 
iarna 2020 2021 a fost creata parca special pentru 

aceste timpuri de izolare, oferindu-ne acea comoditate 
casnica oriunde ne deplasam. Intr-adevar, majoritatea 

modelelor vazute in preznetari aveau blana si un 
design de multe ori confuz, in culori ca verde, roz sau 
chiar imitatie de blana animala asemanatoare cu cea 
a leopardului; au fost vazuti papuci in combinatie cu 

outfit care ne ducea cu gandul la pijamale.

Sandale strappy 
anii `90

Chiar daca 
sezonul este 

unul rece, 
aceasta tendinta 

inspirata din 
anii `90 ofera o 

anumita doza de 
sex appeal. S-au 

remarcat sandale 
avand curele 

innodate, s-au 
purtat pe piciorul 

descoperit, dres 
sau soseta, iar 

majoritatea 
curelelor 

ajungeau maxim 
in zona gleznelor.

Tocurile kitten 
vintage

O tendinta 
incaltaminte 
toamna iarna 2020 
2021 mult mai 
confortabila decat 
orice alta pereche 
de incaltaminte 
cu toc inalt, ca sa 
nu mai vorbim de 
aspectul dragut 
si atemporal pe 
care ti-l ofera. 
Au fost vazute 
prezentari in care 
aproape toate 
modelele aveau 
astfel de tocuri 
de inspiratie 
vintage, au fost 
vazute astfel de 
tocuri pretabile 
purtatului in 
cele mai diverse 
ocazii; s-au 
remarcat tocuri 
kitten imbracate 
in satin, dandu-
le o nota extrem 
de eleganta si 
rafinata.
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A afla cele mai importante tendinte ochelari de soare 
2020 2021 sezonul toamna iarna arata ca iti pasa de 

LOOK-ul tau si de ce nu, de sanatatea ta, pentru ca soarele 
nu dispare in sezonul rece! O pereche de ochelari de soare iti 
acopera atat ochii obositi, expresiile faciale dezaprobatoare 
sau iti ofera o prezenta cat mai discreta, daca iti doresti 
acest lucru.

Sezonul rece 2020-2021 ofera o 
gama larga de ochelari de soare 

de la rame subtiri si alungite, la 
optiuni mai mari de protectie reala 
a chipului. Comparativ cu ochelarii 
de soare specifici sezonului calduros, 
acestia sunt mai practici, au o nota 
mult mai clasica (aviator, ochi de 
pisica, supradimensionat), dar avem 
si optiuni avangardiste.

ochelari de soare

toamna-iarna

tendinte

sezonul

`20-`21
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F MODA 

SCUTURI PROTECTIVE

Aceasta tendinta ochelari 

de soare 2020-2021 este 

pe o panta ascendenta si 

poate fi purtata cu aproape 

orice outfit, asta in pofida 

aspectului sau sport. Au 

fost vazute forme alungite 

cu lentile oglinda pentru 

a ascunde ochii, au fost 

vazute cadre negre in 

contrast cu lentile roz; s-au 

remarcat ochelari de soare 

in care accentul sport era 

atenuat dar aratau mai 

elegant, ramele de plastic 

erau subtiri si incadrau 

lentilele de aceeasi culoare.

SUPRADIMESIONATI 
PATRATOSI

O tendinta ochelari de 

soare 2020-2021 care a 

iesit castigatoare ca forma, 

fiind vazuta in multe 

prezentari. Au fost vazute 

cadre supradimensionate 

patratoase impodobite cu 

bijuterii minuscule, s-au 

remarcat lentilele colorate, 

au iesit in evidenta cadrele 

metalice subtiri cu lentile 

galbene.

OCHELARI DE 
SOARE GLAM 
SUPRADIMENSIONATI

Daca formele patratoase 

nu reprezinta chiar ceea 

ce vrei tu, poti incerca 

alte forme mai elegante, 

regasite in topul celor mai 

importante tendinte ochelari 

de soare 2020-2021. Au 

fost vazute cadre acetate 

supradimensionate, masive si 

semirotunde, au atras toate 

privirile cadrele cu sclipici 

argintiu asortate cu sclipiciul 

de pe buze.

SCUTURI PROTECTIVE 
FARA RAME

Majoritatea acestor tipuri 

de ochelari de soare arata 

sport atunci cand au rame, 

dar cand acestea nu exista, 

aspectul lor este futurist 

si conceptual. Astfel, s-au 

remarcat ochelari de soare 

avand lentile transparente, 

au fost vazute forme 

rotunjite cu trimiteri 

futuriste, dar care aveau si 

rol protector; s-au remarcat 

ochelari negri a caror forma 

distrageau atentia.

1

2
3
4

MONCLER

CYNTIA ROWLEY

CAROLINA HERRERA

GIVENCHY

COPERNI

ULLA JOHNSON

GCDS

BURBERRY
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OCHI DE PISICA FANTEZISTI

Indiferent cum regasim 

aceasta tendinta ochelari 

de soare 2020 2021, ea 

ofera un LOOK flirtant, o 

atingere retro si acel aer 

atemportal pe care il cautam 

fiecare dintre noi. Au fost 

vazute forme extravagante 

care completau perfect 

vestimentatia, s-au remarcat 

cadrele din plastic in culori 

distractive sau imprimeuri; 

formele cadrelor au fost in 

mare parte rotunjite oferind 

un LOOK mai soft sau au 

existat extensii ale formei 

ochilor de pisica.

POTRIVIRI INTRE RAME SI 
LENTILE

Cadrele din acetat si 

din plastic exista intr-o 

larga varietate de culori 

semitransparente, de 

multe ori asortandu-se 

foarte bine si cu nuanta 

lentilelor, dand un aspect, 

in final, monocromatic. Au 

fost vazute rame mari si 

rotunjite in aceeasi nuanta 

cu lentilele, au fost vazute 

lentile gradiente de la foarte 

intunecat la transparent; s-au 

remarcat ochelari colorati in 

roz, violet, bronz.

AVIATOR IN FORMA 
CLASICA

Aceasta tendinta ochelari 

de soare 2020-2021 se 

remarca prin trimiteri 

catre atemporalul clasic, 

comparativ cu alte 

sezoane, cand ele apareau 

in forme inovatoare. 

Au fost vazute variante 

usor supradimensionate 

de ochelari aviator, s-au 

remarcat forme usoare de 

pentagon cu lentile roz sau 

violet, colturi rotunjite.

DECORATII

Ochelarii de soare pentru 

sezonul rece 2020 2021 

nu au avut parte de 

infrumusetari excesive, dar 

cand acestea au existat, 

si-au facut aparitia in partea 

superioara a ramelor. Astfel, 

s-au remarcat un rand de 

cranii de argint in cazul unor 

perechi de ochelari de soare 

negri, au iesit in evidenta 

ochelari de soare ostentativi 

- acoperiti cu bijuterii, s-a 

remarcat o piesea florala 

ornamentala din metal.

5 7
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OFF-WHITE

MOSCHINO

CHLOE

MIU MIU

ASHLEY WILLIAMS

VALENTINO

GENNY
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F MODA 

CADRE ROTUNDE

O tendinta eleganta ochelari 

de soare 2020 2021 avand 

reinterpretari noi este 

forma rotunda a cadrelor, 

modele captivante datorita 

culorilor si formelor, asta 

pe langa formele clasice. 

Au fost vazuti ochelari de 

soare avand semicadre, 

s-au remarcat lentilele 

reflectorizante; latura 

opulenta a venit din partea 

ramelor rotunde metalice de 

aur.

SUBTIRI

Ochelarii de soare subtiri 

au fost destul de populari 

in ultimele doua sezoane, 

forme deosebite regasindu-

se si acum. Au fost 

vazuti ochelari de soare 

dreptunghiulari avand si 

ramele si lentilele negre, 

s-au remarcat ramele acetate 

de chihlimbar, forme usor 

triunghiulare, rame de plastic 

cu design subtire.

FORME CIUDATE

Una din tendintele ochelari 

de soare 2020 2021 

regasita aproape in fiecare 

sezon este reprezentata 

de formele unice, nu 

foarte diferite acum fata 

de sezonul principal, dar 

ofera acel LOOK unic pe 

care il cauta majoritatea. Au 

fost vazute forme unice cu 

rame de plastic rotunjite, 

avand anumite forme greu 

de descris, au fost vazute 

multe perechi de ochelari cu 

trimiteri minimaliste, au fost 

vazute triunghiuri inclinate 

sau hexagoane neuniforme, 

combinatii de culori unice.

RAME ALBE DE PLASTIC

Una din principalele tendinte 

ochelari de soare 2020-

2021 ne trimite in anii 

`60, ramele albe de plastic 

oferindu-ne un LOOK classy, 

distins. Au fost vazute 

variante constrastante intre 

rame mari de plastic alb cu 

lentile negre, ochelari de 

soare care pareau facuti 

mai mult pentru a avea rol 

de protectie, forme care ne 

duceau ca gandul la ochii de 

pisica.

9
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DILARA FINDIKOGLU

EMILIO PUCCI

LOUIS VUITTON

MONCLER

RALPH&RUSSO

MONCLER

EMPORIO ARMANI

MARQUES’ALMEIDA
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Designed by halayalex / Freepik

Genti de mana tip baguette
Acest tip de geanta de mana este din nou in 
tendinte in aceasta vara si daca ai una pe care ai 
praf, ar fi cazul sa o scoti din dulap! Ai nevoie de 
o vestimentatie eleganta - costum sau rochie pe 
corp, o pereche de pantofi cu toc si ochelari de 
soare, pentru un LOOK care sa intoarca privirile.
Topuri cu bretele subtiri (spaghetti)
Topurile care au bretele foarte subriti, aproape 
vizibile sunt cat se poate de potrivite pentru 
vremurile calduroase. Chiar daca in anumite 
cirmustante nu sunt cele mai practice, cu o geanta 
de umar si o pereche de ochelari cu rame groase, 
vei avea un LOOK foarte atragator.
Cizmele pana la genunchi
Cizmele pana la genunchi sunt in tendinte in 
aceasta perioada si chiar daca este cald, cu 
siguranta vei gasi varianta perfecta! Ia-ti rochia 
sau fusta mini, o gentuta cross-body si o geaca 
de piele si fii gata sa atragi toate privirile de pe 
strada!
Pedichiura la vedere
Pentru un aspect de vreme calduroasa, pantofii 
decupati reprezinta tot ce ai nevoie! Completeaza-
ti LOOK-ul cu o pereche de pantaloni pe corp 
pana la genunchi, un top decupat, un blazer si ai 
cel mai practic outfit!

Topuri decupate
Stii deja ce popular a fost la un moment dat 

piercing-ul la buric, aspectul sexi si obraznicut 
pe care il da. Poti avea un aspect aproximativ la 

fel, daca porti un top fara maneci decupat, care se 
termina imediat sub sani. Asorteaza-l cu o pereche 
de blugi drepti si sandalute (nude sau transparente) 

pentru un LOOK chic!
Pliuri

Chiar daca suntem acum intr-o perioada in care 
se incearca o reducere a consumerismului, o 

constientizare a impactului tuturor industriilor 
asupra mediului inconjurator si o adoptare a 
stilului vestimentar spre utilitarism, asta nu 

inseamna ca nu poti fi eleganta! Si poti face acest 
lucru intr-un mod simplu, cu o rochie de catifea 
sau matase plisata, incretita, de lungime medie. 

Poate fi si o rochie despicata pentru a lasa la 
vedere un picior si daca te incanta acest LOOK, 

completeaza-l cu ajutorul unor sandale gladiator!
Cercei rotunzi

In urma cu aproximativ 20 de ani, erau la mare 
cautare cerceii rotunzi, foarte mari si foarte 
subtiri. Ei sunt in tendinte si acum, doar ca 

circumferinta este cu mult mai mica si ei sunt mult 
mai grosi. Ii poti purta in tinute casual si la birou, 

un LOOK indraznet si care-ti ofera incredere!

7  P I E S E  P E N T R U  U N

LOOK OBRAZNIC!
Suntem in plin sezon calduros, vrem piese vestimentare usoare, lejere si vrem si 

o atitudine pe masura! Poate sa fim si putin obraznice, de ce nu?
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F MODA 

D E T A L I I  D E  S T I L
cu A n d r e e A  p o p e s c u

Vom porni aceasta discutie de la culoarea anului, CLASSIC BLUE, o culoare usor de 
integrat in garderoba fiecareia. Este o culoare pe care o recomand persoanelor cu o 

pigmentatie rece, pentru un efect remarcabil.
De asemenea, o pot purta si persoanele cu o pigmentatie calda, insa efectul culorii nu 

este acelasi ca in cazul persoanelor cu pigmentatie rece.

Este si o culoare sobra, foarte potrivita in companiile unde exista un cod 
vestimentar (de exemplu, cod vestimentar office).

Cum preluam anumite trenduri din 2020 in 
VESTIMENTATIA NOASTRA
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In 2020 putem vorbi in 
continuare despre stilul

 si aici putem aminti acele 
haine mai largi fata de 
silueta unei persoane. 

OVERSIZE

Arata bine, doar ca trebuie 
sa tinem cont de context 

atunci cand le folosim. De 
exemplu, daca lucram intr-un 
birou cu un cod vestimentar 
mai strict, ideal este sa nu 
folosim acest stil, dar il 

putem pastra pentru o tinuta 
de weekend, atunci cand 

iesim cu prietenii. 

Un alt trend care mie imi place 
foarte mult anul acesta este 

VESTA, si chiar recomand aceasta 
piesa vestimentara fie intr-o tinuta 

office, fie atunci cand vrem sa 
iesim in oras cu prietenii.

Vesta arata foarte 
bine integrata 
intr-o tinuta 

casual, cu jeansi si 
cu un T-shirt.

1

2
Putem purta centura fie peste un 

trench, fie peste o rochie sau chiar peste 
un sacou un pic oversize.

3
In prezentarile de moda 

pentru acest an, am vazut 
un stil mult mai feminin,  

prin accentuarea siluetei cu 
ajutorul unei CENTURI/

CORDON.



52 I U N I E  2 0 2 0

F MODA 

In continuare vreau sa va arat un alt 
trend din 2020,

un element stilistic utilizat mai mult 
de catre persoanele mai indraznete din 

punct de vedere stilistic.

4

5

MODERN CORSET

Insa acest corset il putem integra 
intr-o tinuta de birou, vineri, cand 
avem un cod vestimentar, smart 

casual, purtat peste o camasa pentru 
un efect stylish.

Daca avem o 
silueta clepsidra, 

putem opta 
pentru un  

trench cu umeri 
proeminenti si 

cu un cordon in 
talie.

STILUL MONOCROM

Un alt trend pentru acest an, este,

atunci cand optam pentru o tinuta  
cu piese vestimentare in aceeasi 

culoare.

Va recomand acest trend, deoarece 
este foarte usor de integrat in stilul 

vostru,
doar ca trebuie sa va gasiti 

culoarea potrivita si sa va jucati cu 
tonuri de culoare, privind intreaga 

voastra tinuta.

6

Un alt trend pe care l-am 
mai vazut si in alti ani, este

BOLD SHOULDER.

Fie ca purtam un sacou cu 
umeri lati, fie un trench cu 
umeri proeminenti, efectul 

este WOW in ambele 
cazuri. 
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See you next time,
Andreea

8
Gentile in trend 

in acest an sunt de 
exemplu cele TIP 

COS sau GEANTA 
CU O CATARAMA 

MASIVA.

Sunt 2 modele destul 
de indraznete de 

purtat, insa putem 
opta pentru o varianta 
din piele, pentru un 

stil mai clasic.

7
In materie de 

trend-uri pentru 
bijuterii, putem 
discuta despre

CERCEII FOARTE 
MARI, care se 

poarta in acest an.

Putem opta chiar 
pentru un singur 

cercel, atunci cand 
mergem la un 

eveniment de seara.
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F MODA 

HAUTE COUTURE DE LA APARITIE SI PANA IN PREZENT

Totul despre MODA cu DANIELA SALA

Haute couture-ul a inflorit in perioada monarhiei franceze,
atunci cand arta si frumusetea erau la mare cautare. Ludovic al XVI-lea si a sa Maria Antoaneta

pretuiau mai presus de orice tinutele haute couture, realizate de coutourieri.
Revolutia franceza distruge din temelii aceasta dragoste pentru moda sofisticata si extrem de scumpa,

iar haute couture va reveni la viata abia in mijlocul secolului al XIX-lea, in mod bizar,
prin influenta unui englez: designerul Charles Worth intemeia

Camera sindicala a Couture-ului parizian (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne)
ce urma sa reglementeze acum tot ceea ce tinea de haute couture.

Doamnele care faceau parte din nobilimea franceza erau obligate sa isi demonstreze statutul social
prin purtarea unor haine unicate, astfel incat ele apelau la ateliere de croitorie

pentru realizarea tinutelor lor cu care ieseau in societate. 
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In mod legal, un brand se poate identifica 
drept casa de moda haute couture doar 
daca adera la regulile stricte impuse de 
Ministerul Francez de Industrie si de 

Federation Française de la Couture, 

du Pret-a-Porter des Couturiers et des 

Createurs de Mode.

Casele de moda care isi doresc sa fie 
acreditate trec printr-un proces de 

selectie riguros, dar odata ce apartin de 
CSHCP, beneficiaza de protectie legala, 

posibilitatea de a prezenta colectii in 
cadrul Saptamanilor Modei Couture de la 
Paris, precum si distinctia de a-si eticheta 

oficial creatiile drept haute couture.
Doar atata vreme cat brandul respecta 
regulile Camerei Sindicale, si anume, 

trebuie sa opereze in ateliere pariziene 
cu un minimum de 15 angajati full-time, 

sa produca manual creatii made-to-
measure, si sa prezinte cate doua colectii (a 

minimum cate 50 LOOK-uri) pe an (una 
pentru fiecare sezon), in cadrul Saptamanii 

Modei Couture de la Paris.

In 1858, designerul englez Charles Worth 
a oficializat ideea de haute couture 

deschizand in Paris primul atelier care 
producea creatii couture. Charles Worth 

este responsabil pentru crearea Chambre 

Syndicale de la Couture Parisienne, 
institutie care dirijeaza si in prezent 

industria haute couture.  
Colectiile haute couture sunt prezentate 

de catre creatorii de haute couture doar in 
Paris, Franta.

Traducerea sintagmei in romana este 
“croitorie inalta” de unde putem sa ne 

imaginam ca este vorba despre o croitorie 
de lux.

Termenul de haute couture se refera la 
confectionarea de haine personalizate, la 

comanda, realizate manual. 
Pentru realizarea creatiilor haute couture 
se folosesc cele mai calitative tesaturi si 
de obicei pentru realizarea unei creatii 

lucreaza aproximativ 20 de persoane ceea 
ce justifica pretul deoarece acesta este de 
cele mai multe ori peste 20.000 de Euro.
Pentru ca o casa de moda sa primeasca 

titulatura de haute couture, ea trebuie sa 
indeplineasca anumite standarde impuse 
de Ministerul Francez de Industrie si 

Federatia Franceza de Croitorie.
Piesele haute couture apar de cele 
mai multe ori pe vedete in cadrul 

unor evenimente de prestigiu precum 
Ceremonia decernarii premiilor Oscar.

In prezent, membrii oficiali ai Chambre 

Syndicale de la Haute Couture 

Parisienne sunt: Adeline Andre, Alexandre 

Vauthier, Alexis Mabille, Chanel, Christian 

Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, 

Givenchy, Jean Paul Gaultier, Julien Fournié, 

Maison Margiela, Schiaparelli, Stéphane 

Rolland, Yiqing Yin.
Membrii asociati ai CSHCP sunt: Armani 

Prive, Atelier Versace, Elie Saab, Valentino, 

Viktor & Rolf. 

Pierre Balmain

aranjand o rochie pe modelul 
Ruth Ford in 1947

(fotografie de Carl Van 

Vechten)
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F MODA 

CLASSY  EVERYT IME

WITH MISTER GALATI

Piesele clasice sunt cele pe care poti conta intotdeauna.

Costumul bleumarin este ideal pentru intalnirile de business.

1 2 3
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SHOP NOW !

BY  MISTER  GALAT I

Doua interpretari ale unui aspect (semi) formal.

Shades of blue & Shades of beige

1 2
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F MODA 

J O G G E R  S H O R T S
 

Pentru zilele mai calde cand 
picioarele tale vor sa respire, 

alege paNtaloNii scurti 
jogger, indiferent daca stai 
acasa, te duci la plaja, la un 
festival sau, pur si simplu, 

la o intalnire cu prieteni. 
Acestia iti vor oferi acelasi 

confort doar ca pe o lungime 
mai mica. Iar pentru partea 

de sus a LOOK-ului tau, 
ai o serie de optiuni, de la 
tricouri pana la hanorace, 
desigur, cu sau fara gluga.

J O G G E R

Ce este imbracamintea de casa fara 

pantalonii de jogging? Acestia 
sunt confortul personificat, avand 
talie inalta elastica si ajustabila cu 
sau fara siret. Sunt perfecti atunci 
cand vrei sa migrezi din pat la 
frigider si, in cele din urma, pe 
canapea. Pantalonii joggers te vor 
sustine intotdeauna si te vor iubi 
asa cum esti. Poti opta pentru unii 
dintr-un amestec de bumbac si 
poliester cu elastan in culoarea ta 
preferata. Pe langa faptul ca sunt 
dintr-un material foarte placut, 
pantalonii au elastice caracteristice 
in zona gleznelor, astfel incat sa ti 
se potriveasca ca facut pe comanda.

1
2

CE AR TREBUI SA POARTE BARBATII ACASA?

Uneori, tot ceea vrei sa faci este sa lenevesti pe canapea in hainele confortabile. Indiferent daca esti inchis in casa sau 
te-ai decis sa iti petreci ziua acasa, purtarea unor basic-uri este cea mai simpla modalitate de a crea un LOOK fara 
a simti ca trebuie sa depui prea mult efort. In timp ce vestimentatia de casa este doar pentru ochii tai si, probabil, 
pentru celelalte persoane cu care locuiesti, nu exista nicio scuza pentru a nu face macar o alegere stylish. In general, 
nu se acorda o importanta prea mare vestimentatiei de casa, cu toate ca ele au un impact mare asupra modului in care 
se contureaza stilul personal.

De la seturile din doua piese pana la echipamentele sportive, exista mai multe moduri de a crea un LOOK de casa. Iata 
ingredientele acestui tip de haine, care se numeste, la nivel general, loungewear.

Text : Alin Temeliescu / Foto : Pinterest (3, 7, 8); zara.com (1, 2, 4, 5, 6)

Unde iti este inima, 
acolo iti este si 

casa, dar si unde te 
poti relaxa. 
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T H E  T - S H I R T
 

Intr-un LOOK loungewear, 
partea de sus iti fixeaza tinuta 

si dicteaza povestea culorilor. 
Tricoul tau poate fi simplu sau cu 
imprimeuri, insa nu trebuie sa uiti 
de croiala acestuia. Modele clasice, 
slim fit sau supradimensionate, 
toate vor crea diferite siluete, 
schimbandu-ti de fiecare data 
directia LOOK-ului. Pe langa 
faptul ca tricoul nu trebuie sa fie 
nici prea stramt, nici prea larg, 
nici prea lung, nici prea scurt, 
este indicat sa il alegi in functie de 
situatie si in functie de guler.

T H E  S W E A T S H I R T
 

Iconic, dar simplu, 
hanoracul ar putea fi 
piesa ta preferata din 
garderoba de casa. In 
timp ce poti continua 
povestea joggerilor in 
privinta culorilor si a 

tesaturilor, iti va placea 
sa contrastezi hanoracul 

cu partea de jos a 
LOOK-ului tau. Sau daca 

esti hotarat sa faci un 
combo cu gri, exista o 

singura regula. Asigura-
te ca nuanta hanoracului 

se potriveste cu cea a 
pantalonilor.

T H E  H O O D I E
 

Hanoracul cu gluga este nasul tinutelor de petrecut timpul 
in casa sau in imprejurimile casei. El iti ofera ultimul 

nivel de confort atunci cand porti gluga pe cap. Ai de ales 
intre hanoracul cu fermoar si hanoracul care se imbraca 
peste cap. Datorita imprimeurilor si modelelor trendy, 
aceasta piesa confortabila a cucerit lumea, hanoracul nu mai 
este doar pentru timpul liber, putand fi purtat aproape la 
orice ocazie. Poarta-l odata si nu vei mai vrea sa porti altceva!

3

4

5
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F MODA 

C O O L  P Y J A M A S
 

Ultimele piese vestimentare din lumea loungewear sunt 
pijamalele – dar numai daca alegi tipul potrivit. Fa un 

upgrade stilului tau prin alegerea pijamalelor care au croiala 
potrivita, dintr-un material precum matasea, poliester-satin 
sau tesaturi usoare. Renunta la piesele dintr-un material 
sintetic sau prea mari si opteaza pentru o marime apropiata 
de silueta ta – mult mai clasic si atemporal! Asta e - combo 
-ul final de moda si confort.

J E A N S
 

Blugii perfecti iti vor oferi un confort familiar 
si te vor ajuta sa construiesti o tinuta care 
seamana cu “uniforma” de oras, purtata in 

afara casei. Atunci cand te plictisesti de 
pantalonii de trening, denim-ul este raspunsul. 

Combina denim cu piese casual pentru a 
construi o tinuta confortabila, dar clasica.

A C T I V E W E A R
 

Daca iti doresti sa fii imbracat 
in haine sport, de ce nu faci 

din garderoba de casa o alegere, 
de la tricouri si pantaloni de 
corp din lycra, astfel te vei simti 
confortabil, sustinut si gata de un 
mic antrenament in orice minut. 
Acest tip de imbracaminte se 
refera la acele haine care ofera stil, 
alaturi de confort si functiune, 
alcatuite din materiale sustenabile. 
Echipamentele activewear servesc 
in primul rand exercitiilor fizice, 
facand trecerea de la confort si 
eleganta la tinute casual. Destinat 
persoanelor care petrec mult timp 
in aer liber, duc o viata activa si 
prefera sa fie imbracati modern, 
ceea ce ii pastreaza intr-o zona 
confortabila si functionala, precum 
si eleganta. De asemenea, trendul 
activewear poate fi eleganta 
sofisticata pe care nu ti-ai imaginat 
niciodata ca o vei putea admira in 
sala de sport.

6 7
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rice barbat trebuie sa aiba in garderoba macar o camasa alba 
pe care sa o poarte atunci cand ocazia o cere. Dar daca te-ai 
saturat de cea clasica, atunci este momentul sa incerci ceva 

nou. Opteaza pentru o camasa alba destinsa, din vascoza, cu rever 
adanc - aceste caracteristici accentueaza ideea de libertate si aerul 
dezinvolt al tinutei, deconstruind platitudinea tipicei camasi clasice. 
Aceasta exprima nota simplitatii nepretuite a modei, cu cat este mai 
rafinat de simpla, cu atat este mai nepretuita. Daca blugii albastri 
sunt o declaratie a spiritului vesnic tanar, camasa eleveaza tinuta si 
produce un contrast izbitor si totusi soft intre clasic si rebel.

ste timpul tinutelor lejere si confortabile. 
Chiar si marile case de moda propun 
LOOK-uri clean, in care accentul cade pe 

transparente, texturi fine si materiale vaporoase. 
Foarte usor de purtat in zilele caniculare sunt 
camasile cu un croi lejer, asta pentru ca vor lasa 
pielea sa respire. Atemporale si versatile, acestea 
sunt mai mult decat niste piese vestimentare, 
revenind de fiecare data in tendinte prin 
nenumarate reinterpretari.

T s c h u s s !

T e m p e r a t u r i l e  d i n  c e  i n  c e  m a i  r i d i c a t e  d a u  d e  s t i r e !

E O
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Outfit 
Shirt: ASOS
Jeans: Reserved
Shoes: Bershka
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continuam seria prezentarii modelelor “Romania 
frumoasa”  din portofoliu, modele finaliste in selectia 

nationala 2020, ce numeste ambasadorii “Miss Romania” 
pentru mai multe proiecte globale  de beauty, prin  GMC 
Romania-organizatia abilitata din Romania a evenimentelor  
luxury si operator francise, Director National Simona 

Simionescu Dinu. Lumea se schimba, iar reinventarea si intoarcerea la esenta sunt imperative. Asta isi propune “Romania 
frumoasa”, un concept vizionar inceput inca de la finalul anului 2018 care continua si anul 2020, un an al provocarilor.

Anca este un model care se afla in topul favoritelor publicului, pentru acest tip de  misiuni globale: beauty talent&art. 
Chiar daca anul acesta este unul plin de neprevazut si inedit, evenimentul national amanandu-se pana la aceasta data, 
Anca e una dintre finalistele  top 10 - publicate pe paginile evenimentelor noastre, cu foarte bune aprecieri din partea 
publicului si cu real potential de regina, declara Directorul National. 

Daca situatia va fi de asa natura, noi vom trece la a  nomina candidatele ce vor fi acceptate oficial si care  ne vor 
reprezinta tara, la editiile din acest an, in competitiile internationale de frumusete, pe baza regulamentelor interne si a 
votului din online. Pentru imagine si asociere cu brandul respectiv si ca ambasador, bineinteles Romania. 

Onorea de a castiga un titlu Miss Romania, chiar si in aceasta situatie atipica si sansa de a reprezenta ROMANIA IN 
CADRUL CELOR MAI IMPORTANTE tari ale lumii sau prestigioase concursuri de gen, fac, categoric, ca aceasta experienta 
si responsabilitate sa fie memorabila.

Suntem siguri ca fetele noastre, respectiv Anca pe care o vedem o potentiala Miss Romania, vor face tot ce le 
sta in putere, sa promoveze in fata intregului mapamond cat mai profesionist turismul, cultura, si traditiile romanesti.
Incepand cu video-interviul de promovare.  Nu doar frumusetea fizica este virtutea, ci frumusetea integrata, reflectata 
prin personalitate, minte, suflet, rafinament si feminitate, precum si aspiratia catre evolutie personala cu  constientizarea 
rolului, in contextul mai larg al societatii de maine.

Interviu
ANCA MARIA GIRBEA

1

2

3



65I U N I E  2 0 2 0

Buna, Anca si bine ai venit in paginile revistei Famost! Ca orice 
fetita, te-ai visat de mica in astfel de ipostaze in care sa cochetezi 
cu modelling-ul sau cu moda? Sau nu erai atrasa de aceste 
domenii?  

Buna, multumesc si bine v-am gasit ! Da, cand eram mica 
imi imaginam ca  merg pe un podium, mergeam prin casa pe 
varfuri si ziceam ca merg pe tocuri, puneam o melodie ritmata 
si imi puneam cativa ursuleti pe post de fotografi, iar de acolo 
imaginatia exploda. 

Te-a indrumat cineva anume de cand erai mica! Te-a incurajat 
cineva in aceasta directie?

Incurajarile nu ezitau sa vina din partea multor rude, prieteni de 
familie, colegi de la scoala. Toti ma indemnau sa merg, considerau 
ca voi ajunge foarte departe, dar prioritatile erau altele la acea 
vreme si am decis sa nu le ascult indemnurile, dar ma bucur ca 
intr-un final am facut-o. 

La ce varsta ai avut primul contact serios cu aceasta frumoasa 
lume? Cum s-a intamplat acest lucru?

Aveam 23 de ani cand m-am decis  ca este timpul sa imi 
indeplinesc cea mai longeviva dorinta, aceea de a fi model 
de a merge pe catwalk si de a sta in fata zecilor de fotografi 
si cameramani.  Aveam o prietena foarte buna care stia despre 
aceasta lume a modeling-ului, m-a convins sa  mergem  
impreuna  la o Agentie de Modele. Cei de la Agentia 
respectiva, mi-au propus sa merg la o prezentare 
de moda ce urma sa se desfasoare, pentru 
a vedea cum ma voi descurca si sa vedem 
daca reusesc sa ma acomodez cu tot ceea 
ce presupunea o prezentare de moda:  
casting-uri, mers scenic, make-up, hair, 
ore multe de  pregatiri pana la ora la care 
incepea prezentarea  propriu-zisa, plus 
mult altele. Acela a fost momentul in care 
am urcat pentru prima data pe  un catwalk. 

Cum a fost la prima defilare pe catwalk? 
Emotii mari? Cum iti amintesti de acel moment?

Am avut emotii foarte mari, prima mea 
prezentare a fost pentru un designer mare, inainte 
sa imi vina randul sa intru pe podium, in backstage aveam un 
monitor pe care reuseam sa vad fetele dinaintea mea ce atitudine 
abordau si ce se intampla de fapt acolo. Eram foarte emotionata, 
incercam sa ma linistesc si sa imi dau seama ca stau fata in fata 
cu visul meu, in momentul in care  am pasit in lumina reflectoarelor 
si m-am vazut in fata atator oameni, mergand pe podiumul la care 
visam la o varsta frageda, ca in fata mea fotografii erau oameni 
si nu ursuletii mei, mi-am dat seama ca visele devin realitate daca 
crezi in ele cu adevarat. Prezentarea s-a desfasurat pe parcusul 
a 3 zile; imi aduc aminte ca am intrat pe catwalk pentru multi 
designeri, ca am aparut pe cateva bloguri, si intr-o revista de 
moda, lucru care m-a socat, nu imi venea sa cred ca din prima 
mea prezentare de moda, am reusit sa ajung atat de sus; efectiv, 
lumea mea se schimba fulgerator de repede. La sfarsitul celor 
3 zile mi-am dat seama ca oamenii care m-au adus acolo erau 
mandri de mine, de prestanta mea si de faptul m-am descurcat 
mult mai bine decat ne-am asteptat cu totii, avand in vedere ca 
nu  stiam despre ce e vorba si ca niciodata nu mai mersesem pe un 
catwalk. Stim cu totii ca mersul pe tocuri este o arta. 

Care crezi ca sunt atuurile tale ca model? Daca ar fi 
posibil, ce ai adauga/ taia?

Unul dintre atuurile puternice este ca nu imi arat varsta pe 
care o am; pentru asta trebuie sa le multumesc parintilor pentru gena 
buna. As taia faptul ca sunt prea serioasa si ma agit foarte mult 
inainte sa inceapa prezentarea de moda, sa fie totul in regula, sa am 
make-up-ul gata, sa am parul aranjat, in loc sa incerc sa profit de 
moment si de tot ce inseamna a fi model. 

Din punctul tau de vedere, ce calitati - atat fizice cat si intelectuale 
- ar trebui sa aiba astazi un model aspirant, pentru a se impune si a 
reusi in acest domeniu atat de concurential?

Avand in vedere ca este un domeniu concurential, un model in 
ziua de azi din punct de vedere intelectual trebuie sa trateze cu 
seriozitate acest lucru, pentru ca modeling-ul nu inseamna doar o 
infatisare placuta, fotografii, prezentari de moda si calatorii. Sa 
invete sa fie ambitioasa, sa aiba principii, sa fie o femeie inteligenta, 
sa stie sa munceasca pentru visele ei, sa aiba atitudine, sa fie o 
persoana calda, sincera, finuta, sa emane feminitate si eleganta. 
Din punct de vedere fizic, trebuie sa aiba o alimentatie sanatoasa, 
sportul (re)prezinta o calitate, ea trebuie sa fie un model pentru cei 
din jur. 

... un model in ziua de azi 

din punct de vedere intelectual 

trebuie sa trateze cu seriozitate 

acest lucru, pentru ca modeling-

ul nu inseamna doar o infatisare 

placuta, fotografii, prezentari de 

moda si calatorii.
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Ai defilat pentru nume mari din moda autohtona. 
Care ar fi cele mai importante de mentionat din 
punctul tau de vedere?

Galyna Pinzari. Pe Galyna am cunoscut-o in 
a 3 -a zi de prezentari atunci cand am inceput sa 
cochetez cu modeling-ul. Mi-a placut extraordinar de 
mult de ea de prima data de cand am vazut-o, am avut 
noroc sa iau casting-ul pe care l-a facut pentru prezentare, 
dupa ce am terminat prezenatarile, imi doream atat de mult 
sa fiu modelul ei si m-am tot gandit cum as putea sa fac asta, 
pana intr-o zi cand am fost sunata de o persoana care venea din 
partea ei si mi s-a propus sa colaboram. Am fost modelul ei pentru 
Campania de promovare si  model pentru site-ul online. Pe langa 
faptul ca pune atat de mult suflet si iubire in creatile ei, a fost 
singura persoana din lumea designerilor care  mi-a spus ca imi 
prevede un viitor frumos si ca stie ca o sa reusesc. Nu am cuvinte 
indeajuns sa ii multumesc pentru simplul fapt ca a crezut in mine si 
pentru ca a fost persoana care m-a propulsat in ceea ce fac azi. 

Clara Rotescu, creatiile ei sunt extrem de frumoase, Mineli 
Boutique are creatii frumoase in materie de pantofi, creatiile de 
la O’Blanc - stim toti minunatele rochii, nu mai spun de creatiile 
Laurei Olaru, si nu in ultimul rand designerii internationali pentru 
care m-am bucurat ca am prezentat, printre acestia se numara 
si designer-ul Addy van den Krommenacker (Olanda) alaturi  de 
multi altii. 

Ai colaborat de asemenea cu branduri mari, fiind imaginea 
lor. Ce ne poti spune despre aceste experiente inedite?

Da, niciodata nu mi-am imaginat ca o sa am o sedinta 
foto pentru L’Oreal Romania si o sedinta foto pentru 
Garnier Romania de Craciun, in care am fost model de 
maini, vedetele au fost produsele de par si de skin care. 
Au fost experiente frumoase si inedite, cu siguranta vor 

ramane printre cele mai frumoase sedinte foto. 

Ce prefera Girbea Ancuta Maria: sedintele foto sau 
prezentarile de moda?

Amandoua sunt doua drumuri pe care eu am mers, drumuri care 
mi-au scos in cale oameni frumosi, oameni care m-au ajutat sa 
cresc pentru ca au vazut ceva in mine si care au crezut foarte mult 
in aptitudinile mele, drumuri cu suisuri si coborasuri, avand parte 
de expriente frumoase din care am invatat cate ceva. Ma bucur 
ca am reusit pentru sedintele foto sa imi creez o echipa frumoasa 
si puternica, atat pe parte de poze, cat si pe parte de make-up. 
Sunt oameni care isi pun baza in mine si cu care am o chimie 
extraordinar de frumoasa si ma bucur ca sunt printre oamenii care 
sunt in spatele meu si impreuna cu care, reusesc sa strabat un 
drum frumos. 

In tot ceea ce ai facut pana in momentul de fata, ai avut persoane 
care te-au sustinut in mod neconditionat?

Da, au fost oameni in viata mea si inca sunt care au 
crezut si cred in continuare in mine, care ma sustin si 

care ma incurajeaza sa merg mai departe. 

Ai avut parte de dezamagiri in toata aceasta 
experienta din industria fashion, care sa te faca 
sa te gandesti sa renunti la contactul cu tot ce 
inseamna moda si domeniile tangentiale?

In orice domeniu dam peste momente cand 
suntem dezamagiti, dar da - am vrut sa renunt 

uneori din anumite puncte de vedere, dar mi-
am dat seama ca pentru mine modeling-ul este o 

pasiune, un hobby foarte vechi, iar acum am ocazia sa 
il aduc la lumina si sa il slefuiesc. 

Ai participat si la concursuri de miss. Ce ne poti povesti despre 
aceste frumoase experiente?

Concursurile de miss au fost o curiozitate pentru mine, sunt 
alte emotii, alte lucruri diferite fata de cele de la o prezentare 
de moda. M-am inscris in 2018 la concursul pentru Miss Romania - 
voiam sa vad si lumea asta, cum e sa fii printre reginele frumusetii. 
Nu ma inscrisesem pentru a castiga, ci ca o simpla experienta; 
fiind o potentiala regina a frumusetii, a trebuit sa invat mult mai 
bine mersul scenic, am invatat ca trebuie sa zambesti, sa emani 
feminitate, frumusete, inteligenta, sa ai un bagaj de cunostinte, sa 
fii autentica. Au fost emotii diferite fata de cele de la o prezentare 
normala, pentru ca “te lupt” pentru un titlu si trebuie sa dai tot ce 
ai mai bun, sa dai dovada ca meriti acel titlu. Competitia a fost 
puternica, din cele 18 fete care am participat am reusit sa iau titlul 
de Miss Romania Soiree Exclusive Avenue 2018 si m-a propulsat 
in topul femeilor frumoase din Romania prin acest concurs. Nu 
imi venea sa cred ca am reusit aceasta performanta, mai ales ca 
m-am inscris din pura curiozitate, dar se pare ca am reusit. 

... au fost oameni 

in viata mea si inca 

sunt care au crezut si 

cred in continuare in mine, 

care ma sustin si care ma 

incurajeaza sa merg mai 

departe.
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Faci parte de asemenea si din proiectul #Romaniafrumoasa. 
Povesteste-ne despre acest lucru, cum te-ai intersectat cu 
aceasta oportunitate si ce reprezinta pentru tine si pentru cariera 
ta pe aceasta latura?

Sincer, ma bucur sa fac parte din proiectul 
#Romaniafrumoasa, el demonstreaza ce inseamna sa 
ai educatie, valori, principii de viata, autenticitate 
si naturalete, demonstreaza faptul ca femeile ar 
trebui sa fie ele pur si simplu naturale, frumoase, 
feminine si nu ceea ce societatea vrea sa vada, 
mai ales ca frumusetea vine din interior - daca 
interiorul tau este frumos si exteriorul e!  Am 
aflat de acest proiect in urma cu 2 ani, dar nu 
m-am simtit pregatita sa fac parte din el, pentru 
ca am considerat ca trebuie sa mai muncesc in 
ceea ce ma priveste si ca trebuie sa ma slefuiesc 
mai mult, pentru a iesi in fata si pentru a putea 
face parte din aceasta echipa #RomaniaFrumoasa. 

Aceasta latura pentru mine si pentru cariera mea, 
ar reprezenta faptul ca am reusit sa ajung la acest nivel in 
care le pot inspira pe fete sa fie autentice, frumoase, naturale, sa 
aiba grija de propriile lor valori, sa le ajut pe fiecare in parte sa 
descopere o Romanie Frumoasa, si sa aratam ca superficialitatea 
care se vede in media si care ne este implementata in mod 
indirect, este o greseala foarte mare. 

Acest frumos proiect - #Romaniafrumoasa este unul foarte 
ambitios si dinamic. Avand in vedere calitatile tale fizice si 
intelectuale, ai mari sanse de a deveni ambasador al frumusetii, 
care sa reprezinte Romania. Esti pregatita pentru acest lucru, 
pentru responsabilitatile care vin odata cu acest titlu?

Da! Intotdeauna mi-a placut sa iau parte la lucrurile care detin 
o responsabilitate mare sau foarte mare, deoarece am incredere 
in mine si in ceea ce sunt, mai ales in puterile mele; imi place 
sa merg catre lucrurile grele pe care viata mi le scoate in cale, 
deoarece acestea vor face parte din formarea mea profesionala, 
ca om, si gandire. Nu o sa fie usor, dar stiu ca nimic nu e imposibil. 

Din punctul tau de vedere, cu ce crezi ca se diferentiaza titlul de 
ambasador al frumusetii de alte concursuri din acest domeniu? Ce 
calitati ar trebui sa aiba o viitoare regina a frumusetii?

Un ambasador al frumusetii detine acest titlu din mai multe 
motive, un exemplu pe care il pot da este acela ca trebuie sa 
inspiri oamenii din jurul tau, sau cel putin sa ii faci sa se simta bine 
in prezenta ta, sa le oferi bunatatea si sa ii inveti ce inseamna, 
pentru ca e un lucru care iti schimba perspectiva si te ajuta sa iti 

gasesti pacea interioara. Una din calitatile pe care ar trebui 
sa le aiba o viitoare regina a frumusetii am mentionat-o 

mai sus, dar mai pot fi si carisma, compasiunea, sa 
ajuti femeile sa inteleaga ca superficialitatea 

si rautatea nu te duc nicaieri, trebuie sa ai un 
suflet curat, cald, bland, ca sa poti sa ii inspiri 
pe ceilalti. Ca regina a frumusetii trebuie sa 
stii sa ai principii de viata bine intemeiate, 
sa stii ce iti doresti de la tine si de la viitorul 
tau, sa stii sa ti-l cladesti frumos, sa emani 
feminitate, naturalete. Sa reusesti sa le arati 

acea Romanie Frumosa care e demult uitata, 
pentru ca in Media nu se mai pastreaza valorile, 

ci superficialitatea ajunge sa puna stapanire pe 
noi. Noi trebuie sa impiedicam asta si sa reusim ca 

noi femeile sa nu ne mai punem piedici noua insine, ci sa 
reusim sa fim unite si sa aratam ce inseamna adevarata Frumusete 
a Romaniei. 

Alte concursuri nu pun in valoare aceste aspecte pe care le gasim 
la un Ambasador ce face parte din proiectul #RomaniaFrumoasa. 

Care este relatia ta cu staff-ul #Romaniafrumoasa? Cum decurge 
colaborarea?

Pe aceasta cale vreau sa ii multumesc Doamnei Simona 
Simionescu, pentru ca a reusit sa creeze acest proiect frumos, ca 
isi dedica mult timp si o face din pasiune si pentru ca datorita 
dumneai #RomaniaFrumoasa va cunoaste din nou care sunt 
adevaratele valori, valori ce  au fost date uitarii. Este un om 
special care reuseste sa gaseasca oameni frumosi, capabili 
si care sa poarte cu mandrie titlul de Ambasador al Frumusetii. 
Colaborarea decurge frumos si sanatos - asa cum trebuie, pentru 
ca echipa este una inchegata, unita, iar impreuna, sa aduca la 
lumina - Adevarata Frumusete a Romaniei.

Ca regina a 

frumusetii trebuie sa stii 

sa ai principii de viata bine 

intemeiate, sa stii ce iti doresti 

de la tine si de la viitorul tau, 

sa stii sa ti-l cladesti frumos, 

sa emani feminitate, 

naturalete.
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Cum se impaca moda si modelling-ul cu cariera in domeniul juridic, 
in care activezi in momentul de fata?

Am primit aceasta intrebare foarte des, iar oamenii sunt curiosi 
sa afle cum reusesc sa fac fata, avand in vedere ca sunt doua 
domenii diferite si ambele necesita foarte multa atentie, timp 
si munca multa. Ambele sunt vise pe care le vad ca prind viata 
si ca se contureaza frumos; este greu sa merg cu ele in paralel. 
In timpul saptamanii sunt la birou, printre foi, dosare, telefoane, 
dupa program - daca am un proiect - urgent fug repede la studio 
pentru sedinta foto sau filmari. Dreptul a venit ca o completare in 
viata mea, ma mentine pe linia de adevar, bunatate, solidaritate, 
dreptate, modeling-ul este pasiunea si hobby-ul meu. Modeling-ul 
ma ajuta sa ies din rutina zilnica si ma face sa imi incarc bateriile 
si a doua zi sa o iau de la capat. Doua pasiuni care m-au format 
si sunt azi cine sunt, datorita visurilor si pasiunilor mele, iar cand 
imi e mai greu, imi dau seama ca nu am renuntat la niciuna si asa 
gasesc puterea sa merg mai departe. 

Ce inseamna pentru Girbea Ancuta Maria, moda?

Moda pentru mine inseamna ca ma provoaca mereu la ceva nou 
, si am reusit sa aleg lucruri care mi se pare ca se potrivesc cu felul 
in care sunt eu; am un stil personal, merg pe stilurile sport-casual 
este un stil relaxat, comod, accentul cade pe confort, stilul casual 
si smart casual reprezinta o varianta mai chic, pune in valoare 
silueta, stil romantic - un stil feminin merg e dantela, volane, culori 
pudrate, pastelate, prin aceste stiluri de vestimentatie reusim sa 
spunem ceva despre noi. 

Care este stilul tau vestimentar obisnuit? Care este stilul 
vestimentar preferat pe care ti-ar placea sa il porti zilnic?

Stilul vestimentar obisnuit este stilul casual si smart casual, iar 
stilul vestimentar preferat pe care mi-ar placea sa il port zilnic 
este cel romantic, culori pastelate, pudrate, feminin, dantelat.

Care este filosofia ta de viata? Ai principii de la care nu te abati? 
Ai un motto anume pe care il respecti?

Sa nu te temi de oameni sau de ceea ce ar putea aduce ziua 
de maine.Sa ai un suflet puternic, curat si totul se va arata a fi 
cum nu se poate mai bine. Sa nu te gandesti la tine ca fiind slab 
sau singur, deoarece in spatele tau se afla armate puternice pe 
care nici nu ti le poti imagina chiar si in cele mai indepartate visuri. 
Daca iti ridici moralul, atunci nu va exista niciun rau care sa te 
atinga. Singurul dusman de care trebuie sa te temi esti tu insuti. 
Teama si neincrederea in viitor sunt mamele tuturor esecurilor si 
aduc cu ele numai probleme. Fii increzator in fortele tale!  

Motto Fiecare dintre noi are responsabilitatea intregii 
umanitati. Aceasta este esenta religiei mele. Nu avem nevoie 
de temple sau filosofii complicate. Mintea si inima noastra sunt 
templele noastre, filosofia noastra este bunatatea.

“„Nu putem fi fericiti daca ne asteptam sa traim tot timpul la 
intensitate maxima. Fericirea nu este o chestiune de intensitate, ci 
de echilibru, ordine, ritm si armonie.“

Thomas Merton, teolog, scriitor, autorul cartii “No maN is aN islaNd “

9
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Ce iti doresti cel mai mult sa ti se intample pe aceasta latura a carierei?

Momentan pot spune ca am realizat aproape tot ce mi-am propus privind aceasta cariera, imi place sa las viata sa ma surprinda, asa cum 
a facut-o pana acum. 

Ai fost si pe platourile de filmare si ai jucat intr-un serial, povesteste-ne putin despre aceasta experienta. 

Aflasem ca exista un casting pentru serialul Vlad, care este in voga, am participat l-am luat si m-am trezit pe platourile de filmare. Era o 
exprienta noua pentru mine, m-am bucurat ca am facut cunostinta cu personajele principale ale serialului. Am avut 2 scene de filmat, in prima 
am fost figuratie simpla, adica nu am avut o replica, si a doua scena am fost figuratie speciala, am primit rol si am avut onoarea sa joc alaturi 
de Andrei Aradits. Am avut emotii foarte mari, avand in vedere ca joc alaturi de o persoana foarte talentata. Dupa am mai fost pe platourile de 
filmare pentru inca 2 filme romanesti, dar nu au aparut momentan pe micile ecrane. Inca ceva de adaugat la bagajul cu experiente frumoase 
si inedite.

 Unde ti-ai dori sa te vezi peste 5 ani din punct de vedere profesional?

Vreau sa urc cat mai sus posibil profesional si sa devin magistrat; cu acest gand am inceput facultatea, chiar daca altele au fost drumurile. 
Asta nu inseamna ca am renuntat sau ca nu imi mai doresc, dar toate la timpul lor. Pentru a reusi sa ajungi pe varful muntelui, trebuie sa stii 
cum sa il excaladezi. 

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

Cu drag, multumesc si eu pentru timpul acordat!

Nu putem fi fericiti daca 

ne asteptam sa traim tot 

timpul la intensitate maxima. 

Fericirea nu este o chestiune 

de intensitate, ci de echilibru, 

ordine, ritm si armonie.

10

11

12



70 I U N I E  2 0 2 0
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t e x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u

Pentru ca dorim sa aflam cat mai multe lucruri despre modelling-ului am invitat-o in aceasta editie 
pe DENISA HODISAN, model si castigatoarea titlului Miss Planet 2019.

AGENTIE sau SCOALA de MODELLING?

I n t e r v i u  D E N I S A  H O D I S A N
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Beatrice Lianda Dinu : Cat de cunoscuta este notiunea 
de Scouter?
Denisa Hodisan : In lumea reala a modellingului, mai 
ales la nivel mondial, notiunea de scouter este la fel de 
cunoscuta ca si notiunea de agentie sau model. Fiecare 
model si fiecare agentie are un scouter care se ocupa de 
contractele modelelor si se asigura ca totul decurge bine, iar 
cand apar probleme, se ocupa de solutionarea acestora.
Beatrice Lianda Dinu : Ce inseamna sa fi model in 
Romania? Care este diferenta dintre un model Roman 
si unul International?
Denisa Hodisan : Din pacate, in Romania lumea inca 
nu este foarte familiarizata cu ceea ce inseamna “a fi 
model”, nici nu ne putem mandri cu prea multe agentii 
profesioniste. Eu personal, am practicat acesta meserie 
mai mult in afara tarii. In primul rand, deoarece am avut 
oportunitati mai mari, dar si satisfactia financiara a fost 
incomparabila. Romanii nu au inca (sper sa se schimbe in 
timp) educatia necesara pentru a intelege ce inseamna a fi 
model. Unde mai punem ca sunt designeri care cer bani de 
la modele ca sa intre in prezentarile lor ... ceea ce este mai 
mult decat penibil. Cum e sa fi model in Romania? Greu 
spre foarte greu ... ma refer la MODEL adevarat, nu “model 
pe Instagram”.

Diferenta este, INCOMPARABILA intre un model 
roman si unul International. Pornind de la modul in care te 
trateaza oamenii cu care si pentru care lucrezi, continuand 
cu oportunitatile pe care le ai la nivel international, oamenii 
si brandurile pentru care lucrezi, totul. Romania mai 
trebuie sa se dezvolte in acest domeniu. Este ALTCEVA.
Beatrice Lianda Dinu : Ce sfaturi le dai tinerelor 
modele?
Denisa Hodisan : Sa isi aleaga cu grija agentia, deoarece 
este cea mai importanta! Si sa renunte la agentiile fantoma 
care le cer bani sa apara pe scena, isi pierd timpul acolo ... 
si banii.

Beatrice Lianda Dinu : Care este diferenta dintre o 
agentie de modele si o scoala de modelling?
Denisa Hodisan : Scoala de modelling, exact ca orice alta 
scoala, se ocupa de pregatirea si educarea viitorului model. 
In scoala le invatam pe modele tainele meseriei de model, 
dar ne ocupam si de dezvoltarea lor personala, deoarece un 
model de succes este un model care stie sa se comporte, 
stie foarte bine sa prezinte si SA SE REPREZINTE. A fi 
model este O MESERIE, iar scolile de modelling trebuie sa 
pregateasca modelele pentru a putea practica aceasta meserie 
cu succes. Tot scolii de modelling ii revine atributia de a se 
asigura ca fiecare cursant in parte are un portofoliu puternic 
si bine facut (din pacate foarte multe asa zise “scoli de 
modelling” din Romania habar nu au sa faca un book, am 
avut neplacerea de a vedea tot felul de book-uri improvizate 
cu poze scoase la imprimanta puse in fel de fel de dosare).

Daca scoala nu este competenta in realizarea unui 
portofoliu bun, de acest lucru se va ocupa agentia, deoarece 
fara un portofoliu, nu putem vorbi de existenta unui 
model. Dupa cum spuneam, modelling-ul este o meserie, 
iar dupa absolvirea scolii de modelling, agentia trebuie sa 
se asigure ca acesta isi practica meseria, sa ii caute job-uri si 
bineinteles castiga bani in urma muncii depuse.

ATENTIE! Agentia de modelling nu cere bani modelelor, 
nici macar pentru inscriere ori portofoliu ! Daca vorbim de 
agentii adevarate, competente si PROFESIONISTE.
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C A T A L I N

M O R O S A N

CATALIN MOROSANU este un kickboxer si pugilist roman profesionist la 

categoria grea si fost jucator de rugby. A obtinut 45 de victorii din 56 dintre care 

26 au fost prin knockout. MOROSANU si-a facut debutul in K1 in anul 2007 la 

competitia de K1 Romania 2007. Ca kickboxer, el a evoluat in promotiile Local 

Kombat, Superkombat si K1 si are victorii notabile asupra lui Gary Goodridge, 

Freddy Kemayo, Stefan Leko, Mighty Mo, Anderson Silva si Paul Slowinski. A 

participat si a castigat competitia show-ului “Dansez pentru tine” alaturi de 

Magdalena Ciorobea, reusind sa adune 13 000 de voturi.

PERSONALITATI de TOP cu DANIELA SALA

O cariera de 14 ani!
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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 remarcat?

La varsta de 21 de ani. M-am apucat destul de tarziu de 
acest sport frumos, dar avand 6 ani de rugby in spate am 
reusit sa duc acest sport la un nivel foarte inalt. 

Nu a fost usor sa ma remarc, dar la meciurile din 
Constanta am reusit sa fiu remarcat de promotorul Eduard 
Irimia si de Radu Pietreanu.

Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale? Cum ai 
inceput sa faci acest sport?

Am inceput dintr-o intamplare. Nu voiam sa fac acest 
sport, dar uite ca fiecare are un destin in viata si eu mi-am 
urmat destinul.  

Radu Pietreanu a fost cel care a fost in spatele carierei 
mele de vedeta si de luptator. El m-a ajutat foarte mult sa 
ma duc la astfel de emisiuni, sa ma invete cum sa vorbesc 
si asa mai departe.

  
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Idolul meu in viata din punct de vedere sportiv a fost 
Mike Tyson. A fost cel mai antrenat sportiv al planetei. La 
varsta de 19 ani a avut 3 centuri mondiale ceea ce insemna 
un fenomen si toata viata mea voi ramane fanul Myke 
Tyson. O chestie foarte interesanta este ca sunt nascut in 
aceea zi cu Mike Tyson, pe 30 iunie 1984.

Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Cel mai fericit moment din cariera mea a fost cand 
m-am calificat in Final 16 in Tokyo, tot timpul a fost visul 
meu sa ajung sa ma lupt acolo si acolo m-am calificat si am 
reusit sa il inving pe campionul Australiei, Paul Slowinski. 
A fost cel mai frumos moment din cariera mea.

Care a fost cel mai trist moment din cariera ta? 
Cel mai trist moment din cariera mea cred ca a fost 

cand am fost diagnosticat cu hernie cervicala. Tin minte ca 
nu puteam sa imping la piept nici macar 60 kg, iar mana 
stanga imi era amortita. A fost un moment foarte greu, un 
moment trist. 

Am avut momente cand am si pierdut meciuri foarte 
importante si nu a fost deloc usor.

Au fost momente in care ai vrut sa renunti la aceasta 
cariera? 

Nu o sa renunt niciodata la kickboxing. Mi-a daruit prea 
multe acest sport frumos si ii datorez foarte multe lucruri 
asa ca datoria mea este sa il promovez in continuare, de 
asta m-am si facut promotor. 

De asemenea, antrenorul meu are 12 filiale Scorpions in 
toata Moldova. Avem peste 1000 de sportivi, deci clar ca 
lasam o anumita mostenire in spatele nostru.

Ce inseamna aceasta meserie pentru tine?
Intr-adevar este o meserie. Inseamna totul pentru mine. 
Inseamna ceea ce sunt eu in momentul de fata, si repet 

am de dus o mostenire in spate si tot timpul voi incerca sa 
gasesc noi eroi care sa reprezinte Romania cu succes, asa 
cum am reprezentat-o si eu.

Care lupta consideri ca a fost cea mai importanta in 
cariera ta?

Cea mai importanta lupta din cariera mea a fost in 
Budapesta, am fost primul roman care s-a batut intr-un 
World Grand Prix, in K1 in Europa, deci am fost inaintea 
lui Daniel Ghita ca sa stie lumea. A fost cel mai greu meci 
cu campionul Turciei, Erhan Deniz, a fost si un extra 
round, a fost foarte greu meciul ala, am momente cand 
nici nu imi amintesc din el, adica pur si simplu vedeam 
meciul dupa ce se termina. Aveam asa de multe emotii 
findca eram la inceput de cariera si imi era destul de greu 
sa ma pot concentra … acum fiind mai experimentat, imi 
este mult mai usor.

... am de dus o mostenire in spate si tot 
timpul voi incerca sa gasesc noi eroi care sa 
reprezinte Romania cu succes ...
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Care lupta consideri ca a fost cea mai grea si a reusit sa 
te consacreze? 

A fost meciul impotriva campionului Germaniei, 
Stefan Leko, de acolo am ajuns celebru, pentru ca am 
fost singurul roman care a avut tupeul sa se lupte cu el. 
Pierdusem meciul respectiv, primul meci cu el, dar lumea 
m-a aplaudat ca am avut puterea sa stau 3 reprize in fata 
marelui campion Stefan Leko. Dupa acel meci, dupa 2 
ani de zile, mi-am luat revansa si l-am invins, i-am dat si 
knock-down, a fost si numaratoare.

Care sunt ingredientele succesului in acest domeniu? 
In primul rand trebuie sa ai caracter, sa asculti de 

antrenorul tau, sa ai bun simt, sa te antrenezi foarte mult. 
Sa ai si talent, talentul il ai de la Dumnezeu, sa mai apari si 
la TV pentru ca atunci sponsorii o sa iti dea mai multi bani 
si o sa fi mai cunoscut si in functie de cat de mult apari pe 
sticla, automat si banii vor fi mai multi.

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

Cred ca ar fi bine sa isi pregateasca iesirea intr-un mod 
cat mai glorios. Fie sa isi faca o afacere, fie sa isi deschida 
o sala ori sa devina mentor pentru alti sportivi.

Ce pasi urmezi inainte de o lupta?
Foarte simplu, inainte de lupta cu o luna de zile esti 

“calugar total” adica: nu bei alcool, nu stai cu femeia in 
pat si asa mai departe. Sunt anumite reguli care trebuiesc 
respectate. 

Vizualizezi meciul inainte cu 2 saptamani, vizualizezi in 
acelasi timp si meciul adversarului tau pe youtube sau pe 
alte canale, deci te pregatesti trup si suflet pentru acest 
meci. De asemenea si alimentatia conteaza foarte mult si 
multe alte chestii.

Detii o sala de kickboxing? Cum te simti ca trainer 
pentru viitorii campioni? 

Antrenorul meu detine o sala de kickboxing. Eu sunt 
imaginea acelei sali. Acolo m-am format ca sportiv, acolo 
am “crescut” si antrenorul meu este cel care duce in 
spate aceasta platforma, platforma Scorpions, avem 12 
Sali Scorpions in toata Moldova si in Romania, in Craiova 
avem o filiala, deci cu alte cuvinte incercam sa ducem mai 
departe acest sport la un nivel cat mai inalt. 

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

Visul meu a fost sa fiu comisar in politie, sa fiu politist 
in criminalistica. Intamplarea a fost sa fiu respins la 
Academia de Politie si ca sa nu pierd 1 an de zile m-am 
inscris la Facultatea de Drept, in momentul de fata sunt 
absolvent al Facultatii de Drept, sunt jurist ca profesie si 
cam atat. 

Sunt si masterand la Geopolitica si incetul cu incetul 
vreau sa merg catre doctorat, poate la o varsta mai 
inaintata voi fi profesor si voi incerca sa invat viitorii 
studenti pasii business-ului in acest sport.

Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
Nu m-am gandit niciodata sa ma mut intr-o alta tara. 

Iubesc foarte mult Romania si sper sa nu fiu nevoit sa plec 
din Romania pentru ca stim cu totii care este situatia aici 
si ma lupt sa am un business viabil aici si sa raman in tara 
mea.

Te simti un barbat implinit?
Cred ca la varsta de 35 de ani am realizat foarte multe 

lucruri. 
Am scris istorie si cred ca am lasat in spatele meu o 

cariera frumoasa si fara sa vreau sunt un exemplu pentru 
multi copii care vor sa urmeze o astfel de cariera, nu 
neaparat de profesionisti, dar sa faca sport. 

Sportul este foarte important, te dezvolta, te face mai 
bun pentru societate, te face competitiv, deci sunt pentru 
sportul de masa si sper ca numarul celor care fac sport sa 
creasca pe zi ce trece.

Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai schimba?
Daca as putea sa schimb ceva, cred ca ar fi sa petrec mai 

mult timp cu familia mea.

Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de filmat? 
Din afara ringului de lupta?

Sunt o persoana obisnuita ca fiecare alta. Imi place sa 
stau cu prietenii, imi place sa joc poker cu ei, sa stau la un 
gratar. Sunt un om normal, nu am nimic iesit din comun.

Sportul este foarte important, te dezvolta, te face 
mai bun pentru societate, te face competitiv, ...
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Ce pasiuni ai si ce iti place sa faci?
Mi-as dori foarte mult sa imi cumpar o motocicleta. 

Vreau sa ma dau si cu parapanta. Chiar imi doresc sa imi 
consolidez anumite pasiuni pentru ca sunt o persoana 
activa si imi doresc sa fac si altceva.
 
Ai participat si ai castigat competitia “Dansez pentru 
tine“, ce ne poti spune despre aceasta reusita? 

A fost emisiunea care m-a lansat pe piata de showbiz, 
a fost un concurs foarte greu. Nu ma asteptam sa 
castig acest concurs. M-am dus cu gandul ca o sa stau 2 
saptamani si apoi voi pleca, dar am ajuns in finala si am 
si castigat acest concurs. A fost foarte greu. Am invatat ca 
dansul este un sport dificil. Sunt foarte multe sacrificii pe 
care trebuie sa le faci. Datorita acestui concurs am ajutat 
o familie, am ajutat-o pe Magda sa isi ia o casa si de aceea 
pot sa zic ca am reusit sa imi ating scopul.

Care este cea mai mare teama a ta? 
Cea mai mare teama a mea este sa nu am bani sau sa 

ajung sarac. Nu as vrea sa ajung la o varsta la care sa 
imi lipseasca ceva si de aceea ma lupt tot timpul sa am o 
stabilitate financiara si datorita acestei stabilitati sa pot 
sa fac si alte lucruri in viata (sa fiu mentor, sa ajut si alte 
persoane din jurul meu).

Care este cel mai mare regret pe care il ai?
Cel mai mare regret al meu este ca in momentul in care 

m-am calificat in Final 8 nu m-am antrenat destul de bine. 
Am urmat un regim si nu prea am consumat carne si nu 
prea aveam “rautate in mine” si cred ca trebuia sa merg 
pe aceeasi reteta a succesului insa am schimbat reteta si 
desi aveam conditie fizica, nu aveam suficienta “rautate” 
in mine ca sa pot sa depasesc anumite momente dificile 
din meci. Cred ca puteam sa merg pe aceeasi cale si regret 
ca am mers pe acel regim ca daca mergeam pe calea mea 
ajungeam poate in finala. Marea finala era de 1 milion de 
Euro.
 
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

E ca la oricare om. Ma trezesc, alerg, ma joc pe 
calculator, joc jocuri de strategie, fac antrenamente, ma 
mai duc la cate o emisiune, ma joc cu fetita mea, cu sotia 
mea. Cam astea sunt … am o viata obisnuita, normala.

Care este motto-ul tau in viata?
Am avut 2 motto-uri: 

1- Un sut in fund, un pas in fata! (Tot timpul mi-am 
luat suturi in fund si datorita acestor suturi in fund m-am 
ambitionat foarte tare si am demonstrat ca sunt bun)

2- Ceea ce facem in viata noastra trebuie sa aiba ecou 
pentru eternitate!

Ce alte surprize ne pregatesti?
Imi doresc sa organizez cat mai multe evenimente 

,,Dinamite Fighting Show’’. Sunt promotorul acestor 
evenimente. 

Mai vreau sa mai fac vreo 2 meciuri in diaspora si apoi 
sa ma retrag glorios. 

Am facut cate un meci de retragere in fiecare zona 
geografica a Romaniei asa ca mai ramane diaspora. Imi 
doresc foarte mult sa organizez un eveniment in Londra, 
acolo sunt foarte multi romani si in Germania. 
Cam asta ar fi parcursul, insa acum cu pandemia asta 
multe contracte mi-au fost afectate, dar am fruntea sus si 
sper sa imi indeplinesc scopurile.

Imi doresc sa organizez cat mai multe evenimente 
,,DINAMITE FIGHTING SHOW’’. Sunt promotorul acestor 

evenimente. 



DIANA PAVEL
Despre machiaj cu

A descoperit ca ii place machiajul si si-a dorit de mult timp sa aiba coltul ei.

Este o perfectionista si printre planurile de viitor,

a fi din ce in ce mai buna in machiaj, se numara printre cele mai importante.

A inceput sa predea machiajul in sistem 1 : 1

pentru ca a realizat ca cele mai bune perfomante asa se pot obtine.

Diana Pavel este un make up artist desavarsit si un om de mare calitate,

interesata sa faca lucruri frumoase, calitative, perfectiunea fiind reperul in orice realizeaza.

Ne bucuram sa o avem alaturi de noi in aceasta editie a revistei,

sa intelegem mai multe din aceasta minunuata lume a machiajului,

sa ii intelegem gandirea, filosofia a tot ce face si sa o cunoastem pe ea.

Diana ne-a raspuns curiozitatilor cu o mare deschidere si sinceritate,

ne-a intampinat cu zambetul pe buze si s-a lasat surprinsa in cateva cadre

in studioul in care isi desfasoara activitatea si iau nastere viitorii make-up artisti.

Va invitam asadar, sa parcurgeti acest frumos dialog,

sa faceti cunostinta cu Diana Pavel, cu lumea machiajului si a culorilor

si de ce nu, sa invati de la ea sa machiati si sa intrati in aceasta lume a artei!

m a c h i a j  :  D I A N A  P A V E L  |  f o t o  :  F A M O S T
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Buna, Diana si bine ai revenit in paginile 
revistei noastre! Spune-ne pentru inceput, 
cum ai descoperit aceasta pasiune pentru 
machiaj? Ti-a insuflat-o cineva, ai fost atrasa 
de mica de machiaj, ai vrut sa fii pe propriile 
picioare in privinta locului de munca?

Buna, dragilor! Ma bucur ca sunt alaturi de 
oameni frumosi ca voi.

De mica am fost receptiva la lumea care ma 
inconjoara, la frumos, la urat, imi placea si imi 
place sa observ oamenii si cum trecerea timpului 
ii modifica in fiecare secunda si ii pune intr-o cu 
totul alta lumina. Intotdeauna mi-am dorit sa 
fiu pe propriile picioare, sa am un loc al meu, 
un loc pentru sufletul meu, un loc in care, cand 
intra clientii, sa zica wow, sa aiba o experienta 
inca de cum au trecut pragul, sa avem amprenta 
unica pusa peste tot, sa fie un tot unitar care sa 
uneasca felul nostru de a fi cu ceea ce facem, cu 
stilul nostru de lucru si cu viziunile noastre.
Pe cine ai machiat prima oara in mod mai 
oficial, in afara de anumite „experimentari” 
pe tine?

Pe sora mea ... pfff ... urata experienta, ea fiind 
o persoana foarte exigenta ... cred ca a fost cel 
mai greu machiaj facut vreodata ...
Cand ai realizat cu adevarat ca vrei sa faci 
machiaj?

Imi e cam greu sa spun ... dar ... am avut o 
experienta foarte urata cu machiajul meu de 
mireasa; nici nu ma pot uita la poze, asta acum 
foarte multi ani. Pentru ca am trecut prin aceasta 
experienta, stiu exact cum sa pot face o mireasa 
fericita si implinita pe partea de beauty.
Ce cursuri de specialitate ai facut? Exista 
cineva anume care te-a ajutat/ influentat 
cel mai mult in a-ti intari convingerea ca 
machiajul este ceea ce vrei sa faci?

Am inceput prin a face cursuri de cosmetica, 
make up, stilist protezist, masaj, gene fir cu fir 
... pana la urma, am ramas la ceea ce imi placea 
mai mult : make up. Nu pot nomina doar o singura 
persoana, pentru ca au fost mai multe care m-au 
ajutat atat moral, cat si profesional.

Care a fost cel mai util/pretios sfat din make 
up pe care l-ai primit?

De a crede mai mult in mine ... eu de fel sunt 
o persoana mai neincrezatoare, viata facandu-
ma sa fiu asa, consecinta a tuturor obstacolelor 
intalnite in viata.
Care sunt etapele tale in realizarea unui 
machiaj? Le-ai sarit vreodata sau ai schimbat 
ordinea lor?

Principala etapa este cea a tenului - 
demachierea si ingrijirea corecta a tenului, 
pentru a avea o piele cat mai sanatoasa, urmata 
cu realizarea ochilor si terminand cu realizarea 
formei corecte a buzelor.

Am fost intrebata de nenumerate ori atat de 
cursante, cat si de cliente - de ce eu realizez prima 
oara tenul. Iar raspunsul este acela ca, pentru 
mine, este foarte important cum se comporta 
tenul pana la sfarsitul machiajului, pentru a 
putea corecta eventualele probleme care apar 
pe parcurs. Avem de-a face cu diferite tipuri de 
ten si nu avem cum sa fim sigure 100% ca totul 
va fi perfect; un ten luminos si nu unul incarcat, 
cu exces de pudra si fond de ten si acesta este 
motivul pentru care aloc timp destul pentru 
realizarea acestuia.

Daa, am mai schimbat ordinea, in functie de 
problemele intalnite la persoana respectiva.
Dintre toate machiajele vazute pana in 
momentul de fata, exista unul care ti-a atras 
atentia in mod deosebit?

Da, cel natural; iubesc simplitatea machiajului.
Care este definitia machiajului perfect din 
punctul tau de vedere?

Cunoasterea de sine, mizarea pe stilul natural, 
pe unicitatea fiecarei persoane, pentru a scoate 
in evidenta trasaturile frumoase de pe fiecare 
chip.

. . . pentru mine, 
este foarte 

important cum 
se comporta 
tenul pana 
la sfarsitul 

machiajului, 
pentru a 

putea corecta 
eventualele 
probleme 

care apar pe 
parcurs.
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Ai un make-up artist preferat sau mai multi, 
indiferent ca sunt romani sau din afara tarii?

Da, pot spune ca am foarte multi preferati atat 
la nivel national, cat si international; la unii dintre 
ei chiar am ajuns si am fost foarte multumita, 
datorita faptului ca am plecat cu un bagaj mare 
de experienta acumulata.

Care este stilul tau preferat de machiaj?
Ador machiajul Pin up, e si cel care ma 

reprezinta de zi cu zi.

Ce inseamna a fi make-up artist? Care este 
definitia unui make up artist profesionist, din 
punctul tau de vedere?

Make up artist devii relativ usor, scoala de 
machiaj - oricare ar fi ea, nu e o mare minune. 
In afara de primele ore cand ai senzatia ca orice 
faci, iese prost, restul vine de la sine. Cand incepi 
sa machiezi singura, realizezi ca poti aplica si 
propriile reguli.

Definitia unui make up artist este aceea ca 
oricat de talentat sau de premiat este make up 
artistul, sa nu uite de regulile de igiena si de bun 
simt, care trebuie sa ramana in picioare!

De ce crezi ca machiajul a luat asa de multa 
amploare la noi in ultimii ani? Sunt romancele 
mai pretentioase si vor sa arate bine? Este 
o meserie care aduce multe satisfactii 
financiare?

Machiajul din trecut era folosit ca simbol al 
bogatiei, ca un manifest al egalitatii dintre sexe, 
ca un factor de frumusete.

In zilele noastre, machiajul a ramas o imagine 
a trasaturilor frumoase, a feminitatii si un semn 
al personalitatii purtatorului. A luat amploare 
datorita industriei mare de profit pe parte de 
beauty. Si DA : noi, romancele de fel, suntem mai 
pretentioase in ceea ce defineste feminitatea. 

Daa, aduce si multe satisfactii financiare, doar 
ca trebuie sa stim foarte bine ca si investitia este 
destul de mare, analizand faptul ca din 100% - 
o parte merge pe pregatirea profesionala, iar 
cealalta pe consumabile.

Care sunt elementele necesare pentru a fi un 
makeup artist bun si a avea succes?

Sa fii cu trup si suflet devotata si sa muncesti  
foarte mult. Consider ca exersatul este cheia 
succesului.
Foarte multe persoane care activeaza in 
domeniul beauty si nu numai, afirma ca 
machiajul este o arta. Esti de acord cu acest 
lucru? Daca raspunsul este unul pozitiv, care 
iti argumentele?

Da, sunt total de acord. Machiajul este un act 
artistic, o exprimare a creativitatii si a imaginatiei 
noastre.
Urmaresti tendintele in machiaj? Le adopti/ le 
implementezi in machiajele realizate sau nu 
prea tii cont de tine?

Da, urmaresc si le adopt, pentru ca imi place sa 
fiu mereu in trend cu noile tendinte.
Ai avut momente in care ai vrut sa renunti la 
aceasta meserie?

Daa, au fost multe incercari grele care m-au 
facut sa renunt, dar am avut sprijin moral din 
partea familiei si am putut trece peste; am invatat 
ca in orice meserie sunt suisuri si coborasuri.
Cum se machiaza Diana Pavel in mod obisnuit?

Cat mai natural, doar ca imi place sa mi 
accentuez buzele.

In zilele 

noastre, 

machiajul 

a ramas o 

imagine a 

trasaturilor 

frumoase, a 

feminitatii si 

un semn al 

personalitatii 

purtatorului.
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F INTERVIURI 

De ceva timp, faci si cursuri de machiaj 
individuale! Ce te-a determinat sa iei aceasta 
decizie si cum se desfasoara ele? Ce invata 
o cursanta si carui nivel de pregatire te 
adresezi?

Am realizat ca la un curs 1:1, avand toata 
atentia mea, cursantele inteleg mult mai bine 
si rezultatele sunt peste asteptari. Aici vorbim 
de mai multe cursuri (eu le numesc sedinte 
individuale).

PRIMUL, ar fi cel de AUTOMACHIAJ, in care 
cursantele invata sa se machieze singure, sa aiba 
un LOOK pe care il doresc in fiecare zi, fara a fi 
nevoie sa mearga la un specialist. Sunt 3 zile de 
studiat - atat teorie cat si practica.

CEL DE-AL DOILEA este cel de INCEPATORI, in 
care totul este de la zero; de la istoria machiajului, 
pana la noile tendinte in machiaj. Si aici vorbim 
de 10 sedinte individuale, grupate in cate 2 
sedinte pe zi. Acest curs este foarte profund si 
intens si necesita multa vointa si rabdare.

AL TREILEA curs este cel de PERFECTIONARE, 
aici venind doar cele care au mai avut cursuri 
de calificare si vor sa isi mai imbunatateasca 
stilul. Toate produsele sunt puse la dispozitie 
din partea noastra, lucram doar cu produse 
profesionale pentru ca ii formam pe viitorii make 
up artisti la cel mai inalt nivel, iar produsele 
profesionale consacrate, au trecut de mult testul 
timpului si al milioanelor de make up artisti care 
le-au confirmat calitatea.

Cum se desfasoara o intalnire cu o clienta 
pentru un machiaj? Faci exact ce iti cere 
clienta, incerci sa realizezi machiajul care 
consideri tu ca i se potriveste, ajungi la un 
compromis?

Incerc sa observ cam ceea ce isi doreste si ce ii 
place mai mult, iar machiajul va fi facut atat dupa 
stilul meu, cat si dupa stilul clientei. Va fi un 2 in 1.
Care sunt elementele de care tii cont cand o 
clienta apeleza la serviciile tale de machiaj?

Sa fie multumita; o clienta multumita iti aduce 
o satisfactie ca munca ta este apreciata.
Care este cea mai neplacuta experienta de 
cand faci machiaj?

Machiajul la domiciliu. A fost o experienta pe 
care nu as mai repeta-o!
Banuim ca parcursul tau in machiaj nu a 
fost unul lipsit de surprize neplacute. Cum ai 
trecut peste acestea? A existat cineva care sa 
te sustina neconditionat sau nu a fost nevoie 
de acest lucru?

Da, asa e; intotdeauna am avut din partea 
sotului sustinerea neconditionata si cand am vrut 
sa cedez, el m-a ridicat si mi-a dat speranta ca 
ceea ce fac e bine si trebuie sa merg mai departe, 
ca viata nu poate fi numai in roz.
Esti si mama si sotie. Cum imparti aceste 
sarcini cu locul de munca?

Inceputul a fost foarte greu, dar avand 
sprijinului neconditionat al sotului, am reusit sa 
le fac pe amandoua bine.

Am realizat ca 

la un curs 1:1, 

avand toata 

atentia mea, 

cursantele 

inteleg mult 

mai bine si 

rezultatele sunt 

peste asteptari.

model : Cristina andreea
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Ce iti place cel mai mult din intreg procesul de 
realizare al unui machiaj?

Finalul, atunci cand vad zambetul si emotia 
traita de clienta la „intalnirea” cu oglinda.
Fiecare dintre noi isi doreste continuitate 
in ceea ce face. Cum crezi ca iti poti fideliza 
clientele?

Prin a merge cat mai departe la profesionistii 
de la cel mai inalt nivel, pentru a acumula noi 
bagaje de cunostinte pe partea de make up.
Cum te pregatesti pentru o sedinta foto? La ce 
esti atenta, care sunt elementele care trebuie 
sa fie bine puse la punct?

Sunt atenta la toate detaliile ca rezultatul sa fie 
unul peste asteptari.
Cum ti-ar placea sa vezi imbracate si machiate 
fetele/ femeile pe strada?

Nu as putea sa spune cum mi-ar place mie 
personal ... Sa se simta ele bine in pielea lor, dar 
machiate - as spune cat mai natural si sa aiba 
grija cat mai mult de tenul lor.
Care este din punctul tau de vedere cel mai 
potrivit machiaj pentru o zi in care o fata are 
mult de alergat si multe sarcini de realizat?

Machiajul natural. Cred ca am tot repetat acest 
lucru, dar din punctul meu de vedere, e cel mai  
practic si usor de facut; doar scotand in evidenta 
trasaturile frumoase, pe care le avem de la mama 
natura.
O fata are la dispozitie maxim 5 minute 
pentru a se machia. Ce poate face in aceste 5 
minute pentru un LOOK decent?

Un Skin Care, un fond de ten si un blush rimel, 
un gloss ... cred ca e mai mult decat suficient.
Ce alte pasiuni are Diana Pavel?

Calatoriile, ador sa calatoresc.
Spune-ne un lucru mai putin stiut despre tine !

Am foarte multe frici, chiar daca la exterior par 
o persoana sigura si stapana pe mine.
Cum arata vacanta ideala pentru Diana Pavel?

O insula pustie, apa turcoaz, nisip fin, hamac, 
un cockteil ... si relaxare ...
Enumereaza-ne 3 lucruri care nu iti lipsesc 
niciodata din geanta de mana!

Portofelul, agenda si rujul.

Ce te face fericita?
Familia. Langa ei ma simt cea mai fericita si 

norocoasa.
Cum ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani din 
punct de vedere profesional?

Sa evoluez cat mai mult si sa raman mereu 
in pas cu noile tendinte; sa nu ma plafonez 
ramanand in acelasi loc.
Ai proiecte deosebite, planuri pentru viitor?

Am foarte multe proiecte si viitoare colaborari 
si astept sa le iau pe rand ... sunt o persoana 
optimista si imi place sa fac totul cu calm, sa 
analizez foarte bine situatiile inainte de a le face.
Pentru cei care doresc sa ia legatura sau sa 
iti urmaresca activitatea, unde te pot gasi si 
urmari?

Ma pot gasi pe Facebook, Instagram, tIktok, 
doar cautandu-ma dupa numele meu, Diana 
Pavel makeup.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim 
mult succes in tot ceea ce faci!
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84 I U N I E  2 0 2 0

F INTERVIURI 

Muzica este un refugiu pentru toti, pentru unii pasiune, pentru altii meserie. Am 
ca invitata pe OLGA SAIN, o soprana de succes si o mare iubitoare de muzica. 
Mai mult, OLGA este si profesor in cadrul propriei scoli de muzica. 

Un adevarat profesionist si mentor, dedicat descoperirii si indrumarii tinerilor talente. Sunt 
fericita sa ii pot recomanda la randul meu copii, al caror talent este viitoarea fila din poveste.

Beatrice Lianda dinu : Olga, ce reprezinta muzica pentru tine?
OLga Sain : Muzica reprezinta pentru mine pasiune si apoi munca. De fapt, atunci cand eu cant sau 
invat alte persoane sa cante, nu consider ca muncesc. O fac cu tot sufletul!
Beatrice Lianda dinu : Esti o sustinatoare consecventa a talentului autohton. Cum descoperi 
copiii talentati?
OLga Sain : De obicei, copiii vin la mine alaturi de parinti, indrumati de alte persoane care stiu cum 
lucrez si ce rezultate obtin! In prima faza, la evaluarea aptitudinilor muzicale, pot sa descopar un 
talent dupa ce imi canta un prim fragment dintr- un cantec.
Se mai intampla sa descopar copii talentati la concursuri si sa le propun sa lucram impreuna.
Beatrice Lianda dinu : Conduci o scoala de Canto. Ce calitati trebuie sa aiba viitorii elevi?
OLga Sain : Scoala a fost de canto initial. La momentul acesta am dezvoltat-o la nivel de scoala 
complexa cu instrumente clasice si traditionale, modelling, actorie si dansuri. De aceea, i-am schimbat 
si numele in Academy Shine’ s Arts Academy.
Un viitor cursant al scolii trebuie sa aiba vointa, dorinta sa invete sa cante. Restul vine dupa studiu 
si perseverenta.

ROMANIA, TREZESTE-TE!
Interviu OLGA SAIN - de Beatrice Lianda Dinu
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Beatrice Lianda dinu : Care sunt criteriile prin care sunt selectati elevii?
OLga Sain : Cum iti spuneam mai devreme, cei care doresc sa devina cursanti ai scolii noastre, trec 
prin evaluarea aptitudinilor muzicale initiale. Acest lucru ne ajuta sa stim ce urmeaza sa lucram cu 
fiecare cursant, programul fiind personalizat in functie de potentialul fiecaruia.
Beatrice Lianda dinu : Cum te-ai adaptat situatiei actuale?
OLga Sain : Am incercat sa ne reinventam si am recurs la ceva ce faceam sporadic, adica la cursul 
online. Evident, nu toate cursurile scolii au putut fi online, doar cel de canto si chitara. Si acum lucram 
tot online!
Beatrice Lianda dinu : Cum a inceput pasiunea ta pentru muzica?
OLga Sain : Cant de la 5 ani; nu stiu daca e pasiunea de atunci. Mai tarziu am constientizat ca imi place 
foarte mult sa cant. Cred ca prin clasa a XI-a a devenit pasiune!
Beatrice Lianda dinu : Drumul spre succes, necesita multa munca. Care sunt sacrificiile pe care 
le face un artist?
OLga Sain : Un artist face foarte mare sacrificii. Imi aduc aminte ca aveam de cantat ca si solist pe 
scena filarmonicii si eram in spital cu unul din baietii mei. Nu am vrut sa ii dezamagesc si am lasat 
copilul in spital cu soacra mea si eu m- am dus sa - mi cant solo- ul. Imi aduc aminte ca se intrebau 
colegii cum de pot sa ma detasez stiind ca am copilul in spital si le -am spus ca asta face un artist 
adevarat. Acasa sunt problemele de zi cu zi, pe scena esti artist, nu vii cu problemele dupa tine. Nu 
trebuie sa se vada pe fata ta ce este in sufletul tau!
Beatrice Lianda dinu : Un gand bun catre cititorii nostri? 
OLga Sain : Dragilor, incercati sa va gasiti si sa va hraniti pasiunile! Nici nu va inchipuiti cata 
eliberare iti da un cantec interpretat in stilul propriu! Depasiti- va temerile si incercati! Beneficiile 
sunt nenumarate si in plus te elibereaza de stres!

Ii multumim sopranei OLGA SAIN pentru posibilitatea de a afla atatea lucruri frumoase 
despre lumea muzicii. Succes!
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Tendintele makeup 2020-2021 sunt mult mai temperate comparativ cu sezoanele anterioare 
si cu toate acestea, au fost destul de fermecatoare. In privinta tenului, artistii au mers 

mult pe tehnici de „camuflaj” oferind un ten curat, baza pentru diverse machiaje daca nu se 
agreeaza ideea unui astfel de LOOK. Chiar daca machiajul ochilor nu a fost unul extravagant, 
creativitatea si-a facut simtita prezenta, in special cu ajutorul tusului de ochi si a culorilor 
vibrante. Partea practica vine din faptul ca nu au fost folosite anumite nuante speciale, asa ca, 
vei putea folosi fara nicio problema paletele de culori deja existente.

MakeUp

20-21

tendinte

toamna-iarna
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au fost multe prezentari in care s-a continuat 
tendinta de a nu folosi baza de machiaj, 

lasand tenul neacoperit, ceea ce nu este nimic 
nou, acest LOOK stralucitor fiind ceva comun. 
Au fost vazute LOOK-uri in aceasta maniera cat 
se poate de minimaliste, curate, s-au remarcat 
altele - considerate a fi puternice - curate si 
cu nuante naturale a buzelor, oferind astfel 
libertatea hainelor sa se exprime.

FARA BAZA DE MACHIAJ

una din principalele 
tendinte makeup 2020-

2021 care au au ramas 
neclintite este aceea in 
care tenul este curat, dar 
straluceste, dand acel 
aspect de foarte proaspat. 
Aceste efect de proaspat 
a fost realizat in anumite 
cazuri prin substituirea 
traditionalului luminator cu 
un luciu pentru fata, ceea 
ce a dat un aspect sanatos; 
astfel de LOOK-uri au fost 
obtinute prin combinarea 
cremelor hidratante (din 
abundenta) cu foarte putina 
pudra stralucitoare.

TEN PROASPAT

daca este realizat corect, acest tip de machiaj 
este perfect pentru oricine, tocmai de aceea 

il regasim si in acest sezon pe podiumul celor 
mai importante tendinte makeup 2020-2021. Au 
fost vazute modele care purtau baza de machiaj 
subtire pentru a fi abia sesizata in combinatie 
cu un ruj nude, a fost vazut machiaj abia vizibil 
in combinatie cu putina mascara, iar in anumite 
cazuri, s-a pus accentul pe un LOOK proaspat.

CLASICUL NO-MAKEUP MAKEUP putin roz pentru un aspect 
tineresc este bun oricand, 

dar mai ales cand vremea este una 
rece. Acesta tendinta makeup 2020-
2021 s-a concretizat printr-un roz aplicat 
generos pe obraz, in timp ce machiajul este 
unul natural, a fost vazut roz „bronzat” 
la ochi si care se potrivea cu buzele, 

s-a remarcat combinatia jucausa 
dintre roz si portocaliu.

ROZ

p r o e n z a  s c h o u l e r

a l e j a n d r a  a l o n s o  r o j a s

m i s s o n i b o r a  a k s u

c a r o l i n a  h e r r e r a

b o s s

b a l m a i n

s a l v a t o r e  f e r r a g a m o
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F SPLENDIDA 

o tendinta la fel de populara in acest sezon este 
sclipiciul, vazut in multe prezentari si care se 

incadreaza in principalele tendinte makeup 2020-
2021. Au fost vazute astfel de variante subtile 
aplicate pe pleoape, au fost facute trimiteri 
subtile catre sezoanele trecute cu aplicarea 
sclipiciului sub ochi, dar au fost si modele care 
au avut sclipici in exces pe frunte, nas, obraji, 
ajungand pana pe par.

AUR FERMECATOR

metalicul s-a aflat pe 
multe piste de catwalk 

cu aurul in prima linie, astfel 
ca aceasta este una din cele 
mai reprezentative tendinte 
makeup 2020-2021. Au fost 
vazute LOOK-uri dragute 
din aur avand un strat subtire 
pe pleoapa mobila si putin in 
coltul interior al ochiului, 
au fost vazute machiaje cu 
un smokey eye usor avand 
nuante de aur cu maro 
metalic, aur metalic la ochi 
asociat cu buze metalice.

cele mai importante tendinte 
makeup 2020-2021 au pus accentul 

in mod deosebit pe ochi, impodobind 
aceasta zona cu diverse aplicatii si oferind 
iluzii 3D. Au fost vazute astfel de ornamente 
memorabile, cu cristale care inconjurau ochii si 
parea ca o pereche de ochelari; au fost aplicate 
cristale colorate doar la un singur ochi, sau 

au fost vazute combinatii intre cristale 
de mici dimensiuni si linii grafice.

APLICATII

OCHI CU NUANTE DE BIJUTERII

nuantele de bijuterii reprezinta o modalitate 
perfecta de a te juca cu tonurile in acest sezon, 

oferindu-ti astfel una din cele mai sofisticate LOOK-
uri dintre aceste tendinte makeup 2020 2021. Au fost 
vazute astfel de nuante interesante in doua aripi 
metalice - ametist si smarald, s-au remarcat forme 
conceptuale, tonuri de smarald la ochi asociate cu 
buze de culoare intunecata.

t h e  b l o n d s

g i a m b a t t i s t a  v a l l i

p r a d aa l t u z a r r a

g a b r i e l a  h e a r s t c h r i s t o p h e r  k a n e

v a l e n t i n o

c h r i s t i a n  c o w a n

OCHI CARE SCLIPESC
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MACHIAJ SMOKEY EYE SI GRUNGE

tendintele grunge de makeup 2020-2021 
sunt intunecate si ne duc cu gandul la 

gotic sau punk, dar nu atat de puternice ca 
in anii `90. Au fost vazute variante smokey 
colorate, smokey eye realizat intr-un mod 
dezordonat, efecte de murdar de la lacrimi.

aceasta varianta de smokey eye nu are acelasi efect 
puternic precum negrul, ceea ce o face purtabila 

in multe situatii. Au fost vazute astfel de variante 
de intensitati diferite, forma clasica, alungita spre 
exteriorul ochiului sau in combinatii de maro cu 
negrul de la eyeliner.

CREIONUL NEGRU FOLOSIT 
ARTISTIC

aceasta este una din 
principalele tendinte 

makeup 2020-2021 care arata 
ca imaginatia si creativitatea 
pot fi fructificate la maxim 
chiar si atunci cand ai la 
dispozitie un eyeliner. Astfel, 
au fost vazute LOOK-uri 
unice cu desene care urcau 
pe frunte si tample, au fost 
vazut contraste destul de 
mari dintre negru si un chip 
avand baza de machiaj alba; 
a atras atentia dermatograful 
care a ajuns pana aproape 
de obraji, lasand impresia 
lacrimilor, la fel ca formele 
unice si extragroase de 
eyeliner vazute la anumite 
prezentari.

ARIPIOARA DIN LINER 

aripioarele din dermatograf 
reprezinta probabil una dintre cele 

mai longevive tendinte de machiaj, iar 
pentru sezonul toamna iarna 2020-2021, 
ca particularitate, se remarca aripile 
mai largi decat in mod obisnuit. Au fost 
vazute astfel de aripioare in mod clasic 
in combinatie cu buze nude, rosii sau 
inchise, au fost vazute aripioare extrem 
de lungi, dramatice si ascutite, dar si 
aripioare cu influente retro.

d r i e s  v a n  n o t e n

g i v e n c h y

y o h j i  y a m a m o t o

v i v i e n n e  w e s t w o o d

v e r s a c e

m a x  m a r a

r a g  &  b o n e d o l c e  &  g a b b a n a

SMOKEY EYE MARO
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F SPLENDIDA 

RUJ ROSU

una din cele mai 
prezente tendinte 

makeup 2020 2021 este 
aceea a rujului rosu, 
regasita in fiecare sezon in 
majoritatea prezentarilor. 
Au fost prezentari in care 
culoarea rosie a iesit in 
evidenta de la distanta 
fara prea mare efort, au 
fost vazute nuante glossy 
de rosu neutru, trimiteri 
retro glam, atingeri 
usoare de maro pentru 
a aduce rujul rosu mai 
aproape de natural.

MASCARA COLORATA

una dintre cele mai importante tendinte 
makeup 2020 2021 jucause si pline de viata, au 

in centrul atentiei mascara colorata, fiind vazute 
nuante de roz puternic, combinatii intre mascara 
albastra si fard de ochi maro, nuanta de smarald 
folosita pierdut in zona genelor superioare.

BUZE MUSCATE

una din tendintele makeup 2020 2021 care este 
de cateva sezoane in centrul atentiei este aceea 

a buzelor muscate, gratie tendintelor ascendentele 
ale K-beauty. Au fost vazute variante de astfel de 
buze cu aspect vampiric, au fost folosite rujuri mate 
din nuante de pruna, au iesit in evidenta nuante de 
caramida care se situau in centrul buzelor pentru a 
se difuza in exterior in nuante rozii.

fardurile de ochi colorate 
pot ajuta la adaugarea unei 

luminozitati in zilele reci si intunecate, 
una dintre cele mai vibrante tendinte 

makeup 2020-2021. Au dominat fardurile 
de ochi vibrante folosite in special in mod 
artistic, remarcandu-se rozul care inconjoara 
tot ochiul, variante de culori care concurau 
cu rochiile stralucitoare din paiete; au 

iesit in evidenta albastrul neon, rozul 
si violetul neon.

NEON LUMINOS
u l l a  j o h n o s o n

r a l p h  &  r u s s o

f e n d i1 6 a r l i n g t o n

s e l f - p o r t r a i ta s h i s h

l i b e r t i n e

o f f - w h i t e



93I U N I E  2 0 2 0

in urma cu un secol, sprancenele definite prin 
creion negru erau in tendinte; subtiri, rotunjite, 

ele sunt aduse in atentia noastra in aceasta 
perioada de multe case de moda. Au fost vazute 
sprancene definite de un maro inchis la culoare 
asociate cu smokey eye, LOOK care ne duce cu 
gandul in epoca jazzului, au fost vazute sprancene 
„blocate” de linii curbate subtiri, au fost vazute 
sprancene decolorate si conturate de pietre 
pretioase.

BUZE INTUNECATE

una din cele mai „potrivite” 
tendinte makeup 2020 

2021 este aceea a buzelor 
avand nuante intunecate, 
trimiteri vampirice, dar si 
aspecte glam obtinute cu 
ajutorul luciului. A fost 
vazuta piele curata cu machiaj 
minimalist la ochi si buze de 
un violet profund, au fost 
vazute buze sexi si lucioase 
cu ajutorul visiniului glossy, 
buzele au fost completate 
in anumite cazuri de desene 
artistice pe chip.

in contrast cu sprancenele 
decolorate, sprancenele stufoase 

au dat intotdeauna acel LOOK iconic, iar 
in sezonul toamna iarna 2020 2021, make-
up artistii au folosit tehnici de umplere a 
sprancenelor si le-au periat in sus. Au fost 
vazute sprancene avand aspect de plinatate, 
machiajele per total erau realizate intr-

un mod in care privirea sa cada asupra 
sprancenelor, au fost vazute 

sprancene pufoase care dadeau 
un aspect natural.

SPRANCENE STUFOASE

FARA SPRANCENE

una din tendintele makeup 2020 2021 ciudate sau 
chiar infioratoare este cea fara sprancene, existand 

multi designeri care au adoptat-o in prezentarile 
acestui sezon. Au fost vazute sprancene decolorate 
oferind LOOK-uri de la calme si naturale, pana la 
dramatice si inchise; astfel de sprancene ofera un efect 
nude, datorita modului de aranjare a parului au fost 
vazute si LOOK-uri bizare care ne duceau cu gandul 
la alte civilizatii.

c h r i s t o p h e r  j o h n  r o g e r s p r a b a l  g u r u n g

e t r o f e n d i g c d s j i l  s a n d e r

r o k s a n d a

c h o c h e n g

SPRANCENE DEFINITE CIUDAT
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Irisul albastru poate avea diferite inflexiuni de gri sau verde si in functie de 
lumina, culoarea poate deveni incerta.

Pentru ca am vrut sa cresc intensitatea albastrului din iris, am folosit 
farduri orange si farduri care au in compozitia lor culoarea orange.

ORANGE

the NEW colouris
m a k e u p & t e x t  :  D i a n a  P a v e l  l  m o d e l  :  C r i n a  L .  |  f o t o  :  F a m o s t
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De asemenea, eu sustin ca ochii reprezinta partea care atrage cel mai mult la 
o persoana, sunt centrul atentiei si de aceea merita sa le rezervam suficient 

timp atunci cand ii machiem.

Un vechi proverb romanesc spune ca ochii reprezinta oglinda sufletului, 
pentru ca prin intermediul lor poti citi cu usurinta tot ce se petrece in 
interiorul persoanei respective.
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Inainte de secolul al XV-lea, 
culoarea oranj nu avea un nume 

exact, chiar daca se folosea la 
picturi pe pereti, manuscrise sau 
in alte domenii, ci se numea pur 
si simplu ”rosu-galben”. Astazi, 
se gaseste in diferite nuante sub 

diferite denumiri, principala fiind 
derivata din binecunoscutele 

portocale. De-a lungul timpului, au 
aparut diverse nuante mai inchise 

sau mai deschise.
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Pentru make-up artisti, ochii reprezinta mult mai mult decat o oglinda a sufletului. Ei sunt 
plansa lor de lucru pe care isi astern cu maiestrie talentele, obtinand din cele mai simple sau 

inedite combinatii adevarate opere de arta.

In arta machiajului, din punct de vedere tehnic, se pune accent pe doua caracteristici 
fundamentale ale ochilor: nuanta si forma. In functie de acestea doua, alegem tipul si nuantele 
unui machiaj care se potrivesc. 

Ceea ce sfatuiesc toate femeile pe care le machiez si le initiez in arta make-up-ului este sa aleaga 
nuantele fardului tinand cont nu doar de culoarea ochilor, ci si de cea a parului si tenului.
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(4)

Folosirea protectiei
Chiar si cele mai neinformate 

persoane cunosc deja pericolul 
mediului inconjurator, mai bine zis a 

aerului poluat asupra pielii. Aceste particule 
neprietenoase cu noi, creeaza radicali liberi in 

piele, ceea ce duce la deteriorarea colagenului 
si neuniformizarea culorii pielii. In timp ce 
protectia solara protejeaza pielea de razele UV, a 
adauga ser cu antioxidanti in rutina ta de ingrijire 
va ajuta la neutralizarea acestor atacuri externe, 
cu ingrediente care ajuta si 
la luminarea pielii. Estee 
Lauder Perfectionist 
Pro Rapid Brightening 
Treatment Ferment2 + 
Vitamin C (1)
Acidul
Din punct de vedere al 
stiintei, anumite lucruri 
sunt simple: celulele moarte 
se acumuleaza, difuzeaza 
lumina, facand pielea sa aiba 
un aspect plictisitor. Poti 
rezolva aceasta problema 
prin folosirea unui exfoliator 
pe baza de acid, care sparge 
legaturile acelor celule de 
la suprafata pielii. Noua 
lotiune Chanel Sublimage 
La Lotion Lumiere (2) este 
bogata cu AHA si vitamine 
si este blanda, ceea ce o face 
perfecta atat dimineata cat si 
seara. Iar pentru cele ce vor 
formule putin mai aspre, Aspect Illuminating 
Polish (3) cu papaya si acid lactic ajuta in plus, 
la luminarea pielii.
Fara pete
Este dificil sa eviti soarele in totalitate si poate 

chiar nici nu iti doresti o astfel de masura 
extrema, dar, oricare ar fi situatia, ai nevoie 

de ceva anume care sa estompeze petele 
si chiar decolorarea pielii. Un ser 

cu ingrediente de luminare 

ca acidul kojic, 
arbutina, vitaminele C si B3 
va ajuta tulpina melaninei hiperactive 
sa lucreze pe petele intunecate. Le 
Concentre de la Sisley (4) vizeaza patru 
stadii ale productiei de melanina pentru 
oprirea petelor intunecate, inainte ca acestea sa 
isi faca vizibila prezenta la suprafata. Clarins 
Bright Plus Advanced Brightening Dark 
Spot-Targeting Serum (5)
Ascunde!

Din momentul in care pielea 
este ”aranjata”, joaca-te 
pentru un aspect radiant cu 
putin pudra stralucitoare 
care are culoare atat cat 
este necesar si care reflecta 
lumina! Nuanta roz de 
sampanie care merge bine pe 
orice piele, trebuie pusa pe 
punctele inalte ale pielii si pe 
arcade, de-a lungul nasului 
si pe barbie. La Mer The 
Glow Highlighter (6), 
Charlotte Tilbury Cheek 
to Chic in Pillow Talk 
Intense (7)
Elementar
Tot ceea ce ne spun medicii si 
specialistii legat de hidratare 
este foarte important, chiar 
daca ne simtim de multe ori 
suprasaturate de acest subiect. 
Iar partea cea mai dificila este 
aceea ca produsele existente 

menite sa ne faca o piele mai stralucitoare si mai 
sanatoasa, nu isi vor face efectele daca aceasta 
este uscata si bariera protectiva este compromisa. 
Poti ajuta piela in acest sens, daca folosesti 
lotiuni cu acid hialuronic, cu scopul de a umple 
liniile fine si a bloca umiditatea si netezirea 
pielii. Smoothing Complex S8 Multi-
Action Toning Mist - Dr. LeWinn (8), 
Olay Mist Ultimate Hydration 
Essence. (9) 

RADIAZA
in CATEVA 
MINUTE!

Cu ajutorul celor mai noi 
formule si a respectarii 
unor reguli de baza in 
ingrijire, te vei putea 

bucura de stralucire  in cel 
mai scurt timp!
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SPF
CEL MAI BUN

P E N T R U  T E N

A sti ce protectie solara 
trebuie folosita este la fel de 
important ca atunci cand o 

aplici!

GASESTE-TI

FORMULA PERFECTA

ACUM, AICI!
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CUM ITI 

DESCRII 

PIELEA 

ACUM?

uscata Cat este de sensibila pielea?

Ai acnee?

Ai pete de la soare?

uleioasa

mixta

nu e asa rea Iti plac cosmeticele 
de piele cu mirosuri?

nu nu

da, sunt  mai 
toata ziua la 
calculator

stau mult 
timp in soare

reactioneaza
la orice

Ochii iti sunt expusi luminii 
albastre in timpul zilei?

da

nu, de aceea 
vreau SPF

SPF sau factorul de protectie 
solara, este o masura de protectie 
solara care va protejeaza pielea de 
razele UVB, genul de radiatii care 
provoaca arsuri solare, dauneaza 
pielii si poate contribui la cancerul 
de piele.

Daca pielea ta ar sta expusa in mod normal 10 minute la soare, aplicarea 
unei protectii solare SPF 15 iti va permite sa ramai la soare fara a fi „arsa” 
aproximativ 150 de minute (un factor de 15 ori mai mult). Aceasta este o 
estimare aproximativa care depinde de tipul de piele, intensitatea luminii 
solare si cantitatea de protectie solara folosita. SPF este de fapt o masura de 
protectie impotriva cantitatii de expunere la UVB si nu este menita sa te ajute 
sa determi durata expunerii.

Pentru o protectie cat mai buna, 
expertii recomanda utilizarea unei 
creme de protectie solara de minim 
15 SPF, aplicarea unei cantitati 
adecvate (2mg / cm2 de piele) si 
reaplicarea la fiecare 2 ore.

Majoritatea celor care aplica 
protectie solara, o fac cu cantitati de 
1/4 sau 1/2 din cantitatea necesara, 
astfel ca aplicarea unei jumatati din 
cantitatea necesara a unei creme cu 
SPF 30 ofera protectie SPF de doar 
5,5!

Scara SPF nu este liniara!

SPF 15 blocheaza 93% din razele UVB
SPF 30 blocheaza 97% din razele UVB
SPF 50 blocheaza 98% din razele UVB
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da

pudra

sa incercam 
fara!

pulverizare
Aplici mai mult pudra 
sau pulverizezi?

CERAVE Hydrating Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 
Face Sheer Tint. Pielea ta delicata va iubi aceasta formula 
bazata pe minerale, care combina un factor de protectie 
solara SPF 30 si ceramide esentiale pentru a calma iritarea si 
protejarea ei de agresorii din mediu.

BRUSH ON BLOCK Translucent Mineral Powder 
Sunscreen. Periaza aceasta pudra translucida cu ajutorul periei 
aferente si treci cu ea ea peste gat, fata, scalp, pentru o protectie 
pe tot parcursul zilei.

NEUTROGENA Ultra Sheer Face Mist Sunscreen
Spray-ul de la Neutrogena face ca reaplicarea protectiei solare 
- chiar si peste machiaj, sa fie resimtita ca o adevarata briza, asa 
ca foloseste-l pentru a matifia porii si a preveni daunele UV.

SUPERGOOP! Unseen Sunscreen. Aceasta crema cu 
protectie solara nu contine ulei, ofera o piele curata, iti 
controleaza stralucirea, in timp ce algele rosii ajuta la blocarea 
luminii albastre, provenite de la dispozitivele electronice. 

LA ROCHE-POSAY Anthelios AOX Daily Antioxidant 
Serum With SPF 50. Acest ser de protectie solara combina 
spectrul SPF 50 cu un antioxidant complex pentru a 
imbunatati aspectul petelor intunecate si textura pielii in timp.

DERMALOGICA Invisible Physical Defense SPF 30 
Poti preveni noile aparitii de cosuri folosind noua formula 
noncomedogenica de la Dermalogica. Are de asemenea extract 
de ceai verde care lupta impotriva radicalilor liberi, inainte ca 
acestia sa inceapa sa iti afecteze pielea.

BARE REPUBLIC Mineral Sunscreen Face Lotion SPF 70
Aceasta lotiune hidrateaza porii uscati cu o infuzie de zmeura, 
struguri, uleiuri din seminte de morcovi. Te vei bucura de 
asemenea de satisfactia unui delicat miros de fructe.

Daunele provocate de razele solare nu 
sunt doar pe timpul sezoanelor calduroase! 
Expunerea la razele UV exista si cand sunt 
nori afara si cand ploua; geamurile nu te 
protejeaza, iar iluminarea fluorescenta din 
interior are si ea aportul ei!

Cremele solare chimice sunt absorbite de piele si 
sunt mai populare, deoarece se simt mai usor si sunt 
mai putin vizibile.

Cremele solare fizice sau minerale stau mai mult 
pe piele, se pot simti mai grele, sunt vizibile, dar 
ofera o acoperire suplimentara; sunt rezistenete la 
transpiratie si inot.
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ESTE IN NATURA UMANA! IAR GRESELILE IN PRIVINTA INGRIJIRII, A INFRUMUSETARII, 
SUNT LA FEL DE NATURALE, FIECARE DINTRE NOI FACANDU-LE IN MOD DIFERIT. DAR 

CEL MAI IMPORTANT ESTE SA FIM BINE INFORMATI, PENTRU A LE EVITA!

GRESELI in INGRIJIRE?
Toti le facem! 

Gene afectate de prea mult 
produs

Aplicarea straturilor 
generoase de rimel unul 

dupa altul si foarte des, poate 
imbatrani si duce la deshidratarea 
firelor de par, ceea ce le 
predispune la rupere. O solutie ar 
fi sa optezi pentru o mascara cu o 
pre-aplicare de primer la capatul 
baghetei (HOneSt extreme 
LengtH maScara & Primer). 
Aceasta adauga un strat protector 
inainte de aplicarea rimelului. 
Pentru mai mult protectie, in 
locul aplicarii si reaplicarii 
rimelului pe gene, aplica un strat 
la baza si la varfurile genelor, apoi 
concentreaza-te doar pe genele 
superioare exterioare. Astfel, sunt 
evitate neplacerile cauzate de un 
aspect neplacut si de bucuri de un 
efect de „deschidere” a ochilor.

Te bazezi pe alte produse 
pentru a face ceea ce face 
factorul de protectie solara

Este destul de comod sa-ti 
folosesti crema CC, baza de 

machiaj sau pudra care contin 
SPF, dar nu te poti baza doar pe 

ele ca te vor proteja de razele 
UVA sau UVB. Trebuie sa 

folosesti zilnic o crema dedicata 
cu factor de protectie solara 

mai mare, VicHy ideaL SOLeiL 
mattifying face dry tOucH 
Sun cream SPf50 fiind ideala, 

deoarece nu infunda porii si este 
un bun primer pentru makeup.

Poti folosi protectia solara 
obisnuita de vacanta fara nicio 
problema, doar ca acestea, in 
general, fac pielea sa se simta 
mai greoaie si mai groasa; iar 
atunci cand cumperi o creme 
cu SPF, mare atentie la data 

expirarii!
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Curatare prea rapida

Indiferent care este produsul tau de curatare preferat pentru eliminarea 
murdariei din timpul zilei, sansele sunt destul de mari ca sa faci acest 
lucru foarte repede, apoi sa folosesti crema de noapte si sa te arunci in 
pat. Cu toate aceste, cel mai indicat este sa faci acest lucru mai incet, 

ceea ce te va ajuta la o curatare mai profunda, stimulandu-ti de asemenea 
reinnoirea celulelor peste noapte. Te poti masa cu curatatorul tau obisnuit 
sau poti folosi Liz earLe HOt cLOtH rOSe and LaVender cLeanSer, care 
ajuta cu puterea relaxanta a petalelor, adaugand o caldura linistitoare. 
Poti folosi miscarile mainilor de la maxilar in sus, lasand palmele sa 
se suprapuna intre ele, pentru a permite fluxului sanguin sa circule 

corespunzator. Continua aceasta miscare cu varfurile degetelor peste tot 
pe fata ta. Acest ritual iti imbunatateste in mod natural frumusetea, ajuta 

la mindfulness-ul de dinainte de culcare, mai ales daca il combini cu o 
respiratie profunda in timp ce ai in fundal o muzica linistitoare.

Iritatie cauzata de o radere 
incorecta

De cele mai multe ori, picioarele 
sunt ignorate cand vorbim de 

infrumusetare, dar trebuie retinut ca 
ele au nevoie de exfoliere si curatare, la 
fel ca restul corpului, mai ales inainte 
de a intra cu lama. Trebuie stiut ca 
miscarea cu lama trebuie sa fie in jos, 
in sensul cresterii firelor de par, o 
modalitate de a obtine un finisaj mai 
fin si a evita iritatiile si denivelarile. 
Clateste apoi cu apa rece pentru 
inchiderea porilor, asa cum ai face cu 
alte parti ale corpului.
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Nu folosesti crema 
de ochi in mod 
corespunzator

Cei mai multi dintre noi 
o fac, dar aplicarea ei 
in timpul zilei, face ca 

machiajul sa se imprastie. 
Incearca sa tapezi in zona 
orbitei inainte de culcare, 
doar ca trebuie sa ocolesti 

pleoapa, pentru a evita 
aspectul umflat. Sienna 
x tHe eye cream are 
alge pentru netezire si 
bambus marin pentru 
a contracara lumina 

albastra de la telefoane, 
tablete si laptopuri pe care 
le folosim in timpul zilei.

Designed by Freepik

Punerea bronzerului sau a blusher-ului in locuri gresite

Fie ca vorbim de bronzer, blusher sau iluminator, ele ofera o definire si culoare 
tenului, doar ca, ele trebuiesc folosite in locurile potrivite pentru a-ti da aspectul 

frumos al chipului.
In mod traditional, blusher-ul trebuie aplicat pe pometi, dar pentru un un finish mai 
proaspat si mai flatant, aplica-l cu baza degetului mare, imediat sub adancitura pometilor.

Bronzer-ul ar trebui sa fie „asezat” pe marginea superioara a pometilor si in jurul 
templelor, cu putin periaj peste podul nasului, mai bine zis, acolo unde ajunge in mod 
natural soarele pe chip.

Iluminatorul nu ar trebui sa fie folosit foarte generos, locurile in care ar trebui sa se 
afle sunt din varfurile pometilor in jos spre urechi. Imagineaza-ti o linie in jos de la 
pupilele ochilor: evita sa folosesti iluminator mai spre interior de aceasta linie!



105I U N I E  2 0 2 0

Folosirea produselor de par in ordine gresita

Daca folosesti saptamanal un tratament de ingrijire a parului dupa samponare si imbalsamare, ai cele 
mai mari sanse sa nu te bucuri de toate efectele benefice. Datorita naturii alcaline a samponului si a 
capacitatii acestuia de a deschide cuticulele parului, orice tratament trebuie aplicat imediat dupa clatirea 
samponului, pentru ca ingredientele acestuia sa patrunda cat mai profund in par. Un balsam obisnuit 
trebuie aplicat ulterior, pentru a echilibra nivelul de pH a parului si a „sigila” cuticulele. Iar un tratament 
care merita atentia ta, este Lee StaffOrd Hair aPOLOgy intenSiVe care BOOSter treatmentS.

Crearea unui par cu aspect 
mat si plictisitor

Spalarea parului cu apa fierbinte 
ar trebui sa inceteze daca faci 

acest lucru si asta deoarece sunt 
stimulati foliculii, ei produc mai 
mult ulei, ceea ce inseamna ca la 
nivelul scalpului, vor deveni mai 

uleiosi mult mai devreme. Clatirea 
in apa calduta sau rece daca poti - 

reprezinta cea mai buna modalitate 
de a evita acest lucru si de a netezi 

cuticulele fiecarui fir de par.
Acestea sunt stratificate de la 

radacina la capete si toate trebuiesc 
indreptate in jos pentru un par 

stralucitor. A avea grija de cuticule 
este aplicabil si in cazul in care 

folosesti uscatorul de par, o uscare 
bruta cu temperatura calduta in 
toate directiile nu te ajuta foarte 
mult. Uscatorul de par trebuie 

setat la caldura maxima si trebuie 
indreptat in jos, de la coroana 
capului spre capete; uscarea 

fierbinte usuca mai repede, ceea 
ce iti provoaca mai putin daune pe 
termen lung. HeLiOS PrOfeSSiOnaL 

Hair dryer poate fi o excelenta 
solutie.
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Intinereste-ti

PARUL!
Ia in calcul aceste 
tratamente si 
sfaturi pentru a-ti 
intineri scalpul si 
foliculii!

Investeste in scalp!

Din nefericire, scalpul imbatraneste de sase ori 
mai repede decat tenul, conform unor cercetari 
recente apartinand  L’Oreal Professionnel 
Academy. Asa ca, ar trebui sa luam serios in calcul 
si faptul ca si scalpul nostru merita aceeasi atentie 
ca tenul si trebuie sa investim pentru sanatatea 
lui. Chiar daca nu va avea un efect vizibil asa cum 
e pe chip, ingrijirea este absolut necesara, el fiind 
practic „solul” unde isi au radacinile firele tale de 
par. Daca grija pentru el nu exista, firele de par se 
subtiaza, apare matreata si este accelerat aspectul 
grizonat.

Astazi, un numar destul de mare de saloane 
de infrumusetare ofera tratamente pentru pielea 
capului, etapele fiind cea de curatare detoxifianta, 
insotita de exfoliere si tratament pe baza de ser. 
Sisley Paris urmeaza sa prezinte Hair Rituel 
Analyzer, care realizeaza niste masuratori corecte 
si in profunzime (cu o marire a scalpului de 110 
ori!), astfel ca, rutina de ingrijire trebuie sa fie una 
responsabila.

Evita decolorarea!

Daca ai cateva fire albe de par si crezi ca decolorarea parului te ajuta, ai putea sa iti 
reconsideri aceste ganduri si aceasta abordare. Din nefericire, decolorarea parului este una din 
principalele cauze ale lipsei stralucirii parului si cel mai important este sa vezi imaginea de 
ansamblu, nu sa ramai fixata pe cele cateva fire de par alb! Daca renunti la decolorare, parul 
tau se poate bucura iarasi de umiditatea si elasticitatea naturala, iar stralucirea lui va fi una mai 
sanatoasa, de aici si aspectul tineresc si plin de vigoare.

In situatia in care iti este greu sa renunti la decolorare, vorbeste cu persoana care te vopseste, 
sa „imprastie” aceasta decolorare in jurul fetei si spre varfuri si evita sa faci mai mult de 
jumatate din par! Cea mai mare parte din par nu se poate descurca foarte bine pe masura ce 
trec anii, iar a incerca sa faci acest lucru in detrimentul calitatii parului, nu este cea mai buna 
decizie.

1

2
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Regandeste-ti rutina!

Un par sanatos nu inseamna ca trebuie sa 
petreci ore in continuu in fata oglinzii si poti 
scurta acest timp, folosind produse de calitate. 
Recomandabil este sa te asiguri ca ai parte de un 
par sanatos si in forma, inca de cand faci dus, de 
la sampon si balsam. Cand ne samponam, exista 
riscul ca ingredientele folosite sa infunde scalpul, 
mai ales cand produsele sunt ieftine; in timp, 
toate acestea asimilate, pot sugruma foliculii de 
par, firele subtiindu-se si chiar oprindu-se din 
crescut.

Stii de asemenea ca temperaturile ridicate iti 
pot afecta sanatatea parului, dar majoritatea nu 
folosesc produse care sa ii protejeze. Incepe sa te 
gandesti la acest aspect si sa iei si masuri, dar ia in 
calcul si efectul factorilor mediului inconjurator! 
Razele solare afecteaza in egala masura si pielea si 
parul imbatranindu-le, folosirea SPF si strangerea 
parului inainte de a iesi afara, fiind printre cele 
mai elementare si bune masuri. Un balsam pentru 
buze cu protectie solara nu trebuie sa-ti lipseasca 
din geanta!

In mod real, nu exista vreo uniforma, tratament 
sau orice altceva care sa dea timpul inapoi, dar 
poti avea un aspect tanar prin protejarea parului. 
Iar cand acesta este intr-o stare buna, el va avea 
nevoie chiar si de mai putina ingrijire, mai putin 
efort din partea ta, asa ca, luandu-ti masuri de 
protectie din timp, te va ajuta sa ai parte de un par 
luminos si de calitate pana la varste inaintate.

Putina joaca te ajuta

Daca ai un singur mod de a-ti aranja parul si de 
exemplu il ai despartit intr-o anumita parte, doar 
schimband acest aspect, avem parte de un LOOK 
tineresc, instant. In general, a avea cararea pe 
mijloc - avantajeaza pe cei cu trasaturi simetrice, 
dar pe masura trecerii timpului, avand cararea 
intr-o parte poate sa te avantajeze mai mult. 
Fiecare avem o asimetrie mai mult sau mai putin 
pronuntata, asa ca, o joaca cu parul si cararea, nu 
poate decat sa lucreze in avantajul tau.

Incearca un facelift pentru foliculi!

A avea o strategie bine documentata in folosirea 
culorii, te ajuta la fel de mult ca injectarea! 
Culoarea adecvata din jurul chipului reflecta 
lumina, oferindu-i acestuia o stralucire tinereasca 
si sanatoasa. Este recomandat sa vorbesti cu hair 
stilistul tau sa iti recomande nuante luminoase la 
baza firelor de par pentru a „deschide” tenul. La 
fel de importanta este intretinerea parului la 5-6 
saptamani prin taiarea varfurilor si intretinerea lui.

Mergi pe natural!

Cu siguranta ai auzit si poate esti si de acord 
ca ce e natural e si frumos, iar acest lucru este 
adevarat cand vorbim de par. Acest lucru nu 
inseamna ca nu te poti „juca” cu nuantele, doar 
ca trebuie sa te asiguri ca acestea trebuie sa fie 
apropiate culorii tale naturale. Cu cat ii dai 
parului un LOOK dramatic, cu atat va arata 
mai putin tineresc, asa ca, ideal ar fi sa ii pastrezi 
culoarea cat mai naturala si sa te concentrezi 
pe imbunatatirea lui. Ai putea sa te inspiri din 
copilarie, in sensul ca probabil iti doresti o culoare 
a parului pe care ai avut-o cand erai mica, iar 
daca esti actualmente pe o nuanta asemanatoare, 
mergi pe un luciu pentru amplificarea stralucirii si 
aspectului sanatos.

Importanta proteinelor

A pastra parul intr-o stare buna si sanatoasa 
nu incepe si nu se termina la salonul de 
infrumusetare, dar tinand aproape o lista cu 
produse de incredere care au proprietati anti 
imbatranire, chiar ajuta. Ai putea incerca 
produsele biotehnologice de la Virtual Labs, care 
foloseste cheratina pura, umana. Keratina umana 
este o necesitate pentru a ajuta la mentinerea si 
aspectul neted al parului tau. Ajuta reconstruirea 
cuticulei parului din interior, intuind zonele 
in care firele de par au nevoie de ajutor si 
completand acolo unde este nevoie, pentru a 
inversa orice deteriorare interna. Este posibil sa 
fii tentata sa folosesti tot continutul, dar trebuie 
sa fii retinuta; pentru ca o cantitate abundenta 
de proteine, poate creste riscul de rupere. Ca o 
contracarare, foloseste o masca de hidratare in 
fiecare saptamana!

Color 
Wow 
Root 
Cover Up 
in Dark 
Brown

Drunk Elephant 
T.L.C. Happi Scalp

Eleven Repair 
My Hair 
Nourishing 
Conditioner

Jaye Dry Texture Spray

R+Co 
Television 
Perfect Hair 
Masque

Virtue Recovery Shampoo

5

3
6

7

4
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John Frieda
Detox & Repair Protect Spray

F SPLENDIDA 

Designed by Racool_studio / Freepik

PAR NETED 
si INT INS

Stilul neted al parului are nevoie, pentru a se aseza si a arata bine, sa fie inainte de 
toate, sanatos. In timp ce serurile si styling-ul care foloseste caldura - ajuta parul 
in final sa arate lucios, mastile cu keratina de acasa - repara si hidrateaza parul, in 
timp ce ii asigura un finisaj lucios.

Revenirea acestui stil al parului are nevoie, chiar daca nu pare, de multa atentie. Si poti 
incepe prin eliminarea firelor de par rebele indreptandu-le in jos, cu ajutorul uscatorului 
de par. Foloseste apoi un spray usor inainte de uscare pentru un aspect foarte neted!

Foarte important pentru acest mod de aranjare al parului este sa nu uiti de capete, ele 
uscandu-se repede si aratand ce nu este ok cu parul. La fel de important este sa iti faci un 
obicei sa introduci in rutina zilnica protectori termali de styling, care sunt realizati in asa 
fel incat sa iti ofere acel aspect neted si lucios parului. Iar daca folosesti de mult timp o 
placa de indreptat parul, incearca sa o schimbi pe una mai noua, adaptata noilor cerinte si 
care inchide cuticulele fara a deteriora parul.

Acest mod de aranjat al parului trebuie terminat cu un spray stralucitor; pulverizeaza 
de la distanta, oferindu-i parului un strat usor, fapt care iti va da o longevitate a stilului, 
prin faptul ca sunt pastrate uleiurile naturale ale parului. Bonus: o stralucire reflectanta!

Despartirea parului pe mijloc adauga simetrie si putere chipului, iar daca vrei un LOOK 
stylish, trage parul spre spate si fa-ti un coc! Nu trebuie sa fie perfect, tu doar sa fii sigura 
ca sta strans, prin folosirea diverselor accesorii in acest scop.

L’Oréal Professionnel
Tecni.Art Air Fix Spray

Schwarzkopf 
Professional 
Osis+ Sparkler



Devenim din ce in ce mai responsabili in privinta mediului inconjurator si facem 
orice ne sta in putinta pentru a fi cat mai prietenosi cu el. Si acest lucru incepe 

cu ingrijirea noastra, cat mai corecta si cat mai pro ecologica.

FRUMOASA 
SUSTENABILITATE
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F SPLENDIDA 

Rujul realizat sa dureze

Exista si produse de machiaj 
prezentate ca obiecte de 

arta, care sunt ecologice. 
Hermes intra in aceasta lume 
cu responsabilitate, lansand 
noua linie de rujuri, care vine cu 
tuburi de reumplere, intr-o forma 
arhitecturala, sculptate si lustruite. 
Cele doua formule sunt inspirate 
din semnatura texturii folosita 
pentru a crea gentile de mana 
iconice. Un finisaj neted satinat 
care ne aminteste de stilul boxy si 
o formula mata hiperpigmentata 
inspirata de Doblis. Si pentru a 
avea semnatura franceza, cele 
doua sunt si parfumate.

Ambalaje 100% din 
plastic&reducere consum 
apa

In 2003 s-a infiintat Kevin Murphy, un 
brand atent la ecosistem. Patratul 

este semnatura lui, o modalitate 
de a reduce folosirea materialului 
plastic, de a ocupa mai putin spatiu de 
transport reducand amprenta asupra 
mediului inconjurator.

Partea cea mai interesanta este 
aceea ca, incepand din acest an, 
brandul Kevin Murphy va folosi pentru 
ambalaje materiale 100% reciclate 
din oceane. Si daca nu era de ajuns, 
prin parteneriatul cu Ecoheads, 
ajuta saloanele de infrumusetare sa 
economiseasca cu aproape 370 de 
litri de apa zilnic la un singur bazin 
pe zi, fapt care ar trebui sa iti ia din 
problemele de constiinta atunci cand 
te bucuri de masajul scalpului la 
spalatul in salon.

Ingrijirea parului

Waterless este un brand 
relativ nou, (lansat in 

2018) care se concentreaza 
pe ingrijirea parului si a 
carui activitate a inceput sub 
forma unui scenariu, in care 
robinetele nu mai au apa si este 
nevoie de rationalizarea apei.

Produsele se adreseaza celor 
4 piloni de mentinere a parului 
curat si sanatos: curatare, 
imbalsamare,  parfumare, 
styling, procese care nu 
necesita nicio picatura de apa. 
Si chiar daca nu ai de a face cu o 
criza a apei, mai putine spalari 
duc la culori mai vibrante si la 
un par mai hidratant, ceea ce 
face din aceste produse sa fie 
perfecte oriunde, oricand.

Ingrijirea pielii si salvarea albinelor

Se pare ca albinele mor intr-un ritm destul de alarmant si 
acest lucru ar putea fi o catastrofa pentru ecosistemul nostru. 
Schimbarile climatice, pesticidele, practicile de ingrijire 
deficitara, toate duc la disparitia coloniilor intregi de albine, ceea 
ce face ca polenizarea plantelor sa scada; si tot acest proces 
duce la un dezechilibru in modul de cultivare a alimentelor si 

ingredientelor - si aici includem si tenul.
Guerlain impreuna cu UNESCO au incheiat un parteneriat in 

care vor studia in continuare beneficiile polenizarii in biosfera 
pentru promovarea biodiversitatii. Programul va oferi de 
asemenea instruire pentru opt apicultori noi, pentru a mentine 

sanatatea stupilor si crearea altora noi.
Partea buna este aceea ca Guerlain nu este prima oara cand 

se implica in astfel de proiecte. Colectia Abeille Royale este 
realizata cu miere cultivata din pe coasta Bretaniei - Franta, 

unde Guerlain mentine un parteneriat de lunga durata.

KEVIN MURPHY ANGEL WASH SHAMPOOWATERLESS WEIGHTLESS SMOOTH DRY CONDITIONER

HERMES BEAUTY ROUGE HERMES LIPSTICK
ABEILLE ROYALE
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Cu plaja dupa tine

Daca nu esti destul de aproape de plaja, te poti bucura de gama de ingrijire a pielii Kinship. Recipientele in care sunt tinute 
produsele sunt realizate din plastic reciclabil din ocean si daca esti interesata, verifica-i codul QR cu smartphone-ul! Scaneaza-l 

cu camera de la telefon pentru a afla coordonatele exacte ale locului de unde au fost colectate materialele ambalajului! Din 
2019, brandul a colectat 1,5 tone plastic din oceane, rauri si plaje din Indonezia!

Poarta florile, apoi planteaza-le!

Functionalitatea infloreste la Floral Street! 
Cand alegi impachetarea, fondatorul 
Michelle Feeney a decis sa isi alinieze brandul 
cu propriile consecinte asupra mediului 
inconjurator. Recipientele din sticla sunt 
reciclabile si decat sa fie ambalate in cutii care 
nu se descompun, fiecare parfum de 50 de ml 
vine intr-o cutie 100% biodegradabila. Iar daca 
stai la curte, poti folosi aceasta cutie pentru 

diverse ierburi sau plante in gradina!

Sampon

Cele mai semnificative ingrediente 
botanice, se pare ca le gasim Royal 

Botanical Gardens, Kew din Londra, care 
are o vechime de 260 de ani si o variatate 
de peste 50000 de plante, flori, pomi, 
ciuperci, toate studiate si ingrijite pentru 
pastrarea biodiversitatii planetei. Herbal 
Essences se afla in parteneriat cu gradinile 
pentru promovarea transparentei 
ingredientelor si a asigura consumatorii 
ca aprovizionarea materialelor se face in 
mod etic.

Pentru fiecare produs din linia bio, 
oamenii de stiinta de la gradina identifica 
ingredientele si confirma faptul ca au 
fost recoltate de la furnizori sustenabili 
din intreaga lume. Cea mai noua linie de 
ingrijire a parului care a trecut prin aceste 
proces este Sulfate Free Potent Aloe, 
avand sursa de aloe vera din Mexic.

KINSHIP SUPERMELLO HYDRATING GEL CREAM AND INSTA SWIPE LEMON HONEY AHA PADS

HERBAL ESSENCES SULFATE FREE POTENT ALOE EUCALYPTUS CONDITIONER

FLORAL STREET WILD VANILLA ORCHID EAU DE PARFUM



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


WWW.FAMOST.RO
U L T I M E L E  T E N D I N T E  D I N  M O D A ,  F R U M U S E T E ,  S T I L  D E  V I A T A



La ce imi trebuie mie 
dictia daca nu sunt 

rarait, sasait, balbait 
sau peltic? Este una 
din intrebarile pe 
care le aud destul de 
des. Dictia nu este 
doar despre defecte 
de pronuntie, felul 
in care vorbesti - 
vorbeste despre tine. 
Dictia este despre 
cine vrei sa fii, cat 
de mult iti doresti sa 
te faci ascultat, inteles, este despre a fi 
convingator, este despre INCREDERE.

Omul este singura fiinta care poate 
comunica nu doar prin sunete sau miscari, 
ci e capabil sa transpuna gandurile in 
cuvinte, adica in sunete articulate, iar 
NICOLAE IORGA spunea ca cel mai frumos 
cuvant din lume este “rostire”.

In sensul contemporan, dictia defineste 
arta (si stiinta) de a vorbi clar, astfel incat 
fiecare cuvant sa fie auzit si inteles perfect, 
in intreaga sa complexitate, de catre 
interlocutor. Aceasta definitie inglobeaza 
conceptele de pronuntie si ton, si deviaza 
de la vocabular si stil.

Orice persoana care doreste sa activeze 
cu succes in domenii in care vorbirea 
in public este esentiala, trebuie sa 

stapaneasca perfect 
dictia, vocabularul 
si sintaxa, printre 
multe altele.

Din fericire, cei 
care sesizeaza 
imperfectiuni in 
vorbire si dictie au 
sansa de a le corecta, 
pentru ca, desi nu 
suntem perfecti, 
suntem perfectibili. 
Asadar, orice defect 
de vorbire poate fi 

corectat prin diverse tehnici si exercitii 
special concepute pentru fiecare sunet in 
parte. Pe internet se pot gasi o multitudine 
de materiale care contin exercitii de dictie, 
dar eu iti recomand Manualul de dictie 
“sase sasi in sase saci”, scris de CARMEN 
IVANOV.

Pentru o dictie perfecta, nu avem nevoie 
doar de o voce buna, ci si de capacitatea 
de a rosti sunetele clar si de o respiratie 
ce se poate adapta conditiilor in care 
vorbitorul trebuie sa isi expuna discursul. 
Dictia perfecta este vorbirea simpla si 
expresiva pe care se aplica forta si suplete, 
in functie de caz. Majoritatea oamenilor 
considera ca, pentru a se face intelesi 
de catre ceilalti, trebuie sa mareasca 
volumul vocii. Total gresit.

DICTIA
L A  C E  F O L O S E S T E ?

Din ce in ce mai multi romani 
prefera sa isi mute activitatea in 

online, asta reiese din ultimele cifre 
privind evolutia pietei online din 
ultimii ani. Din dorinta de a veni 
in sprijinul celor care organizeaza 

cursuri online, webinarii, 
continut video pentru prezentarea 
produselor, am ales sa va vorbesc 

astazi despre dictie, tonul si 
volumul vocii, ritmul vorbirii.

text : Marta Iozefina-Bencze | makeup : Bianca Vede | locatie : C. HUB | foto : Famost

Volumul vocii si articulatia cuvintelor sunt doua lucruri diferite. La baza unei 
dictii bune sta articulatia cuvintelor. Exercitiile de dictie si tehnicile prin care articulatia 
cuvintelor se imbunatateste sunt eficiente doar in conditiile in care sunt facute zilnic. Doar 
exercitiul sistematic poate conduce la pronuntia precisa a fiecarui sunet, chiar si in cazul 
defectelor grave de vorbire. 
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Dictia se ocupa de doua zone: limbajul verbal 
si limbajul paraverbal. Atunci cand vine vorba 
despre limbajul verbal, pentru imbunatatirea 
acestuia, avem nevoie de exercitiile de pronuntie, 
in asa fel incat cuvintele sa se auda in 
integralitatea lor.

Ritmul vorbirii influenteaza pronuntia. De 
exemplu, un ritm alert in vorbire poate duce la 
greseli de pronuntie si, in cele din urma, chiar 
la trunchierea mesajului pe care dorim sa il 
transmitem, un ritm lent poate sa plictiseasca.

Cele mai cunoscute tulburari de pronuntie 
sunt: dislalia, rinolalia, ticul verbal sau fonator, 
ecolalia.

Pronuntia defectuoasa a sunetelor este 
fiziologica, normala pana la varsta de 3 ani - 3 ani 
si jumatate. La 3 ani si jumatate componentele 
aparatului fonoarticulator si aria corticala 
responsabila de realizarea limbajului sunt 
suficient de dezvoltate pentru o vorbire corecta. 
Daca un copil omite sau deformeaza un sunet 
dupa varsta de 4 ani, atunci putem vorbi despre 
o tulburare a pronuntiei care necesita interventie 
de specialitate. Se recomanda corectarea dislaliei 
incepand cu varsta de 4-5 ani pentru evitarea 
consolidarii deprinderilor de vorbire, precum si 
pentru evitarea reflectarii in scris a deficientelor 
de pronuntie, aceasta tulburare de pronuntie este 
prezenta si la adulti.

Limbajul paraverbal este format din urmatoarele 
elemente: tonul vocii, intensitatea sa, ritmul de 
vorbire, modulatiile vocii dar si modul in care 
accentuam cuvintele.

Se spune ca tonul face muzica, iar acest lucru se 
aplica si este la fel de important si in comunicarea 
verbala. O corecta modulare a vocii inseamna 
diferenta dintre un mesaj bine transmis si unul 
inexistent. Sensul mesajului nu este dat de 
continut, ci de intonatie si de accentul logic.

In comunicare, este important nu doar ceea ce 
spui, ci si modul in care te folosesti de tonul 
vocii tale. Deoarece auditorul isi construieste o 
imagine despre cel care vorbeste si este capabil sa 
inteleaga din tonul vorbitorului daca este nesigur 
pe ceea ce spune, daca nu este sincer, daca este 
pefect stapan pe subiectul abordat.

Prin tonul vocii putem transmite informatii 
despre starea noastra afectiva sau putem pacali 
publicul ca am fi intr-o anumita dispozitie ce ne-
ar avantaja in momentul vorbirii. Tonul vocii poate 
fi folosit ca instrument de manipulare, insa daca 
este utilizat in mod corect poate ridica discursul 
la un alt nivel.

Vorbirea, in orice ritm sau volum al vocii s-ar efectua, nu ar trebui sa fie 
liniara, iar vorbitorul ar trebui sa intoneze finalurile de fraze, dar si semnele 
de punctuatie. Evolutia vocii unui vorbitor incepator nu ar trebui fortata, ci 
lucrata prin exercitii bine dozate.

In lume nu exista doua voci identice, dar elementele prin care poate fi 
influentat auditoriul raman fundamental aceleasi.

Poate parea incredibil, dar tonul vocii dezvaluie foarte multe despre 
personalitatea ta. Este surprinzator cate detalii ascunse pot fi detectate 
doar ascultand vocea cuiva. Tonul vocii, viteza cu care vorbesti si cat de 
tare sau incet spui ceea ce ai de spus, ofera indicii interesante despre tine.

In cadrul unui studiu, oamenii au ascultat discursurile inregistrate ale unor 
persoane, care au fost editate pentru a suna precum vocile unor persoane 

Sensul mesajului nu 
este dat de continut, 
ci de intonatie si de 

accentul logic.

Tonul vocii poate fi 
folosit ca instrument de 

manipulare, ...

Evolutia vocii unui 
vorbitor incepator nu 
ar trebui fortata, ci 

lucrata prin exercitii 
bine dozate.
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fiind mai putin educati si competenti. Iar acest 
lucru este valabil in special in cazul femeilor. 
Acest detaliu aparent lipsit de importanta poate 
influenta decizia unui angajator in alegerea unui 
candidat la interviul de angajare.

Volumul vocii unei persoane depinde de 
calitatea corzilor vocale si de modul de respiratie 
a acesteia. Volumul vocii este mai usor de 
controlat decat tonalitatea vocii, iar pe durata 
discursului este necesar ca vorbitorul sa-si regleze 
permanent volumul, pentru ca vocea sa fie clara, 
fara stridente, soapte, tipete sau gafaieli.

Pozitia corpului influenteaza volumul vocii. 
Vorbitorul, atunci cand sta asezat va avea un 
volum al vocii mai mic decat atunci cand rosteste 
cuvintele din pozitie verticala, pentru ca, in pozitia 
asezat, coloana de aer este intrerupta. 

Volumul vocii poate fi antrenat prin exercitii 
si este esential pentru vorbitorii care doresc 
sa fie si convingatori in fata publicului. O 
persoana care rosteste cu putere cuvintele, fara a 
tipa insa, va fi mai credibila decat o persoana care 
vorbeste incet si fara vlaga. Aceasta din urma va 
da dovada de nesiguranta si va obosi audienta, 
care va incerca sa auda ceea ce se vorbeste. Cei cu 
un volum al vocii puternic isi vor domina audienta, 
spre deosebire de cei cu un volum al vocii scazut, 
care vor lasa senzatia de incompetenta sau teama.

Modificarea volumului vocii este esentiala 
in functie de mai multe elemente, cum ar fi: 
marimea incaperii in care vorbim, acustica salii, 
daca aceasta este dotata sau nu cu un microfon, 
capacitatea boxelor de redare a sunetelor.

Ritmul vorbirii este unul dintre cele mai 
importante elemente ale dictiei, pentru ca 
de el depinde aproape totul: daca ritmul este 
unul foarte rapid, oamenii nu vor putea sa te 
urmareasca, daca este prea lent, e posibil sa 
plictisim si astfel sa pierdem atentia audientei. 
Cu alte cuvinte, daca ritmul vorbirii este unul 
nepotrivit, poate compromite complet discursul 
pe care noi il sustinem.

Vorbitorii in public vor schimba in timpul 
discursului viteza cu care rostesc cuvintele si 
o vor adapta in concordanta cu mesajul transmis. 
Poti atrage atentia asupra unor cuvinte rostindu-
le raspicat, adica mai lent si mai apasat, iar atunci 
cand ai elemente nesimnificative in discurs, poti 
trece peste ele mai rapid.

Nu doar ceea ce spui, dar si modul in care o 
spui are capacitatea de a transmite informatii.

introvertite sau extrovertite. Participantii la studiu au putut sa identifice 
personalitatile celor care au vorbit. Extrovertitii vorbesc mai repede si mai 
tare, iar introvertitii vorbesc mai incet si mai rar. 

Stiai ca, vocea ta poate arata cat de inalt/a esti? In timpul a doua 
experimente, oamenii au fost rugati sa identifice care este persoana mai 
inalta dintre doua voci inregistrate si sa ordoneze 5 vorbitori in functie de 
intaltime.

62,17% dintre participantii la studiu au reusit sa identifice numai pe baza 
vocii care este persoana mai inalta. Cu cat este mai inalta o persoana, cu 
atat vocea este mai groasa si are un ton mai scazut.

Inflexiunile vocii tale iti pot afecta cariera. In cadrul unui studiu s-a 
descoperit ca oamenii care au flexiuni ragusite ale vocii sunt perceputi ca 

Volumul vocii este mai 
usor de controlat decat 

tonalitatea vocii, ...

... daca ritmul vorbirii 
este unul nepotrivit, 
poate compromite 

complet discursul ...

Poti atrage atentia 
asupra unor cuvinte 
rostindu-le raspicat, 
adica mai lent si mai 

apasat, ...
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ericirea este inteleasa in mod diferit 
si poate avea multiple semnificatii 
in functie de valoarea prioritatilor 
fiecaruia. Pentru unii, fericirea se 

rezuma la “a avea”, “a acumula” bunuri 
materiale, iar pentru altii se rezuma la “a 
fi”. Oare cine are dreptate in aceasta 
privinta? Consider ca, nimeni nu detine 
adevarul absolut; ceea ce ma face pe 
mine fericit pentru tine, nu inseamna cheia 
catre fericire!Din pacate, traim intr-o 
societate superficiala care ne invata ca 
fericirea poate fi cumparata, daca ai cu 
ce si bineinteles nu toata lumea si-o permite, devenind un lux. Ea nu se gaseste pe orice taraba si nu e de vanzare. 
Ca si iubirea, nu poate fi cumparata, ci doar simtita. Nu trebuie sa indeplinim niste cerinte minime pentru a merita sau 
nu sa fim fericiti. De pe vremea cand eram copii ni se mai spunea ca trebuie sa meritam sa fim fericiti. Mai mult decat 
atat, existau niste conditii de indeplinit, pentru ca in final sa fim recompensati, adica  sa primim fericirea la schimb. Deci 
recompensa, bunul material era cea care ne deschidea calea catre fericire. Se pare ca, asa cum am fost invatati de 
mici, asa vom continua si mai tarziu  sa cuantificam fiecare emotie, simtire si sentiment. Insa, daca suntem constienti ca 
nu totul se invarte in jurul banilor, a lucrurilor materiale in general, putem sa gasim fericirea care ”sta ascunsa” in cele 
mai banale lucruri din jurul nostru.

Ce este fericirea?
PROBABIL CU TOTII AM INCERCAT 

SA-I GASIM O DEFINITIE CAT 
MAI CLARA, PE CARE SA O 

PUTEM INTELEGE SI APLICA. DAR 
LUCRURILE NU STAU CHIAR ASA.

f

VOI 
SUNTETI 
FERICITI 
ASTAZI?
t e x t  :  I r I n a  M a r I a  B e r d I l a
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Totusi, ce este fericirea?

Nu pot vorbi in numele altora, dar pot spune ca 
reprezinta o multitudine de emotii pozitive, superioare, de 
intensitate maxima, care iti creeaza o stare de implinire 
pe termen indelungat. Cu alte cuvinte, fericirea este un 
echilibru intre mental si emotional, starea sufleteasca a 
fiecaruia. Nu depinde de evenimente exterioare, ci mai 
degraba de modul cum le interpretam. Fericirea este acea 
stare de beatitudine, care trebuie intretinuta constant si 
aparata de fiecare individ in parte.

Pentru mine, fericirea este alcatuita din  acele 
momente in care timpul se opreste in loc si sunt  
PREZENTA cu mintea si sufletul in unicitatea clipei 
care pare fara de sfarsit. Sunt cu toata fiinta mea 
acolo, fara alte mii de ganduri perturbatoare 
lasandu-ma inundata de maretia emotiilor 
inaltatoare ale acelui moment special. Era o 
vreme cand consideram ca fericirea consta in 
bunuri materiale, dar am realizat ca sentimentul 
de bucurie oferit de acestea era de scurta 
durata, fragil precum o floare, apoi reveneam la 
starea initiala de nemultumire. Pentru a intretine 
sentimentul de bucurie pe termen indelungat, aveam 
tendinta sa acumulez cat mai multe lucruri materiale, 
crezand ca doar in acest mod pot fi fericita.

Experienta de pana acum mi-a aratat ca fericirea este 
foarte aproape de noi, doar ca trebuie simtita cu inima 
deschisa, fara sa fie trecuta prin filtrul mintii. Fericirea se 
regaseste dincolo de minte, in oceanul tuturor posibilitatilor 
in care putem incerca sa ne scufundam pentru a deveni 
amateriali, atemporali si aspatiali pentru a o accesa. Poate 
parea usor utopic, dar ea este acolo, pe fundul oceanului 
printre alte comori prafuite uitate de vreme, asteptand 
sa fie descoperita si scoasa la suprafata pentru a inflori in 
inima si pe chipul tau. Va intrebati deja cum sa o gasiti?

Cu totii suntem “asaltati” in fiecare zi de emotii negative 
cum ar fi teama, frica, agresivitatea, nesiguranta, insa 
daca suntem constienti de ele si le gestionam cu calm, nu 
vor putea sa determine calitatea vietii pe care o traim si 
atunci suntem cu un pas mai aproape de fericire. Cu toate 
acestea, nu putem fi fericiti oricat de mult am incerca la 
modul constient sa cautam asta. ”Intreaba-te daca esti 
fericit”, spunea filozoful britanic Jhon Stuart Mill, “si vei 
inceta sa fii”. “Vom gasi fericirea doar fiind implicati cu 
totul,  in fiecare detaliu al vietii noastre, fie acesta bun sau 
rau, nu prin a o cauta in mod direct”.

Ce va  face pe voi cu adevarat fericiti? V-ati intrebat 
vreodata? O plimbare in natura, admiratul rasaritului 
sau apusului de soare, scrisul gandurilor intr-un jurnal, 
mancatul inghetatei preferate sau statul de vorba cu cea 
mai buna/bun prietena/prieten? Ei bine, toate acestea 

sunt doar cateva exemple dintre lucrurile 
marunte, simple ale vietii, dar care pot 
genera fericirea in toata maretia ei. Tot ce 
trebuie sa facem pentru ca fericirea sa ne 
inunde toate simturile este sa simtim fiecare 
moment prin toti porii, sa fim TOTALI in ceea 
ce facem, sa fim PREZENTI si ATENTI, sa nu 
lasam gandurile negative sa actioneze 
asupra mintii contribuind la inchiderea 
canalului de receptie cel ma important, si 
anume INIMA noastra.

Cu cat avem inima  mai deschisa, cu 
atat fericirea o vom vedea la tot pasul si 
nu o vom lasa sa mai plece niciodata din 

viata noastra. Ea este cea care ne va arata intodeauna 
calea adevarata, potrivita pentru fiecare, pe cand mintea 
este inselatoare, mintea “te minte” si te conduce catre 
nefericire.

VOI CE ATI FACUT AZI CA SA FITI FERICITI?

... FERICIREA ESTE FOARTE 
APROAPE DE NOI, DOAR CA 

TREBUIE SIMTITA CU INIMA 
DESCHISA, FARA SA FIE 

TRECUTA PRIN FILTRUL MINTII. 
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“SUPRAVIETUITORULUI”

ghidul
NE APROPIEM INCET-INCET DE MIJLOCUL LUI 2020 SI MULTI DINTRE 
NOI AU IMPRESIA CA NU AU FACUT NIMIC NOTABIL IN ACEASTA 
PERIOADA. SOCIAL DISTANCINGUL ESTE GREU DE GESTIONAT, MAI 
ALES DACA ESTI UN OM EXTROVERTIT SI SOCIALIZAREA PRIMEAZA 
PENTRU TINE.

text : Cristina Mircea
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1Universul te plaseaza intotdeauna in locul in care te-ai visat! Asa este! 
Totul tine de intensitatea cu care iti doresti un anumit lucru si de intentiile 

tale in legatura cu el. Trebuie sa nu uiti ca ochii sunt oglinda sufletului si 
nu te ajuta doar sa privesti inainte, ci sa-ti proiectezi ideile care DOAR PAR 
imposibile!

2Viata noastra e ca un joc de TETRIS! Aseaza piesele cum trebuie si nu 
va fi nevoie sa te plangi vreodata de ceva! (timp, energie, bani) Fiecare 

actiune, are o reactiune! Daca in prezent te concentrezi numai pe lucrurile 
bune, te vei bucura de abundenta in viitor.

3 Ti-ai trait la maxim ziua daca noaptea iti amintesti cel putin 3 lucruri 
interesante care s-au petrecut. Chiar daca stai in izolare, ocupa-ti timpul 

cu activitati interactive, noi, in familie, care sa te faca sa razi si sa inveti din 
fiecare zi cate ceva. Seara, inainte de culcare, gandeste-te la 3 lucruri care au 
facut ca ziua ta sa conteze.

4 Fii tu cel de la care oamenii se incarca cu energie pozitiva! Nu-ti priva 
familia de energia ta in aceasta perioada. Fa-i sa zambeasca, comunica, 

acum e momentul sa afle cata energie pozitiva ai acumulat in acesti ani.

5 Invata cate ceva de la fiecare om ce intra in viata ta! Nu exista 
coincidente! Intreaba-te mereu care e scopul oricarui tip de interactiune! 

Cand intrebi, Universul iti raspunde!

6 Parerea ta chiar conteaza! Trebuie sa ai curajul sa vorbesti! Aduna 
informatii despre un anumit subiect, nu te grabi sa judeci sau sa tragi 

o concluzie eronata, nu te lasa influentat de imprejurimi, iar dupa ce ti-ai 
format propria parere, sa nu-ti fie teama sa ti-o expui.

7 Pune accent pe solutie, nu pe problema! Faptul e consumat si nu poti 
reveni asupra lui. Mergi mai departe pentru a vedea luminita de la capatul 

tunelului.

8Anul 2020 va fi anul unor noi inceputuri! Ultima concluzie a fost 
asemenea unei profetii personale intrucat am ajuns la ea pe la sfarsitul lui 

2019. Anul acesta a fost ca un purgatoriu din care invata doar cine vrea. Totul 
tine de perspectiva!

Din fericire, observ ca am devenit mai empatici in ultima vreme, mai introspecti si timpul 
petrecut cu noi insine ne-a determinat sa proiectam obiective diferite fata de cele pe care le 
aveam inainte de carantina.

Va las in 

continuare, 

8 concluzii 

personale care 

m-au ajutat 

sa trec cu bine 

peste aceste 

luni ...

... OCHII SUNT OGLINDA SUFLETULUI SI NU TE 
AJUTA DOAR SA PRIVESTI INAINTE, CI SA-TI 

PROIECTEZI IDEILE CARE DOAR PAR IMPOSIBILE!



122

!CRESTE-TI 

NIVELUL

VIETII



123I U N I E  2 0 2 0

Dupa ce vei 

completa 

urmatorul 

chestionar, 

vei vedea 

minusurile 

din viata 

ta si apoi, 

vei face 

cunostinta 

cu sfaturi, 

care, te vor 

ajuta in 

privinta unei 

vieti mai 

bune!

energie

Iti lipseste energia in timpul zilei?

Ai prabusiri de energie dupa pranz?

Vrei sa te odihnesti sau sa dormi dupa ce te intorci de la serviciu?

Ai picioarele sau mainile reci?

Ai crestere de greutate chiar daca alimentatia ta nu se schimba?

Cati de „DA” ai bifat?

somn

Iti este greu sa mergi la culcare?

Te trezesti in timpul noptii?

Iti este greu sa adormi daca te-ai trezit?

Exista lumini exterioare sau zgomote care iti intrerup somnul?

Te simti extenuata dimineata?

Cati de „DA” ai bifat?

pofte

Ai pofta mare de anumite alimente?

Daca da, acestea sunt pe timpul noptii?

Daca nu ai mancare, acest lucru te face sa te gandesti la ea?

Ti se schimba poftele in timpul lunii?

Ai un colt secret (doar al tau!) pentru poftele dulci?

Cati de „DA” ai bifat?

DACA AI RASPUNS LA DOUA SAU MAI MULT INTREBARI DIN FIECARE 
SECTIUNE, CITESTE IN CONTINUARE SFATURILE CARE TE VOR AJUTA SA ITI 

IMBUNATATESTI VIATA, PE FIECARE CATEGORIE!
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Creste-ti energia!

ALEGE CELE MAI BUNE ALIMENTE!
Principala sursa de energie este obtinuta de la alimentele 

pe care le consumam. Cu toate acestea, majoritatea celor 
dintre noi, nu vad mancarea in termeni care sa ii intereseze 
cat de repede sau cat de incet primesc energia respectiva. 
Daca te gandesti la mancare cu eliberare rapida, medie 
sau inceata de energie, alegerile tale difera. O masa cu o 
energie rapida iti va da un impuls de energie care se va 
stinge destul de repede si ti se va face foame destul de 
repede. Daca vrei sa pierzi kilograme, sa te simti relaxata, 
calma si sa ai parte de o energie echilibrata, mergand pe 
pe alimente cu eliberare imediata de energie ca cereale 
rafinate, ciocolata cu lapte, paste, produse de patisere, 
nu reprezinta cea mai buna alegere. Daca vei consuma 
carbohidrati dupa, mergi pe cei cu eliberare pe o perioada 
mai indelungata, acestea incluzand linte, quinoa, hrisca, 
legume.

RESPIRA BINE!
O energie care nu prea este luata in seama dar care are 

un aport substantial in viata noastra este oxigenul. Aerul pe 
care il respiri iti ofera viata, oamenii care sunt stresati si/sau 
tind sa fie sedentari, respira mai putin si inspira doar putin 
cand o fac.

Incearca sa iti incepi ziua cu un exercitiu de respiratie! 
Imediat ce te trezesti, ia cinci respiratii profunde, inspirand 
4 secunde si expirand 5 secunde. Seteaza-ti telefonul sa iti 
aminteasca sa faci acest lucru in fiecare ora, mai ales daca 
ai munca de birou!

CAUTA SOARELE!
Expunerea la soare este esentiala pentru vitamina D! 

Daca te simti fara energie, e posibil sa nu ai parte de stat 
in soare suficient, o doza zilnica recomandata fiind una de 
30 de minute. Acum este si mai ok avand in vedere vremea 
frumoasa si zilele mai lungi, astfel ca nu ai niciun motiv sa 
nu te bucuri de o scurta plimbare pe afara; poate fi dupa 
serviciu, poate fi la pranz cand mergi sa mananci, etc. Si 
cum temperaturile tind sa creasca, daca iesi de 6 ori timp 
de 5 minute, ti-ai atins scopul, dar, trebuie sa tii cont si 
de efectele negative ale razelor solare asupra pielii, asa ca 
aplicarea unor lotiuni/ creme cu factor de protectie solara, 
este absolut necesara.

Somnul

FA-TI CAMERA INTUNECOASA!
Pentru un somn de calitate, camera trebuie sa fie 

intunecata complet. Chiar daca ochii ar putea sa fie inchisi, 
ei vor „simti” lumina, ceea ce poate impiedica creierul sa se 
relaxeze pe deplin intr-un somn profund sau te poti trezi 
prea devreme. Incearca sa folosesti draperiile intunecate de 
la geamuri sau masca pentru ochi, daca locuiesti undeva 
unde luminile de afara sunt vizibile in camera.

EVITA EM
Calculatorul, telefonul, router-ul wifi, produc un camp 

electromagnetic (camp EM), care, chiar daca este mic, 
poate intrerupe semnalele creierului si perturba calitatea 
somnului. Incearca si elimina toate calculatoarele, 
telefoanele, echipamentele electrice din camera de dormit 
si inchide si router-ul wifi daca esti in alta camera.

OPRESTE SUNETUL!
Alaturi de lumina, sunetul iti poate tine creierul foarte 

stimulat. Sistemul tau de monitorizare a pericolului poate 
interpreta sunete nevinovate, fie ca e o masina care trece 
sau un caine care latra. Chiar si o scurta trezire iti poate 
afecta repararea, recuperarea si pierderea greutatii. Iar daca 
aceste lucruri te deranjeaza, foloseste dopuri pentru dormit, 
care te vor proteja in mod corespunzator de anumite 
zgomote!
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Poftele

DESCURCA-TE CU DEFICIENTELE!
Anumite pofte sunt generate de o deficienta a anumitor 

vitamine si minerale esentiale si cu toate acestea, tindem 
sa continuam consumul alimentelor gresite pentru 
reechilibrarrea acestor probleme si a crea in viitor, altele 
noi. Magneziul de exemplu, te ajuta sa te relaxezi, iar 
ciocolata contine magneziu, poate de aceea ti-o si doresti. 
Dar, ciocolata contine de asemenea multe zaharuri, ceea 
ce poate duce la fluctuatii de zahar in sange, care, in timp, 
pot provoca rezistenta la insulina.

STABILIZEAZA-TI ZAHARUL DIN SANGE!
Trebuie ca atentia ta sa se indrepte catre consumul de 

carbohidrati si proteine complexe la inceputul zilei, lucru 
care te va ajuta sa iti reduci sansa de a dori sa-ti umpli 
ziua cu alimente pline de zaharuri simple mai tarziu. 
Acest tip de alimente, au tendinta de a provoca fluctuatia 
hormonilor, creand o anumita stare de haos in randul 
acestora.

TESTEAZA-TE DE PARAZITI!
Un alt lucru trecut cu vederea este existenta parazitilor 

interni, ei fiind mai comuni decat stim. Pe langa paraziti, 
exista si o supraaglomerare a bacteriilor, virusi sau drojdii 
precum Candida, care te poate pacali ca iti doresti zahar 
cand tu de fapt nu ai nevoie de asa ceva. Testandu-te in 
acest sens, te va ajuta sa stii exact cum stai la acest capitol, 
iar un bun medic te va ajuta cum sa scapi de ele. Anumite 
ierburi si suplimente cum ar fi pelinul, uleiul din semintele 
de grapefruit, acidul caprilic si oregano, pot ajuta la a 
scapa de acestea.

MANANCA PUTIN SI DES!
Un mod simplu de a controla aceste pofte este sa 

mananci putin si des, lucru care se poate face consumand 
alimente cu eliberare treptata de energie. Acestea iti vor 
da senzatia de plinatate si satietate si iti vor taia pofta de 
a consuma alimentele nesanatoase. Incearca sa mananci 
cate ceva cu grasimi sanatoase si proteine la fiecare 3-4 ore!

DEZVOLTA-TI O RUTINA!
Aceasta se refera la somn, somnul putand afecta poftele 

pe care le simti de multe ori. Daca esti obosita tot timpul 
din cauza somnului deficitar, vei simti nevoia sa mananci 
alimente zaharoase si bauturi pentru energie. Daca vei 
merge la culcare undeva pe la orele 10.30 - 11 si apoi sa 
te ridici la orele 6.30 - 7, acest lucru iti va sustine ritmul 
circadian, ceea ce va duce la o mai buna energie in timpul 
zilei si la reducerea sau inexistenta anumitor pofte.

RELAXEAZA-TI SISTEMUL NERVOS SIMPATIC!
Uitandu-te noaptea tarziu la calculator, televizor sau pe 

telefon, iti pune creierul intr-o stare de alerta foarte mare, 
mai ales daca urmaresti filme sau orice altceva care te tine 
cu sufletul la gura. Acest lucru face ca odihna si somnul sa 
aiba de suferit si este indicata oprirea a tot ce inseamna 
calculator, telefonul in modul „silentios”. Este indicata 
purtarea unor ochelari portocalii sau rosii cand te uiti la 
TV, pentru ca lumina albastra sa nu poata interfera cu 
productia de melatonina, hormonul care te ajuta sa dormi.

SIMTE-TE BINE INAINTE DE CULCARE!
Stresul zilnic sau oricare stres pe termen lung poate 

impiedica somnul. Incearca sa scrii 5 lucruri pozitive din 
ziua respectiva, lucruri pentru care te simti recunoscatoare, 
indiferent ca sunt mici sau mari. Aceasta actiune iti 
concentreaza mintea pe lucrurile pozitive, ceea ce te 
seteaza sa dormi mai bine.

Este indicat de asemenea, sa elimini toate lucrurile 
neplacute care ti s-au intamplat in ziua respectiva. Daca 
cineva te-a suparat, incearca sa constientizezi ca nu are 
rost sa fii suparat pe respectiva persoana, furia si supararea 
afectandu-te in mod direct, in primul rand - pe tine. Si nu 
ai nevoie de asa ceva, pentru ca tu iti doresti o viata linistita 
si fara stres, asa ca, lasa-ti gandurile si emotiile negative sa 
treaca!
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lucreaza 
la varianta 
ta ... 
calma!

Dezordinea din viata ta, iti aduce mai multa dezordine/ confuzie 
in minte si valorificand chiar si un mic spatiu din casa ta, te poti 
bucura de un sentiment de seninatate.

Indiferent unde traiesti, fie ca este vorba de o camera, un apartament cu 2-3 camere sau o casa cu 8 
camere, din nefericire, daca esti o persoana dezordonata si nu ai o anumita ordine a lucrurilor, acest lucru 

se va reflecta in aspectul fiecarui spatiu in care locuiesti. Si indiferent care este stilul adoptat, fie ca este 
clasic sau minimalist, aceasta dezordine se poate vedea oricum. Evident ca ai toate scuzele la tine si faptul 

ca nu ai luat masuri in aceasta privinta - are argumentele sale.
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Dezordinea, conform 
specialistilor, se 

datoreaza deciziilor 
intarziate sau 

amanate. Iar daca 
nu reusesti singura 

sau cu ajutorul 
partenerului sa aduci 

in spatiul in care 
locuiesti, putina 

ordine, atunci poate 
ca ar trebui sa iei in 
calcul, apelarea la un 

specialist. Dar pana 
una alta, ar trebui 

identifici factorii care 
se pare ca au fost 

gasiti vinovati pentru 
dezordine.

Cum? Vedem in 
continuare!

3 Lucruri facute sa te 
inveseleasca

Acestea includ haine, accesorii, 
diverse potiuni minune. Probabil nu 
ai nevoie de aceste lucruri, dar pot fi 
usor de cumparat si iti completeaza 
nevoile in scurt timp. Si cu cat mai 
des faci acest lucru, cu atat mai scurta 
este placerea. Trebuiesc gasite noi 
modalitati de a te face sa te simti mai 
bine; iesirile cu prietenii, cititul unei 
carti bune, vizionarea unui film, sunt 
modalitati mult mai bune de a suplini 
existenta fizica a unui anumit lucru.

4 Lucruri considerate ca a fi 
valoroase

Aceasta poate fi o problema delicata 
pentru anumite persoane. Si acest 
lucru se intampla deoarece majoritatea 
considera ca lucrurile pe care au dat 
multi bani, sunt cu adevarat pretioase 
si nu se pot debarasa de ele; in caz 
contrar, s-ar considera o risipa. Daca 
ai de exemplu in dulap ceva pe care 
nu il utilizezi, nu poti vinde, nu poti 
lua niciun ban pe el, nu merge refacut, 
aceasta este intr-adevar o risipa. Cea 
mai buna solutie este sa i-l oferi cuiva 
care are nevoie de respectivul lucru, 
asta ca sa nu-l arunci. Mai mult decat 
atat, majoritatea au avut acel lucru la 
valoarea lui, asa ca, acum, mai putin 
conteaza daca a fost scump sau nu. Tu 
deja ai cumparat acel articol, asa ca 
„pierderea” este in trecut; ceea ce poti 
face acum este sa te asiguri ca deciziile 
in privinta viitoarelor achizitii sunt 
corecte.

1 Articole daruite
Acestea pot fi orice, de la cadouri 

de ziua de nastere la obiecte mostenite 
si pe care, ne simtim cumva datori sa 
le pastram. Acestea sunt deseuri mari 
pe care le pastram si nu le folosim 
niciodata, dar gandindu-ne ca le 
vom folosi candva, le pastram. Iar in 
privinta articolelor mostenite vine cea 
mai grea parte, pentru ca sentimentul 
de vinovatie este unul mai mare daca 
le-ai arunca. Si ai putea sa te intrebi 
daca de exemplu, ti-ar placea la randul 
tau sa le dai propriilor copii ceva sa 
le pastreze si sa se simta si ei la fel de 
vinovati?

Pentru a solutiona cumva acesta 
problema ai putea incepe sa oferi 
anumite lucruri membrilor familiei 
daca crezi ca si le-ar dori; o alta 
solutie ar fi aceea de a le fotografia, 
pentru a le pastra in format digital. 
Pe de alta parte, daca este vorba de 
bijuterii, mobilier (sau orice altceva 
poate suferi transformari), le poti gasi, 
(re)transforma pentru a le purta sau 
folosi.

2 Lucruri pentru o 
„versiunea mai buna a ta”

Acestea includ obiecte pentru 
exercitii fizice, piese vestimentare 
prea mici sau pe care nu le-ai mai 
folosit de luni/ ani de zile, carti de 
gatit (internetul il ai pe telefon!), 
diverse elemente care fac parte din 
proiecte de care nici nu te-ai apucat ... 
Constientizeaza faptul ca trebuie sa te 
desparti de lucrurile pe care chiar nu le 
folosesti! Vinovatia despre terminarea 
sau inceperea proiectelor te trag in jos 
si atarna greu, motiv in plus sa scapi 
de aceste sentimente de vinovatie.

Cu fiecare proiect sau pasiune care 
apar in viata ta, incearca sa imprumuti 
anumite lucruri sau sa folosesti 
biblioteca, pana in momentul in care 
esti sigur ca vor fi parte din viata ta. 
Nu trebuie sa mai cumperi lucruri 
pentru viitor care sa te oblige sa-ti 
spui ca „ar trebui” sa faci respectivele 
proiecte! Nu pastra obiecte daca nu 
ai certitudinea ca vor face parte cu 
adevarat din viata ta!
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5 Evitarea, amanarea
Amanarea este considerata cel mai 

bun prieten al dezordinii, lucru care se 
vede initial in tot ceea ce fac anumite 
persoane, de la amanarea unor plati 
chiar daca banii nu sunt o problema, 
amanarea unor actiuni fara motive 
bineintemeiate. Aceste manifestari 
cresc si dau nastere unei probleme si 
mai mari, care devine din ce in ce mai 
grea si dificil de gestionat.

Evitarea devine astfel din ce in ce 
mai costisitoare, fie ca vorbim de 
bani sau alte consecinte nefavorabile; 
de asemenea, aceste consecinte pot 
atrage altele: ratarea unor evenimente, 
oportunitati si toate din cauza unei 
organizari deficitare. Amanarea unor 
actiuni cu adevarat importante pentru 
viata ta in detrimentul altora pe care 
le vrei realizate doar ca iti plac pe 
moment sau din diverse ambitii, au 
rolul de a-ti aduce in viata multa 
dezorganizare si haos.

6 Articole sentimentale
Cutiile copiilor intra in mare 

parte in aceasta categorie, acestea 
putand contine cateva fire de par, 
primele desene (mazgalituri), primele 
carti de scoala, primul dinte de lapte 
cazut si exemplele pot continua. Primul 
lucru pe care il poti face este acela de 
a revedea periodic ce contine cutia; 
poti tine o astfel de cutie aproape de 
tine, iar in momentul in care se umple, 
o poti depozita intr-un loc in care nu 
ocupa spatiu in camera (pod, garaj).

Iar cand se aduna aceste cutii 
in numar mai mare, poti revedea 
continutul acestora impreuna cu copii 
daca e posibil, pentru ca ei, pana la 
urma, vor dori ce anume sa pastreze si 
ce nu. Doar ca, din ce s-a vazut pana 
acum, parintii sunt cei care pastreaza 
cele mai multe, lucru care este absolut 
normal.

CUM POTI SCAPA DE DEZORDINE ...

Sorteaza!
Da la o parte si elimina toate lucrurile, apoi sorteaza-le pe trei 

categorii: de pastrat, de reciclat, de donat/ pentru vanzare. In privinta 
vanzarii, trebuie sa faci acest lucru doar daca l-ai facut inainte; fa-ti 
fotografii la lucruri si aseaza-le unde unde le vei tine temporar! Daca vrei 
sa pastrezi un anumit articol, trebuie sa iti pui aceste intrebari:

 e S t e  r e l e v A n t  p e n t r u  v i A t A  A c t u A l A ?
 c r e e A z A  o  e m o t i e  p o z i t i v A ?
 e S t e  f o l o S i t o r  S A u  f r u m o S ?

Daca raspunsul este NU la cele trei intrebari, scapa de lucrul 
respectiv! 

Pentru fiecare din cele trei categorii, trebuie sa ai o cutie sau o punga mai 
mare in care sa le depozitezi! Pune eticheta la fiecare sa stii care ii este 
destinatia! Toate aceste activitati vor face ca procesul final sa fie mult 
mai usor.

Organizeaza!
In momentul in care ai ramas cu ceea ce ai ales sa pastrezi, incepe 

organizarea propriu zisa, asta fiind partea distractiva. Dulapurile cu 
sertare sau cele pe care le poti refolosi sunt de un mare ajutor, iar o buna 
organizare incepe cu asigurarea unui „camin” fiecaruia dintre lucrurile 
de care ai nevoie. Iar daca vizualizarea ta iti este la indemana, vei sti ce 
anume ai si vei putea astfel sa eviti achizitionarea duplicatelor pe viitor 
sau a lucrurilor care nu sunt necesare.
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c
i nca de la cele mai mici varste suntem intrigati de ideea de curaj, pe care o vedem 

la supereroi, la figuri istorice si in anumite cazuri si politice. In mare parte, ideea 
de curaj in societatea actuala, are anumite standarde si se refera in principal la 

actiunea de a lua in piept viata si a castiga! Pentru anumite persoane, aceasta idee 
impiedica capacitatea de a aprecia semnificatia si impactul micilor schimbari, iar in 
realitate, curajul poate nu este atat de mare pe cat este perceput.

Poti fi genul de persoana care te zbati in fiecare zi pentru un anumit scop, iar 
in cazul in care nu iti sunt apreciate eforturile, a continua este foarte dificil. Dar, 
daca stai sa constientizezi si sa analizezi toata situatia per ansamblu, e posibil sa iti 
dai seama ca nu mai continui, din cauza ... fricii sau a altor factori. A constientiza 
acest lucru reprezinta un progres, iar acele momente de cumpana, le poti „specula” si 
transforma in oportunitati, care sa te ajute sa iti indeplinesti scopul si fac parte din 
ceea ce inseamna a fi curajos.

Curajul se exprima in multe moduri. Pentru unii este acea actiune de a se arunca 
in necunoscut, pentru altii este o suma/ acumulare de actiuni care ii motiveaza sa 
treaca la urmatoarea etapa (10 minute antrenamente zilnic, gatit sanatos, etc), asta in 
ciuda sentimentului de disconfort. Si orice mic pas, fiecare mica victorie, contribuie 
la atingerea scopului propus si a realizarii marilor schimbari din viata ta.

MODURI DE A RASPUNDE CURAJULUI CARE VINE DIN INTERIOR
 
1 Identifica ce este cu adevarat important pentru tine! Pune-te primul in lista ta de 
prioritati! Pentru ce merita sa lupti? Sanatate? Liniste? Din momentul in care stii ce 
vrei, poti incepe sa identifici actiunile care sustin aceste valori si nevoi.
2 Accepta disconfortul! Nimic important (sau aproape nimic!) nu vine usor! Efortul 
poate insemna cateodata durere si suferinta, dar nu ceva de care trebuie sa iti fie frica. 
Cateodata trebuie sa ai conversatii dure cu oamenii, alteori trebuie sa faci eforturi 
fizice mari sa iti incordezi musculatura pentru a duce la capat setul de exercitii. 
Oricum ar arata disconfortul, el te ajuta sa iti construiesti/ intaresti mintea si corpul.
3 Identifica micile actiuni care se adreseaza celor mai mari temeri! Acest lucru 
ajuta la construirea unui sens al posibilitatii. Daca de exemplu, iti doresti sa scapi 
de kilograme dar toate eforturile si tot ce ai de facut pare extrem de dificil si te 
face sa te simti tematoare sau deprimata, indreapta-ti atentia catre ziua urmatoare, 
identifica actiunile asupra carora ai control si lasa restul pentru atunci. Incearca sa 
ramai prezenta in ziua de astazi, sa constientizezi ca totul se intampla si se realizeaza 
etapa cu etapa, iar daca te ajuta, te poti folosi de ceea ce a spus Ghandi: „Cand ma 
culc mor si cand ma trezesc am renascut”.

3

urajul
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M
ajoritatea celor dintre noi stiu ca nu a fost niciodata 
mai usor ca acum de a gasi ceva sau pe cineva 
online, lucru extrem de util. Mai mult decat atat, 
marile companii se folosesc de retelele sociale 
pentru a-si face o idee despre viitorii angajati, asa 
ca, este foarte important ceea ce lasi la „vedere”. 
Este important ca ceea ce postezi si arati, sa existe 
pe canalul corect, prezenta ta pe internet trebuind 
sa fie una adecvata.

(re) BRAND TU!
UN NOU LOC DE MUNCA, O 

NOUA INCERCARE PENTRU TINE. 

CREZI CA ESTI PREGATITA SA FACI 

FATA ACTUALELOR CERINTE? AI 

LUAT IN CALCUL CE SE SPUNE IN 

ACEST ARTICOL?
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Ai trimis CV-ul, este programata ziua in care vei 
sustine interviul, doar ca trebuie sa fii constienta 
ca angajatorul tau are deja o opinie formata in 
privinta ta, daca a gasit informatii despre tine pe 
internet. Si trebuie sa fii sigura ca ceea ce gasesc, 
ii multumesc. In functie de locul de munca, este 
importanta si platforma pe care te afli si cum te 
prezinti, mai ales daca este un loc de munca ce 
implica intr-o anumita masura comunicarea.

Prezenta ta pe internet, daca tii la 
imaginea ta si iti doresti un loc de munca 
serios, trebuie sa reflecte ceea ce este 
relevant pentru activitatea ta profesionala 
si sa fie in acord cu ce cauta angajatorii. Ai 
putea sa iti conturezi imaginea despre tine 
si ceea ce este „la vedere”, doar tastandu-
ti numele pe Google si vazand ce iti apare. 
In functie de acest lucru, mai poti lucra la 
schimbarea in bine a imaginii tale.

In mod normal, fiecare platforma sociala 
cunoscuta isi are rolul sau. Instagram 
este pentru fotografii, Facebook pentru 
prieteni, Twitter pentru stiri si meme-uri, 
chiar daca fiecare dintre acestea incearca 
sa castige tot mai mult atentia prin 
diversificarea si imbunatatirea serviciilor. 
Doar ca, atunci cand vrei sa faci un pas mai 
mare in cariera ta profesionala, trebuie sa 
te asiguri ca totul este in acord cu tine, cu 
ceea ce faci si reprezinti.

Cand vorbim de anumite locuri de 
munca sau pur si simplu de locuri unde 
se cere creativitate, esti incurajata sa ai 
opinii si se spera ca acestea sa fie cat mai 
interesante si relevante. Doar ca, mai ales 
in aceste situatii, trebuie o mare atentie din 
partea ta in privinta opiniilor, in privinta 
limbajului folosit si a diverselor afilieri. 
Iar daca nu esti multumita de ceea ce ai 
postat sau ce este la vedere in privinta ta, 
le poti sterge fara nicio problema, inainte 
de a incepe sa-ti cauti un loc de munca. 
Trebuie sa fii constienta de faptul ca in 
zilele de astazi, angajatorii fac cercetari 
pe retele sociale, fie ca unele sunt mai 
superficiale sau altele minutioase.

Trebuie sa vezi daca opiniile exprimate 
de tine nu se duc intr-un extremitate 
care nu este cea mai potrivita, mai ales 
ca este dificil cateodata in a te opri sa-ti 
exprimi opinia. Doar ca, exista o anumita 
limita intre profesionist si adecvat, pe care 
trebuie sa o identifici si sa o respecti. Un 
lucru de care trebuie sa fii constienta cand 
postezi sau cand faci o reevaluare a ceea 
ce ai postat, este acela de a evita opiniile 
negative sau care duc in aceasta directie; 
niciun recrutor nu isi doreste sa angajeze 
pe cineva care emana vibratii negative.
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De asemenea, cand realizezi un proiect sau esti implicat in ceva anume, fii sigur 
ca acest lucru este vizibil in social media, pentru a arata ca esti o persona implicata 
si proactiva. Si orice ai face in timpul liber, fie ca practici un sport sau mergi in 
vacanta in anumite locuri exotice, poti arata faptul ca esti o persoana determinata, 
activa, dornica de experiente noi si care poate straluci in orice ipostaza.

In medii sanatoase, angajatorii incurajeaza candidatii sa fie prezenti digital, 
sa ii stie bine conectati sociali si faptul ca inteleg fiecare canal social in parte. 
Platformele online sunt esentiale daca doresti sa arati cat de angajat esti in ceea 
ce faci. A scrie sau a posta despre anumite tendinte din domeniu, ce se intampla 
in domeniul tau, arata un interes real.

Un alt mic secret este acela de a adopta anumite obiceiuri sau politici specifice 
companiei la care lucrezi sau la care iti doresti sa lucrezi. Daca printre prieteni ai 
mai multe persoane care lucreaza in cadrul companiei la care ai aplicat si aveti 
puncte comune sau aveti discutii care se integreaza in obiectul activitatii, acest 
lucru este iarasi un avantaj mai mare si un plus pentru tine. Conform expertilor, 
de exemplu, profilul perfect pe Instagram este acela in care se imbina viata 
personala cu realizarile impresionante ale carierei. Si este mult mai bine pentru 
un angajator ca atunci cand analizeaza CV-ul, acesta sa fie completat de imaginea 
personala; iar a avea conturi separate - unul profesional si altul personal, poate 
lasa o impresie ciudata ...

Iar daca de exemplu, iti place sa faci anumite lucruri pe care le afisezi prin 
fotografii si comentarii si iti depui CV-ul pentru un loc de munca care nu are cu 
nimic de a face cu aceste lucruri, ai pornit deja cu stangul. Ar insemna sa faci ceva 
ce nu iti doresti cu adevarat, ar insemna sa nu fii tu insuti, ceea ce nu este de dorit 
nici pentru tine si nici pentru angajator.

Daca vrei sa te pliezi si mai bine pe 
locul de munca dorit, trebuie sa fii cu 
totul de acolo. Daca la locul de munca 
dorit se imbraca intr-un anumit 
mod cei ce lucreaza - smart casual 
- la fel trebuie sa ai si tu fotografia 
pe Linkedln. Pe langa faptul ca vei 
parea candidatul ideal, vei fi acea 
persoana care isi prezinta munca in 
cea mai buna lumina posibila. Acest 
lucru poate fi bun din orice punct de 
vedere, de la impartasirea proiectelor 
cu care lucrezi, pana la conectarea cu 
oamenii potriviti. Candidatul ideal ar 
trebui sa fie autentic, profesionist 
si activ pe retelele sociale, atat cu 
imaginea cu care se prezinta, cat si 
pentru compania respectiva. Daca 
ai o pagina profesionala, trebuie sa 
fii o persoana activa! Si in acest caz, 
trebuie sa ai si un numar decent de 
persoane ca prieteni sau cu care esti 
in contact; pe de alta parte, daca nu 
ai multi prieteni, iarasi poti ridica 
semne de intrebare.
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Stresul  ne 

poate face 

sa devenim 

niste persoane 

extrem de 

antipatice , 

nu ne lasa 

sa dormim, 

devenim 

temperamentali , 

dar de 

asemenea ,  ne 

afecteaza in 

mod direct 

corpul .  In 

continuare , 

avem cateva 

semne fiz ice 

comune ,  pe 

care le putem 
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Te simti obosita, ai senzatie de greata si te confrunti 
cu o sensibilitate extrema la lumina si sunet, iar 
migrenele pot fi amestecate. Stresul este un 
declansator binecunoscut al migrenelor, existand 
persoane afectate in timpul perioadei stresante, la fel 
cum exista si persoane care au migrene de „weekend” 
sau dupa perioada de stres.
Solutionare
Ai putea scapa de aceste probleme, pur si simplu stand 
intr-o camera intunecata avand liniste, prin aplicarea 
unor comprese reci sau calde. Ai putea incerca mici 
cantitati de cofeina sau poti lua ibuprofen; un medic 
specializat ti-ar putea recomanda sa iei triptani.

PIELE

Poti avea cosuri exact ca in perioada adolescentei; 
cand esti stresat, esti mult mai susceptibila la astfel 
de probleme, din cauza productiei de corticosteroizi. 
Acesti hormoni modifica cantitatea productiei de 
sebum si suprima sistemul imunitar, ingreunand lupta 
celulelor impotriva bacteriilor care produc acneea.
Solutionare
Ai putea incerca peroxid de benzoil, un retinol sau 
retinoid; iar cand este cazul, un dermatolog poate 
prescrie medicamente orale.

UNGHII

Unghiile si varfurile unghiilor sunt ciobite, cojite, 
agata, la fel de bine cum poti avea linii sau pete albe. 
Acest lucru este cauzat de oprirea productiei de 
keratina, situatie identica cu cea a pierderii parului din 
aceeasi cauza.
Solutionare
Incearca un tratament pe baza de biotina!

SPATE, GAT, UMERI

Te simti brusc ca de 90 de ani, cu durere oriunde in 
corp. Unii oamenii simt dureri in partea inferioara a 
spatelui, altii in gat; difera de la persoana la persoana. 
Spasmele, crampele, incordarea si durerea generala, 
toate tind sa se declanseze cand persoana respectiva 
este anxioasa.
Solutionare
Pentru a gasi solutionari in aceasta privinta, intai de 
toate trebuie sa iti evaluezi pozitia corpului: cum stai 
jos, cum stai intins, cum mergi, cum te asezi. Intreaba-
te cat de ergonomic stai. Poti de asemenea apela la 
ibuprofen sau naproxen, terapii cu gheata sau caldura; 
daca disconfortul persista, e posibil sa fie nevoie de 
terapie fizica.
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PAR

Firele tale de par devin brusc fragile si vei gasi o 
cantitate neopbinuit de mare de par dupa ce te 
speli pe cap, dar si in peria de par. Cand corpul este 
stresat, glandele suprarenale produc corticosteroizi, 
care pot opri producerea de keratina. Din nefericire, 
avem tendinta de a vedea schimbarile la par, dupa 
aproximativ 6 luni dupa stresul acut.
Solutionare
Incearca sa iei un supliment cu vitamina B, cum ar 
fi biotina. Este eficient, iar 5 miligrame zilnic sunt 
suficiente pentru o femeie care intampina astfel de 
probleme.

MAXILAR

Poti avea parte de o durere ascutita in maxilar cand 
vorbesti sau cand mesteci, dar si un anumit „clic” 
neobservabil cand deschizi larg gura. Este vorba de 
articulatia temporomandibulara care poate fi cauzata 
de macinarea cronica a dintilor, o reactie comuna la 
stres.
Solutionare
Medicamentele antiinflamatoare si pentru durere pot 
ajuta cazuri usoare sau chiar poti consulta medicul 
stomatolog pentru orice eventualitate. In anumite 
situatii, injectiile cu Botox s-au dovedit utile.

INTESTIN

Nu e deloc placut, dar stresul poate provoca diaree, si 
asta datorita conexiunii directe dintre creier si tractul 
gastrointestinal, cel din urma fiind de multe ori numit 
cel de-al doilea creier.
Solutionare
Poti merge pe o alimentatie usoara, cu alimente 
bogate in probiotice cum ar fi anumite iaurturi si 
kefirul. Ai putea incerca Pepto - Bismol sau Imodium 
pentru rezolvarea acestei probleme.

OVARE SI UTER

Cand esti stresata, corpul tau trimite un mesaj 
sistemului reproductiv ca acesta nu este un bun 
moment pentru a concepe/ creste un om. Astfel, atat 
hormonii cat si ovulatia vor avea de suferit si nu isi vor 
indeplini functiile in mod obisnuit.
Solutionare
Trebuie redus stresul per total, fie prin meditatie, 
exercitii fizice, alimentatie, somn, cel din urma fiind 
cel mai bun remediu. De asemenea, poti consulta 
si un medic ginecolog, daca perioadele tale sufera 
modificari.
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PUTEM CONSTRUI

UN CREIER

MAI SANATOS?

Daca iti doresti sa ai 

parte de o rezistenta 

emotionala mai 

puternica, sa fii mai 

inspirata la locul de 

munca in privinta 

deciziilor bune, sa ai 

parte de o reducere 

a riscurilor de boli 

neurologice, trebuie 

sa detii un creier 

sanatos. Cum? Vezi 

in continuare ...

Mergem la sala pentru ca stim cat de mult inseamna acest lucru 
pentru corpul nostru. Ne demachiem si ne ingrijim pielea in 
fiecare seara pentru a arata cat mai bine. Doar ca uitam ceea 

ce este mai important: creierul nostru! Adaugand cateva obiceiuri 
sanatoase in rutina noastra, putem avea parte de imbunatatiri 
substantiale in toate domeniile vietii noastre, pana la o varsta inaintata.

S o m n u l

Primii pasi pentru un creier mai rezistent si o mai buna sanatate 
mentala incepe in pat, lipsa somnului facand ravagii in privinta 
bunastarilor emotionale si a luarii deciziilor. Inainte ca tehnologia, mai 
precis - lumina albastra, sa intre atat de mult in viata noastra, oamenii 
erau activi in timpul zilei cand lumina era una naturala, iar seara si 
noaptea erau mult mai odihniti. Organismul nostru functioneaza foarte 
bine in acest ritm circadian, dar din nefericire, viata moderna face acest 
lucru din ce in ce mai dificil. Orele multe de munca, toate gadget-urile si 
ritmul alert al vietii moderne, fac simpla si naturala misiune de a dormi, 
ceva dificil si pretios; de aceea, somnul trebuie sa redevina una din 
principalele noastre griji!

Inainte de a merge la serviciu sau inainte de pranz, incearca sa 
petreci 20-30 de minute in lumina naturala, lucru care te va repozitiona 
in acest ritm circadian; daca vremea nu este cea mai potrivita, a 
deschide fereastra ajuta intr-o buna masura.

PENTRU A TE 

BUCURA DE 

O ODIHNA 

ADECVATA, 

TREBUIE SA AI O 

RUTINA PE CARE 

SA O RESPECTI 

ZILNIC, ...
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Trebuie de asemenea sa 
identifici daca esti o persoana 
care doarme mult sau putin. Daca 
noaptea dormi 6-7 ore, acest 
lucru inseamna ca nu ai nevoie 
de mult somn, iar daca te simti 
cat de cat om cu un minim de 8 
ore, inseamna ca esti o persoana 
care are nevoie de mai mult somn. 
Ceea ce trebuie sa retii de aici este 
faptul ca nu trebuie sa petreci mai 
mult timp in pat decat ai nevoie. 
Daca intri in pat seara la 10, dar 
nu ai de gand sa adormi la 11.30, 
mai bine nu o mai face! Pe de alta 
parte, din moment ce te-ai trezit 
dimineata, nu are rost sa o mai 
lungesti foarte mult. Oricare din 
cele doua situatii te scoate din 
ritmul tau natural!

Pentru a te bucura de o odihna 
adecvata, trebuie sa ai o rutina 
pe care sa o respecti zilnic, sa ai 
parte de somnul de noapte intr-o 
camera destinata doar acestui 
scop si relatiilor intime. Patul si 
pernele trebuie sa fie confortabile; 
uita-te la televizor, citeste ceva, 
orice obicei ai tu care face 
trimitere catre somn! Aici intervine 
o asociere psihologica, aceea ca 
patul este locul destinat odihnei.

Alcoolul trebuie evitat cu cel 
putin 2-3 ore inainte de culcare 
si chiar daca ai impresia ca te 
adoarme mai bine, somnul nu 
este unul de calitate; cafeaua 
trebuie si ea evitata dupa a doua 
jumatate a zilei. Orice dispozitive 
care lumineaza trebuiesc inchise 
cu cel putin o ora inainte de somn, 
sau daca folosesti un smartphone, 
mergi pe optiunea odihnitoare a 
ecranului - ideal ar trebui sa nu 
ai contact cu el inainte de somn. 
Daca iti vin ganduri ingrijoratoare 
inainte de somn, cel mai bine 
este sa ti le notezi; se creeaza o 
anumita confesiune psihologica, 
care relaxeaza si care te va sigura 
ca nu vei uita de probleme si le vei 
rezolva.

M a i  m u l t  s t r e s

Nu, nu glumim, pentru ca stresul 
este necesar in viata noastra; si 
vorbim de un stres la care trebuie 
toti sa ne expunem, cunoscut sub 
numele de hormeza. Daca ne 
dam noua insine destul timp sa ne 
recuperam de la hormeza, acest 
lucru ne va ajuta sa dezvoltam mai 
multa rezistenta. Concret, acest 
lucru se „traduce” prin faptul ca 
atunci cand seful te va apostrofa 
sau te vei certa cu un amic, vei face 
fata mult mai usor; mai mult decat 
atat, tot acest proces este asociat 
cu o sanatate mai buna in general.
CUM TE POTI EXPUNE HORMEZEI?

Facand exercitii fizice la inceput, 
prin aplicarea unei presiuni 
controlabile asupra muschilor, 
corpul raspunzand prin stimularea 
procesului de reparare, ceea 
ce duce la muschi mai puternici 
si capabili de a tolera aceeasi 
cantitate de stres in viitor, 
asta dupa un timp suficient de 
recuperare. De asemenea, sauna 
iti ofera o frumoasa hormeza.

Cand te „antrenezi” pentru 
hormeza, creierul iti va indica 
faptul ca este fortat sa asimileze 
noi informatii si facand acest lucru, 
va creste. A invata o noua limba 
straina, o noua miscare de dans, 
orice altceva nou, iti ofera un 
sentiment de mare satisfactie.

Se spune ca esti ceea ce 
mananci si ceea ce mananci iti 
poate afecta creierul si sanatatea 
lui. Oamenii sunt surprinsi cand 
aud ca creierul cantareste 2-3% 
din intreaga greutate corporala, el 
cerand 20-25% din energia zilnica. 
Acest organ inteligent este bine sa 

fie hidratat si hranit corespunzator, 
fiind format din apa in proportie 
de 80%; oboseala crescuta, functia 
cognitiva slaba, starea de dispozitie 
proasta, toate sunt asociate unui 
creier deshidratat. Hidrateaza-te 
corespunzator avand la dipozitie 
o sticla cu apa si daca iti este greu 
sa iti amintesti, poti descarca 
aplicatia DRINK WATER REMINDER 
N TRACKER, care sigur te va ajuta 
in aceasta situatie.

Cercetarile actuale arata ca a 
consuma zilnic salata, kale, spanac, 
ofera creierului ce are nevoie:
- Vitamina A - pentru a ajuta 
la dezvoltarea noilor conexiuni 
ale creierului si supravietuirea 
celulelor ;
- Vitamina K - are legatura cu o 
memorie mai buna si reduce riscul 
aparitie dementei;
- Folat - reduce inflamatia.

Creierul poate primi toata 
glucoza de care are nevoie din 
digestia cerealelor si vegetalelor, 
asa ca, ideal ar fi ca bauturile dulci, 
alimentele prajite si procesate, sa 
nu se regaseasca in alimentatia ta 
mai mult de 3-5 ori pe saptamana.

Sudiile au aratat ca, cu cat este 
mai mare numarul de alimente 
inflamatorii ingerate, cu atat este 
mai crescut riscul pentru depresie 
recurenta, afectarea functiei 
cognitive, dementa. Pentru a evita 
un numar mare al celulelor albe 
din sange, care este un indicator al 
inflamatiei, trebuie sa iti asiguri o 
alimentatie antiinflamatoare, care 
contine usturoi, ghimbir, legume 
viu colorate, fructe de padure, 
turmeric, ceai verde sau negru.
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A-TI PASTRA STRUCTURA SANATOASA SI PUTERNICA POATE FI MULT MAI 
SIMPLU DECAT ITI IMAGINEZI. CE TREBUIE SA STII?

OASE BUNE

aca iti amintesti de scheletul de la orele de biologie din spatele clasei, poate 
nu ai uitat ca avea 206 oase! Si chiar daca respectivul schelet era inert, noi 
suntem destul de vii si activi, scheletele noastre avand tesuturi care sustin 
functionarea majoritatii celorlalte organe din corp. Oasele produc celule, 

secreta hormoni, stocheaza si monitorizeaza nivelurile minerale vitale precum calciul 
si fosforul. Oasele inlocuiesc in mod constant celulele vechi cu cele noi.

Problemele pot aparea atunci cand acest proces regenerativ scade si vechiul os se 
rupe mai repede decat noul os care nu apuca sa fie construit mai repede; acesta este 
un dezechilibru care e posibil sa apara la femei dupa menopauza. Din aceasta cauza, 
anumite femei sunt predispuse la osteoporoza si fracturi pe masura trecerii anilor. 
Vestile bune vin din partea unor actiuni care te vor ajuta sa iei masuri din timp, pentru 
a evita astfel de probleme mai tarziu.

La microscop, un os sanatos se vede ca un fagure cu cavitatile pline, iar cand 
procesul regenerativ incetineste, aceste cavitati devin din ce in ce mai mari, tot acest 
proces ducand la pierderea masei osoase, afectiune numita osteopenie. Iar daca aceasta 
progreseaza, se transforma in osteoporoza, ceea ce inseamna „oase poroase”.

O femeie ajunsa la menopauza prezinta un risc ridicat de a avea osteoporoza, datorita 
scaderii bruste de estrogen, un hormon bun protector al oaselor. Cercetarile sugereaza 
ca estrogenul inhiba enzima care stimuleaza moartea celulelor care formeaza oasele. 
Femeile pot pierde pana la 20 de procente din densitatea osoasa in prima 5 pana la 7 
ani.

d
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Exista din nefericire si alte circumstante care fac oasele atat de fragile, anumite afectiuni medicale 
ca hipertiroidism, boli inflamatorii intestinale, diabet. Administrarea de corticosteroizi orali, care sunt 
adesea prescrisi pentru a controla astmul, iti poate afecta oasele. Medicamentele pot scadea rata formarii 
oaselor si por creste riscul pierderii osoase si a fracturilor. 

In cazul multor persoane, osteoporoza este o boala tacuta pana la prima fractura. Asa ca, in situatiile 
in care ai un istoric familial, oase subtiri, doctorul iti poate sugera sa faci un test al densitatii osoase 
inainte de varsta de 65 de ani; varsta recomandata pentru un screening de rutina este undeva la 30 de 
ani, expunerea la radiatii fiind minima.

Adoptarea unor obiceiuri sanatoase poate scade probabilitatea de dezvoltare a osteoporozei si 
reprezinta o parte importanta in prevenirea si tratamentul la orice varsta. Pentru inceput, ar trebui 
sa consumi 1000-1200 mg calciu zilnic; nutrientii intaresc oasele, dar aproape toate celulele din corp 
au nevoie de calciu, acesta ajutand muschii sa se contracte. Daca nu ai o cantitate de calciu suficienta, 
corpul iti fura din calciul pentru oase, pentru a se folosi in alte situatii; cel mai bine este sa iti iei doza 
zilnica de calciu din mancare.

In mancare, calciul se gaseste intr-o forma in care intestinul il absoarbe mai usor, anumite frunze de 
culoare verde inchis, varza kale, broccoli, conserve de somon, soia, produsele lactate, fiind surse bune. 
Daca ai nevoie de suplimente de vitamina D, trebuie sa vorbesti cu un doctor pentru a vedea exact doza 
de care ai nevoie.

Cercetarile arata ca luand doze prea mari de vitamina D, se poate ajunge la o crestere a bolilor de inima. 
Mai mult, vitamina D promoveaza absorbtia de calciu, ajutand oasele sa se regenereze si mineralizeze 
- devin mai dure. De aceea, este necesara o discutie cu medicul, care iti poate recomanda doza zilnica, 
in functie de varsta, stil de viata si alti factori. Vitamina se gaseste in pestele gras, galbenusuri de ou, 
cereale fortificate, lapte. Corpul poate produce si el vitamina D, daca te expui la soare pentru 10-15 
minute fara factor de protectie solara, cu toate 
ca este riscant. Si aici, ar trebui sa vorbesti cu 
un dermatolog pentru evaluarea riscului de 
cancer de piele.

Antrenamentele de forta, exercitiile cu 
greutati, alergatul, dansul, toate aceste 
activitati pun presiune pe oase, stimuland 
activitatea osteoblastelor, celulele care 
construiesc noi oase. Expertii recomanda un 
antrenament de forta de doua pana la trei 
zile pe saptamana timp de aproximativ 30 
de minute. Nu trebuiesc neglijate urcatul 
scarilor, dar si un somn de calitate. Un studiu 
apartinand University of Buffalo si avand 
orarul de somn a peste 11.000 de femei aflate 
in postmenopauza, a aratat faptul ca cele 
care au dormit 5 ore sau mai putin, au avut 
parte de densitate osoasa scazuta comparativ 
cu femeile care au dormit cel putin 7-8 ore 
pe noapte. Oasele se repara si cresc in timpul 
noptii in mare parte, iar oamenii de stiinta 
cred ca anumite derapaje de la un somn de 
calitate pot duce la afectarea acestor procese.

In jurul varstei de 35 de ani, femeile ajung la 
masa osoasa maxima, dar cu toate acestea, daca 
esti o persoana care fumeaza sau bea alcool in 
mod regulat, masa oaselor tale vor avea de suferit 
si din nefericire, acest lucru este ireversibil. 
Pe de alta parte, cercetarile sugereaza ca daca 
consumi alcool moderat dupa menopauza, acest 
lucru te poate ajuta. Un studiu (nu foarte amplu) 
apartinand Oregon State University a aratat pe 
un esantion de femei cu varste cuprinse intre 50-
65 de ani care consumau 1-2 bauturi alcoolice 
zilnic, ca dupa ce s-au abtinut timp de doua 
saptamani, a fost observata o crestere a riscului 
fracturilor osteoporotice, indicata de anumiti 
biomarkeri. Cand femeile s-au intors la vechile 
obiceiuri, totul a revenit la normal.

Pe de alta parte, daca nu consumi sub nicio 
forma alcool, nu inseamna ca trebuie sa incepi! 
Exista mai multe modalitati pentru a-ti proteja 
oasele, exercitiile fizice si nutrientii necesari fiind 
la indemana oricui. 

STIAI CA ... SCHELETUL SE REGENEREAZA 
COMPLET O DATA LA 10 ANI?
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FEBRA 
DE FAN

Iti face febra de fan probleme?

Nu esti singura! Foarte multe persoane adulte 
sufera de aceasta in fiecare an si din nefericiere este 
in crestere, conform statisticilor. Se crede ca in 2030 
se poate ajunge ca jumatate din populatie sa o aiba si 
acest lucru se datoreaza cresterii cantitatii de polen si 
verilor calde, care agraveaza impactul asupra corpului.

Poti dezvolta febra fanului oricand

Nu ai mai avut asa ceva si te afecteaza acum? Poate 
fi o reactie neasteptata care acum poate fi depistata 
mai usor, comparativ cu anii precedenti cand putea 
fi foarte usor confundata cu o raceala de vara. In 
plus, climatul se schimba, iar polenul se schimba si el. 
Aceast lucru inseamna ca, desi ai fost expus la o astfel 
de afectiune, te poti „trezi” afectata de o noua tulpina.

Ce cauzeaza simptomele?

Simptomele sunt cauzate de o supra reactie 
in contact cu polenul. Fiecare dintre noi poate 
tolera o anumita cantitate, dar in momentul in care 
aceasta este depasita (cunoscuta ca „declansator”), 
are loc reactia alergica. Conform unui studiu, cea 
mai frecventa simptoma este stranutul, urmata de 
mancarimi ale ochilor.

Menopauza poate inrautati situatia

Fluctuatiile hormonale pot afecta raspunsul 
imun la polen. Cercetatorii din cadrul OhiO University 
au constatat ca, chiar si cel mai usor stres poate 
agrava reactia ta, ca urmare a hormonului stresului - 
cortizolul care afecteaza sistemul imunitar, facandu-l 
mai putin capabil sa faca fata situatiei.

Ce ar putea declansa la tine?

Cunoscand ce anume declanseaza la tine febra de 
fan, te ajuta sa incepi tratamentul cu patru saptamani 
inainte de sezonul cu polen, pentru ca acesta sa 
functioneze asa cum trebuie.

VREMEA CALDA 
SI SERILE MAI 
USOARE NU 
REPREZINTA 
UN LUCRU 
FOARTE BUN 
PENTRU CEI 
CARE AU 
PROBLEME CU 
ALERGIILE!
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Tratament minune?

Probabil ai auzit ca exista o 
injectie minune care te scapa 
de simptome. Din nefericire nu 
exista asa ceva pentru febra de 
fan, iar Kenalog este o injectie cu 
corticosteroizi care functioneaza prin 
suprimarea raspunsului inflamatoriu 
la histamina. Iar daca investesti in 
asa ceva - o suma cuprinsa intre 
aproximativ 85 si 110 euro, trebuie 
sa cunosti faptul ca nu va tine 
intreg sezonul, ci doar 6 saptamani 
aproximativ. Iar tratamentele 
cu corticosteroizi pot duce la 
osteoporoza, hipertensiune arteriala, 
crestere in greutate, batai rapide ale 
inimii, insomnie, probleme cu gustul.

Atentie la alimentatie!

Evita mancarurile murate si 
conservele, branzeturile mirositoare, 
carnea afumata si ciocolata, fiecare 
dintre ele avand niveluri ridicate de 
histamina. In schimb, consuma fructe 
si vegetale colorate pentru a ajuta 
sistemul imunitar; de retinut este 
ceapa, care are un nivel ridicat de 
quercetina, un antihistamic natural.

Protejeaza-ti ochii!

Daca ai ochii iritati, purtarea 
unor ochelari de soare pentru a 
crea o bariera intre ei si polenul din 
aer. Daca porti lentile de contact, 
schimba-i cu ochelarii, deoarece 
lentilele pot contribui la mancarimile 
ochilor. Articolele de unica folosinta 
zilnica vor oferi mai multa usurare 
pentru ochi, comparativ cu lentilele 
lunare care trebuiesc spalate 
zilnic, datorita sanselor scazute de 
contaminare.

MARTIE

polen de mesteacan

MARTIE TARZIU MIJLOCUL LUNII MAI 

polen de frasin

MAI

polen de stejar

MAI PANA IN IUNIE

polen de iarba

IUNIE TARZIU PANA IN SEPTEMBRIE

polen de papadie si 

ambrosie

AUGUST PANA IN SEPTEMBRIE

polen de pelin

Stiai ca ...

alcoolul suprima sistemul imunitar, ceea ce face mai dificil pentru 
corp sa lupte impotriva unei eventuale alergii la polen, cel mai 
„vinovat” fiind vinul rosu ?

Tine ferestrele inchise, mai ales in 
timpul diminetii foarte devreme si 
serii, cand cantitatile de polen sunt 
insemnate!

Cand te intorci acasa, fa-ti un dus 
si pune-ti hainele la curatat, pentru 
eliminarea polenului care s-a asezat 
pe ele in timpul zilei!

Tine animale de companie bine 
spalate si ingrijite!

Usuca-ti hainele spalate - in 
interior, in asa fel incat vantul si 
miscarile aerului sa nu aduca polen 
pe ele!

Aspira-ti casa regulat, elimina 
praful - prin modalitati umede daca 
e posibil, pentru a evita polenul 
asimilat de anumite suprafete sa 
ajunga in aer!

POLENUL POATE INTRA 
FOARTE USOR SI IN CASA ... 
CE POTI FACE ...

Remedii ...

Cauta un spray nazal care 
sa contina ingredientul activ 
beclometazona!

Picaturile de ochi cu 
cromoglicat de sodiu, ar trebui 
sa fie tot ce ai nevoie pentru 
alinare.

In privinta antihistaminicilor 
orale, cauta un nume generic, 
cum ar fi cetirizina, loratadina, 
acrivastina sau clorfenamina.
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Stiai ca frica de a nu sta fara 
telefonul tau se numeste 
NOMOFOBIE? Este un sindrom 
numit ringxietate, tu auzindu-
ti telefonul sunand, chiar daca 
el nu o face!
De asemenea, phubbing este 
actiunea anumitor persoane 
care prefera telefonul in locul 
interactiunii cu oamenii; 
termenul de phubbing este 
inventat de Macquarie 
Dictionary pentru o campanie 
in acest sens (termenul este 
format din cuvintele „phone” 
si „snubbing”).

NOMOFOBIE
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Puterile calme si antiinflamatorii ale CBD si-au 

facut simtita prezenta tot mai mult in viata 

noastra prin intermediul gustarilor, a bauturilor, a 

medicamentelor.

Din alta perspectiva, CBD poate fi considerat 

un adevarat fenomen, canabidiolul - compus 

neadictiv gasit in canepa si marijuana si folosit 

aproape pentru orice, de la insomnie la epilepsie. 

Industria produselor de ingrijire a pielii ravneste 

dupa acest compus, specilalistii anticipand faptul 

ca industria CBD va valora in 2025 aproximativ 

15 miliarde Euro.

P U T E R I L E

Lucrul pe care il observi prima data la pasta 
de dinti ORL CBD Toothpaste este 

recipientul - un cilindru din sticla care iti ofera 
eleganta in baie. Te vei bucura de o respiratie 
proaspata si dinti luciosi datorita mentei, iar 
infuzia de canabidiol reduce inflamatia.

Se spune ca frumusetea incepe din interior si 
atunci cand esti relaxata si nu ai niciun stres, 

frumusetea incepe sa prinda contur singura. The 
Rooted Co CBD contine ulei de CBD, iar cu 
ajutorul a catorva picaturi dimineata in ceai, vei 
avea parte de perspective mult mai luminoase.

Intensive Cream de la CBD Daily este o crema 
bogata si emolienta cu o aroma mentolata 

pentru durerile musculare. Alaturi de uleiurile 
esentiale, aceasta crema va fi magica.

Sampon si balsam pentru par, iti sunt oferite 
de EMERA, arealizat cu ajutorul CBD 

organic. Parfumul erbaceu, ofera si un strop de 
aromaterapie, in timp ce uleiurile de avocado si 
canepa, iti lasa parul curat, lucios, sanatos.

Mastile organice SHEbd sunt echivalentul 
frumusetii, un tratament special care ii 

ofera pielii un aer curat si o stralucire radianta. 
Fiecare parte a bumbacului este infuzata cu o 
aroma antioxidanti de la canepa organica si alte 
plante care calmeaza si rasfata.

CBD Anti-Aging Cream de la SOL (Strains 
of Life) are aspectul si ofera senzatia unei 

creme foarte scumpe si de buna calitate. Cu 
bani mai putin, aceasta crema catifelata ofera 
proprietatile regenerative ale celulelor stem de la 
mar si are efecte hidratante, antiinflamatorii ale 
CBD pentru o piele supla si vibranta.

Arome calmante florale, sare Epsom pentru 
relaxarea muschilor, 35 grame de CBD 

sunt continute de Dream Time de la Joyful 
Bath Co si iti ofera o stare de bine cu fiecare 
baie. Integreaza-le in rutina de dinainte de 
fiecare baie si ofera-ti un cadou minunat in 
fiecare seara: acela de a avea un somn de foarte 
buna calitate!



144 I U N I E  2 0 2 0

F SANATATE 

cafea     ceai
ATAT CEAIUL CAT SI CAFEAUA OFERA BENEFICII ORGANISMULUI 

NOSTRU. TU CE PREFERI?

Cafea

Exista o relatie inversa intre consumul de cafea si 
rata totala de deces, conform unui studiu publicat in 
Progress in Cardiovascular Diseases. Consumul regulat 
de cafea are legatura cu riscul redus a bolilor de inima 
si a celor vasculare, inclusiv insuficienta cardiaca si 
accident vascular cerebral, la fel ca diabetul de tip 2 si 
depresia. Este de asemenea un bun protector impotriva 

unor boli neurodegenerative (Alzheimer).

Cu toate aceste argumente favorabile, cercetatorii 
atrag atentia ca majoritatea datelor disponibile se 
bazeaza mai mult pe observarea studiilor, decat studii 

controlate.

Principalul dezavantaj al cafelei este acela ca ea contine 
cofeina, ceea ce provoaca insomnie, anxietate, dureri 
de cap, palpitatii ale inimii si un risc crescut a fracturii la 
femei. Consumul de cafea in timpul sarcinii poate duce 
la o greutate scazuta la nastere si o crestere a sanselor 
de nastere prematura. Daca ai o tensiune arteriala 
ridicata, ar trebui de asemenea sa limitezi consumul 

cafelei.

Ceai

Antioxidantii polifenoli din ceai au fost vazuti ca au 
legatura cu reducerea riscului de cancer, precum si 
diabetul de tip 2, boli de inima si boli neurologice. O 
modalitate prin care ceaiul protejeaza inima este lupta 
impotriva inflamatiei. Acest lucru s-a dovedit eficient 
prin prevenirea intaririi vaselor de sange, precursor al 
atacurilor de inima si a accidentelor vasculare cerebrale. 
Bautorii de ceai au densitatea mai mare la oase si o 
rata mai scazuta de pierdere a densitatii acestora. In 
plus, ceaiul este asociat cu o anti imbatranire generala, 
cercetarile aratand faptul ca celulele celor care beau 
ceai in mod regulat au o varsta biologica mai tanara 

comparativ cu cei care nu beau.

Ceaiul poate avea un impact asupra fierului din corp 
datorita tainurilor, care interfereaza cu absorbtia fierului 
pe baza de plante din alimente, precum verdeturi si 
fasole. Daca esti vegetarian, cea mai buna modalitate de 
a compensa impactul tainurilor este de a consuma plante 
bogate in fier si cu o sursa de vitamina C, cum ar fi citrice, 
ardei gras, broccoli, conopida, varza, kiwi, capsuni. De ce 
vitamina C? Ea stimuleaza absorbtia fierului cu pana la 

67 de procente!
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In mod particular, ceaiul verde 
provine de la aceeasi planta cu ceaiul 
negru, doar ca ceaiul negru este 
fermentat, ceaiul verde nefermentat. 
Tipurile specifice de antioxidanti 
flavonoizi continuti difera, ceaiul 
verde oferind mai mult din ceea 
ce se cunoaste a fi EGCG (galat 
de epigalocatechina), iar ceaiul 
negru mai multe flavine. Ambele au 
proprietati protective, EGCG fiind mai 
mult studiat.

Ceaiul verde are de asemenea mai 
multa L-teanina comparativ cu ceaiul 
negru; aceasta este responsabila 
pentru “alerta calma” indusa de ceai, 
ceea ce inseamna ca poti obtine 
efecte stimulente ale cofeinei, fara 
atat de multa zarva.

Cofeina continuta 
de o cana de 

aproape 250 de ml

Cafea - 96 mg

Ceai negru - 47 mg

Ceai verde - 28 mg

Incearca sa fii sigura ca nu 
folosesti cofeina pentru a ascunde 
anumite dezechilibre ale stilului de 
viata, cum ar fi oboseala din cauza 
insuficentei somnului si nu exagera 
cantitativ! Chiar daca te poti bucura 
de multiplele beneficii ale cofeinei, fii 
sigura ca nu bei cafeina cu 4-5 ore 
inainte de culcare! In anumite situatii, 
cand te simti slabita, poti renunta 
la cafeina pentru apa, care reuseste 
foarte bine sa iti stimuleze sanatatea 
si sa te ajute in tot ceea ce faci.

Comparandu-le, poate ca multi s-ar 
indrepta mai mult spre ceai, in mod 
special catre ceaiul verde - datorita 
cantitatii scazute de cofeina si a altor 
beneficii. Cu toate acestea, pentru 
echilibru si pentru a te bucura de 
multiplele beneficii, este ideal sa fie 
consumate atat ceaiul cat si cafeaua, 
in cantitati rezonabile.



KOMBUCHA
Contine eczeme si bacterii prietenoase, pe 
care microbiomul tau le va iubi. Este facuta 
dintr-o cultura aflata la inceput, are „urme” 

de alcool, dar este clasificata fara alcool.

KEFIR
Facuta la un moment dat doar 

manual, kefirul se afla pe rafturile 
supermarketurilor din motive 

bineintemeiate. Aceasta bautura 
traditionala de lapte contine bacterii vii 
si drojdie, ele sustinandu-ti sanatatea 

intestinelor.

AMAZAKE
Aceasta bautura non alcoolica este 

fabricata din orez brun si lactobacili bogati 
in nutrienti si are o aroma dulce de malt.

BEA ACESTE BAUTURI FERMENTATE 

pentru a te bucura de o

BURTICA SANATOASA SI PLATA!
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