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CITATUL LUNII

“

Doua drumuri s-au despartit in padure, eu l-am ales pe cel mai putin umblat,
si acest lucru a facut toata diferenta.
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Nota editorului

s

untem in mijlocul verii din punct de vedere calendaristic, intr-o perioada destul de
agitata pe multe planuri. Din fericire sau dimpotriva, cursul vietii majoritatii continua
indiferent de valurile care ne ating; si este genul de situatie asupra careia nu ne putem
pronunta - daca este sau nu bine, iar in mod real, nici nu conteaza astfel de opinii.

Entuziasmati de continuitatea (calendaristica) noastra la ceas aniversar in urma cu doar cateva
luni, am afirmat ca ceea ce este bun, de acum urmeaza si acest lucru parca a prins contur mai mult
ca niciodata in aceasta editie a revistei. Mai mult, ne dorim sa ne contrazicem in aceasta privinta
de la o editie la alta.
ELLIE WHITE ne face onoare sa fie pe cover-ul lunii iulie 2020 a revistei FAMOST si o regasim
la interior cu interviu si alte fotografii frumoase; ne-a povestit despre inceputul carierei, despre
blog si viata, despre frumusetea vietii de familie si despre faptul ca nu poate trai fara muzica. Un
dialog deschis si captivant.
O mare onoare ne-o face prin prezenta sa, DR. VASI RADULESCU, care ne-a impresionat prin
modul sau de a aborda lucrurile si viata in general, prin bunatatea si onestitatea care stau la baza
tuturor actiunilor sale.
O alta prezenta care ne onoreaza este invitata Danielei Sala, actrita MAJDA ABOULUMOSHA,
care ne ofera multe informatii interesante despre viata de actor, despre viata personala si multe
lucruri interesante, toate insotite de emotiile specifice.
In timpul liber - cand nu cititi revista Famost - puteti tine cont de recomandarile literare ale
Roxanei Negut si anume - aparitiile editoriale ale lunii iunie; mai mult, Ana-Maria Negrila ne
ofera in aceasta editie a revistei un magic fragment din cartea scrisa de ea - Stapanul Umbrelor.
Daca preferati si filmul, Valentin Goran va face cunostinta cu filmul Cold War din 2018.
Moda si tendintele sunt mereu in prim planul nostru si avem in revista noastra colectia Obsessed
de Luiza Ganea si prezentata de Daniela Sala, sfaturi “in trend“ oferite de Andreea Popescu,
tendinte, multeeeee articole din moda, alaturi de cele traditionale cu Alin Temeliescu, magazinul
Mister, samd.
Sweet Candy este numele unui frumos editorial beauty semnat Diana Pavel; avem numeroase
articole despre piele si ingrijirea ei, tendinte unghii, cum sa arati bine in costumul de baie si multe
altele.
Marta Iozefina-Bencze ne ofera secretele unui discurs special, Irina Berdila ne intreba daca stim
cum stam cu emotiile negative, oferindu-ne cateva sfaturi care sa ne ajute. Multe articole despre
noi, cum sa ne motivam, sfaturi practice, sanatate si cum ne putem proteja de virusi, lucruri utile
si interesante, pe care va lasam placerea sa le descoperiti singuri.
Lectura placuta, multa sanatate, cele mai bune ganduri pana la editia urmatoare si nu in ultimul rand,

va multumim ca ne sunteti alaturi!
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ucrurile par sa se schimbe incet, incet iar eu tind sa cred ca sunt
niste soapte pe care noi trebuie sa le ascultam, sa le intelegem si
sa le raspundem, nu prin cuvinte, ci prin fapte. Nu stiu cum au fost
zilele voastre in luna care a trecut, dar ale mele au fost capricioase.
Pana si vremea a spus aceeasi poveste despre zile schimbatoare, care te
fac confuz. Am cautat vara si am primit zile tomnatice. Unii au cautat
ploaie, dar ploaia nu a ajuns nicicum. Altii au vrut ca norii sa se mai
risipeasca, dar natura parca incerca sa plateasca niste datorii cu aceeasi
moneda.
Suntem facuti din iubire si pentru iubire. Iubim locuri, momente, zile,
lucruri, intamplari, iubim alti oameni, ne iubim pe noi insine. Dar cata grija avem de ceea ce
iubim? Cata grija avem de noi, de cei dragi, de tot ceea ce ne inconjoara?
Cred cu tarie ca dragostea si grija sunt legate una de cealalta, Sunt ca o imbratisare puternica,
din care se nasc lucrurile simple ca fericirea, ori linistea.
Iubim rasariturile si apusurile pe plaja, dar cata grija avem de nisipul fin si urmele pasilor care
nu au ajuns inca sa il cunoasca? Iubim apa marii, cu gustul ei sarat, si racoarea pe care o cautam
in zilele calduroase, dar cata grija avem ca valurile sa isi spuna povestea, curat, fara durerea
nepasarii noastre ce ia forma plasticului?
Iubim mirosul de tei, umbra unui copac, o patura intinsa pe iarba verde, dar cata grija avem de
tot ceea ce e verde, de campii si paduri, de iarba si parcuri, de aerul pe care il respiram?
Iubim sa fim alaturi de cei dragi, sa radem impreuna, dar cata grija avem de ceea ce ne leaga, de
lucrurile nespuse, de dorurile lor, de visurile noastre comune?
Ne iubim pe noi … de fapt, ar trebui sa ne iubim. Dar cata grija avem de mintea si sufletul
nostru, de corpul nostru, de visurile noastre, de timpul nostru?

Ai grija de tine, de oamenii, locurile, lucrurile care iti sunt dragi …
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EM FA ZA ...
EM FA ZA ...
		 d e N i c o l e t a G o r d o n
		 d e N i c o l e t a G o r d o n
Din vreo cateva tratate, si-alte sute de citate prinse ieri de jgeaburi roase, naclaind pamant pe oase ... cum sa crezi ca stii mai bine,
Din
vreo cateva
tratate, fluturand
si-alte sute
prinse ieri de jgeaburi roase, naclaind pamant pe oase ... cum sa crezi ca stii mai bine,
rastignind
pe orisicine,
al de
taucitate
sangeac?
rastignind pe orisicine, fluturand al tau sangeac?
Daca vantul nu e vant, si-orice vorba e cuvant, si-n altarele minciunii stai sa te zideasca unii ... cum sa speri ca poti cuprinde, si apoi
Daca
nu eiarna
vant,plansului
si-orice vorba
e cuvant, si-n altarele minciunii stai sa te zideasca unii ... cum sa speri ca poti cuprinde, si apoi
sa potivantul
aprinde,
buimac?
sa poti aprinde, iarna plansului buimac?
Ti-ai croit drum fara pietre, ai pus jarul altor vetre, plansul pruncilor la sani si al mieilor la stani ... au putut sa converteasca, nebunia
Ti-ai
croit drumsa
fara
ai puspe
jarul
altor vetre, plansul pruncilor la sani si al mieilor la stani ... au putut sa converteasca, nebunia
sa-ti sporeasca,
te pietre,
crezi stapan
veac?
sa-ti sporeasca, sa te crezi stapan pe veac?
Te-ai facut frate cu snobul, n-ai crezut ca poti fi robul marii care n-are ape, gandului ce-avea sa-ti scape, mintii fara de odihna si
Te-ai
frate...cucata
snobul,
crezutac!
ca poti fi robul marii care n-are ape, gandului ce-avea sa-ti scape, mintii fara de odihna si
vietii facut
fara tihna
trudan-ai
pentru-n
vietii fara tihna ... cata truda pentru-n ac!
Imi iau lacrima-ndarat, nu mai am ce sa arat astei lumi plina de ciuma, ce-n gramezile de huma pune arme, lasa osti, si ne vede multi
Imi
iau lacrima-ndarat,
mai am
ce sa arat astei lumi plina de ciuma, ce-n gramezile de huma pune arme, lasa osti, si ne vede multi
si prosti
... mi-e deajuns,nuraman
sarac!
si prosti ... mi-e deajuns, raman sarac!
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oarele schioapata a intunecare printre
piscurile pline de legende ale muntilor
Gutai. Firava si trista, ingramadindusi acareturile pe sub poalele muntilor,
comuna Desesti se lasa invelita in
postavul de argint al norilor, pregatinduse de visare. Ici, colo, leneveste cantatul
vreunui greier, pe spuzele de ocru ale
lutului ars. Fumul se ridica greoi pe
deasupra caselor imbracate in cerga
timpului, doar, doar, s-ar ivi cineva care
sa-l adune intr-un caier.
Din casuta bunicilor, imbracata in zalele
de lemn ale dumnezeirii, a ramas doar
spiritul. Am incercat sa innod amintirile
care mi-au ramas ca un bucium peste
suflet, doar ca sa nu ma mai doara atat de
tare, fiorul acesta de chin care se numeste
viata, si caruia ii picura zilnic tacerea in
ropote mici de cristal.
Mi-am inaltat privirea spre creasta
Cocosului, asa cum o faceam cand eram
copil, si am indraznit sa sfidez chiar si
pentru o singura clipa, Universul. Am
cazut in genunchi. Cerul, ma privea cu
sufletul. Avea ochii bunicii. De departe,
clopotnita, isi dregea glasul dogit pe
spinarea vantului, cutremurandu-ma.
Am ramas in tacere si, ca de fiecare data,
am inceput sa vorbesc cu cea pe care o
venerasem toata viata-bunica mea. Pe
bunica mea o chema Stefania. Se spune
ca Dumnezeu, iarna, ninge cu ingeri.
Unul dintre acestia a fost si buna mea. A
venit pe lume intr-o zi geroasa de iarna,
mai precis pe 18 ianuarie 1906, in sanul
unei familii de oameni cu suflet generos
si credinciosi. Inca de mica a facut din
altarul sufletului ei loc de pelerinaj

pentru cei aflati in suferinta. Iubea tot
ce era frumos si drept. Lectura era una
din pasiunile ei de suflet. Ii placea sa
studieze si sa-si dezvolte abilitati de care
putini erau capabili. Vorbea fluent patru
limbi, avand o putere de comunicare
impresionanta. Ii placea sa adune oameni
in jur si sa le propovaduiasca din tainele
cunostintelor sale, fara oprire. Sufletul ei
generos si plin de smerenie si-a deschis
inima, majora fiind, spre cel caruia avea
sa-i devina sot si stalp de nadejde pana la
moarte, preotul Eugen.
Intrand in imparatia celor unsi cu
Duhul Sfant, bunica a fost icoana
cuvantatoare pentru toata comunitatea
crestina din sat. In curtea lor, primaverile
rodeau muguri, iar vorbele lor alinau
suflete. Bunica m-a crescut cu o dragoste
infinita. A fost ca un izvor datator de
viata pentru noi toti. O femeie blanda
in ochii careia cerul isi varsase calimara.
Atat de frumoasa era buna. Intreaga ei
fizionomie emana liniste si bunatate. Avea
o modestie pe care doar ingerii o mai pot
atinge. A fost iubita si venerata de fiecare
suflet care calca pragul casei parohiale.
Bunicul a sprijinit-o in toate. As putea
spune ca am copilarit in Rai, atat de
fericit am fost in anii aceia pe care nu
i-am putut uita niciodata. Mie personal,
mi-a insuflat dragostea de poezie, proza si
pictura cu o blandete si rabdare, uluitoare.
A avut doi copii, doar unul dintre ei a
supravietuit, si acesta a fost tatal meu.
Raiul copilariei mele a fost umbrit de o
rana adanca, din care nici macar sangele
nu a mai indraznit sa curga. Bunica s-a
imbolnavit grav si a cazut la

pat. A fost prima data cand l-am rugat
pe Dumnezeu sa mi-o aduca inapoi!
Dar poate ca eram prea mic pentru o
rugaciune atat de mare. In ochii mei,
toamna a inceput sa-si faca de atunci si
pana in ziua de azi, culcusul. Facuse un
tabiet, chiar si bolnava fiind, din a avea
la capataiul sau o Biblie si un clopotel
auriu, iar pe piept o pisica. Credinciosii
nu au uitat-o niciodata! Cum sa poti
uita bunatatea divina. Veneau din locuri
indepartate, oameni supusi necazurilor,
pe care vrednicia rugamintilor ei, ii facea
sa fie puternici. Nu-mi dadeam seama
cine il iubeste mai mult pe Dumnezeu,
dar vedeam cu ochi fragezi de copil, cat
de mult se iubeau unul pe celalalt. Nu era
zi fara ca bunicul sa-i vegheze la capatai.
Bunica ne cauta mereu cu privirea,
iar atunci cand nu ne vedea, suna din
clopotel. Era clinchetul acela datator de
viata cu care ni se umezeau privirile de
bucurie, de fiecare data. Chiar si tintuita
la pat, avea o vorba de alinare pentru
toti, noi acestia care ne puteam bucura
de viata dar care nu stiam a trai fara de
pacat. Mi-a ramas intiparit in minte si
azi cuvintele pe care mi le spunea cu atata
impacare de sine: “Noaptea e singurul
drum pe care colind in visare“.
Dupa treizeci si cinci de ani de
suferinta, in care mereu i-a stat alaturi
bunicul, intr-o zi geroasa de iarna, pe 13
ianuarie 1979, si-a strans aripile si s-a
ridicat la cer pentru totdeauna. Icoana ei
a ramas vie si azi, in sufletele locuitorilor
din Desesti.
Pentru mine, copilul dus departe de
timp, locul copilariei a ramas sfant, la
fel cum sfanta mi-a ramas si buna. Am
cautat cu privirea casa in care colindele
se stingeau prin zorii muntilor, si nu am
mai gasit-o. Dupa moartea bunicului,
fusese cumparata si refacuta. Am cazut
in genunchi de durere. Parca cineva imi
furase intreaga copilarie. Am ramas cu
omul din mine cel pe care-l modelase
bunica si cu clopotelul ei. As fi vrut sa
sun din el cu furia aceia oarba ca si cum
as fi pierdut intreg Universul. Mi-am
asezat capul in palme si m-am rusinat
de slabiciunea cu care urlasem a dor.
Clopotnita satului isi calauzea din nou
drumul catre moarte. Undeva, clopotelul
bunicii astepta rabdator sa ma cheme la
ea, in eternitatea celor sfinti.
Autor : Doina Bezea
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I u b i re d e s i n e
de ROXANA NEGUT

Opreste-ti o clipa sa vorbesti doar cu tine
Te rog, ai atat de multe sa-ti spui,
Sa-ti povestesti despre umbre, caderi si lumina
Despre visele uitate dulci-amarui.
Opreste-ti un ceas si strange-te in brate
Caci ai crosetat atatea clipe albe si gri
Bucurii si tristeti le-ai strans, le-ai adunat pe toate
Zi dupa zi, in amintiri, in suflet, in simtiri.
Opreste clipa in loc sa vorbesti doar cu tine
E lumea asta un haos si o fuga nebuna
Opreste-o acum, nu o risipi in zadar, pe degeaba.
Caci viata trece rapid, ajunge o simpla luna.

Opreste ceasul in loc doar pentru tine
Nu mai amana jocul acesta in doi, pe mai tarziu
Doar tu si cu tine acum, sinceri, in pace
Iubirea de sine e un lucru pretios, nu un trecator si complicat pariu.
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Laocoön and His Sons

si AL EI FRUMOS si URAT

CODRUTISME
cu Codruta Tudoriu


Noutatea este de cele mai
multe ori asimilata cu
scepticism si violenta.

I

Intreaga lume s-a dovedit de-a lungul
timpului permanenta purtatoare a doua
insusiri: frumosul si uratul. Acestea
vor veghea si vor insoti perindarea in
univers a creatorului, a creatiei si a
observatorului. Cel din urma, privind
catre ceea ce artistul a zamislit, traseaza
noi tendinte in arta, sau dupa caz
le resusciteaza pe cele mai vechi in
forme proaspete si inovatoare. Pentru
anticii greci, reprezentativa este epoca
lui Pericle, moment in care generatia
sculptorului Fidias doreste realizarea
unui crez artistic care sa defineasca
frumusetea drept o insusire ideala care
sa topeasca in ea insasi atat formele
organice care se armonizeaza cu natura,
adaptandu-se trupului omenesc, cat si
dorinta apriga de a ramane inradacinata
o imagine drept frumos universal-valabil.
Astfel, statuia reprezentand moartea
lui Lacoon si a fiilor sai sugrumati de
serpii trimiti de zei este o imagine-canon
caci „[...] chinurile lui ne misca inima,
iar noi ne-am dori sa putem suporta
durerea, precum o poate suporta acest
barbat sublim.” (Umberto Eco, Istoria
frumusetii) Idealul in arta era strans
legat de termenul KALOKAGATHIA
ce desemna in parte frumusetea vie,
corporala, dar si pe cea spirituala si
sufleteasca.
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Privirea lumii asupra ei insasi se
schimba, asa incat frumusetea depaseste
definitia proportiei si a unitatii, de
interes fiind trei termeni care schimba
perspectiva din care arta se va vrea
receptata de aici inainte. Important
acum nu mai este creatorul, si nici macar
creatia acestuia, ci mai cu seama atentia
pivitorului, cel care observa si mai apoi
judeca in functie de gustul propriu.
Asadar, gustul, geniul si imaginatia vor
predomina perceptia asupra artei:
toti acesti termeni nu au nimic de a face
cu trasaturile obiectului, ci cu dispozitia,
calitatile, capacitatile subiectului (fie
el cel care produce sau cel care judeca
Frumosul).
(Umberto Eco, Istoria frumusetii)
In fiecare dintre aceste doua
individualitati, artist si public (fie el
un singur observator sau o gandire
colectiva) exista ceva din forta unui
geniu si din sensibilitatea unui copil.
Caci deprinderile si dorintele lor adunate
laolalta produc arta, desavarsind-o.
Ochiul creatorului, indreptat cu atentie
asupra centrului de interes, este antrenat
de mecanismele sale interioare, puse in
miscare de o binevoitoare si incantatoare
curiozitate de copil care descopera
lumea. Va imprumuta si privitorul din
curiozitatea copilului si din atentia
artisului, insa el- privind, creeaza o
lume strans legata de experientele sale.
Intentiile artistului se prea poate sa fi
fost altele, dar apropierea unei opere
de universul intim al privitorului este
sinonim cu asimiliarea si integrarea unor
noi tendinte in epoca:
ideea pe care omul si-o face despre frumos
se intipareste in toata gateala lui, ii
boteste sau ii scrobeste haina, ii rotunjeste
sau indreapta tinuta si, cu timpul; Se
insinueaza, subtil, in trasaturile chipului.
Omul sfarseste prin a semana cu ceea ce
ar vrea sa fie.
(Charles Baudelaire, Curiozitati estetice)



Exista de asemenea o
frumusete a uratului,
pe fondul alterarii
simturilor.


Dorinta noastra de a
ne apartine lucruri este
strans legata de valoarea
pe care o acordam
acestora.

Contemporaneitatea se indeparteaza
de gandirea conform careia arta
trebuie sa creeze imaginile frumusetii
pure, care sa placa privitorului prin
armonia sa. Au intaietate modelele
care impresioneaza prin infatisarea
iesita din comun, dominante fiind
fanteziile, visele, meditatia, ce determina
trezirea inconstientului. Avangardele au
considerat ca frumusetea armonioasa
este demodata, plina de emfaza si
sentimentala. Gustul pentru geometrie
nu dispare, cunoscute fiind Composition
A a lui Mondrian sau Orange and
Yellow- Mark Rothko. Arta este
abstractizata. Pentru publicul care nu
era obisnuit cu astfel de reprezentari,
figurile feminine desenate de Picasso
scandalizeaza si starnesc controverse.
Gandirea avangardista incearca sa se
elibereze de ideea de a imita lumea, dand
nastere alteia in care culoarea si forma au
o viata proprie:
artistul, in loc sa imite natura, o
asimileaza si o incarneaza in propriul eu.
(Marcel Raymond, De la Baudelaire la
suprarealism)
Noutatea este de cele mai multe ori
asimilata cu scepticism si violenta.
Este si cazul scriitorilor francezi
Alexandre Dumas, Leconte de Lisle,
Guy de Maupassant care dezaproba cu
indarjire constuctia Turnului Eiffel,
considerandu-l inutil si monstruos. De
asemenea, arta si istoria culturii franceze,
au considerat ei, ar fi amenintate de
aceasta structura inestetica si de-a
dreptul odioasa. Inginerul Gustav Eiffel
raspunde acestui violent mesaj:
daca maretia piramidelor egiptene
trezeste entuziasmul celor care s-au
perindat pe meleaguri exotice de ce efortul
si grandoarea unui asemenea proiect
provoaca atat de multe reactii negative?

Mark Rothko - Orange and Yellow

In anul 1889 constructia este
inaugurata. Tot in acelasi an este
instalata redactia publicatiei Le Figaro.
Tot de monumentul turistic sunt legate
si primele transmisiuni ale posturilor de
radio si televiziune franceze.
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Exista de asemenea o frumusete
a uratului, pe fondul alterarii
simturilor. Modificarea apare la dorinta
avangardelor de a respinge arta realista
care era pe de o parte precisa si obiectiva
si pe de alta parte se voia un promotor
al schimbarilor sociale, un educator.
De acum inainta arta va sta sub semnul
automatismului. Simturile intra in
confuzie, materialul cu care se „fabrica”
arta este grosolan si lipsit de delicatete.
Travaliul artistului va exclude ceea ce este
rational si primeaza astfel idealurile care
destabilieaza obisnuitul transformandu-l
prin intermediul narcoticelor. Simturile
amortesc, dar senzatiile se intensifica:
rezultatul pe care opiumul il are asupra
simturilor este de a-i conferi naturii
intregi un interes supranatural ce da
fiecarui obiect un sens mai adinc, mai
voluntar, mai despotic. Fara a fi recurs la
opium, cine nu a cunoscut acele ceasuri
admirabile, adevarate sarbatori ale
creierului, cind simturile cele mai ascutite
percep senzatiile cele mai vibrante, in
care cerul de un azuriu transparent se
adinceste ca un abis infinit, in care
sunetele au un clinchet muzical, iar
culorile cuvinta, in timp ce miresmele
marturisesc o lume de idei?
(Charles Baudelaire, Curiozitati estetice)
Respingerea noutatii este o constanta
ce priveste intregul resort omenesc.
Omul este obisnuit sa iubeasca si sa
inteleaga ceea ce cunoaste cel mai bine
si astfel vede ceea ce doreste sa vada
si se apleaca cu intelegere si toleranta
asupra lucrurilor pe care le stie deja. Prin
intermediul observatiei, omul devine
critic. Insusirile negative nu apartin
decat uratului, trezind privitorului
suspiciune si neincredere. Cu el insusi,
cu cei din imediata sa apropiere, si la un
alt nivel social si artistic. Dorinta noastra
de a ne apartine lucruri este strans legata
de valoarea pe care o acordam acestora.

C u lt u r a

Cronica
unui
eveniment
literar
cu Roxana Negut

A pa ri ti i l e edit or i a l e al e lu ni i i u ni e

d

ragi prieteni, a sosit si aceasta luna a verii. Ne continuam fascinanta calatorie prin lumea
cartilor rasfoind cele mai noi aparitii editoriale. Luna iunie a venit cu multe noutati literare
alese si asa cum v-am obisnuit, trecem in revista mai multe genuri literare, stiluri si povesti
diferite, romane premiate aparute in ultima perioada, autori straini dar si autori romani. Cu
siguranta ca fiecare dintre voi isi poate gasi o lectura preferata. Cartile sunt ferestre deschise spre noi
universuri, asadar sa descoperim impreuna aceste lumi magice.
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SCIENCE FICTION

Cantecul lebedei mecanice, Petrika Ionesco,
Editura RAO

Exalare - Ted Chiang, editura Nemira
Descrierea cartii
Noua proze cu totul originale, provocatoare si memorabile,
de la autorul textului „Povestea vietii tale.“, ecranizat de Denis
Villeneuve cu titlul Arrival.
Un portal temporal il obliga pe un vanzator din vechiul
Bagdad sa se confrunte cu greselile din trecut. Un om de
stiinta care studiaza extraterestrii face o descoperire socanta,
cu ramificatii universale. O privire aruncata intr-un univers
alternativ pune la indoiala liberul arbitru si alegerile noastre.
Ted Chiang pune intrebarile cele mai vechi din lume: Ce este
universul? Ce inseamna umanitatea? In povestirile lui science
fiction razbat la tot pasul frumusetea, intelesurile adanci si
compasiunea.
„O colectie de povestiri care te pun pe ganduri, te fac sa-ti pui
intrebarile cele mai grele si sa te simti mai uman. Un varf al
genului science f iction.“
(Barack Obama)
„La fel ca predecesorii lui atat de diversi 0 Philip K. Dick,
Jorge Luis Borges, Ursula K. Le Guin, Margaret Atwood sau
Kazuo Ishiguro -, Chiang exploreaza temele conventionale ale
literaturii SF in moduri cu totul neconventionale. Proza lui are
ceea ce Orwell numea transparenta perfecta. Pentru Chiang,
curiozitatea umana este motorul divin al progresului.“
( Joyce Carol Oates, The New Yorker)
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Descrierea cartii
O epopee vasta si originala, deliranta, unica,
deoarece este prima fictiune Bio-Thriller. Plina de
farmec, vrajitorie, sperante si dezamagiri, care imbina
cruzimea, realismul si fantezia. Prin aventurile umane,
pamantesti si spatiale, ale lui Dan Pau, este analizata
minutios si cu umor o societate decadenta, morbida,
in care pasiunile amoroase si extravagantele se imbina
cu arta si stiinta, pe de o parte, si cu actiunile politiei
si ale armatei, pe de alta.
Un volum cu o actiune complexa, cu trasaturi
proprii atat genului science-fiction, cat si romanului
psihologic sau de aventuri. Prezinta intamplari si
personaje fascinante, iesite de sub pana unui autor cu
o personalitate la fel de complexa ca si opera sa. Acest
lucru se detaseaza din felul in care sunt concepute
actiunea si locurile unde aceasta se petrece, precum si
personajele, in toate vadindu-se gandirea si viziunea
regizorului si scenografului, a realizatorului de
spectacole care este autorul.
Povestea incepe la 13 octombrie 2068, la Bucuresti,
apoi se desfasoara la Paris, San Francisco, pe Saturn si,
in sfarsit, in constelatia Lebedei. Eroul este un tanar
regizor de teatru, fiul unui cunoscut om de stiinta care
lucreaza la subiecte ultrasensibile si care va fi rapit.
Incercand sa-si gaseasca tatal, eroul va fi prins intr-o
aventura infernala, cu multiple rasturnari de situatie.
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FANTASY

BAIETII LUI ANANSI - Neil Gaiman,
editura Paladin
PREMIILE BRITISH FANTASY, LOCUS SI
MYTHOPOEIC FANTASY

CEALALTA JUMATATE DE VIS - Monica
Ramirez, Editura UP
Descrierea cartii
Blestemul unei mame...
Pentru capitanul unei nave stravechi,
timpul este o alta destinatie intr-o
calatorie interminabila. Legat de mare,
Edmond Gilberte strabate patru secole
fara sfarsit in cautarea iubirii ce-ar putea
invinge blestemul mamei sale. Doar asa
se poate intoarce impreuna cu echipajul
sau in lumea muritorilor.
Mostenirea unui tata...
Intr-o cursa impotriva timpului
potrivnic, Petra McFey exploreaza apele
reci ale Oceanului Atlantic de Nord in
cautarea unor vechi artefacte scotiene.
Moartea tatalui ei a lasat-o cu un munte
de datorii si Petra trebuie sa evite
ademenirea seducatoare a capitanului
fantomatic pentru a reusi sa salveze
afacerea de familie. Insa Edmond ii
patrunde in vise si impreuna navigheaza
pe o mare imprevizibila, in timp ce
atractia dintre ei devine un joc mai
periculos decat moartea.
Un
blestem
stravechi, comori
misterioase, legende celtice si o iubire
atemporala intre o muritoare si un
spectru prins intr-o realitate paralela...

Descrierea cartii
Povestile sunt ca niste panze de
paianjen care se inter¬secteaza fircu fir,
iar tu urmaresti fiecare poveste pana in
centru, pentru ca in centru e sfarsitul.
Fiecare personaj e un fir al panzei.
Viata lui Fat Charlie nu va mai fi
niciodata la fel. Odata cu decesul tatalui
sau, el descopera atat ca acesta fusese de
fapt zeul Anansi, cat si ca are un frate
despre care nu stiuse nimic niciodata,
Spider - care este tot ceea ce Fat Charlie
nu poate fi: atragator, istet si amuzant.
Intr-o lume magica a zeilor-animale,
Fat Charlie descopera insa ca are o
putere ce-l poate ajuta sa descurce itele
existentei sale tot mai incurcate. Neagra
ca noaptea, dulce ca pacatul.
„Talentul lui Gaiman ne arata cat de
bine cocheteaza cu miturile si cu f igurile
mitologice. Baietii lui Anansi recurge la
umor pentru a spune o poveste de familie
in care se intampla sa f ie implicati zeii.“
(sffworld.com)
„Umorul britanic al lui Gaiman este
fermecator, iar personajele sale sunt
realiste in actiunile lor, chiar si cand fac
lucruri neobisnuite. O carte geniala, care
te va face sa razi, probabil chiar si sa
plangi.“
(starlightfading.net)
„Recomandata oricui este interesat de
povestiri imaginative, fantezii, fabule
sau mituri. Neobisnuita si extrem de
originala.“
(bookbalcony.com)
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„Stilul exuberant al lui Gaiman ii va
face pe admiratorii sai sa citeasca pe
nerasuflate.“
(The Sacramento Bee)
„Baietii lui Anansi reuseste sa f ie,
simultan, infricosatoare si foarte
amuzanta.“
(Newsweek)
„O lume bizara, partial absurda,
ocazional umana si mereu distractiva.“
(Pittsburgh Tribune)
„Inteligenta, amuzanta, emotionanta,
caustica, fantastica. O carte recomandata
tuturor celor interesati de religiile si
de mitologiile africane, gratie fuziunii
dintre mister si elementele fantastice.“
(thoroughlymodernreviewer.com)
„Baietii lui Anansi este sumbra, plina de
umor, meditativa si uneori tulburatoare.“
(bookishardour.com)
„Baietii lui Anansi este o poveste
mitologica moderna cu de toate. Neil
Gaiman si-a ales cu grija ingredientele
si le-a masurat cu precizie, iar rezultatul
a fost nici mai mult, nici mai putin decat
o carte scrisa dupa o reteta unica. Se ia,
deci, o masura de suspans, se adauga un
strop de teroare, se amesteca bine-bine,
se pune romantism dupa gust, dar umor
din belsug, si se asezoneaza totul cu
ingredientul-minute - magia. Se serveste
oricand si oriunde. Garantez ca pica bine.”
Paladin

THRILLER/ CRIME

CU MAINILE CELEILALTE - Raluca Pavel

OMUL DE CASTANE - Soren Sveistrup, editura TREI
CEA MAI BUNA CARTE A ANULUI NEW YORK TIMES BOOK
REVIEW
Descrierea cartii
Daca ai gasit unul inseamna ca EL te a ales.
Un psihopat terorizeaza Copenhaga. Semnatura lui - figurine
facute din bete de chibrit si doua castane, lasate la locul fiecarei
crime sangeroase. Pe figurine, politia gaseste amprenta unei
fetite rapite si ucise cu un an in urma. O coincidenta tragica
sau un mesaj diabolic?
Ca sa puna capat seriei de crime, cei doi detectivi care
ancheteaza cazul trebuie sa lase deoparte neintelegerile si sa
descifreze indiciile macabre lasate de asasin. Pentru ca acesta
nu da niciun semn ca se va opri.
Si nimeni nu este in siguranta.

Descrierea cartii
Fictiune psihologica, crime, thriller.”Vaduva
Neagra a Romaniei, Vera Renczi, criminala
in serie, de pe la inceputul anilor 1900, care
a ucis 35 de barbati (printre care si fiul ei)
pentru a se asigura ca va ramane ultima femeie
din viata lor, cea care si-a creat un cimitir in
pivnita conacului sau - ticsit de sicrie de zinc
cu trupurile celor pe care i-a avut si pe care i-a
ucis cu arsenic, este invocata intr-o sedinta de
spiritism initiata de doua prietene.

“E o carte pe care n-o poti lasa din mana, dar care te va face sa
eziti inainte sa dai pagina, atat de tulburatoare este.”
(Kirkus Reviews)
„Un debut plin de suspans si tensiune… Incendiar.”
(Financial Times)
„O intriga politista a carei profunzime este sporita de comentariul
social tulburator.”
(Booklist)
„Desi e greu sa ti desprinzi privirea de la personajul diabolic al lui
Sveistrup, si baietii buni merita toata atentia.”
(New York Times Book Review)
„Sveistrup creeaza o intriga atat de complexa, incat nici chiar
cititorii de romane politiste versati nu vor ghici f inalul. Este o
carte infricosatoare in cel mai bun sens.”
(Library Journal)
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Una dintre ele, Sophia, traieste o o poveste de
iubire pura impreuna cu cel care ii este alaturi
neconditionat, Lucas.
Timp de trei zile, in care spiritul Verei ii
povesteste Sophiei despre traume si goluri din
copilarie, alegeri si multimea vida de barbati
care o vedeau ca pe o papusa de portelan si nu
ca pe o Matrioska, Sophia isi pierde, treptat,
increderea in sentimentele lui Lucas fata de ea.
Doua femei in cautarea unei iubiri absolute,
acaparatoare. Vera a ucis. Sophia ce va face?

C u lt u r a

FICTIUNE

NON-FICTIUNE

RECVIEM VESEL PENTRU TATA - Radu
Paraschivescu, editura Humanitas

PREVESTIREA - Ioana Parvulescu, editura Humanitas
Descrierea cartii
O prevestire care schimba oamenii. O carte despre
cum binele si raul se fac deodata, despre cei simpli, care
nu deosebesc dreapta de stanga si despre cei complicati,
care se cred alesii lui Dumnezeu. Despre povestile care
indreptatesc si nedreptatesc, despre tati si despre Tata,
si despre o fiica isteata, care nu lasa povestea sa moara.
O carte in care dragostea vine neinvitata, ca oricand si
oriunde pe lume. Un roman cu suspans, despre marea
aventura a incercarii omului de a gasi un rost vietii.
Pentru prima oara in literatura romana, un roman care
reface realist o pagina din Vechiul Testament: istoria
nesupusului profet Iona. O lume colorata, cu personaje
din satul lui Iona, de pe corabia pe care calatoreste si din
cetatea cu sclipiri ca din 1001 de nopti, Ninive. Nu lipsesc
monstrul din ape si cei de pe pamant.
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Descrierea cartii
„Pe mama n-o mai am de aproape doi ani.
Pe tata, de aproape patru. In apartamentul in
care au locuit cincizeci si trei de ani, din cei
cincizeci si sase cat au fost impreuna, urla
linistea. Apartamentul e gol, dar mobilat. Va
fi scos la vanzare, golit, umplut la loc de un alt
ocupant, transformat in amintire.
Ma ajuta in vreun fel scrierea acestei carti?
Prea putin. Dupa trei-patru pagini, banuiala
devine certitudine: prezenta tatei in carte nu-i
suplineste absenta in carne si oase.
Si atunci, de ce o scriu?
Fiindca nu pot sa n-o fac.
«Prea putin» e mai mult decat «deloc».
Ajutorul, mai cu seama in vremurile astea, nu
se refuza.
Iar Recviemul vesel e o carte pentru cititori si
un sprijin pentru mine.“
RADU PARASCHIVESCU
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CARTI DESPRE PANDEMIE
Pentru ca inca continuam lupta cu inamicul nevazut , as vrea sa aduc in atentia voastra doua carti despre acest
subiect aparute in ultima perioada.Pandemia din perspectiva stiintifica si pandemia, pe intelesul copiilor.

BIOETICA IN CRIZA SAU CRIZA BIOETICII? O
filosofie a pandemiei in societatea medicalizata
- prof. Univ.Dr. Antonio SANDU, editura Lumen
Descrierea cartii
Vom discuta (…) despre nevoia de etica in
perioade de criza. Sunt multe persoane care
considera ca etica si bioetica si apelul la respectarea
unor principii reprezinta piedici birocratice pentru
obtinerea unui raspuns rapid din partea populatiei,
de exemplu, pentru realizarea unor vaccinuri in
timp record, pentru imunizarea populatiei, pentru
stabilirea unor masuri nepopulare dar necesare,
cum ar fi inchiderea granitelor si nerespectarea
unor principii fundamentale de functionare ale
Uniuni Europene, stabilirea unor politi publice
care sa vizeze imunitatea de turma sau, dimpotriva,
inchiderea majoritatii activitatilor considerate
neesentiale in economie, pentru a se asigura
distantarea sociala si autoizolarea populatiei. Aceste
masuri sunt intelese ca derogari de la etica sau de la
bioetica atunci cand sunt vizate cercetari medicale
pe subiecti umani desfasurate mai rapid decat o cere
procedura standard, sau implementarea unor practici
terapeutice inovatoare care nu au fost anterior
studiate prin teste clinice care sa certifice ca nu
exista efecte adverse necunoscute.
(Autorul)
In format hardcover, volumul este insotit de 6 DVDuri care contin prelegerile care au stat la baza cartii,
sustinute online de autor.
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CORONAVIRUS PE INTELESUL COPIILOR - editura Corint
Junior.
Descrierea cartii
Aceasta pandemie a schimbat viata copiilor din intreaga
lume. Este foarte important acum sa-i ajutam sa inteleaga ce se
intampla pentru a evita panica si anxietatea. Specialistii spun
ca la varste mici, daca nu li se ofera explicatii, copiii prind din
zbor informatii cu care isi construiesc naratiuni infricosatoare
despre propria moarte sau cea a parintilor. Aceasta poveste
imaginata ii sperie si-i streseaza.
O astfel de pandemie este greu de explicat copiilor. Ce si
cum sa le spui se intreaba fiecare parinte. Aceasta carte ofera
o solutie - explicatii simple si clare care sa-i ajute pe copii sa
inteleaga ce se intampla si ce este important sa faca.
Transmiteti informatia tuturor parintilor care au copii mici
si carora le-ar putea fi de mare ajutor.
Cartea a fost publicata de editura Nosy Crowdin din
Londra, pentru a ajuta copiii si familiile lor sa inteleaga
pandemia de COVID-19. Niciuna dintre persoanele implicate
nu a fost platita pentru munca sa. Ilustratiile sunt realizate
de Axel Scheffler, iar la realizarea cartii au participat Graham
Medley – profesor la Catedra de boli infectioase Scoala de
Igiena si Medicina Tropicala din Londra, directorii a doua
scoli londoneze, Sara Haynes – Scoala Generala Arnhem
Wharf, Monica Forty – Scoala Generala Ben Jonson si Dr.
Sarah Carman, psiholog clinician in sistemul britanic de
sanatate, NHS, specialist in sanatatea mintala si in dezvoltarea
neurologica a copiilor si adolescentilor.Traducerea in limba
romana a fost realizata de Gabriela Mitrovici.
Cartea „Coronavirus pe intelesul copiilor” este gratuita si
poate fi descarcata direct de pe pagina editurii Corint.
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ROMANE DE DRAGOSTE

“ECHIPAJUL “ si “A DOUA CURSA“ –
Marina Costa, editura Amanda Edit,
lansare online.
FORTA IUBIRII - SARA STRIDSBERG, Editura RAO
PREMIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU LITERATURA
Descrierea cartii
Atunci cand Jimmie Darling este admis la spitalul
psihiatric Beckomberga din afara orasului Stockholm,
fiica lui – Jackie - incepe sa petreaca tot mai mult timp
acolo. In vreme ce mama acesteia isi petrece vacanta la
Marea Neagra, spitalul devine intreaga ei lume. Medicul
responsabil este Edvard Winterson. Acesta insista asupra
faptului ca nu exista motive pentru a nu ii lua la plimbare
pe pacientii sai, in afara spitalului, pentru a petrece o
noapte prin
oras: „o noapte in afara zidurilor spitalului va va face om
din nou” este deviza lui. La spital, Jackie o intalneste, de
asemenea, pe Inger Vogel, o „asistenta angelica in saboti”,
care pare sa locuiasca intr-o zona crepusculara intre ordine
si devastare, si pe Vogel – un pacient care ii ispiteste atat
pe Jimmie, cat si pe doctorul Winterson, cu margelele
ei, cu arcul si cu obsesiile despre libertate si moarte.
In romanul Sarei Stridsberg, acest spital psihiatric, cu
povestile si misterele sale, amplasat intr-un parc minunat,
aproape de un lac, va capata dimensiuni aproape mitice si
roluri extrem de antagonice – acela de inger razbunator,
dar si pe cel de mantuitor al sufletelor pierdute ...
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Descrierea cartii
“Echipajul“, pentru cei ce si-au
pastrat adolescenta in suflet.
Aventurile unui grup de adolescenti,
in decorul specific al Brailei. Alegeri
dificile, anturaje bune si rele, prietenie,
onoare, dreptate, prima dragoste, iubiri
interzise.
Dupa aventurile din Echipajul,
povestea continua in romanul ,,A
doua cursa,, care nu ne ofera doar un
romance, ci si o combinatie de istorie si
cultura ce are darul de a crea un tablou
viu al trecutului.
Autoarea tese cu ajutorul cuvintelor
imagini de ieri ale orasului Braila
alungand cenusiul prezentului si
oferindu-i acestuia straluciri aparte si
extrem de pitoresti. Prin darul sau de a
crea niste descrieri fascinante, Marina
imbie cititorul la calatorii literare de
neuitat.
Totodata
sondeaza
profunzimile
sufletului uman pentru a ne reda
o poveste de dragoste incarcata de
dramatism.

ROMANE PREMIATE

FIECARE CU POVESTEA LUI - Jean-Paul Dubois,
editura Litera
PREMIUL GONCOURT
Descrierea cartii
Paul Hansen executa o
pedeapsa de doi ani intr-o
inchisoare din Montreal, unde
imparte o celula cu Patrick
Horton, un Hell’s Angel
incarcerat pentru crima.
Inapoi in timp: Hansen este superintendent la
L’Excelsior, un imobil in care isi desfasoara talentele
de portar, infirmier, gradinar, factotum si - mai mult
decat atat - confesor si consolator al celor aflati in
suferinta. Cand nu este ocupat sa-i ajute pe rezidentii
din L’Excelsior sau sa intretina cladirea, se alatura
Winonei, partenera sa care, la mansa avionului ei,
il poarta in inaltul cerului, deasupra norilor. Dar in
curand totul se schimba. Un nou administrator este
ales la L’Excelsior, iar conflictele incep sa apara. Si
inevitabilul se intampla.
O biserica invadata de nisipuri, o mina de azbest,
meandrele unui fluviu de culoare argintie, valurile
sonore ale unei orgi alcatuiesc diferitele peisaje in care
are loc acest roman.
Fiecare cu povestea lui este una dintre cele mai
frumoase carti ale lui Jean-Paul Dubois. Descoperim
un scriitor animat de simtul acut al fraternitatii si de
un sentiment de revolta la adresa oricaror forme de
nedreptate.
“Fiecare cu povestea lui este un roman melancolic si
luminos. Toate elementele care dezvaluie viziunea
asupra lumii a lui Jean-Paul Dubois se regasesc in carte:
familia, orasul Toulouse, Canada, natura, melancolia,
zeflemeaua si umorul sau irezistibil.”
(Le Figaro)
“Dubois are umanitatea adanc inradacinata in suflet,
dar nu-si face nici o iluzie. [...] Tocmai de aceea cocktailul
sau de umor, inteligenta si emotie, servit cu o eleganta
fals dezinvolta, este inca o data atat de reusit.”
(BibliObs)
“Cel mai nou roman al lui Jean-Paul Dubois, plin de
o tandra disperare, ne lasa o dulce impresie de farmec
irezistibil.”
(Culturebox)
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PARINTI - Diana
editura Polirom

Badica,

PREMIUL
FESTIVALULUI
PRIMULUI ROMAN DE LA
CHAMBERY, FRANTA, EDITIA
2020
PREMIUL TINARUL PROZATOR
AL ANULUI 2019
PREMIUL
SOFIA
NADEJDE
PENTRU LITERATURA SCRISA
DE FEMEI, EDITIA 2019, LA
SECTIUNEA PROZA.
Descrierea cartii
Romanul descrie viata unei
familii dintr-un orasel de
provincie care se confrunta cu
moartea unuia dintre cei doi
copil. Incercarile familiei de a se
adapta la noua situatie coincid
cu
transformarea
societatii
romanesti, cea mai mare parte
a actiunii fiind plasata in
perioada postcomunista. Ioana
Negrila, eroina romanului, este
o fetita prinsa intre intimplarile
copilariei, neputinta de a-si ajuta
fratele si nevoia de a trece peste
moartea lui.
Impreuna cu Tudor, un vecin
de virsta ei, incearca sa afle ce
s-a intimplat cu fratele ei, mort
la un centru de ingrijire a unor
persoane cu dizabilitati, dar nu
reuseste sa gaseasca nici o pista
verosimila. Lumea cartierului,
familia extinsa, deteriorarea
relatiei dintre parinti aduc
resemnarea in fata mortii abia in
perioada adulta.
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“Povestea
Ioanei
Negrila,
protagonista acestui roman, este
marcata de doua evenimente
traumatizante. In copilarie, boala
fratelui ei mai mic o priveaza de
atentia parintilor, facind-o sa se
simta neglijata. Dupa moartea lui
Florinel, in perioada adolescentei,
atunci cind lucrurile par sa
reintre in normal, parintii se
despart. Urmarea este ca, ajunsa la
maturitate, Ioana traieste singura,
convinsa ca orice incercare de a-si
intemeia o familie este sortita
esecului.
Cititorului nu-i va scapa, f ireste,
faptul ca datele biograf ice ale
personajului coincid cu cele ale
autoarei. Naratiunea la persoana
intii ii va sugera, in plus, ca
schimbarea de nume e menita sa
prezinte ca f ictiune o experienta
de viata strict autentica. Ar f i
insa o greseala sa reducem romanul
la faptele de la care a pornit. In
primul rind, ca povestitoare,
Ioana nu se confunda cu personajul
omonim, ea istorisind cu verva
anecdote despre nenumarate alte
personaje.
In al doilea rind, exista, de fapt,
nu una, ci trei “Ioane” cu voci
distincte: fetita naiva, adolescenta
orgolioasa si femeia matura, care
isi rememoreaza viata. Principala
calitate a romanului, remarcabila
pentru un debut, consta in aceasta
extraordinara
mobilitate
a
punctului de vedere. Caracterul
autobiograf ic ramine important,
dar se cere inteles ca o constructiede-sine in care, paradoxal,
personajul preia initiativa.”
(Ovidiu Verdes)

C u lt u r a

LITERATURA PENTRU COPII

POEZIE

TUP. NU AI NEVOIE DE ARIPI CA SA POTI
ZBURA - Alex Donovici. Editura Curtea
Veche
Descrierea cartii
De ce sa cititi a patra carte a seriei Tup?
Pentru ca micuta ciocarlie nascuta fara
aripi si prietenii ei vor merge la scoala,
unde vor invata lucruri foarte importante
si vor trai aventuri incredibile. Melcul
Fulger devine profesor si le explica puilor
de ce e Pamantul in pericol, iar curcanul
Gelu, acum elev, ii invata sa lupte impotriva
bullyingului. Pe langa deja iubitii BuhuPadurii, corbul Tor, Bosu’ Lacusta sau puiul
de cioara Zapada, veti intalni personaje
noi, precum puiuta de urs polar Hope si
Magnificul vultur Magnus.Iar Tup... Tup
isi va transforma visul in realitate. Ea va
descoperi ca nu are nevoie de aripi pentru
a putea zbura si va va reaminti ca imposibil
e doar un cuvant. Va invitam sa va bucurati
de o noua poveste despre prietenie, despre
iertare si despre iubirea si bunatatea care
castiga intotdeauna marile batalii.

POEZIE CLASICA
RUMI- CANTECELE IUBIRII, Shiva Shahram, editura
Curtea Veche
Descrierea cartii
E o forta vitala in sufletul tau, cauta deci acea viata.
E o nestemata in muntele trupului tau, cauta deci acea
mina.
O, calatorule, daca esti in cautarea Acelui Ceva,
Nu privi in afara, uita-te inauntrul tau si gaseste-L
(Rumi.)

CEAINICUL FERMECAT SI ALTE BASME
JAPONEZE - Editura Polirom

“T.S. Eliot a spus odata ca poezia este o incursiune in
lumea inarticulatului. Cuvintele lui Rumi m-au ajutat
sa ma cufund in abisul insondabil al spiritului inca de
cand aveam sase ani. Tatal meu ma ducea la niste serate in
timpul carora mari poeti recitau atat din versurile proprii,
cat si din creatiile vechilor scriitori mistici orientali. Se
citea in persana, limba pe care tata o vorbea, si, in vreme
ce stateam langa el sau chiar pe genunchii sai, imi traducea
in engleza ori in hindi. Nu conteaza - chiar si cand nu
intelegeam exact ce se spunea acolo, traiam schimbarea
aceea a constiintei pe care o observam in jurul meu si
simteam ca eram partas la acea experienta. Am trait
exaltarea spirituala.
Astazi, ca medic, realizez ce putere vindecatoare au
cuvintele si ca ele ne pot face sa ne simtim in siguranta, ca
ne pot transforma vietile si ca pot aduce in vietile noastre
bucurie, sens si scop. Cuvintele ne pot aduce mai aproape
de Dumnezeu. Asa sunt si versurile marelui poet Rumi.
Recomand aceasta carte cu toata caldura!”
(Deepak Chopra)

Descrierea cartii
Basmele japoneze deschid poarta spre
o lume fascinanta, populata de animale
vorbitoare, rautacioase, viclene sau
prietenoase, care fie cauta sa te atraga in
capcana, fie te ajuta la necaz. Cu umor si
intelepciune, basmele ne arata ca e bine
sa asculti sfaturile celor mai in virsta si ca
aceia cu suflet curat si intentii bune reusesc
sa invinga mereu fortele raului. Pana la
urma, lacomia, lenea si minciuna sint
intotdeauna pedepsite.
Deschizind cartea, va veti intilni cu o
multime de personaje minunate, precum
Femeia Zapezii, Zeul Saraciei, batrinul
care face ciresii sa infloreasca sau BaiatulPiersica, si veti afla cum a aparut CaleaLactee sau de ce marea e sarata.
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POEZIE CONTEMPORANA
SOARELE SI FLORILE SALE- Rupi
Kaur. Editura Cartea Romaneasca
“Soarele si florile sale“ este o carte
pe care iti doresti sa o deschizi seara,
sa mai citesti o pagina,doua, trei si
apoi sa-ti aprinzi o tigara pierdut in
ganduri. Rupi Kaur se aseaza usor in
sufletul tau fara sa intre cu picioarele
si te poarta prin toate cotloanele
ascunse ale intunericului fara sa simti
vreun moment ca esti obligat la asta.
Nu e o introspectie fortata de ea, e
acel moment cand simti ca cineva se
“dezbraca” delicat iar scrierea ti se
dezvaluie in ritmul ei. Cartea e un
intreg, constructia ei se desfasoara
in toata splendoarea frumusetii
sufletului feminin intins armonios
pe cele cinci coloane ale devenirii
umane: ofilire, cadere, inradacinare,
inaltare, inflorire.Fiecare drum
cuprinde povestea experientelor unui
om, Rupi reuseste sa le exprime cu
claritatea si profunzimea cuiva care a
trecut prin ele si de aceea nu conteaza
veridicitatea experientei pe care ti-o
infatiseaza. Important e sentimentul
pe care il ai tu ca cititor fata de acele
experiente si inradacinarea convingerii
ca ea a trecut pe acolo”.
(Abdulkerim Salim-Medium.com)

POEZIE URBANA CONTEMPORANA
ZIUA CAND TE-APUCA NOAPTEA-Cristian
Radu Constantin, editura Velvet Story
Descrierea cartii
“ Ziua cand te-apuca noaptea” este volumul de
debut al poetului Cristian Radu Constantin.
Iconoclast si ireverentios, sensibil si
nonconformist, fin observator al vietii de zi cu
zi, autorul diseca - uneori transant, alteori cu
blandete - tipologiile umane, aruncand verdicte
si stampiland etichete, dar lasand intotdeauna
cititorului optiunea de a le accepta sau nu.
Poezia lui Cristian Radu Constantin are un
parfum aparte fiind o ingemanare inedita de
lirica elevata, cu profund substrat intelectual
si argou cotidian, totul fiind sublimat pana la
nivelul celei mai bune poezii urbane de dupa
1990.

Acestea au fost o 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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Desi era mai tanar decat ea, de catva timp se maturizase
brusc, se inaltase, iar trupul ii devenise mai puternic. Avea
parul tuns scurt si tepos si o barba destul de rara, de care era
foarte mandru.
– Pot sa ajut? intreba ea plina de speranta.
Antare cazu o clipa pe ganduri, apoi ii indica o casa
dincolo de zidul gradinii interioare.
– Poate acolo, avem deja raniti, spuse repede, apoi se
indeparta, lasand-o inconjurata de forfota servitorilor care
puneau bunurile la adapost in depozitele din adancuri.
O camerista in varsta, cu parul carunt prins intr-o retea
intunecata, ii facu o plecaciune si o indemna sa o insoteasca
in siguranta din ascunzatoarea casei. Sedara stia ca fusese
construita pe timpul Razboiului negotului, dar nu mai fusese
folosita de ceva timp. Era in pericol, o stia, dar nu voia sa
mearga acolo si sa stea ascunsa cu servitoarele. Sa fie inchisa
intr-un spatiu stramt si sa simta teama tuturor!? Se spunea
ca intunericul din tunelurile sapate in solul insulei nastea
naluci, ce scapau uneori afara si se plimbau prin paduri sub
forma unor flacarui. Poate de aceea oamenilor le era teama
sa mearga prin ele, chiar daca viata le era amenintata. O
impinse pe camerista cu un gest pripit si spuse destul de tare
ca sa acopere tipetele din jur:
– Nu-ti face griji pentru mine. Stiu unde sa merg, dar trebuie
sa vorbesc acum cu fratele meu.

STAPANUL UMBRELOR
(fragment de roman)

Ana-Maria Negrila
Sedara se trezi din vis, stiind ca era inca noapte. Afara
era o forfota neobisnuita, iar prin ferestrele mari razbatea
o vapaie rosie, ca si cand soarele ar fi rasarit deja. Se ridica
buimaca si se dadu jos din pat, mergand desculta pana la
usa. Afara, servitorii alergau, ducand lucruri in brate, iar
deasupra insulei, cerul ardea. Se repezi in curte si privi in
sus. Nu era rasaritul, ci focuri ce izbucneau luminand norii,
apoi se stingeau ca sa se reaprinda imediat. Il vazu pe Antare
alergand spre ea si il apuca de brat.
– Ce se intampla?
Fratele ei se elibera si o impinse usor la o parte.
– Creaturile ne ataca din nou! o anunta aspru.
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Femeia se holba la ea, ezitand intre dorinta de a insista
si cea de-a fugi la adapost. Sedara o scuti de alegere, pentru
ca ii intoarse spatele si disparu dupa o cladire cu un etaj, ce
ocupa toata latura vestica a curtii. Femeia ramase o clipa
nehotarata daca s-o urmeze si sa insiste, apoi cerul exploda
deasupra ei si se trezi aruncata pe jos, cu parul si hainele
parjolite. Insula paru sa se cutremure. Se ridica schiopatand,
uimita ca mai era in viata si se indrepta spre tuneluri, uitand
de Sedara si de intentia ei.
Fata ajunsese deja in curtea de alaturi cand solul se
cutremura, iar flacari uriase izbucnira dincolo de cladirea
principala. Se sprijini de un gard. Dincolo de el, copacii se
agitau, incercand sa-si protejeze radacinile aeriene. Solul se
misca, dar nu din cauza mingilor de foc din aer, ci a copacilor
care isi retrageau extremitatile vulnerabile. Simti o atingere
pe cap si privi in sus. Unul dintre arbori isi plecase crengile
ca sa o apere. Ii multumi si ii mangaie scoarta transparenta
si calda. Dincolo de coroana cu frunze palide, vazu cateva
umbre enorme, strabatand zona de deasupra insulei si
eliberand din cand in cand sfere arzatoare. Isi miji ochii spre
una dintre creaturi, intrebandu-se ce era. Avea aripi aproape
stravezii in lumina palida a lunii, si un corp alungit, terminat
cu o coada flexibila. Capul era destul de mare, dar animalul
era prea departe ca sa vada detalii. Atinse din nou crengile
copacului, cerandu-i sa o elibereze.
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Pe langa ea trecura in fuga cativa soldati din garda.
Fratele ei nu ii insotea si poate ca era mai bine, altfel ar fi
trimis-o mai mult ca sigur alaturi de servitoare. Cei puternici
fac ceea ce pot! Ea voia sa fie dintre acestia, nu dintre cei
care sufereau ceea ce trebuiau sa sufere, pentru ca nu aveau
posibilitatea sa aleaga. Si daca ar fi ales? Daca cineva i-ar
fi spus: Vom face cum vrei tu! Atunci ce s-ar fi intamplat?
Probabil nimic, de vreme ce era mai greu sa inseli un om
puternic, decat sa faci pe unul slab sa se lupte pentru el insusi
si sa se elibereze. Vazuse viata mamei sale adevarate, apoi pe
a celei vitrege, si ajunsese la o concluzie: daca dorea altceva,
atunci ea trebuia sa lupte pentru asta. Nu putea astepta pe
nimeni sa miste un deget. Daca simtea ca merita mai mult,
singura avea sa actioneze.
Se desprinse de adapostul copacului si inainta de-a
lungul gardului, tinandu-si cu o mana rochia lunga, dar nu
pentru ca se temea ca o va murdari, ci pentru ca fosnetul ei
pe piatra curtii o deranja. Era liniste. Servitorii disparusera
prin adaposturi, luptatorii se facusera si ei nevazuti. Cerul era
limpede, intunecat, asa cum ar fi trebuit la ceasul acela, iar
creaturile disparura. Cateva lumini palide pluteau deasupra
gradinii, ca si cand ar fi fost interesate de spectacol. Una
dintre ele se apropie mai mult, asa cum facea in fiecare seara,
si o inconjura de cateva ori. Era o mica flacaruie rosie, cu miez
galben stralucitor. Un spirit, asa cum ii spusese Batranul. O
umbra a mortii, desi nu asta sugera licarirea. O urmari cum
dansa in fata ei, apoi intinse un deget, incercand sa o atinga.
Posibil o idee proasta, daca era cu adevarat spiritul unei
persoane moarte. Flacara nu se feri, iar degetul Sedarei o
traversa. Nu simti nimic, desi se asteptase sa fie arzatoare. O
imagine, o imagine palpaitoare si nimic mai mult. O urmari cu
privirea cand se alatura suratelor sale si, in curand, nu reusi sa
o mai deosebeasca de alte lumini plutitoare.
Isi strecura mana in buzunarul cusut intr-o parte si
extrase o bucata de lemn sculptata in forma unei sabii. Doar
ca era o sabie miniaturala, de marimea cutitelor folosite de
servitoare sa spintece pestii de foc. Cand ii atinse manerul,
sabia se incalzi, iar energia lumii incepu sa pulseze in fibrele
inca vii. Invatase sa o foloseasca, nu ca un barbat, ci cu
viclenie, insotita de un zambet si de iluzia ca nu era un pericol
pentru nimeni. Se mira cat de usor se lasau oamenii pacaliti
de vulnerabilitatea ei evidenta, si cat de simplu de doborat
erau. Folosise inselatoria asta cu Antare si cu alti luptatori, si
avusese succes de fiecare data. Totusi, stia sa lupte cu sabia
cu adevarat si cand nu mai exista elementul surpriza.
Pasi prin curte, uitandu-se jur-imprejur. Lemnul din mana
ei era moale, dar la gandul ei, putea sa devina ca metalul
adevarat. In plus, daca dorea, fibrele sabiei se desprindeau,
spintecand dusmanul pe dinauntru, apoi se strangeau la loc
pentru a-i permite sa o extraga. Era un truc pe care il invatase

33

...
ERA O SILUETA SUBTIRATICA
IN LUMINA SLABA A LUNII, SI,
DACA CINEVA AR FI VAZUT-O,
AR FI LUAT-O DREPT SPIRITUL
FAARIA, CEA CARE BANTUIA
NOPTILE PENTRU A SUCI MINTILE
BARBATILOR. DE FAPT SI SEMANA
CU EA – CU MANECILE SI FUSTA
FLUTURAND IN BRIZA NOPTII,
CU PARUL LUNG, PRINS LEJER LA
SPATE.

de la copaci, dar pe care inca nu il incercase pe carnea vie,
ci numai pe carcasele leviatanilor sau ale pestilor de foc mai
mari. Ceea ce ii lipsea nu era priceperea, ci experienta. Nu sa
stii cum, ci sa fii in stare sa-ti infigi sabia intr-un om viu, care
te priveste in ochi, ii spusese Primul Batran. Era insa sigura ca
va izbuti sa faca asta daca va fi necesar.
Cand ajunse intr-un loc in care gardul cotea, se opri din
nou, ascultand. Era o silueta subtiratica in lumina slaba a lunii,
si, daca cineva ar fi vazut-o, ar fi luat-o drept spiritul Faaria,
cea care bantuia noptile pentru a suci mintile barbatilor. De
fapt si semana cu ea – cu manecile si fusta fluturand in briza
noptii, cu parul lung, prins lejer la spate. Chiar si sabia din
mana semana cu arma Faariei, pe care spiritul o folosea sa
secere vietile muritorilor ce indrazneau sa o priveasca in ochi.
Se gandea la Faaria, cand o umbra se lasa in fata ei, in
zona intunecata de copaci. Tresari si se retrase un pas. Umbra
se misca. Semana cu un om foarte inalt, cu umeri si brate
puternice.
– Cine esti? intreba nelinistita.
Umbra mormai ceva si se cutremura. Sedara vazu cum
capul se infoaie dintr-o data, scotand o pereche de coarne, iar
fata se alungeste in intuneric. Cand se rasuci spre ea, isi dadu
seama ca nu era om si doar noaptea si nalucile de sub arbori o
inselasera o clipa.
Creatura pasi spre ea, dar Sedara simti ca se temea.
– Cine esti tu?
Soapta pluti spre ea odata cu briza.
Sedara isi lua o pozitie defensiva, dar isi folosi gandul ca
sa se apropie de creatura. Inainte de a ataca, trebuia sa se
asigure ca era necesar.
– Sunt Sedara, spuse, locuiesc aici.
– Sedara, mormai creatura, iar cornitele de pe cap ii vibrara.
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Se misca din nou, iar fata vazu aripile stranse pe spatele
puternic. Nu era insa un calaret al norilor, o pasare locala.
Acestea puteau ajunge la dimensiunile unui om, dar nu
vorbeau si nici nu aratau asa. Dinspre creatura veneau
ganduri ce semanau cu ale oamenilor. Simti un amestec de
spaima si suferinta.

AJUNSESE APROAPE DE INTRAREA
CU TREPTE INALTE, DE PIATRA,
CAND AUZI STRIGATE SI SE
INTOARSE. O A DOUA CREATURA
APARUSE DE NICIUNDE SI IL
PRINSESE IN GHEARE PE ANTARE,
RIDICANDU-L DE LA PAMANT,
CA SI CAND L-AR FI ALES SPECIAL
PE EL DINTRE TOTI TINERII
ADUNATI IN CURTE.

– Esti ranit! exclama.
Creatura dadu din cap, iar pielea solzoasa sclipi o clipa
in lumina lunii. Sedara cobori sabia, dar atunci auzi zgomote
de pasi, si un grup de luptatori, condusi de Antare, navalira in
curte.
– Sedara, ai grija!
Antare avea in mana o sabie adevarata, iar parul si fata ii
erau negre de fum. Toti aratau de parca ar fi trecut prin foc. O
impinsera de-o parte si inconjurara creatura. Aceasta se ridica
pe picioarele din spate maraind si isi intinse spre ei labele cu
gheare lungi. Capul triunghiular, peticit parca, se rasuci spre
luptatori, iar narile enorme i se miscara.
– Ne ataca! striga cineva.
O coloana de foc izbucni dinspre creatura si ii invalui
pentru o clipa. Sedara intinse sabia in fata si o impregna
cu gandul ei, iar vapaia disparu pe data. Foc, dispari! Foc,
stinge-te! Nimeni nu observa ce facuse, iar luptatorii se
repezira si inconjurara creatura. Antare o lovi drept in mijlocul
fruntii, brazdandu-i apoi narile fumegande si crestandu-i unul
dintre ochii mari, ca niste discuri solare. Tanarul se retrase
si se ghemui, tinandu-si in fata sabia stralucitoare de cristal.
Ceilalti se repezira spre creatura si o impunsera cu sulitele,
apoi cineva folosi un prinzator si o inconjura cu o retea stransa
de fire lipicioase. Monstrul se zbatu maraind, apoi incepu
sa scoata strigate puternice, iar din narile crapate izbucnira
flacari. Reteaua nu putea fi distrusa de foc, asa ca rezista, iar
fibrele se contractara si mai mult.
– Fugi, Sedara!
Antare isi intoarse spre ea fata frumoasa, dar stramba de
furie. Fata nu se misca. Nu era in pericol si o stia, desi pentru
ceilalti nu era evident. Creatura gemea, iar gandul ii arata ca
suferea. Ochii mari o fixara o clipa cerandu-i ajutorul. Era una
dintre cele care atacasera orasele si satele, dar acum nu mai
parea periculoasa. Dinspre luptatori se ridica un val de ura
ce tulbura noaptea – furie pentru ca ii atacase, pentru ca le
omorase camarazii, dar dincolo de asta... Isi apleca mintea
asupra ei, prinse clipa si o rasuci pe toate partile, incercand sa
o inteleaga. Creatura nu era violenta. Pe ea nu o atacase, cu
ea dorise sa comunice. Atunci? Moartea iminenta a fapturii ii
nastea ceva ciudat in minte, ca o prevestire de rau augur ce
plana asupra insulei. Daca va pieri, viata ta se va schimba! ii
sopti o voce, de fapt propriul ei gand ce adulmeca viitorul.
– Antare, spuse sovaind, nu o ucide. Nu e periculoasa, doar
speriata. Daca o vei face…
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Fratele ei rase, se ridica cu un salt si isi infipse sabia in
grumazul fiarei, care gemu, isi scutura capul ca si cand asta
ar fi ajutat-o sa scape de durere, apoi cazu pe o parte, cu
membrele si coada zvacnind. Ceilalti luptatori isi implantara
armele in corpul ce tresarea si, dintr-o data, narile largi se
destinsera intr-o ultima vapaie stralucitoare. Oamenii se
retrasera speriati, dar tesatura rezista. Sedara tresari cu ochii
la botul acoperit de placi osoase si solzi. Nu era bine! Nu
avea sa fie bine! Dintr-o data, noaptea i se paru racoroasa si
straina.
– Nu trebuia sa faci asta! ii striga lui Antare, care isi scotea
sabia din gatul inert si o stergea cu grija. Nu trebuia! Nu o sa
fie bine de noi!
Tanarul se intoarse spre ea razand, iar ceilalti chiuira
prelung, agitand pomii din gradina. Sedara clatina din cap,
dar Antare o ridica in brate si o roti.
– Prima victorie, iti dai seama de asta? Prima creatura
omorata si asta datorita tie! Sa nu mai faci insa asa ceva.
Luptele nu sunt pentru femei! Puteai sa fii ranita, noroc ca am
venit la timp.
Fata ramase teapana in bratele lui, iar tanarul o lasa jos,
privind-o uimit. Ce se intampla cu sora lui cea ciudata?
Sedara se desprinse de el si facu cativa pasi in directia
casei, urmarita de sentimentul ca avea sa se intample ceva
rau. Ajunsese aproape de intrarea cu trepte inalte, de piatra,
cand auzi strigate si se intoarse. O a doua creatura aparuse
de niciunde si il prinsese in gheare pe Antare, ridicandu-l de
la pamant, ca si cand l-ar fi ales special pe el dintre toti tinerii
adunati in curte. Pana sa se dezmeticeasca, fiinta batuse din
aripile ei mari si se napustise in inaltul cerului, disparand in
bezna. Sedara ramase nemiscata, privind absenta agitatia
celor din curte. Antare nu mai era, exact asa cum simtise ca
avea sa se intample, iar rapirea lui avea sa o schimbe mai mult
decat credea. Sabia fratelui ei ramasese cazuta in mijlocul
curtii, iar fata se apropie si o ridica, surprinzandu-si privirile
albastre si reci oglindite in taisul acesteia.
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VALENTIN GORAN DOZA

DE CINEMA

COLD WAR (2018)
COLD WAR, in regia lui Pawel Pawlikowski spune povestea tumultoasa de
dragoste a unui compozitor de muzica si cantareata sa. Cu toate ca titlul face
referinta la perioada razboiului rece ce a afectat fostul bloc sovietic, filmul nu
se concentreaza pe evenimentele in sine, ci pune mai mult accentul pe o intriga
personala a caror personaje sunt afectate de situatia politica.
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a baza peliculei sta chiar povestea de dragoste a
parintilor regizorului, care s-au stins din viata in
1989, inainte de prabusirea Cortinei de Fier. Zula
si Wictor, interpetati de Joanna Kulig si Tomasz
Kot le poarta chiar numele acestora. Pawlikowski
voia de multa vreme sa abordeze un subiect de
o asemenea amploare. Luase in considerare si o
interpretare moderna pe care a exclus-o din calcul
imedat cum a realizat ca personajele lui ar fi fost
in afara oricarui pericol major, neavand suficiente
bariere care sa le desparta. Asa, de fiecare data
cand incerca sa gaseasca o alternativa, ajungea
mereu la relatia parintilor lui, intrucat dispunea
de toate ingredientele necesare, bucurandu-se de
o intriga politca incarcata cu tradari, suferinte si
exil.
Cum durata relatiei de iubire era imprastiata pe
o perioada de patruzeci de ani, intreaga poveste
ar fi fost imposibil de incadrat intr-un film de
lungmetraj. Astfel, regizorul a decis ca asta sa
fie doar punctul de plecare si pornind de aici, sa
creeze personaje asemanatoare lor, dar a caror
durata a desfasurarii actiunii sa nu se intinda mai
mult de doua decenii, dupa cum vedem prin elipsa
folosita in poveste.
De asemenea, Pawlikowski a adaugat un alt
element nou in peisaj, si anume muzica, care a
ajutat la regandirea personajelor. Muzica ajunge
sa fie magnetul care ii atrage si ii uneste pe Zula si
Wictor – prin ea, intalnindu-se si indragostinduse unul de celalalt. Si tot prin ea raman uniti
sufleteste, chiar daca trupeste se vor desparti.
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Pelicula nu a fost, insa, filmata cronologic,
deoarece au intervenit mai multi factori care nu au
permis acest lucru. Cum povestea se desfasoara pe
parcursul a mai multor anotimpuri, producatorii
au avut nevoie de pauze intre filmari pentru a
astepta schimbarea vremii cat sa fie favorabila
celei din scenariu. De asemenea, au fost si destul
de multe locatii de filmare, numai in Polonia
numarandu-se cel putin noua. Pauzele, insa, au
avut si un efect benefic - permitand regizorulului
sa reanalizeze cadrele filmate si sa le regandeasca.
Iar in cazul in care nu se potrivea un lucru, putea
sa il rescrie si sa il refilmeze, incadrandu-se in
limita bugetului, dar si a timpului celor cincizeci si
sase de zile pe care le-a avut la dispozitie.
Nu toti cineastii beneficiaza de acest tratament.
Orice cadru in plus inseamna o alta suma de
bani investita pe inchirierea spatiului, dar si pe
intreaga echipa din spatele si din fata camerei.
Iar ca sa ajungi la un nivel la care sa ti se
permita, trebuie sa ai deja un nume consacrat in
industrie. Cum Pawlikowski este deja cunoscut
– avand nenumarate filme documentare la activ,
producatorii nu au avut cum sa-l refuze. Stilul
sau de documentarist l-a ajutat si sa dea o nuanta
de autenticitate lui Cold War prin reconstituirea
fidela a Poloniei anilor ‘50.
Pawlikowski a refuzat sa mearga pe o abordare
clasica de cinema, fara a explica prin dialog
intentiile personajelor, ci lasand imaginea sa
vorbeasca de la sine – fiind o tehnica destul de
des intalnita in cinematografia de tip arthouse. De
aceea pentru unii spectatori poate fi mai greu de
digerat. Autorul, insa, si-a exprimat dorinta de a
face un film la care personal s-ar uita cu drag de
fiecare data – lucru care ar trebui sa constituie
piatra de temelie a oricarui cineast. Cand faci un
film trebuie sa iei in considerare mai multi factori:
daca momentul pe care il transpui pe ecran este
suficient de puternic cat sa iti capteze atentia,
daca imaginea exprima ceea ce tu vrei sa exprime,
daca muzica ambientala este specifica atmosferei
sau daca actorii sunt suficienti de expresivi
pentru a trai viata personajelor, dupa cum insusi
Pawlikowski afirma intr-un interviu.
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Cold War este in acelasi timp si o oda dedicata
cinematografiei de alta data, aducand referinte la
curente precum Noul Val Francez prin plimbarile
indragostitilor in Paris, la Neorealismul Italian
prin insasi coloana sonora pe care Wictor o
compune filmului I vampiri (1957), al regizorului
Mario Bava, ajungand chiar la cinematografia rusa
printr-o reinterpretare a unei scene din Nostalgia
lui Tarkovski, in care este reprezentata o ruina a
unei biserici. Cum actiunea are loc in fosta Uniune
Sovietica, autorul tine sa scoata in evidenta
distantarea bolsevicilor fata de Dumnezeu prin
abandonarea credintei si imbratisarea sub orice
pret a ateismului. Fata de filmul lui Tarkovski,
unde capela este intreaga si plina de credinciosi.
O alta tema abordata de catre autor este insasi
exprimarea artistica in afara cenzurii comuniste.
Daca in secventele ce au loc in Polonia avem
parte de o cultura locala, bazandu-se mai mult
pe muzica folclorica cu specific polonez, cand
artistii aleg calea exilului si evadeaza
in Europa democratica, observam o
schimbare spre globalizare, unde
cultura locala nu mai reprezinta norma
de baza si unde influentele americane
se fac simtite prin muzica jazz, la
care Zula si Wictor vor fi nevoiti sa se
adapteze.
Pentru rolul feminin, cea mai potrivita
alegere a fost actrita Joanna Kulig, cu
care Pawlikowski a mai colaborat si la filmul
lui anterior, Ida. Inca de cand se apucase sa
scrie scenariul, regizorul isi compunea cadrele
gandindu-se la modul in care ar fi interpretate de
Joanna. Personajul ei este destul de emotiv, dar
in acelasi timp da dovada si de o personalitate
desavarsita. Insusi Wictor observa acest lucru de la
inceputul filmului cand Zula deja il fermacase prin
intermediul a doua melodii.

Daca stam sa analizam traseul emotional al
Zulei, observam o evolutie ascendenta pe tot
parcursul povestii prin intermediul mai multor
urcusuri si coborasuri, avand momente in care
aceasta chiar explodeaza. De pilda, intr-o scena
in care ii marturiseste lui Wictor cum l-a turnat
comunistilor, acesta o paraseste, lasand-o pe Zula
nevoita sa se arunce in rau ca sa-i atraga atentia.
Un alt moment ce releva discrepanta dintre felul
in care gandeste si felul in care simte personajul ei
are loc cand cei doi se reintalnesc dupa cativa ani
la Paris – fiecare cu un partener nou de viata.
Natura persuasiva a Zulei il face pe Wictor
sa marturiseasca adevarul, in timp ce
actrita Joanna Kulig joaca intreaga
secventa purtand o figura mahnita –
exprimand atat durerea interioara cat
si suferinta de pe urma despartirii de
Wictor, pe care inca il iubea.
Un alt punct al povestii in care Zulei
ii este dificil sa isi ascunda sentimentele
are loc spre sfarsitul filmului. Aflata acum
in bratele altui barbat cu care are si un copil,
aceasta ii sare imediat la gat lui Wictor dupa ce il
vede scapat din inchisoare.

Un punct cheie al naratiunii lui Cold War consta
chiar in interactiunea celor doua personaje,
in felul in care lumea lor se imbina formand
o legatura puternica pe care nici distanta, dar
nici rasturnarile neasteptate ale vietii nu o pot
distruge.
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Pawlikowski a decis ca pelicula sa fie alb-negru
deoarece Polonia anilor 50 nu era o tara colorata
din punct de vedere arhitectural, iar orice tentativa
de a folosi cromatica in film ar fi stirbit din
atmosfera. Alegerea facuta a intarit dramatismul
actiunii si prin contrastul folosit in imagini.
Un alt element ce alcatuieste decorul vizual
este adancimea de camp compusa de cei doi prin
crearea unei lumi care isi desfasoara activitatea
in fundal. Astfel, in multe cadre vedem tot ce se
intampla in imprejurime prin „luft-urile” mari
lasate de operator. „Luft-ul” fiind denumirea
specifica a spatiului lasat de sus in jos sau in
stanga-dreapta pentru incadrarea personajelor
intr-un cadru. Regizorul si operatorul au folosit
imagini sugestive care sa ghideze spectatorul
unde sa se uite – scopul lor fiind mai mult de a
oferi indicii decat sa arate fix amanuntul. Tehnica,
care de altfel a fost introdusa in cinematografie
de Orson Welles prin folosirea profunzimii de
camp in filmul Citizen Kane – procedura ce
delimiteaza imaginea in trei planuri diferite, care
Pentru rolul lui Wictor, Pawlikowski avea
nevoie de un actor care sa se muleze pe un tip
de personalitate specifica secolului trecut – o
personalitate care sa atraga privitorul atat
prin aura, dar si prin comportamentul sau. De
asemenea, actorul trebuia sa fie iscusit si la
muzica, care era esentiala pentru rol. Lucru care
a ingreunat etapa de casting pana l-au gasit pe
Tomasz. Si chiar si asa, cum acesta nu stia sa
cante, a trebuit sa invete la pian inainte de filmari.
In timp ce Joanna isi petrecea timpul cu trupa de
folc pe care o vedem si in film.
Wictor dezvolta o ardoare atat de puternica
pentru Zula, incat ajunge sa fie numita in poveste
„dragostea vietii lui”. Chiar si in momentul
despartirii, acesta nu a inceteaza deloc sa se
gandeasca la ea si ii da nenumarate sanse. Spre
deosebire de Zula, personajul lui isi ascunde mai
bine trairile, putand sa le controleze mai bine,
chiar daca uneori pare ca si el este instabil din
punct de vedere emotional.
Directorul de imagine, Lukasz Zal, cu care
Pawlikowski a mai lucrat si la Ida, a revenit sa
semneze imaginea si pentru Cold War. Dupa
spusele regizorului, cei doi formeaza o simbioza
cand lucreaza pe platou, unul fiind extensia
celuilalt. Lucru, care de altfel, este esential pentru
un regizor, si anume ca acesta sa fie pe aceeasi
lungime de unda ca si directorul de imagine, dar
si invers. Asemenea filmului Ida, cei doi au ales sa
mearga tot pe stil vizual asemanator.
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permite asezarea personajelor si a obiectelor in
cadru pe un plan tridimensional. Pana la Orson
Welles, compozitia plastica era in mare parte
plata, iar cineastii de atunci se foloseau de cadre
detaliu pentru a puncta privitorului un amanunt
important, fara ca acesta sa aiba vreun dubiu.
Desigur, tehnica nu a fost inlocuita in totalitate
si persista si in ziua de astazi in majoritatea
filmelor – cazand la latura cineastilor ce motoda
de transpunere vizuala e mai corespunzatoare
povestii lor.
In ceea ce priveste montajul, Pawlikowski a tinut
sa il defineasca inca de la filmare. Asa a ajuns sa
aibe cadre unde compozitia, lumina, personajele
si miscarea scenica se imbina impreuna intr-un
singur cadru continuu, fara ca aparatul de filmat
sa se opreasca. Astfel, in locul unui decupaj clasic
cu mai multe taieturi pe imagine, editorul avea
sa taie doar partea de inceput in care clacheta
era batuta si partea de sfarsit unde se opreste
actiunea.
Sa luam ca exemplu una dintre scenele in care

Zula canta publicului. Camera porneste printr-o
panoramare usoara in stanga, unde vedem doi
muzicieni si continua pana ce ajunge chiar la
actrita. Un decupaj normal ar fi inclus o taietura
de cadru si ar fi aratat multimea care o asculta,
dar aici aparatul continua printr-o miscare de
travelling la 180 de grade, rotindu-se in jurul ei
pana ce multimea devine vizibila in cel de-al doilea
plan al imaginii, delimitata de profunzimea de
camp stabilita.
Pawlikowski afirma intr-un interviu ca pentru el
asta inseamna sa faca film. Asta reprezinta magia
cinematografiei.
Cold War a fost si nominalizat de trei
nominalizari la Premiile Oscar: o data pentru
cel mai bun film strain, a doua oara pentru cea
mai buna imagine, iar a treia pentru cea mai
buna regie, concurand cu filme precum Roma, in
regia lui Alfonso Cuaron sau Favorita, in regia lui
Yorgos Lanthimos. Chiar daca Pawlikowski nu a
mai castigat de aceasta data, el a reusit sa spuna o
poveste de dragoste imposibila, plina de resturnari
de situatie in care personajele se confrunta cu
limitarile sistemului politic si cu eventualul exil
– titlul de razboi rece ajungand astfel nu doar sa
faca referinta la perioada respectiva, ci sa devina o
metafora a zbuciumului celor doi indragostiti.
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TENDINTE

BIJUTERII&ACCESORII
In privinta celor mai importante tendinte accesorii 2020 2021,
putem spune ca sunt in contrast cu seriozitatea pieselor vestimentare, primele fiind cele care
au oferit si ajutat la pastrarea unei atitudini care este necesara cand porti ceva anume. Pentru
acest sezon, ai nevoie de accesoriul potrivit pentru a-ti transforma intregul aspect.
Bijuteriile s-au bucurat de aceeasi filosofie, fiind vazute cascade de bijuterii fermecatoare,
cercei candelabru, multe perle, multe piese sculptate din metale pretioase groase, dar
stralucitoare.
Nu au lipsit accentele industriale, cercei doar la o ureche,
costume din bijuterii sau motivele animale.

TOAMNA-IARNA 2020-2021

tendinte bijuterii
LANTURILE
CHLOE

MULTE MULTE
BIJUTERII

1
OFF WHITE

u

na dintre cele mai importante tendinte bijuterii
2020 2021 sunt lanturile, care continua din
sezonul primavara-vara, doar ca parca acum este cea
mai potrivita perioada, avand in vedere tendintele
industriale in ansamblu. Au fost vazute seturi de
chockere si bratari din lanturi groase in argintiu
inchis, au fost vazute coliere din aur usor conceptuale,
combinatii aur-argint.

PERLE pe
LANTURI

KOCHE

2

3

OFF WHITE

u

AREA

na dintre cele mai ostentative tendinte bijuterii
2020 2021 sunt cele in care exista randuri si
randuri de bijuterii care formeaza o plasa sau lanturi
acoperite de bijuterii. Au fost vazute caciuli acoperite
cu cristale care acopereau capul ca un batic, au fost
vazuti cercei lungi in combinatie cu banda de par
acoperita de cristale patrate, cerceii lungi au dominat
in multe prezentari.

PERLE UNICE

p

erlele, prin atemporalitatea lor, pot da oricand
un aspect unic unor bijuterii unice, elegante si
care depasesc frumusetea clasica. Au fost vazute
perle in combinatii neobisnuite la cercei, au atras
atentia nota organica a unor chockere aurite cu un
aspect elegant si unic; s-au remarcat multe bijuterii
cu perle extrem de creative.

s

-au
remarcat
printre cele mai
importante tendinte
bijuterii 2020 2021
o tendinta aparent
mai putin obisnuita,
combinatia dintre
lanturi industriale
si perle delicate.
Aceasta
tendinta
contradictorie
a
fost vazuta sub
forma unor siraguri
de perle si lanturi
grele
stratificate
impreuna, dar au fost
vazute si combinatii
parca mai potrivite
intre lanturi de aur
MOSCHINO luxuriante si perle.

4
SIMONE ROCHA
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PRABAL GURUNG

Moda

CERCEI
CANDELABRU

c

5

hiar daca nu e
nimic nou ca se
situeaza intre cele mai
importante
tendinte
bijuterii 2020 2021,
cerceii
candelabru
exprima poate mai mult
decat orice bijuterie,
obraznicie, feminitate
si gustul pentru scump.
Au fost vazute modele
sofisticate care ne duc
cu gandul la vertebre,
s-au remarcat cerceii
din
lanturi
subtiri
impodobiti cu pietre
pretioase, pietre brute
si lanturile delicate.

FRANJURI

COLIERE LUNGI
care ATARNA

PRADA

PACO RABANNE

m

ulti franjuri pe podiumul celor mai importante
tendinte bijuterii 2020 2021, cu bijuterii care
curg sau atarna de alte accesorii. Au fost vazute
variante foarte luxoase reprezentate de chockere
din piele subtire, metalica din care coborau franjuri
din bijuterii, au fost vazuti franjuri stratificati la
esarfe si benzi de par metalice, multe combinatii
dintre accesorii si franjuri de bijuterii.

6

EXPLOZII

7

GIVENCHY

ERDEM

CHLOE

a

stfel de bijuterii iti
ofera un LOOK
feminin
dar
de
lux, mai ales cand
imbracamintea estea
si ea una feminina,
curgatoare. Au fost
vazute multe influente
boeme, lanturi subtiri
dar care aveau si unul
de baza, au fost vazute
coliere
lungi
din
perle care ne duc cu
gandul la margelele de
rugaciune.

ALBERTA FERRETTI

e
VALENTINO

xplozia metalica atunci cand facem referire
la bijuterii, reprezinta una dintre cele mai
extravagante tendinte 2020 2021, ducandu-ne cu
gandul la stele, artificii, toate atragandu-ne atentia
in mod deosebit. Au fost vazute astfel de variante in
aur si argint intr-o explozie de sageti, s-au remarcat
cercei din metalic inchis, a fost evocat cerul prin
cercei in forma de stele sau imitarea artificiilor.
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8

ETRO

BIJUTERII COLORATE

10

BIJUTERII
FERMECATOARE
CHANEL

PRABAL GURUNG
CELINE

BRATARI

o

tendinta bijuterii 2020
2021 care iti ofera
un aspect dramatic este
formata din bratari, care pot
face o combinatie extrem de
reusita cu chokerele. Au fost
vazute bratari fermecatoare
cu un aer boem si care
ofereau un aspect de lux,
au fost vazute bratari care
ofereau un aspect dramatic
bizar dar aveau si o anumita
eleganta; s-au remarcat
bratarile din argint lucios,
au iest in evidenta bratarile
solide cu mesaje politice.

9

u

na dintre cele mai jucause tendinte bijuterii
2020 2021 sunt cele colorate, care aveau ca
scop crearea unor LOOK-uri dramatice, chiar
daca in anumite situatii atingeau si o latura
ridicola. Au fost vazute chockere din piele
neagra sau tesaturi avand bijuterii colorate care
atarnau de ele, au fost vazute bratari, cercei si
coliere din aceeasi „familie”, au iesit in evidenta
nuante de bijuterii diferite toate pe aceeasi
piesa.

INSPIRATIE ANIMALA

11

d

esignerii au adus
pe
scenele
de
prezentare multe coliere
si bratari fermecatoare,
cu un aspect boem si
care ofera modei o nota
senzuala si formeaza
una dintre cele mai
indragite
tendinte
bijuterii 2020 2021.
Au fost vazute variante
de coliere extravagante
avand diverse forme
fie ca vorbim de inimi,
monede,
pesti;
in
anumite prezentari a
dominat aurul fie ca
vorbim de chokere,
bratari, coliere, s-a
remarcat
combinatia
industrialului cu boho
chic.

12
ZIMMERMANN

BALMAIN
CAROLINA HERRERA

u
ALEXANDER MCQUEEN

na din tendintele distractive bijuterii toamna iarna
2020 2021 este cea care aduce in prim plan animalele,
care in ciuda aspectului lor jucaus, straluceau la fel de
mult ca si alte variante mai obisnuite. Au fost vazuti
scorpioni periculosi din cristale la urechi si chockere,
au fost vazute bijuterii care aveau ca tema - maimuta variante din aur sau mai simple in forma de brosa.
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Moda

ACOPERIRE
COMPLETA A
URECHILOR

u

13

na dintre cele mai
importante tendinte
bijuterii 2020 2021
sunt cele care acopera
aproape in totalitate
urechile, oferind un
aspect dramatic de cele
mai multe ori. S-au
remarcat cercei elaborati
din perle, cercei care
atarna si se misca, au fost
vazuti cercei din cristale,
cu invelisuri argintii,
bucati de metal ondulate
pe ureche.
SACAI

BALMAIN

VALENTINO

14

UN SINGUR CERCEL SUPRADIMENSIONAT

GUCCI

o

continuare din sezoanele trecute, purtarea unui
singur cercel ramane in picioare ca una dintre cele
mai fancy tendinte bijuterii 2020 2021, mai ales ca se
poarta ... supradimensionatul. Au fost vazute variante
de cercei de aur ca o bucla stralucitoare, a iesit in
evidenta tema lantului formata din verigi, forme
neobisnuite dar voluminoase.

16

CHOKERE SOLIDE

CHANEL

CRUCI OSTENTATIVE

15

ALEXANDER MCQUEEN
CHLOE

a
PRABAL GURUNG

ceasta este una din tendintele care au ramas din
sezonele trecute, doar ca, chokerele sunt mai
solide si mult mai stralucitoare si rafinate. Au fost
vazute astfel de chokere din verigi groase sudate din
metal argintiu, design texturat si fermecator, au fost
vazute forme rasucite care le dadeau o anumita forma
organica.
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m

ulte din tendintele
bijuteriilor au facut
trimitere in acest sezon
catre religie, facand
din crucile mari una
din cele mai prezente
tendinte bijuterii 2020
2021. Au fost vazute
cruci solide din bijuterii
si purtate atat la coliere
cat si la bratari, au
fost vazute cruci mari
metalice purtate la
urechi sau ca pandativ
la anumite lanturi care
atarna, pandative cu
cristale negre.

tendinte accesorii
CRAVATA
HAMURILE

MANUSI LUNGI

o

o

tendinta draguta si sexi, din ce in ce
mai prezenta pe catwalk si devenita
una dintre cele importante tendinte
accesorii 2020 2021. S-au remarcat astfel
de hamuri din piele de culoare rosie sau
neagra, oferind in principal un aer sexi
unor combinatii vestimentare mai rigide;
s-au remarcat hamurile din curele groase
cu accente argintii in contrast cu rochii
feminine, hamuri peste rochii voluminoase
cu maneci pufoase.

t e n d i n t a
e l e g a n t a
toamna
iarna
2020 2021 este
reprezentata de
manusile
lungi,
care
ofera
in
anumite cazuri si
un aspect de lux.
Au fost vazute
manusi lungi pana
la cot din tesaturi
usoare cu simplu
scop decorativ si
potrivite pentru
evenimentele
de seara, s-au
r e m a r c a t
manusi lungi cu
imprimeuri florale
in
combinatie
perfecta
cu
intreaga tinuta.

1

ALEXANDER MCQUEEN GUCCI

SAINT LAURENT
ELIE SAAB

2

3

PRADA

4

DIOR

c

ravata reprezinta una din tendintele
toamna iarna 2020 2021 care
celebreaza egalitatea dintre sexe, fiind
vazuta in prezentari multe modele. S-a
remarcat cravata neagra in combinatii
cu camasi cu buton sau in combinatii
rock impreuna cu bandana si bocanci;
au fost vazute si variante in rosu,
albastru, violet.

ETRO

CURELE LATE
ESARFA STRANSA LA GAT

c

urelele late reprezinta una din tendintele
surprinzatoare ale sezonului toamna iarna
2020 2021 si se pare ca exista semnale ca vor fi
multe tendinte in continuare care se vor inspira
din moda anilor 2000. Au fost vazute curele
late cu catarame patratoase care adauga forma
rochiilor fluide, au fost vazute curele late in
combinatie cu fuste creion si jambiere de latex
pentru un LOOK structurat; s-au remarcat
anumite curele care ne aminteau de cultura
japoneza.

o
MSGM
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5

SAINT LAURENT

KOCHE

esarfa sau o bandana bine stransa in jurul
gatului iti ofera vibratii retro si este una
dintre cele mai originale tendinte accesorii
2020 2021. Au fost vazute astfel de
accesorii in prezentari in care domina aerul
vintage, au fost vazute combinatii cu rochii
si paltoane; s-au remarcat esarfele care
impreuna cu blazerele supradimensionate
specifice anilor `80 dadeau un aer victorian,
s-au simtit anumite vibratii masculine.

ves
i
i
t
a
bin

timentare in
edi
te

i si

cu Andreea Popescu
Photo source: Pinterest.com

In acest sezon, prezentarile de moda sunt cele care
traseaza directia stilistica, iar variantele de combinatii
sunt inedite.
Este important sa alegem tinutele in functie de
context, profesia noastra si stilul nostru personal.
Moda si trend-urile joaca un rol important in
construirea stilului vestimentar, asa ca, punctam in
acest material cateva combinatii pe care puteti sa le
incercati in noul sezon ...
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ezon

DETALII de STIL

ls
nou

Trend-ur

p
tru
en

com

Moda

1

SACOU OVERSIZE & FUSTA MIDI
In aceasta vara, putem alege fusta
preferata si un sacou oversize, pentru o
iesire la terasa.

2

TOPUL & CAMASA
Daca nu v-ati achizitionat un top
pana acum, va recomand sa o
faceti! ... este un element cheie
in acest sezon.

3
ROCHIA OVERSIZE
Aceasta varianta de
rochie o puteti purta
fie cu sandale, fie cu
o pereche de pantofi
sport.
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BLUZA CU MANECI BUFANTE
Va recomand o bluza cu maneci bufante
intr-o culoare preferata sau puteti opta
pentru o varianta cu buline, pentru o
aparitie remarcabila.

4
Puteti purta aceasta varianta de bluza,
cu o pereche de jeansi boyfriend, pentru
o iesire de weekend, cu prietenii.

BERMUDELE
Pentru aceasta vara, puteti
opta pentru o varianta de
bermude din in sau din denim.
Persoanele cu un stil clasic, pot
alege varianta din in, iar cele cu
un stil creativ/natural, pot alege
varianta din denim.

5
Ambele variante sunt perfecte
pentru o tinuta stylish.

SE E YOU NEXT TIME,
And reea
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Cu stil la
domiciliu
A

ceasta perioada delicata pentru multi dintre noi nu inseamna
ca stilul nostru trebuie sa aiba de suferit, ci dimpotriva, ne
putem testa adaptabilitatea si deschiderea catre noi combinatii
vestimentare. Mai mult, putem folosi articole din garderoba, ceea ce
inseamna ca nu mai trebuie sa cheltuim bani pentru noi achizitii ... sau
asa ar fi ideal!
Poate ca multe dintre noi ne continuam activitatea de la locul de
munca acasa si cum aceasta tendinta exista inainte de virus (doar
ca acesta a apasat pedala de acceleratie!), trebuie sa ne adaptam
noii normalitati din multe puncte de vedere. Iar moda si stilul de a ne
imbraca sunt extrem de importante pentru majoritatea.
Daca esti o persoana dinamica, iti poti pastra spiritul activ printr-o
combinatie hoodie - pantaloni tip jogger sau track, in culori solide
si mute, iar daca vrei si mai mult dinamism, mergi pe imprimeuri ca
patratele sau dungi.
Dungile orizontale iti ofera o doza de calmitate atunci cand te
intersectezi vizual cu ele, mai ales daca culorile sunt potrivite. Asa ca,
daca iti doresti sa fii linistita si sa emani aceasta stare in jur, o poti
face cu stil, printr-o rochita pe corp lejera, care sa nu fie mai lunga de
genunchi.
Costumele sport sau combinatiile dintr-un pantalon si un top, care sa
iti fie si lejere si sa iti ofere si o senzatie de confort, functioneaza foarte
bine daca sunt realizate din texturi usoare, in culori calde, pamantesti.
In privinta articolelor de noapte sau a celor destinate relatiilor
intime, aici nu ar trebui in mod normal sa se schimbe mai nimic, poate
doar sa iti achizionezi ceva pe gustul tau care sa condimenteze relatia
cu partenerul.
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CE AU FACUT MARILE BRANDURI
IN ACEST TIMP ...
Crocs
O initiativa noua „A Free pair for
Healthcare” vizeaza furnizarea in mod
gratuit a unei perechi de incaltaminte celor
din sanatate in aceasta perioada.
Louis Vuitton
Acest gigant al modei internationale si-a
indreptat activitatea parfumeriei pentru
producerea dezinfectantelor de maini in
Franta pentru a suplini lipsa acestora.
Gucci
Casa de moda de lux a facut doua donatii
mari - 1 milion euro catre Protezione
Civile si alt milion de euro catre COVID-19
Solidarity Response Fund pentru sustinerea
World Health Organization.
Burberry
Brandul de lux britanic a contribuit in
livrarea rapida a unui numar mare de masti
chirurgicale in Marea Britanie prin lantul sau
global de aprovizionare, finantand in acelasi
timp si cercetarile vaccinului apartinand
University of Oxford.

Moda

TOTUL despre MODA
cu Daniela Sala

Colectia de moda - OBSESSED semnata LUIZA GANEA
foto colectie : l.a_sttudio foto

Luiza Ganea
este o tanara creatoare de moda din
Romania care proiecteaza, produce si vinde
colectii ce cuprind tinute de zi, de seara
si tinute de gala. Ideile sale sunt puse in
practica cu multa pasiune, realizand astfel,
tinute de o calitate si un design desavarsit,
hand-made, din tesaturi naturale. Luiza
incearca sa creeeze de fiecare data imaginea
unei femei rafinate, dar in acelasi timp o
femeie care se simte bine in pielea ei si mai
ales - in tinuta pe care o poarta.
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noua abordare
Prin cea mai noua colectie a sa,
Luiza Ganea a vrut sa aduca o noua
abordare asupra a ceea ce inseamna
imbracamintea fresh si sexy.

volume&simetrii
Chiar daca Luiza ne obisnuise
cu creatii care marcheaza linia
corpului, astfel scotand in
evidenta silueta purtatoarei,
de data aceasta creatoarea a
realizat o colectie cu piese
vestimentare bazate pe volume
si simetrii.
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sexi&rafinat
Creatoarea a imbinat stilul
modern cu taieturile clasice, astfel
oferindu-i privitorului un aspect
sexy, dar rafinat.

Moda

volum
Noua colectie a acesteia
este putin mai “dark” fata
de piesele vestimentare
cu care creatoarea ne
obisnuise.
Piesele de rezistenta
sunt balenele lucrate sub
diferite forme, adaugand
volume fiecarei creatii.

doar 3 culori
de baza
Aceasta a folosit paiete
tridimesionale, franjuri
si accesorii din balene,
ce ofera tinutelor
un aer avant-garde,
mentinand doar 3 culori
de baza ALB, AURIU si
NEGRU.
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In TENDINTE : COSTUMELE de BAIE
Te invitam sa faci cunostinta cu branduri internationale de costume de baie adaptate tendintelor si
care cu siguranta iti vor trezi interesul!

DOS GARDENIAS
Avand o lunga istorie impreuna atat
personala cat si profesionala, Brighdie
Grounds si Dorothy Day au fondat Dos
Gardenias in 2017, brand inspirat din
experienta de viata si din calatoriile lor din
intreaga lume.
Femeia care poarta Dos Gardenias este
aventuroasa, se imbraca pentru a-si sarbatori
forma si stilul personal, costumele de baie
imbinand sicul, clasicul si originalitatea.
Modelele sunt vandute separat pentru ca
femeia sa isi achizitioneze piesa versatila,
potrivita tipului de corp.
Urmarind constant tendintele, alaturi
de dorinta de a evolua, brandul a reusit
sa reduca amprenta de carbon cu 40 de
procente, colectiile din 2020 fiind total
sustenabile.
www.dosgardenias.com

LESLIE AMON

www.leslieamon.com

Leslie (Cohen) Amon are origini egiptene si
elvetiene si este fondatoarea brandului care ii
poarta numele si chiar daca nu a gasit niciodata
costumul de baie perfect, ea a decis sa creeze o
linie care sa sarbatoreasca feminitatea. Dedicarea
ei pentru mestesugurile fine, au dus-o in cele
mai bune ateliere din Italia si Franta.
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Descoperind
comorile exotice ale
Mykonos si Ibiza,
pana la luminile
orbitoare din Paris
si Tokyo, costumele
de
baie
Leslie
Amon
reprezinta
reproducerea
perfecta
dintre
litoral
si
peisajul
urban,
transportandu-te
din zi in noapte.
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CASA RAKI
Nascuta in Argentina, fotografa de moda
Josefina A. Theo si-a petrecut copilaria in
Uruguay, dupa care s-a mutat in Europa unde
isi mentine legatura cu marea; ea a fondat Casa
Raki in 2018.
Dupa o perioada de cativa ani in care a lucrat
in industria modei e-commerce, ea a simtit
nevoia ca isi poate transpune cunostintele si
pasiunea intr-un brand unic de lux. Brandul
urmeaza sa o duca inapoi la radacinile sale si
mai aproape de locurile de care se bucura cel
mai mult.

Piesele sunt fabricate pentru a fi purtate zi si noapte si sunt realizate etic
din tesaturi ecologice intr-o fabrica din Portugalia, intr-o filosofie in care
primeaza practicile responsabile si durabile. Casa Raki incurajeaza la un
dialog deschis si invita consumatorii sa reevalueze relatiile pe care le are
societatea cu imbracamintea.

www.casaraki.com

www.palmswimwear.com

Materialele sunt
realizate din fibrele
italiene ECONYL®
reciclate, un material
din reziduuri de
materiale
plastice
si plase de pescuit
vechi, totul pentru
a crea o tesatura
regenerabila complet
si la nesfarsit.
Fiecare
piesa
PALM
este
conceputa
pentru
a fi iubita, traita,
construita.

PALM
Avand
influenta
tarmurilor partii vestice
a Australiei, PALM a
luat nastere in 2014
petru a realiza costumul
de baie perfect. Modern
dar clasic, unic dar
transcedental, calitate
ridicata dar sustenabil,
costumul de baie PALM
este conceput pentru a
fi atemporal, atat in stil
cat si in durabilitate.
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LEONELLE
Leonelle este un brand australian
de costume de baie, infiintata de
designerul de aceeasi origine Britnee
Rees in 2017. Piesele sunt clasice si
elegante, sic, brandul concentranduse pe durabilitate si atemporalitate.
Materialul din care sunt fabricate
piesele vestimentare este Econyl,
o tesatura premium din nailon
regenerat din costumele de baie post
folosite.
Avand o linie minimalista, curata si
o paleta de culori calda, toate stilurile
regasite pot fi mixate si potrivite,
pentru a da nastere celei mai noi
tendinte din zona costumelor de baie.
www.leonellethelabel.com

HANNE BLOCH
Vara 2008. Dupa o lunga
si distinsa cariera la Missoni,
Hanne Bloch isi stabileste
propria identitate unica,
o filosofie distinctiva care
imputerniceste femeile cu un
spirit atemporal de eleganta
si independenta.
Piesele Hanne Bloch sunt o
revolta nesfarsita de culoare,
textura
si
imprimeuri
splendide. Stapanirea ei in
ceea ce priveste siluetele
si linia clasica se ciocnesc
jucaus cu detalii rafinate si
neasteptate,
reexaminand
si reimaginand in mod
constant forma feminina.
Hanne Bloch produce doar o
colectie pe an.

www.hanne-bloch.com
Fiecare piesa este unica si pretioasa, o declaratie
deliberata care incurajeaza femeile sa imbratiseze
valoarea bunurilor lor, decat sa se supuna la nesfarsit
capriciilor tendintelor fabricate.
In colectiile recente, Hanne a facut echipa cu fiica
sa - Olivia Bloch, tesand ilustratiile distinctive in
creatiile sale. O voce curajoasa si tanara spre explorarea
atemporala a formei feminine.
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l
u
no SHOPPING
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n orm a lita te

V

remea calda - chiar foarte calda, se pare ca si-a intrat in drepturi intr-un final, parca
mana in mana si cu depasirea perioadei de izolare. Asa ca, e timpul pentru cea mai
placuta perioada din punct de vestimentar, fie ca vorbim de o varietate vasta de a
combina piesele vestimentare, de usurinta de a le purta, dar si de achizitionarea unor articole noi.
Dupa o perioada in care am spus STOP cumparaturilor, poate ca e vremea sa ne mai destindem
si sa avem parte si de astfel de mici bucurii, cumparaturile fiind una dintre ele. Si vorbim de
cumparaturi “echilibrate”, care intra la categoria „necesar”. Daca iti doresti sa faci cumparaturi
online, nu s-a schimbat mai nimic, poate doar atentia crescuta in privinta unei ambalari mai
igienice si o mai mare atentie a curieratului.
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Daca insa mergi intr-un magazin care nu se adreseaza
intregii mase, cel mai probabil te poti intalni cu un scenariu
in care, cineva politicos cu masca pe fata (si cu manusi
eventual) te va astepta la intrare, iti va oferi dezinfectant si
te va invita sa navighezi printre rochii, costume de baie si tot
ce inseamna articole vestimentare de vara. Dupa ce ti-ai ales
ce iti place, vine un alt coleg care va calca si va dezinfecta
cu aburi inainte de a merge in cabina de proba. Dupa ce iesi
din cabina de proba, ti se arata un catalog sau in mod direct
diverse perechi de sandalute, masti de fata reutilizabile,
alte accesorii. Indiferent ca achizitionezi sau nu ceva, orice
ai probat, va fi tinut in carantina timp de 24 de ore pentru
dezinfectie, pentru a reveni ulterior pe raft la vanzare. Cam
asa ar arata un astfel de scenariu ... ti se pare bizar?
BINE AI VENIT IN NOUA NORMALITATE!
Ca au fost deschise deja anumite magazine si ca vor urma
si altele sa se redeschida, nu ar fi nicio problema, dar se va
cumpara? Se va ajunge la un echilibru comparabil cu anii
precedenti? Scaderile in vanzari si declinul anumitor firme
care a inceput din momentul in care Covid-19 a patruns cam
peste tot, au dus la semnale alarmante puternice din partea
comerciantilor, atat cu privire la potentialele falimente,
cat si a pierderii locurilor de munca a unor persoane. Socul
puternic nu a fost resimtit de cei care activau si in mediul
online, dimpotriva, unii au fost avantajati, mai ales daca ceea
ce vindeau se incadreaza intr-o moda normala, haine pe care
le poti purta mai tot timpul.

indiferent de
pret, a face
cumparaturi
ramane un lucru
care are puterea
de a produce
emotie.

Multe dintre firmele mari au anuntat ca iau masuri pentru
protejarea angajatilor, a clientilor si implicit a afacerii, fiind
luate masuri sanitare stricte. Pe langa igiena personalului,
in mod constant se face si igienizarea zonei de vanzare si a
articolelor ori de cate ori sunt repuse la locul lor - ceasuri,
bijuterii, ochelari (conform studiilor, Covid-19 rezista
pana la 9 zile pe plastic si metal). Articolele din piele si
incaltamintea sunt igienizate si pastrate timp de 24 de ore
dupa ce au fost probate.
Personalizarea si tehnologizarea au castigat mult teren in
ultima perioada si acum cu siguranta vor avea o ascensiune
remarcabila, pentru ca vor functiona impreuna ca un intreg.
Sunt deja branduri care ofera servicii de programare, totul
pentru o experienta placuta, atragatoare si inedita. In acelasi
timp, imbunatatirea unei astfel de experiente in magazinele
fizice in detrimentul celor online, face sa
intelegem de ce - cand avem ceva important de
cumparat - ne dorim sa ajungem in magazin.
Mai mult, noile aplicatii de pe smartphone vor
pregati intalnirea cu clientul la o ora stabilita
de comun acord, preselectand articolele dorite
si punand la dispozitie orice informatie despre
produse. Pentru branduri mai mari, de masa,
aplicatiile iti vor arata cate persoane sunt la un
moment dat in magazin - daca este aglomerat sau
nu; astfel, te vei putea organiza mult mai bine.
Cu toate acestea, femeile raman fidele ideii de
cumparaturi, drept dovada sunt cozile imense
formate dupa redeschiderea unor magazine de
masa din Franta, Olanda, Asia ... indiferent de
pret - ca valoare sau in cazul de fata - pandemie,
a face cumparaturi ramane un lucru care are
puterea de a produce emotie. Si acest tip de
emotie, cu siguranta va avea viata lunga, chiar daca actualele
previzionari arata ca distantarea sociala este un fenomen
ascendent.
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SPUNE La Revedere
DEZORDINII din DULAP!
Iti poti lua adio de la dezordinea din garderoba cu ajutorul acestor sfaturi!
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Divide si cucereste!
Cand spatiul nostru personal (si aici
includem si dulapul care are un rol
important in viata noastra) este organizat,
acest lucru poate fi o sursa de calmitate
si inspiratie. Mai mult decat atat, nu
este necesara o investitie pentru acest
lucru! Trebuie ca articolele din aceeasi
categorie sa aiba “casa” lor, propriul
spatiu; pantalonii sa fie impachetati
si pusi intr-un raft sau sertar anume,
puloverele la fel, camasile sau rochiile pe
umerase. Pentru a avea succes, incearca
sa organizezi dulapul tau ca si cum ar fi
o biblioteca, dar sa lasi si spatiu pentru
umerase. Astfel de mici modificari si
organizari, maximeaza mult spatiul, iar
cand timpul este limitat, stii exact unde
sa cauti.

Foloseste cutiile care au
peretii de carton mai
dur si au o dimensiune
mai marisoara, pentru
a tine incaltamintea!
Compartimenteaz-o
in functie de marimea
perechilor de
incaltaminte pe care
doresti sa le asezi si
pune aceasta cutie
udneva in dulapul
principal! Doar atentie
inainte de a pune
incaltamintea acolo:
asigura-te ca o cureti
bine, pentru ca igiena
sa ramana la standarde
inalte si in aceasta zona!

Ce iubesti mai mult
Este indicat de asemenea, sa pui pe un
raft 1-2 fotografii pe care le iubesti cel mai
mult, alaturi de multe alte lucruri mici
care te fac fericita! Si aici putem include
casetele cu bijuterii, trusele si tot ce ai
pentru machiaj, oglinzi mici. Este un raft
al rasfatului, are eleganta si e micul tau
rai ascuns!

Adauga culoare!
Petrecem ceva timp in dulapul nostru,
de aceea, a face navigarea cat mai simpla
este mai mult decat necesar. Ai putea folosi
o culoare simpla si senina (albastru), care
iti va oferi si un sentiment de curatenie si
te va ajuta si sa gasesti hainele mai usor.
Poti vopsi in culoarea preferata sau poti
aplica un tapet care se lipeste foarte usor.

Pentru organizarea
unui dulap intr-un
mod si mai eficient,
poti investi in seturi
de umerase; daca
sunt si colorate, poti
aseza foarte usor
culoare la culoare. O
alta buna investitie
poate fi si un cos
usor impletit, ideal
pentru a pune in
el genti de mana,
curele si multe alte
accesorii.

Foloseste-te de orice spatiu!
Indiferent ca dulapul este mare sau
mic, exista intotdeauna spatii care pot fi
folosite! Asigura-te inainte de toate ca tot
ce inseamna spatiu vertical este utilizat
la maxim, iar ceea ce folosesti mai putin,
aseaza in partea de sus a dulapului; si aici
poti avea articole pe care le porti doar in
anumite ocazii sau daca sezonul o cere.
Fixeaza niste carlige pe peretii interiori
laterali ai dulapului pentru a agata esarfe,
curele, coliere!
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CUMPARATURILE INTUITIVE
SIMTI VREO JENA CAND FACI CUMPARATURI?

TE SIMTI IN VREUN FEL VINOVATA?

E

xista posibilitatea ca atunci
cand te gandesti la tine si
la cumparaturi, sa ai un
sentiment de vinovatie, mai ales cand
iti vin in minte toate aceste miscari de
constientizare, tendintele de limitare a
consumerismului, faptul ca in anumite
zone sunt exploatate persoane pentru
aceasta, poluarea, samd. Motivele pot
fi foarte multe si pot depinde de la
persoana la persoana.
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De asemenea, iti pot da de gandit si anumite
cifre, nejustificate din multe puncte de
vedere; intre 2000 si 2014 numarul articolelor
vestimentare produse s-a dublat ajungand la
100 miliarde anual, ceea ce inseamna 14 haine
noi pe an pentru fiecare persoana de pe planeta.
Industria modei se concentreaza pe furnizarea
pieselor vestimentare, se bazeaza pe cumparaturile
facute in mod constant de consumatori, gandurile
asupra consecintelor acestei avalanse de productie
nefiind o optiune.
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S

i chiar daca esti cat se poate de
constienta vizavi de consecintele
negative si distructive asupra
planetei si nu ai face nimic care sa
dauneze, nu iti poti imagina viata
actuala fara bucuria si fiorul cumpararii
unui articol vestimentar, fara discutiile
cu prietenele, fara combinatul pieselor
vestimentare in fata oglinzii ... A nu
cumpara ceva nou sau insasi ideea unei
garderobe statice, poate da impresia unei
forme de stagnare intelectuala, mai ales
cand identitatea ta se identifica cu un
stil mereu nou, proaspat, actualizat.
Cum se pot impaca bucuria de a
cumpara ceva cu dorinta de a respecta
mediul inconjurator?



... intre 2000 si 2014 numarul articolelor vestimentare
produse s-a dublat ajungand la 100 miliarde anual,
ceea ce inseamna 14 haine noi pe an pentru fiecare
persoana de pe planeta.
Cumparaturile intuitive reprezinta un concept inspirat de
mancatul inuitiv - a manca conform poftelor naturale ale
corpului ...

Cumparaturile intuitive reprezinta un concept inspirat de mancatul inuitiv - a
manca conform poftelor naturale ale corpului si este inradacinat in descoperirea
celor mai sanatoase obiceiuri pentru tine. Termenul de „mancat intuitiv” a fost
creat in 1995 in cartea Intuitive Eating: A Revolutionary Program That Works, iar
conceptul este atat de simplu, incat poate parea o inselatorie: poti manca ce doresti
oricand doresti , atat timp cat acorzi atentie nevoilor corpului tau !

A manca intuitiv a devenit un subiect
de interes reinnoit datorita unei reactii
contra culturii wellness. Multe din
modalitatile de a participa la moda
sustenabila se simt la fel de restrictive,
intalnindu-ne de multe ori cu replici
ca „C u m p a r a d o a r S H ! ”, „N u c u m p a r a
n i m i c !” si care ar functiona daca ar fi
adoptate de majoritatea. In acelasi timp,
ele sunt nuantate de un sentiment moral
de superioritate, in sensul ca cine nu
are o vointa puternica si nu reuseste sa
se supuna acelor „reguli”, poate fi trecut
la categoria esec. Iar aceasta idee exista
datorita faptului ca climatul se schimba
si trebuie sa luam masuri directe si
urgent. Doar ca, acest concept de
cumparaturi intuitive este mai tolerant,
in sensul ca poate functiona foarte bine
pentru o persoana, dar poate fi ineficient
pentru alta.
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T



ermenul de cumparaturi intuitive
face referire la eliminarea
unor bariere restrictive pe
care le avem in relatia cu marketingul,
cumparaturile si tot ce inseamna aparitii
media legate de acest subiect. In cazul
anumitor persoane, acest termen ar
putea insemna oprirea cumparaturilor
definitiv, pentru alte persoane timp de
o perioada sau s-ar putea cumpara doar
haine care respecta normele de fabricatie
prietenoase cu mediul.

Practicarea cumparaturilor intuitive implica in mod realist
stabilirea propriilor granite si respectarea lor, atat timp
cat te simti confortabila cu ceea ce faci.
... nu trebuie nici sa te simti vinovata pentru fiecare
achizitie; trebuie doar sa eviti cumpararea sub anumite
impulsuri sau din plicitiseala.

Practicarea cumparaturilor intuitive
implica in mod realist stabilirea
propriilor granite si respectarea lor,
atat timp cat te simti confortabila (si
responsabila) cu ceea ce faci. Poate
constientizezi ca ai o responsabilitate
mare vizavi de mediu si atunci poate
doresti sa cumperi de la branduri
mai mici sau locale (pentru a sustine
economia locala) care poate chiar
reflecta in mod real costurile producerii,
in detrimentelor brandurilor mari.
Acestea pot fi mici victorii pentru tine,
pentru cei din jur, iar tu poti fi la fel de
indragostita de moda si tendinte.

Daca esti o persoana bine angrenata
in realitate, constientizezi de asemenea
faptul ca doar tu stii ce e mai bine
pentru tine din toate punctele de vedere.
Si fie ca esti o luptatoare pro mediu sau
nu, un lucru este clar: trebuie sa fie luate
masuri in aceasta privinta, indiferent
cat de insemnate par. Pe de alta parte,
nu trebuie nici sa te simti vinovata
pentru fiecare achizitie; trebuie doar sa
eviti cumpararea sub anumite impulsuri
sau din plicitiseala. Cel mai important
pentru tine este sa ai satisfactie maxima
si sa radiezi ori de cate ori cumperi ceva.
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6

GRESELI

CARE ITI STRICA

TINUTA DE VARA
text : Alin Temeliescu / foto : pinterest.com

Cel mai usor lucru pe care il faci atunci cand este prea cald afara, este sa arunci ceva pe tine si sa
iesi afara, nepasandu-ti de modul in care arati. Vara este sezonul tinutelor lejere si racoroase, de la cele
comode de zi, la cele stylish. Iar majoritatea barbatilor au impresia ca acolo unde este vorba despre mai
putine piese vestimentare, nu pot exista greseli.
Iata 6 greseli pe care le faci si cateva sfaturi despre cum sa le rezolvi.

Purtarea flip-flopilor

C

ine cu mintea intreaga crede ca
este o idee excelenta sa isi chinuie
degetele cu acea bareta? Daca numele
de ‘flip-flop’ nu iti starneste o reactie de
respingere fata de acestia, nu stiu ce o
va face. Practic vorbind, cum alergi in
slapii de vara, asa-zisii ‘flip-flops’? Ce
se intampla daca cineva cu un toc inalt
te calca pe degetul mare? Ce vei face in
cazul in care acea bareta se va rupe? Toate
aceste intrebari ar trebui sa iti ofere nopti
nedormite. Uita de impracticabilitatea
lor; sunt doar pura neglijenta. Este timpul
sa te orientezi catre zona lui Russel Crow
din Gladiator. O pereche de sandale in
stil roman va spune lumii ca ai luat in
considerare purtarea flip-flopilor, dar ai
realizat ca ai bun-gust.
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Purtarea jeansilor

A

i petrecut tot anul purtand blugi si
crezi ca vara este o alta sansa de a
ii purta din nou? Desi denim-ul este cea
versatila tesatura inventata vreodata, nu
este una de vara, cu exceptia cazului in
care doresti ca picioarele tale sa transpire.
Da-le jeansilor tai o pauza si investeste
in perechile de pantaloni potriviti pentru
vara. Pantaloni chino, tailoring, jogger sau
pantalonii din in sunt cam toate optiunile
din care poti alege. Din aceasta categorie
pot face parte si pantalonii in stil ‘baggy’,
cu mentiunea ca acestia sunt potriviti doar
daca esti adeptul unui stil relaxat si pui
mai mult pret pe cum te simti in ei, nu
doar pe cum arata.

Lasandu-ti capul fara o palarie

N

imeni nu se gandeste la scalpul
lui pe timpul verii. In timp ce
ochii sunt protejati de ochelarii de
soare, iar pielea este plina de lotiunea
destinata bronzarii, creierul se prajeste.
Si capul tau are nevoie de protectie
impotriva soarelui, si aici intra palaria.
Palariile de vara pot varia de la sepcile
de baseball pana la palariile din paie.
Doar asigura-te ca palaria aleasa se
asorteaza cu outfit-ul tau. Unii stilisti
vestimentari recomanda combinatia
de tricou cu vesta plus palaria, asta
in cazul in care nu porti de regula un
outfit mai elegant, caruia sa ii asortezi
fara probleme o palarie.
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Nepurtarea ochelarilor de soare

Purtarea pantalonilor scurti din
denim

F

aptul ca nu ai protectie de niciun fel
pentru ochi este rau pentru sanatatea
ochilor tai. Fa-le o favoare si poarta
ochelari de soare. Astfel nu vei mai fi
nevoit sa cumperi crema cu factor de
protectie solara pentru zona din jurul
ochilor. Investeste intr-o pereche de
ochelari de calitate, cu protectie UV, care
sa se potriveasca cu forma fetei tale. Daca
doresti sa fii la moda, urmeaza trend-ul
sezonier care recomanda ochelarii de
soare futuristi cu rame in forma de D,
cu lentila-oglinda si cei cu rama rotunda.
Aceste modele in voga te vor ajuta sa
creezi un LOOK super trendy.

D

aca ai crezut ca poti purta
pantaloni scurti din denim ca
alternativa in locul jeansilor, gandeste-te
din nou. Ochii nimanui nu merita sa
fie asaltati de obsesia ta pentru denim.
In schimb, ii poti inlocui cu pantalonii
scurti din texturi mai subtiri. Acestia
vin in nenumarate variante cromatice
si modele. Evita purtarea pantalonilor
scurti cu motive florale, army sau
modelul cu multe buzunare. Oricat de
potrivite ar fi aceste modele, nu te vor
scoate in evidenta si nu va demonstra ca
ai stil si personalitate.

Purtarea maiourilor

N

u te afli in curtea unei inchisori si nu exista nicio scuza pentru a purta tricoul
cu bretele, cunoscut ca maiou. Acesta poate fi purtat in cazuri speciale,
ori in sala de antrenament sau pe plaja, dar chiar si asa, exista optiuni mult mai
inspirate. Este mai indicat sa optezi pentru un tricou fara maneci. Dupa cum
spun impatimitii sportului: atunci cand soarele este pe cer, bratele ies la iveala.
Confectionat din bumbac si poliester, tricoul fara maneci iti va lasa bratele dezgolite
pastrand restul acoperit. Sa optezi pentru varianta fara maneci vara asta, inseamna
sa imbratisezi o estetica indrazneata de streetwear. Cu totii avem dreptul la brate
dezgolite cu stil!

Care sunt greselile pe care le faci TU?
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SHIRT&TIE COMBO

by MISTER
www.facebook.com/mistergalati
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Matching Shoe Style to Pants

by MISTER
www.facebook.com/mistergalati

1

jeans-casual

2

chinos pants-casual

3

dress pants-formal

4

suits-formal
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TENDINTE

VESTIMENTARE MASCULINE
Tendintele vestimentare masculine 2020-2021 se remarca printr-o revenire a costumelor
bine croite, a paltoanelor supradimensionate, a pielii si imprimeurilor indraznete. Au
iesit in evidenta LOOK-urile monocrome, denimul actualizat, blanurile artificiale, toate
pentru a face fata temperaturilor scazute, dar cu stil. Rosul este culoarea cheie a
sezonului rece 2020-2021, asa ca, daca ai in garderoba piese vestimentare sau vrei sa
iti cumperi ceva avand aceasta culoare, nu ezita!

TOAMNA-IARNA 2020-2021

1

R AF

O F F-W H I T E

S I M O N S

2

Croitorie
supradimensionata

H E D

M AY N E R

Supradimensionatul este intotdeauna indicat
pentru a face fata temperaturilor scazute specifice sezonului rece,
mai ales ca putem sa vorbim de stratificare.
Una din tendintele masculine 2020-2021 de luat in seama,
avand specifici umerii puternici si manecile „crescute” dramatic.

ALY X

Denim actualizat

Daca detii blugi clasici,
ar fi cazul sa ii pui in dulap pentru o perioada,
deoarece principalele tendinte masculine 2020-2021
ne aduc modele de inspiratie baroca, blugi supradimensionati cu buzunare pe masura,
infrumusetari cu sclipici.

M AR N I

3

G I V E N C H Y

H E R M E S

4
Gardiganul
Aceasta este una din tendintele masculine 2020-2021
oarecum surprinzatoare prin revenirea in prim plan,
o piesa vestimentara retro,
care te prezinta intr-un stil fara efort, dar cu o nota pozitiva.

Imbracaminte
functionala
C H AL AYAN

Aceasta este una din cele mai adecvate tendinte masculine 2020-2021,
pe fondul folosirii anumitor tipuri de materiale si a practicitatii acestora.
S-au remarcat tinute de aceeasi culoare,
nu au lipsit multiplele buzunare supradimensionate in anumite cazuri.
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5

E T R O
P R ADA

P R ADA

6

S AC AI

Patratele

Clasicul este atemporal,
iar imprimeurile cu patratele si forme geometrice,
„merg” oricand
daca esti in tendinte din punct de vedere al croiului.
Din acest punct de vedere,
poti purta cam orice in acest sezon,
atragand atentia paltoanele cu franjuri la baza
si combinatiile cromatice specifice toamnei.

Imprimeuri
din cap pana in picioare

Una dintre cele mai importante tendinte masculine 2020-2021
vazute in multe prezentari sunt imprimeurile indraznete,
purtate din cap pana in picioare,
fie ca vorbim de forme geometrice,
accente complexe sau motive suprarealiste.

7
O F F-W H I T E
K I KO
KO S TAD I N OV

Rosul

E T R O
AM I

Diverse motive

8

Una din principalele tendinte masculine masculine
ale sezonului rece 2020-2021 este culoarea rosie.
Si o regasim in totalitate - incluzand si accesoriile in variante de outfit-uri elegante, in accente sport
sau pentru a oferi iluzii optice de efect.

Nu e o tendinta noua, fiind vazute si in celelalte sezoane,
doar ca numarul prezentarilor in care regasim pulovere,
pantaloni - cu motive sunt in crestere,
tocmai pentru a deveni un „must have” al sezonului rece.
S-au remarcat in mod deosebit chipuri umane,
dar a fost evocata libertatea prin intermediul diverselor elemente din natura.
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9

10

D I O R

B AL M AI N

G U C C I

Stralucire

Cele mai importante tendinte masculine 2020-2021 nu puteau neglija
aceasta tendinta a sclipiciului care se regaseste peste tot
in imbracamintea si accesoriile feminine si in machiaje.
S-au remarcat trimiterile catre perioada disco a imbracamintei de zi,
prin paltoane si geci tip bomber.
Anii `70

11

D R I E S

VAN

N O T T E N

Una din cele mai diverse tendinte regasite pe podim
pentru sezonul toamna iarna 2020-2021
face trimiteri catre anii `70, fie prin intermediul esarfei prinse la gat,
a pantalonilor evazati, a imprimeurilor puternice,
a blanurilor sau a elementelor rock boeme.

B AL M AI N

AC N E

12

S T U D I O S

F E N D I

Monocrom

Aspectul monocrom a fost vazut in sezonul toamna iarna 2020-2021
in multe variante, de la aspecte care te faceau sa treci neobservat,
pana la variante coloristice (roz electric, violet)
care atrag atentia fara mare efort.

Pielea

D U N H I L L

Una din tendintele acestui sezon este folosirea pielii in intreg outfit-ul,
fie ca vorbim de un LOOK monocrom sau din culori diferite.
S-au remarcat pantaloni din piele in croi clasic sau mai larg, geci drepte, trenciuri,
toate in culori inchise si puternice.
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13

14
Cravata

AM B U S H

Geanta care
traverseaza corpul
M S G M

O tendinta care a fost mai putin scoasa in evidenta pe catwalk
dar care face parte din viata de zi cu zi
este purtarea gentilor de catre barbati,
doar ca acum se promoveaza geanta care traverseaza corpul.
Au fost vazute genti de dimensiuni mici si medii, practice
si care pot tine doar lucrurile esentiale.

M S G M

P R ADA

Nu este o tendinta care sa ne surprinda,
doar ca nu s-a mai regasit in preferintele designerilor in ultimele sezoane.
Au fost vazute variante mai lungi,
in culori vibrante sau printuri foarte atractive.

AR M AN I

15
D R I S

VAN

N O T E N

Manusile

Dintre cele mai surprinzatoare tendinte masculine 2020-2021
sunt manusile, duse la un alt nivel.
Fie ca sunt matlasate sau din piele,
lungimea lor este cea care atrage atentia,
existand anumite manusi care trec dincolo de cot.

D O L C E& G AB B AN A

16
Blana falsa

V E T E M E N T S

Se pare ca blana falsa castiga tot mai mult teren
intre cele mai importante tendinte masculine 2020-2021
in detrimentul blanii reale, ceea ce nu este nimic rau.
Si avem nevoie de blana, mai ales in variantele „lungi” cum au fost vazute
pentru acest sezon, datorita protectiei
impotriva temperaturilor reci si a elegantei pe care ne-o ofera.
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BROWN from
PERSPECTIVE

75
text&model : ALIN
TEMELIESCU | foto : FAMOST
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I

n mijlocul culorilor speciale,
nuante de negru, gri si albastru,
care domina majoritatea
garderobelor, singura culoare
omniprezenta pe podiumuri este
maroul. Nu doar pentru chinosi
si pantofi, maro este culoarea
cea mai versatila a tuturor
sezoanelor. Daca iti vei inspecta
garderoba, vei observa ca printre
acele culori si nuante stau
linistite cateva piese de culoarea
pamantului, a cafelei sau a
scortisoarei. De fapt, ar trebui sa
te gandesti la asta pentru toate
articolele vestimentare de baza
din garderoba.

n blazer cafeniu sau maro
in carouri ar putea fi
modalitatea perfecta de a stinge
nuantele mai deschise, atat
in situatii casual, cat si in cele
stylish. Poti opta chiar si pentru o
tinuta complet maro, din cap pana
in picioare, in functie de nuantele
si texturile pieselor. Iar felul in
care alegi sa porti ‘controversatul’
brun este impus de starea ta de
spirit, de nevoia de a te simti
confortabil sau de a impresiona.
De la cravate la blazere si pana la
costume, maroul - cu nuantele lui
ademenitoare de bej, ciocolatiu,
cafeniu si multe altele - a
devenit acea piesa de rezistenta,
care incapsuleaza eleganta si
simplitatea, asemenea negrului.
TSCHUSS!

OUTFIT

U

Blazer : T U C l o t h i n g
Trousers : H a n d m a d e
Shoes : R e s e r v e d
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Text : Beatrice Lianda Dinu / Foto : Catalin Andrei / Styling & outfit : Beatrice Design / Make-up : Anna Weber

ANNE MARIE ALINA
p r o f i l

d e

ANNE MARIE ALINA este
o tanara de aproape 18 ani,
foarte ambitioasa, carismatica si
pasionata de lumea modelling-ului.
Pentru ca am vrut sa descriem cat
mai bine profilul unui fotomodel,
am invitat-o sa punctam cele mai
importante aspecte.

m o d e l

C

de beatrice lianda dinu

ine spune ca este usor sa fii model, se inseala. Sunt multe ore de
munca in spate, repetitii, cursuri, pregatire pe multe segmente.
Este nevoie de dedicare, ambitie si perseverenta. Mai mult, este
o „loterie” - nu poti niciodata sa sti cand si de unde vine norocul. Dar
fiecare om ca in orice domeniu are steaua lui.
Pentru ca tot mai multe tinere isi doresc sa afle despre lungul drum
spre succes, cele mai bune pareri le aflam direct de la sursa, adica de
la voi mici sau tinere modele.
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De cand esti pasionata de modelling?
Pot spune ca sunt pasionata de
modelling de cand eram mai micuta.
Urmaream prezentarile de moda de
pe Fashion TV si eram total indragostita
de modelele care defilau pe podium,
ceea ce ma facea sa defilez si eu prin
casa.
Cum ai inceput acest drum spre lumea
artistica?
Am inceput acest drum spre lumea
artistica participand pentru prima data
la un concurs de miss la varsta de 15 ani.
Ulterior au mai urmat 2 concursuri de
miss unde am castigat titlul de “Miss
Holiday” unde am invatat cate ceva
despre atitudine, cum pozam pe scena
si evident cel mai important lucru mersul
corect pe tocuri.
In timp am fost contactata de
fotografi si agentii pentru care am si
pozat pana la un moment dat cand am
descoperit-o pe Timeea Anisia Dinu si
m-am alaturat echipei Beatrice Models.
O echipa uriasa si plina de oameni
frumosi de la care ai ce invata.

Ce iti place mai mult: sa fii pe scena sau
sa pozezi?
Niciodata nu am putut alege dintre a
poza si a fi pe scena. Ambele imi plac la
fel de mult si le fac cu multa placere.
Fiecare trebuie sa aiba atitudine,
calitati fizice cat si morale, prezenta
scenica, expresivitate, sa stie sa isi
controleze emotiile fata de public si
fata de cameraman/ fotograf, sa fie
o adevarata lady sau un adevarat
gentleman, dar nu in ultimul rand sa fie
ei insasi se pune accent foarte mare pe
naturalete si carisma pe care ei o au.
Este foarte important sa te lasi
cunoscut asa cum esti, pentru ca asa
este usor sa iti dai seama de caracterul
real al persoanei de felul sau de a fi si
cum el/ea se modeleaza pe parcurs.
Care crezi ca sunt criteriile pe baza
carora ar trebui sa fie selectate
modelele? Dar fotomodelele?
Dupa parerea mea sa fiu un model
sau un fotomodel de succes este sa simt
ca ma reprezinta acesta titulatura si sa
fiu foarte pasionata de ceea ce fac. Sa
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imi fac datoria asa cum se cuvine.
Orice lucru facut cu devotament si
rabdare aduce rezultat.
Cand iti propui niste teluri, lupti pentru
a le atinge.
Am putea spune ca una dintre cele
mai importante calitati pe care le detin
sunt ambitia si dezinvoltura.
Ce inseamna pentru tine sa fi un
model/ fotomodel de succes? Crezi ca
atat pe scena cat si in viata privata un
model trebuie sa arate ca atare? Sau
pe scena doar si in viata privata sa
adopte un stil lejer?
Aprob un stil mai relaxat cand vine
vorba despre viata privata.
Fiecare model are nevoie de
momentele sale de ‘respiro’, dar in
continuare trebuie sa fie un exemplu
pentru cei din jur si sa isi pastreze
bunele maniere si disciplina de care dau
dovada atat pe scena cat si in viata
privata.
Care crezi ca sunt pasii pe care trebuie
sa ii urmeze un model spre o cariera de
succes!?

Dorinta de a reusi, face o persoana sa
lupte pentru telurile sale si sa nu renunte.
Chiar daca intri in necunoscut si faci
cunostinta cu teama de esec, riscul unui
nou inceput, ambitia este cea care te
ajuta mai departe. Sa ramai constient
ca ai un scop si vrei sa il conturezi
cat mai bine, ca acesta sa iti aduca
beneficii. Lumea modellingului nu este
atat de usoara pe cat pare, iti trebuie
rabdare si multa munca.
Intr-un timp scurt ai avut multe realizari
si o ascensiune pe masura ! CE ne poti
spune despre activitatea ta?
Va pot spune doar ca atunci cand faci
ceva cu multa pasiune si placere poti
ajunge si pe cele mai inalte culmi.
Unde te vezi peste 10 ani?
Peste 10 ani ma vad facand aceleasi
lucru care ma defineste si imi place, ba
chiar in paralel cu jurnalismul, care este
o noua pasiune pentru mine si de ce nu
... ma vad un trainer sfatuind copii si
adolescenti despre lumea modei.
Mult succes in cariera si in viata! Un
gand bun de final catre cititorii nostri?
Multumesc frumos,asemenea! Mesajul
meu pentru voi este fiti voi si urmativa visurile! Cu un strop de ambitie si
munca, va puteti depasi toate temerile.
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Moda

GMC Romania, Bucuresti
#Romaniafrumoasa anunta dezvoltarea
portofoliului, cu un nou proiect
international,
#MissGlamourFaces
incepand cu luna iunie 2020, concurs de
beauty de prima liga, eveniment gazduit in
Germania.
Si in acest an dificil, se vor desemna
ambasadorii
#MissRomania
dintre
finalistele ce au trecut de prima etapa a
preselectiilor la nivel national, desfasurate
online, incluzand proba de interviuri,
inca de la finalul anului 2019, pentru
proiectele reprezentate. Noile proiecte,
incluse in agenda, unde Romania va fi
reprezentata din acest an, in marea familie
a competitiilor globale de frumusete,
new business, sunt: Miss Heritage, Mrs
Heritage, Top Model Universe, Miss Starlet
International, Miss Gold International.
Numirea ambasadorilor se preconizeaza
a avea loc in aceasta vara, finalul lunii
iulie, intr-un spatiu offline, “Cafeneaua
Actorilor” Bucuresti, cu respectarea
normelor in vigoare privind siguranta,
in prezenta unui juriu de specialisti si
personalitati din zona artistica: Marcel
Pavel, Claudiu Bleont, Andi AntemiaPresedinte, Daniel Robu, Bruno Medicina,
etc. intr-un eveniment luxury.
In functie de situatia internationala,
privind pandemia si a circulatiei in
conditii de siguranta, urmeaza sa se faca si
prezentarea in tarile ce gazduiesc finalele
mondiale, mare parte din evenimente
urmand a se produce la finele anului 2020.
Simona Simionescu Dinu,
Dir. National Miss Romania

#Romaniafrumoasa

GHITA BEATRICE - DIANA
Buna, Beatrice-Diana si bine ai venit in paginile revistei noastre! Esti pasionata
de modelling. De unde aceasta pasiune si ce anume a contribuit la dezvoltarea
acesteia? A fost cineva care te-a indrumat de mica, a fost o intamplare, a venit
de la sine?
Buna ziua! In primul rand, vreau sa va multumesc pentru aceasta oportunitate.
Cand eram mica, mama a dorit sa am un book profesional; pozele au fost
reusite si mama a fost sunata de diverse agentii pentru a lucra cu ei. Pot spune ca
mama m-a sustinut in tot acest timp in acest domeniu, dar nu numai.
Ce definitie i-ai da tu modellingului sau mai bine zis - ce inseamna pentru tine?
Modelling-ul inseamna mult pentru mine, simt ca pot fie eu insumi. Poate ca
si faptul ca am inceput de la o varsta frageda sa cochetez cu el l-a facut atat de
important pentru mine.
Stim de asemenea ca esti pasionata si de sport de performanta. Ofera-ne mai
multe amanunte ...
Joc volei la echipa CSM de 6 ani. Impreuna cu
echipa mea am obtinut titlul de Campioane Nationale
(Cadete) in anul 2018, iar in anul 2019 titlul de
Vicecampioane Nationale (Junioare). La fel ca
modelling-ul si voleiul este o pasiune pentru mine.
Te-a ajutat/ te ajuta sportul in privinta modellingului
sau e invers? Exista vreo legatura intre ele din punctul
tau de vedere?
Sportul completeaza modelling-ul printr-un simplu
aspect: miscarea. Faptul ca am antrenamente zilnic
si bineinteles si o alimentatie sanatoasa, ma ajuta sa imi mentin cat mai bine
aspectul fizic. Mai ales ca voleiul este un sport care te dezvolta armonios.
Iti mai amintesti care a fost primul tau contact cu aceasta lume a
modellingului?
Primul meu contact cu modelling-ul a fost la varsta de 6 ani, cand am facut
reclama la farmaciile Help-Net.
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Care a fost prima prezentare?
Prima aparitie a mea pe podium a fost la varsta de 13 ani si am prezentat
pentru Sonia Trifan.
Ai defilat pentru designeri romani. Care ar fi cei mai importanti de mentionat
din punctul tau de vedere?
In opinia mea, cei mai important de mentionat sunt: Catalin Botezatu, Sonia
Trifan, Aleha Toncea si Agnes Toma.
Inca de la o varsta frageda ai participat in diverse reclame. Ce nume
importante ai reprezentat si am dori sa stim daca ai avut continuitate.
Am facut reclama la: Mercedes, Vodafone, Petrom, Maggie, Penny, Danone,
Fulga. Nu, nu imi mai place atat de mult sa fac reclame cum imi placea atunci
cand eram mai mica. Prefer podiumul.
Ai emotii inainte de o prezentare sau un proiect? Cum se manifesta emotiile si
cum le depasesti?
Sincer, nu. Nu am avut emotii niciodata, nici in modelling, nici in sport.
Probabil se datoreaza felului meu de a fi: sigura pe mine.
Tot ce inseamna astazi modelling, concursuri de miss si-au schimbat optica,
incercandu-se aducerea unui echilibru intre frumusetea fizica si cea intelectuala.
Care este parerea ta vizavi de acest lucru?
Este un lucru care ma face fericita, deoarece inainte conta doar aspectul fizic.
Frumusetea nu este de ajuns si ma bucur ca se pune accent si pe inteligenta.
Stim ca ai o colaborare interesanta cu proiectul #Romaniafrumoasa. Despre ce
este vorba si cum te-ai „intersectat”cu acest proiect?
Sunt mandra sa fiu nominalizata printre finalistele top 10 a acestui proiect
vizionar - Miss Romania, caci pot impune un model pentru fetele din generatia
mea. Inteligenta fizica, darurile naturale, un LOOK natural impreuna cu
mintea si valorile, te pot impune real ca regina a frumusetii, ca ambasador real.
Frumusetea fizica nu este totul; carisma, talentele, educatia si ceea ce esti tu ca
intreg, fac diferenta.
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Ce ar insemna pentru tine sa reprezinti
Romania la nivel international, ca parte
a acestui proiect?
Ar fi o onoare pentru mine
sa reprezint Romania la nivel
international ca parte a proiectului
#Romaniafrumoasa. Sunt sigura ca ar fi
o experienta deosebita si unica in viata.
Cum sunt cerintele proiectului
#Romaniafrumoasa? Exigente,
acceptabile?
E un alt nivel fata de ceea ce s-a
promovat pana acum pe piata. Simona
Simionescu Dinu este un promotor
al unei viziuni sanatoase in aceasta
arie, la nivel international fiind tot
mai apreciata naturaletea si stilurile
cu care o fata se prezinta. Carcasa
sau standardele sunt importante, dar
relevant ofera tot ceea ce aduci tu in
plus. Ce stii sa faci, cum iti exprimi
feminitatea.
Ce iti place cel mai mult in aceasta
colaborare?
Oportunitatea de a reprezinta
Romania la cel mai inalt nivel.
Care este cea mai frumoasa experienta
de pana in momentul de fata?
Cea mai importanta experienta in
domeniul modelling-ului de pana acum a
fost sa prezint pentru Catalin Botezatu,
cunoscut pentru exigentele sale in
materie de modele.

Moda

Ai ceva anume care iti place cel mai mult din modelling? Dar din sport?
Faptul ca in modelling sunt pusa doar eu in lumina, iar in volei este exact
opusul, pentru ca intreaga echipa isi aduce aportul in mod egal.
Unde ti-ai dori sa ajungi cu modellingul? Ti-ar placea sa activezi in acest
domeniu sau in domenii tangentiale dupa ce modellingul nu mai e o optiune?
Sau e prea devreme sa te gandesti la asta?
Imi doresc sa ajung model la Victoria’s Secret. As vrea sa continui cu
modelling-ul, chiar daca este foarte mult de munca; trebuie sa lupti pentru visul
tau.
Care este stilul vestimentar in mod obisnuit? Ai reusit sa iti conturezi un stil
propriu sau inca esti in cautari?
Stilul meu vestimentar variaza intre elegant, smart casual si sport casual.
Depinde foarte mult de starea de spirit pe care o am in ziua respectiva si unde
ma duc.
Ce inseamna moda pentru tine?
Simplu. Stil, eleganta si rafinament.
Cum reusesti sa gestionezi relatia dintre scoala, modelling si sport, alaturi de
alte activitati? Nu e prea mult?
Din clasa a IV a sunt obisnuita asa, cu scoala, sport si modelling. Poate atunci
a fost putin mai greu fiind mai mica, dar acum este foarte usor pentru mine. Am
lipsit de la scoala din cauza sportului, avand meciuri in deplasare, dar profesorii
au fost foarte intelegatori si m-au sustinut de fiecare data. Bineinteles, am timp
sa ies cu prietenii in oras, sa ne distram, timpul liber fiind foarte important
pentru mine.
Care sunt pasiunile tale?
In afara de modeling si sport, imi place sa ascult muzica si sa dansez.

84

www.famost.ro iulie 2020

Ce ti-ai dori cel mai mult sa ti se
intample?
In iulie voi pleca la Milano cu o
agentie renumita Boom Models Agency
care este top 15 Italia, asa ca imi doresc
foarte mult sa iau cat mai multe castinguri cat voi fi acolo.
Daca ai avea de ales intre sport si
modelling, care ar fi optiunea ta?
Am avut de ales intre modelling si
sport toata viata si mereu sportul a fost
pe primul loc, dar incepand cu anul
acesta, vreau sa schimb acest lucru: va fi
modelling-ul pe primul loc.
Ai in momentul de fata proiecte,
planuri?
Cum am spus, voi pleca in Italia in
iulie pentru o perioada de timp pentru
a semna un contract cu una dintre
agentiile de top din Milano.
Pentru cei care ar fi interesati de
activitatea ta, unde te pot urmari?
Pe instagram postez in fiecare zi:
Dianaa7382, iar pe Facebook mai rar:
Ghita Beatrice-Diana.
Iti multumim pentru prezenta si iti
dorim mult succes in tot ceea ce faci!
Multumesc!
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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!
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Dr. Vasi Radulescu
este genul de om pe care fiecare dintre noi ar trebui sa il aiba ca prieten
si nu neaparat prin prisma sfaturilor medicale pe care le ofera, ci prin
calitatea lui naturala si emotionala de a fi, prin bunatate si sinceritate,
prin faptul ca este ancorat in realitate si isi exprima opiniile intr-un
mod bine argumentat.
Iubeste scrisul si medicina in egala masura si a reusit sa le imbine
in cel mai bun mod, promovand frumosul, practicul si tot ceea ce
face bine omului. Simte repulsie pentru tot ce este fals, multe din
actiunile sale luand nastere din spiritul justitiar care il caracterizeaza,
prezentand situatiile intr-un mod pozitiv si contribuind in mod real
la verticalitatea societatii in toate aspectele ei.
Ii multumim ca a avut rabdarea sa raspunda avalanselor de intrebari
si curiozitati venite din partea noastra si a facut-o in asa fel incat
ne-a ajutat sa il cunoastem si sa il intelegem mai bine, sa ii intelegem
filosofia, sa deslusim ce sta in spatele a tot ceea ce face. Toate acestea,
alaturi de multe alte lucruri interesante, utile si inedite, proiecte/
planuri de viitor, le gasiti in randurile urmatoare, intr-un remarcabil
dialog cu Dr. Vasi Radulescu!

Lectura placuta!

Buna, Vasi si „Bun venit!” in paginile revistei Famost! Ce a fost
mai intai: medicina sau scrisul? Unde a aparut prima licarire?
Bucuros de primirea calda. Mai intai a fost scrisul. L-am
preferat intotdeauna, pentru ca am fost un mare introvertit si
comunicarea fata in fata, prin viu grai, ma umplea de angoase.
Apoi scrisul a baleiat spre zona de creatie, unde gaseam usoara
conceperea de povesti sau poeme, multe adresate, teoretic, unor
iubite. Spun teoretic pentru ca pe majoritatea nici macar nu leam trimis vreodata, neavand curajul sa fac asta. Sau din teama
de a nu pierde o proiectie minunata, lovind-o de o realitate care
putea fi dezamagitoare.

consider ca pacientul nu e un simplu cumul de diagnostice, ci
mult mai mult de atat. El are nevoie de vorbe, atingeri, gesturi
care par simple, explicatii, caldura. Empatie. O sa mai scriu asta
o data: empatie. Din pacate, la noi e prea putina sau lipseste cu
desavarsire.
Afirmi ca te-ai dedicat educatiei medicale si asta din cauza
informatiilor nefondate care circula in mod special in mediul
online. Ce te-a determinat sa faci acest pas? Care sunt motivatiile
din background?
Am inceput sa fac asta in urma cu sase ani, vazand cum circulau
tot felul de materiale cu pseudostiinte, mituri, informatii
departe de adevarul stiintific, conspiratii. Am simtit nevoia sa
ripostez. Am inceput sa scriu pe Facebook, demontand miturile
si conspiratiile, oferind informatie veritabila. Apoi am fondat
Leapsa de Sanatate, invitand oamenii sa citeasca materialele si
sa le dea mai departe. Au urmat cartile, chiar cu una numita
Medicina povestita pe intelesul tuturor. E mare nevoie de asa
ceva si mi-ar placea ca tot mai multi medici sa scrie, sa ofere
informatii genuine, sa contracareze fake news-ul atat de nociv.

Spre care din cele doua ai avut atractie mai mare in copilarie? Ai
pe cineva in familie care sa iti insufle dragostea pentru medicina
sau pentru scris? Sau ai facut ceea ce ai simtit?
Tata ii trimisese mamei niste scrisori fabuloase pe care leam gasit gramada intr-o cutie. Il cheama Adrian si se semna
Ady – de o extravaganta nemaipomenita, daca ma gandesc la
anii 70. Folosea metafore, invartea cuvintele pe degete, facea
constructii complexe, intercala poeme
scurte. Imi pare rau ca oamenii nu prea
mai scriu scrisori acum. Cred ca am
mostenit scrisul de la tata. De la mama a
RELATIA MEDIC - PACIENT E CEL
venit medicina; si-a dorit foarte mult sa
MAI
FRUMOS LUCRU DIN MEDICINA,
fie medic, dar din pacate nu a reusit si a
DACA EXISTA DESCHIDERE,
facut pana la urma o scoala de asistente.
Ulterior, toti cei patru copii ai ei au ajuns
EMPATIE, CALDURA, POVESTE. N-AI
sa lucreze in medicina sau domenii
CUM SA NU TE UMPLI DE BUCURIE
conexe, dar eu sunt singurul medic. Am
avut o satisfactie aparte stiind ca, pe
CAND DESCOPERI BUCATI DIN
undeva, am dus la bun sfarsit un lucru
VIATA ALTUI OM, CAND VEZI CA
neterminat din ea.

SUNTEM MAI LEGATI INTRE NOI
DECAT CREDEM.

Cand te-ai decis sa urmezi medicina si care
au fost motivele care te-au determinat sa
faci acest pas? Ai simtit ca vrei si te poti
dedica in a ajuta oamenii, ai luat in calcul
partea materiala, ...?
Am avut mereu in mine o empatie aproape patologica. Ma
transpuneam in alte vieti si simteat acut durerea oamenilor.
Aveam un impuls de nepotolit – voiam sa vindec, sa ajut, sa ma
implic, sa fac bine. Imi acelasi timp ma temeam cumplit, pentru
ca eram un sensibil si stiam ca voi suferi, vazand moartea foarte
aproape, pierzand unii oameni. Exact asa a si fost – cota de
suferinta, de uzura psihica e uriasa in medicina – dar nu regret
nimic. M-am decis sa merg pe acest drum in liceu, sperand sa
reusesc ceva, macar firav, si-ntr-ale scrisului.

Ai fondat www.leapsadesanatate.ro., o platforma cu
informatii medicale pe intelesul tuturor si bine argumentate.
Care consideri ca este cheia unei bune comunicari cu oamenii
atat in mod direct (fata in fata), cat si in mediul online?
Relatia medic – pacient e cel mai frumos lucru din medicina,
daca exista deschidere, empatie, caldura, poveste. N-ai cum sa
nu te umpli de bucurie cand descoperi bucati din viata altui
om, cand vezi ca suntem mai legati intre noi decat credem.
Detensionand relatia, vezi apoi ca si tratamentul merge mult
mai bine. Toti medicii ar fi bine sa dezvolte relatii frumoase cu
pacientii lor. In partea cealalta, mediul online e dificil. In cazul
meu, imi vine usor sa scriu statusuri sau articole, dar nu pot sa
ignor ce vine la pachet cu expunerea – o doza mare de ura, pe
medici in general, pe cei expusi si lesne de atacat in particular.
Sub puterea anonimatului, multi ataca total nefondat, injura
medicii, solicita diverse lucruri. Mai sunt categorii speciale –
antivaccinisti, adepti ai unor terapii aiuritoare – care lanseaza si
ei fel de fel de atacuri. Am invatat sa-i ignor si sa ma concentrez
pe oferirea de valoare celor care chiar vor asta.

In momentul de fata, ce inseamna medicina pentru Dr. Vasi
Radulescu?
Acum sunt intr-o pauza de regasire, dupa un burnout cumplit.
Am pus pur si simplu un stop, dar tresar cand aud ambulante
si mi-e dor de pacienti, de garzi, de momentele tensionante, de
dansul acela intr-un spatiu milimetric, intre viata si moarte,
unde iei decizii si poti face diferenta. Ma voi intoarce curand.
Medicina mi-a oferit povesti pe care nu le voi uita niciodata –
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De ce ar avea un cititor incredere in
informatiile medicale furnizate de Dr.
Vasi Radulescu? Cum si de unde te
documentezi inainte de a furniza mai
departe informatiile in asa fel incat sa le
inteleaga oricine?
In primul rand pentru ca am 15 ani de
pregatire medicala si stiu exact fiziologia
si fiziopatologia corpului uman. Apoi,
pentru ca am surse de incredere. Pentru
ca stiu cum sa impachetez informatia ca
sa nu plictiseasca omul. Medicina per se
e rece si plina de termeni ba absconsi,
ba respingatori. Povestita, ea farmeca,
iar totul devine mai atragator si usor de
priceput.
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Interviuri

MILITEZ PENTRU CITIT, ASTA NE MAI POATE
SALVA CA NATIE DINTR-UN HAU CARE SE
DESCHIDE TOT MAI AMPLU.

De ce crezi ca avem nevoie de educatie medicala? Suntem
deficitari ... si aici?
Suntem deficitari la educatie in general. Sa nu ne mire ca
suntem la pamant cu cea medicala, care trebuie facuta materie
obligatorie la scoala. Avem nevoie de educatie medicala ca sa
pricepem care-i treaba cu virusurile, cu vaccinurile, cu spalatul
pe maini, cu masurile de protectie, cu evitarea principalelor boli
la care suntem campioni in Europa. Traim prost, in boala, in
ignoranta, in conspiratii – am vazut asta atat de pregnant acum,
in plina pandemie.

desigur confidentialitatea pacientului. Tin minte cum un domn
de 85 de ani pe care l-am resuscitat intr-o garda m-a cautat
si m-a gasit intr-un alt spital, unde eram iar de garda. Ma
anunta asistenta din UPU ca ma cauta cineva pe hol. Ies si-l
vad, il recunosc imediat, ma gandesc daca are vreo problema.
Imi intinde palma sa dam high five – il
invatasem sa faca asta -, imi spune
ca a trecut doar sa ma vada si sa-mi
multumeasca. Intr-o garda grea, a fost
exact oaza mea de liniste.

Ce iei in calcul atunci cand scrii un articol
pe tema medicala?
Sa fie cat mai usor de inteles, sa fie ca
o poveste, sa respecte desigur adevarul
stiintific. Daca exista vreun trend, scriu
exact pe acel subiect. Mai scriu tintit cand
e o zi anume, spre exemplu Ziua inimii
sau Ziua mastocitozei.

Ce simti, care este reactia ta atunci cand
vezi ca cititorii iti multumesc sau iti
apreciaza sfaturile si indrumarile?
Bucurie. Ma bucur cand cineva ramane
concret cu ceva. Simt ca pun un umar
mic si merg inainte mai bine. Am primit
mesaje extraordinare de la oameni si le
multumesc pentru tot.

Care ar fi elementele de care un cititor
obisnuit, ar trebui sa tina cont in ceea ce
priveste veridicitatea unei informatii, mai
ales daca este de natura medicala?
Inca din titlu putem mirosi un material.
Un titlu de genul Vezi cum poti vindeca
hipertensiunea arteriala cu aceste
plante ar trebui sa ne traga niste semnale
de alarma, iar eu nici nu voi deschide acel
articol. Verificam domeniul, cum ar fi
drvasiradulescu.ro, ferindu-ne de cele
dubioase. Ne uitam la autor. Verificam
sursele trecute. Daca stim bine autorul
si materialul este general – sa zicem
ceva despre o patologie cardiaca – avem
incredere in cele expuse, nici nu mai e
nevoie de vreo sursa, pentru ca mintea
extraordinara a medicului e suficienta.

Poate ca multi te cunosc dupa „Mesajul
de pe frigider”, o pagina cu mai multa
vechime. Scrieri scurte, inteligente,
AVEM NEVOIE DE EDUCATIE
amuzante, cu subinteles. Cum iau nastere
ele?
MEDICALA CA SA PRICEPEM
Oh, revin amintiri. Eram prin 2015, am
CARE-I TREABA CU VIRUSURILE,
scris ceva pe un post-it galben, l-am pus
CU VACCINURILE, CU SPALATUL
pe frigider, i-am facut poza si apoi, hop pe
PE MAINI, CU MASURILE DE
Facebook. Imediat s-a nascut o pagina si
cred ca am produs sute de mesaje scurte,
PROTECTIE, CU EVITAREA
dar ulterior mi-am pierdut interesul,
PRINCIPALELOR BOLI LA CARE
fiind prins in multe prea multe proiecte,
asa ca am cam abandonat pagina. Pentru
SUNTEM CAMPIONI IN EUROPA.
mine era o contrapondere la uzura grea
din medicina, ma retrageam in aceste
mesaje si aproape nimeni nu stia cine e acel V. care apare pe
Ai multe mesaje pe care le transmiti atat prin aparitiile scenice,
fiecare bilet. De atunci ma semnez V. si dupa fiecare postare.
tv si online in care combati stirile false! Are rezonanta toata
aceasta straduinta a ta? Ce tip de semnale primesti din partea
Cu siguranta nu oricine poate scrie lucruri frumoase,
oamenilor?
interesante, captivante, daca nu are o baza intelectuala solida.
Sunt rezultate, altfel ma opream. Din pacate ma sperie valul
Ai citit mult in copilarie/ adolescenta, ai fost atras de anumite
de conspirationisti si din aceasta cauza tot zic de nevoia de
genuri literare?
educatie generala si medicala, oful meu. Ma uit la pozitiile antiCiteam cu sila ce mi se cerea de la scoala si abia asteptam
5G si ma oripilez de crezurile unora, fara niciun fundament sau
sa
abordez altceva. Ce ma atragea in mod special era din sfera
argument solid. Avem mult de lucru si, cu aplecare suficienta,
filosofiei,
iar acolo i-am pretuit pe Schopenhauer, Nietszche,
cred ca ne putem ameliora. Educatia trebuie sa fie prioritara.
Kant. Apoi am pus mana pe Faust si am memorat bucati
ample. La un vecin am gasit Micul print si am revenit la
In practica ta medicala, in perioadele in care ai luat contact cu
aceasta carte in momente grele – pentru mine e terapeutica.
pacientii, ce te-a impresionat sau ce te-a marcat mai mult? Ti-a
Recent am recitit si Faust intr-o zi si o saptamana mi-a venit sa
ramas in minte vreo situatie anume?
scriu si sa vorbesc doar in rime. Acum citesc cel putin o carte la
Multe. Mi-am notat totul in jurnale sau pe telefon. Pe unele
doua zile. Militez pentru citit, asta ne mai poate salva ca natie
le-am scris pe Facebook, pe site-uri sau in carti, respectand
dintr-un hau care se deschide tot mai amplu.
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In afara scrierilor cu tema medicala, care necesita cunostinte
si informatii pertinente, ce te inspira in ceea ce scrii? Cum
functioneaza inspiratia in cazul tau?
Scriu cel mai mult pe telefon si nu am nevoie de nimic special,
pentru ca scriu compulsiv. Nu vreau sa para o lauda, e doar
un fapt, dar am scris romanul O alta poveste de iubire in
doua zile, pornind de la nimic. M-au dus cuvintele dupa ele,
folosindu-ma de bucati din viata mea, mai legate intre ele decat
tindeam sa cred.

Ai multe persoane care te urmaresc. Consideri ca ai identificat
o reteta a succesului? Anumite elemente esentiale pentru a avea
reusite?
Am fost mereu sincer si am scris deschis despre viata mea,
despre momentele de fericire sublima sau depresie adanca,
despre burnout, deciziile mele.
Ce citeste astazi Dr. Vasi Radulescu? Citesti orice iti pica in
mana, esti selectiv? Care sunt criteriile de care tii cont atunci
cand incepi o lectura mai consistenta?
Nu pot citi orice, pentru ca a scoate o carte nu mai e un lucru
extraordinar si apar autori care-n esenta nu scriu nimic, ci
vaneaza castiguri materiale cu un continut anost care nu ma
poate interesa. Timpul meu e pretios, e putin pe planeta asta.
Universul are miliarde de ani, eu traiesc cateva zeci si vreau sa
primesc valoare, fond. Acum citesc Cosmos-ul lui Sagan, ca tot
am amintit de univers.
Facand abstractie de mediul online, din punctul tau de vedere,
se mai citesc carti la noi?
Daca ne uitam pe cifre, se citeste putin. Suntem codasi in
Europa. Multi de plang de preturi, dar scuza e subtire – eu
dau acum pachetul complet de sapte carti cu 70% reducere
si ar trebui sa am sute de mii de cumparatori, or asta nu se
intampla. Pur si simplu majoritatea romanilor nu are apetit
pentru lectura.

Povesteste-ne putin despre „O alta poveste de iubire” - ultima
ta carte. Despre ce este vorba si ce te-a determinat sa o scrii?
O sa va zic o nebunie: am facut un mock-up cu cartea si am
pus-o la precomanda, dar cartea nu exista, eu nu scrisesem
niciun cuvant in afara de titlu. Cateva sute de oameni au luat
cartea, zilele treceau, eu tot nu aveam nimic. Ma agat de jocuri
si provocari la tot pasul – sunt mort fara ele. Am stiut intr-o zi
ca ma pot apuca si totul a curs lin, chiar m-am surprins de ce a
iesit. E despre iubire, incercari, frica, lectii, tipare.
Pana in momentul de fata, in total, ai sapte carti scrise. Exista
un element comun al cartilor, o idee care se regaseste in fiecare
carte? Esti multumit de ce ai scris pana acum? Se putea mai
bine?
Elementul comun este povestea. Cred ca ea e adevarata
unitate de masura a vietii. Sunt multumit de ce am scris, mereu
se putea mai bine, dar trebuie sa stii sa te opresti undeva,
pentru ca scrisul este totodata binecuvantare si sacrilegiu.
Ai fondat editura Readers Do Good. Ce te-a determinat sa
faci acest pas? Dorinta de independenta, eternele probleme ale
anumitor edituri?
Readers Do Good a plecat de la un articol din The New York
Times in care era un studiu – pe scurt, cititorii sunt oameni
buni si se implica in tot felul de cauze frumoase. Am vrut sa
fac o comunitate mica in jurul cartilor mele si sa-i motivez la
numeroase actiuni; in carti ii indemn sa sprijine anumite ONGuri, sa faca voluntariat, sa nu ramana nepasatori la carentele
din jur. Mai mult, am donat 10.000 de euro catre asociatia
Daruieste Viata. Donam mii de carti catre centre, asociatii
diverse.

Unde crezi ca ne situam din punct de vedere al cititului, a
miscarii culturale, in general?
Cifrele nu mint. Ultimele statistici ne dau pe ultimul loc la
consumul de carte in Europa. Aproape 18 milioane de oameni
nu iau nici macar o carte pe an. Mi se pare tragic. As da tichete
de carte pe langa tichetele de masa. Cultural stam la fel de prost
– uitati-va ce emisiuni prind acum.


89

www.famost.ro iulie 2020

Interviuri

Consider ca avem doua deziderate mari si late. 1. Sa avem
grija de noi, sa ne cultivam, sa ne descoperim, sa ne iubim.
2. Sa avem grija de cei de langa noi, sa facem bine.
Cum depasesti momentele dificile?
Fac sport. Acum alerg zilnic. Recurg la Micul print. Respir
adanc. Dorm bine.
Ce iti ofera energie si putere pentru a continua ceea ce faci si a
face din ce in ce mai bine?
Sustinerea extraordinara a oamenilor. Sentimentul ca fac
ceva bun.
Cum iti place sa iti incepi dimineata? Cum arata dimineata
perfecta?
Obligatoriu cafea si citit. Ies pe balcon, printre flori. Parcul
e aproape si se aud pasarile. Respir aerul rece, sorb cafeaua,
citesc, ma uit sper cer si stiu ca am tot raiul in jurul meu.

In momentul de fata, te simti implinit cu
ceea ce faci? Ce ai mai adauga sau ce ai
mai elimina din activitatile zilnice?
Vreau sa fac un cabinet si sa dau
consultatii 1-2 zile pe saptamana, fara
presiunea timpului, sa pot comunica
decent cu pacientul. In rest, consider
ca fac suficient de multe. Implinit nu
ma simt, pentru ca m-a tulburat mereu
sensul profund al vietii si recunosc ca
inca nu l-am deslusit.

VREAU SA FAC UN CABINET SI SA
DAU CONSULTATII 1-2 ZILE PE
SAPTAMANA, FARA PRESIUNEA
TIMPULUI, SA POT COMUNICA
DECENT CU PACIENTUL.
------CONSIDER CA AVEM DOUA
DEZIDERATE MARI SI LATE. 1.
SA AVEM GRIJA DE NOI, SA NE
CULTIVAM, SA NE DESCOPERIM, SA
NE IUBIM. 2. SA AVEM GRIJA DE CEI
DE LANGA NOI, SA FACEM BINE.

Intr-o zi obisnuita, cat se dedica (procentual) Dr. Vasi Radulescu
medicinei - scrisului - comunicarii online?
Fac zilnic postari din sfera educatiei medicale, iar mai nou
migrez spre materiale video. Sunt si manager de companie, iar
aici gresesc si invat zilnic. Traversam o criza economica iar eu
trebuie sa tin totul si sa platesc 100% niste salarii. Trebuie sa
promovez cartile. Am in lucru o serie de carti ilustrate pentru
copii. Pe langa toate acestea, ma implic atat cat pot in cauze
umanitare. Procentual nu stiu, stiu doar ca nu multi ar dori sa
fie in locul meu, deoarece am multe fraie complicate in maini.

Care sunt pasiunile tale in timpul liber?
Pianul. Recent am luat si o vioara si i-am
rupt coarda G, pe care am inlocuit-o. Nu
stiam ca trebuie sa dau cu rasina pe arcus
si ma intrebam de ce suna totul ca naiba.
Abia am acordat – cat de cat – vioara, am
pus suficienta rasina pe arcus si acum
mai seamana a muzica. De maine incep sa
terorizez vecinii. Pe langa muzica, merg
la teatru, opera, expozitii, calatoresc mult
– abia astept sa scapam de pandemie si sa
pot face iar aceste lucruri.

Spune-ne un lucru despre tine mai putin stiut sau deloc ...
M-am mutat intr-un bloc pe langa Cismigiu si am aici o vecina
de aproape 90 de ani care m-a invitat la cafea. Cum e viata asta
... In O alta poveste de iubire, purtam discutii cu vecina Ana
la cafea. Ei bine, vecina actuala seamana mult cu Ana, care din
pacate nu mai e. Am scris candva ca orice om ar trebui sa aiba
o Ana in el, sa nu se darame. Eu am.
3 cuvinte care te caracterizeaza cel mai bine ... cel putin acum.
Generos. Degajat. Curios.

Care este filosofia ta de viata? Care iti sunt principiile care iti
conduc viata si daca ele s-au modificat sau se modifica odata
cu trecerea timpului? Ai un motto care te reprezinta in mod
deosebit?

Ce isi doreste cel mai mult Dr. Vasi Radulescu de la viata?
Sa se bucure de lucrurile aparent marunte.
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Cum arata o zi normala din viata ta?
Incerc sa raman zdravan la cap, sa nu
ma iau foarte mult in serios, sa fac sport,
sa mananc cu masura, sa citesc, sa fac
un pic de bine, sa ofer ceva de valoare.
Fac lucruri pe care ar trebuie sa le faca
oricine.

www.famost.ro iulie 2020

Care a fost cea mai frumoasa experienta de viata pana acum?
Ca am calatorit in aproape 20 de tari in noua luni, alaturi de o persoana minunata cu care am trait o alta
poveste de iubire.
Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit pana in momentul de fata?
Sa gestionez bine teama si speranta. Sa inving fricile care pot fi saboti grei pe toate rotile mele si sa nu cad
in sperante absurde.
Cum ar arata din punct de vedere profesional si personal Dr. Vasi Radulescu peste 10 ani - in varianta ideala?
Sper sa strang povesti frumoase, sa calatoresc mult, sa iubesc, sa citesc, sa las un pic de bine in urma mea.
Voi fi fericit cu toate acestea.
Cu siguranta ai anumite planuri, proiecte in plan. Ne poti dezvalui ceva din aceasta zona?
Seria de carti ilustrate, o carte Micul print cu desene facute de o artista minunata si sper sa ma asez
potrivit ca sa scriu un roman cu un pusti care are autism. Am totul in cap, astept doar sa se alinieze axa
creier – inima – mana.
Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta si de ceea ce faci?
Sunt prezent pe Facebook, mai ales pe pagina Dr. Vasi Radulescu. Postez zilnic pe Instagram, scriu pe
drvasiradulescu.ro.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in continuare!
Multumesc mult si eu.
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Ellie White
Foto: ZIA VEY | Styling: MAGDA MOHAMED

Nu poate concepe existenta fara muzica, isi exprima trairile prin ea,
iubeste viata cu tot ce i-a daruit pana in momentul de fata,
accepta emotiile exact asa cum sunt ele.
Se bucura de momentele mici din viata dar esentiale unei existente armonioase,
se exprima prin muzica si blog, nu ezita sa isi spuna parerea vizavi de anumite derapaje sociale,
chiar daca acest lucru poate atrage anumite vibratii negative.
ELLIE WHITE este invitata noastra speciala a acestei editii a revistei,
prezenta pe coperta si cu care, am purtat un dialog deschis,
in care am aflat lucruri interesante de la inceputurile carierei,
cum a influentat activitatea ei artistica muzica de astazi, pana la motivatia aparitiei blogului personal,
frumusetea vietii de familie si activitatea zilnica, planurile de viitor.
Un dialog incarcat cu emotie si sinceritate, cu o revizuire a trairilor de orice natura de pe parcursul vietii,
trairi acceptate si care au ajutat-o pe ELLIE sa fie artista/ femeia/ mama/ sotia de astazi.
Despre inceputuri, despre muzica, dragostea pentru tot ce ne inconjoara,
viata si principiile care stau la baza a tot ceea ce face,
ne vorbeste ELLIE WHITE in randurile urmatoare!

Interviuri

Buna, Ellie si bine ai venit in paginile
revistei Famost! Spune-ne pentru inceput
cum ai hotarat sa iti schimbi numele si
ce a stat la baza acestei decizii? Un nou
inceput necesita astfel de schimbari, iti
doreai un nume care sa aiba o anumita
rezonanta ...?
Bine v-am gasit. Pai, in momentul in care
m-am decis sa merg in cariera ca si proiect
solo, am cautat si un nume care sa rezoneze
cu decizia mea, si in aceeasi masura sa
fie si usor de tinut minte. Asa s-a nascut
„Ellie White”, care vine de la Elena si un
nou inceput, alb, curat.
Ai inceput de foarte mica cu muzica. Au
observat parintii un talent nativ si te-au
indrumat spre Liceul de Arte, si-au dorit
sa pasesti in aceasta lume artistica, ai pe
cineva in familie care avea tangenta cu
muzica?
Intr-adevar, am inceput de mica sa cant,
iar mama a observat lucrul acesta si astfel,
m-a dus la Liceul de Arta din Buzau
incepand cu clasa a III-a, unde am stat
pana la terminarea liceului. Ambii parinti
aveau calitati muzicale, dar la stadiul de
amatori, asa ca mama cred ca s-a bucurat
cel mai tare cand a observat ca eu am vrut
sa duc pasiunea asta mai departe.
Ai participat din copilarie la diverse
festivaluri, concursuri. Iti placea si atunci
scena? Constientizai tot ce se intampla sau
toata aceasta activitate nu a facut altceva
decat sa-ti deschida apetitul pentru viitor?
Imi placea foarte mult sa cant, imi
placea scena, chiar daca am avut trac
dintotdeauna, insa facand o scoala de
muzica, cu multe auditii, concursuri si
spectacole de-a lungul anului atat in cadrul
scolii cat si in particular, m-au facut sa ma
obisnuiesc si mai mult cu vibratia publicului
si cu tot ce inseamna viata pe scena.
Cum ai ajuns la inceputuri sa colaborezi cu
DJ Project? Cum v-ati intersectat?
In perioada aceea, un fost coleg de liceu
m-a chemat in studio sa inregistrez o piesa
pentru o trupa care se chema Dj Project.
Piesa a avut mega succes si asa a inceput
colaborarea cu baietii.
Impreuna cu DJ Project, ati avut un succes
rasunator. Ce simteai cand vedeai ca ceea
ce faci este iubit atat de mult de public, de
media si ca te mentii in topuri?

Viata in acea perioada era destul de tumultoasa, iar succesul a venit destul de repede.
Am avut perioade lungi in care alergam prin tara pe la concerte, asa ca nu prea am
apucat sa ma bucur de succes din punct de vedere mediatic. Prezentele noastre pe la
tv, pe la petreceri sau prin reviste erau destul de rare, asa ca singurul lucru pe care l-am
vazut in acea perioada era frenezia publicului atunci cand urcam pe scena si multimea
canta alaturi de mine.
Ati castigat de asemenea multe premii. Reprezinta acest fapt o confirmare ca ceea
ce ati facut este bine sau ai alta parere?
Evident ca pentru orice artist, un premiu este o confirmare a faptului ca ce faceam
era iubit si apreciat de public. Faptul ca am castigat atatea premii nu facea decat sa
ne arate faptul ca eram pe drumul cel bun, faceam muzica buna si ca directia era cea
care trebuia.
Ati reusit sa dati un nou chip muzicii din Romania. Ce inseamna pentru tine acest
fapt, ca ai scris o frumoasa pagina in istoria muzicii autohtone?
Ca orice artist, din orice domeniu, care in momentul in care scrie istoria nu este
constient de asta, exact asa am fost si noi. Faptul ca acum ma uit inapoi si vad ca multe
trupe sau artisti din prezent sunt influentati de perioada noastra de glorie nu poate
decat sa ma bucure si sa imi ofere un sentiment de mandrie, stiind ca am contribuit
la formarea lor intr-un mod direct sau indirect. Si cu acest background, imi este putin
mai usor sa ma dezvolt si mai mult in directia in
care mi-am propus ca si artist solo, cantareata
si compozitoare.
Mai am multe de
Te-ai gandit inainte de incepe cariera ca vei
dovedit, cu atat
aveai parte de un astfel de succes? Ai avut
senzatia ca traiesti un vis sau totul a fost bine
mai mult cu cat,
calculat, succesul venind in mod natural?
incepand cu acest an,
Fiecare artist isi propune la inceput de
drum
sa ajunga cat mai sus posibil. Cu multa
piesele lansate sunt
perseverenta, muzica de calitate si un strop de
compozitii proprii noroc, poti ajunge exact acolo unde iti doresti.
Cam asa a fost si in cazul meu, numai ca eu nu
linie si versuri.
ma gandesc ca mi-am atins varful; sunt abia
la mijlocul ascensiunii mele. Mai am multe de
dovedit, cu atat mai mult cu cat, incepand cu acest an, piesele lansate sunt compozitii
proprii - linie si versuri.
Ai decis la sfarsitul lui 2009 sa iti incepi cariera solo. Era acesta un pas natural in
evolutia ta artistica, voiai de mult timp sa faci acest pas, ai avut si alte motive?
In momentul in care am pornit in aceasta calatorie, drumul meu, in viziunea mea era
solo. Faptul ca am inceput cu baietii a fost o coincidenta norocoasa. In sufletul meu, am
vrut dintotdeauna sa fiu artist solo, iar cand momentul a fost oportun, am luat decizia
de a merge mai departe pe drumul meu in varianta asta.
Chiar daca ai intrerupt frumoasa colaborare, ai continuat sa tii legatura cu DJ
Project, ati mai avut proiecte impreuna ulterior?
Evident ca ne vorbim, atunci cand ne vedem ... Insa, din punct de vedere al proiectelor,
drumurile noastre s-au mai intersectat de doua ori: cu ocazia unui concert ce avea tema
retro, si cu ocazia „majoratului” trupei. In afara de aceste doua momente, fiecare se
ocupa cu proiectele individuale.
In momentul de fata, consideri ca ai facut o alegere inteleapta? Ai regretat vreodata
acest pas?
Eu sunt genul de persoana care asteapta si se gandeste mult inainte de a lua o
decizie, asa ca, in momentul in care am decis sa iau aceasta decizie, am stiut sigur ca
este ceea ce trebuie sa fac si ca nu voi avea niciun fel de regret mai tarziu.
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Intotdeauna am crezut
ca emotiile sunt cele
care ating ascultatorul.
Si daca reusesti sa
transmiti emotia
intr-un mod creativ
si melodic, nu ai cum
sa nu ajungi la inima
ascultatorului, ...
Cum ti-ai caracteriza stilul muzical actual?
Personal. Intotdeauna am crezut ca
emotiile sunt cele care ating ascultatorul.
Si daca reusesti sa transmiti emotia intrun mod creativ si melodic, nu ai cum sa nu
ajungi la inima ascultatorului, asa ca stilul
meu actual este unul personal.
Cu siguranta iti plac toate melodiile
interpretate de tine. Cu toate acestea,
ai o anumita piesa care este cea mai
apropiata inimii tale?
Evident ca ascult cu placere toate piesele
pe care le-am interpretat de-a lungul anilor.
Insa, de cand am inceput sa compun,
piesele mele preferate au devenit acestea
compuse de mine.
Ce o inspira pe Ellie White cand face
muzica? Cum functioneaza acest lucru in
cazul tau?
Ma inspir din fiecare zi. Fiecare bucurie
traita, fiecare suferinta, fiecare privire,
atingere sau fiecare cuvant este o sursa
de inspiratie pentru mine. Si cum altfel sa
rezonezi cu oamenii daca nu prin emotiile
traite in fiecare zi ... ?
Ti-ai dori, te-ai gandit sau ai in plan sa
abordezi si alte genuri muzicale?
Imi place sa experimentez, si din acesta
dorinta au iesit si cateva colaborari
foarte frumoase pe zona de trance cu dj
internationali. Imi place sa creez linii si
versuri pe armonii de trance, pentru ca sunt
foarte melodice, visatoare si inspirationale.

Credem ca parcursul unei carierei nu are doar lucruri bune si frumoase. Care au fost
cele mai mari dificultati cu care te-ai confruntat si cum le-ai depasit?
Viata in general are lucruri bune si mai putin bune. Viata in esenta este un carusel de
emotii; poti urca pana la cel mai inalt varf, dar stii sigur ca dupa urcus vine si coboras.
Important este cat de lina este coborarea si cat de controlata este, astfel incat sa cazi,
dar sa te poti ridica. In cazul meu, cea mai abrupta coborare a fost dupa despartirea
de Dj Project, atunci cand fostul manager si-a propus sa ma doboare si sa ma scoata
de pe piata muzicala interzicandu-le tuturor producatorilor de atunci sa lucreze cu mine.
Singurii care au acceptat sa lucreze cu „proscrisa” momentului au fost baietii de la
Play and Win, carora nu am cuvinte sa le multumesc destul.
Ai avut vreun moment in care ai vrut sa renunti la muzica?
Am avut momente in care am fost deprimata, momente in care singura care ma
scoatea din casa era catelusa mea Daisy, momente in care imi era foarte greu sa vad
luminita de la capatul tunelului insa, in nici un moment nu m-am gandit sa renunt la
muzica. Dupa fiecare furtuna iese soarele, iar in momentul in care realizezi asta, iti va fi
mult mai usor sa treci peste toate.
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Interviuri

Cum vezi muzica acum comparativ cu
momentul in care ai inceput sa ai succes?
Care ar fi cele mai notabile diferente?
Plusuri si minusuri. In momentul in care
am inceput noi, internetul era abia la
inceput. Ne bazam foarte mult pe radio si
Tv, si mai putin pe internet. Din cauza asta,
faceam muzica de calitate, si nu la bulk.
Acum, avand atat de multe platforme de
expunere, eu cred ca muzica a ajuns sa
se arda atat de repede, incat unii artisti
nu mai pun asa mare pret pe calitate, ci
mai mult pe cantitate. Eu nu consider asta
fiind o carte castigatoare pentru ca, in
definitiv, fiecare dintre noi vrea ca muzica
lui sa dainuie peste ani, si nu sa se arda
intr-o luna sau doua. Dar, fiecare artist cu
compromisul lui ...
Unde se situeaza muzica romaneasca
actuala? O nota de la 1 la 10?
Nu as vrea sa dau note pentru ca nu
as fi in totalitate corecta, insa consider ca
se poate si mai bine din punct de vedere
calitativ.
Care este pana in momentul de fata, cea
mai frumoasa experienta artistica? Ti-a
ramas ceva anume intiparit in minte?
De-a lungul a celor peste 15 ani de
activitate am avut foarte multe momente
memorabile, asa ca nu m-as putea limita
doar la unul. Cele mai frumoase momente
din viata unui artist sunt, evident cele in
care artistul urca pe scena si publicul canta
alaturi de el. Am avut si eu destule momente
de genul, si asta m-a ajutat intotdeauna sa
merg mai departe. Energia transmisa de
public este una inaltatoare si nu se compara
cu absolut nimic altceva.
Ai artisti, muzicieni internationali pe care ii
admiri in mod deosebit?
Cred ca fiecare dintre noi are un idol sau
o persoana pe care o admira, fie ca este din
domeniul artistic sau nu. Pentru mine, de-a
lungul anilor, femeile si vocile care m-au
impresionat si pe care le-am admirat au fost
cele ale nemuritoarei Whitney Houston de
la care am „furat” cateva inflexiuni ale vocii,
Celine Dion de la care am „imprumutat”
caldura din voce, iar mai nou, sunt foarte
impresionata de modelul de urmat care a
devenit Jennifer Lopez.
Acum cativa ani, te-ai decis sa iti deschizi
si blogul personal, unde abordezi teme de

la muzica, familie, pana la beauty si sanatate. Ce te-a determinat sa faci acest pas?
Desi nu a fost un neaparat un scop, acela de a-mi face un blog, in momentul in care
am simtit ca am adunat destule informatii pe care as fi putut sa le transmit mai departe,
atunci a aparut, in mod natural si blog-ul www.elliewhite.ro.
Te completeaza acest blog, te defineste mai bine ca persoana, ca stil de viata?
Aici pot aborda alte subiecte, subiecte pe care nu le pot aborda prin muzica, asa ca
da, pot spune ca vine ca o completare a vietii mele personale si profesionale. Nu as
spune ca ma defineste, dar as putea spune ca imi arata si alta latura, alta decat cea
artistica.
Din tot ceea ce scrii, reiese ca esti o persoana profunda, cu o gandire bine ancorata
in realitate. Care au fost factorii care au contribuit la aceasta maturitate in gandire?
Din punctul tau de vedere, conteaza si autoanaliza, introspectia?
Consider ca este esential sa te cunosti bine pe tine insuti inainte de orice. Cred cu
tarie in faptul ca, daca esti bine ancorat in realitate, atunci poti exprima idei coerente
si corecte, si nu fabulatii care nu isi au nici origine si nici realizare in viata de zi cu zi. Din
punctul meu de vedere, blog-ul meu este un mediu in care imi exprim ideile si parerile
despre anumite subiecte, fie ele de parenting, de beauty sau de natura sociala, si asta
numai dupa ce fie am trecut prin anumite experiente care m-au dus la acele concluzii,
fie am facut un research pe subiect.
Ti-ai exprimat de multe ori opinia - bine
argumentata - in mediul online, vizavi de
Cred cu tarie in faptul
anumite derapaje sociale autohtone. Te-ai
ca, daca esti bine
gandit ca e posibil sa nu fii pe placul fanilor
tai sau a celor care te admira si astfel sa iti
ancorat in realitate,
scada in vreun fel popularitatea?
atunci poti exprima
Este normal ca unele subiecte sa nu fie pe
placul tuturor, insa parerea mea este doar a
idei coerente si corecte, mea si mi-o asum, indiferent de consecinte sau
de rezultat. Nu pot multumi pe toata lumea, si
si nu fabulatii care nu
nici nu ma intereseaza sa fac lucrul acesta.
isi au nici origine si
Care este cel mai bun sfat primit de Ellie
White vreodata? Care este cel mai bun sfat
nici realizare in viata
pe care l-ai da cuiva?
de zi cu zi.
„Ai rabdare” este cel mai bun sfat pe care
l-am primit, si cel care a fost cel mai greu de
acceptat si de luat. Si cred ca as putea sa il transmit mai departe, pentru ca, intr-adevar,
lucrurile se intampla toate la timpul lor, oricat de mult ai incerca sa te lupti cu soarta.
Ce ar trebui sa stie o persoana care si-ar incepe o cariera artistica acum? Cum ai
indruma-o tu? Ce sugestii i-ai oferi?
Fa muzica de calitate si nu te vinde ieftin!
Facand o retrospectiva a carierei de pana acum, ai schimba ceva in parcursul tau?
Consider ca tot ce am facut pana in acest moment este asumat, si nu as schimba
nimic. Toate greselile m-au facut sa fiu mai atenta, sa invat din ele si sa cresc atat ca si
om, ca si femeie, cat si ca si artist.
Te simti in momentul actual o femei implinita?
Implinirea este un cuvant atat de subiectiv. Da, am o familie frumoasa, am o cariera
care inca mai are de demonstrat anumite lucruri, am un confort care imi ofera o liniste
sufleteasca, insa faptul ca aspiratiile la ceva mai mult sunt tot acolo in sufletul meu,
implinirea poate insemna cu totul altceva pentru mine. In momentul de fata sunt linistita
si multumita. Dar intotdeauna exista dorinta de mai mult, si asta este foarte bine, pentru
ca fara un scop in viata, ne-am plafona, si viata ar fi foarte plictisitoare.
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Care sunt principiile tale de viata pe care
le respecti? Sunt aplicabile si in cariera si
in viata personala?
Am un singur principiu dupa care
ma bazez in viata, fie ea personala sau
profesionala; seara, cand pun capul pe
perna, sa dorm linistita si impacata cu mine
si cu alegerile mele.
Mai este valabil pentru Ellie White mottoul „Putini, dar alesi”?
Evident. Din pacate, viata iti ofera si
lamai, nu doar miere. Si ti le da fie prin
experiente neplacute, fie prin oamenii cu
care te intersectezi si care iti lasa un gust
amar in gura. Daca stii sa inveti din lectiile
astea, atunci clar vei aplica zicala „putini,
dar alesi”.
O cunoastem pe Ellie White ca artista,
bloggerita si de ce nu, influencer. Cine
este omul Ellie din spatele acestui nume,
din spatele scenei?
Ellie este femeia care incearca sa se

mentina verticala intr-o lume in care verticalismul este privit ca o boala, este mama
care incearca sa isi invete copiii respectul fata de natura, fata de animale si, evident
fata de alte persoane, este copilul care incearca sa ramana copil si sa priveasca lumea
prin ochii inocenti care nu cunosc rautatea, este prietena careia ii place o barfa buna,
este cantareata care aduna emotiile dintr-o saptamana si le transpune pe muzica, este
iubitoarea de animale care incearca sa ajute cum poate, atunci cand este nevoie, este o
sumedenie de trairi, emotii, bucurii si tristeti, este omul care incearca sa isi gaseasca locul
in lume fara a deranja pe nimeni, desi ea deranjeaza pe multi fara sa fie constienta de
asta, este un simplu om care vrea sa traiasca frumos si fericit alaturi de cei dragi.
Cum imparti viata de familie cu viata artistica si cu tot ceea ce faci? Cum te-a
schimbat - daca te-a schimbat - venirea copiilor in viata ta?
Viata de familie si viata de artist sunt impletite in mod natural. Nu se da la o parte
una pe celalalta, nu se anuleaza, nu se cearta. Venirea copiilor in viata mea nu mi-a
stricat viata, ci doar mi-a imbogatit-o, pentru ca doar cei care au copii si se implica activ
in viata lor pot intelege asta ca o binecuvantare si nu ca pe o problema.
Ce pasiuni extra are Ellie White? Ce iti place sa faci in timpul liber?
Imi place foarte mult sa citesc, sa meditez, sa fac yoga sau fitness, imi place sa
calatoresc si sa descopar locuri noi, sa cunosc oameni noi, sa imi fac amintiri frumoase
si sa ma bucur de viata.
Ce nu iti lipseste niciodata din geanta de mana?
Am o adevarata problema cu hidratarea pielii, asa ca niciodata nu imi lipseste glossul si crema de maini.

Ellie este femeia care
incearca sa se mentina
verticala intr-o lume
in care verticalismul
este privit ca o boala,
este mama care
incearca sa isi invete
copiii respectul fata de
natura, ...
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Cum arata dimineata perfecta pentru
Ellie? Dar vacanta ideala?
Am avut foarte multe dimineti perfecte,
si sincera sa fiu, nici una nu prea seamana
cu celalata. Poate intr-o zi am chef sa stau
singura pe terasa, cu cafeaua in mana si cu
soarele pe fata, alta data imi place sa fiu
inconjurata de familie si sa povestim vrute si
nevrute, iar alteori sa ma trezesc si sa deschid
tv-ul, sa ascult stirile ... Eu sunt o persoana
care traieste din mood-uri, asa ca fiecare zi
arata altfel.
Cat despre vacante, tot ce pot sa spun
este ca iubesc marea si soarele, asa ca orice
vacanta ce include aceste doua lucruri, este
o vacanta ideala.
Nu ti-ai concepe nicio zi fara ...
Muzica.
Care este stilul tau vestimentar obisnuit si
cat de mult conteaza acest lucru pentru o
vedeta?
De obicei, adopt stilul smart casual, pentru
ca asta ma defineste cel mai bine, si cred cu
tarie ca, pentru a putea fi unic intr-o lume
plina de copii trase la indigo, trebuie sa fii
asa cum esti tu, in varianta ta cea mai buna.
Care sunt ingredientele care o fac pe Ellie
White fericita?
Muzica, familia, cititul, marea, soarele.
Ce planuri de viitor ai sau proiecte
deosebite?
Anul acesta am cateva piese care asteapta
sa fie lansate, sper sa mai pot avea timp sa
lansez si albumul pe care mi-am propus la
inceputul anului sa il lansez in august, si in
afara de asta, multe piese noi si sper eu, cat
mai multe colaborari cu artisti si dj straini.
Unde te pot urmari cei care te admira si
sunt interesati de ceea ce faci?
Fanii ma vad deja zilnic pe pagina
de facebook si pe pagina de instagram,
precum si pe blogul meu www.elliewhite.
ro , pe youtube si pe toate platformele de
muzica.
https://www.facebook.com/
EllieWhiteMusic, https://www.instagram.
com/elliewhitemusic/?hl=ro.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim
mult succes in toate activitatile desfasurate!
Va multumesc si eu pentru timpul acordat
si va doresc viata lunga!
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MAJDA ABOULUMOSHA,
ACTRITA DE FILM SI PREZENTATOARE TV

O

Pentru mine a fi
actor inseamna
a reusi sa captezi
atentia spectatorului
sau telespectatorului
si a putea trece prin
diferite stari, ...

L

C A R I E R A

D E

1 2

A N I !

a 12 ani, Majda a aparut la televiziune si a prezentat
moda, mai tarziu a fost selectata sa participe la
emisiunea concurs In al 9-lea cer, de la postul

Acasa Tv. A urmat distribuirea ei in rolul tigancii Lenti,
sora lui Sile din telenovela Regina, produsa de Promance
International si a impresionat prin frumusete si prin
dansurile tiganesti din buric.
In 2009 a jucat in Aniela, in rolul Yvonei si recent a
aparut in Iubire si onoare in rolul Nadirei, a doua sotie a
emirului Hussein. In prezent este prezentatoare TV.
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Sunt momente in care am
emotii si le las sa fie, doar ca le
fac sa fie constructive.
Buna ziua si bine ati venit in paginile
revistei Famost! La ce varsta ai
inceput sa lucrezi ca actrita?
Am inceput sa lucrez ca actrita la varsta
de 19 ani, dupa ce am castigat un rol
intr-o telenovela in cadrul concursului
,,In al 9-lea cer’’.
Cum ai defini meseria de ,,actor’’?
Pentru mine a fi actor inseamna a
reusi sa captezi atentia spectatorului sau
telespectatorului si a putea trece prin
diferite stari, stari pe care posibil in viata
de zi cu zi sa nu le intampini neaparat,
situatii cu care nu te-ai confrunta.
In momentul in care joci un personaj, ai
posibilitatea sa lucrezi foarte mult la tine,
la interior, ca sa poti scoate la suprafata
niste trairi de care de multe ori poate ca
habar nu aveai ca le stapanesti.
In primul rand, meseria de actor
inseamna
disciplina,
dedicare,
concentrare si emotie.
Prin ce greutati ai trecut cand ai fost
prima data in lumina reflectoarelor?
Ce amintiri ai?
Am avut foarte mari emotii cand am
ajuns pe platourile de filmare. Jucam
cu regretatul Gheorghe Dinica, Marin
Moraru, Florina Cercel si era absolut
normal sa am temeri, dar a contat enorm
de mult ca acei oameni “grei” ai acestei
meserii frumoase mi-au fost alaturi.
Faptul ca doamna Ruxandra Ion m-a
felicitate, ca Iura Luncasu m-a supus unor
secvente grele, ca doamna Carmen Tanase
mi-a oferit o imbratisare cand a vazut
ca personajul meu a devenit unul bine
conturat si ca toti ceilalti actori extrem de
importanti mi-au zambit si mi-au oferit
increderea necesara, a contat enorm.
In general nu ma concentrez pe
greutati, prefer sa le numesc experiente
din care daca reusesti sa inveti ceva esti
un om mai “bogat“.
Eu ma simt “bogata” pentru simplul
fapt ca am avut si am oameni minunati
langa mine.

Care a fost cea mai frumoasa perioada
din cariera ta? Povesteste-ne cateva
amanunte!
Sunt foarte multe momente! Inceputul
a fost unul frumos, tot drumul meu
pana cand am ajuns unde sunt acum,
telenovelele dupa care am mers sa fac
scoala de teatru gestural Masca, dupa
urmand Facultatea de Teatru.
Unul dintre cele mai frumoase
momente poate ca a fost acela in care eu
m-am inscris la Facultatea de Teatru si nu
stiusem ca sunt insarcinata, afland chiar
inainte sa dau proba de admitere, a fost
o bucurie foarte mare pentru mine si am
reusit sa intru la facultate.
A fost foarte frumoasa
perioada
telenovelelor,
desi munceam foarte mult,
nu ma simteam niciodata
obosita, simteam mereu
nevoia de a invata si de a ma
bucura de tot ce-mi oferea
viata in acele momente.
Ce trairi ai cand esti in
fata camerei de filmat
sau pe scena unui teatru?

Noi oamenii
suntem facuti
din foarte multe
trairi si avem
nevoia sa simtim
ca oamenii din
jurul nostru
percep trairea
noastra ca pe o
stare naturala.

Sunt momente in care am
emotii si le las sa fie, doar
ca le fac sa fie constructive.
Noi oamenii suntem facuti din foarte
multe trairi si avem nevoia sa simtim ca
oamenii din jurul nostru percep trairea
noastra ca pe o stare naturala.
Stiu clar ca trebuie sa fiu EU, autentica,
increzatoare in personajul meu pentru
ca omul din fata mea sau din fata
televizorului sa perceapa emotia pe care
mi-o doresc sa i-o transmit.
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Prin ce se diferentiaza un actor de
film de un actor de teatru?
Actoria este actorie indiferent de decor.
E ca pictura, chiar daca e pictura in acryl
sau in ulei, ea ramane pictura, doar ca e
alt mediu.
Exista totusi cateva diferente: in teatru,
cu toate ca nu am avut atat de mult ocazia
sa experimentez, mai mult am cochetat,
acolo exista timp, timp pentru actori sa se
“sudeze” mai bine, timp pentru multiple
repetitii.
Pe platoul de filmare, totul pare ca este
mai pe repede inainte, inveti textul, care
se poate schimba fix inaintea secventei
daca regizorul are o alta viziune si cu
siguranta nu e placut sa auzi “inca o
dubla” ca te gandesti ca ai facut ceva
gresit, dar cu toate astea tot acolo ajungi
… la sufletul omului.
Trebuie sa simti indiferent de scena
pe care te afli, pentru ca si omul care te
urmareste sa simta la randul lui.
Care a fost rolul tau preferat?

Trebuie sa simti
indiferent de scena
pe care te afli,
pentru ca si omul
care te urmareste sa
simta la randul lui.

Nu stiu daca as putea alege unul singur.
Rolul “Lenti” din telenovela “Regina”
a fost debutul meu. A urmat “Yvonne”
din telenovela “Aniela” ( mi-a placut
acel rol) pentru ca m-a scos din zona mea
de confort, mi-a placut foarte mult acea
telenovela pentru ca se vorbea ca in anii
30’ si trebuia sa jucam ca in anii 30’.
Apoi a urmat “Nadira” - un alt rol
pe care am reusit sa-l descopar. Pentru
“Nadira” eu am stat acoperita exact cum
sunt femeile acoperite in tarile arabe, o
luna de zile pe 30 de grade. Am facut asta
inainte sa incepem filmarile, doar pentru
a ma obisnui. Chiar daca prin sange imi
curge acest sange arabesc, eu nu purtasem
pana atunci hijab. Dar in mare pot sa zic
ca mi-au placut toate!
Ce amintiri ai de cand ai jucat rolul
“Lenti” in telenovela “Regina”?
Dansurile, focul, cand il auzeam pe
Iura ca striga “trasa”, lacul din Buftea,
platourile pline de oameni si zambete,
prietenii pe care mi i-am facut si ii am si
in prezent. Sunt o multime de amintiri
frumoase!
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Ce amintiri ai de cand ai jucat rolul
“Yvonnei”in serialul ”Aniela”?
Imi amintesc de 5 fete care radeau
foarte mult. Eu, Andreea Ibacka, Laura
Cosoi, Iuliana Luciu si Ioana Ginghina.
Jucam toate rolul damei de companie
din anii 30’, iar fiecare purta o culoare
la rochie, pentru ca asa era pe vremuri,
barbatul venea sa te cucereasca cu un
trandafir de culoarea rochiei purtate de
cea pe care o curta. Pentru noi era dificil
pentru ca in acel film trebuia sa fumam,
ori noi, nu facem in viata reala niciuna,
dar din fericire, s-a renuntat la asta in cele
din urma.
Purtam haine specifice acelei perioade
si imi amintesc ca am avut rani pe corp 1
an de zile de la balenele corsetului pentru
ca trebuia sa fim stranse la maxim. In
perioada aceea eu incepusem sa slabesc
destul de mult si trebuiau sa imi stramteze
hainele in permanenta. ?)
Ce amintiri ai de cand ai jucat rolul
“Miriam” in “Fructul oprit”?
Acolo am jucat o singura secventa, am
dansat oriental, m-am bucurat mult sa-mi
revad colegii si sa ma intorc pe platoul de
filmare.
Ce amintiri ai de cand ai jucat rolul
“Nadirei el Jisr” in serialul “Iubire si
onoare”?
Pentru “Nadira” s-a filmat mult in
Bodrum si practic m-am simtit ca acasa
pentru ca eu am crescut in Turcia. Acel
rol a fost aproape de sufletul meu si nu
pentru ca eram a III-a nevasta, ci pentru
faptul ca era vorba despre cultura araba
despre care eu imi doream sa cunosc cat
mai multe lucruri, simtindu-ma astfel mai
aproape de tatal meu pe care din pacate
pana la acea perioada, inca nu reusisem
sa il cunosc.
Care este motto-ul tau in viata?
Niciodata sa nu spui niciodata!

Cred ca fiecare om are bucatica lui si este intotdeauna loc pentru toti, trebuie
doar sa lupti pentru visul tau si sa pui pasiune in ceea ce faci.
A fost greu sa te faci remarcata in
acest domeniu?
Nu m-am chinuit. Am fost mereu
naturala. Cred ca fiecare om are bucatica
lui si este intotdeauna loc pentru toti,
trebuie doar sa lupti pentru visul tau si sa
pui pasiune in ceea ce faci.
Cine este Majda Aboulumosha,
persoana din spatele platourilor de
filmare?
MAMA! Asta sunt! Asta ma defineste!
Mama mi-am dorit sa devin de
la 7 ani si cu siguranta fetita mea
este cea mai mare realizare a mea!
... poate
Cum arata o zi obisnuita din
viata ta?
Merg la laborator unde fac
prajituri apoi merg acasa si imi
petrec timpul cu copilul si cu
iubitul meu. In unele zile merg la
photoshooting. Fac tot posibilul
sa am grija si de trupul meu,
dar si de minte, asa ca fac sport,
gatesc.

ca cel mai
mare regret ar fi
ca nu stiu daca
le-am spus la timp
tuturor cat de
mult insemnau si
inseamna pentru
mine.

Seara ma pregatesc de emisiunea pe care
o prezint cu Andrei Stefanescu (Showbizz
Report).
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai
bine sa prepari?
Mancare orientala, romaneasca, dar cel
mai bine imi spun prietenii ca prepar orez
cu legume si prajituri. :)
Care e cea mai mare teama a ta?
Teama sa nu-mi dezamagesc copilul!
Te-ai gandit vreodata sa te muti
intr-o alta tara?
Au fost momente in care m-am gandit,
dar sincer simt ca mai am multe de
construit in Romania, plus ca eu imi
iubesc enorm tara si oamenii.
Care a fost cel mai fericit moment
din cariera ta? Dar cel mai trist?
Cel mai trist moment a fost cand am
pierdut-o pe bunica mea si fix in ziua
aceea a trebuit sa plec la filmari si sa-mi
continui treaba. A fost o zi foarte grea
(lesinam si filmam), dar aveam o regula
“omul de acasa nu trebuie sa simta
tristetea personala a actorului”.

Momentul cel mai fericit a fost cand
am fost anuntata ca am luat un rol intr-o
telenovela.

Imi plac multi, dar o sa-ti respect
intrebarea si o sa-ti zic 2: Al Pacino si
Scarlett Johansson.

Care este cel mai mare regret pe care
il ai?

Cum te simti in rolul de prezentatoare
TV?

Am stat sa ma gandesc la asta si poate
ca cel mai mare regret ar fi ca nu stiu daca
le-am spus la timp tuturor cat de mult
insemnau si inseamna pentru mine.

In largul meu :)) ma simt bine. Suntem
in direct in casele oamenilor si mie imi
place sa stiu ca imi fac treaba cum trebuie
si atunci responsabilitatea este si mai
mare. Emisiunea de direct presupune o
atentie mult mai mare.

In rest, tot ce am trait sunt experiente
care m-au facut sa lupt mai mult si sa ma
bucur de tot ce ma inconjoara.
Daca nu iti alegeai cariera de actor,
ce altceva ai fi facut?
Poate psiholog, sau cofetar, ceea ce fac
in timpul liber de fapt.
Mama mea si-a dorit sa ma fac diplomat,
dar eu o bateam la cap si ii spuneam ca o
sa ma fac MAMA :)) a fost visul meu de
la 7 ani! <3
Care este actorul\actrita pe care il\o
apreciezi cel mai mult?
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Ce sfaturi ai pentru persoanele care
vor sa paseasca in acest domeniu?
In primul rand sa nu uite de ei, de
principiile lor, sa aiba incredere in visul
lor si sa lupte zilnic pentru el.
Sa fure meserie de la oamenii “mai
mari”.
Sa pastreze o decenta in tot ceea ce fac
si sa transmita emotie.
Si pe tot parcursul asta sa se bucure de
reusite si de esec, ca doar asa vor reusi sa
se autodepaseasca.
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evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!
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reinventam in continuu.
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exclusive, educatie, moda.
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sociale pe care ne regasim,
pentru a fi la zi cu noutatile din
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Daca iti doresti sa apari in
revista, ai sugestii, iti doresti sa
iei legatura cu noi, trimiti-ne un
email la
office@famost.ro
sau contacteaza-ne pe oricare
din retelele sociale!

unghii

2020-2021

sezonul toamna-iarna

TENDINTE
Daca esti interesata sa afli cele mai importante tendinte unghii toamna 20202021 esti in locul potrivit si poti experimenta acasa sau in salon modele creative,
unice, avand aplicatii superbe. Daca nu doresti nimic complicat si vrei sa mergi
pe simplitate si naturalete, sezonul rece 2020-2021 iti ofera variante in culori
solide ca rosu, visiniu, negru sau nude.

3

Jumatate de luna

Unghii goale

Proenza Schouler
Veronica Beard

Junko Shimada

1

Unghiile simple, goale,
curate, au fost vazute in
multe prezentari formand una
din cele mai simple tendinte unghii
toamna 2020. Au fost vazute unghii
bine ingrijite si usor lucioase fara
stralucire, dar au existat si unghii
goale, avand un luciu extrem de
subtil, sau unghii avand doar o
linie alba subtire.

Nicole Miller

U

na din tendintele deosebite unghii toamna 2020
sunt cele jumatate de luna sau denumite ca
unghii franceze inverse, sunt moderne si distractive,
asa ca nu te vei plictisi de ele. Au fost vazute jumatati
de luna in combinatii dintre nude-maroniu si rosu,
stiletto negre avand la baza unghiei o dungulita
stralucitoare, nuante visinii.

2

Manichiura nude

Marco de Vincenzo

4

Variatii franceze
Vivienne Westwood

Prada

D

aca o unghie goala este prea putin pentru tine, ai
putea incerca urmatoarea tendinta unghii toamna
2020, aceea de a folosi o nuanta nude. Au fost vazute
unghii nude dar avand putin de alb in varfuri, au fost
folosite mai multe straturi de oja pentru un aspect
perfect si modern.
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Manichiura franceza este
Philipp Plein
atemporala si o regasim
aproape in orice sezon printre cele
mai importante tendinte unghii, doar
ca toamna 2020 ne aduce modificari
si perspective noi ale acesteia. Au fost
vazute multe variatii de culori, nuante
pastelate si varfuri albe, au atras
atentia unghiile de inspiratie
vampirica.
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Emilio Pucci

Gotic

G

Christian Cowan

5

Philipp Plein

oticul se afla pe podiumul tendintelor si nu
putea sa lipseasca si in cazul unghiilor. A
dominat negrul in variante solide atat pe unghii
lungi cat si scurte, s-a remarcat negrul lucios,
cateva reflexii de gri, dar si jocuri intre alb si
negru; dintre alte nuante inchise care au atras
atentia, se remarca visiniul foarte inchis.

Monse

6

7

Aplicatii si piercing

Aceasta este una
dintre cele mai libertine
tendinte unghii toamna 2020
avand in vedere ca orice aplicatie
3D si orice tip de infrumusetare este
potrivita. Au fost vazute margele
supradimensionate care atarnau, s-au
remarcat cristale pozitionate in sir
de-a lungul unghiei, au tras atentia
cristalele negre si clare, au fost
folosite astfel de impodobiri
pe unghii goale.

Unghii multicolore

Oscar de la Renta

The Blonds

8

Rosu si visiniu
Una dintre cele mai vibrante
si clasice tendinte unghii toamna
2020 este reprezentata de nuantele
de rosu si visiniu, care fac casa buna cu
rujul. Au fost vazute unghii rosii asociate
cu ruj de o intensitate mai puternica,
s-a remarcat un rosu cald la buze in
combinatie cu unghii de culoare visinie
putin periculoasa; diverse nuante
de visiniu.

110

Christian Cowan
Charlotte Knowles

D

aca esti o fata care cauta distractie, cel mai
probabil acesta tendinta unghii toamna 2020
se afla printre preferatele tale. Au fost vazute
multe variante creative, remarcandu-se efectele
de curcubeu, gradiente de diferite culori pe fiecare
unghie, nuante diferite din aceleasi familii de culori.
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forme si MARIMI unghii toamna - iarna 2020
Unghii scurte si
naturale

Stiletto
patratoase

U

A

nghiile scurte
si naturale au
fost vazute in multe
prezentari, o tendinta
unghii toamna 2020
prezenta in multe
forme, fie rotunjite sau
patratoase. Au fost
vazute unghii scurte
avand culoare solida,
unghii scurte cu aspect
natural, insertii subtile
de culoare.

Iceberg

u fost vazute
unghii stiletto in
multe interpretari,
dar au dominat cele
patratoase. S-au
remarcat unghiile
mate chiar si in
nuante de alb, s-au
remarcat unghii
lucioase indraznete,
au fost folosite culori
puternice.

Moschino

1

GCDS

- 2021

Rag & Bone

3

Balenciaga
Dilara Findikoglu

2

Unghii ascutite

Unghii
dreptunghiulare
rotunjite

D

O

Cividini

tendinta unghii
toamna 2020 care
poate fi si ostentativa
dar si „cuminte”, mai
ales ca ne putem
bucura de ele datorita
extensiilor. Au fost
vazute culori sidefate,
culori solide, aplicatii
de unghii false intr-un
mod vizibil, combinatii
de doua culori.
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4

LaQuan Smith
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aca stiletto este
prea putin pentru
tine si vrei un vibe mult
mai dramatic, poti
folosi extensiile pentru
unghii lungi si ascutite.
Au fost vazute astfel
de unghi care parca
aproape te pot taia,
combinatii de culori
visiniu-negru care
aduceau si mai mult
dramatism, combinatii
de alb si metalic de
o intensitate foarte
mare.
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Splendida

candy

i

ubim vara pentru caldura si culorile sale, iubim bonboanele si machiajele. Ne plac culorile care ne inconjoara si cele
care ne fac sa vibram. Iubim delicatetea si feminitatea pentru ca sensibilitatea ne face umani. Si ce ar fi daca am le-am
combina pe toate acestea intr-un ... machiaj?
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Cu gustul dulce, oamenii s-au intalnit inca din vremea in care cavernele reprezentau casa lor, prin intermediul
descoperirii mierii. In timp, evolutia a dus ca popoarele arabe, asiatice, sa combine fructele cu dulceata mierii.
In Evul Mediu, zaharul si produsele zaharoase - bonboanele, reprezentau delicatese pe care si le permiteau doar
cei bogati; intre timp, a fost descoperit sucul dulce al sfeclei de zahar.

Apoi, a venit si randul bonboanelor de ciocolata sa ia nastere, pentru ca, ulterior si pana in zilele noastre,
produsele zaharoase sa devina si sa reprezinte un aliment de larg consum, datorita aromelor si culorilor
apetisante, cu proprietatile bune si rele pe care le cunoastem.
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In cazul de fata, obtinem rezultatele din aceste fotografii, un machiaj in nuante vibrante, adaugand bonboane
si acadele colorate, totul pentru un LOOK intre copilarie, feminitate, seductie si putina obraznicie.

Te invit sa patrunzi in lumea mea magica, in care culorile si imaginatia te pot purta pe un taram de vis, in
care poti trai povestea ta, povestea mea sau te poti lasa purtata de aripile fanteziei ...
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despre

PUDRA

C

and citesti despre pudra sau auzi ceva legat de ea,
primul gand se duce la aspectul mat al tenului din anii
trecuti. Doar ca, versiunile moderne sunt la polul opus,
oferind o piele proaspata, un machiaj real, totul in final,
pentru un LOOK radiant.

De ce sa o folosesti
Pudra ramane in piele, continua sa straluceasca pentru un timp
indelungat si ofera un ton uniform pielii. Alegerea produsului corect
estompeaza liniile fine si porii.
Alegerea pudrei
Exista doua tipuri de pudra: presata si libera. Cea
libera iti ofera un aspect natural, firesc si de regula,
contine ingrediente hidratante, acidul hialurionic fiind
unul dintre ele. Pudra presata ofera o acoperire totala
daca se aplica cu un burete sau pur si simplu, o perie.
Cauta o pudra usoara si fin macinata, deoarece este
mai putin probabil sa se formeze acei bulgarasi fini
si mai mult decat atat, se poate fixa in mod natural in
liniile fine! Ai putea incerca Charlotte Tilbury Airbrush
Flawless Powder.
E totul despre culoare
Pudra translucida nu schimba culoarea bazei de machiaj sau a
anticearcanului. Daca vrei sa adaugi putina culoare, alege o pudra care se
potriveste bazei de machiaj; daca ai tenul uleios, alegerea unei nuante mai
luminoase este cea mai buna alegere.
Adauga stralucire!
Pudrele stralucitoare sunt infuzate cu particule delicate care reflecta
lumina. Folosita cu moderatie, aceste pudre iti ofera o stralucire naturala.
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Aplicarea profesionista
Precizia este cheia in aplicare, astfel ca o cantitate mai mica este ideala. Aplica
pudra dupa ce ai aplicat baza de machiaj, blusher si anticeracan, dar inainte de
luminator si bronzer! Foloseste o cantitate mica si aplic-o initial doar in zona
T: pe toata zona fruntii, pe nas si putin pe barbie. Ia o cantitate mica pe perie,
scutura excesul, apoi roteste peria pe piele. Acest lucru impedica ca baza de
machiaj sa fie in vreun fel „deranjata”. Apoi, trebuie aplicata pudra sub ochi;
apasa cu degetul inelar de-a lungul zonei pentru a o incalzi si a fi sigura ca este
distribuita uniform, apoi, cu o miscare usoara, aplica pudra in zona respectiva cu
ajutorul unei perii! Daca pui prea multa pudra pe nas, poate da un aspect care
sa te imbatraneasca, asa ca pentru a termina aplicarea cum trebuie, foloseste-ti
degetul si indeparteaza excesul prin atingeri usoare in josul nasului!

PUDRE PE CARE
TREBUIE SA LE AI!

No 7 Airbrush Away
Finishing Powder reduce
aspectul liniilor fine si
porilor, oferindu-ti un
LOOK perfect aerisit.
Este luxos, matasos, usor
si respirabil. Bonus:
functioneaza pe orice tip
de piele.

Laura Mercier
Translucent Loose
Setting Powder este o
formula usoara, contine
particule care reflecta
lumina pentru estomparea
imperfectiunilor si
minimizarea porilor.
Ofera un LOOK invizibil,
natural.

Fenty Beauty Pro Filt’r
Instant Retouch Setting
Powder este disponibil
in 8 nuante si este cu
adevarat luxos. Este foarte
fin, foarte usor, iar dupa
ce il folosesti, poti incepe
sedinta foto fara nicio
problema!
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O PIELE
SANATOASA
SI NETEDA
Se pare ca tot resursele interne ale fiecaruia dintre noi, ne ajuta sa aratam mai
bine si sa avem parte de o piele sanatoasa. Dar cum putem realiza acest lucru?

SA CITIM MATERIALUL DIN CONTINUARE ...
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S

angele ne tine in viata, transportul oxigenului catre
celule, reglarea temperaturii corporale, mentinerea
sistemului nostru imun, fiind doar cateva din
sarcinile sale. Expertii in sanatatea pielii considera ca
sangele ne pastreaza pielea frumoasa, noile tratamente
faciale, implicand extragerea resurselor proprii si folosirea
lor strategica de care poate beneficia pielea noastra.
Multi specialisti considera ca sangele este un vindecator
miraculos, lucrurile fiind cat se poate de clare: cand te
ranesti in vreun fel, sunt activate trombocitele din sange,
rana fiind inchisa apoi ca un fermoar.
Analiza premergatoare

crema care sa-ti amorteasca putin pielea, dar depinde de la
persoana la persoana. Aceste interventii externe provoaca
micro rani, pe care trombocitele se grabesc sa le repare;
apoi trec in alte zone unde exista inflamatie, eliberand
factorii de crestere in efortul de vindecare, combatere a
urmelor pielii afectate si a semnelor de imbatranire.
In timp, te poti bucura de munca grea, afectiunile
inflamatorii, acneea, rozaceea, psoriazisul se calmeaza, iar
specialistii vizeaza de obicei toate cel trei straturi ale pielii,
pentru cele mai bune rezultate. Pentru atingerea celor mai
profunde straturi ale pielii este injectata plasma PRP in
diferite zone ale fetei cu un ac lung. Pentru zona de mijloc si
cea de la suprafata sunt folosite microace; acestea creeaza
canale foarte mici in straturile pielii pentru a permite o
penetrare cu 300% mai mare decat procedura standard
actuala.

In sange exista patru elemente esentiale: celulele albe,
celulele rosii, trombocitele, plasma. Celulele rosii aduc
oxigenul in corp, celulele albe combat infectiile, virusii,
Vivace Fractional Micro Needle RF este un dispozitiv
infectiile. Trombocitele cauta si vindeca ranile si diversele
foarte popular, foloseste micro ace si ofera o explozie cu
vatamari, in plasma plutind toate elementele. Cand ne
ajutorul radio frecventei pentru a ajuta pielea sa se
ranim, ne dorim trombocitele pentru o vindecare cat
stranga. Este folosit pe ten, gat, piept, maini, apoi
mai rapida, functia lor principala fiind aceea de
imediat, vin injectiile cu PRP. O procedura
reducere a inflamatiei, care produce cele
care a dat rezultate foarte bune, pacientii
mai multe probleme, de la imbatranire
PROCESAREA SANGELUI
la acnee. Trombocitele reprezinta de
avand pielea rosie pentru o perioada de
asemenea o sursa uimitoare de factori
cateva ore. Sunt recomandabile 2-3
de crestere, ele avand de la 30 pana la
sedinte pentru cele mai bune rezultate.
a fost folosita cu cativa ani in
40 de tipuri de functii de care poate
urma de doctorii specialisti in
beneficia pielea, inclusiv „construirea”
Tratament la domiciliu
medicina sportiva, ei descoperind
colagenului.
Te poti bucura acum de PRP in pielea
ca pot utiliza puterea sangelui in
ta, prin folosirea unei formule topice
tratarea ranilor.
Mica istorie
plina de trombocite si care poate combate
Procesarea sangelui - numita centrifugare,
inflamatia, ajutand pielea sa lupte zilnic
a fost folosita cu cativa ani in urma de doctorii
cu bombardamentele provenite de la poluare
specialisti in medicina sportiva, ei descoperind ca
si diversele alergii. Te poate ajuta printr-o textura
pot utiliza puterea sangelui in tratarea ranilor. Era injectata
neteda, cu estomparea liniilor fine, stimularea productiei
plasma cu plina cu trombocitele pacientului, alaturi de
de colagen si elastina.
factori de crestere accelerata si proteine anti inflamatorii
SoMe Skincare este se pare cea mai buna solutie in
pentru a ajuta la vindecare.
aceasta privinta. Iti faci programare la un dermatolog pentru
Tratamentul specializat
Acesti specialisti au ajuns la concluzia ca aceeasi metoda
poate functiona la fel de bine si pentru piele, tratament
cunoscut sub numele de tratamente vampir. Medicul
ia o doza din sangele tau si il pune intr-o centrifuga
speciala, pentru separarea celulelor rosii, celulelor albe,
trombocitelor si plasmei. Solutia rezultata devine ceea
ce este cunoscut ca plasma bogata in plachete sau PRP,
injectata apoi in piele cu ajutorul unui ac mai lung sau a
microacelor; poate fi incomod, de aceea este nevoie si de o
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a-ti lua sange, care va trece imediat in procedurile standard
in care sunt separate PRP si imediat sunt amestecate toate
ingredientele intr-un ser. Acest lucru face ca trombocitele
sa fie cat mai proaspete si puternice. Vei ajunge acasa cu
un minifrigider care iti va asigura resurse pentru trei luni,
perioada in care trombocitele raman eficiente si stabile.
A personaliza folosirea propriului sange este cea mai buna
metoda, deoarece produsul este facut special pentru tine,
sangele tau stiind deja ce trebuie facut pentru imbunatatirea
pielii. Totul se reduce la cat de personalizat este produsul
final.
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Piele ferma si hidratata
Sa

I

cunoastem noul

ubim acidul hialuronic, aceasta molecula de
zahar produsa natural de corpul nostru si
care este un ingredient comun in produsele
de ingrijire a pielii, care stimuleaza hidratarea.
Ingredientul a fost laudat de multi oameni
de stiinta pentru faptul ca are capacitatea de
a retine de 1000 de ori mai multa umiditate
comparativ cu greutatea proprie.
Dar ce ai spune daca ai afla ca exista un alt
ingredient, care poate retine umiditatea de
5000 de ori mai mare? Acidul poliglutamic
cuprinde lanturi de aminoacizi deviati din soia
fermentata si la fel ca predecesorul sau este un
umectant. Rolul umectantului este acela de a
atrage umezeala mediului care il inconjoara si
a o retine in scopul hidratarii. Tinandu-se de
apa, acesta „plombeaza” pielea si astfel, liniile
fine sunt diminuate, elasticitatea pielii este
stimulata, tenul tau avand un aspect tanar si
proaspat.
Acidul poliglutamic poate inhiba si o enzima
numita hialuronidaza, care descompune acidul
hialuronic in straturile mai profunde ale pielii.

SUPEREROU

din rutina ta zilnica ,

ACIDUL POLIGLUTAMIC!

Prin protejarea cantitatii tale naturale de acid
hialuronic, acidul poliglutamic te poate ajuta sa
nu ai un aspect uscat si plictisitor, ci dimpotriva,
unul proaspat si sanatos. In acelasi timp, este
crescuta productia altor acizi hidratanti, acidul
urocanic si acidul lactic fiind cei mai demni de
mentionat, cel putin pana in momentul de fata.
Daca, in mod deosebit ai pielea uscata sau
deshidratata, foloseste atat acidul hialuronic
dar si acidul poliglutamic, pentru o umiditate
crescuta. Daca tenul este unul gras, acidul
poliglutamic este cel care ii va oferi pielii,
echilibrul de care are nevoie.
Este recomandabila folosirea acizilor sub
forma de seruri, acestea continand cele mai
inalte niveluri ale ingredientilor activi. Aplica
aceste lichide in piele inainte de crema zilnica!
Poti gasi acid poliglutamic in produse ca
Then I Met You The Giving Essence, Inkey
List Polyglutamic Acid serum, Charlotte
Tilbury Magic Serum Crystal Elixir, ultimul
continand si acid hialuronic.

THEN
I MET
YOU THE
GIVING
ESSENCE

INKEY LIST
POLYGLUTAMIC
ACID SERUM

ALTI EROI AI HIDRATARII ...
Propilen glicol

Squalane

Glicerina

este ideal pentru ochi
uscati. Systane Hydration
Preservative-Free Dry Eye
Relief drops

intareste baiera protectiva
a pielii, astfel ca umiditatea
nu poate „parasi”pielea.
Biossance Squalane + Zinc
Sheer Mineral Sunscreen

este un umectant care
atrage si retine apa in piele.
La Roche-Posay Cicaplast
Baume B5

CHARLOTTE
TILBURY
MAGIC
SERUM
CRYSTAL
ELIXIR
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BAKUCHIOL

U

n ingredient minune care se pare ca este mult mai eficient
comparativ cu altele si care poate face ca retinolul sa
ramana o amintire frumoasa, mai ales ca, in pofida
rezultatelor bune, cel din urma nu poate fi folosit de
persoanele cu pielea sensibila sau a pielii uscate, ce poate
aparea drept consecinta a folosirii lui.
Bakuchiolul se pare ca nu are repercursiuni aspre si te poti gandi
la el ca la un retinol pe baza de plante. In acelasi timp, regenereaza
celulele si productia de colagen; toate argumentele sunt in favoarea
bakuchiolului, cel mai bun lucru din industria beauty eco de pana acum.
CE AR TREBUIE SA STII DESPRE BAKUCHIOL …
Il poti folosi zilnic de doua ori

Spre deosebire de retinol, bakuchiolul nu are nevoie de vreo perioada
de adaptare, nu se degradeaza in lumina soarelui si este destul de bland
pentru a fi folosit in fiecare zi.
E ok cu restul rutinei de infrumusetare

Poti adauga in rutina ta retinol, la care nu poti inca renunta, iar partea
buna este aceea ca bakuchiolul nu reactioneaza negativ cu niciunul din
ingredientele deja folosite.
Este ideal pentru pielea predispusa la acnee

Datorita faptului ca incurajeaza regenerarea celulelor, bakuchiolul tine
porii curati si previne aparitia cosurilor. Mai mult, ajuta la estomparea
ranilor dificile care pot aparea in urma aparitiei cosurilor.

1

2

3
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... nu are nevoie de vreo
perioada de adaptare, nu
se degradeaza in lumina
soarelui si este destul de
bland pentru a fi folosit in
fiecare zi.
CELE MAI BUNE PRODUSE
CU BAKUCHIOL IN FUNCTIE
DE TIPUL PIELII SI POSIBILE
PROBLEME.
Herbivore Bakuchiol Retinol
Alternative Smoothing Serum (1)
are bakuchiol si acizi exfolianti care iti
ofera un LOOK proaspat.
Inkey List Bakuchiol Retinol
Alternative Moisturizer (2) este ideal
daca ai linii fine si riduri, hidratarea cu
squalan si bakuchiol, umpland pielea in
cel mai minunat mod.
Daca ai pielea uscata, Beautycounter
Countertime
Mineral
Boost
Hydrating Essence (3) ofera o piele
luminoasa si radianta.
Daca ai pielea decolorata sau ai pete
intunecate, acest ser de dupa amiaza,
amesteca bekuchiolul cu acidul lactic
si glicolic - OleHenriksen Transform
Plus Goodnight Glow Retin-Alt
Sleeping Creme (4)!

4
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FRUMUSETEA

de D I M I N E A T A pana S E A R A

1

P

entru a fi tot timpul radianta si in forma,
starea de spirit trebuie trebuie sa fie si ea
una buna. Doar ca, din nefericire, cateodata
ne bazam doar pe produsele de ingrijire si machiaj,
cumparate intamplator si nu luam in calcul sa fim
linistite si sa ne punem in ordine cu alte probleme.
Bineinteles ca in aceasta ecuatie, alimentatia joaca
si ea un rol foarte important, o dieta deficitara
facandu-ne o mare defavoare.

a

sa ca, daca vrei sa radiezi cu adevarat,
trebuie ca starea ta de spirit sa fie
una buna pentru ca celulele tale
sa fie sanatoase si trebuie sa fii atenta la
alimentatie, pentru a hrani celulele si pentru a
te bucura de o piele cu aspect sanatos. Fiecare
dintre noi trebuie sa constientizeze ca ceea ce
coordoneaza totul in interiorul nostru este
sistemul nervos si cand acesta simte pericol
sau stres, declanseaza lupta corpului. Sistemul
nervos transmite absolut orice, de la sistemele
hormonale catre inima si modul in care pielea
raspunde, iar in functie de intensitatea acestor
semnale si de cat de sanatos ne este corpul, se
poate produce inflamatie in celulele noastre.

CUM AI PUTEA INSA SA PACALESTI SISTEMUL NERVOS,
PENTRU CA ACESTA SA NU TE AFECTEZE ATAT DE MULT
SI SA CREADA CA NU E NIMIC CARE SA-L INGRIJOREZE SI
IN CONSECINTA, PIELEA SA NU AIBA DE SUFERIT?
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MAI PUTIN E MAI MULT

Cu cat folosesti mai putine produse pe piele, cu
atat pielea are nevoie de mai mult timp pentru a se
vindeca si intari. Folosirea in exces a tratamentelor
si produselor nu le ofera timpul necesar celulelor
pentru a se repara; ele se regasesc tot timpul intr-o
stare constanta de haos, care se manifesta printr-o
serie de probleme ale pielii si nu vor disparea cu
usurinta. Un mic numar de produse eficiente te pot
ajuta si reduce dezordinea mentala si fizica in jurul
folosirii produsului.

2

ULEIURI ESENTIALE ANXIOLITICE

Trebuie sa te orientezi catre produse care sunt
nutritive pentru piele si reduc inflamatia celulara
in timp ce-ti calmeaza sistemul nervos. Uleiul
esential de lavanda este perfect pentru reducerea
stresului si anxietatii, avand dovezi stiintifice solide
a beneficiilor anti-anxietate, ajutandu-ti sistemul
nervos de a gestiona stresul si ceea ce te-ar putea
afecta. Produsele de ingrijire ale pielii trebuie sa
te faca sa te simti calma; daca te arde, inteapa sau
provoaca orice alt disconfort, trebuiesc eliminate.

3

NU ORICE ITI FACE BINE

Ar trebui ca anumite lucruri sa nu intre in contact
cu pielea, sucul de lamaie fiind unul dintre ele. Poti
crea o rutina simpla si curata pentru ten si corp,
care se concentreaza pe nutritie, hranire, scaderea
inflamatiei celulare. Nu orice fruct sau leguma sunt
bune pentru pielea ta!

SFATURI DE INGRIJIRE
PE CARE TREBUIE SA LE RETII!
Nu aplica produs in exces si foloseste exact ce are
nevoie pielea!
O formula subtire spre una mai groasa este ca
regula generala.
Lasa un interval de aproximativ doua minute dupa
aplicarea fiecarui produs!
Concentreaza-te pe anumite zone ale fetei! De
exemplu, ambele AHA si BHA exfoliaza pielea
astfel ca nu pot fi folosite impreuna. Aplica AHA in
zone uleioase cum ar fi zona T si BHA in punctele
acneice.
Sigileaza produsele cu un ulei noaptea, deoarece se
blocheaza in ingrediente si umiditate, in special in
mediile cu aer conditionat sau aer rece.
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4

MEDITEAZA!

5

ECHILIBREAZA-TI QI-UL!

Poate initial, e posibil sa nu iti placa, doar ca
trebuie sa stii ca doar si 10 minute de meditatie
zilnica iti poate reduce inflamatia celulara si ajuta
corpul sa se simt relaxat si odihnit. Cand respiri
profund si constient, ii trimiti creierului un semnal
ca nu exista niciun pericol si astfel, sistemul nervos
se relaxeaza.

Corpul nostru este un circuit complex de cabluri
electrice si energie, iar a-ti concentra atentia catre
curatarea energiei, are efecte benefice pentru piele;
acupunctura, reiki, yoga, toate ajuta. Prin eliminarea
blocurilor de energie din sistem, permiti circulatia
si forta vietii sa circule liber. Acest lucru inseamna
ca organismul nu produce hormoni in exces, in
schimb, petrece mai mult timp in modul zen.

6
FOLOSESTE DIMINEATA!
Demachiant (pe baza de ulei sau apa)
Echilibrator pH (tonere, esente, pulverizator)
Antioxidant (vitamina C)
Crema de ochi
Ser (anti-imbatranire, reparativ, impotriva acneei)
Ulei
Hidratant
Protectie solara

Acest nerv este fara discutie unul dintre cei
mai importanti din organism, conectand tulpina
creierului, muschii faciali, gatul, plamanii, stomacul,
tractul intestinal. Ajuta la reglarea inflamatiei
celulare si o suprima. Unul dintre cele mai bune
lucruri pe care le poti face este sa iti mentii nervul
vag sanatos si functional. Cum faci acest lucru?
Fredoneaza sau canta! DA, este adevarat! Nervul
vag trece prin crozile vocale si urechea interioara,
vibratiile din zumzetul tau il stimuleaza si acesta
este motivul pentru care meditatorii canta si/ sau
repeta mantrele.

7

FOLOSESTE SEARA!
Demachiant
Toner, esente, pulverizatoare
Masca (argila, peeling, servetel)
AHA (acid lactic, acid glicolic)
BHA (acid salicilic) sau vitamina A (retinol)
Antioxidanti (vitamina E, niacinamida, polifenoli,
flavonoode)
Ser
Crema de ochi
Hidratant sau masca de dormit (acid hialuronic,
peptide, ceramide)
Ulei
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ADU ECHILIBRU NERVULUI VAG!

MASAJ

Aplica o combinatie dintre sare de mare moarta
si ulei presat la rece de jojoba sau migdale dulci pe
corp in timp ce esti la dus; incearca sa faci acest
lucru de doua ori pe saptamana! Sarea de mare
moarta introduce minerale in piele, in timp ce
exfoliaza usor suprafata, iar uleiurile presate la rece
ofera umiditate si hranire.
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frumusetea CURATA
Produse noi, ingrediente din surse sigure, ambalaje prietenoase cu mediul, totul
pentru ca tu sa radiezi in cel mai curat si sanatos mod!

Ambalaje umplute cu aer

de profil este sa gaseasca inlocuitori,
Eighteen B inlocuind microplasticele cu
proteina biodegradabila B-silk, pentru
a-ti oferi acea senzatie matasoasa si soft
pe care o cauti, dar fara a afecta mediul
inconjurator. Eighteen B Defend + Nourish
Eye Cream

In Japonia exista o anumita filosofie
numita kirei, care spune ca viata trebuie
traita simpla dar si frumos (acest cuvant
inseamna „curat” sau „frumos”). MyKirei
by KAO este o idee transformata intr-un
brand de frumusete, o linie de sampoane,
balsame, sapunuri, care contin ingrediente
wellness specifice culturii japoneze avand
hidratantul tsubaki (flori de camelie),
apa calmanta de orez, si hranitoarea
yuzu. Impachetarea inovatoare seamana
cu infasuratoarele din plastic cu bule
din aer, foloseste cu 50 de procente mai
putin plastic, iar designul specific poate
fi refolosit in proportie de 95%,
comparativ cu media normala care este
de 85%. MyKirei by KAO Tsubaki & Rice
Water Nourishing Conditioner

Stralucire sigura

Formule prietenoase cu mediul
Multe
din
produsele
de
infrumusetare si ingrijire contin
microplastice solide, care nu se dizolva
in apa prea repede, ele ramanand mult timp
in ecosistem. Aceste ingrediente pot ajunge
cu usurinta in tractul digestiv al animalelor
mici care le consuma din apa si sol; de aici
si pana in mancarea noastra, nu mai e decat
un pas mic. Polietilena si poliamida (sau
nailonul) sunt doua microplastice comune,
adaugate in produse pentru a crea
texturi luxoase si a le pastra stabile. Iar
principala preocupare a multor branduri
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Sclipirea din fardul de pleoape, luciul
unui luminator, scanteierea din luciul
de buze, toate au acelasi numitor comun
- mica - acelasi mineral care da masinii
si avionului, aspectul lucios. Nu e este
nimic de speriat, deoarece, este sigur.
Este mult mai sigur si inlocuitorul
ideal a sclipiciului pe baza de plastic
care poate ajunge in sistemele de apa
si depozitele de deseuri, necesitand
si mai putine resurse de producere,
comparativ cu sintetica mica.
In mod natural, mica este extrasa
din pamant, doar ca, in general,
conditiile din mine nu sunt cele mai
sigure, multe din ele exploatand copii.
Brandul Beautycounter foloseste mica
din mine si are transparenta in tot ceea
ce face; se pot enumera aici Hartwell din
Georgia, precum si frunizori aprobati din
Brazilia, India, Japonia. Mai mult, brandul
intentioneaza realizarea unui instrument de
audit public, in speranta ca si alte branduri ii
vor urma exemplul si astfel, anumite nereguli
sa fie eradicate. Beautycounter Sheer Lipstick in
Poppy
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ANTIOXIDANTI
pentru par
Despre antioxidanti, auzim vorbindu-se in cazul pielii, a alimentatiei,
dar mai putin in privinta parului ...

Ar trebui sa stim ceva?

iecare zi reprezinta pentru par o lupta continua si asta datorita
faptului ca parul este unul dintre cele mai mari absorbante in
mod natural, a tot ce se regaseste in mediul inconjurator. Astfel,
este destul de usor ca radicalii liberi, electronii distructivi care provin
din razele UV, poluare si metalele din apa de dus, sa intre in par. Din
momentul in care radicalii liberi s-au infiltrat, incepe degradarea
proteinei care mentine parul puternic.

f

HEAD&SHOULDERS
SUPREME
SOOTHING LEAVE
ON SCALP CREAM

Iar lucrurile se pot inrautati, praful si poluarea facandu-si tot mai mult
loc pe scalp, exarcerband uscaciunea si aparitia matretei. Stresul oxidativ
aduce un dezechilibru microbiomului scalpului, permitand fungusului care permite aparitia matretei - sa infloreasca si sa produca un al doilea
produs iritator, ceea ce induce deteriorarea pielii.
Antioxidantii se imperecheaza cu radicalii liberi, neutralizandu-i si
impiedicand astfel, deteriorarea firelor de par, de aceea este importanta
folosirea produselor cu antioxidanti in ambele rutine: la dus si in
styling. Philip Kingsley Bond Builder Split End Remedy are extract de
seminte de floarea soarelui si filtre UV. Un studiu aparut in JOURNAL
OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B: BIOLOGY a
descoperit ca un antioxidant extras din anghinare protejeaza parul de
razele UV si ajuta la etansarea de pe cuticula parului, pastrandu-l puternic.
Poti folosi de asemenea, un produs cu piritonat de zinc, care, desi nu este
antioxidant, ajuta la contracararea problemelor provocate de radicalii
liberi. Este inhibata cresterea ciupercii cauzatoare problemelor scalpului,
ceea ce duce la reducerea matretei, uscaciunii si chiar a caderii parului.
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SAVE ME FROM
POLLUTION
ASSAULT TIP TO
ROOT HAIR REBOOT

PHILIPKINGSLEY
BOND BUILDER
SPLIT END
REMEDY

MAXIM DOUA
C

el mai nou si exclusivist studio de infrumusetare s-a deschis
duminica seara pe 21 iunie 2020 pe strada Gheorghe Doja nr.
6 bl.3A sc.1!
Este un studio de infrumusetare creat de Brinza Georgiana si
Diana Pavel la un alt nivel. Are cele mai noi si eficiente produse
profesionale, iar experienta este pe primul loc, urmata de
eleganta si umorul studioului. Cele doua galatence au participat
la traininguri de specialitate in tara dar si in afara tarii.
O conditie esentiala a succesului este echipa puternica creata
de noi. Acest lucru este dificil de obtinut si in cele mai multe
cazuri, trebuie sa te lupti pentru a o avea. Increderea, puterea
exemplului si munca in echipa sunt ingredientele vitale pentru
constructia unei organizatii eficiente.
Studioul nostru a fost conturat pe cateva idei fundamentale:
respect, calitate, stabilitate. Adaugati pasiune, comunicare si
profesionalism si veti obtine ECHIPA NOASTRA! Suntem
o echipa tanara de profesioniste, specializata in servicii de
infrumusetare: make-up si hairstyle. Toate produsele folosite in
salonul nostru sunt profesionale, destinate exclusiv lucrului in
saloanele de infrumusetare.
Va asteptam mereu cu drag, intr-o atmosfera placuta, cu
o cafea buna, un fundal sonor relaxant si un zambet. Noi va
vom demonstra ca stapanim perfect metodele de a va face sa
straluciti, sa fiti speciale, sa uitati de stres si sa redeveniti pline
de viata.
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CUM SA
ARATI
PERFECTA
IN
COSTUMUL
DE BAIE
Creste-ti increderea pentru a purta
fara nicio grija costumul de baie in
sezonul calduros!
AM VERGETURI!
Fa-le sa dispara cu ulei de argan!
Fie ca ai vergeturi pe burta, picioare sau sani, aceste semne inestetice pot fi „sterse” cu ajutorul uleiului de argan! Acidul linoleic
continut repara daunele, iar vitamina E imbunatateste elasticitatea, in timp ce actioneaza cu umplerea respectivelor zone. Pentru
accelerarea rezultatelor, foloseste sare de mare, magneziul si calciul, care hranesc pielea.
INCEARCA! Amesteca jumatate de lingura de ulei de argan cu jumatate de lingura de sare de mare, apoi maseaza pe pielea umeda!
Lasa mixul sa actioneze timp de 5 minute, dupa care clateste. Incearca sa faci aceasta procedura de 3 ori pe saptamana.
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TRUCURI RAPIDE PENTRU
A ARATA SI MAI BINE
Pentru evitarea petelor de transpiratie
Amesteca o lingurita bicarbonat de
sodiu si 2 lingurite de apa, apoi freaca
in zona transpiratiei timp de 1 minut,
apoi lasa sa se usuce! Pulberea ia
excesul de lichide si ucide orice bacterie
care provoaca mirosurile.

AM BURTICA UMFLATA!
Dezumfla burtica cu ulei de ricin!
Uleiul de ricin este antiinflamator, stimuleaza fluxul limfei si
circulatia pentru a reduce umflarea si a „subtia” aspectul fals al
unui abdomen umflat.
INCEARCA! Inmoaie o carpa in ulei de ricin si pune-o pe burtica;
acopera cu o folie de plastic! Adauga caldura din exterior (poate
fi un feon) pentru cresterea circulatiei si relaxeaza-te pentru 30
de minute! Repeta acest lucru de doua ori pe saptamana!

AM CELULITA!
Netezeste-ti pielea cu ulei de cocos!
Acizii grasi ai uleuiului de nuca de cocos reusesc sa umple
pielea si sa o faca sa arate mai supla si fara incretituri. Aplica
un masaj prin intermediul miscarilor circulare si cu ajutorul
unei perii uscate; acest lucru ajuta la spargerea depozitelor
grase, este stimulata cresterea colagenului, este diminuata in
continuare orice urma de celulita.
INCEARCA! Maseaza cu 2 lingurite de ulei de cocos pielea
umeda, apoi timp de un minut fiecare picior, folosind o perie
uscata (Eco Tools Dry Body Brush) prin miscari lungi si verticale
pana aproape de solduri. Repeta de doua ori pe saptamana!

Pentru picioare suple si lungi
Foloseste un spray autobronzant
(poti incerca Neutrogena MicroMist
Airbrush Sunless Tanning Spray) pe
tot corpul. Cand s-a uscat, pulverizeaza
o banda subtire in interiorul si
exteriorul fiecarei coapse de-a lungul
piciorului, apoi amesteca. Acest lucru
creeaza umbre si un efect care iti arata
picioarele subtiri si tonifiate.
Pentru prelungirea regenerarii parului
Daca te razi pe picioare impotriva
sensului de crestere a parului, vei face
ca parul sa fie si tepos si sa creasca
in toate directiile. Foloseste lama in
directia parului - prima oara, apoi treci
cu lama in sens invers. Aceasta tehnica
asigura un ras corect, ceea ce ne te va
mai obliga sa repeti aceasta procedura
atat de des.

PIELEA DE PE MAINI SE MISCA!
Fa-le ferme cu ajutorul unei masti cu oua!
Proteinele, vitamina A si amino acizii din albusururile de ou
stimuleaza productia de colagen pentru un aspect ferm si intins
al pielii. Pentru un aspect neted, combina aceasta compozitie cu
iaurtul!
INCEARCA! Amesteca un ou cu o lingura de iaurt normal, dupa
care freaca-te cu amestecul pe brate; clateste dupa 15-20 de
minute! Incearca sa faci acest procedeu de 3 ori pe saptamana!

AM VARICE!
INCEARCA! Un ingredient unic regasit in extractul de castan
salbatic intareste peretii capilari pentru a dejuca formarea noilor
vase. Aceasta procedura trebuie incercata de doua ori pe zi!
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ECO TOOLS DRY
BODY BRUSH

PLANETARY
HERBALS HORSE
CHESTNUT
CREAM

NEUTROGENA
MICROMIST
AIRBRUSH
SUNLESS TANNING
SPRAY

Splendida

PARFUMURI de SEZON

Arome de citrice proaspete, florale usoare, lemn calduros, pentru o vara seducatoare!

Pentru zilele nesfarsite de
vara, ai nevoie de un parfum
pe masura,
SUNDAZED

Veronique
Gabai
debuteaza cu o colectie
de 9 parfumuri inspirate
de Riviera Franceza, cu
note usoare si proaspete.
Remarcabil este

de la Byredo, oferinduti un amestec puternic
de
mandarina,
lamaie
californiana, iasomie araba.

VERT DESIR,
care are un mix de menta
si iarba.

JO MALONE LONDON
are un trio parfumat in editie
limitata, prin care aduce un
omagiu frunzelor si florilor
aromatate ale lavandei. Colectia
ofera formule unice de grapefruit,
coriandru, glicina, amestecat
cu aroma perena.

O tendinta care castiga tot mai mult in
parfumuri este cea unisex. Si este de luat in
considerare
WE LOVE BOND NO 9
de la TriBeCa pentru amestecul sau ecletic
de note. Iasomia si cedrul sunt centrate in
jurul alunului verde si cacao - o formula
pamanteasca usoara potrivita aproape oricui.

Formula bogata a florilor
albe este exploatata in cel
mai bun mod pentru noua
varianta a noului parfum
GABRIELL
de la Chanel. Lasa-te sedusa
de notele tuberozei, pentru
ca la randul tau, sa-i seduci
pe cei din jur cu aroma
intens feminina, specifica
femeii sofisticate care o
poarta!
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AMBROSIA DI FIORI
este
noul
parfum
al
semnaturii
parfumurilor
Bloom apartinand Gucci.
Inspira curaj cu notele sale
vioaie si frapante.

Descopera FAMOST!
VESTIMENTATIE

NOUTATI MODA
TENDINTE

BLOGURI
STIL DE VIATA

CULTURA

INTERVIURI

BEAUTY
MODELLING

EVENIMENTE

SANATATE
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facebook.com/famost.ro

twitter.com/Famost_Ro

instagram.com/famostmag

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!
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de viata

D I S CU RS
i
u

te

le

Stil

secre

special

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

a

m peste 3 000 de ore de vorbit in public din
postura de formator, speaker motivational,
purtator de cuvant si sunt foarte des intrebata

daca am emotii cand vorbesc in public, daca imi
pregatesc discursul inainte de prezentare, ce tehnici
folosesc pentru a livra un discurs de impact.
Este firesc sa avem emotii si sa simtim ca avem un
gol in stomac inainte de a pasi in fata auditoriului,
dar cu instrumentele eficiente si practica poti sa
atingi rezultatul dorit, si sa ai un discurs la calitatea
pe care o doresti.
Vorbitul in public este o ABILITATE. Nu te
nasti cu ea, dar ti-o poti dezvolta. Daca poti purta
o conversatie cu familia, prietenii, colegii, inseamna
ca stii aproape tot ce iti trebuie ca sa comunici. Stii
cum sa fii dramatic, cum sa atragi atentia, si cel mai
important, cum sa iti convertesti gandurile in cuvinte
si in actiuni. Tot ce e nevoie sa faci este sa adaptezi
aceste actiuni unui mediu nou.
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Stil

de viata

In aceasta editie, am sa va prezint
un instrument pe care il folosesc si
eu (uneori), care este mai degraba o
tehnica intitulata S.P.E.C.I.A.L., a lui
Catalin Chirilescu (Training Expert,
Managing Partner la Attitude Training
- powered by Catalin Chirilescu).

Ce inseamna tehnica S.P.E.C.I.A.L?
S = Statistici

P = Povesti cu talc

E = Experiente personale
C = Citate

I = Intrebari
A = Actiune
L = Laugh

Cum decurge un discurs eficient?
Prin prezentarea unei statistici,
ilustrand-o cu o imagine vizuala de
calitate superioara intr-o prezentare
video. Imaginile creeaza emotie!
Prin expunerea unei povesti cu talc,
care sa aiba - de preferat - legatura cu
subiectul discursului.
Prin expunerea unei experiente
personale, sugerez ca aceasta sa fie
prezentata ca o poveste, sa se puna
accent pe inflexiunea vocii, astfel dand
posibilitatea auditoriului sa contureze
personajele povestii.

Un citat de marca ne poate ajuta sa
facem o introducere la tema discursului.

Poti debuta chiar si cu o intrebare
catre auditoriu, de genul : “Stiati ca…?”
sau “Nu-i asa ca…?”, “Cine stie…?”
sau “Cine a fost in aceasta situatie…?”.
Astfel de intrebari inchise (pentru ca
raspunsul se da prin ridicarea mainii
sau prin DA sau NU) au rolul de
a interactiona cu publicul dar si de
a aduna anumite informatii despre
auditoriu pentru a plia discursul in
functie de nevoia identificata.
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Cu ceva actiune, in care sa pui sala in
miscare. Realizeaza un joc de grup sau un
exercitiu scurt, dar care sa ofere energie
salii. Sugerez ca aceste jocuri de grup
sa fie foarte bine gandite, in functie de
sala si numarul participantilor, precum
si derularea lor intr-un timp scurt,
pentru a nu depasi timpul alocat pentru
discurs. De regula, nu fac exercitii care
sa implice atingerile pentru a nu forta
auditoriul sa iasa din zona de confort
si sa fie nevoit, prin participarea la joc,
sa se atinga cu persoane pe care nu le
cunosc.
Bineinteles, a spune o gluma, un banc
sau ceva amuzant aduce plus valoare
pentru coeziune si energia din sala. Dar
ai grija sa fii specialist la acest capitol,
caci daca nu iti iese, exista riscul sa
pierzi atentia auditoriului.
Personal, imi scriu fiecare discurs
folosind tehnica S.P.E.CI.A.L. si lucrez
uneori si cateva zile, refacand anumite
parti, cu scopul de a crea un continut de
calitate si de impact.
Dar pentru a livra un discurs de
impact ai nevoie in afara de un continut
de calitate si de o prestatie scenica la
acelasi nivel.

Inainte de a intra pe scena daca simti
ca ai “fluturi in stomac”, este un lucru
normal si arata ca iti pasa de ce urmeaza
sa se intample. Important este sa detii
control emotiilor si sa le folosesti in
avantajul tau. Poti face acest lucru
foarte simplu, daca devii constient ca
momentul care urmeaza intrarii tale pe
scena, este despre public si nu despre
tine. Daca tu esti pe scena pentru a
oferi valoare audientei, atentia ta se va
muta pe ei si nu vei mai fi ingrijorat de
prestatia ta.
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Important
este sa
detii
control
emotiilor
si sa le
folosesti in
avantajul
tau.

Este
extrem de
important
sa repeti
discursul
de mai
multe ori,
pentru a
fi stapan
pe ceea ce
urmeaza
sa
transmiti,
...

Balarea salii si transmiterea emotiei,
atunci cand publicul tau este format din
sute de persoane (si nu numai) ? sunt
extrem de importante cand sustinem
un discurs deoarece vibratiile celor
din primele randuri se pot transmite
in cascada, in sala. Concentreaza-te pe
cei din primele randuri, comunica cu
ei, transmite-le energia ta, iar reactia
acestora se va transmite la randurile din
spatele lor si asa mai departe pana in
spatele salii.

Este extrem de important sa repeti discursul de mai multe
ori, pentru a fi stapan pe ceea ce urmeaza sa transmiti, asta
iti va da, in primul rand, foarte multa incredere in tine si
in al doilea rand, vei sti daca te incadrezi in timpul alocat
discursului tau. Fii atent la ritmul vorbirii! Exista tendinta
de a vorbi mai repede pentru a spune mai multe, dar nu toti
oamenii pot tine pasul cu tine, fiecare avand propriul lui
ritm de a intelege. De asemenea, poate aparea si fenomenul
mecanic de a vorbi mai repede daca discursul este repetat de
foarte multe ori si memorat foarte bine. Publicul va retine
maxim doua-trei idei din prezenatarea ta, in cazul in care
aceasta este foarte buna. Puncteaza aceste idei – cheie cu
o pauza de efect dupa ce le-ai enuntat. Vei avea mai putin
timp pentru continut, dar te asigur ca impactul va fi unul
mai puternic.

Pentru a transmite mesajul nu doar pe canalul auditiv, ci si
pe cel visual si kinestezic iti sugerez sa folosesti elemente de
recuzita: imagini, sunete, obiecte. Daca in timpul prezentarii
ai si suport video, iti sugerez sa folosesti imagini de calitate
superioara pentru a genera emotie si nu pentru a transmite
informatie. Plus, ca nu vrei sa muti atentia publicului de pe
tine pe ecran. Foloseste-te de imagini pentru a duce audienta
intr-o stare emotionala propice pentru a asimila cu usurinta
informatiile pe care urmeaza sa le transmiti.

Daca in prezentarea ta faci referire la momente din trecut
sau din viitor, la dualitatea cauza-efect sau la alte constructii
care pot fi impartite temporal, tine cont de faptul ca mintea
umana este construita sa perceapa evolutia de la stanga la
dreapta (trecutul este in stanga, prezentul in mijlocul salii,
iar in dreapta este viitorul). Tu, ca si vorbitor in public, le
vei prezenta invers: stanga audientei este dreapta ta, in caz
contrar ai sa creezi confuzie publicului.
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Atunci cand spui o poveste cu talc,
elementul cu cel mai mare impact este
dialogul, acesta da viata povestii si
atrage atentia publicului. Prin dialog
vei aduce publicul in poveste si ii vei
da posibilitatea sa asculte ce au spus
personajele. De asemenea, vei ajuta
publicul sa contureze mult mai bine
personajele prin modul prin care acestea
vorbesc: tonalitatea, cadenta, ritmul
vorbirii, amplitudinea si pauzele ofera
informatii despre personaje. Acest lucru
nu poate fi realizat daca vei povesti
intamplarea.

...
vibratiile
celor din
primele
randuri
se pot
transmite
in cascada,
in sala.

Pentru a avea success, in timpul
discursului ofera sugestii, nu directive.
Evita formulari de genul: “trebuie”,
“asa se face”, “faceti asa cum va spun
eu”, pentru ca scepticii nu reactioneaza
bine la ele, poti sa folosesti in schimb
formulari de genul: “e recomandabil sa”,
“ma intreb ce parere ai despre…”, “dupa
cum probabil stii”.
Publicul tau asteapta sa primeasca
de la tine tot ce ai mai bun sa ii oferi.
Asta inseamna ca fiecare idee, fiecare
poveste e nevoie sa fie aleasa cu atentie
pentru a avea un impact maxim.
Timpul de prezentare este limitat si
orice spui poate sa aduca plus valoare
sau poate sa fie un timp irosit. Daca
vrei ca la sfarsitul fiecarei prezentari
sa fii multumit/a de prestatia ta, repeta
discursul pana cand stii ca este exact
ceea ce vrei sa transmiti. Improvizatia
este la celalalt capat al pregatirii asa
ca…repeta…repeta…repeta.
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Timpul de
prezentare
este
limitat si
orice spui
poate sa
aduca plus
valoare sau
poate sa
fie un timp
irosit.

Stil

text : Irina Maria Berdila

pana acum
ca de fapt nu
problemele
va fac viata

emotiile pe
care le simtiti
pentru ca
aveti acele
probleme?

SUNTETI CONSTIENTI DE EMOTIILE NEGATIVE DIN VIATA VOASTRA?

D

V-ati intrebat

dificila, ci

de viata

... suntem singurii
responsabili
de gandurile si
emotiile noastre
care ne pot
imbolnavi sau
deopotriva ne
pot face o viata
frumoasa si de
success.

e cele mai multe ori nu suntem constienti de emotiile negative pe
care le simtim zi de zi desi avem capacitatea de a ne constientiza
emotiile. Ele apartin mintii subconstiente care este de 1000 de ori
mai puternica decat mintea constienta. Emotiile negative, cum ar fi furia,
invidia, frustrarea, agresivitatea, sunt nocive atat la nivel fizic cat si psihic.
Efectele acestora nu sunt imediate, raman stocate in subconstient, iesind la
suprafata in timp, atunci cand ne asteptam cel mai putin.
In momentul in care simtim intens o emotie negativa, ea ne acapareaza
corpul fizic si ne intuneca gandirea. Chiar si in Antichitate se considera ca
emotiile sunt generate de anumite organe. De exemplu, furia este generata
de ficat. Persoanele care beau foarte des isi suprasolicita ficatul si de cele
mai multe ori sunt furioase si se enerveaza foarte usor. De asemenea,
plamanii produc supararea, iar cei care au multe suparari si greutati
acumulate in timp, au de obicei probleme cu plamanii si diverse afectiuni
pulmonare.
Cercetarile stiintifice din zilele noastre confirma descoperirile din
Antichitate si chiar le continua. Cu alte cuvinte, suntem singurii responsabili
de gandurile si emotiile noastre care ne pot imbolnavi sau deopotriva ne
pot face o viata frumoasa si de success. Prin intermediul acestora suntem
creatorii propriei vieti deoarece suntem parti din divinitate si detinem
aceeasi putere de creatie a realitatii pe care ne-o dorim. Suntem singurele
fiinte inteligente de pe pamant inzestrate cu liberul arbitru si tot ceea ce
facem in viata de zi cu zi sau ni se intampla tine de alegerile noastre.
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V-ati intrebat vreodata de ce tindem sa ne ascundem
emotiile sau sa neglijam emotiile negative in loc sa
cautam o cale de a le vindeca?
Inca din copilarie am fost invatati sa ne opunem starilor
care nu ne fac sa ne simtim bine. Cu timpul, emotiile tind sa
se acumuleze si sa dea nastere unor dezechilibre in planul
fizic si psihic. Se intampla in acest fel intrucat fiecare
emotie este o inregistrare a trecutului iar corpul nostru nu

cunoaste diferenta intre o emotie traita ca rezultat al unei
experiente sau o emotie creata de gandurile noastre. Mai
mult, in momentul in care o emotie dureaza mai mult de
cateva zile ea devine o stare de spirit. De exemplu, daca o
persoana se simte stanjenita in urma unei experiente pe
care a trait-o in urma cu cateva zile, ea a memorat acea
reactie emotionala. In cazul in care o reactie emotionala
dureaza luni sau ani de zile acest lucru se numeste
temperament.

Orice “rana emotionala” netratata si “uitata” de mintea constienta se
va inradacina in subconstient si isi va lasa amprenta la nivel fizic si
psihic mai devreme sau mai tarziu.

Cand ne blocam emotiile, sau cand nu ne dam voie
sa simtim anumite sentimente, nu facem altceva
decat sa slabim sistemul imunitar.

Medicina actuala trateaza doar efectul, nu si cauza bolii. Atunci cand simtiti o durere la nivel
fizic, dati buzna la plasuta cu medicamente pe care o aveti la indemana pentru a opri disconfortul
resimtit. Pastila luata actioneaza asupra efectului si nu cauzei. Dupa un anumit timp, durerea
revine, chiar cu o intensitate mai ridicata decat
prima data, simtindu-va de parca nici nu a-ti tratat-o
initial. Acest lucru se datoreaza acumularii si stocarii
de bagaj emotional, emotiile voastre raman blocate
Sa invatati sa deveniti observatorul propriilor emotii. In
si cer atentie prin intermediul durerii manifestate la
momentul in care intelegeti ca traiti anumite emotii pentru
nivel fizic. De aceea este recomandat si benefic pentru
a va adapta la o realitate, cand incepeti sa va analizati
starea noastra emotionala sa ne exprimam emotiile
comportamentele din exterior, puteti intelege mesajul ce se
indiferent daca sunt negative sau pozitive, in asa fel
ascunde in spatele emotiilor.
incat persoana respectiva sa nu se simta inconfortabil.
O stare emotionala negativa poate duce la un comportament
Exista oameni care, desi au un stil de viata sanatos
negativ. Ati regretat vreodata o decizie din trecut pe care
(alimentatie echilibrata, dorm suficient, au o viata
ati luat-o intr-o stare in care experimentati o emotie
activa) “se trezesc” dintr-o data ca sufera de boli grave
negativa? Deciziile bazate pe frica, resentimente, razbunare si
la care nu s-ar fi gandit vreodata, posibil mostenite
negativitate pot conduce la circumstante pe care le regretam
genetic. Acest lucru este posibil din cauza emotiilor
mai tarziu. Trebuie sa fim constienti de faptul ca emotiile
captive in interior, neconstientizate si vindecate,
noastre sunt stocate in organism. Cand ne blocam emotiile,
acumulate din trecut. Orice “rana emotionala”
sau cand nu ne dam voie sa simtim anumite sentimente, nu
netratata si “uitata” de mintea constienta se va
facem altceva decat sa slabim sistemul imunitar.
inradacina in subconstient si isi va lasa amprenta la
Ati observat vreodata reactiile stresului resimtite la nivelul
nivel fizic si psihic mai devreme sau mai tarziu.
corpului? De exemplu, daca simtiti tristete plangeti, dar daca
Primul pas catre eliberarea de emotiile negative
nu o faceti lacrimile sunt inca in interior. Emotia apare in
este constientizarea si acceptarea lor. Negarea lor
locul unde mintea si corpul se intalnesc. Acestea ar putea
ca fiind parte din fiinta si viata noastra conduce la
fi considerate reactia corpului cu privire la minte, sau altfel
dezechilibre in toate apectele vietii. Trebuie sa invatam
spus o reflectie a mintii la nivelul corpului.
sa ne acceptam cu bune si cu rele si sa ne concentram
Care sunt emotiile pe care nu le puteti accepta la voi?
atentia catre emotiile pozitve. Tineti minte, acolo unde
Raspunsul la acesta intrebare este cheia pentru a constientiza
este atentia este si energia noastra!
emotiile pe care nu le acceptati inca la ceilalti. DE ASTAZI,
In al doilea rand, sa va schimbati modul in care
POTI SA INCEPI SA TE IMPRIETENESTI CU EMOTIILE TALE,
reactionati la anumiti stimuli (de exemplu, in loc sa te
PENTRU A TRAI O VIATA LINISTITA!
infurii ca prietenul tau a intarziat pentru a nu stiu cata
oara la intalnire, poti admira cerul sau iti poti planifica
urmatoarea zi). Este interesant cum, atunci cand va veti
muta atentia catre altceva, el va ajunge la timp.
In al treilea rand, sa nu va lasati definiti de experientele din trecut si de emotiile care le-au
generat. In momentul in care constientizati ca nu sunteti emotiile voastre si renuntati la vechiul
sine, puteti crea un nou tipar benefic neurologic, biologic, genetic in viata voastra.
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de viata

ACTIVITATI
CARE ANTRENEAZA

CREIERUL
A INCERCA NOI LUCRURI, A TE AVENTURA IN NOI EXPERIENTE, TE VA FACE O
PERSOANA MAI FERICITA SI MAI SANATOASA.

A

escalada munti, a face surfing, a sari cu parapanta sunt activitati care iti vin in minte cand te gandesti
la aventuri deosebite sau la a face lucruri neobisnuite. Dar acest lucru depinde de la persoana la
persoana, aici fiind implicati foarte multi factori. Penrtu anumite persoane, adevaratele provocari
sunt cele in care este implicata gandirea, cum ar fi gasirea unor solutii inovatoare sau aducerea unui produs
nou pe piata. Indiferent de natura sa - fizic sau mental, comportamentul aventuros ne face sa ne simtim bine
si asta e tot ce conteaza; este solicitata aceeasi zona a creierului la fel cum o face si o recompensa, conform
revistei Neuron. Acest lucru ne si determina sa incercam lucruri noi, chiar daca pot fi intimidante.
In timp, activitatile aventuroase ale creierului ii imbunatateste acestuia sanatatea. Si aceasta se datoreaza
faptului ca inveti in continuu, constant, ceea ce iti creeaza noi sinapse si le intareste pe cel existente, proces
cunoscut sub numele de neuroplasticitate. Acest lucru iti face creierul si mai activ si inteligent si reprezinta
doar unul dintre avantajele de care te poti bucura.
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... cu cat fortezi si mai mult limita propriei zone de confort,
cu atat te vei simti mai mandra de tine, devenind o persoana
si mai increzatoare in propriile forte!

Schimbarile vin mult mai usor
Persoanele care sunt atrase de activitatile emotive au o toleranta
ridicata la incertitudine. Lor le place sa se implice in situatii
necunoscute, sunt curioase in privinta lumii inconjuratoare si se
adapteaza intr-un mod creativ schimbarilor, in loc sa aiba vreo teama.
Pentru a dezvolta aceasta calitate in tine, cauta situatii care te fac sa
te simti o persoana aventuroasa, fie ca faci un curs online sau te inscrii
la un tip de antrenament cu care nu te-ai intersectat niciodata. Apoi,
cimenteaza experienta in mintea ta, gandindu-te ce ai castigat din
toata aceasta situatie: ai intalnit oameni noi, ti-ai facut noi prieteni,
stii sa faci acum un lucru la care nici nu te gandeai inainte. Toate
acestea te vor transforma in timp intr-o persoana si mai curajoasa, mai
dornica de noi astfel de aventuri.
Increderea ajuta evolutia
A participa intr-o activitate fizica in care este activata adrenalina te
poate duce la niveluri ridicate, expertii numind acest lucru eficienta
de sine sau incredere in propriile abilitati. Alte tipuri de activitati sunt
la fel de benefice, fie ca iei lectii individuale de
actorie sau participi la un maraton local; toate te
ajuta sa iti cimentezi increderea. Si cu cat fortezi
Te simti mult mai implinita
si mai mult limita propriei zone de confort, cu
Persoanele aventuroase tind sa aiba sentimente
atat te vei simti mai mandra de tine, devenind o
mai puternice de satisfactie despre modul in care isi
persoana si mai increzatoare in propriile forte!
traiesc viata; au o senzatie de inflorire. Cercetatorii
Stare de bine

Cand esti cu totul concentrata si angrenata
in ceea ce faci, orice altceva apare in jurul tau exceptie ce face parte din concentrarea ta - nu te
afecteaza si o stare generala de bine se aseaza peste
tine. E un sentiment ca o calatorie in timp, in afara
ta, stare pe care se pare ca reusesc sa o atinga destul
de des cei care se aventureaza in sport. Studiile au
aratat ca creierele noastre in aceasta stare prezinta
varfuri constante de dopamina, cea care este
asociata cu placerea. Mai mult, aceste sentimente
pozitive, raman chiar si dupa terminarea activitatii
propriu-zise.
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care au studiat acest fenomen afirma ca a participa
la astfel de activitati, duce la o stare de fericire si asta
chiar daca activitatea in sine este dificila; realizarea ei,
aduce bucurie si satisfactie personala.
De aici trebuie sa intelegi ca daca ai in minte un
lucru (sau mai multe!) pe care ti-l doresti sa-l faci si
nu ai avut curaj pana acum, promite-ti ca il vei face
si il vei duce pana la capat. Abordeaza lucrul respectiv
in doze mici, ceea ce te va ajuta sa iti construiesti
treptat puterea mentala. Un lucru care te ajuta este
acela de a exersa in mod regulat respiratia, la fel ca
meditatia, ceea ce te va ajuta sa reduci anxietatea si
sa ai mai mult curaj in abordarea tuturor incercarilor.
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AUTOMOTIVATIA
I

n momentul in care te gandesti la motivatie, rememorezi anumite
momente cand ai fost extrem de motivat, ai avut o multitudine de emotii,
toate declansand acel „da” care te-a facut sa iei anumite decizii, sa faci
anumite lucruri, totul pentru a-ti atinge obiectivele. Acele momente au fost
exceptionale, te-au facut sa te simti bine, te-ai simtit o persoana implinita si
fericita si, evident, iti vei mai dori astfel de experiente.

Doar ca, din nefericire, pentru majoritatea dintre
noi, astfel de momente sunt rare si de multe ori, tot
asteptam acele momente pentru a ne simti extrem
de motivati si a lua deciziile potrivite care sa ne
apropie tot mai mult de ceea ce ne dorim. Momentele
respective, motivatia si elementele declansatoare
ale respectivei stari, nu pica de nicaieri si nu trebuie
sa stai sa le astepti! Ele trebuiesc constientizate si
alimentate, tu trebuie sa afli ce anume te motiveaza si
cum anume sa pui bazele actiunilor care te vor aduce
mai aproape de punctul in care vrei sa ajungi. Si totul
are legatura cu informatiile la care ai acces si pentru
care depui eforturi in a le obtine, perceptia ta vizavi
de realitate, mediul inconjurator si toti factorii care te
pot ajuta intr-un fel sau altul.

In primul rand, ar trebui sa-ti
MODIFICI PERCEPTIA.

Trebuie sa constientizezi faptul ca nu te poti astepta
sa ai o motivatie ascendenta sau cel putin liniara, tu
fiind o forta de neoprit! Sansele ca tu sa te trezesti in
fiecare dimineata extrem de motivat, gata de actiune,
sunt destul de reduse. Tocmai de aceea este necesar
sa gasesti elementele care te motiveaza mereu si te
fac sa fii o persoana responsabila.
Este important sa constientizezi legatura dintre
minte si corp, pentru a realiza cine conduce actiunea.
Modul nostru de a gandi si a fi, ne spune ca mergem
mai departe si cucerim lumea cu ajutorul mintii, doar
ca, uneori, trebuie sa ne ascultam si corpul. Daca ai nu
ai chef de mers la sala - asa cum iti spune mintea, lasati mintea sa gandeasca asa ... in timp ce iti pui in rucsac
ce ai nevoie pentru antrenament, apoi pur si simplu
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iesi din casa! Mintea nu
poate simti acest lucru,
dar din moment ce esti
in drum spre sala, in
drum spre ceea ce te
face sa te simti bine,
mintea ta va impartasi
aceleasi „sentimente”
cu corpul tau.

Responsabilitatea inseamna in primul rand,
organizarea unui
MEDIU MAI BUN
pentru a fi tu insuti. Cum arata mediul in care stai si ce
anume te motiveaza pe tine? Este culoarea? Poate fi o
muzica ambientala? Poate cateva citate motivationale
pe post-it -uri puse pe monitor? Alarma la telefon care
sa te motiveze in anumite momente? Motivatia este
o relatie derivata din actiune, asa ca, ajuta-te singur
prin crearea uneia! Fa schimbarea de care ai nevoie!

PROPRIA RETEA
Exista cineva din apropierea ta, cercul de prieteni,
familie, colegi, partener, care te poate ajuta pentru
a fi mai motivat? Ai pe cineva pe care tu insuti sa il
poti motiva? Cunosti persoane care se afla in pozitia
in care ti-ai dori tu? Un prim pas ar fi sa vezi ce au
facut ei de sunt acolo. Vezi ce trebuie sa faci in viata
ta, ce modificari trebuiesc facute, pentru a ajunge si
tu in punctul dorit. Gaseste pe cineva care are aceleasi
interese si mergeti sa cuceriti lumea impreuna!
Ia in calcul social media ... pe cine urmaresti? Te
motiveaza prin ceea ce fac si spun acest lucru astfel
incat tu sa fii cea mai mai buna versiune a ta? Daca ei
nu te motiveaza, atunci cine/ ce o face?
Cand nu esti in apele tale sau nu ti-a iesit ce voiai, la
cine ai putea apela pentru a te replasa pe drumul tau?
In astfel de situatii ne aflam toti si avem nevoie unii
de altii pentru a ne continua drumul si a merge mai
departe, chiar daca noi nu simtim asa.
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O viata
sanatoasa si
vesela

O

viata frumoasa si sanatoasa este aceea cand esti inconjurat de o familie
adevarata, de prieteni buni, iar cursul vietii este unul normal, fara probleme
existentiale majore sau care sa ne streseze foarte mult. De multe ori, pentru multi
dintre noi, acea banalitate a unei zile obisnuite e tot ce putem avea mai bun.
Si indiferent cum e viata fiecaruia dintre noi, mereu este loc de mai bine, putem
face multe lucruri care sa ne asigure o stare de spirit optimista, sanatate in spirit
si corp.

Poti reduce stresul razand!

Vezi frumusetea din jur!

Adevarul

A urmari comedii, mereu ne ajuta
sa avem o stare de spirit mai buna
si sa fim mai veseli; stresul este
diminuat, iar a-ti face un obicei sa
urmaresti astfel de filme te poate
ajuta mai mult decat iti imaginezi.
In timpurile actuale ne putem
bucura de posibilitati infinite, gratie
internetului si platformelor aferente
care iti ofera exact ceea ce iti doresti.

A sta in natura si a desfasura
activitati in natura indiferent ce faci,
iti ofera sanatate atat psihica cat si
fizica. Daca esti o persoana activa
angrenata mereu in lucrurile din
jurul casei, ar trebui sa te bucuri si in
alt mod de natura! Plimba-te intr-un
parc, auzi ciripitul pasarilor, latratul
unor caini, de bucuri vizual si olfactiv
de frumusetea florilor, inspiri aerul
curat.

Situatii delicate avem fiecare
dintre noi, dar important este sa
stim sa le gestionam. Nu trebuie
sa te plangi de anumite vorbe pe
care le poti auzi si nici sa dai vreo
explicatie. Cel mai sanatos este sa
iti concentrezi intreaga atentie pe
dezvoltarea relatiilor sanatoase si
sincere, asupra opiniilor a celor care
te cunosc cu adevarat; restul nu
conteaza si nu aduce nimic bun in
viata ta. Chiar daca este destul de
greu, cu siguranta vei reusi sa faci
schimbare in acest mod de a actiona!

Cerc de prieteni pozitivi
Fiecare dintre noi sau majoritatea,
suntem
afectati
de
anumite
persoane, situatii, de ceea ce fac
oamenii in general. Atat starea
de bine cat si nefericirea sunt
contagioase de la om la om si stim
foarte bine ca atunci cand suntem
fericiti, cand radem, simtim cu
adevarat ca traim si ne-am dori sa
facem anumite lucruri la infinit. De
aceea, chiar daca poate parea o
masura mai drastica, ar trebui sa te
inconjori doar de oameni veseli, cu o
stare de spirit buna, oameni pozitivi
care stiu sa se bucure de viata si sa
transmita acest lucru.

Bucura-te de liniste!

Pastreaza-ti amintirile frumoase!
Acestea pot fi anumite fotografii
cu prietenii si familia sau gatitul
unui fel de mancare din copilarie!
Daca este ceva care te face sa te
simti fericita si iti trezeste amintiri
frumoase, de ce sa nu te bucuri si in
prezent? De cate ori nu te-ai pierdut
in povestiri, depanand amintiri si
intamplari frumoase si amuzante
cu prietenii, cu membrii ai familiei vizavi de minunatele clipe petrecute
impreuna?
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De multe ori, nu ne bucuram si
nu apreciam la adevarata valoare
minutele de liniste pe care le avem,
in tot acest iures al vietii cotidiene.
Te poti desprinde zilnic de viteza
ritmului societatii daca practici 2030 de minute de meditatie, iar daca
faci acest lucru dimineata, inainte de
a da piept cu activitatile zilnice, vei
fi o persoana mult mai productiva.
Prin meditatie, reusesti sa elimini
emotiile negative care iti vin in minte
si te protejezi de ele in timpul zilei.
Totul pentru o zi pozitiva si o stare de
spirit minunata!
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S U S T I N E R E

Majoritatea gandesc si spun „Inainte de a iubi pe cineva, trebuie sa te iubesti pe tine!”. Este ok,
dar nu atat de simplu. Si chiar daca este adevarat ca o puternica valoare de sine duce la relatii
puternice, unul din modurile prin care inveti sa te iubesti este acela in care esti iubit de altii,
pentru ca apoi sa poti intoarce iubirea.
Cand varsta este una destul de tanara, majoritatea celor care intra intr-o relatie o fac sa se
simta bine ei insisi si viata lor sa fie mai frumoasa; si acestea sunt justificari sanatoase. Iar la urma
urmei, a avea intalnire cu cineva, a fi intr-o relatie cu cineva care te face sa te simti bine este un
real motiv de bucurie.
„Ingrijirea de sine”este un termen destul de popular, care implica intreaga ta fiinta in asigurarea
starii de bine, ceea ce pune multa presiune; in acelasi timp, este mai mult decat ok sa permiti si
partenerului sa actioneze in aceasta privinta, impartasind aceasta sarcina si stare de bine, toate
ducand in final la a spori ceea ce esti tu. Asa cum lucrezi pentru a te imbunatati, rasfata, etc, poti
lasa aceasta sarcina in seama relatiei romantice.
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Imbratiseaza asteptarile partenerului!
Probabil ai anumite ambitii si asteptari, dar la
fel de bine si partenerul poate avea standarde la
fel ca ale tale sau chiar mai ridicate. Din aceasta
cauza, poate ai tendinta ca toate lucrurile sa le
aduci in favoarea ta, pentru tine. E aceeasi situatie
ca atunci cand esti intr-o sala de antrenament
dura si instructorul de forteaza sa tragi mai tare.
Facand acest lucru, te poate face sa te simti mai
puternic si mai fericit in legatura cu cine esti si
ce poti realiza, atat in cadrul relatiei in sine cat si
in afara ei. Acesta este unul din motivele pentru
care anumiti parteneri din relatiile mature spun
„Ma faci sa fiu cea mai buna versiune a mea!” si
o zic cu sinceritate si raspundere!

Accepta noi perspective!

Trebuie sa fii constienta de asemenea ca
nimeni nu este perfect, ai facut si vei face greseli
de judecata in toate privintele vietii tale. Cand
esti in relatie cu cineva care ti-a descoperit
anumite defecte si te iubeste in continuare, acest
lucru te ajuta sa realizezi ca ai multe de oferit,
iar anumite minusuri pe care le ai, nu reprezinta
ceva rau intotdeauna. Aceasta acceptare si
stabilitate te pot face sa realizezi ca, in ciuda
faptului ca poti face greseli sau anumite lucruri nu din cele mai bune, valoarea ta ca om este mult
mai mare. Poate nu ai suficienta incredere in tine
sau nu iti accepti anumite calitati, dar avand un
partener care vede ce e mai bun la tine, iti poate
da un impuls in aceste directii.

Femeile in general, pot fi extrem de dificile cu
ele insele; ca femeie, te poti acuza singura in mod
grav pentru anumite esecuri, fie ca ca nu ai luat
un examen, fie ai gresit sau ai uitat sa faci ceva
la locul de munca. In aceste situatii este bine sa
ai langa tine un partener care sa te sustina cand
esti cu moralul la pamant si sa iti “ofere” replici
de genul „Ai facut tot ce se putea mai bine!”.
Avand in minte astfel de replici, realizezi ca nu
trebuie sa te masori tot timpul cu succesul, iar
aceste lucruri ar trebui sa te faca sa vezi anumite
nerealizari mai detasat si din alte perspective, pe
care poate nu le vezi clar cand esti la pamant.
Si poti trece peste anumite esecuri mai tarziu
cu ajutorul partenerului, facand impreuna alte
activitati relaxante, care te vor face sa realizezi
ca nimic nu este atat de rau asa cum pare in
anumite momente.

Bucura-te de sustinere!

Cere o parere (cel putin)!

E posibil sa existe intre tine si partener o
dinamica si o relatie pe care o vei intalni doar
intre tine si parinti, sau poate si cu 1-2 prieteni,
oricum - un cerc restrans. Ai siguranta faptului ca
aceste persoane dragi te vor sustine indiferent
de situatie si in mod neconditionat. Aceste
sentimente sau incurajari care vin din partea lor,
oricat de irelevante si mici ar parea sunt extrem
de importante. Avand un partener care sa te
sustina, te poate ajuta sa iti asumi mai multe
riscuri, sa fii mai indraznet in situatii in care, in
mod obisnuit, nu ai fi.

Cu toate ca nu exista nicio indoiala ca esti o
persoana capabila individual, o relatie sanatoasa
te invata ca poti cere ajutor atunci cand e nevoie.
A spune ca ai nevoie de ajutor, este un lucru care
iti poate imbunatati viata in toate aspectele
sale. Si bineinteles ca nu este ceva realist ca
partenerul sa te ajute in privinta multor aspecte!
Daca aveti profesii diferite este destul de dificil
sa ai o parere „extinsa” sau ajutor real din partea
lui, atat timp cat domeniul este unul la care nu
se pricepe! Dar in general, a cere ajutorul cuiva
- fie ca este din partea unui mentor, prieten,
partener - te va ajuta sa te simti mai putin
singura, devenind incet incet mai sigura pe tine,
pe deciziile luate, iar faptul ca vei avea o mai
mare usurinta in a cere parerea/ ajutorul cuiva, iti
va face viata, infinit mai simpla si mai frumoasa!

Respecta acceptarea!

„INGRIJIREA DE SINE”ESTE UN TERMEN DESTUL DE POPULAR, CARE IMPLICA INTREAGA
TA FIINTA IN ASIGURAREA STARII DE BINE, CEEA CE PUNE MULTA PRESIUNE ...
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BAIA

o oaza de relaxare

Ce ai putea face pentru a te
relaxa dupa o zi de munca
stresanta sau daca iti doresti
pur si simplu acel timp cu
tine.
Citeste urmatoarele sugestii,
inspira-te si adapteaza-le!

C

hiar daca la o prima vedere ar parea o sarcina cam dificila, a
crea din baie un loc de relaxare poate fi foarte usor. Si poti
incepe prin a face ordine in baie, lipsa dezordinii din campul nostru
vizual, oferindu-ne un sentiment de calmitate. Pentru a creste acest
sentiment de calmitate, adu in baie o planta, care iti ofera in plus si un
aer elegant incaperii si mai mult, aburul este ideal pentru majoritatea
plantelor. Poti folosi plante avand culori odihnitoare sau poti incerca
o combinatie vizuala intre plante, covorase sau alte accesorii utile.
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A

avea nuante de roz in baie iti ofera o
dispozitie vesela si optimista. Si nu
e nicio problema daca nu ai faianta sau
gresia roz, pentru ca poti completa aspectul
aducand o vaza, un dulapior in aceasta
nuanta; iar textura pufoasa a unor prosoape
albe, nu face decat sa completeze oaza
curata si pura de liniste. O draperie alba
ofera de asemenea un aer intim si de lux
in combinatie cu restul incaperii; adauga
sapunuri si alte produse de rasfatare
(dar fara a exagera ca numar!) pentru un
sentiment de lux!

P

entru a face din baie si un loc functional, un mic
dulapior (cu 2-3 sertare) este tot ce ai nevoie. Daca
este un dulap deschis, a tine cateva prosoape pufoase
si frumos impaturite, creeaza un aspect vizual care iti
arata ca te afli in locul perfect pentru relaxare. Pentru
completarea acestui colt spa, aseaza 1-2 lumanari
cu extract de lavanda sau vanilie, pentru o aroma
calmanta.
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Pasi
pentru o
spalare
mai
sanatoasa
DE LA SPALAREA
UMEDA DE ACASA,
PANA LA CEA CHIMICA
PROFESIONALA
SAU PASTRAREA
IN CONGELATOR,
HAINELE, PLANETA SI
SANATATEA ITI VOR FI
RECUNOSCUTOARE
PENTRU MODUL TAU DE
A REGANDI MODUL LOR
DE CURATARE!
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Anual, de la un numar de aproximativ 150 de masini de spalat se
estimeaza ca pana la 3000 de tone de fibre pot trece in ape.

Gandeste-te bine!
Evita PERC!
Spalarea uscata a aparut in 1930 ca metoda
magica pentru o curatare delicata si puternica
pentru hainele prea sensibile pentru a fi spalate.
Mai putine bile albe primeste insa, lichidul pentru
scoaterea petelor si a murdariilor, percloretilena,
cunoscuta si sub denumirea de tetracloretilen sau
„PERC”, clasificat ca fiind cancerigen si iritant. Este
interzis total sau partial in tari ca SUA, Danemarca,
Franta, dar continua sa fie folosit pe scara larga in
multe alte state.
Riscurile spalarii uscate in acest mod sunt
scazute cand aceasta se face in mod ocazional,
existand dovezi ca aceasta toxina se poate
acumula in haine cand acestea sunt spalate
regulat. Mai mult, cei care lucreaza in acest
domeniu sunt expusi zilnic toxinelor. In general,
specialistii considera ca spalarea uscata ocazionala
supune oamenii unui risc scazut. Toxicitatea PERC
este moderata spre scazuta, existand riscuri dar
mici, partea cea mai delicata fiind aceea ca cei
care lucreaza sunt cei mai expusi riscurilor. Mirosul
PERC este unul dificil de suportat, nu reprezinta
o amenintare pentru stratul de ozon, in schimb,
reprezinta o amenintare pentru apele subterane si
pentru sol in sine.
A nu spala prin aceasta metoda, inseamna a-ti
pasa de cei ce lucreaza si de mediul inconjurator!

De foarte mult timp vorbim despre spalat si
aducem in discutie reducerea consumului de
energie, apa, detergent. Acum, la moda sunt
microplasticele eliberate, ele avand impact asupra
mediului, amenintarea lor din ape fiind una
reala: speciile marine mor datorita pagubelor
provocate in timpul digestiei, inec sau infometare
dupa ingurgitarea lor. In privinta riscului pentru
oameni, nu sunt date foarte exacte, dar un
raport recent sugereaza ca este o nevoie urgenta
pentru stabilirea toxicologiei microplasticelor
si a materialelor nano plastice care s-au gasit
in numerosi pesti si crustacee in lantul nostru
alimentar.
Un raport in ceea ce priveste poluarea cu plastic
marin efectuat de Friends of the Earth a aratat ca
spalarea sintetica a hainelor are un rol important si
este recomandabila renuntarea la haine care scot
multe fibre. Anual, de la un numar de aproximativ
150 de masini de spalat se estimeaza ca pana
la 3000 de tone de fibre pot trece in ape. Iar
pentru a reduce acest lucru, este recomandabila
achizitionarea doar de produse textile ecologice.
Se sugereaza de asemenea, folosirea doar a
produselor neparfumate, reducerea frecventei de
spalare - adica o spalare doar atunci cand este
neaparata nevoie si asigura-te ca este o spalare
completa, pentru a reduce eliberarea microfibrelor
in apa uzata.

Curata umed!

Fii delicata!

Avem multe haine delicate care nu merg a fi
spalate in masina, dar o alta metoda folosita de
mult timp, se bazeaza pe GreenEarth, metoda din
SUA, care foloseste un lichid pe baza de silicon.
Aceasta metoda este folosita in foarte multe locatii
din lume.
Pe de alta parte, curatarea umeda este o
metoda de spalare delicata, folosita doar de
anumite masini de spalat, care foloseste la minim
energie, apa si detergent. Hainele curatate in acest
mod, sunt mult mai luminoase si moi cu PERC si
nu au chimicale. Conform unor studii efectuate
de Electrolux, mai bine de 60% dintre noi nu
cunoastem avantajele spalarii umede in acest
mod, asa ca, o informare corecta poate face ca
aceasta parte sa se dezvolte, alaturi de grija fata de
mediul inconjurator.

Mentinerea hainelor proaspete si curate fara
a-ti pune in pericol sanatatea sau cea a mediului,
inseamna schimbarea unor obiceiuri. Poate
bluzita ta preferata poate fi spalata mult mai usor
decat cu ajutorul masinii de spalat, sau jeansii
organici de care esti mandra si care sunt mult mai
durabili, nu necesita spalari atat de dese; cu cat
speli mai putin, cu atat mai bine (tinand jeansii la
congelator poate fi o metoda la fel de eficienta).
Temperaturile ambientale pot la fel de bine sa
fie valorificate in uscarea hainelor. Uscatoarele de
haine consuma multa energie si mai mult, ciclul
violent de uscare la care sunt supuse hainele,
duce la scaderea duratei lor de viata. Metodele
traditionale de uscat - mai ales cand vremea este
calda, sunt cele mai sanatoase, atat pentru tine
cat si pentru hainele tale.
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Ce
spune
forma
fetei
despre
tine ...



Surprinzator sau nu, se pare ca structura specifica a chipului
poate sugera personalitatea iubitoare a respectivei persoane,
dar si tipul de abordare a vietii.

O fata in forma ovala



este mai mult lunga decat lata si poate semnala o persoana care este
interesata sa-i faca pe altii sa se simta confortabil, simtind exact ceea ce
trebuie sa spuna in orice situatie.
Fata rotunda



are o linie a parului larga si o plinatate sub pometi, ceea ce dezvaluie o
tendinta catre o mare bunatate. Aceasta este genul de persoana care ii
pune mereu pe cei din jur pe primul loc.
Fata dreptunghiulara



este specifica unei persoane foarte logice, care poate avea tendinta de a
gandi foarte mult lucrurile si a nu lua decizii rapide.
Fata patratoasa



este caracterizata de o linie larga a parului si a mandibulei largi, o forma
patrata indicand de multe ori ambitie; acest tip de chip tinde sa iubeasca
proiectele mari.
Fata in forma de diamant



este larga la mijloc si usor ingusta la frunte si barbie, o simetrie ce poate
semnala un comunicator excelent, caruia ii place sa fie in control si vrea
lucrurile intr-un anumit mod.
Fata in forma de inima
are o frunte mai larga si o barbie ingusta, iar cine are o astfel de forma
se bucura de o putere interioara mare, are o creativitate si intuitie
superioare; toate vin insa, cu o doza de incapatanare.
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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!

indeajuns
pentru

o viata
sanatoasa

E

STI LA MIJLOCUL VERII SI S-A CAM ALES PRAFUL DE REZOLUTIILE DIN IANUARIE. VESTEA BUNA?
TELURILE MICI TE TIN PE DRUMUL TAU IN CONTINUARE SI POT FACE ORICAND DIFERENTA!
Daca ai in fata lista cu ceea ce ti-ai promis la inceputul anului si nu ai realizat mare lucru, nu trebuie sa te condamni
prea tare, pentru ca, de multe ori, anumite lucruri sunt greu de realizat. Telurile prea inalte par imposibile
cateodata, nesustenabile, motive destul de intemeiate pentru a te descuraja si renunta. Dar, stabilindu-ti scopuri
indeajuns de realizabile si palpabile chiar si daca doar te gandesti la ele, iti poate aduce beneficii fizice si mentale
destul de mari, asa ca nu neglija urmatoarele sugestii!

1

Ti-ai propus: SA MERGI 10000 DE PASI
PE ZI
Indeajuns: 8000 de pasi
De-a lungul timpului a merge 10000
de pasi zilnic, a devenit ceva standard
si chiar daca nu reusesti sa atingi
aceasta cifra, a ajunge cat de cat in zona
respectiva, poate avea efecte destul de
benefice pentru sanatate. Cei care si-au
dublat „numaratoarea” de la 4000 la
8000 de pasi, au redus riscul de deces
datorita multiplelor cauze (boli de inima
si cancer) cu 51%, conform unui studiu
apartinand JAMA din 2020 in cazul
adultilor de peste 40 de ani.
Cu toate ca au existat numeroase
dovezi ale faptului ca activitatea fizica
este buna, au fost mai putine dovezi ca
un anumit numar de pasi poate reduce
mortalitatea. Si se pare ca important
este numarul de pasi si nu viteza,
concluzie la care s-a ajuns dupa un
studiu din 2019 de la Harvard, care nu
a gasit niciun beneficiu in plus datorat
ritmului. Important este numarul de
pasi, fie ca ii faceti in plimbarea de zi
sau din jurul casei cu treburile aferente.

2

Ti-ai propus: eliminarea completa a zaharului
Indeajuns: reducerea zaharului cu o treime
Cercetarile au aratat ca a consuma in mod
constant o cantitate de zahar din diverse
alimente echivalenta a 15-17 lingurite de
zahar zilnic (o cantitate usor de atins la o
dieta de 2000 de calorii in conditii normale)
poate creste riscul decesului din cauza
bolilor de inima cu aproape 30 de procente,
comparativ cu cei care isi pastreaza consumul
la 10 procente sau mai putin.
Cu toate acestea, nu trebuie sa renunti la
tot, ai nevoie doar de identificarea surselor
principale care iti „aduc” cele mai mari
cantitati de zahar si dezvoltarea unui plan
de eliminare a lor. Iar aceste alimente nu
trebuie sa fie neaparat prajituri sau dulciuri,
pot exista alimente care nu sunt dulci dar
au zahar in ele (granola, iaurturi aromate,
sosuri, ketchup, etc). Dupa ce ai identificat
si eliminat un astfel de daunator, continua
cercetarea pana la identificarea si eliminarea
urmatorului, pana vei reusi sa scapi de
principalii furnizori de zahar din organism.
Nu trebuie eliminat totul, anumite alimente
sau dulciuri, fiind prea bune pentru a nu te
mai bucura de ele.

3

Ti-ai propus: o ora exercitii fizice
Indeajuns: 10 minute

Ti-ai planificat sa faci exercitii fizice, dar locul de munca si timpul extrem de limitat, te cam impiedica, la fel cum
motivatia nu prea exista, cel putin cand te gandesti la timpul de o ora. Cercetarile arata ca la fel de eficiente pot
fi anumite „taieri” ale antrenamentului; facand 3 reprize de cate 20 de secunde de sprinturi din toate puterile
pe o bicicleta stationara timp de 10 minute, are acelasi efect cu un antrenament complet de o ora, conform unui
studiu din 2016 publicat de PLOS One.
Exercitiile de scurta durata dar viguroase, pot provoca modificari ale inimii, vaselor de sange, muschilor
intr-un mod similar ca in cazul exercitiilor prelungite. Nu ar trebui sa existe vreun motiv pentru a nu mai face
antrenamentele favorite pe bicicleta sau pe banda, dar cand ai zile in care timpul nu este cel mai bun prieten al
tau, mergi pe varianta scurta!
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4

Ti-ai propus: meditatie zilnica timp de
30 de minute
Indeajuns: 30 de secunde de momente
mindfulness
Meditatia este o buna metoda de a
gestiona stresul si a gasi calmitatea,
doar ca exista perceptia ca trebuie sa
ai timp pentru acest lucru. Gestionarea
stresului si mindfulness-ul reduc pana la
momente de constientizare si lucreaza
pana se ajunge in prezent. Pana la urma,
prezentul este ceea ce putem schimba.
Gandeste-te de exemplu, daca te
simti ok acum! Daca raspunsul este NU,
intreaba-te ce poti face pentru a fi?
Daca nu te afli intr-o buna dispozitie,
gandeste-te ce anume te poate
aduce intr-o stare psihica mai buna si
optimista? Un ceai, o cafea, un exercitiu
de respiratie profunda, o intalnire cu
un prieten ... nu sta pe ganduri si fa-o
acum! Practica aceste mici momente de
cateva ori pe zi, ori de cate ori poti!

Fii bun
la setarea
scopului!

5

Ti-ai propus: somn de 8 ore pe noapte
Indeajuns: trezitul zilnic la aceeasi ora
Recomandarea oficiala este aceea ca un
adult trebuie sa doarma intre 7 si 9 ore pe
noapte, conform National Sleep Foundation.
Daca nu reusesti sa dormi numarul de ore
recomandat, cel mai bun lucru pe care il
poti face este sa te trezesti zilnic la aceeasi
ora. O astfel de planificare - aceea de a te
trezi la ora fixa, iti arata ca rezultat a oboselii
asimilate de peste zi, la ce ora trebuie sa
te culci si astfel, vei atinge orele de somn
recomandate.
De aceea, trebuie sa iti setezi o ora de
trezire realista pentru tine si poate ca vei fi
nevoit sa jonglezi putin cu aceasta ora. De
asemenea, a-ti analiza putin viata si a realiza
ca somnul este mereu cel dat la o parte,
trebuie sa iti puna intrebarea DE CE. Iar daca
te-ai aflat in situatia in care sa ai o saptamana
solicitanta, e normal ca ulterior, sa dormi 1-2
zile pentru a recupera, doar ca, aceasta ar
trebuie sa fie exceptie si nu regula.

SFATURI PENTRU A-TI FORMA OBICEIURI
CARE ITI ADUC SUCCES,
FARA A FACE FOARTE MARI EFORTURI!
Gandeste 90%!
Stabileste-ti un scop in care esti sigur in proportie de
90% ca il poti realiza! Acest lucru te asigura ca iti vei
stabili un scop real si gestionabil.
Concentreaza-te pe pozitivitate!
Orice actiune sau lucru care trebuie facut, indiferent
de dificultate, trebuie gandit ca fiind pozitiv. Orice
propozitie care contine nu, trebuie transformata in
pozitiv, trebuie eliminat sentimentul de infrangere
a privarii de sine. Daca iti zici „nu mai bea sucuri”,
schimba cu „bea mai multa apa!”.
Stabileste-ti valorile
Gandeste-te din timp cum anumite obiceiuri
sanatoase te vor ajuta sa devii persoana la care
nazuiesti! Daca te gandesti sa mananci mai putine
dulciuri, acest lucru te va ajuta sa ai mai multa energie;
cum vei folosi energia pentru imbunatatirea stilului de
viata? Iti propui sa te trezesti mai devreme, pentru ca
stii ca starea de spirit va fi mai buna; cum vei folosi
aceasta stare de spirit pentru imbunatatirea relatiilor
cu cei din jur?
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Miscarea

AJUTA

mai

MULT

Oricat de putina miscare ai face, acest lucru iti
imbunateste starea de spirit si te face mai fericita,
indiferent ca vorbim de miscare la plaja (ca tot e
sezonul) sau la sala. 10 minute de miscare zilnica te
fac o persoana mai optimist, conform studiilor de la
Universitatea din Michigan.
Exercitiile aerobice sunt eficiente pentru a-ti oferi
o stare de spirit foarte buna si asta conform unor
dovezi foarte solide. Conform studiilor, orice efort
duce la o stare de fericire mult mai buna.
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decat

CREZI TU!

Sanatate

ARDEREA
GRASIMILOR
IN CELE MAI
USOARE
MODURI

DANSEAZA PENTRU A MANCA MAI PUTIN!
Toti am cazut si avem mari sanse sa cadem in
plasa consumului mare de alimente, mai ales cand
stam mai mult timp pe acasa. O modalitate buna
de a nu cadea prada tentatiei este aceea de a dansa
in apropierea frigiderului ; impulsul de a manca
mai mult decat ai nevoie nu mai este intens! Intrun studiu apartinand Marketing Letters, se
arata ca in momentul in care iti face cu adevarat
placere sa faci anumite exercitii fizice, mananci
cu 35 de procente mai putin imediat si cu 50% a
doua zi.
Incarcarea bateriilor
A-ti misca muschii mari din picioare iti ridica
energia cu 80% pentru aproape 100 de minute,
conform oamenilor de stiinta canadieni. Miscarile
scurte ajuta muschii sa absoarba mai multa
glucoza energizanta.

Scapa de kilogramele in plus,
creste-ti energia si imbunatateste-ti
starea de spirit!

STIMULAREA METABOLISMULUI CU APA
Crezi ca singura modalitate de a-ti arde
grasimile este aceea de a alerga intr-un maraton?
Din fericire nu este asa, cercetatorii germani
descoperind o alta modalitate de a-ti pastra
metabolismul energic. Bea jumatate de litru de
apa si vei creste rata metabolica cu aproximativ
30 de procente pe ora! Apa umple mitocondriile,
acea putere minuscula din interiorul celulelor
care alimenteaza organismul, ajutandu-te sa
topesti grasimile mai repede.
Sustinerea imunitatii
Oamenii de stiinta britanici afirma ca
persoanele care consuma doar 2,5 pahare de apa
zilnic sunt predispuse de 4 ori mai mult la gripa
comparativ cu cei care consuma necesarul de
8 pahare. Acest lucru se datoreaza nasului care
mentine mucoasele sale hidratate, avand aceasta
prima linie de aparare impotriva bacteriilor si
invadatorilor virali, inainte ca acestia sa ajunga la
plamani.
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SIMTE-TE PLINA CU MANA GRESITA!
Nu este nimic gresit aici, ci doar o modalitate
foarte usoara de a manca fara efort cu aproape
30% mai putin calorii: tine lingura sau furculita
in mana cealalalta! Conform oamenilor de stiinta
de la University of Southern California,
a manca cu mana neobisnuita te forteaza sa
incetinesti, ceea ce ii ofera corpului mai mult timp
sa elibereze hormonii de saturatie, care iti spun ca
esti satula. Cea mai buna parte este aceea ca acest
truc grabeste senzatia de satietate, vei manca mai
putin fara a te simti infometata sau a simti lipsa
anumitor alimente.
Imbunatatirea concentrarii
A face activitati familiare sa para noi si diferite,
cum ar fi spalatul pe dinti cu cealalta mana decat
in mod obisnuit sau a merge prin casa cu spatele,
face ca organismul tau sa elibereze un plus de
chimicale pentru a te ajuta la concentrare, ceea
ce duce la cresterea energiei metale, atentiei si
capacitatii de „multitasking” cu aproape 50 de
procente in mai putin de 1 minut.
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INGUSTEAZA-TI TALIA CU MIGDALE!
A scapa de grasimi, poate fi o sarcina
extrem de dificila pentru anumite persoane,
doar ca cercetatorii de la Purdue University
au descoperit o modalitate sanatoasa pentru
subtierea mijlocului. Ei afirma faptul ca, mancand
zilnic o mana de migdale crude, ii ajuta pe
oameni sa scada de doua ori mai mult in greutate,
in special din zona mijlocului, comparativ cu
cei care manaca acelasi numar de calorii dar nu
migdale. Grasimile sanatoase ale acesteia aprind
mecanismul de ardere a grasimilor, in timp ce
proteina creste satietatea.

PACALESTE-TI POFTELE CU CUVINTELE
INCRUCISATE!
Cand ai o pofta de nestavilit de ceva dulce,
cauta sa faci activitati ca rebus sau sudoku. Cand
mintea ta este ocupata cu astfel de activitati,
partea creierului care are legatura cu obiceiurile
dependente mai putin sanatoase (exemplu:
fumatul) prezinta un anumit comportament,
oprindu-ti in mod vizibil vointa si facand ca
astfel de pofte sa fie mai putin dorite.
Intinerirea creierului
Aceasta modalitate iti sporeste puterea vointei
tale si este o binefacere pentru creier. A face
puzzle in mod constant actioneaza in mod regulat
ca antrenament mental, ajutandu-ti mintea sa
fie cu opt ani mai tanara, conform cercetatorilor
University of Exeter.
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Dormi mai bine!
Daca te trezesti noaptea la o ora inadecvata
pentru a ajunge in baie, trebuie sa consumi
zilnic jumatate de cana de migdale, ceea ce duce
la reducerea vizitelor la baie pe timpul noptii; de
aici, cresterea calitatii somnului cu mai bine de 50
de procente. Magneziul relaxeaza muschii vezicii
urinare, prevenind spasmele.

Sanatate

aventura in gusturi

EXPLORAND O VARIETATE CAT MAI MARE DE ALIMENTE SI SAVURAND CAT MAI MULTE AROME, TE FACE O PERSOANA
MAI SANATOASA SI MAI PUTERNICA. IATA IN CONTINUARE CUM!

Consumi mai multi nutrienti
A manca mai „exotic” are efecte benefice imediate. Cei
care sunt incantati sa incerce noi alimente, tind sa aiba
mese mult mai bogate in minerale si vitamine, foarte
variate. Intr-un studiu pe aceasta tema, cei care erau
deschisi sa incerce noi alimente, au consumat mai multe
proteine, grasimi sanatoase si magenziu, comparativ cu
cei reticenti. Femeile cele mai aventuroase, chiar tind
sa consume 50% din alimentatia de baza doar vegetale.
Diversifica-ti alimentatia prin incercarea unor noi retete
cu noi ingrediente, mergi la un restaurant si incearca noi
mancaruri sau comanda acasa ceva nou.
Intreg corpul este mai sanatos
Cei care consuma mai diversificat sunt mai putin
susceptibili de a suferi din cauza inflamatiilor care dauneaza
organismului, au niveluri mai bune de colesterol si omega
3, dar si riscuri scazute de aparitie a diabetului sau a bolilor

de inima, asta in comparatie cu cei care cei care nu sunt
dispusi sa incerce ceva nou, conform American Journal
of Clinical Nutrition. O posibila explicatie ar fi aceea ca
iubitorii de mancare au sanse mai mari sa consume peste
si sa se bucure de beneficiile acizilor grasi sanatosi.
Starea de spirit este mai stralucitoare
A fi deschis tuturor experientelor culinare, aduce noutati
in viata ta de fiecare data, iar a pune aceeasi masa zilnic,
aceleasi alimente este usor si majoritatea sunt „prinsi” in
aceasta rutina. Dar cand schimbi mancarurile, combinatiile
dintre ingrediente iti ofera lucruri noi in viata ta, te bucuri
de o varietate de antioxidanti. Iar pentru a obtine maximul
din toate, foloseste-ti toate simturile: incanta-ti ochii cu
varietatea culorilor mancarii, bucura-te de toate aromele
specifice gatitului! Si pe masura ce faci aceste lucruri, ti
se va deschide apetitul sa incerci alte lucruri noi, retete
specifice altor culturi, ceea ce nu poate fi decat de bun
augur.
A consuma
alimente bogate in
probiotice si prebiotice
este unul dintre cele mai
bune lucruri pe care le poti face
pentru intestinul tau. Fructul
dragonului reprezinta una
dintre cele mai bune optiuni
pentru microbiomul
intern.
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beneficii stat in cada

D

aca ai cada si nu dus sau le ai pe ambele, esti o norocoasa care, probabil, si-a
petrecut mai mult timp in aceasta perioada! Lasand la o parte nota de plata
a apei, ai facut un lucru bun pentru sanatatea ta, statul indelungat in cada avand
legatura cu un risc mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare.
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Conform unui studiu publicat in revista Heart,
cu cat ne rasfatam mai mult in cada zilnic, cu
atat oferim mai multa protectie impotriva unui
infarct sau a unui atac de cord.

Sanatate

Sfaturi
prevenire
virus
Pastreaza-ti un corp
puternic cu urmatoarele
sfaturi, pentru a preveni
infectarea cu virusul sau
a-l ucide inainte de a
ajunge la tine!
Curata-ti gatul!
Covid-19 blocheaza caile
respiratorii cu mucus gros care
se solidifica si blocheaza caile
respiratorii si plamanii. Virusul
ramane in gat timp de 3-4 zile inainte
de a ajunge la plamani, asa ca, ai o
oportunitate de a-l ucide cu ajutorul
urmatoarele masuri:
 Bea cat mai multe lichide calde!
Cafea, ceai, supe, apa calda - toate
conteaza! Evita consumul lichidelor si
mancarurilor reci!
 Fa gargara cu un antiseptic!
Adauga otet, sare sau suc de lamaie
in apa calda si fa gargara zilnic!
 Foloseste un nebulizator! Daca
ai prins virusul Covid-19, opreste-l
sa calatoreasca in interior, folosind
un nebulizator cu 3 procente solutie
peroxid de hidrogen (care este foarte
slab)!
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Ajuta-ti intestinul!

Nu te baza pe antibacteriale!

Avand peste 70% din celulele imune in intestin si bacteriile
avand un rol esential in sistemul imunitar, are sens sa ai grija
de intestin. O modalitate usoara de a face acest lucru este
aceea de a lua suplimente probiotice sau a consuma alimente
fermentate. Luate in timp, probioticele cu mai multe tulpini au
scurtat semnificativ racelile obisnuite si au redus severitatea
simptomelor.
Ai putea incerca sa iei Bio-Kult Boosted (1) care contine 14 tipuri
de tulpini ale bacteriilor benefice, oferind sprijin divers sistemului
imunitar.

Spala-ti hainele!
Se spune ca virusul sta si traieste in haine, astfel ca spalarea
hainelor zilnic este necesara daca mergi pe afara. Daca nu iti poti
spala hainele zilnic, tine-le in lumina soarelui; razele UV se pare
ca pot neutraliza virusul. Virusul se poata atasa si de par, asa ca, o
foarte buna idee ar fi aceea de a face dus imediat ce vii de afara.

Mergi pe vitamina D!
Daca nu prea iei contact cu soarele, suplimentele de vitamina
D sunt absolut necesare! Cercetarile au aratat ca suplimentele
de vitamina D pot reduce riscul de a avea o infectie a tractului
respirator (raceala comuna, gripa, pneumonie) cu o treime,
comparativ cu placebo. Beneficiile sunt si mai mari in cazul
persoanelor care deja au deficienta de vitamina D. Exista
evidente preliminare publicate in Irish Medical Journal care arata
ca a avea un nivel adecvat de vitamina D in corp, poate ajuta
la imbunatatirea rezultatelor pentru persoanele deja infectate
cu coronavirus, in lupta cu acesta. Cu toate ca acest lucru nu
este inca sigur, este recomandata o doza de 20-50 mcg pentru
adulti, bazata pe varsta - cei care au varsta de peste 50 de ani
avand nevoie de o doza mai mare, deoarece capacitatea lor de
a sintetiza vitamina D3 in soare si abilitatea de a o absorbi si a o
folosi este redusa.
Pentru absorbtia optima sunt recomandate:
Healthspan Vitamin D3 50 Plus Peppermint Oral Spray cu care
pulverizati in interiorul gurii
Vitamin Injections London Vitamin D3 Skin Patches care
furnizeaza vitamina D3 direct in piele cu ajutorul unui mic
plasture
Together Health Vitamin D3 Capsules care sunt vegane, pe baza
de ulei de nuca de cocos pentru imbunatatirea absorbtiei.
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Gelurile de mana anti-bacteriene
nu ucid virusii, ei ucid bacteriile!
Sapunul si spalarea cu apa
indeparteaza bacteriile si germenii,
dar nu pot omori virusii complet.
Incearca Results RNA Extra
Strength Silver (2) pentru cele mai
bune rezultate!

Fii deschisa in privinta
beneficiilor boabelor de soc!
Desi in prezent nu exista vreo
cercetare care sa sustina ca un
anumit supliment te protejeaza
impotriva Covid-19, exista multe
lucruri care actioneaza pentru
a-ti stimula imunitatea. In urma
cu aproximativ 20 de ani, a fost
dezvoltat Sambucol (3), un panaceu
pe baza de boabe de soc - testat
si incercat, care are proprietati si
antibacteriene si anti-virale. S-a
dovedit deja ca ajuta la prevenirea
infectiilor virale, inclusiv a gripelor
porcine si aviare. El face acest lucru
prin acoperirea tuturor celulelor
virusului, restrangand abilitatea lor
de a patrunde si infecta celulele
sanatoase. Ajuta de asemenea
la neutralizarea si restrictionarea
raspandirii virale, ducand la
scurtarea bolii si la simptome mai
putin severe.

(1) B I O K U LT B O O S T E D

(2)

RNA EXTRA
S T R E N G T H S I LV E R

Somn bun
Avand parte de un somn de
calitate timp de 7-8 ore neintrerupt,
ajuta sistemul imunitar sa ramana
puternic. Pentru a avea parte de o
odihna de calitate este necesar sa
te simti relaxata inainte de culcare,
astfel ca, un supliment de magneziu
si o perna relaxanta reprezinta tot
ce ai nevoie.
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(3) S A M B U C O L

SAPUNESTE VIRUSUL!
Mentine-ti mainile curate cu ajutorul acestor sapunuri naturale si blande,
care iti vor proteja pielea delicata!

C

oronavirusul poate fi si se poate intinde pe maini, pe
chip, apoi poate ajunge in organism, ceea ce inseamna
automat infectie. Majoritatea virusilor pot fi activi in afara
corpului pentru cateva ore, zile, de aceea este importanta o
spalare regulata a mainilor.

In timp ce igienizatorul pe baza de alcool te poate ajuta si
cand esti afara, este vital sa folosesti apa si sapunul in casa.

Alteya Organics
Chamomile
Calendula Liquid
Soap

Incognito Skin
Hair Bodywash

Dezinfectantii, lichidele, servetelele, gelurile si cremele care
contin alcool sunt utile pentru a scapa de virusi, dar nu la fel
de utile ca un sapun normal.

Alcoolul poate elimina anumiti virusi sau o parte din ei,
dar nu pe toti. In schimb, sapunul cu apa, chiar daca nu ii
ucide pe toti, ii elimina de pe maini, eliminand astfel riscul
de a intra in contact cu ei si a te afecta.

UpCircle Soap Bar

Salcura Bioskin
Face Wash

Tisserand
Rose&Geranium
Leaf Hand Wash

ARATA-I FICATULUI PUTINA DRAGOSTE!
Cereale

a
Nu ai nevoie de pastile speciale
sau de alti nutrienti! Ai nevoie
doar de alegeri bune!
Ficatul are foarte multe
sarcini de realizat: proceseaza
nutrienti, metabolizeaza
alcoolul si medicamentele,
transforma substantele toxice
in altele mai putin daunatoare.
Si chiar daca acest organ
este foarte rezistent, exista
posibilitatea sa-l impingem
dincolo de limite.
Sunt multe lucruri pe care le
poti face pentru a-i acorda
ficatului o mana de ajutor,
eliminand corpul de impuritati.
Anumite noi „tehnici de
curatare” pot fi riscante.
Acestea implica utilizarea unei
clisme sau restrictionarea
alimentatiei in timp ce iei
anumite produse despre
care se presupune ca elimina
toxinele. Din nefericire,
clismele pot modifica sau
distruge populatiile de microbi
benefici din colon, anumite
suplimente pot suprasolicita
ficatul (in pofida presupusului
ajutor), samd. Curatarile
ficatului nu sunt reglementate
de institutiile specializate si
nici de FDA, multi experti
ajungand la concluzia ca ficatul
nu are nevoie de astfel de
ajutor pentru a-si face treaba.

consuma multe cereale reprezinta un bun mod pentru a reduce riscul de
a dezvolta boala ficatului gras non-alcoolic, o bola care afecteaza zeci de
milioane de oameni de pe intreaga planeta. O cantitate suficienta este aceea
cuprinsa intre 25-38 grame zilnic.
Aparatul de ras

c

hiar daca nu mai ai la dispozitie vreo lama de ras, evita sa o folosesti pe
cea unui prieten sau a unui membru de familie! Infectia cu hepatita C este
transmisibila prin intermediul cantitatilor mici de sange care provin fie de la
vreo lama, unghiera sau chiar periute de dinti.
Cafeaua

c

ercetarile arata ca antioxidantii regasiti in cafeaua de dimineata reprezinta
un elixir pentru ficat, ei luptand cu inflamatia din acesta.

Verifica de doua ori dozele!

c

u siguranta cand ai avut o durere de cap, ai folosit doua pastile pentru a
elimina durerile de cap, dar luand prea multe astfel de pastile, poti avea
parte de efecte inverse. Supradozele accidentale de acetaminofen sunt cele mai
frecvente cauze ale insuficientei hepatice acute. Consumul de alcool face sarcina
ficatului si mai dificila, aceea de a descompune medicamentul.
Hidrateaza!

h

idratarea reprezinta unul dintre cele mai bune metode de a sprijini sanatatea
ficatului, apa ajutand la diluarea si spalea deseurilor din corp. Daca urina
are o culoare galben pal si nu are miros, acesta este un semn ca ai consumat
destula apa. Dar intodeauna este o idee buna sa bei cat mai multa apa.
Grasimi saturate

g

rasimile gasite in branza, unt, carne rosie, favorizeaza stocarea grasimilor
in ficat si poate duce in final la provocarea unor inflamatii si mai mult,
se poate ajunge si la ciroza. Aceleasi lucruri care ne fac corpurile greoaie, ne
maresc ficatul si ni-l fac mai greoi. Alimentele bogate in grasimi sanatoase
mononesaturate si polinesaturate ajuta la sanatatea ficatului si stimuleaza
nivelurile enzimelor. Asa ca, atentia ta trebuie sa se indrepte spre avocado, ulei
de masline, hamsii si alti pesti uleiosi.
Limiteaza alcoolul!

u

n pahar de vin sau un cocktail nu reprezinta vreo problema pentru ficatul
tau, doar ca femeile ar trebui sa nu consume mai mult decat atat. Ficatul
poate prelucra alcool intr-o anumita limita, iar cand aceasta limita creste, ii
faci probleme ficatului. Alcoolul inflameaza ficatul si daca nu ii dai timp de
recuperare si insanatosire, poti provoca cele mai mari daune pe care le poti face!
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Sanatate

Alergiile de sezon
Intareste-ti corpul in mod natural cu plante
medicinale antihistminice! Vara aduce cu ea
cantitati mari de polen si iritatii pentru multe
nasuri, dar plante ca musetelul sau urzica pot ajuta.
Ambele au calitati antihistaminice, asa ca, ia in
calcul sa bei un ceai din ele in fiecare zi, pentru a
tine in frau anumite simptome neplacute cauzate
de alergiile sezoniere.
Declansatorii alimentelor
Anumite alimente pot agrava alergiile! Principalii
vinovati sunt produsele lactate si graul, asa ca e mai
bine sa le eviti cand simptomele febrei fanului incep
sa isi faca simtita prezenta. Opteaza in schimb
pentru paste fara grau, evita painea, schimba
laptele de vaca cu cel de capra sau cauta alternative
pe baza de plante ca mazare, soia, lapte de ovaz.
Testeaza in timp aceste alimente pentru a vedea
care iti fac cel mai bine!
Usor cu vinul
In timp ce savurezi in mod placut un vin bun in
gradina sau la terasa, merita mentionat ca vinul iti
poate afecta nasul. Anumite bauturi alcoolice ca
vinul sau berea contin histamina si sulfiti, care pot
agrava simptomele febrei fanului si a congestiei
nazale. Incearca sa inlocuiesti berea si vinul cu alte
bauturi care contin mai putina histamina si mai
putini sulfiti!
Combate uscaciunea nazala!
Daca ai petrecut mai mult timp in interior (si sigur
ai facut-o in acest an!) si aerul cald a provenit de la
sistemul de incalzire centrala, aerul este in general
uscat, ceea ce duce si la uscarea cavitatii nazale.
Cauta produse care iti pastreaza interiorul nasului
umed, o buna optiune fiind Otrivine Nasal Spray.
Scut pentru soare
Nasul este unul din primele organe externe ale
corpului care este ars de soare si asta din cauza
ca, tu chiar daca porti o palarie de protectie si/ sau
ochelari de soare, el tot ramane descoperit. Poti
de asemenea sari si peste crema cu SPF daca porti
ochelari de soare, pentru ca senzatia grasa de pe
ten, nu o vrei pe ochelari! Incearca Incognito’s
Mineral Sunscreen and Insect Repellent, un
recipient care incape in geanta de mana fara nicio
problema si care are o formula inteligenta cu tripla
actiune; este absorbita foarte rapid de piele.
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Mirosul marii
Aerul de mare are numeroase beneficii
nazale, fiind sanse mici ca alergenii sa fie de
sine statatori pe malul marii cand adie briza.
Aerul de mare contine de asemenea sare
si alte elemente care iti curata mucusul,
permitandu-ti sa respiri mai profund,
in timp ce niveluri mai ridicate de ioni
negativi curata si purifica aerul. Daca nu esti
norocoasa sa locuiesti pe malul marii, poti
aduce marea la tine si beneficiile aferente,
prin intermediul Sterimar Hypertonic
Congestion Relief Spray.
Alege cele mai bune plante!
O gradina frumoasa iti poate proteja
nasul, mai ales ca este foarte usor sa alegi
intre florile polenizate de insecte si cele
polenizate de vant. Bujorii, gladiolele, irisii,
azaleele, sunt doar cateva din plantele pe
care le poti avea in gradina. Si pe langa
beneficiile de care te poti bucura, le poti
face si albinelor o mare favoare.

OTRIVINE NASAL SPRAY

INCOGNITO’S MINERAL
SUNSCREEN AND INSECT
REPELLENT

Acupuncura
Punctele de presiune ale acupuncturii au
fost folosite de sute de ani pentru reducerea
durerilor si a blocajelor in diferite zone ale
corpului, inclusiv in cazul nasului infundat.
Incearca Hay-Band care este conceputa
pentru a fi purtata pe unul sau ambele
brate, exercitand presiune asupra punctului
LI-11, fapt ce te ajuta sa nu ai nasul infundat.
Nu atinge
Avand in vedere situatia actuala e cu atat
mai putin de dorit sa iti atingi nasul, iar
daca o faci, spala-te cu simt de raspundere
inainte de acest lucru! Virusii si diversii
microbi pot sta pe maini si atingandu-ti
ochii, urechile, gura, ii poti apropia de nas,
care le poate permite intrarea in organism.
Condimenteaza-ti viata!
Daca iti place curry, ai un motiv in plus
de bucurie, datorita efectelor benefice.
Cercetatorii au descoperit ca mancand
alimente picante, este ajutata deschiderea
pasajelor nazale si curatarea congestiei.
Ardeiul iute si hreanul sunt la fel de indicate.
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STERIMAR HYPERTONIC
CONGESTION RELIEF SPRAY

HAY BAND

Sfaturi pentru un
nas sanatos

A

sigura-te ca poti respira in aceasta vara, tinand
cont de sugestiile alaturate!
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