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Desene animate educative in limba romana

pentru ca avem nevoie de educat ie

https://www.youtube.com/c/Deseneanimateeducative%C3%AEnlimbarom%C3%A2n%C4%83/featured


Daca nu-ti proiectezi propriul plan de viata,
este posibil sa cazi in planul altcuiva. Si ghici ce are planificat pentru tine?

Nu prea multe.
“

J I M  RO H N

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

F A M O S T



Nota editorului

Bine v-am gasit dragi prieteni la editia din octombrie 2020 a revistei Famost, o editie bogata, cu multe articole actuale si utile, 
menite sa ne faca viata mai usoara si mai frumoasa! Pe langa acestea, avem si invitati cu care ne mandrim si putem incepe 
prin mentionarea Cristinei Soare, care se afla pe coperta si cu care am purtat un dialog deschis si interesant, pe care il puteti 

gasi la interior. Florin Lupas este invitatul Danielei Sala, un sportiv extrem de ambitios si care a realizat foarte multe lucruri 
frumoase, iar Ingrid de la ZenMoments ne poarta pe meleaguri indepartate, oferindu-ne informatii inedite despre diversele culturi 
cu care a intrat in contact si nu numai.

Moda este la ea acasa si in aceasta editie! Avem articole actuale, interesante, tendinte ale evolutiei modei, asta pe langa rubricile 
deja cunoscute ale Andreei Popescu, Mirelei Novak, Danielei Sala si ale lui Alin Temeliescu. Beatrice Lianda Dinu ne invita 
la un spectacol de moda deosebit - Taormina International Fashion Week si ne introduce in lumea modei dedicata celor mici. 
Magazinul Mister ne prezinta inca o parte a colectiei masculine toamna 2020.

Diana Pavel ne aduce in prim plan doua machiaje vibrante, iar Monica Dragan ne prezinta ‘unghiile balerina‘. Articolele de 
frumusete continua cu propuneri actuale, indraznete si cu sfaturi de ingrijire.

O alta invitata deosebita este Carmen Croitoru - interior designer, care ne introduce in aceasta frumoasa lume; un interviu 
frumos, insotit de fotografii care confirma profesionalismul. Marta Iozefina Bencze ne ajuta sa depistam persoanele care mint, 
iar Irina Maria Berdila ne povesteste despre puterea gandurilor noastre. Un articol interesant este cel in care se abordeaza modul 
in care ambitiile parintilor se rasfrang asupra copiilor si in care intelegem daca este sanatos sau nu, acest lucru. Avem de asemenea 
articole despre mediul online si modul in care interactionam si ne influenteaza viata.

Dr. Laura Gotz ne ofera informatii extrem de utile despre cupa menstruala, un minidispozitiv foarte folositor, care merita o 
sansa din partea fiecareia. Continuam cu articole in care este abordat procesul de imbatranire, importanta somnului si efectele 
benefice ale acestuia sau dimpotriva, efectele negative, daca nu avem parte de o odihna corespunzatoare.

Ne bucuram ca v-am gasit sanatosi, plini de viata, va invitam sa parcurgeti revista Famost octombrie 2020 si va transmitem cele 
mai bune ganduri pana la editia viitoare!
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Simfonia frunzelor de toamna

Blog de zambit

„Ma bucur ca traiesc intr-o lume in care exista octombrie”
L. M. MontgoMery

Privesc fascinata culorile pe care toamna le-a asezat in 
jurul nostru si ma gandesc cata frumusete ascunde intreaga 
lume exact sub ochii nostri. Frunzele aramii-aurii-galbui 
deseneaza emotii si visuri pe retina mea. In fiecare inceput 
de octombrie imi dau seama de ce sunt inspirati poetii de 
anotimpul asta. Cand totul e liniste si muzica in acelasi 
timp, cand aerul nu e nici rece nici cald, cand vantul adie 
purtand amintirea unor alte anotimpuri, atunci se nasc 
dorul si pasiunea, tacerea buzelor si gandurile sub forma 

de cuvinte.Imi place sa ascult simfonia lui octombrie tocmai pentru ca ma 
invata sa ascult ... totul. Uneori e tot ce ai nevoie. Sa stai si sa te asculti. La fel 
si cu oamenii dragi. As vrea sa ne auzim ca pe o simfonie a frunzelor de toamna, 
printre linisti si soapte, de parca totul in jurul nostru ar disparea, iar noi am 
putea sa lasam lucrurile nefolositoare deoparte, sa ascultam, sa intelegem, sa 
simtim in liniste. 

Daca nu ne-am mai ascunde atat de noi insine si de cei dragi, lumea noastra 
ar fi mai fericita. Sa ne lasam dezgoliti, in fata noastra si a celor care ne iubesc, 
precum copacii la sfarsit de octombrie.  Cu defecte, sperante batrane ca niste 
crengi rupte si visuri ca ramurile noi ce asteapta primavara sa faca primii muguri. 
Sa acceptam ca nu e numai primavara, ori vara, sau doar cald si vreme insorita, 
ca uneori vin ploi, e mai frig, iar noi ne schimbam cu fiecare anotimp. Sa nu ne 
mai pese atat de aparente, sa nu mai criticam atat culorile celor din jurul nostru. 
Poate toamna lor e mai grea, ori e vizibila tocmai pentru ca au avut curajul sa 
ramana dezgoliti in toamna lor.

E luna lui octombrie asa ca asculta ... asculta-te pe tine, asculta oamenii dragi 
din jurul tau, asculta linistea asa cum asculti simfonia frunzelor de toamna ...
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Te strang in bratele ranite, iubirea mea din praf de stele
ca-ntr-un ulcior din tarmuri sfinte din care beau apusuri, iele.
Ti-am adunat inca o noapte din setea pustnicilor hanuri
in care trag drumetii timpul prin paiul lutului din lanuri.

Si cum mai caut sa smulg iara tristetea de pe gura ierbii
sadind din lacrimi primavara sa nu ne pasca pasii cerbii.
Stii tu, iubite, sa strangi noaptea prin rugile de irisi nude
sa nu ma vezi incaruntindu-ti pe pleoapa dorurilor crude?

Si tot turnand in cupe timpul inmiresmat cu flori de ceata
vom fi doar nori prin anotimpuri, luceferi stinsi in dimineata.
Ne vor purta pe drum doar plopii cu aripi de iubiri cazute
dar noi vom fi din nou acasa chiar de vom fi doar stele mute.

LUMINI DE TACUT
Doina Bezea
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Si totusi asa e in viata uneori
Cateodata castigi dar cateodata inveti
Si poti cadea abrupt de mii de ori
Si vor fi mii de lectii pe care trebuie sa le repeti.

Ca asa e viata uneori cladita, mai drept sau mai stramb
Din umbre, frica, caderi si lumina
Si da, cateodata, adevarul moare in tacere
Si poti fi condamnat chiar si fara vreo vina.

Sau poti castiga atunci cand nu te astepti
Sa iei lumina si sa o aduci in suflet si in gand
Dar cel mai important este sa crezi, sa speri
Si chiar ranit de esti, sa alegi sa fii mai bland.

Sa alegi lumina, adevarul si iubirea
Cand umbra te urmeaza, prieten credincios
Sa inlaturi frica, deznadejdea, necredinta
Sa te ridici din mii de umbre, mai bun, mai luminos.

D e s p r e  u m b r e ,  c a d e r i  s i  l u m i n a

Roxana Negut
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CATEVA CUVINTE despre
SCRISORAR-ul lui MIHAIL SISKIN

cuvantul rusesc Pismovnik desemneaza un cuvant vechi, o culegere de tip 
indreptar, care vine in sprijinul acelora ce vor sa scrie scrisori sau sunt 

nevoiti sa o faca, prin intermediul unor modele. Intraductibil, titlul in limba 
franceza este Deux heures moins dix (Doua fara zece), expresie ce apare in 
cateva randuri pe parcursul textului, marcand un timp incremenit. Asadar, 
varianta autentica de titlu, in limba romana ar fi Epistolariu.T

I
T

L
U

L

Codrutisme

Text

Codruta tudoriu
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E AntoAnetA olteAnu este profesor 

la Facultatea de Limbi si Literaturi 
Straine a Universitatii din Bucuresti 
la Departamentul de Filologie rusa si 
Slava. Se dedica intru totul studiului 
culturii si civilizatiei ruse, traducand 
de asemenea, clasici ai literaturii ruse 
precum Mihail Bulgakov, Anton P. 
Cehov si Feodor Dostoievski. Nici autorii 
rusi contemporani nu scapa, asa 
incat, Andrei Kurkov (Legea melcului, 
Ed. Curtea veche, Bucuresti, 2007), 
Viktor Erofeev (Frumoasa rusoaica, 
Ed. Paralela 45, Bucuresti, 2006) si 
Vladimir Sorokin (Kremlinul de zahar, 
Ed. Curtea veche, Bucuresti, 2009) 
sunt unii dintre scriitorii pe care 
aceasta i-a tradus. Despre Mihail Siskin 
si despre al sau Scrisorar Antoaneta 
Olteanu scria in 2013:

Intalnirea mea cu Siskin s-a produs, 
oarecum, dupa modelul unora dintre 
personajele romanelor sale: tatonarea 
de suprafata a romanelor la sugestia 
Curtea Veche Publishing, impresia de 
intrigare produsa de manuscrise care 
pareau a fi altceva decat niste romane 
obisnuite. Cu un ochi la naratiunea 

pasionanta, dar si frapata de maniera 
artistica, de plasticitatea gandurilor in 
numeroase constructii de tip maxima, 

Scrisorar se traduce si se citeste pe 
nerasuflate.

(https: / /www.curteaveche.ro/
blog/2013/02/06/traducandu-l-pe-
siskin/)

In cadrul programului 
TRANSCRIPT, publicarea editiei 
in limba romana a fost sprijinita de 
Fundatia Mihail Prohorov, pentru a 
sustine traducerile din literatura rusa. 

In luna noiembrie a anului 
2012, la a XIX-a editie a Targului 
International de Carte Gaudeamus, 
Scrisorar s-a aflat in topul celor mai 
cumparate carti. 

La sfarsitul anului 2013, pentru 
Curtea Veche, de asemenea, in topul 
vanzarilor, se afla Scrisorar. 

Romanul SCRISORAR propune 
o lectura ravasitoare. Opera lui 
Mihail Siskin este o culegere de 
scrisori, antologia unei iubiri, a 
doi indragostiti aflati la distanta. 
Desi cartea unei mari iubiri, care 
traverseaza la propriu timpul si 
spatiul (daca pe el, Volodenka, 
intamplarile din marturisirile 
asternute pe hartie il plaseaza in 
China anilor 1890-1900, implicat 
fiind in Rascoala Boxerilor, miscare 
violenta, impotriva crestinisismului 
si cu puternice accente xenofobe, 
Sasenka este prezenta in realitatea 
celei de-a doua jumatati a secolului al 
XX-lea.) personajul feminin este de 
parere ca:

nicio carte mare, niciun tablou nu 
sunt deloc despre iubire. Numai lasa 

impresia despre iubire, pentru ca sa fie 
interesante. Dar de fapt sunt despre 
moarte. In carti iubirea e un fel de 
scut, mai bine zis un fel de legatura 

peste ochi. Ca sa nu vezi, ca sa nu fie 
asa de infricosator. [...] De fapt, nicio 
carte nu este despre moarte, ci despre 
eternitate, numai ca eternitatea lor 

nu este adevarata – e un fragment, o 
clipa. S-a asezat pentru o clipa sa-si 

scarpine labele din spate si s-a dovedit 
pentru totdeauna. Desigur, sunt alese 
clipe diferite, minunate, dar oare nu 
e groaznic sa ramai uite-asa, etern, 

de portelan- ca ciobanasul care se tot 
intinde s-o sarute pe ciobanita. 

(SCRISORAR, Mihail Siskin)
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Faptul ca nu exista coordonate 
spatiale si temporale in conturarea 
precisa a firului epic va fi tradat 
in ultima dintre interventiile lui 
Volodenka:

ca si trupurile si sufletele se pot atinge, 
si nu exista niciun fel de spatiu intre 

ele.

(SCRISORAR, Mihail Siskin)
Mai presus de subiect, de remarcat 

la Mihail Siskin sunt sensibilitatea si 
candoarea limbajului. Indepartandu-
se de granitele limbii in care cartea a 
fost scrisa, traducatorul se lupta cu 
provocarile propriile limbi, caci dupa 
cum Mihail Siskin afirma:

Eu stiu foarte bine ca limba nu e un 
mod de a comunica, ci un dusman, 
care face intelegerea dintre oameni 

imposibila sau o complica cat se poate 
de tare. Eu ma lupt cu limba mea, 

traducatorul cu a lui. Nu stii niciodata 
cine invinge.

https://www.forbes.ro/articles/
d e s p r e - f o r t a - s i - n e p u t i n t e l e -
literaturii-109153) 

Din interiorul textului se desprinde 
cu usurinta poeticitatea limbajului, 
Siskin urmand traditia lui Gustave 
Flaubert, transformand astfel, 
romanul Scrisorar intr-o poezie de 
carte, in interiorul careia stau drept 
marturie a iubirii dintre cele doua 
personaje, experientele cumplite, dar 
si sublimul, sub cupola caruia se afla 
simplitatea.

Mihail Pavlovici Siskin
Foto : EFrolkina via Wikipedia

Datorita acestui roman, autorul 
primeste premiul Bolsaia Kniga, 
in anul 2012. Primeste de-a lungul 
timpului, toate cele trei mari premii 
literare rusesti: Russkie Booker, 
in 2000, pentru romanul Luarea 
Ismailului, Nationalnii Bestseller in 
2005, pentru romanul Parul Venerei 
si pe cel mentionat anterior. A mai fost 
premiat si in afara tarii, acordandu-
i-se Premiul International pentru 
Literatura, Haus der Kulturen der 
Weltin, la Berlin, in 2011 si Prix Du 
Meilleur Livre Etranger in 2005.

In ciuda firului narativ abstract, 
romanul lui Siskin poate fi cu usurinta 
asimiliat de cititori provenind din 
spatii culturale diverse. Iata si 
explicatia pe care o da Siskin intr-un 
interviu:

Ofer bucuria primita prin cuvinte. 
Iar cititorul meu impartaseste aceasta 

bucurie. Daca acest lucru nu se 
intampla, atunci nu e cititorul meu. Cel 

mai gresit lucru care se poate petrece 
este ca unii critici profesionisti sa 

incerce sa impuna cartile mele cititorilor 
care nu-mi apartin. Pentru versiunea 
germana a Luarii Ismailului a aparut 
o recenzie entuziasta, in care criticul 
indemna ca romanul sa fie citit de la 

pagina 76, nu de la inceput, lucru care 
m-a intristat.

(https://www.forbes.ro/articles/
d e s p r e - f o r t a - s i - n e p u t i n t e l e -
literaturii-109153)
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Dragi prieteni, a venit si a doua luna de toamna si o data cu ea noi aparitii editoriale. 
Asa cum v-am obisnuit, calatorim impreuna pas cu pas in lumea magica a cartilor, 

descoperind nu doar noile aparitii editoriale dar si alte bijuterii literare aparute in 
ultima perioada. Nu uitam nici sectiunea de romane premiate, unde veti intalni patru  
titluri de exceptie, de o noua categorie inclusa, aceea de literatura pentru adolescenti, 
young adult  sau de alte carti interesante scrise de autorii straini sau autorii romani. 
Fiecare carte ascunde in paginile sale, o lume diferita si va invit sa o descoperiti. Titluri 
de top pentru o toamna plina de povesti!

Cronica unui eveniment literar
A P A R I T I I L E   E D I T O R I A L E  A L E  L U N I I  S E P T E M B R I E

D E S C A R T E S
Sa citesti carti bune este ca si cum ai purta o conversatie cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute.

T e x t  :  R o x a n a  N e g u t



23  www.famost.ro  octombrie 2020

FAT  F R U M O S  V S .  D A R T H  VA D E R

G. P. ERMIN, editura Crux Publishing

Descrierea cartii
Nuvela Fat-Frumos vs. Darth Vader este un hibrid de 
science-fiction si fantasy cu elemente din ambele 
specii si cu o doza suficienta de umor contemporan ca 
sa fie considerata si comedie postmoderna. Calcand 
pe urmele lui Douglas Adams sau Kurt Vonnegut (desi 
Baiesu sau Kusturica se intrevad si ei pe fundal), autorul 
isi imagineaza o aventura plina de trasnai, personaje 
care mai de care mai dubioase si intamplari care 
mai de care mai aberante, desfasurata nu in spatiu, 
ci pe Planeta Moldova (metafora nu chiar subtila la 
adresa intregii tari romanesti). In aceasta dimensiune 
spatio-temporala alternativa, celebrul Darth Vader din 
franciza Star Wars ajunge undeva prin imprejurimile 
Vasluiului. Lordul Sith se afla intr-o misiune periculoasa 
(la figurat) si destul de neortodoxa (la propriu). Evident, 
este personajul negativ. Ca in orice poveste care se 
respecta, baiatului rau i se opune un baiat bun, si 
anume, Fat Frumos. Da, acel Fat Frumos, super-eroul 
romanesc, Batman-ul din basmele noastre, eroul 
mioritic mai generic decat antagonistii Marvel, baiatul 
cu cal fermecat, vesnicul calator initiatic.

Andreea Stere-Crux Publishing
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N P O R TA L U L  I N G E R I L O R

RICHARD MORGAN, editura Paladin

Descrierea cartii
Ecoul primei impuscaturi, ca o prima gura de whisky, 
care arde ...

Un nou corp. O noua aventura. La treizeci de ani dupa 
evenimentele din Carbon modificat, Takeshi Kovacs 
este angajat in calitate de consilier militar pentru a 
pune capat revolutiei care face ravagii pe planeta 
Sanction IV. Insa in planul initial intervine un misterios 
si pretios artefact martian care poate reprezenta 
sfarsitul umanitatii sau inceputul unei noi ere. 

Colonizarea planetara este, invariabil, un proces 
distructiv, iar tehnologia avansata n-a facut decat 
sa salubrizeze procesul pentru ca oamenilor sa li se 
garanteze pozitia primordiala in ecosistemul pe care-l 
distrug. 

Portalul ingerilor ofera continuarea la Carbon modificat 
care era un roman SF si politist desfasurat intr-un 
univers influentat de Philip K. Dick. Constiinta este 
redusa la un soft depozitat in banci de date. Dupa 
moartea cuiva, daca acesta este suficient de pretios (un 
supersoldat, de pilda), constiinta sa va fi incarcata in alt 
trup. Avem de-a face, asadar, cu o forma postumana a 
nemuririi.
Takeshi Kovacs, protagonistul din Carbon modificat, 
reapare in Portalul ingerilor. Actiunea are loc la 30 
de ani dupa cea din primul roman. Se remarca unele 
diferente. Portalul ingerilor nu mai este un roman 
cyberpunk-noir, ci un SF cu largi portiuni de military 
thriller. De data aceasta Takeshi Kovacs pleaca pe 
urmele unei comori, un artefact martian extrem de 
pretios. Aventurile sale de Indiana Jones interstelar 
sunt proiectate pe fundalul unui razboi ale carui 
radacini au de-a face cu obiectul cautat de Kovacs si de 
aliatii sai.
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TA N A R A  R A Z B O I N I C A  (#1 P R O F E T I A )
RALUCA SFERLE

Descrierea cartii
Estera Merini nu si-a imaginat vreodata ca-si va 
schimba straiele de taranca cu armura de razboinic 
si ca din acel moment, viata ei se va impleti cu cea a 
printului Iosua Bellard, singurul razboinic capabil s-o 
invinga.
Regele ii incredinteaza o responsabilitate mare, aceea 
de a deveni comandantul armatei. Dar pentru aceasta, 
Estera trebuie sa invete sa lupte, sa isi foloseasca aura 
si sa treaca mai multe teste.

Printul Iosua ii sta in cale si nu este dispus sa faca 
vreun compromis. Cine va ceda primul? Va exista 
un invingator? Sansele de victorie sunt aproape 
inexistente, dar Estera este ajutata de prietenii ei.

Aura ei o va proteja, dar oare este suficient? Va reusi 
sa devina un razboinic mai bun decat printul Iosua si va 
prelua conducerea armatei?  

P I R A N E S I
SUSANNA CLARKE, editura Nemira, colectia Armada

Descrierea cartii
Casa lui Piranesi nu e deloc una obisnuita: are camere 
infinite, coridoare nesfarsite, peretii sunt ticsiti de mii si 
mii de statui, toate diferite. Un labirint interior ascunde 
un ocean: valurile rasuna de sub scari, camerele se 
inunda in cateva secunde.
Dar Piranesi nu se teme. El intelege valurile si modelul 
labirintului. Viata lui inseamna explorarea casei. 
Doar ca nu e singur in casa. Mai exista Un Strain care 
ascunde un secret intunecat.

„Luna Plina era in dreptul Unicei Usi, inundand Sala cu 
Lumina. Statuile de pe Pereti erau toate pozitionate ca 
si cum tocmai s-ar fi intors cu fata spre Usa, cu ochii lor 
de marmura fixand Luna. Se deosebeau de Statuile din 
alte Sali; nu reprezentau indivizi izolati, ci o Multime. 
Doua se tineau in brate; alta tinea mana pe umarul 
celei din fata sa, ca si cum ar fi vrut s-o impinga sa 
poata vedea Luna; un copil se agata de mana tatalui 
sau. Exista chiar si un Caine care, nefiind interesat de 
Luna, statea pe picioarele din spate, cu labele din fata 
pe pieptul stapanului sau, cersindu-i atentia. Peretele 
din Spate era o Masa de Statui – nu aranjate ordonat 
pe Niveluri, ci doar o multime amestecata, haotica. 
Putin mai departe, printre ele, se gasea un Tanar 
scaldat in Lumina Lunii, cu extazul intiparit pe fata, 
tinand un steag in mana. Aproape ca uitasem sa respir. 
Pentru o clipa am avut imaginea a cum ar putea fi daca 
in loc de doi oameni in Lume ar fi mii.“

„Piranesi m-a uluit. E o poveste miraculoasa si 
luminoasa, plina de mister si aventuri intr-o lume 
fantastica, si totodata o meditatie profunda despre 
conditia umana: despre cum e cand te simti pierdut si 
apoi te regasesti.“

Madeline Miller
„Ce lume fascinanta creeaza Clarke, ce ritm nebun de 
dezvaluiri, ce protagonist pur si ce personaje secundare 
fluide moral, ce frumusete, ce tensiune, ce final 
perfect!“

David Mitchell
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C A N D  I M I  V O I  A F L A  N U M E L E
LARISA CALO, editura UP

Descrierea cartii, extras din volum

“ - Ma vor anihila din nou. Anihila, din latinescul 
annihilare, isi spuse in timp ce se pregatea pentru inca 
o preluare dureroasa si involuntara.“ 
Abilitatea lui telepatica, manifestata spontan, fara nicio 
explicatie ii transformase intreaga existenta intr-un 
vartej de ganduri asurzitoare care il atacau necrutator, 
reducandu-i la tacere chiar si constiinta de sine, pana la 
pierderea memoriei.
Viata, asa cum o cunoastea, pregatirea de lingvist 
careia ii sacrificase ani de munca, postul de traducator 
si legatura sentimentala pe care incercase din rasputeri 
sa o inteleaga, toate se schimbasera treptat pe masura 
ce nou-descoperita sa abilitate luase amploare.
Internat la Psihiatrie, cu suspiciunea unei tulburari 
psihice, va avea de facut o alegere dificila care ii va 
forta la maxim limitele, expunandu-l riscului de a-si uita 
propria identitate. Chiar si numele.
Va reusi el sa isi regaseasca sinele, sub umbra prezentei 
sufocante din trecut, de care incercase mereu sa se 
ascunda?

O M U L  C AV E R N E L O R
JORN LIER HORST, editura Trei
Roman din seria Inspector William Wisting
PREMIUL PETRONA 2016

Descrierea cartii
Foarte aproape de locuinta lui Wisting, un barbat este 
gasit mort in propria-i casa. Legistii estimeaza ca zace 
fara suflare in fata televizorului, de patru luni, iar politia 
nu are motive sa creada ca ar fi o moarte suspecta. De 
aceea, cazul lui nu primeste atentie din partea presei, 
mai ales ca barbatul a dus o viata foarte retrasa. Doar 
Line, fiica jurnalista a lui Wisting, hotaraste sa-i dedice 
un articol.
In timp ce Line se documenteaza, politistii gasesc intr-
un luminis cadavrul unui alt barbat. Si acesta pare sa 
zaca mort de multa vreme. Iar ceea ce se descopera 
asupra lui declanseaza una dintre cele mai ample 
operatiuni de cautare din istoria politiei norvegiene. 
Insa, pentru succesul operatiunii, este esential ca presa 
sa nu afle nimic despre aceasta descoperire extrem de 
neobisnuita.

“Scriitura eleganta si detaliata, personajele complexe 
si problemele morale pe care acestea si le pun fac din 
Omul cavernelor unul dintre cele mai bune romane 
politiste scandinave.”

Publishers Weekly

“Un roman alert, excelent construit.”
The Sunday Times

„O intriga plina de suspans, care ii va lua prin 
surprindere pana si pe cei mai mari fani ai genului.”

Financial Times
„Horst e unul dintre cei mai buni autori nordici de 
literatura politista.”

The Times
„Omul cavernelor ii va incanta pe amatorii de suspans 
si realism procedural.” 

Crime Fiction Lover
„Palpitant si excelent scris!”

The Herald
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U N D E  P L E C A M  AT U N C I  C A N D  P L E C A M
NARCISA CIRLIGEANU, editura UP

Descrierea cartii
O iubire profunda, traita intr-un spatiu modern, perfect 
integrata in dinamica prezentului, dar care induce 
senzatia de ezoteric si de paranormal, ilustrata printr-o 
narare simpla, fireasca si fara pretentii.
O poveste atat de sensibila, incat pare croita anume 
pentru a face sufletul sa cante.
O dragoste care transcende timpul, intre doi oameni ce 
se reintalnesc intr-o alta viata.
Alti oameni, aceleasi suflete, aceeasi iubire amprentata 
de istorie, intr-un arc peste timp.
Sentimentul de radacini, de apartenenta la un popor 
cu traditii si valori care dainuie se strecoara treptat in 
mintea si sufletul cititorului, care vibreaza alaturi de 
Natalia si Grig de-a lungul unei calatorii ce strabate 
doua continente si un secol presarat cu razboi, 
comunism, revolutii, dar si cu dorinta regasirii unei 
iubiri neimplinite.
O iubire profunda, traita intr-un spatiu modern, perfect 
integrata in dinamica prezentului, dar care induce 
senzatia de ezoteric si de paranormal, ilustrata printr-o 
narare simpla, fireasca si fara pretentii.

D R A G O S T E A  L U I  M I S S Y
BETH MORREY, editura ALL

Descrierea cartii
Desi viata ei de sotie si mama nu i se parea perfecta, Missy 
Carmichael, o bibliotecara pensionara in varsta de 79 de 
ani, era obisnuita cu agitatia zilnica. Dupa moartea sotului, 
s-a certat cu fiica ei, iar fiul si nora s-au mutat in Australia, 
luandu-l cu ei si pe singurul nepot al lui Missy. Asa ca 
eroina noastra isi petrece zilele band sherry, evitand 
contactul cu oamenii si negasindu-si locul intr-o casa prea 
mare si prea goala. Ultimul lucru la care se asteapta este 
ca doi straini si un caine cu initiativa pe nume Bob sa ii 
patrunda pe sub piele si sa ii arate de cata dragoste mai 
este capabila. Cat ai zice peste, Missy ajunge in mijlocul 
unei comunitati eclectice care pur si simplu nu accepta sa-i 
fie refuzat ajutorul si isi recapata dorinta de a trai.

Dragostea lui Missy ne invata ca nu e niciodata prea tarziu 
sa-ti ierti propriile greseli si, la fel de important, ca nu e 
niciodata prea tarziu sa iubesti.

 

„Este o carte scrisa foarte frumos, pe care nu-ti vine sa o 
lasi din mana. Missy e o minune... umorul si curajul cu care 
face fata pierderii si batranetii sunt tratate cu intelepciune 
si empatie. “ Felicity Hayes-McCoy

 „Mi-a placut foarte mult aceasta poveste a unei femei 
cu sufletul mare, inacrita de experientele negative, care 
reuseste sa-si reconstruiasca viata cu pasi mici, dar siguri... 
Ne reaminteste tuturor, cu eleganta, ca sta in puterea 
noastra sa facem aceasta schimbare. “ Elizabeth Berg

 „Durerea, pierderea si supararea fac parte din viata in 
aceasta succesiune induiosatoare de povesti, care ne arata 
fetele nenumarate ale dragostei. “ Kirkus Reviews

 „Cartea ne face cunostinta cu Missy, o eroina improbabila 
care iti ramane in minte mult dupa ce ai dat si ultima 
pagina. Este un roman excelent despre ce inseamna sa-ti 
deschizi inima catre posibilitatea de a trai viata pe care o 
meriti.“ LoveReading

 „Dulce-amaruie, tandra, grijulie si motivationala. Iti 
reaminteste ca oricine merita o a doua sansa. Mi-a placut 
foarte mult.“ Nina Stibbe

 „Un debut captivant si foarte bine scris, o sarbatoare a 
comunitatii si bunatatii.“ Sunday Times

 „Un roman care te pune pe ganduri, dar te si motiveaza. 
Actiunea nu e deloc previzibila.“ The Independent

 „Miscator si optimist… ii va incanta pe cititori pana la 
ultima pagina.“ Stylist

 „Cea mai induiosatoare carte pe care am citit-o in ultima 
vreme.“ Emma Flint

 „O poveste despre prietenie si ce inseamna sa primesti o a 
doua sansa - e o adevarata delectare.“ Woman & Home
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D E G U S TATO A R E L E
ROSELLA POSTORINO, editura Trei

Descrierea cartii
Germania, 1943. Rosa Sauer ramane fara parinti in 
urma bombardamentelor asupra Berlinului. Hotaraste 
sa se refugieze in satul socrilor ei, care se afla la mica 
distanta de Barlogul Lupului — ascunzatoarea lui Hitler. 
Intr-o dimineata, cativa soldati SS o anunta ca a fost 
aleasa drept una dintre degustatoarele lui Hitler: de 
acum, de trei ori pe zi, ea si alte noua femei vor merge 
intr-o cazarma si vor gusta mancarurile pregatite 
pentru Führer, ca sa se asigure ca nu sunt otravite.
Obligate sa infrunte zilnic moartea, Rosa si celelalte 
degustatoare se impart in prietene si rivale, se 
consoleaza si se tradeaza, se indragostesc si asteapta 
sfarsitul razboiului. Dar care dintre ele va supravietui?
Inspirandu-se din povestea reala a lui Margot Wölk, 
Rosella Postorino relateaza incercarile prin care trece o 
femeie fragila confruntata cu violenta istoriei.

„Rosella Postorino are un stil elegant si o extraordinara 
capacitate de a sonda ambiguitatile sufletului 
omenesc.”

New York Times Book Review
„Emotionant si foarte original.”

The Sunday Times
„Unul dintre cele mai bune zece romane ale ultimului 
deceniu.

La Repubblica
„Captivant si excelent scris, romanul Rosellei Postorino 
te va insoti multa vreme.”

The Huffington Post
„O carte despre iubire, supravietuire si ispasire care iti 
va ramane intiparita in suflet.”

Marie Claire
Rosella Postorino (n. 1978), scriitoare si traducatoare 
italiana, a debutat in 2007 cu romanul La stanza 
di sopra. Cel de-al doilea roman al ei, L’estate che 
perdemmo Dio (2009), a obtinut Premiul Benedetto 
Croce, iar Il corpo docile (2013), Premiul Penne.
Succesul de public si de critica l-a dobandit in 2018, 
odata cu publicarea celui de-al patrulea roman, 
Degustatoarele, care s-a vandut in peste jumatate 
de milion de exemplare in 46 de tari si a obtinut cele 
mai prestigioase distinctii literare italiene: Premiul 
Campiello, Premiul Luigi Russo, Premiul Rapallo si 
Premiul Lucio Mastronardi.
Romanul va fi ecranizat de Lumiere and Co., in regia 
Cristinei Comencini.

B A I E T I I  D E  L A  N I C K E L
COLSON WHITEHEAD, editura Humanitas Fiction
Roman castigator al Pulitzer Prize for Fiction 2020, 
Orwell Prize for Political Fiction 2020, ALA Alex Awards 
2020, Kirkus Prize 2019, L.A. Times Book Prize in 
Fiction 2019 • Finalist la Southern Book Prize 2020 si 
National Book Critics Cercle Award 2019 • Nominalizat 
la National Book Award 2020, Andrew Carnegie Medal 
for Excellence 2020 si Aspen Words Literary Prize 2020 
• Bestseller national si international • Selectat in topul 
celor mai bune carti din 2019 de Publishers Weekly, 
New York Times, Amazon.com, NPR, Library Journal, 
Chicago Tribune, The New York Review of Books, USA 
Today, Washington Post, Time, Guardian, Observer, 
Spectator etc.
Prin Baietii de la Nickel, Colson Whitehead, dublu 
laureat al prestigiosului Pulitzer Prize, si-a consolidat 
pozitia de lider al generatiei de romancieri americani 
lansati la cumpana dintre milenii.

Descrierea cartii
In tulburatorul sau roman Baietii de la Nickel, 
Whitehead rescrie istoria unei jumatati de veac 
pornind de la un fapt real: descoperirea, in anul 2014, 
a unui sinistru cimitir secret in care erau ingropati 
copiii negri ucisi intr-o scoala de corectie din Florida. 
Personaje imaginare, plasate in situatii imaginare, intr-o 
scoala de corectie imaginara, reconstituie segregatia 
rasiala, cu abuzurile si persecutiile suferite de populatia 
afro-americana din statele sudiste, dar si coruptia 
generalizata din sistemul penitenciar american, inclusiv 
cel juvenil, intr-o poveste coplesitoare, in care granita 
dintre fictiune si realitate se estompeaza pana la 
completa disparitie.
 
Baietii de la Nickel este
„o explorare cutremuratoare a abuzurilor dintr-o scoala 
de corectie din Florida in anii segregarii rasiale, in 
esenta, o poveste impresionanta despre perseverenta, 
demnitate si impacare cu sine“
motivatia juriului Pulitzer 2020.
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P R E A I U B I TA
TONI MORRISON, editura Art

Premiul Pulitzer pentru Fictiune
Premiul Nobel pentru Literatura

Descrierea cartii
O intamplare teribila tulbura linistea caminului in care 
Sethe, o sclava fugara, incearca sa ia viata de la capat 
alaturi de cei patru copii ai sai. Linistea mult asteptata 
nu va aparea insa pana cand spiritul razbunator care-i 
bantuie casa nu-si va gasi pacea.
Emotionant, dur, apasator, romanul lui Toni Morrison 
este o marturie tulburatoare despre o rana nevindecata 
a unui popor, o istorie care reuseste sa inspaimante, 
intrige, emotioneze, revolte chiar si pe cititorul de 
astazi.

„Preaiubita este o carte densa, dramatica, si nu 
melodramatica, particulara si in acelasi timp 
universala, socanta, totusi linistitoare. O carte noua, 
dar in acelasi timp foarte apropiata de romanul 
traditional, capabila sa influenteze sau sa schimbe 
perceptia cititorului despre lume.“

The Guardian
„Pentru familia lui Sethe aceasta nu este o poveste «de 
spus mai departe», dar pentru cititorii acestui roman 
este pe atat de magica, pe cat este de nelinistitoare. 
Preaiubita este un roman sclipitor.“

The New York Times

I S TO R I A  A P E L O R
MAJA LUNDE, editura Humanitas Fiction

Autoarea bestsellerului Istoria albinelor
Traducere din norvegiana de Ivona Berceanu

Descrierea cartii
Traduse in peste cincizeci de tari, cartile scriitoarei norvegiene 
Maja Lunde s-au vandut in peste trei milioane de exemplare. 
In 2020 a primit doua prestigioase premii, Peer Gynt-prisen si 
Bjornsonprisen. Asemenea bestsellerului international Istoria 
albinelor, al doilea sau roman, Istoria apelor, este hipnotic, 
emotionant, inspirator si se concentreaza  asupra puterii 
naturii si a spiritului uman.
In fiordurile inghetate ale Norvegiei de azi, a caror frumusete 
salbatica este mutilata de lacomia omului, sau in Europa 
viitorului, desertificata, devastata de razboaiele purtate pentru 
cea mai pretioasa resursa a vietii, apa este cea care hotaraste 
destine si reconfigureaza harta lumii.
2017. Signe a crescut in Norvegia, intr-un peisaj salbatic, 
cu cascade, rauri involburate, ghetari milenari si fiorduri 
adanci. Toata viata a luptat impotriva acelora care incercau 
sa supuna fortele naturii, secatuindu-i resursele. A luptat 
cu atata inversunare, incat a renuntat la marea ei dragoste, 
Magnus, cand acesta a tradat principiile pe care credea ca 
le impartasesc. Iar acum, in toamna vietii, Signe porneste cu 
velierul ei, Albastru, intr-o calatorie plina de primejdii  pana la 
Bordeaux si apoi pe Canal de Garonne, ca sa il sfideze inca o 
data pe Magnus. Navigand printre amintiri dureroase, Signe 
nu stie ca, de fapt, Magnus o asteapta.
2041. David strabate Franta, spre nord, impreuna cu fiica sa, 
Lou. Drumul lor, presarat cu popasuri in taberele de refugiati, 
este o nesfarsita cautare, intr-o Europa arida, pustiita de 
razboi si depopulata. Un incendiu i-a despartit de fiintele cele 
mai dragi, Anna si August, iar tatal si fiica au fost nevoiti sa-si 
paraseasca orasul mistuit de flacari. Intr-o tabara nu departe 
de Bordeaux, unde proviziile de apa si resursele de umanitate 
se imputineaza pe zi ce trece, in albia secata a unui canal care 
strabate un sat-fantoma, un velier ii asteapta.

„Istoria apelor, un nou bestseller! Consistent si impresionant. 
Primul ei roman, Istoria albinelor, a cucerit lumea. Iar acum, 
Maja Lunde a reusit aceeasi performanta.“ —  Dagens 
Naringsliv
„In acest roman sensibil  si plin de suspans se intersecteaza 
doua povesti despre impactul schimbarilor climatice. Ambele, 
construite cu mare atentie la detalii, sunt tulburatoare, iar 
Maja Lunde le uneste treptat si subtil, cu un mare impact 
emotional.“—  Kirkus Reviews 
„Un roman captivant, impecabil construit, si totodata un 
avertisment cat se poate de serios. Va genera dezbateri, dar 
nu prin enuntarea unei teze, ci prin influenta pe care o are 
o carte excelenta. Printre randuri, citim intrebarile: Ce se va 
intampla? Ce putem face? Ce este cu adevarat important in 
viata noastra?“ — Klassekampen
„Pentru Maja Lunde, asemenea poetului laureat Nobel 
Bjornstjerne Bjornson, demnitatea umana si drepturile sunt 
importante. Cartile sale reusesc sa pledeze pentru aceste 
cauze intr-un fel stralucit care rezoneaza cu cititori din 
intreaga lume.“— Academia Bjornstjerne Bjornson



29  www.famost.ro  octombrie 2020

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 P

E
N

T
R

U
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

T
I

A S I I  U M B R E L O R 
AMANDA FOODY, editura Aramis

Descrierea cartii
Asii umbrelor, primul volum din trilogia Jocul umbrelor, 
este un roman fantezist pentru adolescenti (Young 
Adults), a carui actiune este povestita de doua ori - o 
data, de Enne Salta, o tanara inocenta, dar totodata 
hotarata si curajoasa, si apoi de Levi Glaisyer, un sef 
de banda corupt si vinovat de multe, dar sensibil 
si protector cu cei din jur. Actiunea se petrece in 
New Reynes - Orasul Pacatului, unde modernul si 
traditionalul se impletesc pe fondul unei revolutii 
recente care a detronat si ucis familia regala, monarhiei 
luandu-i locul republica.
Povestea incepe cand Enne Abacus Salta ajunge 
in Orasul Pacatului cautandu-si mama adoptiva si 
apeleaza la Levi Glaisyer, pe care si-l imagineaza un 
gentleman, descoperind cu stupoare ca, de fapt, este 
temutul Lord al Fierului, una dintre cele trei bande 
rivale din oras.Amestecul de intriga mafiota, legi 
nescrise care conduc destine, dragoste si rasturnari de 
situatie spectaculoase captiveaza cititorul pana la a-l 
face sa regrete ca a ajuns la ultima fila. Te-ai astepta ca 
o domnisoara educata, proaspat iesita din pension, sa 
infrunte mafiotii din Orasul Pacatului, alaturi de Lordul 
Fierului, seful unei bande de infractori?
Ei bine, Enne Abacus Salta - caci despre ea este vorba 
- reuseste sa-si impresioneze atat aliatii si inamicii, 
cat si cititorii. Hotarata in demersurile de a afla ce s-a 
intamplat cu mama ei adoptiva, versata in interactiunile 
cu mafiotii, furtunoasa in relatia de dragoste care se 
infiripa intre ea si Levi Glaisyer, eroina isi construieste 
propria devenire intr-un oras ostil, reusind sa iasa 
la lumina de fiecare data din hatisurile intunecate 
ale lumii interlope. Dar povestea continua in Regele 
nebunilor si ... nu se va sfarsi aici.

T E - A M  I U B I T  D E J A  I N  V I S U L  M E U
HOLLY MILER, editura NemiraPublishing House

Descrierea cartii
O poveste de dragoste sfasietoare despre curajul de 
care ai nevoie in iubire, mai ales atunci cand stii deja 
cum se va termina.
Joel se teme de viitor.
De cand era copil, a fost bantuit de vise despre cei 
dragi. Viziuni despre ceea ce li se va intampla, cu bune 
si cu rele. Singura modalitate de a le evita este sa nu 
mai lase pe nimeni sa se apropie de el.
Callie nu se poate impaca cu trecutul.
De cand i-a murit cea mai buna prietena, Callie e 
pierduta. Stie ca trebuie sa fie mai spontana, dar 
nu stie cum sa redevina persoana plina de viata de 
dinainte.
Joel si Callie au nevoie sa inceapa sa traiasca prezentul.
Si, desi nu se cautau, intalnirea lor pare inevitabila - si 
devine inceputul unei noi vieti.
Pana cand Joel vede cum se va termina totul.
“Aproape toata viata mea am avut vise profetice. Genul 
de viziuni lucide, vii, care ma sperie in somn. Imi arata 
ce se va intampla peste cateva zile, saptamani sau chiar 
ani. Iar subiectii sunt mereu oameni pe care ii cunosc. 
Visele apar cam o data pe saptamana, iar raportul intre 
bine, rau si neutru este destul de egal.
Insa premonitiile urate sunt cele de care ma tem cel 
mai mult: accidentele si bolile, durerea si necazurile. 
Din cauza lor sunt mereu agitat, mereu in alerta 
maxima. Intrebandu-ma cand va trebui sa deviez 
iar cursul sortii, sa dau fuga sa intervin in planurile 
altcuiva. Sau, mai rau de atat, sa salvez o viata.”
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S A  F I M  C O P I I ,  M A C A R  O  D ATA - N  Z I
CRISTIAN PALADE, editura Dream Publishing House

Descrierea cartii
Aceasta carte trateaza un subiect clasic, universal. Este 
vorba despre relatia dintre parinti si copii. In acest 
context, se intra – implicit – in sfera iubirii, a inocentei 
versus maturitate, a conflictelor, dar si a cailor de 
rezolvare a acestora.
Aceste povesti vorbesc despre dragoste si bunatate, 
despre binele care invinge raul si ne arata ca niciodata 
nu e prea tarziu pentru a face o fapta buna.
Fiind vorba despre o carte cu povesti, personajele sunt 
felurite, dar – in mare parte – personajele principale 
sunt parintii si copiii. Doua dintre povesti se disting 
prin modul de reprezentare alegoric al personajelor. 
Acestea sunt, practic, basme.
In ceea ce priveste firul povestilor, am punctat pe 
anumite intamplari de viata, in care maturitatea a gresit 
in fata inocentei, dar a gasit puterea de a se intoarce 
pe propriile urme. Regasindu-se, maturitatea a reusit 
sa isi asume greseala, s-a aplecat asupra inocentei si a 
inceput reconstructia relatiei cu si mai mare forta.
Aducand basmele in lumina reflectoarelor, trebuie 
mentionat faptul ca am creionat doua dintre 
metehnele omenirii drept personaje negative, gasind 
mai apoi si doua mari calitati, carora le-am incredintat 
rolul de personaje pozitive. Restul il veti descoperi 
citindu-le.

(Autorul)

R O N I A ,  FATA  D E  TA L H A R
ASTRID LINDGREN, editura Arthur

Descrierea cartii
Mare este bucuria in noaptea cand se naste Ronia, 
viitoarea capetenie a talharilor, nici macar fulgerul care 
despica Cetatea lui Mattis in doua nu o poate stirbi. 
Copila creste intre ziduri de piatra, ferita de pericole 
si de lumea de-afara, iar singurii oameni pe care-i stie 
sunt parintii ei si talharii. Totul se schimba cand Ronia 
il vede in partea cealalta a cetatii pe Birk Borkason, fiul 
capeteniei bandei rivale.
 Or fi parintii lor cei mai mari dusmani, dar Ronia si 
Birk se inteleg tare bine si nimic nu-i poate convinge 
sa renunte la prietenia lor. Asa ca intr-o zi cei doi se 
furiseaza in padure, unde pot sa fie liberi si sa traiasca 
cum vor, si nu se stie daca mai vor sa se intoarca acasa.

 „O carte plina de aventuri nemaipomenite, rasturnari 
de situatie si umor, care starneste emotii puternice.“

Horn Book
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C O P I L U L  C U  P I E L E  D E  I A R N A
RODICA DRAGHINCESCU, editura Tracus Arte

Descrierea cartii
Cand te-ai impus in limbi de circulatie universala, nu 
mai starui si intr-una inteleasa – mai ales in poezie – 
numai de vorbitorii ei nativi. Ca nu acesta era cazul 
o dovedeste faptul ca, incheindu-se criza, Rodica 
Draghincescu, autoare de poezie inconfundabila si in 
limba franceza, a revenit la romana. A facut-o scriind, 
nu mai putin admirabil, volumul Fraht si adaugandu-i 
acum acest nou volum. Pe mine m-a impresionat, 
cititorul va aprecia. Gasesc ca poeta e mereu ea insasi. 
Ca are o voce distincta in ansamblul poeziei romanesti. 
Livius Ciocarlie
Rodica Draghincescu (n. 1962, Buzias, judetul Timis) 
este o poeta, prozatoare, eseista si traducatoare 
stabilita in Franta. Dupa incheierea studiilor de filologie 
la Universitatea de Vest din Timisoara si publicarea 
unor volume de poezie importante, care au reliefat 
prezenta femininului in literatura generatiei ’90, 
precum Fiecare avem sub pat niste fotografii de care 
ne este rusine (1995), Obiect de lux ascutit pe ambele 
parti (1997), Ah! (1998) si EU-genía (2000), Rodica 
Draghincescu devine scriitoare de limba franceza. Ii 
apar in Franta volume de poezie (La poussiere du soir, 
2001; La lune n’est pas un simple mouchoir, 2003; 
Ra(ts), 2012; Rienne, 2015), romane, eseuri si interviuri 
cu personalitati ale literaturii europene, reunite in 
Entretiens avec Rodica Draghincescu (2004). A fondat 
in 2010 revista Levure litteraire si a functionat ca liant 
intre mai multe culturi, traducand poeti polonezi, 
luxemburghezi, belgieni, italieni si francezi. In 2017 
apare volumul de poezie tradus in germana, din 
franceza, de Christina Gumz, Du bist ich. Töte mich, 
Gedichte,  Klak Verlag, Berlin. Tot in 2017 e publicat 
romanul tradus din romana de Eva Ruth Wemme, Zana 
dracilor, cu titlul Die Fee der Teufel, Klak Verlag, Berlin, 
cu o coperta semnata de Floarea Tutuianu. In 2018 
publica volumul de poezie FRAHT, Casa de Editura Max 
Blecher. Cel mai recent volum: L’adversaire de soie et 
de cendres, poezie, editions Caracteres, Paris 2019.

T U  A I  U N  F E L  D E  PA R A D I S  A L  TA U
NICHITA STANESCU, in curs de aparitie la editura 
Bestseller

Premiul international Johann Gottfried von Herder
Nominalizat la Premiul Nobel pentru literatura.

„Un preot coborat din Tibet pentru a oficia in Europa de 
Est: Nichita Stanescu.”

Adrian Paunescu
„In generatia noastra nimeni nu l-a egalat.”

Fanus Neagu
„A fost un om si un poet total, setos de absolut.”

Grigore Vieru

„Un mare poet care cu inchipuirile, jocurile, teoriile, 
starile si abilitatile lui a schimbat fata poeziei 
romanesti.”

Eugen Simion
„Eu nu sunt altceva decat o pata de sange care 
vorbeste.”

Nichita Stanescu
„Intotdeauna el distruge logica si si-o imprima pe a lui, 
care este o logica, as spune, cosmogonica, este o logica 
a magmei care isi cauta o cadere in sine.”

Marin Sorescu
„Nichita Stanescu este cel mai important poet roman 
de dupa Al Doilea Razboi Mondial.”

Nicolae Manolescu
„De la Nichita Stanescu invatam ca poezia poate fi 
busola si instrument de cunoastere, ritual si mister, 
explorare a sinelui si bucurie de a trai.”

Matei Visniec

Acestea au fost doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada. Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor.  
Indiferent ce carti veti alege pentru o toamna cat mai frumoasa, 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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Conceput sub motto

„Nu poti ajunge la iluminare prin fantezii despre 
lumina, ci prin constientizarea intunericului”
(C. Jung)

si inspirat din psihologia jungiana, volumul de poezii 
indeamna la meditare si gandire profunda asupra celor 
mai mari simboluri ale vietii, trecerea ireversibila a 
timpului, efemerul, schimbarile naturii dar mai ales 
ale omului, apropierea de credinta (lumini si umbre). 
Partea Stari si anotimpuri reinvie un curent literar 
denumit Simbolism rafinat.

UMBRELE LUMINII, un manifest poetic care 
pledeaza pentru dragoste, sinceritate, autenticitate si 
traire profunda.

UMBRELE LUMINII
manifest poetic  

Descriere

Roxana negut
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Biografie autor ROXANA NEGUT

S-a nascut in anul 1981 la Bucuresti. A studiat la 
Facultatea de Filosofie si Jurnalism si a lucrat ca 
redactor sef, copywriter, content writer si jurnalist la 
diverse publicatii. Scrie literatura pentru copii, poezii 
dar si proza umoristica satirica. Are un site web numit 
Viata ca o limonada (umor).
A publicat poezie atat in Romania, cat si in strainatate.
In acest moment, realizeaza rubrica Cronica unui 
eveniment literar - Revista Famost. In aceasta 
rubrica scrie despre evenimentele literare si aparitiile 
editoriale din Romania. Tot in aceasta revista publica 
si poezie.

Carti publicate

2014 - The Magical Story of the Elves in the 
Silver Forest - Amazon
2019-  Mortii nu vor apa, volum de poezie 
simbolista,  la editura Lumen.
2020
Autor la antologia de basme si poezii ” Premiile 
prieteniei Univers XXL, Editura Armonii Culturale
Autor la Poezia 2020-  antologie, Editura Art Creativ
Autor la Chaos, A poetry Vortex, Local Gems Poetry 
Press, America
Autor la Umbrele Luminii, manifest poetic - editura 
Lumen

Premii si distinctii literare

In anul 2018 a fost desemnata ca Ambasador literar in 
Romania al fundatiei Cesar Egido Serrano (Spania).
Anul 2019- Ambassador of the Word- Fundation 
Cesar Egido Serrano (Museo de la Palabra)
Anul 2020- Premiul Prieteniei pentru basm romanesc  
oferit de Asociatia Cultul Eroilor, Fundatia Regina 
Maria- Concursul International UNIVERS XXL
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la inceputul anilor ‘90 orasele mici 
deveneau locuri pline de minciuni 
si secrete, unde raul era la ordinea 

zilei. Cu 
toate ca si 
Night of the 
Living Dead 

(1968) al lui George Romero sau 
Halloween (1978) al lui Carpenter 
prezentau un context similar, David 
Lynch a fost cel care a popularizat 
mitul si l-a adus in atentia multor 
oameni. De atunci, Twin Peaks a 
inspirat multi cineasti si continua sa 
o faca si in ziua de azi, dand nastere 
la serii precum Stranger Things sau 
chiar jocuri video precum Alan Wake.

Acelasi lucru il face si Dark, care 
transforma orasul Winden intr-un 
lacas al raului. Serialul urmareste 
povestea disparitei unor copii care 
pun pe jar toti locuitorii orasului, in 
special patru familii al caror destin 
este unit intr-un mod tragic si 
neasteptat prin spatiu si timp. 

Dupa succesul pe care Baran bo 
Odar si Jantje Fraise l-au avut cu 
Who am I, cei de la Netflix i-au 
cautat, dorind sa transforme filmul 
intr-un serial. Cei doi au refuzat 
oferta, dar le-au propus o alta idee.

Pe atunci lucrau la o poveste 
asemanatoare serialului The 
Missing, dar in acelasi timp 
incepusera si o trilogie ce avea ca 
punct de pornire calatoritul in 
timp. Cum amandurora le lipseau 
elementul definitoriu care ar fi 
scos naratiunea in evidenta, le-au 
combinat si au prezentat rezultatul 
final celor de la Netflix. Inclusiv 
titlul avea sa fie imprumutat tot 
dintr-un scenariu de-al lor despre un 
criminal belgian din secolul trecut. 

PREZENTARE

REGIA SI SCENARIUL

Neavand toate detaliile de la 
inceput, Jantje a construit conceptul 
serialului pe parcurs. Lucrand la 

poveste, gasea punctele de legatura. 
Iar cand ajungea intr-o directie buna, 
prefera sa exploreze si alte trasee ale 
personajelor, fara sa iasa totusi din 
caracteristicile lor stabilite.

Jantje sustine ca nu se foloseste 
de nici o reteta atunci cand scrie. 
Singurul lucru de care are nevoie este 
softul de scris, dupa care se apuca sa 
contureze lumea in care personajele 
isi vor desfasura povestea, odata 
cu ele. Legatura dintre lume si 
personaje trebuind sa fie destul de 
puternica, iar fiecare personaj sa se 
fi nascut acolo cu un scop, fara sa fie 
de umplutura. Daca ceva nu merge cu 
povestea, sterge partea respectiva si 
revine la masa de lucru pana gaseste 
o varianta mai buna.

Decizia finala privind inceputul 
povestii cu disparitia unui copil 
serveste scopului de a acomoda 
spectatorul intr-o lume oarecum 
normala ce se va rasturna cu susul 
in jos, asemenea romanului Alice 

in Tara Minunilor, scris de Lewis 
Carroll. Pe langa punctul declansator 
al povestii, disparitia reprezinta si 
unul din elementele ce mentin in 
miscare toata lumea din Winden. 
Atat in trecut, prezent si viitor.

Pentru a face mai citibil scenariul 
pentru producatori, scenarista le-a 
atribuit personajelor cate o litera 
si o cifra in plus, in functie de linia 
timpului din care provin, iar dupa 
sfarsitul celui de-al doilea sezon, si 
din ce lume.

Bo si Jantje au vrut sa raspunda 
tuturor intrebarilor aparute pe 
parcurs si sa inchida toate firele 
narative, intrucat nu au vrut sa isi 
lase fanii nesatisfacuti. Sustinand 
ca datoria unui creator care isi 
pune privitorul sau cititorul pe un 
drum este sa ajunga pana la urma la 
capatul povestii.

Spre deosebire de restul 
productiilor care nu au realizat planul 
sezoanelor, Bo si Jantje au tinut 
sa mearga numai pe trei sezoane. 
Motivul a fost unul cat se poate de 
simplu. Cum si ei urmaresc seriale 
de succes care se intind la nesfarsit, 
au ajuns la concluzia ca sezonul al 
treilea ar fi cel mai potrivit pentru 
livrarea deznodamantului povestii.
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Cea mai grea parte a preproductiei 
a constituit-o alegerea actorilor. 
Fiind un caz special pentru poveste, 

producatorii 
au fost 
nevoiti sa 
caute 72 

de oameni care sa se potriveasca 
perfect descrierilor si trasaturilor 
personajelor. Atat variantele lor 
tinere, cat si cele batrane trebuiau sa 
arate asemanator, dar in acelasi timp 
sa semene si cu bunicii lor.

Repetitiile s-au tinut cu mult 
inaintea filmarilor pentru a-i 
acomoda pe actori atat cu personajele 
lor, dar si pentru a-i integra in 
familile din care aveau sa faca parte 
pentru urmatoarele luni. Cele 150 de 
zile s-au dovedit a fi provocatoare 
atat pentru ei, cat si pentru regizor, 
fiind si prima lui experienta de 
serial. Dupa spusele sale, este mult 
mai extenuanta decat filmarea unui 
lungmetraj.

Actorii si-au putut demonstra 
cu adevarat talentul, intrucat 
numai intr-o singura zi aveau sa 
filmele secvente ce apartineau mai 
multor episoade, care le cereau un 
comportament specific in functie de 
evolutia sau involutia personajelor.

Filmarea a fost facuta in functie 
de locatie, nerespectand ordinea 
cronologica a scenariului. Au inceput 
mai intai cu padurea, dupa care s-au 
mutat la scoala, la sectia de politie si 
la celelalte locatii din serial. Desigur, 
unele locuri din poveste nu exista in 
viata reala si au trebuit facute din 
efecte speciale la montaj. Cum ar fi 
centrala nucleara din Winden sau 
chiar pestera in care tot intra ei.

PRODUCTIA

CONCEPT

Pentru a face din calatoritul in timp 
un lucru si mai interesant, creatorii 

seriei au ales sa joace si cu miza 
destinului. 

Care ne este 
destinul? 

Suntem cu 
adevarat liberi in deciziile pe care le 
luam? Sau au mai avut deja loc, iar 
acum le repetam? Pentru a integra 
toate aceste elemente in conceptul 

povestii lor, Bo si Jantje s-au folosit 
de mai multe toerii bine definite din 

istoria omenirii.
Prima teorie de care se foloseste 

este “the Grandfather Paradox”. Sa 
ne imaginam urmatoarea ipoteza: 
calatoresti in timp, te intalnesti 
cu bunicul tau inainte ca el sa aiba 
copii si il ucizi, rezultand in anularea 
propriei existente. Un trecut pe 
care deja il cunosti nu poate duce la 
acelasi prezent precum un trecut cu 
totul diferit. Teoria respectiva va fi 
si cheia rezolvarii enigmei, insa pana 
atunci o lege cosmica contradictorie 
le fura liberul arbitru al personajelor 
care sunt fortate sa respecte un ciclu 
al evenimentelor deja stabilite. Iar 
orice incercare de a rupe nodul ii va 
duce mai aproape de completarea 
altui ciclu.

Filozoful german, Arthur 
Schopenhauer spunea ca “omul face 
ce vrea, dar nu isi poate predetermina 
vointa”. Acest lucru este redat pe tot 

parcursul celor trei sezoane, atat prin 
actiuni, dar si prin conversatii intre 
variantele tinere ale personajelor si 
variantele mai in varsta. 

Andreas Pietschmann, actorul 
care il joaca pe Jonas din viitor chiar 
compara intr-un interviu lucrurile 
pe care personajele din Dark sunt 
obligate sa le faca fara voia lor cu 
viata actorului, intrucat si el se 
afla in aceeasi situatie si trebuie sa 
respecte indicatiile regizorale bazate 
pe scenariu.

Un alt element important folosit 
in poveste este toeria “Recurentei 
infinite” pe care o inalnim atat la 
vechii egipteni si vechii indieni, dar 
mai tarziu si la filozoful german, 
Friedrich Nietzche. Teoria sustine 
ca tot ce se intampla in Univers s-a 
mai intamplat deja de nenumarate 
ori, iar evenimentele vor continua 
sa urmeze acelasi curs in continuare, 
formand un ciclu infinit.

Insa cea mai importanta teorie de 
care creatorii seriei se folosesc in 
poveste este “relativitatea restransa” 
a lui Albert Einstein. Teoria afirma 
ca timpul si spatiul sunt percepute 
diferit, iar lungimea si intervalul de 
timp depind strict de miscarea celui 
care le observa. Asa a luat nastere 
celebra formula E = mc2 – fiind vorba 
despre echivalenta dintre materie si 
energie.
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Teoria permite folosirea gaurilor 
de vierme in poveste, inclusiv a 
masinii timpului care respecta 
doua coordonate spatiu-timp total 
diferite, legate insa intr-un nod 
despre care voi vorbi imediat.

Creatorii s-au folosit si de 
Triquetra, pentru a impartii 
calatoria in timp in trei dimensiuni 
separate, fiecare plasata la o distanta 
de 33 de ani, una fata de cealalta. 
Avem prezentul din 2019, trecutul 
stabilit in 1986, dar si 1953, cat si o 
portiune din viitor, la 33 de ani dupa 
un anume incident. 

Triquetra este un simbol pagan 
ce dateaza inca din secolul VII. Il 
intalnim atat pe monedele triburilor 
germanice, dar si pe cele vikinge. 
Infatisarea simbolului prezinta un 
nod format din trei bucle separate – 
unul sus si doua jos. Pentru a sfinti 
simbolul si a-i atribui o semnificatie 
mult mai mare in poveste, Bo si 
Jantje s-au folosit de numarul 33 - 
numar a carui origine este sfanta 
in credinta Ortodoxa, intrucat a 
reprezentat varsta Mantuitorului 
Iisus Hristos in momentul rastignirii 
lui pe cruce.

Continuand cu simbolistica 
crestina, acestia merg pana la 
“Geneza” din Biblie prin includerea 
a doua personaje ce poarta numele 
lui Adam si al Evei - amandoua fiind 
nascute din suferinta, asemanatoare 
celei biblice din momentul alungarii 
din Rai.

Serialul tine sa prezinte toate 
personajele importante inca din 
primul episod al sezonului. Cum 

sunt multe, 
spectatorul 
poate fi 
d e r u t a t 

incercand sa retina prea multe nume 
si fete, din ce familie fac parte si 
care e scopul lor. Mai ales atunci 
cand urmatoarele episoade prezinta 
si variantele lor atat din trecut sau 
viitor. Pentru a va face vizionarea 
mai placuta, am decis sa va prezint 
o structura a celor patru familii: 
Kahnwald, Nielsen, Doppler si 
Tiedemann.

Familia Kahnwald

Din familia Kahnwald face parte 
insusi protagonistul serialului, 
Jonas. Viata lui Jonas este data peste 
cap inca de la inceputul naratiunii, 
odata cu sinuciderea tatalui sau. 
Lucru care il va macina pana la 
aflarea adevarului, care il va arunca 
pe un drum gresit. Pe langa acest 
lucru, intervine si disparitia fratelui 
mai mic al Marthei Nielson – fata de 
care Jonas este indragostit, dar care 
este cuplata cu cel mai bun prieten al 
sau, Bartosz Tiedemann.

Dragostea este un element cheie 
in poveste, iar creatorii o arata 
nu numai dintr-o perspectiva 
romantica, ci si dintr-una generala. 
Intrucat o legatura puternica aduce 
cu ea o suferinta mult mai mare, 
iar suferinta impinsa de dragoste 
reprezinta si originea tuturor 
evenimentelor din Dark.

Al doilea personaj din familia 
Kahnwald este Hannah, mama lui 
Jonas si sotia raposatului Michael 
Kahnwald. Inclusiv Hannah sufera 
din dragoste, intrucat imediat 
dupa pierderea sotului devine 
amanta lui Ulrich Nielsen, de care 
era indragostita inca din copilarie. 
Cum fiecare personaj din Dark 
are propriul lui destin de urmat, 
al Hannei este cel al suferintei, 
lipsindu-i afectiunea romantica a 
barbatilor de care este indragostia.
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Familia Nielsen

Ulrich Nielsen, politist, sot 
iubitor, tata a trei copii, isi inseala 
nevasta cu Hannah fara ca aceasta 
sa stie. Viata ii este zdruncinata 
din momentul in care fiul cel mic, 
Mikkel, dispare fara urma. Ulrich 
incepe astfel o ancheta si face tot 
posibilul sa il gaseasca. Motivul 
pentru care a decis sa intre in politie 
a fost alimentat de incompetenta lui 
Egon Tiedemann pe care o aratase 
in urma cu 33 de ani la disparitia 
fratelui sau, Mads Nielsen. Istoria 
se repeta inca o data cu Mikkel, iar 
Ulrich cauta disperat o rezolvare, 
ajungand sa incalce si legea.

Katharina Nielsen, sotia lui 
Ulrich, dar si directoarea scolii din 
Winden, face tot posibilul sa se 
imparta intre cele doua lumi: cea in 
care are grija de familia sa, dar si cea 
creata dupa disparitia lui Mikkel. Ca 
si Hannah, a fost atrasa de Ulrich 
inca din copilarie, cu care ajunge sa 
aiba copii.

Martha Nielsen, fiica celor doi este 
si ea macinata de un conflict intern. 
Cu toate ca este indragostita de 
Jonas, se cupleaza cu Bartosz dupa 
absenta lui de cand cu sinuciderea 
tatalui sau. Cu toate ca iubirea dintre 
ei este puternica, in acelasi timp este 
si imposibila. Jonas amintindu-i 
constant ca ei doi sunt o greseala a 
existentei, o eroare in matrice, dar 
in acelasi timp considerand ca ar fi 
cuplul perfect intr-o lume normala.

Ultimul membru al familiei cu o 
importanta mare in poveste este 
chiar Mikkel. Inca de la inceputul 
povestii, creatorii ne familiarizeaza 
cu un amanunt care va constitui 
piatra de temelie a seriei. Mikkel ii 
prezinta un truc de magie lui Ulrich, 
explicandu-i ca rezolvarea nu consta 
in locul obiectului, ci in timpul 
nevoit mutarii dintr-un loc in altul. 
Asadar, si pentru Mikkel, intrebarea 
nu este unde se afla in momentul 
disparitiei, ci cand se afla?

Familia Doppler

Familia Doppler este alcatuita 
din Charlotte, Peter, cele doua 
fiice ale lor, Franziska si Elisabeth, 
dar si bunicul lor nebun, Helge. Ca 
si in celelalte familii, si aici avem 
probleme. Charlotte este prinsa in 
acheta pe care o desfasoara alaturi 
de colegul ei, Ulrich, pentru a-i 
gasi atat fiul, dar si celalalt copil 
disparut. In timp ce Peter o inseala 
pe Charlotte cu un travestit.

Neglijenta celor doi parinti o 
transforma pe Franziska, fiica mai 
mare, intr-o traficanta de droguri, 
care isi ascunde banii stransi cu 
speranta ca intr-o buna zi sa plece 
definitiv din Winden. Durerea 
provocata de certurile parintilor 
o impinge in bratele lui Magnus 
Nielsen, care ii tot dadea tarcoale de 
ceva vreme.

Helge este si el un pion important 
in desfasurarea ciclului, in special 
la inceput. Firul lui narativ, ca si 

celelalte, va fi explicat pe parcursul 
povestii, aratand atat felul in care 
ajunge asa, dar si rolul lui in cele ce 
urmeaza. Helge are si un tic verbal, 
repetand la nesfarsit propozitia “se 
va intampla din nou” – fiind astfel 
si o referinta din Twin Peaks atunci 
cand spiritul malefic al lui Bob isi 
gasea o noua victima.

Familia Tiedemann
Ajungem in cele din urma la 

familia Tiedeman, alcatuita din 
Aleksander, Regina si copilul lor, 
Bartosz. In trecut, familia lor era 
mai numeroasa, considerandu-i 
si pe Egon Tieddeman, bunicul 
Reginei sau chiar Claudia, mama 
ei – care este disparuta de mai bine 
de 33 de ani din viata lor. De atunci, 
Aleksander devine seful centralei 
nucleare din Winden, luandu-i locul 
Claudiei imediat dupa disparitie. El 
fiind unul din “gardienii” substantei 
capabile de a forma o gaura de 
vierme.
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Directorul de imagine, Nikolaus 
Summerer se cunostea cu regizorul 
inca din perioada de studentie. 
Au lucrat impreuna la diferite 
scurtmetraje si de atunci si-au dat 

seama ca au 
aceleasi gusturi 
in materie 
de filme, 

pornind de la regie si ajungand 
pana la imagine. Pastrand legatura 
si dupa terminarea facultatii, au 
continuat sa lucreze si la primele lor 
lungmetraje.

Bo il atentionase pe Nikolaus 
ca serialul se va numi Dark, iar 
imaginea trebuia sa reflecte titlul 
prin cadrele desaturate si culorile 
reci, dar si prin subexpuneri in 
unele cazuri. Cum au filmat toamna, 
directorul de imagine s-a folosit 
mult de vremea mohorata si ploioasa 
pentru a reda atmosfera ceruta 
de regizor. Inclusiv la interioare 
se foloseste de lumina difuza care 
intra prin ferestre pentru a mentine 
atmosfera apasatoare.

Colorizarea a suferit mai multe 
modificari pe parcursul celor trei 
sezoane. In primul sezon, Nikolaus 
a vrut sa aiba doar un singur stil 
cromatic, iar orice schimbare in 
plus se putea realiza prin lumina si 
culoarea ei. Lucru pe care il si face 
ca sa diferentieze celelalte linii 
ale timpului. Daca in prezent se 
foloseste de tonuri de culori reci, 
trecutul din anii ‘80 este redat prin 
culori mai calde si mai saturate. In 
timp ce anii ‘50 capata o nuanta 
neutra, fara saturatia anilor ‘80.

Echipamentul oferit de ARRI din 
Germania consta atat in camera de 
filmat, cat si in luminile LED, dar si 
in echipamentul de grip. Nikolaus a 
testat atat o camera Alexa 65, dar si 
o Alexa Plus pe mai multe distante 
focale pentru a intelege avantajele si 
dezavantajele aparatelor. Paduricea 
din spatele depozitului a constituit 
locul perfect pentru testarea 
diverselor obiective si felul in care 

reactionau in functie de intensitatea 
luminii, dar mai ales cum redau 
profunzimea de camp in contact cu 
un subiect uman.

Una dintre probe a fost facuta 
chiar pe ploaie cu un angajat al celor 
de la ARRI. Acesta purta o pelerina 
galbena care, de atunci, a devenit 
si pelerina de ploaie a personajului 
principal, Jonas.

Setul de obiective alese de 
operator au fost cele Ultra Prime. 
Fiind concepute sa cuprinda multa 

informatie in cadru, acestea fusesera 
calibrate pentru un format de super 
35mm. Nu se gandise nimeni ca vor 
fi folosite pe un format mai mare. 
Sistemul lor optic le permite sa 
focalizeze si sa delimiteze subiectul 
de fundal printr-o profunzime de 
camp diferita de celelalte obiective. 
Preferata lui a fost lentina de 65mm, 
intrucat se aseamana formatului 
mediu de fotografie, comparativ 
cu al unui aparat Hasselblad cu un 
obiectiv de 85mm.

Dark duce mai departe conceptul 
orasului mic si plin de rele din Twin 

Peaks, insa in 
locul laturei 
s uprarea l i s te , 
D a r k 
i m b r a t i s e a j a 

una stiintifica, traversand spatiul 
si timpul cu ajutorul gaurilor de 
vierme si a masinii timpului.

Este un serial care reuseste sa 
puna pe gand spectatorul prin 
diferitele teme filozifice despre 

viata si moarte pe care le prezinta, 
iar pentru a fi inteles in totalitate, 
ca orice productie artistica, necesita 
mai multe vizionari.

Fiind si primul serial german 
distribuit la nivel global, Dark 
ne demonstreaza ca nu numai 
americanii sunt capabili de a 
produce povesti interesante si ca 
producatorii, cum sunt cei de la 
Netflix, ar trebui sa caute peste tot 
in lume cineasti capabili de a spune 
povesti de calitate.

IMAGINE

CONCLUZII
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TU independenta, auto - multumita si sigura! Dar totusi singura? De ce singuratatea?

TU, IDEALA!

TINUTA IDEALA pentru

O FEMEIE SINGURA SI INDEPENDENTA! 

TU INDEPENDENTA SI SIGURA! Doar pentru ca stii ce vrei si doar pentru ca el 
inca nu te - a gasit! Dar nu pentru ca vrei sa fii egala barbatului, nu! Tu iti atribui 
doar functii feminine! Esti o femeie independenta pentru ca ai o experienta de viata. 

DE CE SINGURATATEA?

O femeie sigura, in siguranta, multumita si independenta, nu se sperie de 
singuratate! Ea poate trai si fara un barbat, deoarece ea are timp sa aleaga, si un 
nivel care ii permite sa aleaga ceea ce este mai bun pentru ea.

O femeie singura, independenta, este puternica si intelege foarte bine cata iubire 
are in interiorul sau si cat de 
multa iubire are de oferit. O 
astfel de femeie nu alearga 
dupa un barbat, deoarece ea 
stie care sunt telurile ei. Devii 
o astfel de femeie, in momentul 
in care iti inveti lectiile vietii si 
depasesti obstacolele. Atunci 
cand devii Pura!!!

Daca Dumnezeu te vrea 
cu adevarat fericita, atunci 
drumul vietii tale va fi cu 
caderi si ridicari, si plin de 
obstacole. Pentru a fi cu 
adevarat fericita, Ai nevoie de 
experienta de viata! Atunci, Tu 
vei sti ce vrei si ce barbat cauti!

TINUTA IDEALA PENTRU O FEMEIE INDEPENDENTA, SIGURA SI 
SINGURA!

TU puternica ! TU sigura! TU singura! Trebuie sa te simti ca o faptura incantatoare 
ce esti. Imbraca- te ca sa te distrezi, nu ca sa impresionezi pe cineva!

T e x t  :  M i r e l a  N o v a k

INSPIRATIA IDEALA 
PENTRU O FEMEIE 
INDEPENDENTA SI 
SINGURA: Jennifer  

Aniston!

Stilul ei clasic accentueaza 
LOOK - ul ei formidabil. Ea este 
un simbol al fetei ostile si singure 
(nefericita in dragoste). Daca ea 
este un exemplu de singuratate si 
nefericire, atunci toate ar trebui 
sa strigam sa fim singure.
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Jeans : mulati sau opteaza pentru modelul 
classic. Daca nu ai chef de jeans, poti alege 
colantii.

Rochie : mulata sau usoara cu un imprimeu.

Top: lejer, prefer din matase.

Haina : trench , obligatoriu in garderoba 
ta.

Incaltaminte : cizme pana la genunchi sau 
peste genunchi. Cizmele trasnet transmit 
imediat mesajul “Agata-ma”.

Accesorii : o bratara amuleta pentru energii 
pozitive (recomand o bratara quartz - 
piatra iubirii). Cercei rotunzi uriasi sau 
care atarna pentru ca adauga stralucire.

Lenjeria : iubeste lenjeria intima, nu uita! 
Iti da siguranta de sine si senzualitate.

CE AR TREBUI SA PORTI . . .

Tinuta cate 
o recomand 
f e m e i l o r 
puternice si 
singure este 

Catsuit, adica tinute 
mulate si o atitudine 
plina de mister. 
(exemplu de tinute 
aveti in fotografii). 
Vei atrage si vei reda 
multa senzualitate, in 
primul rand pentru 
tine. 

EXERCITIU SI 
TERAPIE STILISTICA 

DIN PARTEA MEA 
PENTRU TINE:

1 Ofera - ti o cafea deosebita!
2 Incearca un nou LOOK 
(misterios si senzual, nu 

vulgar)!

descopera- ti senzualitatea si frumusetea!

S
f a

t u
l  

d e s i g n e r u l u i  M
i r e

la N
ovak

TE VEI  S IMTI FORMIDABIL!

Pentru ca, VA IUBESC! 

O PRIMA REGULA, 
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COOL
CELE MAI

Sezonul de toamna este un bun prilej pentru un refresh al garderobei. Dupa un acest refresh, vei sti 
exact cu ce piese ramai in acest sezon, iar apoi  te gandesti la un viitor shopping.

Recomandarea mea este sa va faceti o lista cu piesele de care aveti nevoie pentru sezonul de toamna, 
iar dupa ce vei avea clar trasat o lista cu viitoarele voastre achizitii, puteti sa mergeti la shopping.

Prin urmare, am pregatit pentru voi, un top 5 cu cele mai cool piese vestimentare,
pe care puteti sa le alegeti in acest sezon.

ACHIZITII ALE SEZONULUI DE TOAMNA

TOP 5

Detalii de stil cu Andreea Popescu

G E A C A  D I N  D E N I M
Aceasta piesa vestimentara este 
preferata mea, imi place sa o  recomad 
de fiecare data cand am ocazia, 
deoarece este o piesa versatila, pe 
care o puteti purta foarte usor cu o 
pereche jeansi si conversi, intr-o zi de 
weekend.

T R E N C H - U L
Va recomand sa purtati trench-ul ziua cu o 
pereche de conversi, un T-shirt si o pereche 
de jeansi, iar seara la o iesire cu prietenii 
puteti schimba T-shirt-ul cu un top si 
conversii cu o pereche de pantofi.

1 2
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O  P I E S A  V E S T I M E N T A R A   D I N  P I E L E
Recomand sa purtati in acest sezon, o piesa din piele pentru un efect 
glam.Puteti opta pentru o rochie din piele sau o pereche de pantaloni 
din piele, ideal ar fi sa nu  alegeti negru, sa alegeti ceva colorat (puteti 
opta si pentru o piesa din piele intr-o nuanta pastelata).

S A C O U L
In acest an se pune foarte mult accent pe o silueta feminina, de aceea 
va recomand sa va achizitionati un sacou oversive,  pe care sa-l purtati 
cu o centura in talie.

M I D I  D R E S S
Imi place sa recomand in acest sezon 
rochia midi. Este o varianta potrivita 
pentru birou sau pentru weekend.

Puteti opta pentru o varianta cu 
umeri proeminenti , intr-o culoare 
neutra, pe care sa o accesorizati 
corespunzator.

See you next time,
A n d r e e a

3

4

5
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MODA ACUM
AVA N D  M A S C A  -  A C C E S O R I U  O B L I G AT O R I U,  C U M  N E  I M B R A C A M ?

C U  S I G U R A N TA 
M A S C A  D E 

P R O T E C T I E ,
doar ca acum, cand lucrurile au 
inceput sa intre intr-o oarecare 
normalitate, poate unele dintre noi 
cer ajutorul: aminteste-mi cum sa 
ma imbrac! Nu s-a schimbat nimic 
pana in momentul de fata, moda nu 
s-a reinventat pe parcursul perioadei 
de izolare, doar ca lucrurile au 
stagnat intr-o oarecare masura.

Dulapurile noastre au fost doar 
putin deranjate in cautarea acelor piese 
vestimentare confortabile de purtat prin 
casa si imprejurimi.
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Vremea ne permite inca sa purtam 
un top decupat, iar daca ai mai multe, 
poti alege in functie de temperatura; o 
geaca denim sau blazer peste, reprezinta 
optiuni de luat in calcul. Mai adecvata 
anotimpului poate fi combinatia dintre 
un top traditional si o pereche de blugi 
drepti sau usor evazati cu talie inalta.

O rochie - fie ca e lunga sau scurta 
reprezinta o alegere inspirata oricum, 
practica si usor de asortat cu accesoriile. 
Adecvata acestei perioade este rochia tip 
prairie care poate fi combinata foarte 
bine cu o pereche de tenisi, bocanci de 
lupta pana la tocuri kitten; totul este 
despre lungime si LOOK-ul pe care vrei 
sa il adopti.

Daca nu esti o iubitoare de imprimeuri - 
fie florale, abstracte sau nu iti plac culorile, 
poti opta pentru un LOOK total negru. 
Daca vei avea optiuni inspirate, vei avea 
parte de un LOOK fluid, iar in situatia in 
care consideri ca este prea monoton, poti 
opta pentru piese vestimentare cu ceva 
insertii argintii, aurii, desene discrete sau 
accesorii in culori neutre pentru a pastra 
aspectul dorit initial.

Cat timp ne mai permite temperatura, 
putem avea ca optiune demna de luat in 
considerare, pantalonii scurti, fie ca sunt 
pana sub fund sau pana sub genunchi. 
Ii poti asorta cu o gama variata de 
incaltaminte, asta in functie de LOOK 
-ul pe care vrei sa il adopti sau ce ai in 
garderoba. Partea practica vine din faptul 
ca acest articol il poti purta si prin casa 
fara nicio problema.

Dar iata ca a venit si momentul in 
care trebuie sa ne intalnim cu anumite 
persoane, sa ne reluam viata din 
punctul in care am facut pauza si sa ne 
refamiliarizam cu arta de a ne imbraca si 
a ne potrivi piesele vestimentare. Daca te 
simti cumva confuza sau ai un sentiment 
ciudat, nu iti face probleme, deoarece nu 
esti singura persoana in aceasta situatie si 
orice ai alege, nu trebuie sa uiti de masca 
de protectie!



48  www.famost.ro  octombrie 2020

M o d a

Realitatea virtuala
in MODA

Prada

Prada

Prada

umparaturile in realitatea 
actuala, toate manifestarile si 
evenimentele de actualitate 
specifice modei, digitalizarea 

hainelor, toate acestea pot parea dintr-un 
film SF, dar ele sunt reale si reprezinta 
instrumentele cu care marcile care activeaza 
in domeniul modei si a celor tangentiale, 
incearca pe viitor sa supravietuiasca. Pentru 
cei care sunt implicati in lumea digitala, 
toate aceste lucruri si noutati reprezinta 
o normalitate, lumea analogica fiind pusa 
in situatia de a ajunge din urma tot ce 
inseamna digitalizare. Industria modei 
impreuna cu toti cei implicati, au fost 
fortati de pandemie sa se adapteze noii 
normalitati, iar tendinta generala a fost 
sa puna STOP activitatii intr-o mai mare 
sau mai mica masura, pana in momentul 
in care situatia se va clarifica. Iar industria 
modei este ceva care a continuat in formula 
clasica de la an la an, de la un sezon la altul, 
evolutia tehnologica neputand interveni 
in acest format traditional, nestingherit de 
nimeni si de nimic. Pana acum.

Aparitia pandemiei a oprit modalitatile 
traditionale prin care casele de moda isi 
prezentau colectiile, acestea nebucurandu-
se de prezenta vedetelor, a editorilor si a 
cumparatorilor din intreaga lume, cele 
4 orase - Paris, Milano, Londra, New 
York - aratandu-si limitele in fata unei 
situatii inedite. Iar necunoscuta cu care se 
confrunta marile case de moda are legatura 
cu modul in care isi vor prezenta colectiile 
si inovatiile, in situatii de restrictie si 
distantare sociala.

C
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Ce s-a facut pana in acest moment a 
fost digital, iar cei care au fost pregatiti 
din timp si au tinut pasul cu tehnologia 
au fost cei mai castigati, indiferent ca au 
fost prezentate colectii prin intermediul 
platformelor online, prin intermediul 
filmelor scurte. Doar ca, multe din 
prezentari sunt minunate prin modul in 
care au fost realizate, prin vedetele prezente 
si este frumos sa te lasi cuprinsa de fantezie; 
dar ce facem in lumea reala? Cum poate 
cineva care adora hainele de calitate sa 
dea o suma considerabila pe haine, daca 
nu simte materialul? Digitalizarea inca 
nu ne-a adus o astfel de tehnologie care 
sa suplineasca si aceste minusuri. Insa, 
anumite case de moda mari, au creat rochii 
de marimea papusilor, care au aceeasi 
tesatura, se simte la fel si este proportional 
ca dimensiune, pentru a le trimite acasa 
celor ce isi doresc o achizitie deosebita si 
care sa le satisfaca dorintele.

Chiar si inainte de pandemie, multe case 
de moda testau noile tehnologii pentru 
a crea o experienta cat mai apropiata de 
realitate si a fi cat mai aproape de clienti. 
Astfel, exista anumite case de moda care 
au folosit serviciile Google pentru a oferi 
consumatorului experiente virtuale 3D 
cat mai aproape de realitate, in marime 
naturala si avand cele mai mici detalii, 
totul pentru a fi cat mai aproape de 
experienta din magazin. Brandurile mari 
sunt constiente ca concurenta este din 
ce in ce mai acerba si ele trebuie sa ofere 
solutii cat mai complete pentru a-si pastra 
clientii aproape sau chiar sa aduca altii prin 
modalitati inedite de a-i atrage.

O alta tendinta surprinzatoare pentru 
multi, poate fi combinatia dintre moda si 
jocuri, doua lumi care impartasesc elemente 
esentiale supravieturii si progresului. In 
timp ce moda se joaca, este strategica, 
competitiva, jocurile ofera spectacol, 
fantezie, exprimarea propriei personalitati 

prin modul de manifestare de sine. 
Anumite jocuri pot oferi o interactiune 
unica si incredibila prin angajamentul pe 
care il ofera, prin etalarea propriilor povesti 
si a crearii unei comunicari intr-un mod 
care pana in zilele noastre nu a fost posibil. 
Si cel mai bun exemplu este cel al jocului 
Animal Crossing: New Horizons lansat 
de Nintendo in martie a.c. si care prin 

intermediul modalitatii de joc, a atras 
nume mari din moda ca Marc Jacobs si 
Valentino, care au ales sa investeasca si sa 
„imbrace” personajele din joc.

Mai mult, se pare ca aproape 60% 
din cei care se joaca pe telefoane sunt 
femei - conform statisticilor, ceea ce poate 
fi un factor foarte important de luat in 
considerare de toata lumea modei. Modul 
in care sunt realizate jocurile ca grafica, 
ne introduc in lumea modei, combinand 
aspectul normal al jocului cu cumparaturile 
si moda de lux. Iar daca nu era de ajuns 
aceasta combinatie dintre moda si jocuri, 
trebuie stiut ca sunt case de moda care au 
inceput sa lanseze jocuri, in mod deosebit 
online, in care jucatorul are posibilitatea 
de a explora lumea marcii respective si 
pe masura ce evolueaza, primeste diverse 
recompense.

Este foarte important in continuare 
ca brandurile de moda sa investeasca in 
tehnologie si sa ofere o experienta completa 
inainte de a achizitiona produsul respectiv, 
simularile virtuale fiind in centrul atentiei. 
Si este un lucru foarte bun, deoarece casele 
de moda nu vor mai risipi resurse pentru 

probe, prezentari si teste, reducand astfel 
deseurile. Iar tendintele oamenilor si cele 
din lumea virtuala se indreapta spre „a 
incerca inainte de a cumpara”, lucruri care 
vor schimba total modul de desfasurare 
si evolutie a modei. Se va ajunge probabil 
la a-ti proba rochia care iti place si sa tii 
cont de culorea pielii, inaltime, ce porti 
in picioare de obicei, etc. Nu vei imbraca 

prima data tu personal tinuta, dar avatarul 
tau da si in functie de acest lucru, vei hotari 
ce faci pe mai departe.

Cel mai probabil, in viitor, toate 
manifestarile modei fie ca sunt de amploare 
sau mai putin, vor trata digitalul in egala 
masura cel putin, atat pentru a deveni 
mai accesibile, cat si pentru face cunoscut 
evenimentul, colectiile, etc. Pana la urma, 
chiar daca pandemia ne-a afectat pe toti, 
pentru brandurile din lumea modei este un 
bun prilej de a reflecta asupra viitorului si a 
directiilor in care vor merge.

Si de ce sa nu fim realisti: trebuie sa luam 
in calcul ca poate va fi mult mai important 
in viitor cum ne imbracam avatarul, decat 
pe noi insine si chiar daca pare ca e un 
viitor destul de indepartat de tine, sunt 
sanse mari sa fie mai aproape decat crezi! 
Aceasta perioada a accelerat puternic 
procesul de imbinare a vietii normale cu 
cea digitala, trebuie doar sa lucram la o 
acceptare din partea noastra, la construirea 
solida a prezentei noastre in digital. Trebuie 
sa fim pregatiti nu sa ne uitam la ecran, ci 
sa pasim dincolo de el!
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CUM SA TE 
IMBRACI
CA UN 

MODEL (I)
Moda cucereste multa lume si de multe ori ne visam in locul actorilor 

din aceasta mare industrie, fie ca vorbim de designeri, modele care 

prezinta haine, pana la stilisti, makeup artisti, . . . 

Fie ca iti doresti un LOOK mai simplu sau dimpotriva 
elegant, sofisticat, vei avea posibilitatea in urmatoarele 

randuri, sa faci cunostinta cu sfaturi elementare, mici secrete, 
pentru ca tu sa te simti bine in pielea ta.

Poti incerca un LOOK intr-o culoare monobloc, un blazer 
sau o geaca, un top sau un pantalon creion, jeansii reprezinta 
mereu o varianta de luat in calcul, la fel ca accesoriile, pe care 

trebuie sa le iei in considerare.
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CE AR FI FOST DACA AS FI FOST EU 
IN LOCUL EI? - e o intrebare care e pe buzele 
multor fete care se uita la o prezentare de moda, 
care vede un editorial. Mai adaugam in aceasta 
ecuatie si retelele sociale care incanta prin 
fotografii despre o cariera sau o viata perfecta 
(chiar daca stim ca nu e asa!) si ravnim si mai 
mult la o viata ca in filme. 

Doar ca viata nu ne ajuta mereu in privinta 
dorintelor noastre, astfel ca putem aduce ce 
vedem pe ecrane in viata noastra reala prin 
intermediul unor ajustari. Iar hainele si atitudinea 
cu siguranta te vor ajuta sa fii asa cum iti doresti: 
trebuie doar sa te concentrezi pe ceea ce vrei, sa 
te informezi si sa fii gata de schimbarile care vor 
aduce in prim plan, cea mai buna versiune a ta!

Iar daca vrei sa arati ca un model, trebuie sa 
stii ca oricine poate face asta, trebuie doar sa iei 
in considerare forma corpului, aspectul, sa alegi 
tinuta potrivita, accesoriile si machiajul care sa iti 
defineasca intregul aspect.

Un prim pas ar fi acela de a gasi o persoana care 
sa te inspire si nu trebuie sa fii exact ca ea sau 
sa o imiti! O personalitate publica, o vedeta sau 
in cazul de fata - un model cunoscut - te poate 
influenta in cel mai bun mod sa iti modifici/ 
actualizezi garderoba, in asa fel incat sa iti 
conturezi propriul stil vestimentar. A urmari 
tendintele din moda, designeri, spectacole de 
moda, in general tot ce implica aceasta mare 
industrie, reprezinta plusuri mari pentru tine in 
atingerea acestui scop.

Poarta o tinuta simpla: alb sau negru din cap pana in picioare, 
dar nimic sofisticat! De cele mai multe ori, modelele poarta un 
outfit simplu si curat, fara insertii extra de culori si/ sau accesorii. 
Scouterii iubesc astfel de LOOK-uri, acesta putand fi unul din 
motivele unei tinute elementare si mai mult, modelele au educatie, 
nu vor sa atraga atentia sau sa iasa in evidenta.

Ai putea merge pe un blazer negru, tricou si o pereche de blugi 
skinny (toate de culoare neagra). Daca vrei ceva 
mai feminin, imbraca-te cu o rochie simpla cu croi 
drept, maneci trei sferturi si cusaturi minime. O 
alta tinuta simpla este cea alcatuita dintr-o pereche 
de blugi skinny dintr-un material usor, un tricou 
alb si un cardigan dintr-o nuanta pastelata.

O geaca pe corp este o achizitie foarte buna din 
multe puncte de vedere. Este foarte important sa 
ti potriveasca foarte bine, iar daca iti place foarte 
mult, mergi cu ea la un croitor pentru a ti potrivi 
perfect! Materialul nu este atat de important in 
acest caz, dar o geaca din piele este perfecta.

Daca iti doresti un LOOK deosebit, poti combina 
o fusta mini neagra, un top negru tip tank si o geaca 
neagra pe corp. Completeaza-ti tinuta cu o pereche 
de cizme negre lungi!

Un aspect mai baietos se poate obtine printr-o 
pereche de pantaloni negri pana la genunchi si un 
tricou negru; o geaca din piele peste, iti completeaza 
outfit-ul.

Vrei un LOOK chic? O pereche de pantaloni tip 
creion albastru inchis in combinatie cu un tricou 
negru si un blazer negru deasupra este tot ce iti 
trebuie. Completeaza-ti aspectul cu o pereche de 
pantofi sport negri sau tip oxford.

Daca iti doresti sa iti dezvalui forma corpului, 
poti merge pe o combinatie intre blugi skinny 
decupati si botine, asta daca vrei picioare mai lungi. 
O astfel de pereche de blugi arata mai casual daca 
nuanta este una deschisa si colorata, iar negrul iti 
poate „scurta” sau „alungi” picioarele, in functie de 
accesorii.

Daca iti doresti un LOOK casual, combina o 
pereche de blugi skinny negri cu o bluza neagra si 

conversi negri. Un blazer viu colorat sau o camasa in carouri iti 
completeaza perfect aspectul; camasa sau blazerul trebuiesc lasate 
deschise.

Daca iti place stratificarea, dupa ce ai imbracat blugii negri 
skinny, incalta o pereche de pantofi sport colorati si o bluza la fel! 
Pe deasupra, mergi pe un cardigan sau pardesiu, la care adaugi o 
esarfa sau chiar si doua.

Daca eleganta este definitia ta, mergi pe o combinatie dintre 
blugi skinny negri, o bluza draguta si un cardigan intr-o culoare 
contrastanta. Esarfa de matase nu trebuie sa lipseasca, iar geanta 
de mana si botinele negre iti completeaza LOOK-ul.

IMBRACAMINTEA

De retinut!

Saptamanile modei pentru femei 
se tin in februarie si septembrie/ 
octombrie, iar pentru barbati in 

ianuarie si iunie/ iulie!
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Moda si barierele de gen

Nu stim cum va arata 
moda in viitor, dar cu 

semnalele si tendintele 
actuale, la care adaugam 

puternica digitalizare, 
putem cel putin sa intuim 
sau sa discutam pe baza 

acestui  subiect.

oda evolueaza in 
directii mai putin 

anticipabile de catre un 
iubitor simplu de moda, 
dar privind per ansamblu 
si urmarind indeaproape 
fenomenul fashion, orice 
poate parea bizar la prima 
vedere este cat se poate 
de natural, o evolutie cat 
se poate de fireasca.

M
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mult mai veche, avandu-si originea in viata de cuplu, 
cand oricare dintre parteneri imbraca anumite piese 
vestimentare ale celuilalt.

Partea buna este aceea ca lumea per total accepta 
genul in moda ca ceva nedefinitoriu si toate 
aceste miscari sunt legate de evolutia societatii per 
ansamblu. Iar a gandi moda ca pe un gen neutru 
inseamna o reducere a productiei de imbracaminte 
inutila si concentrarea pe piesele atemporale, care pot 
fi ulterior stilizate in functie de varsta si dorinta.

Fiecare om crede in individualitate in primul 
rand, de aceea, cand se gandeste la designul unei 
haine, nu are in minte sexul masculin sau feminin; se 
concentreaza pe forma finala si cum ar trebui sa stea 
bine pe el. Designerii insisi fac haine avand ca scop 
crearea lor in asa fel incat sa se simta confortabile si 
sa-ti ofere eleganta pe care o doresti, fara a te gandi 
daca e de barbat sau femeie! Sa te afli in situatia in 
care iei camasa partenerului si iesi pe usa, simtindu-
te tu insuti in largul tau!

Exista anumite opinii circumspecte in ceea ce 
imbracamintea neutra, plecand de la premisa ca 

este dificil sa concepi o anumita haina care sa 
se potriveasca formei corpului fiecaruia dintre 
doritori. Doar ca in realitate, nu exista diferente 
atat de mari in constructia unei piese, dupa cum 
cred majoritatea celor ce nu cunosc procesul de 
creatie. Cei care se ocupa de aceste aspecte, cu 

siguranta au multe lucruri in vedere atunci cand 
creeaza o piesa vestimentara neutra, elemente la care 
nici nu s-ar gandi vreodata un iubitor de moda sau 
un simplu purtator. Mai mult, creatorii de moda sunt 
mereu in cautarea unor solutii cat mai inovatoare in 
ceea ce proiecteaza.

Imbracaminte neutra, masculina sau 
feminina - nu conteaza, atat timp cat 

incapi in ea si te simti confortabil. 
”Imbraca-te cu ceea ce iti place!” - 

aceasta ar trebui sa fie de acum, 
REGULA VESTIMENTARA 
NUMARUL 1!

Cele mai reprezentative nume din moda 
internationala stiu un lucru sau putem sa ii 
zicem si secret: pentru a evolua in aceasta 

efervescenta industrie, nu trebuie sa tii cont de reguli! 
Pentru restul persoanelor care doar consuma moda, 
acest aspect are anumite restrictiile sale, in functie de 
fiecare in parte si de context. Ti se vede lenjeria in 
tinuta pe care o porti? Imprimeuri leopard roz? De 
ce nu, pana la urma? Si mergand pe aceasta filosofie, 
poate fi chiar surprinzator ca putem face distinctia in 
anumite cazuri daca imbracamintea este de femeie sau 
de barbati. Fashion icon-urile cu siguranta nu sunt 
interesate de acest aspect; poarta ce vor, indiferent de 
scopul pentru care o fac!

Si sunt numeroase exemple de modele cunoscute/ 
vedete masculine si feminine (Kate Moss, Kim 
Kardashian, Naomi Campbell, Harry Styles) 
care au prezentat haine de sex opus, 
tocmai pentru sparge barierele 
genurilor, asta ca sa nu mai vorbim 
de prezentarile obisnuite. In plus, 
multi designeri au realizat colectii 
capsula sau au introdus in multe din 
prezentari haine purtabile atat de femei 
cat si de barbati. Iar aceasta imbracaminte 
fara sex aflata acum la inceputuri, se pare 
ca reprezinta viitorul in moda sau o parte 
semnificativa din ea. Exista case de moda 
care au aceleasi piese vestimentare atat la 
barbati cat si la femei si pana la urma o 
haina frumoasa este o haina frumoasa, iar 
daca iti sta bine, asta e tot ce conteaza!

Se observa in acelasi timp si o 
schimbare de perceptie vizavi de moda 
si tot ce vine din partea ei, hainele 
fiind purtate de ambele sexe, mult mai 
confortabile. Oricine se pOate exprima 
astazi prin ceea ce pOarta! E mult mai 
distractiv atunci cand se sterg granitele 
dintre sexul feminin si masculin, iar daca 
e sa ne uitam in urma, aceasta tendinta este 

. . .  lumea per total accepta genul in moda ca ceva nedefinitoriu .. .

. . .  in realitate, nu exista diferente atat de mari in constructia unei piese, 
dupa cum cred majoritatea celor ce nu cunosc procesul de creatie.
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perioada de izolare dar 
si cea de dupa, ne-au 

cam dat planurile peste 
cap in multe privinte, iar 
auto restrictionarea in 
privinta cumparaturilor 
nu ne-a placut multora 
dintre noi, dar poate ca e 
mai bine sa fim precauti. 
Nevoia de cumparaturi 
si emotia declansata de 
achizitionarea unui nou 
articol sunt de neinlocuit 
si cu toate acestea, ce ai f i 
putut sa cumperi in aceasta 
perioada? Ce articole 
vestimentare? Pentru ce 
ocazie? Unde sa le porti?

Chiar daca te afli in situatia 
fericita ca viata ta profesionala 
acum sa arate la fel ca inainte 
sau dimpotriva - esti la polul 
opus, geanta de mana reprezinta 
accesoriul vestimentar care iti 
completeaza tinuta, iti defineste 
mai bine outfit-ul si este si practica. 
Un accesoriu binevenit in aceasta 
perioada, in conditile in care, 
inainte de izolare, la nivel global, 
tot ce inseamna accesorii si genti 
legate de munca - genti de umar, 
tip tote, rucsacuri, au inregistrat cel 
mai mare declin in vanzari.

Dar, noua perioada aduce pe 
langa purtarea mastii pe chip si 
utilitatea gentii de mana! Avem 
iesiri, avem intalniri, viata ne este 
iarasi plina, la fel cum vor fi si 
gentile de mana: rujul, machiajul, 
telefonul, agenda si de ce nu, poate 
ceva de rontait. Un sentiment de 
reinnoire, de sarbatorire a vietii 
noastre frumoase, pe care abia 
in astfel de momente critice o 
apreciem mai mult. Iar daca iti 
doresti sa iti cumperi acum o 
geanta sau ti-am deschis apetitul, 
spre ce ar trebui sa te orientezi?

geanta de mana
un accesoriu atemporal?

g e a n t a  d e  m a n a  a s t a z i
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Exista un interes deosebit asupra 
modei si stilurilor anilor `70, spre gentile 
de mana captusite sau cele cu lanturi, 
aspectul retro fiind cel care se pare ca 
dicteaza tendintele acestei perioade. 
Utilizarea panzei monograma ne da 
iarasi un sentiment atemporal si purtabil 
in aceasta perioada, gentile tip basket 
si cele care ne ofera functionalitatea 
in stilul nostru de viata - cum ar fi 
gentile tip tote sunt cele mai indicate. 
Tendintele viitoare se pare ca se 
indreapta spre simplitatea non gentilor 
de mana, accesorii statement care evoca o 
reactie si un sentiment de bun simt.

In functie de stilul de viata 
pe care il ai, te poti orienta in 
timpul zilei spre o geanta tote 
supradimensionata in care practicul 
are un cuvant greu de spus, iar cand 
iesi seara, ai putea merge o geanta 
mini. Evident ca aceste sugestii 
nu te limiteaza doar la o singura 
optiune; ai libertatea de a te rasfata 
cu diverse genti de mana, mai ales 
daca te incadrezi in tiparul „it girl”.

De asemenea, multe iubitoare 
de moda in astfel de perioade, 
cauta alternative mai ieftine in 
detrimentul marcilor de lux, lucru 
observat de fiecare data cand exista 
situatii critice. Cu toate acestea, 
companiile, casele de moda sunt 
destul de puternice, gentile de 
mana fiind cam singurele accesorii 
care nu au foarte mult de suferit, 
acest lucru vazandu-se din statistica 
vanzarilor. Si acesta poate fi un 
lucru bun pentru multe femei 
pentru ca ai sanse mai mari sa te 
poti simti mai fericita cu geanta de 
mana cand iesi pe strada, decat in 
casa cu o carte de retete culinare!

c e  c u m p a r a m ?
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TOTUL 
DESPRE 

MODA CU 
DANIELA 

SALA
Interviu cu ANAMARIA GOGA,
fondatoarea brandului ANASTASIA BIJUTERII HANDMADE

Spune-ne mai multe despre tine! 
Sunt o cantareata, o artista tanara care 

se mandreste cu o familie frumoasa si o 
fetita minunata.
Cum ti-ai descoperit aceasta pasiune?

Totul a pornit din dorinta de a fi unica 
atunci cand merg la evenimentele mele 
unde prestez servici muzicale alaturi 
de formatia mea. Sunt de parere ca 
uneori nu ai nevoie de 10 piese sa iesi in 
evidenta; e suficient sa optezi pentru 2, 
3 bine alese ca sa poti iesi din tipar. Iar 
eu sunt o femeie careia ii place sa iasa in 
evidenta atunci cand este pe scena.
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Ce te inspira pentru a crea?
De regula, lucrez seara, atunci imi gasesc inspiratia si linistea cel mai 

bine, ma deconectez de lumea reala si intru in lumea creatiei. 
Cand ai inceput sa creezi bijuterii?

Am inceput in 2017 - prima data, dar m-am oprit o perioada, din cauza 
faptului ca am ramas insarcinata. Apoi m-am reapucat de ele la inceputul 
anului 2020.
A fost grea trecerea de la pasiune la bussines?

Nu, deloc. Initial am creat pentru mine, dar am foarte multe prietene 
si ramaneam fara ele mereu. 

Asa ca m-am gandit ca ar fi bine sa incep un bussines, sa ofer lumii 
viziunea mea despre cercei si accesorii.

Ce te motiveaza sa creezi?
Intr-o zi voi cuceri lumea, am incredere in mine si in creatiile mele. 

Stiu ca au potential.
Unde te pot gasi doritorii?

Pe pagina de facebook Anastasia Dinu Bijuterii-HandMade. Ii 
astept acolo! 
Iti dorim mult succes!

Multumesc din suflet!

De ce ai ales aceasta 
denumire pentru 
brand?

Anastasia se 
numeste fetita mea. 
Imi place mult sa aud 
rostit acest nume.
Ce materiale folosesti 
pentru realizarea lor?

In general lucrez 
cu inox si pietre 
semipretioase. Eu cred 
in puterea pietrelor si 
cum ne influenteaza 
ele viata. Sunt in 
zodia rac, iar piatra 
lunii ma influenteaza 
si cosider ca fiecare 
zodie este influentata 
de piatra ei.
Carui public te 
adresezi?

Ma adresez 
publicului larg, 
deoarece cred ca am 
multe de oferit in 
materie de bijuterii 
si accesorii si cu 
siguranta publicul va 
avea ce alege, astfel 
incat sa fie pe placul 
fiecaruia.
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Un eveniment fashion exclusivist a avut loc in aceasta vara spre sfarsitul 
lunii august in Taormina, Italia. Tonino Galli este organizatorul si 

presedintele Festivalului International Fashion, presedintele  de onoare 
al Bellezza in Cita, un concurs italian de fotografie, fotogenie si talent, o 

personalitate marcanta a modei in Italia si impresar artistic.
16 modele feminine si 6 masculine au defilat pentru acest eveniment. In 
fiecare an, modele superbe din Italia ale caror descoperitor este Tonino 
Galli, dar si modele Beatrice Models, vor putea fi prezente la festival! 
Profesionistii de make-up si hairstyle au completat echipa ce a dus la 

reusita acestui Festival.
Evenimentul a fost deschis cu o voce din filmul „The Godfather”, iar 

muzica a fost prezenta prin vocea Desire’ Torre si la pian maestrul 
Michele Patane. Jurnalisti diversi din presa scrisa dar si televiziunile Rai 
3 si Gold Tv Italia au fost prezenti, alaturi de personalitati din ITALIA.

Prezentatorii evenimentului au fost Jerry Reina si  Marilena Alescio 
de la Televiziunea italiana RAI. Evenimentul a avut loc intr-o locatie 
exclusivista - Castello schiavi a Fiumefreddo di Sicilia, al carui 

proprietar este Baronul Franco Platania.
Castello degli Schiavi are o vechime de peste 250 de ani, o bijuterie 
baroca rurala siciliana si este situat pe via Marina (fosta Via Mulinelli), 

care coboara de la Fiumefreddo di Sicilia Marina di Cottone.

TAORMINA INTERNATIONAL 
FASHION WEEK la 

CASTELLO SCHIAVI A 
FIUMEFREDDO DI SICILIA

T e x t  :  B E AT R I C E  L I A N D A  D I N U



59  www.famost.ro  octombrie 2020

Numele castelului provine dintr-o legenda. Se spune ca, in urma cu 
aproximativ doua secole, un iscusit doctor din Palermo, anume Gaetano 
Palmieri, l-a salvat pe fiul printului Palagoniei, Gravina-Crujllas, de o 
boala foarte grava si ca acesta din urma, recunoscator, i-a dat o parte a 

feudului sau situat in apropiere, spre raul Fiumefreddo. Palmieri a dorit 
sa construiasca o vila fortificata pentru a locui acolo perioade lungi de 
timp si datorita faptului ca acel loc a fost foarte popular cu frumoasa 

sa sotie, Rosalia, care a cochetat totusi, cu un anume Nello Corvaja din 
Taormina. Intr-o zi, din pacate, piratii turci ajunsi la castel, i-au rapit 
pe cei doi proprietari; dar, in timp ce erau pe punctul de a ajunge la 
plaja pentru a scapa, li s-au alaturat niste tineri inarmati, condusi de 
Corvaja (care vazuse galerele de pe inaltimile Taorminei). Piratii au 

fost astfel ucisi sau pusi la fuga, iar Palmieri au fost eliberati.
Pentru a-i multumi Parintelui Etern, a fost ridicata o bisericuta langa 

castel, dedicata Maicii Domnului Sfanta Scrisoare si s-a construit 
loggia in care au fost asezate cele doua statui, care par sa priveasca cu 

nerabdare spre mare, parca asteaptand sa fie eliberate de catre tovarasii 
lor. Datorita acestor doua statui, Castelul a fost numit „al sclavilor”.

Castelul este acum detinut de familia Platania, baroni din Santa Lucia. 
La intrarea in castel se afla un portal maiestuos cu un arc de piatra de 
lava. Castelul este celebru pentru ca in 1998 Franco Battiato a ales-o ca 

locatie pentru productia videoclipului muzical Schock in My Town.
Castelul Sclavilor este renumit in toata lumea, deoarece a fost folosit 
de mai multe ori ca platou de filmare. In 1968, Pier Paolo Pasolini a 
filmat acolo cateva parti ale L’orgia; a atins faima mondiala datorita 
lui Francis Ford Coppola, care a preferat-o pentru decorarea scenelor 

principale ale The Godfather, ambele parti I (1972) si II (1974).
Astazi, vila-castel este folosita ca locatie exclusiva pentru evenimente si 

matrimoniale!

legenda



60  www.famost.ro  octombrie 2020

M o d a

HOW TO STYLE
CASUAL OUTFIT FOR MEN

CE ESTE STILUL CASUAL?

Il putem defini prin doua 
cuvinte “stil” si “confort”. 
Piesele casual sunt ideale 
atunci cand confortul e 
caracteristica pe care o ceri 
de la tinuta ta. Exista cateva 
elemente de care trebuie sa 
tii cont si sa fii constient 
in cautarea stilului casual. 
In sezonul de toamna 
majoritatea barbatilor prefera 
tinute casual din cauza vibe-
ul unic al acestui sezon.

Vestimentatie Magazin Mister / Styling Gina Codrescu
Model Alin Temeliescu / Foto Famost
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S a c o u + v e S t a  -  3 2 0  l e i 
c a m a S a  -  9 5  l e i 
P a n t a l o n  -  2 0 0  l e i
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Mentinerea simpla a tinutei, 
precum si adaugarea unei 
piese statement este exact 
modul in care poti arata 
elegant, fara prea mult efort. 
Retineti ca atunci cand 
asociati culorile, trebuie sa va 
asigurati ca respectati tonuri 
simulare!

Daca sunteti in cautarea 
unor tinute casual de 
toamna, atunci veti iubi 
ideile de tinute propuse de 
noi si le puteti purta in mod 
regulat!

S a c o u  -  2 7 0  l e i 
P u l o v e r  -  1 0 5  l e i 
P a n t a l o n  -  1 6 5  l e i
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c o S t u m  -  7 2 0  l e i 
c a m a S a  -  1 4 0  l e i 
c r a v a t a  -  4 5  l e i
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S a c o u  -  3 2 0  l e i 
c a m a S a  -  1 1 5  l e i 
v e S t a  -  1 1 5  l e i 
P a n t a l o n  -  1 6 5  l e i
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PIESE 

ESENTIALE 

PENTRU 

GARDEROBA 

DE TOAMNA

t
oamna este anotimpul perfect pentru a te juca cu “layering-ul”, asa-zisa arta a purtarii hainelor in straturi. 
Este unul dintre cele mai complexe concepte din moda si stil, oferind de asemenea, confort pe perioada unei vremi 
capricioase. Poti da frau liber imaginatiei si poti mixa diferite piese vestimentare in functie de preferintele 
personale pentru a obtine un efect cat mai cool. Iata care sunt item-urile esentiale pentru garderoba de toamna.

Lejere si confortabile, pardesiele 
sunt o alegere excelenta pentru 

zilele de toamna, deoarece pot 
fi purtate peste un tricou sau un 
hanorac si nu numai. Pe timpul 
toamnei, incepe sa se raceasca treptat 
vremea, asa ca pardesiul este cea mai 
buna alegere, deoarece iti va tine 
de cald. Acesta nu este nici subtire 
pentru serile racoroase, dar nici gros 
ca un palton. Un alt motiv pentru 
care pardesiile aduc un plus outfitului 
este ca arata cool si dau un aer aparte, 
provocator, care poate fi important 
pentru unii barbati. Asadar, daca iti 
doresti un LOOK actual, opteaza 
pentru unul dintre pardesiele care 
sunt disponibile in diferite culori si 
modele. Cu siguranta exista si unul 
potrivit pentru tine.

PARDESIUL HANORACUL

Hanoracele fara fermoar sau cele care se 
imbraca peste cap sunt indispensabile toamna 

aceasta, tin de cald in zilele mai reci si, de asemenea, 
vin intr-o gama variata de culori, astfel incat sa iti 
placa macar o varianta. Datorita marilor case de 
moda, aceasta piesa confortabila a cucerit lumea, 
hanoracul nu mai este destinat doar activitatilor 
sportive sau zilelor petrecute acasa, putand fi purtat 
aproape la orice ocazie. Fie cu aspect rupt, basic, 
imprimat sau cu logo texturat, hanoracele sunt cea 
mai potrivita alegere pentru barbatii care prefera 
tinutele inspirate din stilul de strada.

T e x t  :  A l i n  Te m e l i e s c u  /  F o t o  :  P i n t e r e s t
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Nu poti da gres cu o bluza bine aleasa pe timpul toamnei, fiind acea 
piesa esentiala in jurul careia poti construi cu usurinta nenumarate 

look-uri pentru diferite ocazii. Bluzele sau tricourile cu maneca lunga sunt 
un alt plus excelent oricarei tinute. Pe langa faptul ca iti vor tine de cald si 
te fac sa te simti confortabil in ele, vor conferi outfit-ului tau o nota mai 
sofisticata. Bluzele vin intr-o gama variata de culori, materiale si modele 
diferite, permitandu-ti sa diversifici stilul. Avand capacitatea de a se adapta 
mai multor stiluri, bluza trebuie sa se regaseasca in garderoba fiecarui sezon.

BLUZA

BLUGII

Cei mai buni 
prieteni sunt baza 

perfecta pentru fiecare 
garderoba. Blugii se pot 
combina cu o multime 
de piese vestimentare si 
sunt potriviti in special 
pentru cei care opteaza 
zona de streetwear. 
Acestia sunt disponibili 
in foarte multe variante, 
de la blugii cu talie 
inalta si joasa pana la 
cei stramti. O pereche 
de blugi slim negri 
sunt mai mult decat 
un item esential, sunt 
o adevarata investitie. 
Combina blugii cu 
o jacheta basic sau 
bomber, un hanorac, 
sau un pardesiu atunci 
cand vrei sa construiesti 
o tinuta stylish si 
confortabila.

Daca vrei sa fii si tu in pas cu 
moda, pregateste un loc in 

garderoba personala pentru cizme, 
pantofi sau ghete. Incaltamintea 
pentru sezonul toamna/iarna este 
bogata in stiluri si culori interesante, 
este comoda, practica si eleganta daca 
respecta cerinta legata de calitate. 
Pot fi purtate cu blugi pentru un 
look usor urban, de strada si pot fi, de 
asemenea, adaptate pentru un look 
mai stylish in functie de designul 
incaltamintei. Aceasta este fabricata 
din materiale de calitate si sunt ceva 
mai dure, astfel incat sa tina pasul cu 
conditiile mai ploioase si reci atunci 
cand este cazul.

INCALTAMINTEA

GEACA BOMBER sau AVIATOR

Cel mai asteptat item al toamnei este jacheta bomber sau 
aviator, care se preteaza cel mai bine la outfit-uri smart-

casual cu blugi si cizme sau ghete de toamna. Super sport, insa 
stylish, poti opta fie pentru o culoare neutra care sa functioneze 
bine cu alte piese vestimentare, fie ceva cu imprimeu pentru a 
face o declaratie. Trebuie mentionat faptul ca acest tip de jacheta 
este extrem de versatila deoarece va arata bine cu aproape toate 
combinatiile de culori neutre sau colorate. Cea mai inspirata 
alegere este integrarea acestei piese intr-o tinuta all black, alaturi de 
un tricou si o pereche de jeansi. Daca doresti un aer mai sofisticat 
outfit-ului tau, opteaza pentru geaca bomber din piele intoarsa si 
completeaz-o cu o pereche de ghete tot din piele intoarsa.
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Model&Text :  ALIN TEMELIESCU  /  Foto  :  FAMOST

a pop 
of 
colour!
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imprimeurile inspirate 
din lumea animala sunt 

considerate a fi clasice, 
depasind anotimpurile 
si tendintele, fara a se 
demoda vreodata. Cu 
toate acestea, in ciuda 
puterii lor in moda, nu le 
poti purta literalmente cu 
orice - este important sa 
combini cu atentie aceste 
imprimeuri „salbatice” cu 
alte piese pentru a obtine 
un LOOK stylish. Si, desi 
unii considera ca este 
prea intimidant sau riscant 
sa optezi pentru pete de 
leopard sau dungi de 
zebra, integrarea acestor 
imprimeuri intr-un outfit 
stylish este de fapt mai 
usor decat ai putea crede.
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Daca anul trecut s-au 
purtat imprimeurile in 
exces, anul acesta se 
mizeaza pe armonie 
si echilibru. Alege un 
singur element animal 
print si armonizeaza-l 
cu piese in tonuri neutre, 
cum ar fi negru, alb 
sau bej - acestea fiind 
foarte versatile si usor 
de combinat. Si daca 
simti ca este prea putin 
pentru tine, este timpul sa 
introduci o pata de culoare 
tinutei tale animal print. 
Evita supraccesorizarea 
si incearca sa nu optezi 
pentru mai mult de trei 
culori diferite in tinuta ta 
de toamna.

TSCHUSS!
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OUTFIT : T-shirt: H&M Jacket: ASOS Design Trousers: ZARA Shoes: Pull&Bear
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FESTINA
TOP MODEL
ROMANIA

Vara a fost  plina  de evenimente  
desi  a fost o perioada dificila din 

cauza Pandemiei. Cu toate 
normele respectate, Festina Top 

Model Romania a avut loc in lista 
evenimentelor dedicate copiilor 

modele.

Text : Beatrice Lianda Dinu
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In cadrul acestui  eveniment, organizatorii cat 
si juriul, au reusit sa aduca un plus 

valoare prin dragostea cu care s-au implicat. Dinu 
Maxer este un sustinator al evenimentului, ca si mine 

de altfel!

O bucurie sa regasesc ca de fiecare data un 
concurs pe placul copiilor, dar si al 

parintilor! Felicitari tuturor pentru premiile 
obtinute si la cat mai multe evenimente frumoase 
cu oameni minunati! Felicitari maxime copiilor, 

organizatorilor, juriului, designerilor, dar si parintilor.

Copii din Constanta, Bucuresti dar si din alte 
localitati, si-au dat intalnire la malul marii, 

evenimentul bucurandu-se de aprecierea tuturor! O 
noua fila Festina Talent se scrie in fiecare an!

Pentru ca tot mai multe fetite se 
viseaza printese, cu ocazia fiecarui concurs de 
frumusete si talent, sunt nerabdatoare pentru 

a imbraca rochii de seara si desigur, sa 
castige coronite spectaculoase.

Defilarea devine un regal de frumusete. 
Evenimentul FESTINA TOP MODEL 
ROMANIA a fost deschis unui public 
limitat. Statiunea Mamaia a fost locul 

de desfasurare al evenimentului 
Fiecare copil a avut bucuria castigarii unor 

titluri importante sau premii din 
partea sponsorilor. Fiecare cadou a fost o 

bucurie pentru cei mici dar si pentru cei mari.

Evenimentul a avut 2 sectiuni. Prima sectiune 
- aceea a concursului de top Modele la 

care copiii au avut de trecut doua probe, 
cea a tinutei de zi si cea rochiilor de 

seara. A doua sectiune a fost defilarea 
pentru mai multe ateliere si designeri printre 

care enumeram: Eva Dima, BEatricE  
DEsign, svEtlana  Karahan, Picolino, 

mon BEBE, ivoirE BoutiquE, ilona 
anDrEoiu, sisa BoutiquE, dar si colectiile 

unor mici fashioniste BomBonica si 
Ema concEPt wEar.
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KIDS SUMMER FASHION WEEK

Singurul festival de moda pentru copii 
din Romania, infiintat de catre actorul, 
regizorul si producatorul Stelian Milu, 

Kids Fashion Week este un festival destinat 
brandurilor si designerilor din industria de 
moda din Romania, sustinut de catre Federatia 
Romana de Moda si Accesorii.

Evenimentul organizat de Asociatia 
„Bulevardul Culturii” si finantat de Primaria 
Municipiului Constanta a adus pe podium 
designeri si branduri din industria de moda 
pentru copii si adolescenti.

Cei prezenti au  putut urmari colectii 
pentru copii si adolescenti. Evenimentul s-a 
bucurat de prezenta pe catwalk a colectiilor 
designerilor Catalin Botezatu, Clara 
rotesCu, luna MorgaCiova, alexandru 
raiCu, nor Clothing, eMMa ConCept Wear, 
svetlana Karahan, la donna By Catalin 
Botezatu, etc. La acest eveniment, hair 

styling-ul a fost asigurat de catre specialistii de la MM Boutique, care, cu aceasta 
ocazie vor prezenta ultimele tendinte de coafuri si tunsori pentru copii si adolescenti.

Ca in fiecare an, am fost alaturi de KIDS SUMMER FASHION WEEK, de data 
aceasta la Mamaia in perioada 22-23 august. Un eveniment a carui anvergura nu am 
cum sa nu o recunosc!

Moda din Romania insa, nu este intotdeauna pe fagasul cel mai bun. Speram de la 
an la an sa vedem colectii  unice, bazate pe calitate si nu pe cantitate!

Fiecare an vine cu un plus valoare care aduce atata bucurie copiilor si adolescentilor, 
intr-o lume creata cu si pentru ei!

Te x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u



w w w . f a m o s t . r o

Intra pe www.famost.ro si descarca GRATUIT
orice editie a revistei in format digital!

REVISTA FAMOST

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

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


Cu un nume parca predestinat, 
Cristina Soare ne incanta de multi ani 
cu emisiunea sa de traditie pe care o

ne pune la dispozitie cele mai noi informatii.A
Foto : OCHEA FOTOGRAFIE / Edit : FAMOST / Vestimentatie : E.NI.WEAR / Stil : RODICA PUCA
Makeup : OANA CRISTESCU, ROXANA PLETEA / Hairstyle : LAURA TRONARU

iubeste neconditionat si in care este implicata 100%, furnizandu-ne in acelasi timp multe 
informatii utile, depasind cu mult ceea ce inseamna o rubrica meteo in definitie clasica.

Optimista si iubitoare de frumos, inteligenta si atasata de familia care ii da energia 
pozitiva pentru a face fata incercarilor zilnice, Cristina Soare se afla in aceasta editie pe 
coperta revistei noastre, raspunzand in acelasi timp avalansei de intrebari si curiozitati, care 
insotesc frumoasele fotografii.

Un dialog deschis si relaxant despre cariera, familie si viata in general, raspunsuri 
interesante din care avem de invatat multe, o discutie care ne-a facut sa descoperim omul 
minunat din spatele ecranului. Va invitam asadar, sa parcurgeti randurile urmatoare si sa o 
cunoasteti indeaproape pe cea care ne face zilnic viata mai frumoasa: CRISTINA SOARE!

duce soarele in viata noastra indiferent de vremea de afara,

ne ofera o stare de spirit minunata prin prezenta agreabila,
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I n t e r v I u r I

Buna, Cristina si bine ai venit in paginile revistei Famost! Spune-
ne pentru inceput, cum te-ai intersectat cu televiziunea? Ai avut 
niste premize din copilarie, te-ai pregatit pentru asa ceva sau pur 
si simplu ai urmat cursul natural al vietii?

Cred cu tarie ca fiecare om are un destin. Dupa terminarea 
liceului am decis sa urmez cursurile Facultatii de Stiinte 
Econimice Bucuresti. Ajunsi in capitala, am gresit drumul si am 
trecut pe langa Facultatea de Jurnalism. Auzisem de ea si am decis 
sa oprim si sa aflam cateva informatii. In aceeasi zi se sustinea si 
examen, iar la insistentele mele, tatal meu m-a lasat sa imi incerc 
norocul. Spun noroc pentru ca nu ma pregatisem pentru un astfel 
de examen. Cateva zile mai tarziu, aflam ca eram admisa. Din acea 
zi, viitorul se arata altfel de cat mi-l imaginasem pana atunci. 
Catre ce erai atrasa in copilarie? Ce voiai sa devii cand te faci 
mare?

Ca orice copil, imi doream sa ma fac doctor. :) Cu cat am 
crescut, am inteles ca frica de sange ma va duce catre alta meserie. 
Nu aveam de unde sa stiu pe atunci, insa pot sa va spun cu mana 
pe inima ca viata m-a surprins frumos. Acolo sus, cineva are grija 
de mine.
Ai urmat dorintele din copilarie in ceea ce priveste studiile? 

Nu, nu aveam nicio idee despre ce insemna televiziunea. Am 
prins vremurile cand aveam program de tv doar cate o ora seara, 
iar la pranz vedeam desenele preferate, Sailor Moon. Mult mai 
tarziu, urmaream rubrica meteo prezentata de doamna Romica 
Jurca. Cand am ajuns sa lucram impreuna, totul mi se parea ireal. 
Simteam nevoia sa ma ciupeasca cineva ca sa cred ca e adevarat. ?
Ai fost influentata in vreun fel in alegerile tale profesionale? 
Exista persoane in viata ta care consideri ca au avut o influenta 
semnificativa in privinta deciziilor tale?

Influenta a fost intotdeauna una 
pozitiva. Am avut oameni profesionisti 
langa mine care m-au pus sa invat si sa 
muncesc; de la dus casete, munca pe teren, 
prospectie, scenarii, filmari ratate, montaj 
si abia apoi prezentare. Munceam si cate 
14 ore pe zi. Dar tot efortul m-a indreptat 
catre ce am devenit astazi. Un prezentator 
care vorbeste liber, fara prompter. 

Pana in momentul de fata, consideri ca parcursul profesional a 
fost unul natural? A decurs totul asa cum te asteptai?

A fost un parcurs greu, cu multa munca, rabdare si dorinta 
de a reusi. Am avut momente cand imi ziceam ca renunt, dar a 
doua zi o luam de la capat cu zambetul pe buze. Am invatat sa 
iubesc aceasta meserie, sa ma bucur de tot ce imi ofera. Astazi, 
sunt multumita de ceea ce fac. Impreuna cu echipa mea realizam 
emisiunea E VREMEA TA de la TVR2 . 7 zile din 7 muncim 
ca sa oferim publicului nostru ultimele informatii despre vreme, 
sanatate si stiinta. 
Numele tau confirma faptul ca esti predestinata rubricii 
meteo. Pe o scara de la 1 la 10, cat de mult iti place ceea ce faci?

Asa se pare, dar totul a fost o intamplare. Treceam pe 
holurile televiziunii si se dadeau probe pentru rubrica meteo. 
Eu nu eram inscrisa, dar sefa mea de la acea vreme, a zis sa 
incerc si eu. Si iata-ma aici, dupa 10 ani de live-uri zi de zi, 
iubind aceasta meserie.
Ce face Cristina Soare concret in cadrul emisiunii pe care 
o prezinta? Doar ofera informatiile sau este implicata in 

majoritatea aspectelor?
E VREMEA TA este o emisiune 

complexa, foarte muncita, care cuprinde 
cele mai noi informatii despre timpul 
probabil, clima, mediu si alte domenii 
conexe. Ne puteti urmari de luni pana 
duminica, de la ora 19.35, la TVR 2 si 
TVR 2 HD.  In fiecare luni afli care este 
impactul vremii asupra activitatilor 
sportive si de transport, marti iti 
explicam tot ce trebuie sa stii despre 
vreme si clima, ca sa intelegi mai 
bine fenomenele meteo. Miercuri 
este despre vreme si sanatate, joi 

este ziua rezervata pentru om, natura si necuvantatoare. 
Vineri te pregatim pentru week-end cu prognoza saptamanii 
viitoare oferita de Mihai Hustiu, meteorolog ANM.  Sambata 
afli tot ce trebuie sa stii despre vreme, clima, turism si … 
influente astrale. Duminica avem informatii despre vreme, 
clima si nu numai!! 

‘Imi place sa zambesc, 
sunt o persoana 
solara si imi place sa 
transmit energie buna 
publicului meu.‘
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Este dificil sa fii mereu zambitoare in fata camerei, chiar daca 
viata in anumite momente nu iti ofera motive?

Imi place sa zambesc, sunt o persoana solara si imi place sa 
transmit energie buna publicului meu. Este o emisiune de seara, cu 
un public educat care isi doreste dupa o zi de munca sa se relaxeze 
in fata televizorului si sa afle altceva decat ofera televiziunile 
comerciale la 19.35. Pentru publicul meu, grijile le las in spatele 
camerei de filmat.
Mai exista emotii acum, avand in vedere experienta asimilata 
pana in momentul de fata?

Poate pare greu de crezut, dar . . . DA! Dupa 15 ani de televiziune 
si 10 de prezentare, sunt momente cand ma cuprinde emotia. Ce 
am invatat insa, este sa o folosesc intr-un mod pozitiv. 
Este dificil sau usor pentru tine sa fii intr-o forma fizica buna 
cand filmezi? Cum te intretii? Ai o rutina in aceasta privinta? 
Ofera-ne unul din secretele tale!

Secretul meu este familia. De la ei imi iau energia. Cand totul 
merge bine sentimental, profesional poti muta muntii din loc.  
Sport fac alergand dupa Anastasia, hahaha, e mai mult decat as 
alerga pe o banda intr-o sala de sport. Imi place sa am grija de 
mine, iar colegele mele de la machiaj si coafura au grija sa ma 
binedispuna. Suntem o echipa mare si conteaza enorm acest lucru 
in aceasta meserie.  

Care au fost cele mai mari dezamagiri 
pana acum din viata ta si cum ai reusit sa 
le depasesti? 

Am fost dezamagita de mai multe ori, 
dar am invatat ca orice sut in fund este un 
mare pas inainte. Orice nereusita te face 
mai ambitios si mai atent la ceea ce iti 
doresti cu adevarat. Cred ca dezamagirile 
fac parte din parcursul firesc al vietii 
noastre. E foarte important sa stii cum sa 
le depasesti.
Care a fost cel mai frumos lucru care ti s-a 
intamplat pana acum pe plan profesional?

Campania Oamenii Deltei care mi-a dat ocazia sa ajut un copil 
din Delta Dunarii. Am petrecut timp frumos cu Diana, o fetita 
care abia avea sa descopere lumea. De atunci, ceva in mine s-a 
schimbat. Fericirea nu mai inseamna de mult ceva material. Am 
si acum in minte si in suflet, emotia unui copil care descopera 
muntele. 

‘Cred ca dezamagirile 
fac parte din parcursul 
firesc al vietii noastre. 
E foarte important 
sa stii cum sa le 
depasesti.‘
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Povesteste-ne o intamplare amuzanta petrecuta la filmari . . . ceva 
care te face sa zambesti de fiecare data cand iti amintesti . . .

La acest capitol sunt multe de povestit, insa o sa ma rezum la 
una. Filmam o emisiune de copii, iar eu eram personajul pricipal, 
albina. ?)))))) Era o scena in care unul dintre colegi vena pe un cal, 
iar eu trebuia sa le fac cu mana. Imprevizibilul s-a produs, calul 
agitat nu asculta comezile si se indrepta fix spre mine. In costumul 
urias de albina, nu vedeam foarte bine si am decis sa fug. In numai 
2 metri am intrat intr-un copac si m-am rasturnat. Filmarea exista 
si acum, iar noi ne amuzam de fiecare data. 
Care este cel mai bun sfat primit din punct de vedere profesional? 
Ce sfat ai oferi tu cuiva aflat la inceput de drum?

Cel mai bun sfat a fost sa fiu perseverenta in ceea ce imi doresc 
sa fac. Si pana la urma am reusit. Imi doream sa prezint o emisiune 
despre vreme si clima si iata-ma pe TVR2. Sfatul meu este sa faceti 
ceea ca va doriti cu adevarat, ceea ce va face fericiti si multumiti 
la finalul fiecarei zi. 
Au existat momente in care ti-a trecut prin minte sa renunti la 
ceea ce faci?

Da, erau zile cand imi ziceam ca voi renunta, dar nu am facut-o. 
De obicei, erau momentele in care nu reuseam sa fac un interviu 
bun, greseam montajul, etc. insa, asa cum am mai spus, rabdarea 
si perseverenta sunt cheia succesului. Mai trebuie si talent, dar 
vorbim alta data despre acest aspect. 
Ti-ai dori sa faci si altceva in afara emisiunii tale? Spre ce te-ai 
indrepta? Ce te atrage?

De anul trecut, am simtit ca pot sa fac mai mult. A fost o 
decizie gandita si totodata a venit ca o provocare. In prezent, 
sunt studenta in anul II la Drept. Cred cu tarie ca Jurnalismul si 
Dreptul se completeaza foarte bine. 
Daca nu ar fi fost televiziune, spre ce te-ai 
fi indreptat?

Cu mintea de la 18 ani spre 
antreprenoriat, cu mintea de acum spre 
drept.
Care sunt principiile care guverneaza 
filosofia de viata a Cristinei Soare?

Am foarte multe lucruri dupa care ma 

ghidez in viata, fie ca este vorba despre viata persoanala, fie ca este 
vorba despre cea profesioanla. 

Fericirea. Dalai Lama spunea ca „ scopul vietii este fericirea”, iar 
treaba noastra este sa il atingem. Orice lucru care vine catre noi 
trebuie analizat si daca este bun il pastram, daca nu, il inlaturam. 
Lucrurile sunt simple, noi avem tendinta sa le complicam. 

Succesul. In fiecare zi imi propun sa fiu cea mai buna versiune 
a mea. Cu cat acorzi mai multa atentie dezvoltarii personale, cu 
atat mai mult vei avea incredere in tine, vei fi mandra si motivata 
sa faci tot felul de lucruri. 

Echilibru. Universul e facut sa fie echilibrat, asa si noi. Pastreaza 
un echilbru in viata personala, in relatia cu tine, cu cei dragi, cu 
banii si cu mediul inconjurator. 
Ce loc ocupa frumusetea si ingrijirea in viata ta?

Am eu o vorba: sunt sanatos, deci sunt frumos! Acord o mare 
atentie ingrijirii pielii pentru ca o expun zilnic la un machiaj 
profesional. Tenul meu uscat are nevoie de cea mai mare atentie 
deoarece o ingrijire neadecvata il poate destabiliza si il poate 
transforma usor intr-un ten deshidratat si sensibil. Ma ocup de 

curatare atat dimineata, cat si seara cu o 
crema demachianta hidratanta si aplicarea 
unei lotiuni tonice fara alcool. In plus, fac 
tratamente de hidratare la doctor Cobani 
Oltjon (www.doctoroltjoncobani.ro). Este 
medic primar in chirurgie plastica, estetica 
si microchirurgie reconstructiva.  Am 
incredere in el, iar dupa 1 an rezultatele 
sunt vizibile. 
Cum era viata ta inainte si cum a devenit 
dupa venirea pe lume a fetitei tale? Ce 
schimbari s-au produs in viata ta? Alte 
obiceiuri, alte prioritati . ..

De cand l-am cunoscut pe sotul 
meu, viata a capatat un alt sens. Fiecare zi este o bucurie, o 
binecuvantare. De 6 ani suntem nedespartiti si norocosi ca suntem 
suflete pereche. Venirea Anastasiei nu a fost intamplatoare, a fost 
gandita si a venit in viata noastra la momentul potrivit. Anastasia 
a fost un copil dorit! Schimbarile au fost majore, dar in bine. Abia 
acum, dupa 4 ani, putem sa mai facem o escapada in doi.

‘Orice lucru care 
vine catre noi trebuie 
analizat si daca este 
bun il pastram, daca 
nu, il inlaturam.‘



‘De cand l-am 
cunoscut pe sotul 
meu, viata a capatat 
un alt sens. Fiecare 
zi este o bucurie, 
o binecuvantare. 
De 6 ani suntem 
nedespartiti si 
norocosi ca suntem 
suflete pereche.‘
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Ce iubeste Cristina Soare cel mai mult in viata?
Libertatea.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Intotdeauna ziua incepe cu 10 minute de tandrete. Apoi, luam 

micul dejun si ne pregatim pentru gradinita si serviciu.  Seara se 
incheie tot in 3, mancam impreuna, citim, ascultam muzica. 
Ce conteaza cel mai mult pentru tine in momentul de fata? Care 
este cel mai important lucru?

Familia! 
Ce genereaza cele mai profunde emotii in inima Cristinei Soare? 
Ce te sensibilizeaza cel mai mult?

Ochii Anastasiei spun tot! Ei imi transmit liniste, bucurie, 
emotie. 
Stim de asemenea ca esti atrasa de moda. Ai fost sau esti implicata 
in acest domeniu in vreun fel? 

Sunt o persoana clasica si atenta la cum ma imbrac. Tin si nu tin 
cont de moda, ma imbrac cum ma simt bine. 
Ce inseamna moda pentru Cristina Soare?

As spune mai mult ca vestimentatia inseamna respectul pe care 
il ai fata de tine si fata de ceilalti.  Nu este importanta suma, ci 
modul in care le porti.
Care este stilul tau vestimentar obisnuit?

Jeans, camasa alba si pantofi stiletto!
Cum arata femeia ideala in viziunea ta? Cum ar trebui sa fie?

Educata, stilata , desteapta si . . . devreme acasa. :)))))
Care sunt pasiunile tale? Ce iti place sa faci in timpul liber?

Imi place sa calatoresc, dar nu prea se mai poate in aceasta 
perioada. Am descoperit ca imi place sa gradinaresc si nu ezit sa 
tund iarba din gradina, sa ingrijez florile, copacii. Ma relaxeaza. 
Spune-ne un lucru despre tine nestiut!

Frica de inaltime!
Ce conteaza pentru tine acum cel mai mult?

Sa fim sanatosi! 
Ce nu iti lipseste niciodata din geanta de mana?

Telefonul, cheia de la masina si parfumul.
Cristina Soare nu isi poate concepe existenta fara . . . Razvan si 
Anastasia.
Dimineata perfecta este . . . cand imi aduce sotul cafeaua la pat. 
Cea mai frumoasa vacanta trebuie sa aiba urmatoarele ingrediente 
. . . originalitate, mare, peisaje si o carte buna!
Unde te pot urmari persoanele interesate de ceea ce faci, de 
activitatea ta . . . ? 

La Televizor pe TVR 2, dar si pe TVR1.  Ma gasiti si pe Facebook 
si pe Instagram. 
Ai planuri, proiecte de viitor?

Da! Imi doresc mult sa termin facultatea de Drept, iar intr-o zi 
sa pot profesa!
Mult succes in toata activitatea ta si in tot ceea ce vei intreprinde!
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IngrId - ZenMoMents

ubeste calatoriile, cititul si yoga, trei ‘ingrediente‘ care ii aduc pacea si linistea, momentele 
in care fericirea si implinirea ating cote maxime. A trecut de la un loc de munca 
corporatist la unul din turism - intre care se pare ca nu ar exista mari diferente, chiar daca 

la o prima vedere ar parea ca este exact invers.
Este indragostita de calatorii, a vizitat multe tari, pe unele cunoscandu-le foarte bine, in timp ce 

despartirea de anumite locuri si oameni i-au provocat emotii inedite. Iubeste cititul enorm, pentru ca 
o ajuta foarte mult, iar de ceva timp, plecand de la o nevoie personala, este implicata intr-o afacere 
cu produse de ingrijire a pielii - de provenienta asiatica, cu care spera sa aduca un plus pietei beauty 
din Romania. De ce Asia? Pentru ca a ajuns sa cunoasca si sa se indragosteasca de cultura asiatica, de 
modul oamenilor de acolo de a fi si de a se ingriji.

Vorbim despre si cu Ingrid de la ZenMoments, un blog dedicat preponderent calatoriilor si 
cartilor, asta ca sa numim doar o parte din aria de interes pe care se concentreaza cea din spatele lui. 
Foarte deschisa si relaxata, Ingrid ne-a raspuns intrebarilor si curiozitatilor cu privire la activitatile 
desfasurate, la ceea ce iubeste si face, un dialog in care calatorim in zone frumoase din lume, facem 
cunostinta cu diverse culturi si o cunoastem mai bine pe invitata noastra, dincolo de blog.

i
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Buna, Ingrid si bine ai venit in 
paginile noastre! Intre munca de 
corporatist si o profesie legata 
de turism, pare sa fie o diferenta 
considerabila. Este reala aceasta 
diferenta sau e doar aparenta?

Buna! Multumesc frumos pentru 
oportunitatea de a va povesti putin 
despre mine in paginile voastre. 
Ca sa raspund intrebarii, as putea 
spune ca depinde foarte mult. Desi 
poate parea ca munca in turism este 
diferita de munca la corporatie, de 
cele mai multe ori faci cam aceleasi 
lucruri, lucrezi tot de la un calculator, 
singura diferenta fiind poate 
flexibilitatea organizarii programului.
Cum s-a produs aceasta trecere? 
Care a fost elementul care te-a 
determinat sa iti schimbi viata si sa 
urmezi alta directie?

Am stiut de ceva timp ca nu ma 
vad lucrand pentru totdeauna intr-un 
birou, insa nu am stiut niciodata 
cum si daca voi avea curajul sa fac 
aceasta schimbare. Si pana la urma, 
alegerea a fost facuta cumva in 
mod invers, atunci cand sotul meu 
a primit un job in Hong Kong si a 
trebuit sa renunt la jobul meu din 
Bucuresti si sa il urmez aici. 

In prima instanta, planul era 
sa gasesc un job in domeniul 
financiar, ceea ce faceam si acasa, 
insa in adancul sufletului am vazut 
oportunitatea de a incerca sa imi 
urmez pasiunea. Iar soarta m-a 
ajutat, cu semne care poate la 
momentul respectiv nu au parut 
pozitive. Insa intr-un final s-au 
dovedit a fi potrivite.
Spre ce simteai atractie in timpul 
copilariei? Se regaseste ceea ce iti 
doreai atunci in ce ai experimentat 
pana acum profesional?

Sincera sa fiu, nu am fost un copil 
sau un adolescent care sa stie ce 
isi dorea „sa fie atunci cand se face 
mare”. Am fost in deriva pentru mult 

timp si cumva fiecare job m-a ales pe 
mine mai mult, insa fiecare consider 
ca m-a invatat cate ceva si l-am 
tratat cu importanta cuvenita. 

Singura constanta inca din 
copilarie a fost dorinta de a calatori, 
de a vedea locuri indepartate, de 
a invata despre culturi diferite. Tin 
minte ca ridicam privirea spre cer 
si ma uitam la avioanele ce lasau o 
dunga alba si visam sa fiu si eu la 
bordul unuia. Astfel, imediat ce am 
inceput sa lucrez si sa am un venit 
al meu, o mare parte din el a fost 
alocat calatoriilor.
Cum ai ajuns sa fii o corporatista? 
Acesta a fost traseul pe care ti 
l-a oferit viata sau te-ai pregatit 
pentru o astfel de cariera?

Fiind nascuta inainte de 90, pe 
vremea cand eram la scoala nu prea 
exista notiunea asta, nefiind foarte 
multe companii multinationale pe 
piata din Romania. Am ales sa urmez 
un liceu economic, iar ulterior am 
facut ce mi s-a parut firesc, respectiv 
Academia de Studii Economice. 

Cu toate astea, am intrat in 
lumea corporatista fara sa imi dau 
seama sau fara sa planific acest 
lucru. Ma intorsesem de curand 

Singura constanta inca din copilarie 
a fost dorinta de a calatori, de a 
vedea locuri indepartate, de a invata 
despre culturi diferite.

Germania

Olanda
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din Italia unde studiasem in timpul 
masterului, vorbeam fluent limba 
italiana, asa ca am fost recrutata. Am 
gasit acolo un mediu in care m-am 
simtit bine o perioada, posibilitatea 
de a calatori, oameni cu aceeasi 
expunere ca si mine, reguli usor 
de urmat, standarde cu care ma 
puteam identifica fiind o persoana 
organizata din fire. 

Jobul urmator m-a ales tot el pe 
mine. Imi cautam de ceva vreme 
sa fac o schimbare, dar nu stiam 
ce anume. Cand am avut interviul 
cu cel ce urma sa imi fie sef timp 
de aproape 3 ani, nici nu am inteles 
foarte bine care erau asteptarile 
de la mine. Am zis doar da si am 
gandit ca pot face orice. Asta a fost 
atitudinea si pe parcurs, atunci cand 
mi-au propus sa coordonez o echipa, 
cand am ajuns sa o cresc pana la 
cateva zeci de oameni, dar si cand 
am ales sa fac o schimbare si sa 
lucrez direct cu un manager global 
ce avea cateva sute de oameni in 
subordine. Nu mi-am pus niciodata 
limitari si am avut de invatat foarte 
multe. 
Ce iti placea si ce nu iti placea la 
acest loc de munca?

Uitandu-ma in urma, realizez ca 
fiecare loc de munca a reprezentat 
un pas catre o varianta mai buna 
a mea. Cele doua resprezentative, 
m-au invatat ca pot face o gramada 
de lucruri de care poate nu ma 
credeam capabila. Mi-au oferit 
expunere pe plan international, 
am cunoscut oameni de la care am 
avut de invatat, oameni care mi-au 
devenit prieteni, am iesit din zona de 
confort si am invatat foarte multe. 

La polul opus, pot spune ca mi-a 
displacut rigiditatea companiilor 
mari, incapacitatea de a face o 
schimbare cu un adevarat impact, 
si faptul ca foarte mult este despre 
„politica” si aparente. 

Ai studiat/ lucrat in Italia si 
Germania. Povesteste-ne mai multe 
despre aceasta.

Nu mai stiu exact cand si cum mi-
am propus sa aplic pentru o bursa 
Erasmus in Italia. Nu a contat nici 
ca poate bursa nu mi-ar fi acoperit 
toate cheltuielile, nici faptul ca nu 
stiam limba, si nici faptul ca erau 
doar 2 locuri alocate facultatii mele. 
Am stiut ca voi gasi o solutie pentru 
fiecare dintre aceste probleme. 

Prin urmare, m-am inscris la 
cursuri intensive de limba italiana si 
trecut testul, fiind alocata pe unul 
dintre cele doua locuri. Am ales 
Universitatea din Trieste, oras de 
care m-am indragostit iremediabil 
in perioada pe care am petrecut-o 
acolo. 

Mai tarziu, am petrecut cateva luni 
la Roma prin intermediul primului 
meu job obtinut la intoarcerea in 
tara. 

In Germania am ajuns lucrand 
timp de 5 ani la cea mai mare 
companie de asigurari de acolo. Au 
fost perioade in care am calatorit 
aproape lunar, luni intregi petrecute 
acolo. 
Ai avut posibilitatea sa iti dezvolti 
o cariera in una din cele doua tari? 
Daca da, de ce nu te-ai stabilit 
acolo?

Gandindu-ma la trecut, am 
avut oferte de joburi atat in 
Italia cat si in Germania, insa la 
momentul respectiv nu le-am luat 
in considerare. Iar atunci cand am 
vrut eu, nu am reusit sa gasesc acel 
rol care sa ma multumeasca. Cred 
ca pur si simplu a fost vorba despre 
o lipsa de sincronizare menita sa ma 
aduca in punctul in care sunt acum. 

Iubesc modul in care o carte nu doar te transporta 
intr-un loc indepartat, dar iti si deschide ochii la 
lucruri despre care nu ai stiut sau pe care nu le-ai 
constientizat ...

Positano - Italia
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Am scriitoare preferate precum 
Chimamanda Ngozi Adichie din 
Nigeria, Zadie Smith, sau Elif Shafak 
rupta intre lumea orientala si cea 
vestica, si as citi oricand ceva scris 
de ele.
Afirmi pe blogul personal 
ingridzenmoments.com ca incerci 
sa imbini calatoritul cu cititiul si 
yoga. De ce aceste trei ingrediente?

Pentru ca aceste 3 lucruri sunt 
cele care imi aduc linistea si pacea. 
Momentele mele zen de fericire si 
implinire: atunci cand calatoresc, 
cand ma cufund intr-o carte buna, si 
atunci cand sunt pe salteaua de yoga 
cu mine.

Care a fost influenta cartilor si cum 
te-au ajutat - daca a existat vreun 
ajutor din partea lor - in implinirea 
ta ca om?

Cu siguranta cred ca acestea 
au jucat un rol in dezvoltarea mea 
personala. In fiecare moment al vietii 
noastre suntem atrasi de cartile care 
ne ofera informatia de care avem 
nevoie. 

Daca atunci cand eram pe la 20 si 
ceva de ani in cautarea sinelui citeam 
„Siddhartha” a lui Herman Hesse 
sau „Eat Pray Love” a lui elizabetH 
Gilbert, mai tarziu pe masura ce 
calatoream in tari noi incercam sa 
citesc o carte apartinand culturii 
locale. 

Iubesc modul in care o carte 
nu doar te transporta intr-un loc 
indepartat, dar iti si deschide ochii 
la lucruri despre care nu ai stiut 
pana acum sau pe care nu le-ai 
constientizat, oferindu-ti acces 
in viata locala prezentata prin 
intermediul personajelor bine 
conturate. 
Ce gen de literatura este apropiata 
personalitatii tale? Ce carti te 
definesc cel mai bine si am vrea sa 
stim daca ai o carte preferata, care 
si-a pus cumva amprenta cel mai 
mult asupra ta?

Nu stiu daca as putea alege un gen 
de literatura preferat. Relatia mea 
cu cartile este mai mult in functie de 
stare si feeling. 

Am perioade in care citesc numai 
carti politiste pe care nu le pot lasa 
din mana, dar am si perioade in care 
imi place sa citesc biografii si sa 
invat despre oamenii care au pus o 
amprenta asupra lumii. 

Imi plac foarte mult cartile ce 
abordeaza teme culturale, discutand 
subiecte politice sau istorice, si 
incerc sa citesc carti scrise de 
scriitori de peste tot din lume, in 
special femei. 

Palace Seul
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Cum a luat nastere blogul 
ingridzenmoments.com si care 
este etimologia numelui? Ce ai luat 
in considerare cand ai ales acest 
nume?

Nu mai stiu exact momentul in 
care am stabilit ca vreau sa am un 
blog, insa stiu ca mi-am dorit sa ii 
inspir pe ceilalti sa traiasca o viata cu 
intentie. 

O viata de care sa se bucure, 
impartasind momentele care imi 
aduc mie fericirea. Acestea fiind in 
principiu legate de calatorii, dar si 
carti, sau descoperire de sine. In timp 
partea calatoriilor a luat amploare, 
dar incerc din ce in ce mai mult sa 
introduc si alte teme. 
Cu siguranta ai gasit lucruri si locuri 
minunate in toate calatoriile tale. 
Care au fost totusi cele care sunt 
mai aproape de tine sau care te-au 
impresionat mai mult?

Pentru mine, Italia este destinatia 
cea mai apropiata sufletului meu. 
Este tara in care ori de cate ori revin 
nu simt ca este de ajuns. Locul unde 
ne-am propus sa ajungem la un 
moment dat si sa petrecem cel putin 
cateva luni. 

Din categoria locurilor care m-au 
impresionat as vorbi aici despre 
Zanzibar si Tanzania. In ziua in care 
stiam ca urma sa se sfarseasca 
aventura, m-au napadit lacrimile pur 
si simplu. Nu stiu cum sa explic, nu a 
fost vorba doar despre frumusetea 
naturala, dar si despre modul in care 
un loc si oamenii de acolo te fac sa 
te simti. Vizita elefantilor salbatici in 
toiul noptii in campingul din safari, 
micul dejun pe malul lacului privind 
antilopele si girafele la adapat, sa 
vezi leii in mediul lor natural, toate 
imi vor ramane intiparite in minte si 
in suflet pentru totdeauna.
Este adevarat ca o cultura se retine 
cel mai bine prin intermediul 
experientei culinare?

Cu siguranta! Gusturile si 
mirosurile ne raman intiparite in 
memorie si declanseaza niste reactii 
chimice in creier ce ne transporta 
intr-un loc indepartat. 

Desi nu sunt foarte aventuroasa 
atunci cand vine vorba de preparate 
nebunesti, sunt fascinata de arta 
culinara, dar si de cultura bauturilor.
Ce te atrage cel mai mult cand 
te intersectezi in premiera cu o 
cultura?

Sunt o persoana curioasa din fire, 
careia ii place sa observe lucrurile, 
locurile, oamenii. Imi place sa 
interactionez cu localnicii si am 
invatat ca indiferent de barierele de 
limba, un zambet si o vorba buna te 
vor ajuta intotdeauna. 

Sunt curioasa despre traditiile 
locale, sarbatori, cum isi petrec 
oamenii zilele, ce viseaza si cum 
definesc ei fericirea si implinirea.
Iti place mult cultura asiatica si in 
mod special Hong Kong. De ce?

Trebuie sa recunosc ca pana sa 
stiu ca urma sa locuim aici, nu stiam 
foarte multe despre acest oras. 
Odata ajunsi in Hong Kong am fost 
cucerita cu totul.

Locul asta este atat de diferit de 
asteptarile mele, imbina atat de bine 
traditionalul cu modernul, natura 
luxurianta cu acea jungla de beton. 
Aici poti ajunge in doar cativa pasi 
dintre zgarie nori direct in padure 
sau langa un lac, sau chiar la o plaja 
cu nisip fin si apa cristalina. 

Este un loc pe care nu am apucat 
sa il vad plin de turisti si pe care 
am simtit ca m-am putut bucura la 
maxim. O destinatie perfecta pentru 
gurmanzi, unde gasesti restaurante 
cu mancare delicioasa cantoneza, 
dar si de peste tot din Asia si din 
lume. 

Imi place perseverenta 
hongonghezilor, dorinta lor de 
a razbi, de a fi mai buni, dar si 

Imi place sa interactionez cu localnicii 
si am invatat ca indiferent de barierele 
de limba, un zambet si o vorba buna te 
vor ajuta intotdeauna. 

DaNang - Vietnam



pasiunea pentru natura si tot ce vine 
din aceasta.
Deciziile pe care le luam in tot 
ceea ce facem ne influenteaza 
parcursul in viata, aducand noi 
lucruri si pasiuni in atentia noastra. 
Asianskincare este o consecinta a 
acestui fapt. Povesteste-ne despre 
aceasta noua experienta si ce 
reprezinta ea pentru tine si pentru 
potentialii doritori/ clienti.

Asianskincare s-a nascut dintr-o 
pasiune relativ nou descoperita si 
dintr-o necesitate neexploatata acasa, 
in Romania. 

Ma luptam de cativa ani cu un 
ten extren de deshidratat si uscat, 
folosisem zeci de creme, testasem 
masti de fata de tip servetel de la 
brandurile cele mai cunoscute, dar 
nimic nu ma ajutase mai cu nimic. 

Odata ajunsa in Hong Kong am 
inceput sa explorez si am fost socata 
de sutele de optiuni existente pe 
piata de aici, pe care am inceput sa 
le testez treptat. Schimbarea majora 
insa s-a petrecut atunci cand am 
petrecut un weekend in Seul, pe o 
temperatura cu minus, unde absolut 
tot ce am testat mi-a facut tenul sa 

arate wow si sa fie hidratat chiar si in 
conditiile cele mai grele. 

Am inteles ca aceste doua piete 
din Asia sunt foarte diferite fata de 
cea din Romania, aici utilizatorii sunt 
foarte informati si interesati de grija 
fata de ten, lucru ce se vede cu ochiul 
liber pentru ca de foarte multe ori nu 
poti ghici varsta unei asiatice. 

Astfel, impreuna cu una dintre 
prietenele mele cele mai apropiate, 
Elaria, make-up artist cu multi ani de 
experienta pe zona asta, pasionata de 
skincare, ne-am gandit sa facem ceva 
ce ne-ar fi ajutat si pe noi in trecut. Un 
loc unde nu doar sa gasesti produsele 
pe care le-am testat si adorat, dar si 
informatia de care ai nevoie. 

Ne propunem sa fie un loc unde sa 
intelegi cum se folosesc produsele si 
cum sa alegi ce e mai bun pentru tine, 
sa iti realizezi si sa incerci o rutina 
de skincare ce te va ajuta. Cel putin 
o data pe luna ne dorim sa avem 
interviuri pe diverse teme cu medici 
dermatologi sau cu persoane ce 
activeaza in zona cosmetica, atat din 
Romania cat si din Asia, pe care sa le 
impartasim si pe canalele noastre de 
social media.

Cum si-au exercitat influenta 
calatoriile si diversele culturi in 
modul tau de a fi, de a te comporta, 
in gandire, in modul de a te 
imbraca?

Nu cred ca mi-a influentat in vreun 
fel modul de a ma imbraca, insa 
cu siguranta cu cat vezi mai multe 
lucruri, cunosti mai multi oameni, 
inveti despre probleme lor, lucrurile 
ce le aduc fericire, te schimbi din 
punct de vedere spiritual. 

Atunci cand intelegi problemele 
dar si solutiile sociale din diverse 
locuri, poti vedea lucrurile cu care te 
confrunti tu dintr-o alta perspectiva. 
Cred ca prin calatorii poti deveni mai 
putin ignorant si mai flexibil.
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Asianskincare s-a nascut dintr-o 
pasiune relativ nou descoperita si 
dintr-o necesitate neexploatata acasa, 
in Romania.

Nan Lian Garden Hong Kong

Thailanda
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Care sunt principiile tale de viata? Ai 
un motto pe care il respecti?

Nu stiu daca este neaparat un 
motto, dar eu cred ca absolut 
orice este posibil daca ne dorim cu 
adevarat si daca suntem dispusi sa 
depunem munca necesara. 

Nu imi pun limitari si sunt destul de 
incapatanata incat sa nu ma opresc la 
prima dificultate intampinata. Cred ca 
mereu am ceva de invatat si nu imi e 
frica sa cer ajutorul atunci cand este 
nevoie.
Care este cel mai bun lucru care ti 
s-a intamplat pana acum?

Sunt o norocoasa si am avut parte 
de foarte multe lucruri bune in viata 
mea. Cu toate acestea, cel mai recent 
lucru care initial a parut o problema, 
s-a transformat intr-un lucru foarte 
bun. 

La inceputul anului, inaintea 
declansarii pandemiei, am refuzat un 
job in domeniul financiar aici in Hong 
Kong, centrul financiar asiatic, pentru 
a ma concentra pe dezvoltarea 
blogului. Doar cateva saptamani mai 
tarziu, totul s-a prabusit, iar industria 
turismului nu parea sa isi revina prea 
curand. 

Am ales sa nu ma deprim si sa 
folosesc timpul pe care il aveam la 
dispozitie pentru a lucra cat de mult 
posibil, iar acest lucru s-a dovedit a 
fi benefic. Am ales sa cred ca nu este 
timp pierdut, ci timp investit in viitorul 
meu si am muncit poate mai mult 
decat as fi facut-o in alta perioada. 
Ai intampinat dificultati in tot ce 
ai intreprins pana acum? Cum ai 
depasit momentele dificile?

Normal. Nu cred ca putem realiza 
ceva fara sa ne lovim si de dificultati. 
Importanta este atitudinea noastra si 
modul in care reactionam. 

Cred ca daca acceptam ca 
lucrurile nu vor iesi mereu asa cum 
ne propunem, ca nu putem planifica 
totul la virgula, si ca trebuie sa fim 

flexibili, ne vom gasi calea si vom 
reusi in ceea ce trebuie. 

Eu am incercat intotdeauna sa 
vad partea plina a paharului si sa ma 
gandesc ca toate lucrurile se intampla 
cu un motiv si din fiecare experienta 
negativa avem ceva de invatat, 
dar sta doar in putinta noastra sa 
schimbam ceva si sa realizam un 
obiectiv.
Ce alte pasiuni ai? Ce faci in timpul 
liber atunci cand exista?

In ultima perioada, timpul liber 
este aproape inexistent pentru ca 
aleg sa petrec mai tot timpul citind 
sau documentandu-ma despre locuri 
sau despre skincare. Atunci cand insa 
imi fac putin timp, imi place sa profit 
la maxim de un vis devenit realitate: 
faptul ca locuiesc pe o insula si am 
acces la plaja la doar cateva minute 
distanta de casa unde pot citi linistita 
o carte. 

In plus, sunt pasionata de ceai 
si cafea, testand macar o data pe 
saptamana cate un loc si un sortiment 
nou in Hong Kong. 
Ti-ai dori sa faci si altceva acum sau 
in viitor?

Sunt dechisa la absolut orice si stiu 
ca daca voi avea idei noi, voi incerca 
cu siguranta sa le pun in aplicare. Ma 
gandeam ca la un moment dat mi-ar 
placea sa realizez un program de 
empowerment pentru femei, in care 
sa le ajut sa isi realizeze capacitatile si 
sa isi depaseasca limitele imaginare. 
Un fel de couching zen. 
Planuri, proiecte de viitor?

In afara proiectelor profesionale, 
planul care ne ocupa timpul si 
gandurile in momentul de fata este 
mutarea inerenta in Seul. Urmeaza o 
noua etapa din viata noastra, o noua 
experienta ce va veni la pachet cu noi 
provocari dar si multe invataturi.
Unde te pot urmari cei interesati de 
ativitatea ta si cum pot lua legatura 
cu tine?

Ma pot gasi pe https://www.
ingridzenmoments.com/, dar si pe 
blogul https://asianskincare.ro/. 
Cel mai usor mod de a lua legatura 
cu mine e printr-un mesaj privat 
pe Instagram, unde ma gasiti atat 
aici https://www.instagram.com/
ingrid.zen.moments/ cat si aici 
https://www.instagram.com/_
asianskincare/.
Iti multumim pentru prezenta si iti 
dorim mult succes in tot ceea ce 
faci!

I n t e r v I u r I

Hong Kong Art Lane



Descopera FAMOST!
NOUTATI MODA

STIL DE VIATA

TENDINTE

INTERVIURI

MODELLING
CULTURA

VESTIMENTATIE

BLOGURI

EVENIMENTE SANATATE

BEAUTY

www.famost.ro


instagram.com/famostmag


twitter.com/Famost_Ro


facebook.com/famost.ro

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

https://famost.ro/


I n t e r v I u r I

92  www.famost.ro  octombrie 2020

FLORIN LUPAS este considerat ca fiind cel mai puternic roman, reusind sa ajunga multiplu 
campion national de powerlifting. Se mandreste cu un palmares impresionant de medalii nationale 

si internationale, dintre care reamintim “Cupa dunarii” si clasarea pe locul IV la CaMpionatul 
Mondial de poWerlifting. Lupas a reusit sa atinga recordul national de 400 kg la proba de 

genuflexiuni, fiind cea mai mare greutate ridicata vreodata de un roman. A infiintat clubul sportiv 
lupas poWer Bihor unde antreneaza viitorii campioni. De cativa ani organizeaza evenimentul 

“Power Cup”, prima competitie internationala de powerlifting din Romania.

PERSONALITATI

de TOP CU DANIELA SALA

FLORIN LUPAS - O CARIERA DE 10 ANI! 
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Buna ziua si bine ai venit in 
paginile Revistei Famost! 
La ce varsta ai inceput sa 
activezi in acest domeniu? A 
fost greu sa te faci remarcat?

Buna ziua, ma bucur ca putem 
realiza acest interviu!

Am inceput sa practic 
powerlifting la varsta de 20 de 
ani, o varsta timpurie in acest 
sport, fapt pentru care a fost 
nevoie de o munca complexa. 

Cu siguranta, a fost greu, 
inceputul atrage dupa sine 
sacrificii.
Ce amintiri ai de la inceputul 
carierei tale?

Totul a inceput in anul in 
urma cu 10 ani, cand  am intrat 
pentru intaia oara in sala de 
sport Gladiatorul din Oradea si 
am vazut cum altii se antrenau 
la  indreptari; a fost o atractie 
pe moment, am incercat sa ridic 
si eu 200 kg pentru prima data 
in viata mea si am reusit. Mai 
departe au urmat concursuri 
nationale, europene si mondiale, 
la care am reusit sa ma mentin 
in TOP 10.

Apoi, primul concurs la care 
am participat, unde am reusit 
sa obtin medalie de aur la proba 
de indreptari, record national la 
Juniori si Seniori. Acel inceput 
m-a facut sa am incredere in 
potentialul meu, desi se anunta 
a fi ceva greu.
Ai avut un idol? Cine a fost 
acela?

Andrey Belyaev a fost si ramane 

pentru mine un exemplu; ne 
asemanam din punct de vedere 
fizic, faceam parte din aceeasi 
categorie pe aceea vreme +100 
kg, este cel mai puternic om din 
lume la categoria sa.
Care a fost cel mai fericit 
moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva 
amanunte!

Anul 2018, Anul Centenar  a 
reprezentat apogeul carierei 
mele cand am stabilit recordul 
national de 400 kg la proba 
de genuflexiuni, cea mai mare 
greutate ridicata vreodata de 
un roman. Totodata, in acelasi 
an, am reusit sa ocup locul IV 
la CaMpionatul Mondial  de 
poWerlifting, cea mai buna 
clasare din cariera mea.

Momentele vor fi inramate in 
mintea si sufletul meu pentru 
tot restul vietii.
Care a fost cel mai trist 
moment din cariera ta?

In anul 2019 din cauza unui 
arbitraj neadecvat, am pierdut 
medalia de bronz in cadrul 
CaMpionatului european. 
Sentimentele de regret vor fi de 
neuitat.
Au fost momente in care ai 
vrut sa renunti la aceasta 
cariera? 

Din pacate, da! In anul 2013 
m-am gandit sa renunt, pentru 
ca nu aveam un antrenor care 
sa ma ajute. Ajutorul a venit 
din partea domnului presedinte 
al federatiei roMane de 

poWerlifting  de astazi, Ovidiu 
Panazan, caruia ii multumesc 
pentru increderea si suportul 
neconditionat.
Ce inseamna aceasta cariera 
pentru tine?

Totul! Desi este un sport 
individual, am consolidat o 
echipa puternica si am devenit 
o familie la nivel national. 
Domnul profesor Lucus m-a 
calauzit inca de la  inceput.
Esti supranumit cel mai 
puternic roman. Cum te simti 
in aceasta ipostaza?

Asemeni unui om comun, nu 
am considerat ca as fi special 
datorita acestui titlu. Ma simt 
implinit si mandru de reusita, 
dar raman acelasi om simplu.
A fost greu sa te mentii in 
top? 

Cu siguranta! Antrenamentele 
sunt solicitante, maximale, 
aportul financiar este 
semnificativ. Cu ajutorul 
unei echipe in spate te poti 
mentine. Antrenorul meu, 
Panazan Ovidiu imi este alaturi, 
campionul mondial Cazacu Sorin 
ma sprijina cu sfaturi benefice, 
bunul meu prieten Blaj Dan 
mi-a fost alaturi, fiind campion 
al culturismului, campionul 
national Remus Heredeu care 
mi-a pus la dispozitie aparatura 
necesara pentru intaia oara in 
sala, familia Balogh Wittman 
care mi-a stat alaturi la 
indeplinirea visului de a-mi 
deschide propria sala de fitness.

DESI ESTE 

UN SPORT 

INDIVIDUAL, AM 

CONSOLIDAT 

O ECHIPA 

PUTERNICA SI 

AM DEVENIT O 

FAMILIE LA NIVEL 

NATIONAL. 
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Care sunt ingredientele 
succesului in acest domeniu? 

Munca asidua si un antrenor 
pe masura; fara antrenamente 
intense, perseverenta si ambitie 
este imposibil.
Esti multiplu campion 
national la powerlifting, a 
fost greu sa ajungi campion?

Ca in orice ramura sportiva, 
pornesti de jos cu multe 
sacrificii si eforturi. A fost 
foarte greu sa ajung la acest 
nivel.
Ai reprezentat Romania la 
Campionatul Mondial de 
Powerlifting in Suedia. Cum 
a fost acea experienta pentru 
tine avand in vedere ca au 
participat cei mai fortosi 
oameni din lume?

Experientele din cadrul 
Campionatelor Mondiale sunt 
unice, concurezi cu cei mai 
buni oameni din lume, de la 
care ai mereu de invatat. Este 
de asemenea foarte greu sa 
lupti pentru locurile de frunte, 
iar momentul in care am 
invins unul dintre cei mai buni 
powerlifteri din lume la proba 
de impins din culcat, am avut 
parte de un moment unic.
Ai obtinut multiple medalii. Cu 
care te mandresti cel mai mult?

Cea mai memorabila ramane 
Cupa Dunarii, unde au 
concurat toate tarile dunarene. 
Am reusit sa obtin Cupa 
Dunarii la categora mea de 
greutate +120 kg precum si 
premiul absolut. Bineinteles 
medaliile anului 2018 de 
recorduri natioanale ocupa un 
loc important in cariera mea.
Care a fost prima medalie pe 
care ai castigat-o?

Prima medalie de aur am 
castigat-o la primul meu 
concurs, la proba de indreptari 
in cadrul Campionatului 
National de la Alba Iulia.
Spune-ne mai multe despre 
evenimentul organizat de tine 
,,Power Cup’’!

Power Cup s-a nascut din 
iubire fata de sport si fata de 
origine. Este prima competitie 
internationala de powerlifting 
din Romania, in cadrul careia 
am strans pana acum 5 tari 
concurente. Competitia 
urmeaza sa se afle la cea de-a 
opta editie. Ma bucur ca am 
reusit sa am parte de o echipa 
devotata, organizez competitia 
de ani buni impreuna cu bunul 
meu prieten, Bogojel Ioan si 
am reusit sa ne apropiem de 
sportivi straini, cu care am 
desfasurat programe Erasmus 
+. Imi doresc ca Depresiunea 
Beiusului sa devina o emblema 
a acestui sport, deoarece aici 
pot lua nastere marii campioni.
Ce sfaturi ai pentru 
persoanele care vor sa 
paseasca in acest domeniu?

Sa tina cont de disciplina, 
perseverenta, dorinta de munca 
si tehnica, spirit de sacrifiu. 
In rest, ii asteptam in forta la 
antrenamente.
Stim ca ai infiintat un club 
in care pregatesti viitorii 
campioni. Unde activezi 
si care sunt conditiile de 
participare pentru cei 
doritori?

Da, clubul sportiv lupas 
poWer Bihor este infiintat 
din anul 2016 si  se bucura 
de sportivi care au devenit 
campioni nationali. Activez 

la CluBul MuniCipal Crisul 
oradea si doresc sa ii 
multumesc domnului director 
Ionel Bungau pentru increderea 
acordata prin infiintarea sectiei 
de powerlifting. De asemenea, 
antrenamentele le-am desfasurat 
la sala gladiatorul, heredeu 
gold gyM si lupas poWer gyM.
Cat de importante consideri 
ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru un sportiv 
de categorie inalta? 

Consider ca este bine sa ai 
grija de sanatate, eu prefer stilul 
sport sau cel clasic, cat de simplu 
posibil si comod.
Daca nu iti alegeai aceasta 
cariera, ce altceva ti-ar fi 
placut sa faci?

Consider ca sunt omul potrivit 
la locul potrivit prin acest sport. 
Nu m-as vedea facand altceva; 
in orice caz, daca as fi ales un alt 
sport ar fi fost unul cu greutati.
Te-ai gandit vreodata sa te 
muti intr-o alta tara?

Nu, imi iubesc tara si ma 
simt mandru sa pot ridica 
tricolorul la competitiile 
internationale; acel sentiment 
este incomparabil!

CA IN ORICE 

RAMURA 

SPORTIVA, 

PORNESTI DE 

JOS CU MULTE 

SACRIFICII SI 

EFORTURI. A 

FOST FOARTE 

GREU SA AJUNG 

LA ACEST NIVEL.
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Ai activat vreodata in alt 
domeniu?

Desigur, sunt de profesie 
inginer constructor, am lucrat 
in domeniul suplimentelor 
sportive, iar in momentul 
actual, administrez sala de 
fitness ce am deschis-o anul 
acesta la Beius.
Ce te face fericit cu adevarat?

Sportul! Sentimentul de 
impliniri si relaxare il pot simti 
doar in sala sau la competitii.
Te simti un barbat implinit?

Da, ii multumesc lui 
Dumnzeu pentru tot ceea ce 
mi-a permis sa realizez!
Daca ai putea sa schimbi ceva, 
ce ai schimba?

Mi-as fi dorit sa fi practicat 
acest sport de la o varsta mai 
frageda, am inceput destul de 
tarziu si a fost mult mai grea 
evolutia.

Cum este relatia ta cu familia 
ta? 

Pentru mine, familia si sportul 
reprezinta totul. Relatia cu sora 
mea este una foarte apropiata, 
am cladit totul impreuna si m-a 
sustinut neincetat, fapt pentru 
care ii multumesc.
Cine esti tu, persoana din 
spatele competitiilor? Ce 
pasiuni ai si ce iti place sa 
faci?

Un om simplu, care munceste 
cam tot timpul. Imi place sa 
trag cu arcul, este o pasiune 
descoperita recent, care deja 
mi-a adus cateva diplome, 
deoarece am participat la cateva 
concursuri.
Care este cea mai mare teama 
a ta? 

Nu pot spune ca am o anumita  
teama, frica de Dumnezeu si 
cam atat.

Care este cel mai mare regret 
pe care il ai?

Faptul ca pana acum nu 
am reusit sa obtin o medalie 
mondiala, dar sper ca voi ajunge 
cat de curand la acest rezultat.
Cum arata o zi obisnuita din 
viata ta?

Cam toate zilele sunt la fel. Ma 
trezesc de dimineata, merg la sala 
unde antrenez si alte persoane, 
ma ocup de afacere - care pentru 
mine este o placere, imi desfasor 
antrenamentele si inchei ziua in 
jurul orei 23:00.
Care este motto-ul tau in viata?

Ridica si te vei ridica!
Ce alte surprize ne pregatesti?

Medalii europene si mondiale, 
dar mai ales lucrez la ideea de a 
dezvolta un complex sportiv la 
Beius, de a ridica zona la un rang 
inalt in sport si de a oferi o alta 
perspectiva tinerilor din zona.

PENTRU MINE, 

FAMILIA SI 

SPORTUL 

REPREZINTA 

TOTUL. RELATIA 

CU SORA 

MEA ESTE 

UNA FOARTE 

APROPIATA, AM 

CLADIT TOTUL 

IMPREUNA SI 

M-A SUSTINUT 

NEINCETAT, ...
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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!

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

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


w w w . f a m o s t . r o

Intra pe www.famost.ro si descarca GRATUIT
orice editie a revistei in format digital!

REVISTA FAMOST

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

https://famost.ro/articol/category/revista-famost
https://www.instagram.com/famostmag/
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
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ouble
in neon shades
D rouble

T

Nuantele neon au inceput sa intre mai mult in prezentari incepand cu 
cativa ani in urma sub forma creioanelor pentru ochi, iar astazi fac parte 
dintre tendintele care trec de pe catwalk pe strazi. Chiar daca machiajul 
in culori intense - cum ar fi galben canar, roz saturat sau albastru electric 
poate parea prea indraznet - mai ales ziua, adevarul este invers. Cu 
machiajul neon poti merge fara probleme la scoala sau la birou, secretul 
constand in aplicarea sofisticata a culorilor.

maKE-uP & concEPt & tExt : Diana Pavel / hairstylE : Joes Studio Galati
moDElE : Aurora Maria (bruneta) / Gabriela Seceleanu (blonda)
Foto : Famost
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Extreme la prima vedere, nuantele neon merg absolut de minune 
cu un LOOK minimalist, cu tinute monocrome, in culori neutre, 
cu taieturi simple. De fapt, acesta este si farmecul nuantelor neon: 
aduc un accent de culoare exact acolo unde te-ai astepta mai putin, 
adica direct pe piele! Nude-ul, albastrul inchis, tonurile de gri sau 
negrul tinutelor tale vor fi puse in valoare de nuantele puternice 
folosite pentru make-up.
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Pana nu de mult, culorile neon in machiaj se regaseau doar 
in videoclipurile anilor ‘80 sau in petrecerile tematice, dar 
acum au devenit o forma a artei machiajului acceptata si 
chiar incurajata. Cu alte cuvinte, tendintele se intorc, iar 
makeup artistii din intreaga lume l-au votat ca fiind cel 
mai cool. Toate brandurile de cosmetice au lansat pe piata 
produse inspirate din acest curent. 

O nuanta neon se potriveste de minune cu un ten curat, fresh, cat 
mai natural, fara alte culori si nuante. Foloseste asadar doar un fond 
de ten usor sau un primer, un creion de buze intr-un ton natural (daca 
ochii sunt cei vizati de machiajul „electric”), un strop de mascara, 
fara sa te stradui sa accentuezi toata trasaturile! Vei avea un LOOK 
100% actual si vei putea folosi nuantele neon in orice context.
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Daca acum ceva timp nici prin cap nu iti trecea ca vei renunta la nuantele clasice 
in favoarea celor fosforescente, acum poti obtine LOOK-ul de pe catwalk fara prea 
mult efort. Exista si un mic truc de care ar trebui sa tii cont daca nu vrei sa arati 
ca un clovn: aplica culoare doar intr-o zona, pleoape sau buze, iar pentru restul 
fetei, pastreaza un machiaj cat mai natural, fara a adauga alte nuante, nici macar 
blush! Cu alte cuvinte, alege un punct de focalizare si cel mult adauga pe buze gloss 
incolor sau unul cu usoare irizatii.
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UNGHII BALERINA
O manichiura impecabila nu consta doar in alegerea culorii ojei sau a 

modelului aplicat, ci si in alegerea formei potrivite!

Concept, Nails, Text : Monica Dragan / Makeup : Diana Pavel
Model : Ioana Alexandra / Foto : Famost
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nghiile in forma balerina pot parea putin bizare la 
prima vedere: sunt foarte lungi, ascutite, dar cu varful 
taiat perfect drept! Se aseamana din acest motiv cu 

poantele balerinelor, de unde si-au luat si denumirea. Forma 
balerina se aseamana foarte mult cu forma migdala moderna, 
de la asezat sablonul, asezat materialul, pana la pasii de pilire, 
singura diferenta fiind aceea ca varful se va pili perfect drept si 
nu la 45 de grade ca la migdala moderna. Cu cat unghiile sunt mai 
scurte, cu atat curba ‘C’ va fi mai larga! Cu cat unghiile sunt mai 
lungi, acestea vor fi mai ascutite!

Ce am ales eu nu sunt foarte lungi, dar sunt 
perfecte pentru a sublinia forma. Noi trebuie sa 
tinem cont de paturile unghiale ale clientelor; in 
functie de lungimea patului unghial, ne putem 
juca si cu lungimea extensiei si cu forma potrivita 
pentru a evidentia frumusetea mainii!

u

despre unghiile balerina

ce am ales eu
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Unghiile la moda pentru toamna anului 2020-2021 reprezinta o oportunitate de a arata 
o manichiura impecabila care va completa cel mai bine tinutele de toamna si va va permite 
sa fiti in tendinte. Pentru iubitorii de manichiura spectaculoasa, printre tendintele de 
toamna regasim si unghiile de tip balerina. Datorita diferitelor variatii ale paletei de 
culori pentru toamna, va puteti delecta alegand culori calde de portocaliu, rosu, crem, 
precum si o manichiura executata in nuante intrigante de verde smarald.

unghiile 
balerina sunt  

in tendinte
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Designul de unghii pentru toamna arata feminin si elegant. 
Nuantele combinate cald-rece ale ojelor de unghii, confera un aspect 
placut si agreabil. Indiferent daca este o iesire eleganta sau iti doresti 
un LOOK pentru o ocazie speciala, manichiura de toamna intr-
un design irezistibil, cu decor, va fi cea mai potrivita pentru toate 
tipurile de femei!

elegante si feminine, 
potrivite oricarei femei  
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PARUL si UNGHIILE
ingrijire&sfaturi

DE MULTE ORI, SIMTINDU-NE BINE NE DA IMPRESIA CA SUNTEM SANATOSI SI NU AVEM NICIO PROBLEMA. SI 

SUNT MARI SANSE SA FIE ASA, DAR, DACA NE PUTEM IMBUNATATI SANATATEA SI FRUMUSETEA, DE CE SA NU 

O FACEM? IAR PARTEA BUNA ESTE ACEEA CA NICIODATA NU ESTE PREA TARZIU SA LUAM DIVERSE MASURI 

SI FIE CA VORBIM DE PIELE, PAR, UNGHII. PENTRU TOATE ESTE LOC DE MAI BINE!



107  www.famost.ro  octombrie 2020

SFATURI 
Impinge inapoi cuticulele cu un 

prosop in timpul dusului si hidrateaza 
cu ulei special pentru cuticule. Nu 
taia cuticulele si nu folosi substante 
chimice pentru indepartarea 
cuticulelor!

Lungimea parului se bazeaza pe 
fier, feritina, un nivel echilibrat 
de vitamina D si B12. In cazul in 
care esti in perioada menstruatiei, 
suplimentele de fier sunt necesare.

Concentreaza-te pe consumul de 
soia care contine proteine esentiale, 
la fel cum trebuie sa ai in vedere 
si multivitaminele, suplimentele 
minerale, ele furnizandu-ti aminoacizi 
esentiali, fier, L-lizina, vitaminele 
C, B12, D3, totul pentru intarirea si 
sanatatea parului.

ALIMENTATIA

Proteinele reprezinta oxigenul 
pentru intarirea parului si 
a unghiilor, carbohidratii 

complecsi putand oferi 
combustibilul acestora pentru 

a creste. Chiar si cele mai 
mici lipsuri din alimentatie, 

pot provoca o rupere usoara a 
parului sau a unghiilor.

PARUL
Reducerea stresului este un factor 

esential pentru mentinerea sanatatii 
parului, impreuna cu grija pentru 
intretinerea scalpului. Folosirea 
zilnica a unui toner pentru scalp 
este o idee buna, la fel de inspirata 
ca rasfatul cu o masca pentru baza 
firelor de par. Alege masca in functie 
de starea scalpului! Daca acesta este 
uscat sau predispus aparitiei matretii 
sau fulgilor, mergi pe ingrediente 
precum acid salicilic si hialuronic; 
daca ai mancarimi, foloseste aloe vera 
sau ulei de masline pentru calmarea 
iritarii.

Sanatatea scalpului este esentiala 
pentru parul tau, de aceea este 
important un tratament potrivit. 
Folosirea unei perii adecvate pentru 
par si scalp este la fel de indicata 
si poti verifica daca este potrivita, 
foarte simplu: treci usor cu peria 
pe dosul mainii! Daca te zgaraie, 
inseamna ca nu este buna nici pentru 
par, nici pentru scalp! Folosirea unei 
masti pentru par o data pe saptamana 
este un lucru bun, pentru ca poti 
contracara daunele provocate de 
caldura. Gandeste-te la abordarea 
parului ca si cum ar fi un pulover 
de casmir! Nu trebuie multa caldura 
pentru ca iti poate arde parul si poate 
provoca rupere. Iar produsele pe 
baza de ulei folosite singure nu sunt 
cele mai indicate, moleculele mari 
neputand intra in axul parului. Cauta 
formule pe baza de ulei - apa, acestea 
continand doze echilibrate de ulei, 
apa, proteine, care sa ii ofere parului 
stralucire si hidratare.

UNGHIILE
Majoritatea suntem ca niste 

copii cand vedem foto sau video 
cu unghii pe retelele de socializare, 
diversele modele extrem de atractive, 
creandu-ne o dependenta, care, din 
punct de vedere a sanatatii nu este 
foarte indicata. Substantele chimice 
provenite de la gelul de pe unghii nu 
le lasa sa respire, iar noi trebuie sa 
ne concentram pe produse benefice 
sanatatii acestora. La fel cum parul 
supra stilizat are nevoie de hidratare, 
acelasi lucru este valabil si in cazul 
unghiilor. Emolientii, agentii de 
intarire, acizii alfa-hidroxi (AHA) 
sunt ingredientele pe care trebuie sa 
le avem in vedere in privinta ingrijirii 
unghiilor si cuticulelor, pentru a le 
ajuta sa se refaca. La fel de indicata 
este si o pauza intre aplicarile de gel.

Reducerea stresului este un factor esential pentru mentinerea sanatatii parului
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CE SPUN EI. Ideal pentru pielea uscata si sensibila, 
predispusa la aparitia eruptiilor, o crema non-grasa care 
dispare pe masura ce curata prin blocarea apei sub piele. 
Multifunctionalitatea sa, face din acest produs unul poate 
indispensabil, putand fi folosit pe post de crema de maini, 
crema hidratanta sau pentru spalat intreg corpul.

ADEVARUL. Folosit umezit cu apa si o discheta de bumbac, 
demachiaza si elimina mudaria, lasand pielea proaspata si 
fara a se simti stransa. Iar pretul foarte ieftin, face din acest 
produs o buna afacere si un produs de nelipsit din trusa de 
ingrijire si frumusete.

Beauty Pie 
Japanfusion 
Pure 
Transforming 
Cleanser

Bioderma 
Sensibio 
H2O 
Micellar 
Water

Superdrug 
Aqueous 
Cream

Care demachiant este cel mai bun pentru tine sau mai bine zis, pentru tipul tau de piele?

demachiante testate si propuse

CE SPUN EI. Formula gel-ulei-lapte dizolva si cel mai 
impermeabil rimel cu putin efort. Antioxidantii pe care ii 
contine ajuta la contracararea efectelor poluarii.

ADEVARUL. Este un demachiant excelent de noapte si vine 
cu un tub in care se afla un balsam gros; imediat ce incepi 
sa masezi cu el pe piele, se transforma intr-un ulei, apoi in 
gel. Este delicat cu ochii, deci este perfect pentru eliminarea 
rimelului bine prins; adaugarea apei in proces, il transforma 
intr-o textura laptoasa pe care ulterior, trebuie doar sa o 
clatesti.

CE SPUN EI. Apa micelara contine particule mici de ulei 
care da la o parte murdaria si machiajul, doar printr-o simpla 
stergere cu discheta de bumbac, fara a fi nevoie de clatire. 
Indeparteaza rimelul rezistent la apa fara efort si iti lasa tenul 
curat si avand un aspect proaspat.

ADEVARUL. Cand e vorba de rimel, trebuie o abordare 
mai insistenta, foarte des un demachiant balsam sau crema 
- oricat de hranitor ar fi, iti poate face ochi panda. Pe de 
alta parte, indeparteaza orice urma de machiaj pentru ochi 
daca folosesti o discheta de bumbac, iar tenul se simte mereu 
proaspat, fin si deloc intins.
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CE SPUN EI. Poti avea sentimentul de tratament 
profesional acasa, beneficiind de un ten linistitor datorita 
aromelor uleiurilor esentiale si texturii matasoase, care ofera 
„alunecarea” necesara unui masaj facial energizant. Machiajul 
dispare si te bucuri de un ten radiant si sanatos.

ADEVARUL. Acest demachiant nu doar ca are un miros care 
te duce cu gandul imediat la spa, dar isi face treaba cu succes. 
Un ulei matasos, care ia cu el murdaria si grasimea zilnica de 
pe fata, lasand-o proaspata si radianta ca si cum te-ai dat cu 
lapte hranitor.

CE SPUN EI. Aceasta spuma de fata este foarte fina pentru 
ten, este prietenoasa cu natura, nu are miros, coloranti, 
parabeni si daca nu era de ajuns, vine intr-un recipient 
reciclabil.

ADEVARUL. Dupa ce cumperi recipientul cu pompita, poti 
reincarca continutul din sticla, folosind pompa si evitand 
astfel deseurile. Indeparteaza cu adevarat machiajul si nu 
usuca pielea.

CE SPUN EI. Poate fi comparat cu un demachiant „wash-
and-go”, spaland murdaria zilnica si curatand in acelasi timp 
porii infundati; ramai cu o piele plina de viata, neteda si 
stralucitoare.

ADEVARUL. Chiar daca tenul tau este uscat, microperlele 
sunt suficient de blande sa mearga pe piele fara sa zgaraie sau 
sa irite. Daca folosesti acest produs de trei ori pe saptamana 
este suficient si nu vei avea parte de diverse „aparitii” 
ciudate ale pielii. Ai putea suplimenta in celelalte zile cu un 
demachiant spumant.

CE SPUN EI. Acest demachiant calmeaza pielea cu aloe 
vera si o exfoliaza cu acidul glicolic, aducand beneficii 
suplimentare. Folosindu-l dimineata, iti energizezi tenul 
pentru tot restul zilei si il poti folosi si seara, eliminand in 
acelasi timp machiajul si murdaria acumulate peste zi.

ADEVARUL. Daca ai un ten mixt predispus acneei, acest 
gel inmoaie si curata pielea foarte bine, nu este aspru si nu 
zgaraie sub nicio forma. Il poti folosi si dimineata asa cum se 
sugereaza, pentru un ten vioi.

Sanctuary 
Spa Melt 

Away 
Cleansing 

Oil

Clarins 
One-Step 

Gentle 
Exfoliating 

Cleanser

Wideye Skin 
Management 

Face Wash

Pixi Glow 
Tonic 

Cleansing 
Gel



110  www.famost.ro  octombrie 2020

S p l e n d I d a

Incearca aceste bunatati din natura

pentru a-ti revigora parul si pielea dupa perioada calduroasa!

MISIUNE  :
METODA : n a t u r a l a

eliminarea daunelor 
provocate de soare
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Elimina petele de varsta cu ajutorul radacinii de lemn dulce!

Indiferent ca sunt pe ten, maini, decolteu, aceste pete maronii antipatice adauga anii 
aspectului nostru. Extractul de radacina de lemn dulce poate ajuta, compusii unici pe care 
ii contine, descompunand pigmentul care coloreaza, prevenind in acelasi timp formarea 
viitoarelor pete. Amestecat cu iaurt datorita acidului lactic care lumineaza, pielea ta va 
arata bine intr-un timp foarte scurt! Incearca sa amesteci o lingura de iaurt cu 3 picaturi 
de extract de lemn dulce, tamponeaza-le pe pete si clateste dupa 15-20 de minute!

Hidrateaza parul uscat cu ulei de argan!

Uleiul de argan este bogat in acizi grasi care patrund in firele de par arse de soare, 
blocheaza umezeala si creste stralucirea. In plus, antioxidantii uleiului neutralizeaza 
radicalii liberi, indepartand  daunele viitoare. Aplica o cantitate micuta de ulei de argan 
pe parul umed de la radacini spre varfuri, lasa-l 10 minute si apoi clateste!

Calmeaza eruptia pielii cu ceai de musetel!

Proprietatile antiinflamatorii ale ceaiului reduc orice roseata sau iritatie persistenta 
provenite de la caldura soarelui. Poti creste rezultatele cu aloe care ajuta la vindecarea 
pielii, datorita compusilor care amelioreaza durerea si repara daunele rapid. Amesteca o 
cana de ceai de musetel cu 1 lingura gel de aloe vera intr-o sticla cu pulverizator; agita 
bine si depoziteaza in frigider! Stropeste pe piele in functie de necesitati!

Da-i pielii un aspect ferm cu ajutorul uleiurilor!

Vitamina E din uleiul de cocos imbunatateste elasticitatea pielii care are de suferit din 
cauza razelor solare UV, in timp ce acidul lauric hidrateaza, dand aspect de plinatate 
pielii. Uleiul de tamaie ajuta celulele pielii sa cada pentru a face loc altora tinere. 
Amesteca jumatate de lingura de ulei de cocos si 3 picaturi de ulei de tamaie si maseaza 
pe piele, lasand apoi pielea linistita pana cand este absorbit totul!

Inmoaie petele uscate cu sare de mare!

Cristalele din sarea de mare elimina straturile aspre care se formeaza pe parcursul 
sezonului calduros si care se datoreaza soarelui si clorului. Folosind superhidratantul 
ulei de avocado, ai siguranta ca pielea ta va arata supla si fina instantaneu! Amesteca un 
sfert de cana sare de mare si un sfert de cana de ulei de avocado si in timp ce faci dus, 
maseaza-ti pielea umeda de la gat, umeri pana jos la talpi, apoi clateste-te!

Pe langa ingrijirea 

externa, ingrijirea 

interna este si mai 

importanta, asa ca ia in 

calcul urmatoarele!

NUCILE. Sunt bogate 
in grasimi omga 3 si ajuta 
pielea ranita, in timp ce 
reduce inflamatia provocata 
de soare in interiorul 
corpului. Asigura-ti un 
necesar de 30-40 g zilnic!

CARTOFII DULCI. 
Studiile au aratat ca 
alimentele bogate in 
vitamina A – cartofii 
dulci, reduc riscul aparitiei 
cancerului si repara celulele 
si tesuturile. Consuma cam 
o jumatate de cana cartof 
dulce pe zi!

ROSIILE. Compusii 
puternici din rosii 
incurajeaza reparea celulelor 
pielii, vindeca si „anuleaza” 
daunele provocate de soare. 
Este necesara o cantitate 
echivalenta a 2 linguri 
zilnic.

ingrijire externa ingrijire interna
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O PIELE RADIANTA
sfaturi si secrete pentru o piele sanatoasa si radianta, pentru ca tu sa arati perfect!

Servetelele de fata

Servetelele de fata nu doar ca nu 
sunt bune pentru planeta, dar nu sunt 
recomandabile pentru ten. Ele doar muta 
murdaria si uleiurile dintr-un loc in altul. 
Pielea din jurul ochilor este foarte delicata, 
iar miscarea de frecare trage pielea, ii 
ofera un stres mecanic, ceea ce duce la o 
imbatranire matura.

De asemenea, mediile umede ofera 
conditii perfecte pentru reproducerea 
bacteriilor, astfel ca servetelele au nevoie 
de multi conservanti pentru a tine la 
distanta aceste bacterii. Conservantii 
impreuna cu parfumurile pot duce la 
iritatii pentru piele, la fel cum pot provoca 
si alergii. Cel mai indicat este sa iti cureti 
tenul seara cu un demachiant fara ulei 
pentru indepartarea murdariei, petrolului 
si a poluarii. Ai putea incerca PCA Skin 
Facial Wash.

Curatatorul perfect

Este important si necesar sa iti cureti 
tenul bine in fiecare zi dar si pentru 
noapte, doar ca numite ingrediente ale 
unor produse pot provoca iritatii, mai 
ales in cazul celor care au rozacee sau 
dermatita.

Daca ai pielea uscata trebuie sa cauti 
produse fara parfum; agentii de spumare, 
produsele astringente care includ tonere ce 
elimina uleiurile, la fel ca scrub-urile care 
contin acizi alfa-hidroxi (AHA) tind sa 
irite. Alege formule hipoalergenice si fara 
parfum, care vizeaza in mod specific pielea 
sensibila.

Pentru o piele uleioasa este 
recomandabila folosirea produselor fara 
ulei, fara alcool, doar pe baza de apa. 
Unguentele si produsele de machiaj pe 
baza de ulei pot mult mai usor sa infunde 
porii.

Spala-ti periile!

Pensulele de machiaj reprezinta un bun adapost pentru 
bacterii si cand acestea ajung pe piele, pot da nastere 
imediat petelor si cosurilor, mai ales cand sunt utilizate 
repetat in fiecare zi. Spala-ti periile cel putin o data pe 
saptamana cu un lichid special de curatare, clateste-le 
foarte bine si lasa-le sa se usuce in mod natural!
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Foloseste hidratantul 
adecvat!

Poti pierde prin piele zilnic aproximativ 
300 ml apa, proces care este cunoscut 
ca pierderea apei trans epidermica 
(TEWL); acesta fiind motivul pentru 
care hidratantul obisnuit este vital pentru 
mentinerea functiei de bariera a pielii. 
Doar ca, aici trebuie ales un hidratant 
adecvat tipului de piele. Pentru pielea 
uleioasa, predispusa la acnee, trebuie un 
hidratant care sa nu blocheze porii. Pentru 
cei predispusi la rozacee sau eczeme, 
hidratantul trebuie sa fie unul mai gros.

Cremele hidratante usoare, fara ulei, tind 
sa fie etichetate „non-comedogenice”, iar 
hidratantii care contin niancinamida sunt 
buni pentru ca reduc pierderea apei, reduc 
excesul productiei de ulei si imbunatatesc 
tonul neuniform datorat problemelor 
pielii. Pentru pielea sensibila, ingredientele 
active ca musetelul si aloe vera sunt 
indicate si trebuiesc evitate parfumurile 
si acizii, care sunt recunoscuti ca iritanti. 
Pentru pielea matura mergi pe creme care 
contin retinol sau acizi exfolianti precum 
AHA!

Telefonul

Smartphone-urile reprezinta o sursa 
mare de contaminare a pielii - acneea. 
Mari concentratii de bacterii microscopice 
de pe ecranul telefonului amestecat cu ulei 
si machiaj de pe fata, impreuna cu caldura 
telefonului, creeaza si mai multe bacterii. 
Acest proces duce la infundarea porilor, 
acnee, inflamatii. Pentru combaterea 
acestor probleme este indicata utilizarea 
castilor si o curatare regulata a telefonului 
cu un servetel pe baza de alcool. Ai putea 
incerca CASETiFY UV Sanitizer care 
ucide 99,9% dintre germeni.

Vitamina C in rutina ta!

Vitamina C este un antioxidant puternic 
care lupta impotriva radicalilor liberi, 
dintre care poluarea aerului este doar 
unul. Poluantii cauzeaza inflamatia care 
sta la baza tuturor eruptiilor cutanate, la 
descompunerea colagenului si productia 
in exces a melaninei care duce la pete 
intunecate. Vitamina C protejeaza pielea 
de razele UV, suprima pigmentarea si 
promoveaza cresterea colagenului. Pentru 
ca este un puternic antioxidant, vitamina 
C poate ajuta la minimizarea petelor solare, 
luminarea tenului prin imbunatatirea 
circulatiei, avand un efect antiinflamator. 
Poate dura pana la 4-6 saptamani pentru a 
vedea beneficiile folosirii regulate, datorita 
ciclului de refacere a pielii.

Evita machiajul!

In mod normal, cand anumite femei au 
renuntat timp de o saptamana la machiaj 
- chiar daca ceea ce foloseau era considerat 
calitativ, dupa aproximativ o saptamana, 
pielea lor arata mult mai bine. Un ciclu 
al pielii are de obicei 4 saptamani, acesta 
fiind timpul dupa care celulele noi le 
inlocuiesc pe cele vechi. Asa ca, daca poti 
rezista 4 saptamani fara machiaj, corpul 
tau va putea mult mai bine sa-ti regleze 
temperatura pielii, productia de ulei, 
un nivel normal de hidratare al pielii si 
procesul de exfoliere naturala.
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Protectie impotriva 
soarelui

Indiferent de anotimp, cremele cu 
protectie solara trebuie sa existe in rutina 
ta si trebuiesc reaplicate daca pielea ta 
este umeda. Razele UV degenereaza 
colagenul, ceea ce duce la pierderea 
volumului, aparitia liniilor fine, a 
ridurilor si accentuarea lor. PCA Skin 
Weightless SPF45 este o formula 
unica, ideala pentru tenul gras sau 
predispus acneei. Ingredientele sale 
active ca oxid de zinc si octisalat ofera un 
spectru larg de protectie prin reflectare, 
imprastiere si absorbtie a razelor UV; 
adaugarea de bisabolol - ingredient gasit 
in musetel, calmeaza pielea in timp ce 
atrage si retine umezeala.

Pe langa faptul ca este importanta 
folosirea cremelor cu SPF, vitamina D 
este esentiala si te poti bucura de ea, 
expunandu-te la soare timp de 15-20 
de minute, zone mari ale corpului ca 
mainile si/ sau picioarele. Vitamina D 
este esentiala pentru sanatate in general, 
nivelurile scazute ale acesteia fiind legate 
de osteoporoza, cancer, depresie.

Bea apa!

Hidratarea corpului trebuie sa 
vina si din interior, deshidratarea 
pielii nu poate veni doar din 
exterior cu ajutorul cremelor 
adecvate. Iar deshidratarea 
poate afecta in mod negativ 
concentrarea, invatarea, capacitatea 
de a gandi, starea de spirit. Iar 
a bea apa conform necesitatilor 
este esential atat pentru creier - 
ca el sa poata functiona optim, 
cat si pentru piele. Cantitatea 
de apa necesara zilnic este inca 
discutabila, dar cei doi litri se pare 
ca ar fi indeajuns.

Ai putea incerca dimineata 
sa inlocuiesti cafeaua sau ceaiul 
cu cofeina cu apa cu lamaie 
sau ceai de menta. Acest lucru 
reduce consumul de cofeina si ai 
certitudinea ca organismul tau 
si pielea, au parte de hidratarea 
necesara. Si bea si apa in timpul 
zilei!
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Hydrating Mist calmeaza 
si hidrateaza pielea cu 
acid hialuronic si ulei 
de babassu. Brandul 
GLOSSYBOX din Marea 
Britanie si-a lansat noua 
linie beauty, produse 
eficiente la preturi mai 
mult decat accesibile.

Pe masura ce trece timpul si intram mai bine in toamna, dorim parca o resetare a tot, un nou inceput, mai ales 

dupa aceasta perioada dificila. Partea buna vine din partea produselor de infrumusetare, considerate eroi 

ai ingrijirii pentru piele si care se pare ca merita un loc in gentuta ta cu cosmetice.

U Beauty Resurfacing 
Compound este o buna 
investitie pentru o piele 
cu aspect sanatos. Acest 
ser polivalent matasos 
exfoliaza, hidrateaza si 
lumineaza cu o formula 
alcatuita din vitaminele C 
si E si puternicul retinol.

Codex Beauty Skin 
Superfood este ideal 
pentru situatii urgente, 
mai ales pentru linistirea 
pielii iritate, uscate sau 
care poate provoca fulgi. 
Restabileste echilibrul si 
calmul pielii cu ajutorul 
extractelor de plante.

Super Multi-Corrective 
Cream de la Kiehl, unul 
dintre cele mai cumparate 
produse, s-a bucurat 
de imbunatatiri cu 
ingrediente noi ca ciuperci 
chaga, oferind rezultate 
clinice impresionante.

L’Oreal Paris Skin Paradise 
este o crema hidratanta 
care ii da pielii o acoperite 
usoara si o stralucire 
sanatoasa in cateva 
secunde. Merita toti banii!

Vitamin Enriched Eye 
Base hraneste si netezeste, 
facand minuni in acelasi 
timp sub machiaje. O 
crema pentru ochi de la 
Bobbi Brown, care trebuie 
sa isi gaseasca locul in 
cutiuta ta.

CINE ne SALVEAZA PIELEA in OCTOMBRIE



117  www.famost.ro  octombrie 2020

Creste si mentine
Se crede ca uleiul de castor negru jamaican (JBCO) 

sau uleiul de ricin ajuta la cresterea parului. Si cu toate ca nu 
exista studii stiintifice care sa sustina acest lucru, acesta este foarte 
laudat cand vine vorba de pierderea parului, ceea ce ne face sa credem in 

caracteristicile lui. Proprietatile sale antimicrobiale si de hidratare sunt 
ideale pentru prevenirea ruperii si caderii firelor de par. Contine omega 

9, excelent pentru retentia parului. Pe langa asta, este gros, un etansant 
remarcabil, care are grija de par.
Originele uleiului de castor negru jamaican. Uleiul de castor negru jamaican 
este de acum numit ulei de ricin si acest lucru s-a realizat pentru a face diferenta 
dintre uleiul de castor normal care este realizat fie prin presare la rece, fie facut 

cu solventi si uleiul de castor negru jamaican, facut prin metoda traditionala. 
Metoda clasica necesita prajirea boabelor de ricin care aduce mai multi nutrienti la 

suprafata si extragerea uleiului in timp ce este fiert.
Gene de vis
Vestea buna e ca aplicand mascara, reprezinta o buna modalitate de a face ca genele si para pline, iar partea 
neplacuta este aceea ca rezultatele sunt temporare. O solutie pe termen lung este aceea de a incerca uleiul 
de castor negru jamaican, acest balsam fiind alcatuit din acizi grasi care intareste parul, protejandu-l de la 
cadere.
De stiut! Daca ai posibilitatea, abureste-ti tenul! Iar adaugarea eucaliptului, aduce un mare plus 

sistemului respirator. Combinatia dintre uleiul de castor negru jamaican si eucalipt, poate ajuta la 
eliminarea murdariei de pe chip, fapt ce poate ajuta ca genele sa para mai voluminoase.

sfat! Pune putin de ulei pe o discheta de bumbac si aplica putin mai sus de unde locul in care se 
intersecteaza pleoapa cu linia parului. Repeta acest procedeu zilnic in mod constant!

Tenul fara probleme
Trebuie subliniat ca nimic din ce este catalogat ca antibacterian, antiinflamator 

si hidratant nu poate mentine un echilibru al sebumului sau pielea 
uscata sa nu mai existe. Ai putea incerca sa amesteci o lingura 

de praf de bicarbonat de sodiu si o lingura cu ulei de 
ricin pentru a crea un scrub acasa.

E posibil sa fi 
auzit de uleiul de 

castor negru jamaican 
ca linisteste un stomac cu 
probleme, dar cand vorbim 
de introducerea lui in rutina 

beauty, avantajele pot fi 
nenumarate.

BINE HIDRATATA

Shea 
Moisture 
100% Pure 
Jamaican 
Black 
Castor Oil

TGIN 
Jamaican 
Black 
Castor Oil 
Hair & Body 
Serum

Sunny Isle 
Jamaican 

Black 
Castor Oil 

Eyelash & 
Eyebrow 
Growth 

Serum

Tropic 
Isle 

Living 
Jamaican 

Black 
Castor 

Oil
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UN NOU INCEPUT

PENTRU PARUL TAU
N o i  m e t o d e  d e  i n g r i j i r e  a  p a r u l u i  c o n c e n t r a t  p e  s c a l p
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D
Daca e sa analizam rutina zilnica de ingrijire a parului, pentru majoritatea, aceasta se rezuma la un samponat 
rapid, o clatire la fel de rapida si poate, o aplicare a balsamului pe par de la jumatate inspre capete. Cei care 
produc si vand produse de ingrijire si infrumusetare a parului au declarat ca au crescut vanzarile in acest domeniu 
(seruri, tinere, masti), fapt care sa datoreaza concentrarii expertilor asupra necesitatii ingrijriii scalpului.

Partea buna e aceea ca producatorii acestor produse fac eforturi de cercetare continua si acum, se pare ca ne 
intersectam cu o noua generatie de produse, unele concentrate exact pe ce este necesar in ingrijirea parului in 
mod real: scalpul! In acelasi timp si consumatorii au inteles ca pielea are nevoie de ingrijire oriunde pe corp, 
implicit pe suprafata unde gazduim podoaba capilara.

Cei din industria beauty care se concentreaza pe ingrijirea parului se impart in doua categorii: cei care ii ofera 
parului un aspect fin, lucios si care miroase frumos - insa calitatea parului este una precara si o a doua categorie, 
care se concentreaza pe ingrijirea scalpului, „terenul” pe care cresc firele de par. Te poti gandi la firele de par ca 
la niste flori, pielea fiind solul de sustinere si intretinere a foliculilor, ceea ce face justificat ingrijirea si hranirea 
lui. Acest lucru este aplicabil fiecarui scalp, fie ca nu are nicio problema, este uscat sau iritat. Scalpul este doar o 
prelungire a pielii noastre intr-adevar - speciala, acesta transpirand, secretand sebum si eliminand celulele moarte. 
De asemenea, trebuie sa faca fata zilnic atacului nostru prin produsele folosite si metodele de aranajare, la fel cum 
trebuie sa se apere impotriva razelor solare UV si a poluarii din mediul inconjurator.

CARE SUNT PASII PENTRU O INGRIJIRE A SCALPULUI CORECTA? VEDEM IN CONTINUARE ...

Exfoliere

Exfolierea delicata facuta in mod constant este 
benefica din cap pana in picioare, roseata si excesul 
de ulei putand fi ameliorate cu ajutorul acestui 
procedeu. Indepartarea stratului superior de piele 
uscata si moarta, creeaza terenul pentru o piele noua si 
proaspata, benefica ingrijirii noastre. Este de asemenea 
o modalitate buna de a absoarbe produsele de ingrijire 
folosite de noi si este o bariera eficienta impotriva 
pericolelor din afara. Este indicata folosirea unui 
scrub o data sau de doua ori pe saptamana, inainte de 
samponare.

Ai putea incerca The Inkey List Salicylic Acid 
Exfoliating Scalp Treatment pentru un scalp uleios, 
care desfunda porii infundati si elimina murdaria cu 
ajutorul acidului salicilic. Pentru scalpul uscat mergi 
pe Kerastase Soothing Scrub, un gel in textura usoara 
ce trebuie masat pe scalpul umed pentru eliminarea 
surplusurilor, in timp ce hidrateaza piela cu jojoba si 
coaja de portocala dulce. Pentru un scalp cu fulgi, 
este indicat Drunk Elephant T.L.C Happi Scalp 
Scrub care contine AHA si BHA pentru dizolvarea 
celulelor moarte ale pielii, in timp ce uleiurile de 
marula si fructul pasiunii calmeaza.
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Curatare

Este recomandata o samponare zilnica daca exista o 
afectiune a scalpului, cum ar fi matreata sau eczemele 
seboreice. Daca ai parul fin este la fel de importanta 
aceasta actiune, deoarece textura parului are mai multe 
glande sebacee, devenind uleios la radacini. Pentru cei 
cu firele groase sau lungi poti sta mai mult fara spalare, 
dar nu trebuie sa depasesti trei zile intre samponare. 
Facand aceasta este mai putin probabil sa provoace 
mancarime si aparitie a fulgilor, un scalp aflat intr-o 
astfel de situatie, putand provoca caderea parului; poti 
aplica un balsam rapid inainte de clatire.

L’Oreal Professionel Pure Resource Shampoo 
este indicat pentru parul uleios, elimina reziduurile 
si produsele de styling mai „incapatanate”, in timp 
hraneste cu vitamina E si purifica cu citramina. 
Christophe Robin Hydrating Shampoo with Aloe 
Vera este o alegere buna pentru scalpul uscat - 
curandu-l usor, fara a dezlipi foliculii de uleiurile 
esentiale. Pentru scalpul cu fulgi/ mancarimi 
incearca Oribe Serene Scalp Balancing Shampoo, 
care previne matreata cu ajutorul acidului salicilic, 
calmeaza mancarimea, in timp ce extractul de lamaie 
si portocala mentine umezeala.

Tonifiere

Toner-ul poate parea in perceptia multora ca 
o ingrijire a scalpului care merge cumva inspre o 
extrema, dar conform specialistilor din domeniu, 
acesta este un produs esential pentru curatarea pielii 
intre spalari. Este un pas bun pentru rutina ta, folosind 
un produs activ pentru scalp; toner-ul inchide porii, 
reduce productia de ulei si nu iti va lasa parul unsuros 
sau lipicios, fiind pe baza de apa. Mai mult, in functie 
de toner-ul ales, poti exfolia, linisti sau stimula scalpul.

Pentru un scalp uleios foloseste Dr Hauschka 
Revitalising Hair & Scalp Tonic care ofera un 
echilibru folosind extract de arnica si scoarta de 
mesteacan. Asa cum ii spune si numele, Living Proof 
Restore Dry Scalp Treatment este indicat pentru un 
scalp uscat, oferindu-ti o hidratare intensa datorata 
acidului hialuroinic si a vitaminei B3. Aplica pe 
parul umed si maseaza inainte de uscare! Philip 
Kingsley Scalp Toner For Flaky & Itchy Scalps este 
indicat pentru un scalp cu fulgi/ mancarimi si se 
concentreaza pe eliminarea matretii cu ajutorul unei 
formule antimicrobiane pentru a preveni formarea 
matretei si reducerea mancarimii.

Tratament

Tratamentele sunt un excelent suport pentru par, 
facandu-l mai sanatos si mai puternic si este recomandat 
sa iti extinzi ritualul de weekend, aplicand saptamanal 
o masca de par intensa si una cu rol de balsam.

Body Shop Ginger Scalp Serum este indicat a fi 
folosit pentru scalpul uleios, oferind un echilibru al 
productiei de ulei cu ajutorul extractelor de ghimbir, 
salcie alba, scoarta de mesteacan. Dr Barbara Sturm 
Scalp Serum pentru parul uscat este un tratament 
inainte de culcare, care hraneste pielea cu acid 
hialuronic si reface stratul pielii intr-un mod foarte 
usor cu ajutorul extractelor de papaya. Pentru un 
scalp cu fulgi/ mancarimi, Omorovicza Revitalising 
ScalpMask face minuni pe scalpul iritat.

Protectia solara

Nu trebuie renuntat niciodata la protectia solara si 
atentie: este vorba de par aici si nu piele! Scalpul tau 
poate suferi mari daune din cauza expunerii prelungite 
la soare, devenind sensibil si de multe ori, chiar 
provocandu-ti durere.

Clarins Sun Care OilMist SPF30 este un spray 
care protejeaza parul si pielea de soare, acoperind cu 
usurinta fiecare fir de par. In timpul vacantei, fie ca esti 
la plaja sau piscina, vei obtine cele mai bune rezultate 
folosind o crema hidratanta rezistenta la apa si care 
contine filtre UV. Esti ferita de clor, soare, apa, mare, 
daca vei folosi Try Philip Kingsley Swimcap Water 
Resistant Mask.

The Inkey LIsT saLIcyLIc acId 
exfoLIaTIng scaLp TreaTmenT

kerasTase 
sooThIng scrub

drunk eLephanT T.L.c 
happI scaLp scrub

L’oreaL 
professIoneL

pure resource 
shampoo
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Cauza principala

Daca suferi de un scalp dureros, ai un par gras sau faci matreata, trebuie 
sa stii ca nu esti singura, iar o spalare rapida cu samponul, nu rezolva 
niciuna dintre probleme. Cele mai comune probleme ale scalpului sunt 
mancarimea, uscarea, aparitia fulgilor, eczemele seboreice. Mancarimea 
apare cand exista descuamare si cel mai frecvent rezulta din matreata 
si eczemele seboreice. Nu trebuie confundata cu uscaciunea, matreata 
si eczemele seboreice pot aparea cand un anumit tip de drojdie creste 
mai mult, facand celulele pielii sa se divida mai repede. Aceste drojdii 
prospera intr-un mediu uleios, asa ca e posibil sa se dezvolte in exces daca 
samponezi rar sau ai un scalp uleios in mod natural. Uscaciunea, arsurile 
solarele, stresul, sensibilitatea fata de anumite ingrediente, pot contribui 
de asemenea la o mancarime a scalpului.

Scalpul uscat exista din cauza ca stratul de piele exterior nu are umezeala. 
Vremea calda poate fi o cauza, dar si trecerea anilor, cand scalpul nu mai 
produce suficient sebum, ceea ce duce la uscaciune. Scalpul uleios are un 
mediu sebaceu ridicat, continand mai multe glande sebacee si care produc 
mai mult ulei comparativ cu celelalte parti ale corpului.

Daca ai un ten uleios esti predispusa la acnee si cosuri, lucru valabil 
si in cazul scalpului. Foliculii se infunda, intra bacteriile si astfel se nasc 
acele pete cu varfuri galbene. O cauza a productiei excesive de ulei, 
pot fi hormonii. Pe parcursul vietii, avem niveluri diferite de hormoni, 
scalpul producand mai mult sau mai putin ulei, in functie de nivelul de 
testosteron. De exemplu, femeile insarcinate pot avea parte de un par 
uscat, datorita cresterii estrogenului si scaderii testosteronului; cercetarile 
arata ca o alimentatie grasa poate agrava de asemenea, aceasta problema. 
Pentru a combate excesul de ulei, trebuie sa samponezi frecvent si sa 
folosesti un astringent (un toner ar fi indicat).

Mituri despre scalp

Matreata este rezultatul unui scalp uscat!

Rezultatul uscaciunii este lipsa umezelii, dar 
matreata tinde sa apara daca samponezi rar sau ai 
in mod natural un scalp uleios.

Sampoanele uscate curata scalpul!

Acest tip de sampoane nu trebuiesc folosite 
ca inlocuitori ai sampoanelor normale! Nu 
elimina secretiile pielii, celulele moarte ale pielii, 
mudariile si nu curata scalpul eficient. Cand nu 
ai timp - dar rar, poti folosi sampon uscat, dar 
evita-l daca ai matreata!

Uleiul este bun pentru scalpul uscat!

Emulsiile ulei in apa sunt cele mai bune, 
uleiurile pure putand da nastere iritatiilor si 
adauga greutate radacinilor firelor de par.

Samponarea zilnica nu este indicata pentru 
scalp!

 Scalpul contine glande sudoripare la fel ca si 
la subrat sau in zona pubiana. Dupa o vreme, va 
incepe sa miroase daca nu este spalat! Si trebuie 
sa retii ca nu curatarea scalpului poate provoca 
descuamarea, ci mancarimea, iritatia, inflamatia.

1

2

3

4

chrIsTophe 
robIn 
hydraTIng 
shampoo wITh 
aLoe Vera 

orIbe serene 
scaLp 
baLancIng 
shampoo

dr hauschka 
reVITaLIsIng haIr 
& scaLp TonIc LIVIng proof 

resTore dry 
scaLp TreaTmenT

phILIp kIngsLey 
scaLp Toner 
for fLaky & 
ITchy scaLps

body shop 
gInger 
scaLp serum

dr barbara sTurm 
scaLp serum

cLarIns sun care 
oILmIsT spf30

Try phILIp kIngsLey 
swImcap waTer 
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Parfumul are puternica abilitate de a ne transporta in timp 
si in amintiri, iar anumite ingrediente chiar pot garanta ca te 
poti simti ca in vacanta, chiar daca tu esti doar intr-o gradina 
sau in parc. Citricele, apa de colonie, notele verzi si variantele 
usoare florale din tara respectiva, scot in evidenta climatul, 
locurile, aducandu-le la tine si in mintea ta. Estee Lauder 
Bronze Goddess Azur are lamaie siciliana si bergamota si e 
un bun exemplu in acest sens; la fel ca Rabot 1745 Koray Eau 
de Parfum, care contine note de iasomie si cacao.

VACANTA
INTR-O STICLA

Daca nu ai ajuns si nu vei ajunge in vacanta in acest an, 
o poti face cu ajutorul acestor minunatii in sticlute!

PARFUMURI pentru DISTRACTIE

Tendintele trec, la fel si mirosurile 
bronzantelor, astfel ca, fii gata sa 
imbratisezi noile formule moderne, 
care sunt mult mai atractive, ne 
duc cu gandul la vara si chiar 
daca sunt mai scumpe ca in mod 
obisnuit, se merita! St Tropez Purity 
Vitamin Face Serum este cel mai 
bun exemplu, oferindu-ti bronz, 
hidratandu-te si avand un parfum 
unic conceput sa reproduca acel 
factor de a te simti bine - al soarelui 
real. Mai mult, contine antioxidantii 
pe care ii iubeste pielea si vitamina 
C si D, pentru imbunatatirea starii 
de spirit. Cu un astfel de produs, 
nici nu mai simti lipsa plajei!

PARFUMURI care ne 
AMINTESC de BRONZ

Indiferent ca pleci de acasa sau stai lipita 
de ea, anumite parfumuri vor mentine 
spiritul verii foarte actual. Lumanarile 
mici si parfumate sunt parteneri grozavi 
de calatorie si iti creeaza atmosfera 
specifica verii oriunde te-ai afla. M&S 
Uplift Scented Travel Candle iti ofera o 
atmosfera luminoasa si energizanta, datorita 
amestecului de lamaie, eucalipt si rozmarin 
sau poti incerca proaspatul Primark Clean 
Cotton, cu liliac alb si chilimbar. Lumanarile 
parfumate au nevoie de aproximativ 30 de 
minute pentru a-ti parfuma camera, asa ca 
daca esti in cautarea unei solutii rapide, 
un spray este mai potrivit. Poti incerca 
Woodland Citrus cu portocala si scortisoara, 
Coniferous Forest cu molid si ienupar, 
ambele pe baza de uleiuri esentiale minunate.

STARE de SPIRIT de VARA

ESTEE LAUDER 
BRONZE 
GODDESS AZUR

RABOT 1745 
KORAY EAU DE 
PARFUM

ST TROPEZ 
PURITY VITAMIN 
FACE SERUM

M&S 
UPLIFT 
SCENTED 
TRAVEL 
CANDLE

PRIMARK 
CLEAN 
COTTON
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VIBRATII de VACANTA pentru PAR

Daca iti doresti sa ai parul aranjat intr-
un mod chic - fie si dezordonat - ca de 
vara, ar trebui sa intri in contact cu razele 
solare si apa sarata. Doar ca, din moment 
ce nu esti la mare, nu ai sanse prea mari, 
de aceea, anumite produse pentru par sau 
mai bine spus - parfumurile acestora, pot 
suplini aceasta dorinta sau poti opta pentru 
produse care au un miros mai discret. 
Sachajuan Ocean Mist ii ofera parului 
textura, dar fara sa faca firele despicate la 
capete. Ai putea incerca de asemenea VO5 
Rose Remix Hair Perfume daca iti doresti 
arome florale sau Percy & Reed Eau My 
Goodness Shine & Fragrance Spray.

Daca esti genul de persoana care face 
dus dimineata, stii deja ca folosind 
produsele adecvate iti pot imbunatati 
starea de spirit si te pot energiza pentru 
intreaga zi. Alegand aromele potrivite 
pentru anumite geluri de dus si scrub-
uri iti pot aduce instant zambetul pe 
buze! Soap & Glory Call of Fruity 
Summer Scrubbin este ca o plaja intr-o 
cada cu particule de coaja de nuca de 
cocos pentru o piele neteda. Iar daca 
stilul tau este unul aventurier, poti 
alege Dr Hauschka Spruce Warming 
Bath Essence, care te duce cu gandul la 
drumetiile din padure. In cazul in care 
esti un fan al baii de seara, trebuie sa 
alegi arome care iti amintesc de nopti de 
neuitat, Ritual of Hammam Revitalising 
Bath Oil fiind cea mai buna alegere. 
Pentru spalere zilnica, foloseste Soaper 
Duper Nourishing Coconut Body Was, 
o crema luxoasa care lasa urme de pina 
colada pe piele . . .

PRODUSE de BAIE TROPICALE

WOODLAND 
CITRUS

SACHAJUAN 
OCEAN MIST

VO5 ROSE REMIX 
HAIR PERFUME 

PERCY & REED EAU MY GOODNESS 
SHINE & FRAGRANCE SPRAY

SOAP & GLORY CALL OF FRUITY 
SUMMER SCRUBBIN

SOAPER DUPER 
NOURISHING 
COCONUT BODY WAS

RITUAL OF HAMMAM 
REVITALISING BATH OIL

DR HAUSCHKA 
SPRUCE 
WARMING BATH 
ESSENCE
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Cum iti dai seama ca esti mintit?

Locatie : C. HUB / Makeup&Hair : VEDE BIANCA / Foto : FAMOST

cu Marta-Iozefina Bencze
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De multe ori mi s-a spus: 
MARTA, TU ESTI NOROCOASA! 

Mereu atragi in viata ta oameni 
frumosi care iti sunt alaturi 
neconditionat. Nu! Nu atrag 
mereu oameni frumosi, am avut 
de-a lungul vietii extrem de 
multe experiente neplacute. Am 
invatat in timp ca oamenii care 
sunt directi si sinceri, sunt cei 
care merita pastrati. Cred ca o 
persoana care te minte chiar si 
pe un subiect nesemnificativ, 
te poate minti si cu lucruri 
importante. Sunt o persoana 
extrem de selectiva, iar peste 
minciuna nu vreau sa trec cu 
vederea cand deschid poarta 
sufletului meu, cand primesc un 
om in viata mea.

Acest criteriu de selectie, nu m-a 
dezamagit niciodata. Dar, bun! 
Cum iti poti da seama ca cineva 
te minte? Ce este minciuna?
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un indicator universal al minciunii! 
Totusi, structura felului cum 
comunicarea construieste realitatea 
ne ofera un ghidaj important in 
descoperirea minciunii. AUREL 
CODOBAN afirma ca EXISTA TREI 
NIVELURI ale comunicarii:

- Comunicarea verbala, prin 
intermediul cuvintelor, semne care 
nu necesita cheltuieli substantial-
energetice si al carui control este 
preponderent constient si voluntar.

- Comunicarea corporala, 
prin intermediul gesturilor si al 
posturilor, care implica anumite 
cheltuieli energetice, pentru ca 
reprezinta comportamente si actiuni 
invocate si neefectuate, inhibate. 
Controlul este in general - si mai 
degraba - inconstient si involuntar 
- pana cand nu intervine o 
supraveghere constienta si voluntara.

- Cel mai aproape de adevar este 
faptuirea, comunicarea efectiva 
prin actiuni si comportamente 
care realizeaza ceva si implica un 
consum energetic. Controlul este 
preponderent constient si voluntar 
in masura in care se are in vedere 
un scop. Pentru ca este costisitoare 
energetic, ea ne poate cel mai mult 
ajuta sa distingem intre adevar si 
minciuna.

Practic, pe masura ce creste 
consumul energetic, omul minte 
mai greu. Adica, daca realmente faci 
ceea ce spui, cheltuiala energetica si 
implicarea este prea mare ca sa fie, 
in principiu, falsa.

Femeile inteleg mai bine decat 
barbatii limbajul corporal, dar 
barbatii descopera mai repede 
incercarea de inducere in eroare.

Pe scurt, cum iti poti da seama ca 
esti mintit? At un c i  c A n d  vo c e A  n u 
s e  pot r iv e st e  c u  c e  s pun e ,  c u v i nt e l e 
n u  s e  pot r iv e s c  c u  pr iv i r e A  pe 
c A r e  o  A r e  s Au  m i m i c A  f e t e i  n u  s e 
pot r iv e st e  c u  c e  s pun e !

Aurel Codoban, spunea in cartea sa, 
“GESTURI, VORBE SI MINCIUNI”: “Poti 

minti un om tot timpul, poti minti mai multi 

oameni un timp mai indelungat, dar nu poti 

minti toti oamenii tot timpul”.

Oamenii aleg sa minta frecvent 
pentru a mentine si imbunatati 
relatiile cu ceilalti. Adevarul este 
adesea, greu de explicat, complicat si 
inconfortabil pentru relatiile umane. 
Minciuna e mai simplu de spus; 
mereu spun ca adevarul nu este 
pentru oricine, uneori este greu de 
spus si greu de auzit. Afirm mereu 
despre mine ca sunt “dureros de 
sincera”.

Copiii dobandesc capacitatea de a 
banui ce gandesc altii si ce motive 
au sa se comporte intr-un anumit 
mod, in jurul varstei de 6 - 7 ani, 
dar se pare ca deja bebelusii pot 
plange prefacut pentru a obtine mai 
multa atentie! Ei isi dau seama ca nu 
pot sa aiba incredere totala in altii si 
ca nici nu pot fi ei insisi obligati sa 
spuna adevarul.

De exemplu, oamenii foarte 
populari care tin la popularitatea 
lor, politicienii indeosebi, trebuie 
sa fie mincinosi foarte priceputi 
(majoritatea, dar nu vreau sa 
generalizam) - e o trasatura 
esentiala a rolului pe care trebuie sa 
il joace.

Nu avem aproape niciodata 
suficienta informatie despre 
persoanele pe care le intalnim. 
Si de regula, nu putem obtine 
intreaga informatie despre ele prin 
metode rationale solide: in relatiile 
cu ceilalti oameni, noi intuim, 
ghicim si creditam in functiile de 
impresiile pe care le facem atunci 
cand comunicam cu ei. Denaturarea 
adevarului, inducerea in eroare si 
minciuna sunt foarte greu de definit 
si implica multe aspecte subiective.

Expertul in detectarea minciunilor, 
PAUL EKMAN, afirma ca nu exista 

Ciudat este ca, cu cat persoanele 
se cunosc mai bine, capacitatea 
de a detecta minciunile nu creste, 
ci scade! Probabil ca in acest caz, 
oamenii nu vor sa recunoasca in 
sinea lor ca cealalta persoana minte.

Adesea, minciuna este insotita de 
emotii negative - vinovatie, frica, 
jena, frustrare, rusine. Dar uneori 
poate fi insotita de placerea de a 
pacali. Aceasta placere se manifesta 
ca o veselie artificiala - zambete, 
voce vesela, privire directa, semne 
ale apropierii. Ati observat ca de 
regula, cand un copil minte, il 
bufneste rasul?!

Mincinosii adopta diferite strategii, 
adica sisteme comportamentale de 
ansamblu: o atitudine amabila si 
prietenoasa, sau invers, o atitudine 
distanta; pot avea o atitudine calma 
sau pot recurge la diferite tactici 
de sustinerea a imaginii de sine. 
Comportamentul ambiguu poate fi si 
el o strategie.

Uneori ne place sau 
acceptam sa fim mintiti!

FEMEILE INTELEG 
MAI BINE DECAT 

BARBATII LIMBAJUL 
CORPORAL, 

DAR BARBATII 
DESCOPERA MAI 

REPEDE INCERCAREA 
DE INDUCERE IN 

EROARE.



129  www.famost.ro  octombrie 2020

dureaza 1/25 dintr-o secunda. Daca 
oamenii incearca sa-si mascheze 
emotiile, fata primeste doua seturi 
diferite de instructiuni - procesele 
involuntare propun reactia autentica, 
cele voluntare o camufleaza.

Daca miscarile ochilor si mainilor 
sunt de obicei controlate si inhibate 
de catre mincinosii atenti, parti 
ale corpului mai indepartate de 
aceste zone, precum picioarele si 
talpile in principal, pot oferi indicii 
importante. Picioarele sunt tarate 
sau incrucisate frecvent. Mincinosul 
de regula, are o postura ghemuita, 
vrea sa para relaxat si ridica umerii 
usor. Miscarile mainilor se indreapta 
preponderant spre fata sau gat (zona 
gesturilor negative). Nu sunt de 
asteptat miscari spre piept cu un 
gest deschis al mainii.

Ritmul si durata gesturilor 
emotionale nu functioneaza, 
gesturile nu se potrivesc mesajului 
verbal, nu exista un tempo comun 
intre cuvinte si gesturi.

Aurel Codoban, afirma: “Daca nu spui 

ceea ce gandesti, nu poti gandi ceea ce spui”.

La fel ca in comunicarea corporala 
si in situatia comunicarii verbale 
emotiile si gandurile neexteriorizate 
intervin ca un factor perturbator.

ADESEA, MINCIUNA 
ESTE INSOTITA DE 

EMOTII NEGATIVE - 
VINOVATIE, FRICA, 
JENA, FRUSTRARE, 

RUSINE. DAR UNEORI 
POATE FI INSOTITA 
DE PLACEREA DE A 

PACALI

Dar, hai sa vedem cum! 

Dar cum iti poti da seama ca esti 
mintit? Poti tine seama de urmatorii 
indicatori ai minciuni:

i n d i c Ato r i  A i  m i n c i un i  i n 
l i m b A j ul  c o r po r A l  s unt :  o c h i i , 
n A s ul ,  z A m b e t ul ,  m A s c A r e A , 
m i c ro i n d i c Ato r i i ,  m e m b r e l e  s i 
c o r pul .

Mincinosul evita sau reduce 
contactul vizual sau, invers, il 
exagereaza. Dilatarea pupilelor la 
mincinosi este mai mare. Atunci cand 
au de raspuns la intrebari dificile, 
oamenii nevinovati sunt tentati sa 
se uite in alta directie pentru ca 
au nevoie de concentrare pana isi 
pot formula un raspuns. In schimb, 
oamenii care mint, se uita in alta 
directie un timp prea scurt, pentru a 
parea ca stau indeajuns de mult sa 
se gandeasca.

Acoperirea gurii, sau gestul 
deplasat spre nas cu acoperirea 
partiala a gurii sunt indicii principali 
ai minciunii.

Zambetul fals dureaza mai mult, 
este compus si retras repede. De 
asemenea, el este asimetric, apare 
mai ales in jumatatea dreapta a fetei. 
Mincinosii tind sa foloseasca adesea 
zambetul amestecat: colturile interne 
ale sprancenelor ridicate, colturile 
gurii trase in sus sau coborate. 

Cand cineva minte intentionat si 
mai ales cand miza este foarte mare, 
ascunde nu numai adevarul, dar si 
emotiile negative precum vinovatia, 
rusinea sau teama. Intoarcerea fetei 
sau acoperirea ei cu palmele sunt 
in general evitate. In locul lor sunt 
folosite mastile figurii impasibile 
si ale zambetului. De aici si 
discrepantele in limbaj corporal: fata 
increzatoare, dar mainile tremura.

Ekman, afirma ca microexpresiile 
sunt printre cele mai valoroase 
indicii ale minciunii. Parerea mea 
este ca sunt si cel mai greu de 
observat pentru ca de regula, 
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lungi, in schimb la intrebari raspund 
scurt. Paradoxal, tocmai pentru a 
fi crezut, povestea lui este atat de 
aberanta incat e greu de crezut.

In ceea ce priveste continutul 
mesajului, mincinosii sunt mai 
atenti la corectitudinea formala a 
expresiilor, dau raspunsuri logice, 
dar ele nu urmaresc clarificarea, ci 
ecranarea adevarului, producerea 
confuziei. Mincinosii au tendinta 
de a folosi mai multe propozitii 
negative, lasa frazele neterminate, 
adauga mereu noi informatii pentru 
a te face sa-i crezi povestea.

Mincinosii, in loc sa raspunda 
direct, ofera opinia sau credinta sa 
asupra subiectului, formularile sunt 
confuze si intrebatoare, ca si cand 
ar cauta asigurari. Persoanele care 
recurg la minciuni au tendinta de a 
inlocui numele indivizilor implicati 
cu pronume.

In ceea ce priveste atitudinea, 
mincinosii se distanteaza de 
evenimentul pe care il descriu, 
folosind trecutul in locul 
prezentului. Isi arata neplacerea fata 
de actiunea altcuiva care a facut 
ceva similar cu actiunea de care 
este suspectat. Foloseste umorul 
sau sarcasmul pentru a imprastia 
ingrijorarea ta.

Isi subliniaza verbal onestitatea cu 
sintagme ca: “De ce te-as minti?“, “Ca sa 

fiu sincer/onest…”, “Nu vreau sa crezi ca... “.

In ceea ce priveste intrebarea, 
mincinosul va reactiona 
disproportional in raport cu 
intrebarea. Iti va cere sa repeti 
intrebarea sau va raspunde la 
intrebare printr-o intrebare. Cand 
da raspunsuri la intrebarile privind 
credintele si atitudinile sale, are 
nevoie de mai mult timp de gandire.

Cei care mint prin mesaje 
transmise prin sms, email sau pe 
social media, editeaza mesajele mai 
mult, dau raspunsuri mai scurte ca 
de obicei si lasa o pauza mai lunga 
in timpul conversatii purtate prin 
mesaje.

i n d i c Ato r i  A i  m i n c i un i i  i n  l i m b A j ul 
v e r b A l :

Tonul este un indicator foarte 
sensibil al starii de emotii, care, 
adesea, insoteste minciuna - 
variatiile de tonalitate, balbaielile, 
tremuratul sau dresul vocii. 
Mincinosii fac mai multe pauze 
intre cuvinte si intre propozitii, 
ezitari la inceput sau in comunicare, 
pronuntari gresite. 

Stiti vorba aceea, cand cineva sta 
prea mult sa gandeasca un raspuns: 
“Ce faci? O coci?”. Daca minciunile nu 
au fost repetate, pentru a le rosti 
prima data mincinosul face o scurta 
pauza si le debiteaza mai lent decat 
de obicei. In cazul minciunilor 
spontane exista mai multe erori de 
vorbire si inceputuri de propozitie la 
care se renunta.

In ceea ce priveste acuzatiile, 
mincinosii nu se indigneaza de 
acuzatiile false, ci de cele adevarate. 
De regula, mincinosul cand este 
acuzat devine transant, dand 
impresia ca a decis deja asupra 
chestiunilor discutate in incercarea 
de a limita provocarile la adresa 
pozitiei sale.

In ceea ce priveste povestea pe 
care o spune, daca vorbitorul are 
incredere in ceea ce spune este 
mai interesat sa fie inteles si mai 
putin interesat de felul in care este 
perceput, de felul cum apare el 
celuilalt.

Mincinosii fac multe abateri de la 
subiect prin explicatii complicate si 

MINCINOSII FAC 
MULTE ABATERI 
DE LA SUBIECT 

PRIN EXPLICATII 
COMPLICATE SI 

LUNGI, IN SCHIMB LA 
INTREBARI RASPUND 

SCURT.



131  www.famost.ro  octombrie 2020

PUTEREA 
GANDULUI

Stiati ca noi dam putere gandului, 
iar acesta ne poate influenta 

viata de zi cu zi? Prin viata de zi cu 
zi intelegem job, familie, relatiile 
cu prietenii. A gandi inseamna a 
imagina, a va imagina ca puteti sa… 
Inainte de a face orice lucru, va veti 
gandi inainte, va veti gandi la modul: 
„As putea sa merg sa fac sport”; 
ei bine, va imaginati cum ar fi sa 
mergeti. Daca aveti o senzatie placuta, 
veti merge, daca aveti o senzatie 
neplacuta veti face totul astfel incat sa 
evitati aceasta activitate.

De cele mai multe ori, lucrurile devin realitate dupa ce noi 
le gandim profund ceva vreme. La inceput, acestea exista in 
subconstient, acea parte neconstietizata inca, iar cu timpul 
ies la suprafata cu o forta mai mare decat cele 
constiente. Totodata, subconstientul este acea 
„bucatica” din noi care dispune de  energia 
manifestarii lucrurilor in realitatea noastra. 
In momentul in care putem sa ne imaginam ca 
suntem capabili sa facem un anumit lucru, dar 
sa si adaugam emotia corespunzatoare, acel 
lucru devine realitate. Emotia atasata gandului 
respectiv, ii da putere mai mare. Noi suntem 
creatorii propriei realitati, indiferent daca este 
placuta sau nu. Ceea ce gandim/ emitem influenteaza realitatea 
inconjuratoare. De exemplu, atunci cand aveti un prieten/o 
prietena, viitor sot/sotie, exista si situatii in care va spuneti 

“Stii, nu pot sa ma vad cu el, nu pot sa ma imaginez cu el 
in viitor.” Datorita acestui blocaj mental - de a nu va putea 
imagina pe dumneavoastra intr-o anumita situatie - e cel mai 

probabil ca, in momentul in care va veti afla in 
situatia respectiva sa nu faceti fata, practic sa se 
intample ceea ce va era frica, si anume sa nu va 
intelegeti, sa nu puteti sa va imaginati.

Lucrurile devin realitate dupa ce sunt gandite, 
imaginate la nivel mental. Gandul e responsabil 
cu ceea ce urmeaza sa se intample. De exemplu, 
va imaginati pe dumneavoastra ca un om de 
succes, vizualizati acest lucru, cum ar fi sa fiti 
un om de succes, si va imaginati, ca ar fi frumos. 

In afara de procesul imaginativ, intentia trebuie sa fie foarte 
clara si insotita de sentimentul de bucurie, ca si cand deja acest 
eveniment s-ar fi intamplat deja in viata voastra.

 Noi suntem 

creatorii propriei 

realitati, indiferent 

daca este placuta 

sau nu.

t e x t  :  I r i n a  M a r i a  B e r d i l a
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Iata cateva invataturi stravechi valabile si azi, pline de 
intelepciune care cu siguranta ne vor ghida catre indeplinirea 
viselor:

Tot ceea ce suntem si tot ceea ce exista (apare, se mentine 
si dispare) in viata noastra este rezultatul a ceea ce am 

gandit: este fondat pe gandurile noastre, este confectionat 
din gandurile noastre. (Buddha).

Omul este produsul gandurilor lui; el devine ceea ce 
gandeste. (Mahtama Ghandi).

Un lucru intotdeauna pare imposibil pana este facut. 
(Nelson Mandela).

Mintea nu cunoaste alte frontiere decat cele pe care le 
stabilim noi insine. (Napoleon Hill).

Exemplele pot curge in continuare si toate ne indeamna 
acelasi lucru: sa devenim constienti de puterea gandurilor si 
a emotiilor noastre. Ele nu sunt „doar niste ganduri”, sunt o 
forta. Una care poate crea frumosul si fericirea, sau dimpotriva 
suferinta permanenta.

Fie ca vrem sa ne asumam responsabilitatea asupra propriei 
dezvoltari, fie ca nu, exista o lege universala imuabila care 
actioneaza asupra noastra in permanenta - Legea Rezonantei 
sau altfel spus, Legea Atractiei.

Aceasta lege functioneaza prin intermediul gandurilor 
si emotiilor noastre. Ele ne determina evolutia personala, 
norocul sau ghinionul, sansa sau nesansa, succesul sau esecul, 
sanatatea sau boala, fericirea sau nefericirea. Traim intr-un 
Univers in care absolut tot este energie si se afla in continua 
transformare. Singura constanta din Univers este schimbarea. 
Gandurile si trairile noastre launtrice sunt forme de energie, 
iar intensitatea si frecventa lor pot fi masurate cu dispozitive 
foarte precise. Legea Rezonantei spune ca ce se aseamana se 
aduna, adica lucrurile care vibreaza pe aceeasi frecventa se 
atrag. Mai mult, fizica cuantica vine sa confirme o convingere 
straveche, si anume: gandurile si emotiile noastre au impact 
puternic asupra materiei, se pot concretiza in lucruri si ne 
modeleaza intregul destin.

Ai grija la gandurile tale pentru ca ele devin cuvinte. Ai 
grija la cuvinte pentru ca ele devin fapte. Ai grija la fapte 
pentru ca ele devin obiceiuri. Ai grija la obiceiuri pentru 

ca ele iti formeaza caracterul. Si ai grija de caracterul tau 
pentru ca el determina ceea ce devii! (Lao Tse)

Multi oameni nu pot sa se imagineze pe ei ca avand succes, 
pur si simplu nu pot. In acel moment, de cele mai multe ori, 
acea persoana nici nu va fi o persoana care va avea succes. 
Probabil, va intrebati care e legatura cu realitatea. Poate sunt 
simple coincidente sau pur si simplu nu ies lucrurile asa cum 
presupune aceasta putere a gandului. Lucrurile sunt extrem de 
simple. In momentul in care noi ne gandim o data la un lucru, 
a doua oara, a treia, a patra oara, in mintea noastra se creeaza 
anumite sinapse care ne modeleaza modul de a gandi. In 
momentul in care va ganditi, va imaginati pe dumneavoastra 
ca alergand pe un teren, de exemplu, citind o carte, sau va 
imaginati intr-un club. Cand va imaginati, in realitate se 
intampla la fel. Acest lucru s-a demonstrat prin experimente, 
in sensul ca au fost conectati sportivi la anumite aparate si 
au fost pusi sa-si imagineze ca sunt intr-o competitie si ca 
alearga, sa se imagineze pe ei in competitia respectiva. La fel, 
s-a organizat o competitie si a fost din nou masurata activitatea 
cerebrala. Mintea noastra nu face foarte mare diferenta intre a 
imagina si a face efectiv lucrul respectiv.

Practic, acest antrenament mental de a ne imagina pe 
noi intr-o anumita situatie, ne ajuta la a vedea mai usor 
oportunitatile. Oportunitatile exista peste tot in jurul nostru, 
unii le vad mai mult, altii mai putin. Drept urmare, este esential 
sa puteti sa va vizualizati pe dumneavoastra intr-o anumita 
situatie. Ce inseamna acest a vizualiza? Sa va vizualizati, sa 
simtiti ca sunteti in situatia respectiva; cu cat va veti gandi 
mai mult la situatia respectiva, cu atat probabilitatea sa se 
intample acel lucru creste. Aceasta forta a vizualizarii este 
un antrenament mental pe care il puteti face ori de cate ori 
simtitit ca este necesar. Va perfectionati de fiecare data cand 
faceti acest antrenament mental. Vizualizati, lasati-va visele sa 
devina realitate! Nu degeaba se spune “Mi-am vazut visul cu 
ochii”. Acest lucru inseamna ca inainte de a se intampla in 
realitate, visati, va doreati acel lucru si va imaginati ca este 
posibil, intr-o masura mai mare sau mai mica, dar va imaginati 
ca ar fi posibil.

In momentul in care putem sa ne imaginam pe noi intr-o 
anumita situatie, reactionand intr-un anumit fel, ne putem 
imagina pe noi ca pe acele persoane care vad  oportunitatile 
din jurul lor, cu siguranta ca si in realitate se va intampla acest 
lucru. Exista o vorba veche care spune: ai grija ce gandesti 
pentru ca gandurile tale vor deveni vorbe, ai grija ce vorbesti 
pentru ca vorbele tale devin fapte. Asa este. Sau cum spunea 
Henry Ford: daca tu crezi ca poti, poti, daca tu crezi ca nu 
poti, nu poti.

Gandurile si trairile noastre launtrice sunt forme de 

energie, iar intensitatea si frecventa lor pot fi masurate cu 

dispozitive foarte precise. 
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Omul de televiziune - GABRIELA CALITESCU
Te x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u

Beatrice Lianda: Dupa o pauza generata de pandemie, 
odata cu inceperea scolilor, revine emisiunea Caravana 
Natiunii?
Gabriela Calitescu: Dragii mei! Anul 2020 a venit cu multe lucruri 
bune pentru emisiunea Caravana Istetilor! Fiind realizator de 
emisiuni Tv am luat decizia de a preda stafeta asistentei mele 
Ilinca Neculaita, o fetita talentata ce a dat dovada de seriozitate 
si devotament, deci avem o noua prezentatoare, care chiar si in 
pandemie a realizat emisiuni la distanta!
Beatrice  Lianda: Care sunt planurile pentru noul sezon 
si ce noutati ne pregatiti pentru segmentul adresat atat 
copiilor, cat si adultilor?
Gabriela Calitescu: Planurile pentru noul sezon ce incepe din 
aceasta perioada, vine cu multe lucruri noi. Fiecare copil talentat 
va avea o carte de vizita Tv, un interviu exceptional cu Ilinca, 
pregatim un festival national Caravana Istetilor, dar, nu vreau sa 
dau mai multe informatii … toate la timpul lor!
Beatrice Lianda: Emisiunea „De vorba cu tine” este un 
proiect de succes. Ce ne poti spune despre aceasta?
Gabriela Calitescu: Proiectul Sa Vorbim Despre Tine a alinat 
multi oameni in plina stare de urgenta, multe destine au fost 
ajutate de echipa Nasul Tv si colaboratorii, prietenii nostri!

Beatrice Lianda: Esti o sustinatoare a copiilor frumosi si 
talentati ai Romaniei. Cum ai integrat in proiectul tau 
primele emisiuni televizate cu si despre ei?
Gabriela Calitescu: O poveste frumoasa am de spus aici! Fiind 
organizator de evenimente destinate copiilor de mare anvergura, 
am considerat ca sunt exemple de urmat si am scris un format de 
emisiune ce a fost imediat imbratisat; de la an la an dezvoltarea 
mea a fost din ce in ce mai buna, datorita oamenilor din jurul 
meu carora le multumesc.
Beatrice Lianda: In emisiunea ta ai lansat si doua rubrici 
prezentate de Ilinca si Timeea? Ce ne poti spune despre 
acest subiect?
Gabriela Calitescu: Ilinca este prezentator la emisiunea Caravana 
Istetilor in fiecare duminica de la ora 17:00 pe Nasul Tv, Timeea 
prezinta rubrica  de fashion, o asteptam cu drag sa revina si 
sa surprinda cu sfaturi utile, asa cum ne-a obisnuit la fiecare 
interventie a ei!
Beatrice Lianda: Sunt convinsa ca telespectatorii vostri 
sunt nerabdatori sa va revada pe ecran. Ce isi propune 
formatul emisiunii in noul sezon?
Gabriela Calitescu: In noul sezon ne propunem sa dam sprijin 
fiecarui copil talentat, sa tinem aproape de fiecare talent pentru 
ca DA - ei pot schimba Romania!
Beatrice  Lianda: Un secret pe care ar trebui sa il cunoasca 
cititorii nostri despre Gabriela Calitescu?
Gabriela Calitescu: Un secret: sa fie demni, seriosi, sa nu copieze 
pe cineva anume, daca iti pastrezi personalitatea si esti tu pur si 
simplu in preajma familiei, a prietenilor, pe strada la fel si la Tv 
vei avea succes! PS : Nu uita de unde ai plecat!
Beatrice  Lianda: Multumim pentru dezvaluiri si iti dorim 
succes in noile proiecte!
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CARMEN CROITORU,
    interior designer

Daca tot vorbim despre frumos, despre stil de viata, 
acest interviu este despre o profesie cu stil si despre casa 

visurilor noastre!

Bun gasit, Carmen Croitoru!

Multumesc pentru invitatia de a va povesti ce e 
de vis in aceasta profesie cu stil. 
Cum arata casa de vis pentru tine?

Fiecaruia dintre noi ne place sa visam frumos. 
Casa visurilor, pentru mine, ar trebui sa fie o casa 
luminoasa, sa aiba finisaje in culori  pastelate, 
materiale naturale, nuante calde si texturi 

semimate. As mai putea adauga ca mi-ar placea sa comunice cu gradina printr-o 
terasa generoasa.

Nu-mi doresc locuinte foarte mari, imi plac locuintele compacte, bine 
compartimentate. Dar recunosc, imi plac tavanele inalte. 
Visul tau a fost arhitectura?

Nici nu am stiut ce sa visez! Nici o clipa nu mi-am dorit sa fac arhitectura. Mi-ar 
fi placut sa fac scenografie. Sunt absolventa a Facultatii de arta decorativa si 
design - universitatea nationala de arte, Bucuresti.

Viata mi-a dat sansa sa profesez intr-un domeniu care mi se potriveste tare 
bine! Nu pot spune ca este o meserie usoara, dar este atat de complexa! Mereu ma 
provoaca la ceva nou! De fapt, eu cred ca nici nu am stiut sa visez atat de frumos, 
pe cat traiesc fiecare proiect!

De cat timp practici aceasta profesie?

Prima lucrare am realizat-o in 2001 inca din 
studentie si nu am crezut in aceasta profesie 
ca fiind practicabila in Romania. Tot timpul 
am lucrat prin recomandari de la fosti clienti, 
furnizori, colaboratori. Iar din 2012 am infiintat 
firma de consiliere design.
De ce nu toata lumea apeleaza la serviciile unui 

interior designer?

Aceasta meserie nu are o traditie in Romania.
Eu profesez din 2001. Sincer, nu am crezut ca 

vor exista persoane care sa apeleze la designeri. 
Este considerat un moft.

Pe masura ce oferta de materiale de finisaj 
(gresie, faianta, mobilier, decoratiuni) a inceput 



135  www.famost.ro  octombrie 2020

sa fie din ce in ce mai variata, lumea si-a dat seama 
ca este foarte usor sa gresesti, sa nu reusesti sa 
pastrezi o coerenta a unui stil..

Inainte de revolutie, nu aveai cum sa gresesti. 
Lucrurile erau simple, faianta de 20/20 cm si 
prelungitoarele pentru prize le gaseai in orice 
casa; nu era o problema ca nu aveai destule prize 
pentru blatul de lucru la bucatarie. Se purtau 
sifonierele, iar de dressing nici nu putea fi vorba, 
in acea perioada.

Ei, lucrurile au evoluat, avem acces la 
informatie, avem nevoie de confort. Pentru a 
veni in intampinarea confortului nostru, toate 
aceste lucruri utile intr-o casa trebuie imbinate si 
puse in slujba esteticului.

Pana nu faci un proiect singur si nu te confrunti 
cu tot felul de probleme si intrebari, nu ai cum sa 
simti nevoia unui designer.
Cum recunosti o casa cu stil?

Aaa, dintr-o privire! Stilul se remarca imediat! 
Dar, din pacate, nu mi se intampla prea des sa fiu 
impresionata de stilul unei case, in Romania.

Sunt atat de putine case care se remarca prin 
simplitatea bunului gust.
Tu ti-ai amenajat singura locuinta?

Da, cum sa nu!? Mi-am dorit foarte tare sa 
ajung sa-mi fac casuta mea! Fiecare dintre noi 
tanjim dupa acest moment. Este un proiect 
pentru sufletul meu!

Cand nu doresti sa epatezi pentru imagine si 
alegi cu sufletul pentru tine si pentru cei dragi ai 
casei tale, nu ai cum sa dai gres. Mi-e bine acasa, 
ma regasesc.

Cum arata o zi perfecta pentru tine?

In aceasta primavara ne-am dat seama de cat de putin avem nevoie ca sa ne fie 
bine.

O cafea buna servita de ,,omul meu”, alaturi de Cici si Bau-bau (pisicutele 
noastre) sunt parte din sentimentul de perfect al simplitatii vietii.

Da, sa am timp de privit cerul, sa ajung pe la atelier si sa pictez macar doua ore, 
lucrurile simple, sanatatea mea si a celor din jur ma multumesc si ma implinesc.
Cum arata o zi de lucru pentru tine?

O zi plina de lucru in sfera designului de interior incepe dis de dimineata cu cel 
putin o vizita - doua la santiere, apoi intalniri cu beneficiarii si vizite cu acestia 
la magazinele de profil pentru a alege impreuna finisaje, mobilier, accesorii, 
obiecte. Iar spre seara, trec la capitolul proiectare, desene, pregatirea schitelor, 
ofertelor, contractelor, o asezare in pagina a amenajarilor as zice. In multe alte 
zile, programul e diversificat cu cateva ore de arta 
predate la Colegiul German, cu workshopuri de 
pictura pentru copii si adulti si nu atat de des pe 
cat mi-as dori cu mine in atelier pictand.
Dar stilul tau de viata cum este?

Stilul meu de viata!? Traiesc intens, am mai 
multe santiere (lucrari de interior design) in 
derulare. Predau, sunt profesor de arta de 20 de 
ani, la Colegiul German.Tin cursuri de pictura la 
mine la atelier.

Uneori mai si pictez. 
Dar tot ce fac imi place si pentru acest lucru nu 

pot sa spun decat ca sunt recunoscatoare. Este 
atat de placuta oboseala unei munci pe care ti-o 
asumi si o iubesti, incat nu ai de ce sa te plangi ca 
esti obosit, esti implinit.
Ce nu ar trebui sa lipseasca dintr-un dormitor? 

Dar din living?

Ei, ironic as raspunde ca patul e de nelipsit din 
dormitor, iar din living implicit canapeaua.

Da, cred ca dintr-un dormitor nu ar trebui 
sa lipseasca armonia cromatica, culorile calde, 
catifelate pe care sa-ti ridici privirea la primele 
ore ale diminetii. Dau o mare importanta textilelor intr-un dormitor (draperiile, 
covoarele, tratarea peretilor) sunt foarte importante. Contrastele puternice sunt 
de evitat; este nevoie de armonie pentru un somn linistit.

In living!? Lumina ambientala cred ca este esentiala pentru o atmosfera 
reconfortanta pe langa mobilierul conventional. Si da, tratarea peretilor decorativi 
cu mare atentie, sunt cei care dau stil interiorului.
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La ce interval de timp ar trebui sa ne schimbam 

infatisarea casei?

Dupa ce termini o amenajare este intrebarea la 
care nu vrei sa raspunzi.

Din experienta, cam la sapte ani se murdaresc 
peretii, se deterioreaza suprafata parchetului si 
este nevoie de un refresh ...

Se pot schimba draperiile, covoarele, cat sa dam 
un alt aer casei.

Daca interiorul este gandit bine de la inceput 
si se evita, pe cat posibil sa se puna materiale „la 
moda” nu este nevoie sa schimbam multe lucruri 
la o prima renovare.

Casele trebuie decorate cu „bun gust” intr-
un stil agreat de proprietar (mai clasic sau mai 
modern).

Sau sunt anumite perioade in viata? Aparitia unui copil, de exemplu? 

De obicei se ia in calcul posibilitatea maririi familiei cu un nou membru si de cele 
mai multe ori, daca nu au fost dormitoare destinate posibilului bebe, dormitoarele 
pentru oaspeti si chiar birourile sunt sortite schimbarii destinatiei.

Nu cred ca venirea unui copil este motiv de santier. Mi se pare foarte greu, ca 
pentru o viitoare mamica, sa mearga dupa materialele de decorat casa.

Este adevarat ca in atatia ani de design, nu au fost putine cazurile in care am mers 
cu mamici insarcinate. Dar este greu si eu as spune ca este de evitat.
Cu ce se potriveste stilul locuintei noastre? Cu personalitatea noastra? Cu stilul 

vestimentar? Cu profesia?

Buna intrebare! Eu as spune: „cu Felul nostru de a Fi!”. Da, interiorul nostru 
preia si din stilul vestimentar si din profilul profesiei dar nu sunt identice.

Eu cred ca stilul locuintei are legatura cu nivelul nostru de educatie, cu nivelul 
nostru cultural. Asa mi-ar placea sa cred. Am avut interioare de amenajat, pornind 
de la o colectie veritabila de tablouri. Dar am avut si variante in care am pus 
biblioteci si nu am avut ce pune in ele.
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Ce presupune amenajarea unei locuinte? De 

unde se preia un proiect?

Cred ca un proiect ar fi bine sa se preia de 
la rosu, cum suntem noi obisnuiti sa zicem. 
Inainte de turnarea sapelor si de tencuirea 
peretilor.

Se face o propunere de mobilare si se incepe 
cu planul de electric si planul de instalatii 
(obiectele sanitare si aparatele electrocasnice). 
Apoi, trecem si alegem finisajele pentru 
camerele de baie, pentru pardoseli, pereti, 
tratarea tavanelor in functie de stilul abordat.

Pe rand se alege finisajul usilor, al treptelor. 
Si din aproape in aproape ajungem sa proiectam 
mobilierul si sa alegem corpurile de iluminat 
pana cand ajungem la perdele si covoare.
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Clientii intervin pe parcursul procesului de 

amenajare?

Da, clientii sunt personajele principale. Ei - 
pentru mine, ca designer - sunt sursa principala 
de inspiratie. Fara ei mi-ar fi imposibil sa le 
amenajez o casa care sa li se potriveasca. Eu sunt 
cea care fac sa se potriveasca, sa se armonizeze 
lucrurile intre ele.

Recunosc, nu-mi place sa repet idei in 
interioare si relatia cu beneficiarii lucrarii de 
design este pentru mine, foarte importanta.
Ce stiluri de mobilier se poarta anul acesta? 

Depinde de zona in care este situata locuinta? 

La munte, la mare, in oras?

Incerc pe cat pot ca stilul abordat sa fie bazat pe 
rafinament si bun gust. Indiferent de locatie si de 
destinatie, nu recomand sa se realizeze lucrari de 
design interior urmand trend-uri anuale.

Da, sa fie realizat cu mareriale noi sa avem 
parte de tot ce ofera piata de profil. Dar nu impun 
o cromatica sau un material care se poarta.
Ce costuri implica amenjarea unei locuinte? 

Cat timp dureaza acest proces?

Din pacate, la acesta intrebare nu pot 
raspunde punctual. Totul este relativ. Depinde 
de disponibilitatea materiala a proprietarului si 
ceea ce-si doreste. Este ca la achizitonarea unei 
masini. Cu cat o dorim mai echipata, cu atat 
costurile se vor ridica.

Iar in ceea ce priveste durata unei lucrari sunt 
multe termene de executie inter-dependente.

Echipa de constructori este foarte importanta, 
comandarea din timp a materialelor de finisaj, 
astfel incat tot procesul sa fie fluid. O lucrare 
complexa poate dura chiar si cativa ani.

Cum arata cea mai frumoasa casa pe care ai amenajat-o?

Cea mai frumoasa casa este aceea unde beneficiarii sunt multumiti si fericiti de 
tot ce am reusit sa realizam impreuna. De cele mai multe ori, ramanem in relatie 
de prietenie.

Avand in vedere ca meseria mea se ocupa cu infrumusetarea spatiilor, pentru 
mine este un pleonasm „cea mai frumoasa casa”. Tot ce incerc sa realizez in 
lucrarile mele de design interior este subordonat dorintei de ” Frumos” pentru 
fiecare dintre beneficiari.

Ar fi nedrept si pentru mine sa punctez si sa limitez o lucrare desemnand-o ca 
fiind „cea mai cea”.
Lucrezi cu elemente de decor din Romania sau din strainatate?

Ce producem noi in materie de finisaje?! Nu mare lucru?! Avem o asa varietate 
coplesitoare de materiale. De cele mai multe ori le imbinam.

Dar marea majoritate a materialelor nu sunt din tara, din pacate. Si cum 
Italia, Franta, Anglia, Spania si Germania sunt asa de aproape de noi, cum sa 
nu ne achizitionam materiale si obiecte de design obtinute cu ani de experienta 
sustinuta pe aceasta nisa a design-ului de interior?! Ar fi si pacat sa nu ne 
„imbatam” din frumusetea si experienta Europei in acest domeniu.
Ce sfaturi ai pentru cititorii nostri care doresc sa isi amenajeze singuri 

locuintele?

Sa-si amenajeze in culori cat mai neutre si naturale locuinta. Iar accentele de 
culoare sa le dea din textile (perdele, draperii, cuverturi, covoare, tapet, tablouri, 
obiecte de arta). Sa nu amenajeze casa ca sa placa prietenilor care vor veni in 
vizita. Casa este pentru noi si numai pentru noi!

Alegeti cu sufletul si daca aveti retineri nu cumparati nimic! Cu rabdare veti 
gasi ce cautati ...

Traiti in liniste, simplitate si frumos! Restul este trecator!
Unde te pot gasi cititorii nostri si viitorii client?

Sunt usor de gasit! Cine ma cauta ma gaseste!
Cred ca daca este sa ne intalnim in aceasta viata, ne vom intalni cu sigurata. 

Prinsa intre atatea santiere, aman mereu momentul lansarii unui site care 
sa prezinte portofoliul meu. Proiectele pana acum s-au legat exclusiv prin 
recomandari de la fosti clienti, insa am o pagina de Facebook unde va invit 
sa vedeti imagini din amenajarile realizate https://www.facebook.com/

DesignerCarmenCroitoru
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COPILUL NU TREBUIE

Noua experienta a scolii in noua 
normalitate ii pune pe parinti dar 
si pe copii in fata unei situatii fara 
precedent si cu toate acestea 
educatia elementara, ambitiile, 
modul de abordare a unor situatii, 
toate vor ramane in mare parte 
neschimbate. Si de cele mai multe 
ori, scoala ne arata cine ne sunt copii 
cu adevarat si ce ar trebui sa faca 
parintii pentru ca acestia sa aiba o 
viata plina de satisfactii si totul sa 
decurga normal in viata.

De cele mai multe ori, ingrijorarea 
parintilor se afla la cote ridicate cand 
copilul nu se ridica 100% la asteptarile 
sau mai bine zis - ambitiile lor, cand 
renunta la un anumit curs sau cand 
notele nu sunt cele mai mari. Lumea 
in general este competitiva si chiar 
daca varsta este una mica, parintii isi 
doresc ca rezultatele sa fie mari. Doar 
ca majoritatea copiilor se inscriu pe 
linia medie si acesta este un lucru cat 
se poate de normal. De ce in schimb, 
exista oare aceasta tendinta exagerata 
de a ne stresa copii si de a-i impinge 
dincolo de limite? De a-i scoate in 
evidenta din intreaga multime?
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SA FIE PERFECT
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Mai mult decat atat, pandemia, protestele vizavi de recentele 
evenimente, toate au aratat cat de importanta este viata insasi, 
dar si tot ce este legat de ea si umanitate. Distantarea ne-a 
readus in prim plan valorile reale pe care le au oamenii, de la 
simplele imbratisari dupa care tanjeam toti, pana la coversatiile 
interminabile despre cat de pretioasa este viata, despre lumea 
in care traim, rasism, importanta interconectarii umane. Iar 
acestea sunt lucruri extraordinare in toata simplitatea lor. 
Viata in general este obisnuita, cu dragoste neconditionata, 
consistenta, cu urcusuri si coborasuri, cu valori dovedite de 
practica, iar copiii au acces la toate acestea, indiferent de scoala 
pretentioasa la care merg, indiferent in ce cartier locuiesc, 
sau ca parintii lucreaza in institutii inalte ale statului sau sunt 
instalatori. Copii au sansa de a trai o viata semnificativa in care 
ei sa fie buni, sa reuseasca sa-si aduca in traiul zilnic un echilibru 
intre ceea ce iubesc, ceea ce apreciaza si ceea ce fac.

LARGESTE-TI ORIZONUL ASUPRA CEEA CE INSEAMNA 
SUCCES!

Deoarece cultura umana supraevalueaza notele bune si 
diversele grade, iar viitorul ideal ar trebui sa le sustina, ii putem 
supraevalua si pe copii. Aceasta viziune ingusta a ceea ce 
inseamna realizare, vine dintr-o anumita anxietate. Ne dorim 
o garantie ca copii vor fi bine, asa ca ne uitam la rezultatele 

masurabile, precum notele si castigarea acestui premiu. Daca 
ne dam cu un pas in spate si vedem imaginea per ansamblu, 
vom observa ca, in realitate, nu exista garantii. Mai mult, 
cercetarile pe acest subiect arata ca abilitatile puternice sociale 
si emotionale, inclusiv cele de empatie si colaborare, sunt cele 
care intr-adevar conduc cu adevarat succesul in cariera.

VEZI COPILUL TAU IN MOD REAL!

O modalitate de a-ti invata copii ce inseamna empatia este 
aceea de a-i pretui asa cum sunt ei! Asta inseamna ca trebuie 
sa ne scoatem copilul din tabloul roz care este echivalentul a 
numai note de 10 si sa constientizam ca fiecare este unic in felul 
sau si nici macar nu trebuie sa existe vreo asemanare cu vreunul 
dintre frati. Specialistii recomanda parintilor sa abordeze copilul 
si interesele lui ca o persoana curioasa, decat cu judecata. Daca 
iti spune ca vrea sa aiba X meserie cand va fi mare, chiar daca 
poate nu iti surade ideea, manifesta-ti curiozitatea in mod real 
si incearca sa afli cat mai multe amanunte despre respectiva 
ocupatie. Pana la urma, tu ca adult esti preocupat de problemele 

tale - de serviciu si familie, 
iar alte lucruri cu care nu te 
intersectezi, evolueaza pe 
langa tine. Este important sa 
intelegi ca oricine nu este el 
insusi, va conta mai putin  in 
viata, decat cum este in mod 
real.

GASESTE-TI CALEA IDEALA SA-TI MOTIVEZI COPILUL!

Si acest lucru este esential cand vine vorba de copii care nu 
depun eforturi mari in munca lor pentru scoala, pentru ca poti 
vedea despre ce anume le pasa mai mult. Ajuta-ti copilul sa 
inteleaga ca anumite parti de la scoala au un sens pana la urma, 
pentru ca daca el isi doreste sa devina de exemplu bucatar, 
are nevoie sa cunoasca si putina stiinta si matematica, asta pe 
langa abilitatile din bucatarie. Trebuie sa facem lucrurile pe care 
nu dorim sa le facem pentru a ne putea indeplini adevaratele 
noastre scopuri. Si intr-adevar, anumiti copii nu prea stiu ce isi 
doresc sa faca cand vor fi adulti. Care sunt primele 2-3 lucruri 
care te fac sa te simti foarte bine si iti ofera anumite emotii de 
implinire? Pe ele sau pe unul dintre ele trebuie sa axezi in viitor si 
sa faci posibilul sa scoti ce e mai bun din ele!

A
Acum cativa ani, in cadrul Harvard Graduate School of Education s-a efectuat un studiu 
avand 10.000 de adolescenti din diverse medii si s-a concluzionat ca acestia pun pret pe 
aspectele succesului personal, comparativ cu preocuparea pentru cei din jur. Cei care au efectuat 
acest studiu afirma ca cel mai probabil, acesti copii au acest punct de reper de la parinti si daca 
este asa, oare acesta este mesajul pe care dorim sa-l transmitem? Este acesta cel mai important 
lucru din viata? Serveste el ca reper real in viata de zi cu zi?

ORICINE NU ESTE EL INSUSI,

VA CONTA MAI PUTIN IN VIATA,

DECAT CUM ESTE IN MOD REAL.
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PRETUIESTE RELATIILE!

Pana la urma, una din misiunile noastre esentiale este aceea 
de a invata copii cum sa se conecteze si sa se inteleaga cu altii. 
Cum iubim? Cum ne ajutam unii cu altii? Cum ne bucuram unul 
de celalalt? Ajutand copii sa inteleaga aceste abilitati sociale 
fundamentale emotionale este cel mai bun lucru pe care il 
putem face pentru copiii nostri. Iar aceasta perioada este una 
cat se poate de potrivita pentru a ne oferi o perspectiva clara 
si un drum bun de urmat, un moment in care trebuie sa punem 
inainte binele nostru, al tuturor, inaintea dorintelor si nevoilor 
individuale.

Este de inteles sa fii ingrijorat de exemplu in privinta acestui 
an scolar, dar copii pot intelege situatia mai bine si pot fi mult 
mai flexibili decat realizam noi. Si poate e si un moment bun sa o 
lasam mai usor cu perfectionismul si cine stie, poate ca daca s-ar 
efectua din nou acel studiu mentionat la inceputul articolului, 
poate rezultatele ar fi surprinzatoare; poate ca copiilor le-ar 
pasa mai mult de oameni, iar ideile rigide in ceea ce priveste 
ce este mai important in viata, ar ocupa un ultim loc. Trebuie sa 
avem incredere ca copiii nostri sunt exact asa cum trebuie sa fie.

 NU EXAGERA CU PERFECTIUNEA!

Parintii spun de multe ori copiilor sa faca ce e mai bine, 
doar ca, la randul lor, copii inteleg ca trebuie sa faca cel mai 
bine posibil; ei duc aceasta gandire la maxim! Cercetarile in 
acest domeniu au aratat faptul ca perfectionismul la copii are 
legatura cu anxietatea, depresia, tulburari de alimentatie. O 
abordare sanatoasa este aceea de a-ti incuraja copilul sa faca 
un efort rezonabil in functie de importanta sarcinii, cum se simt. 
Indiferent ce fac copiii - teme, teste sau o sarcina sportiva, nu 
vor fi mereu rezultate impecabile, asa ca e bine sa le creezi 
copiilor un spatiu de refugiu unde ei se pot linisti si pot respira.

RESPECTA EFORTUL!

Studiile au arata ca inteligenta nu este ceva fix si cu cat te 
provoci pe tine insuti mai mult, cu atat se adapteaza creierul mai 
mult. Acesta este un lucru util si bun de explicat copiilor nostri, 
mai ales cand ii incurajam sa pastreze abordarea problemelor 
intalnite la scoala sau in alta parte. Asigura-ti copilul ca dureaza 
ceva timp sa invete toate abilitatile si ca lupta si efortul sunt 
semne ca creierul lor este in crestere. Explica-i copilului ca 
indiferent cat de usor pare ca tu ca parinte, faci anumite lucruri 
si tu la randul tau, ai avut dificultati si vino cu exemple concrete. 
Iar timpul si efortul tau te-au rasplatit, de aceea faci anumite 
lucruri atat de usor.

APRECIAZA TOATE CALITATILE COPILULUI!

Cu siguranta vrei sa iti vezi copilul implinit din multe 
puncte de vedere, iar scoala nu poate fi cateodata cel mai bun 
indicator. Incearca sa descoperi ce anume il fascineaza! Ce 
trasaturi notabile de caracter are? Recunostinta, vitejia, umorul, 
curiozitatea, bunatatea sunt calitati de apreciat la un copil. Pe 
de alte parte, incapatanarea nu poate fi considerata varianta 
pozitiva de descriere a persistentei, la fel cum lenea poate 
masca o modalitate de multumire. Trebuie sa pretuim trasaturile 
copiilor ca inteligenta emotionala, adaptabilitate, auto reglare, 
experimentare, asumarea riscurilor si a responsabilitatilor, 
pentru ca mai mult decat orice, avem nevoie sa redefinim 
succesul. Iar succesul nu este masurat metric, ci este o notiune 
mult mai larga a ceea ce inseamna o viata bine traita.

SUCCESUL NU ESTE MASURAT METRIC,

CI ESTE O NOTIUNE MULT MAI LARGA A CEEA CE 

INSEAMNA O VIATA BINE TRAITA.
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1 Seful tau doreste o intalnire cu tine mai tarziu in spatamana. Tu ...

A – Presupui ca ai facut ceva gresit si incepi sa te agiti
B – Mergi undeva in oras cu colegii sa beti ceva
C - Continui cu munca, dar iti faci griji in mintea ta
D – Te gandesti ca vei avea parte de o marire de salariu

2 Unul din prieteni este ingrijorat despre ceva anume. Ce faci?

A – Asculti si empatizezi
B – Schimbi subiectul
C – Iti inchizi propriul stres si vorbesti cu prietenul
D – Incepi sa nu mai ai rabdare

3 Copilul este bolnav, facturile sunt restante si e mult de munca la birou. 
Cum te descurci?

A – Ok, esti tot timpul pregatita de criza
B – Faci cumparaturi online
C – Incerci sa te descurci cu ele, dar te simti coplesita
D – Te bazezi pe cei din jur pentru a trece peste

4 Te poti pune in pozitia „inchis” cand incepi sa te simti stresata?

A – Nu, exista mereu cate ceva de care sa te ingrijorezi
B – Da, dar ingrijorarile te supara
C – Nu, este dificil de intretinut perspectiva cand te afli sub presiune
D – Da, nimic nu merita stresul

5 Simti ca meriti o marite de salariu, asa ca, tu ...

A – Stabilesti o intalnire cu seful, dar o anulezi in ultimul moment
B – Glumesti? Ma gandeam ca nu vei mai intreba niciodata ...
C – Aranjezi o intalnire pentru luna urmatoate si incerci sa uiti despre asta 
D – Ii ceri sefului 5 minute, dupa care ii spui direct

Fie ca esti suparata sau ai vreo problema, cum tratezi starea 
de anxietate poate avea un mare impact asupra vietii tale.

TESTCat de ingrijorata esti
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6 Observi cateva pete ciudate pe tavan, astfel ca tu ...

A – Te convingi pe tine insuti ca exista scurgeri in tavan
B – Te uiti in alta parte
C – Ii transmiti un email proprietarului, dar verifici in fiecare ora
D – Suni proprietarul

7 In mod general, cum descrii atitudinea ta de a te ingrijora?

A – Nu poti ajuta
B – Ignoranta oricat de mult este posibil
C – Nu petreci mult timp cu asta, dar de obicei castiga
D – E o pierdere de timp

M a j o r i t a t e a  C

Agitata in interior
Stii ca a te ingrijora foarte mult 

nu are sens, doar ca gasesti greu 
butonul de a opri situatia, mai ales 
cand esti stresata. Pretinzi ca poti 
controla situatia, dar de fapt nu este 
asa si este OK sa recunosti acest 
lucru. Incearca sa iti rezervi o parte 
din ziua pentru a face fata gandurilor 
tale si abordeaza-le direct!

M a j o r i t a t e a  D

Optimista
Refuzi sa fii ingrijorata, acest lucru 

insemnand ca iti concentrezi energia 
doar pentru lucrurile pentru care chiar 
se merita. Doar ca anumite ingrijorari 
sunt utile deoarece te pot ajuta sa iti 
planifici evenimente neasteptate care 
te pot pune jos. Data viitoare cand 
un prieten impartaseste o anumita 
ingrijorare, asculta si implica-te! 
Incearca sa si intelegi gandurile 
negative, nu doar sa le respingi!

M a j o r i t a t e a  A

Obsesiva
Iti faci griji in mod irational si esti 

obsedata ca ti se poate intampla cel 
mai rau. Nu poti tolera incertitudinea 
si anxietatea pune stapanire pe tine. 
Cand simti o ingrijorare, scrie-o pe 
o hartie si apoi mergi la o plimbare 
pentru a-ti curata mintea. Te vei simti 
revigorata si capabila sa abordezi 
problema.

M a j o r i t a t e a  B

Ezitanta
In loc sa te confrunti cu lucrurile 

si cu situatiile delicate, le impingi in 
spatele mintii si incerci sa iti distragi 
atentia de la tine insati, doar ca grijile 
tale sunt atat de mari, incat nu te 
poti concentra. Din nefericire, nu ai 
invatat niciodata cum sa faci fata 
ingrijorarilor in mod sanatos. Trebuie 
sa accepti disconfortul si sa fii cu 
propriile ganduri.

Rezultate
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Elibereaza judecata!
Inaintea fiecarui nou inceput trebuie sa ne vedem si sa ne simtim forta interioara prin confirmarea sentimentelor. Prea des 

ne suprimam emotiile dure ca frica si tristetea, dar ele creeaza un teren fertil pentru vocea noastra autentica pentru a prinde 
radacini. Cel mai bine este sa te lasi sa simti fara nicio judecata, fapt ce te va face sa intelegi in mod clar si real ce conteaza cel 
mai mult pentru tine. Aceasta eliberare emotionala te va ajuta sa vezi ca exista libertate in schimbare.

Imbratiseaza momentul!
A te concentra pe situatii pe care nu le poti schimba, te tine blocat! Pentru a te elibera de regrete, este sugerat sa experimentezi 

cateva inspiratii adanci, in timp ce iti observi si analizezi gandurile. Aceasta creeaza distanta dintre prezent si trecut, permitandu-
ti sa vezi ce s-a intamplat inaintea ta in viata pana in acest moment, acum, avand o noua sansa sa creezi ceva nou.

Intoarce pagina!
Unul din lucrurile care ne blocheaza cand incepem sau cand ne dorim ceva nou sunt povestile negative pe care ni le spunem 

noua insine. Da-i vocii tale interioare dure un nume astfel incat sa te poti raporta la el diferit. Cand reapare aceasta situatie 
neplacuta, spune-i pe nume si spune-i sa se linisteasca. Dupa momentul in care ai facut aceste lucru, scrie 5 calitati pozitive 
ale tale, acesta fiind noul inceput al tau: o persoana increzatoare in propriile forte! Iar aceasta persoana a fost mereu acolo, 
asteptand sa fie descoperita, iar vechile povesti vor fi uitate si se vor izbi de noua tu!

Foarte multe persoane se afla in situatia in care au ajuns la o varsta si 
realizeaza ca nu fac ceea ce le place; poate altceva si-au dorit, asteptarile au 
fost de alta natura. 

Cum sa ma reinventez singura
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Creativitatea flexibila
Dorinta de a avea un nou inceput vine din adancul tau, un vis care isi doreste sa se exprime ... Pentru a te ajuta sa ajungi 

ajungi la inima si a afla ce cauti, ce iti doresti, deseneaza, picteaza, decoreaza ... incearca sa faci orice ti-ar putea ajuta imaginatia 
sa sape in subconstient pentru a descoperi scopurile ascunse. A-ti „exploata” - in sensul bun creativitatea, iti permite sa te 
exprimi, sa explorezi si sa te descoperi pe tine insati.

Elibereaza impulsul!
De multe ori cand cautam sa ne reinventam este vorba despre dorinta de a simti din nou emotie in viata, motiv pentru care, 

unii specialisti recomanda sa faci ceva care sa te „sperie” putin. Acest gen de stres iti face inima sa bata putin mai puternic si te 
stimuleaza sa cresti. Incearca sa faci ceva care te scoata din zona de confort si dupa ce vei reusi, vei realiza si iti vei demonstra 
tie insati ca poti face mai mult decat ti-ai imaginat.

Lasa-l sa te conduca!
Cand ne permitem noua sa fim noi insine, ne gasim si noi scopuri, doar ca trebuie sa investim putin in noi, prin intermediul 

actiunii. Unii pot incepe cu meditatii, altii pot incepe niste cursuri; indiferent de calea pe care o vei alege, trebuie sa te inconjori 
de oameni care te sustin si sa le confirmi increderea prin actiunile tale. Din momentul in care vei incepe sa faci aceste lucruri, 
vei incepe sa devii cea mai buna versiune a ta!

Doar ca la un moment dat simti nevoia de a trage o linie, de a aduce 
schimbarea in viata ta. Cu toate astea, simti ca este dificil pentru ca nu stii de 
unde sa incepi, ce sa faci si parca ceva te tine pe loc.
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Incepe inainte de toate sa vanezi 
cele mai bune preturi si o poti face cu 
ajutorul Google Shopping, care va cauta 
multi comercianti cu amanuntul, oferind 
informatii despre produs si nu in ultimul 
rand, pretul. Exista de asemenea site-uri 
care te pot ajuta sa compari pretul.

Utilizarea codurilor voucher poate 
reduce costul cumparaturilor, doar ca de 
cele mai multe ori uitam de el. Ai putea 
incerca joinpouch.com, un browser 
gratuit care colecteaza codurile voucher 
ce pot fi utilizate pe website-ul de unde 
cumperi si iti ofera notificari in privinta 
a ce poti salva.

Anumiti comercianti cu amanuntul 
trimit clientilor coduri de reducere daca 
au vazut ca ai pus produsele in cosul de 
cumparaturi, dar nu le-ai achizitionat, 
in speranta ca le vei cumpara. Intra pe 

site-ul lor, dar logheaza-te ca sa stie cine 
esti! Daca iti doresti un anumit produs, 
incearca sa faci acest lucru: umple cosul 
de cumparaturi, apoi paraseste site-ul 
si verifica-ti email-ul daca ai primit 
voucher-ul!

Multi comercianti ofera diverse 
stimulente daca te abonezi la newsletter, 
asa ca nu e nicio greutate sa incerci! 
Mai mult decat atat, esti conectata la 
reducerile care pot fi in viitor si care 
pot coincide cu ceea ce iti doresti tu sa 
achizitionezi!

Multe site-uri au servicii LIVE de chat! 
Daca ai vreun produs pe care ti-l doresti, 
cere informatii mai multe despre el si 
intreaba daca poti obtine o reducere 
sau negociaza. Merita sa incerci si in 
afara de cateva minute - nu ai nimic de 
pierdut!

Poti plati 
mai putin 

pentru 
lucrurile 

pe care le 
cumperi, 

citind 
urmatoarele 

sfaturi!

Cum Sa Gasesti
Cele Mai Bune Oferte Online
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Frauda romantica este in crestere potrivit cercetarilor si statisticilor, astfel de fraude fiind in crestere cu 50 de 
procente in prima jumatate a lui 2019, comparativ cu 2018. 

In astfel de situatii, infractorii creeaza profiluri false pe site-uri de intalniri, pentru a forma relatii cu victimele. 
Le castiga increderea, apoi cer bani si/sau diverse informatii pentru a le fura identitatea. 1 din 5 persoane care 
folosesc astfel de servicii online spun ca li s-a cerut bani sau au dat bani cuiva intalnit online.

Dintre cele mai importante sugestii, trebuie sa retii ...

 Nu trimite si nu primi bani sau nu oferi detalii bancare cuiva intalnit in astfel de conditii si in general! Nu 
trebuie sa ai incredere sau sa fii impresionat(a) de povestea lor!

 Asigura-te ca alegi un astfel de site de renume, sigur si comunica doar prin intermediul serviciului de mesagerie!

 Evita sa oferi prea multe detalii personale, data de nastere si adresa fiind destul e suficiente pentru a - ti fi 
furata identitatea.

 Fereste-te de cei care iti adreseaza multe intrebari personale, dar despre ei vorbesc prea putin; o astfel de 
persoana trebuie sa iti ridice semne de intrebare de prima data.
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Cum sa te protejezi daca iti cauti dragostea online
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Parca este destul 
de greu sa iti 
imaginezi viata fara 

Instagram acum, mai ales 
ca majoritatea celor care au 
cont fotografiaza cam tot 
ceea ce fac si posteaza. Si 
este destul de greu sa ramai 
fidela tentatiei, mai ales cand 
vezi ca toti fac acest lucru. 
Chiar daca multi dintre noi 
au renuntat la Facebook (mai 
putin Twitter) sau au lasat-o 
mai usor, cu Instagramul 
e altfel si cu toate acestea e 
bizar ca multi chiar inainte 
de culcare lasa telefonul 
sau intra pe el imediat ce se 
trezesc.

GlobalWeb Index spune 
ca un utilizator petrece 
zilnic in social media, cam 
2 ore si 24 de minute zilnic, 
iar pe timpul izolarii timpul 
a fost si mai mare, ceea 
ce este de inteles cand te 
afli in casa. Din nefericire, 
majoritatea nu realizeaza ca 
nu este foarte sanatos acest 
timp indelungat petrecut 
pe telefon, timp in care ai 
putea face foarte foarte 
multe lucruri, mult mai utile, 
frumoase si care iti pot aduce 
mai multa bucurie.

Conform analizei 
specialistilor, social media 
functioneaza intocmai ca 
un anestezic pentru mintea 
noastra. Este atractiv, 
necesita putin efort si iti 
da sentimentul de pauza 
in ceea ce faci, in viata in 
general. Aceasta experienta 
este foarte captivanta 
si atragatoare, dar din 
nefericire, amplifica tot ce 
inseamna frica si negativitate 
in lume. Social media si mai 
ales cam tot ce este personal 
acolo, atrage atentia asupra 
vietii altora, amplificand 
lipsurile noastre; iar de aici 

este foarte usor sa se ajunga 
la indoiala de sine, la o stare 
de anxietate cunoscuta ca 
FOMO (fear of Missing 
out) si la anumite frici.

Singurul lucru real pe care 
il putem face daca ne dorim sa 
nu mai fim atat de dependenti 
de social media depinde doar 
de noi si consta a detine 
controlul. Sau a ne lua 
controlul inapoi. O metoda 
foarte eficienta se pare ca 
este aceea ca, atunci cand te 
trezesti si in urmatoarele 2 
ore sa lasi telefonul deoparte 
si sa nu intri pe social media. 
Multe cercetari au aratat ca 
acest lucru imbunatateste 
considerabil mentalul si 
bunastarea emotionala. Esti 
proactiv la inceputul zilei, 
construind conexiunile 
unei vieti sociale mai bune 
si consumi mai putina 
informatie. In medie, avem 
zilnic 70000 de ganduri si 
adaugand altele negative 
din social media, ne poate 
coplesi.

Continuand pe aceeasi 
linie, un alt lucru bun pe care 
il poti face este acela de a 
dezactiva toate notificarile, 
ceea ce iarasi te ajuta foarte 
mult. De asemenea, poti 
continua sarind chiar cateva 
ore de social media, ca si 
cum ai avea un antrenament 
fizic sau o intalnire, in timp 
ce te poti concentra pe un 
proiect sau mai multe in acel 
timp. Toate aceste lucruri te 
ajuta sa gestionezi mai bine 
relatia cu telefonul si social 
media; in plus, poti scrie pe 
un post-it daca a sta minute 
in continuu pe social media 
este cel mai bun lucru pe care 
il poti face cu viata ta. Si nu 
uita ca viata ta reala este cea 
care exista dincolo de aceste 
aplicatii!

Esti 
dependent(a) 

de Insta?
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Viata fiecaruia pare perfecta pe social media, fie 
ca vorbim de TikTok, Instagram, SnapChat, 
YouTube si alte astfel de aplicatii. Oamenii tind 

sa impartaseasca cele mai fericite momente din viata, 
cele mai pitoresti locuri. Exista multa atentie la textele 
puse, citatele preluate, filtrele folosite pentru fotografii 
si video, iar aplicatiile evidentiaza postarile cu cele mai 
multe comentarii si aprecieri. Iar rezultatul final este 
acela ca vezi viata perfecta a altor persoane.

Si poate ca viata ta comparativ cu postarile persoanelor 
pe care le vezi nu pare a fi spectaculoasa; viata ta nu pare sa 
poata fi masurabila in vreun mod. In plus, postarile tale nu 
primesc atat de multe aprecieri; din aceasta cauza pare cumva 
nedrept sa iti compari viata ta cu vietile perfecte ale altora. 
Din nefericire, toate aceste postari de pe social media te 
impulsioneaza sa cauti varianta ta ideala, te indeamna spre o 
viata perfecta si te face sa te compari tot timpul cu altii.

Aceste comparatii nedrepte pot duce foarte usor la 
sentimente de gelozie si la esecuri. In cele mai delicate situatii 
se poate ajunge la anxietate, depresie sau alte probleme 
mentale de sanatate. Iar astazi, multi tineri experimenteaza 
astfel de probleme, intr-un numar mult mai mare ca atunci 
cand aceste platforme sociale nu existau sau nu erau la nivelul 
de astazi. Un recent studiu a aratat ca perfectionismul printre 
tineri este unul destul de agresiv si se pare ca social media are 
o contributie semnificativa in acest sens.

Au existat si „vedete” de pe platformele sociale care au 
renuntat sa mai aiba o viata secundara pe social media. Partea 
cea mai buna in aceasta decizie a lor a fost faptul ca majoritatea 
au recunoscut ca toate postarile facute despre o viata perfecta, 
care inspira, de fapt nu exista. Toate postarile care pun accentul 
pe o viata perfecta sunt de fapt inventate pentru a atrage 
atentia, pentru ca persoanele respective isi doresc atentie.

Evident ca social media nu poate avea doar parti rele, un 
studiu recent aratand ca aproximativ trei sferturi dintr-un grup 
de adolescenti nu sunt afectati in privinta sanatatii mentale, in 
timp ce restul, chiar se bucura de efecte pozitive. Posibilitatea 
de a ajunge imediat la prieteni, familie, de a impartasi cu ei 
gandurile si sentimentele, pot oferi un suport emotional de 
care avem nevoie, ca sa nu mai vorbim de creativitatea si 
inspiratia pe care le putem obtine de pe astfel de platforme.

Cu siguranta social media ii poate face atat pe adolescenti cat 
si pe adulti sa se simta incompleti sau sa scoata la suprafata 
si sa amplifice anumite frustrari, dar in acelasi timp poate 
aduce impreuna multi oameni, poate forma comunitati avand 
scopuri nobile si pozitive, care pana la urma pot cobori din 
mediul online in realitatea in care intr-adevar traim. Si chiar 
daca acum e acea perioada tampon intre viata reala si mediul 
online, cu ajutorul educatiei adecvate se poate ajunge la un 
compromis care sa nu ne afecteze vietile intr-un mod negativ. 
Si ca in orice situatie de pana acum, totul sta in echilibru si 
intr-o dozare adecvata a tuturor actiunilor in care ne implicam.

Viata reala si
social media
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CUPA MENSTRUALA
REVOLUTIONEAZA IGIENA FEMININA

Dragi femei, v-ati saturat sa alergati la magazin sa va procurati absorbante&co 

pentru ca menstruatia v-a luat fara stocul necesar in casa? Cati bani ati cheltuit 

pana acum pe astfel de produse, care ajung mai apoi in cosul de gunoi? De cate ori ati 

intampinat reactii neplacute, gen iritatie locala din aceasta cauza? Daca v-as spune 

ca exista un produs magic, ce va va usura considerabil viata pe timpul menstruatiei, 

cate dintre voi ati fi dispuse sa il incercati imediat? 

Igiena intima este inca un 
subiect fie tabu, fie ridiculizat 
pe intreg globul, nu numai 

in Romania. Ori este in interesul 
tuturor ca zona intima sa fie 
ingrijita cat mai bine cu putinta. 
Domnii sunt cu siguranta de acord! 
Ca medic ginecolog si femeie, sunt 
mereu in cautare de solutii optime 
pentru problemele tipic feminine si 
le incerc intotdeauna pe o pacienta, 
inainte sa recomand un produs, 
adica pe mine!

CE ESTE CUPA MENSTRUALA?

Cupa menstruala 
este un dispozitiv 
medical moale, 
sub forma de 
clopot, de marimea 
unei prune, ce 
se insereaza in 
vagin si colecteaza 
sangele menstrual. In cel mai 
bun caz, folosita zilnic, femeia nu 
va pata niciodata chilotul. Suna 
perfect, nu? Putin ciudat, dar totusi 
destul de atractiv incat sa determine 
multe femei, saturate de produsele 
clasice, sa incerce.

EXPERIMENTUL CUPA 
MENSTRUALA

In garda, sunt 
pe picioare 12 ore; 
mai rar am pauze 
de toaleta. Sigur 
va puteti imagina 
disconfortul 
simtit cand sunt la 
menstruatie, teama 
pe care o am ca s-ar 

fi putut sa ma fi patat … iar eu port 
pantaloni albi! Nu, nu zburd cu 
un zambet pe fata prin saloane, ca 
prin reclamele cu absorbante! Pe 
langa indispozitia tipica si crampe 
abdominale, numai gandul ca 
trebuie sa gasesc repede o baie sa 
ma schimb, deja imi ridica nivelul 
de stres.

TEXT : Dr. Laura GÖtz | FOTO : www.cupa-menstruala.ro
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O sa fiu sincera. Acum un an am 
incercat pentru prima data cupa 
menstruala. Pentru ca s-a patat 
totusi absorbantul de zi, cu tot cu 
ea, am zis ca nu e de mine, ca nu 
imi aduce niciun beneficiu. Am 
decis sa ma chinui in continuare 
cu variantele clasice. Pana am dat 
de un grup de Facebook, unde 
administratoarea era specialista in 
astfel de produse. Am citit parerile 
a zeci de femei multumite de cupa 
si mi-am spus: “Cum ele pot, tu de 
ce nu? Mare medic ginecolog mai 
esti!”, Asa ca, in luna septembrie, 
i-am mai oferit o sansa si viata 
mea s-a schimbat in bine pentru 
totdeauna.

INSERAREA CUPEI: PROBA LA 
JOCURILE OLIMPICE

Citesti instructiunile, cauti ceva 
videoclipuri pe internet si, cand 
crezi ca ai priceput, descoperi ca 
habar nu ai unde iti e vaginul! 
Avertizez astfel toate incepatoarele: 
nu va dati batute, sigur reusiti! In 
functie de material, poate fi mai 
usor sau mai dificil de introdus, 
iar eu recunosc faptul ca nu eram 
sigura daca am pus-o corect. In fine, 
ceva a functionat pentru ca mi-am 
vazut de treaba mea toata ziua. Nu 
am simtit-o, iar dupa 12 ore am 
observat doar cateva pete mici pe 
absorbantul zilnic.

Ei bine, daca introducerea mi-a 
testat flexibilitatea si perseverenta, 
extragerea sa mi-a aratat unde imi 
sunt limitele. Introduci degetele 
in vagin, gasesti codita sau inelul 
cupei, si tragi. Nu vine usor, asa 
ca tragi si mai tare. Tragi in toate 
directiile si crezi ca mai ai putin si 
iti scoti uterul afara, asa de tare a 
fost vacuumul in cazul meu. Am 
mai incercat cateva tehnici pana am 
reusit. Curgeau apele de pe mine 
si facusem un mic atac de panica. 
Cat de jenant sa fie ca eu, medic 
ginecolog, sa ajung la UPU ca nu 
pot sa extrag cupa menstruala? 
(cam o data pe luna vad astfel de 
incepatoare in urgenta). Dupa o 
astfel de lupta, va spun ca m-am 
simtit ca o invingatoare si ca o 
experta in cupe menstruale.

TIPS&TRICKS CUPA MENSTRUALA

Introducerea: cupa rotunda se 
apasa intre degete si se indoaie; 
odata introdusa, ea se desface in 
vagin si se acomodeaza pe peretii 
vaginali; pentru a usura procesul, 
eu recomand gel lubrifiant sau 
creme vaginale. Ideal ar fi sa 
introduceti cupa de indata ce 
simtiti ca incepe menstruatia.
Cum sa nu ne patam: fara sa 
observam, s-ar putea sa fim deja 
patate cu sange pe labii cand o 
introducem si astfel, pare ca nu 

a functionat. De aceea, eu una o 
introduc si o schimb in dus, cand 
pot imediat sa ma spal. Daca totusi 
te patezi in timpul zilei, poate fi 
pentru ca ai fluxul foarte mare 
sau pentru ca nu ai cupa potrivita; 
unele femei au mai multe cupe, 
in functie de ziua menstruatiei. 
Asa ca, folositi intotdeauna un 
absorbant subtire de zi si pastrati 
in poseta un absorbant mai gros, de 
urgenta!

Extragerea: daca intampinati acel 
vid puternic, ajuta sa va lasati pe 
vine, ca pe toaleta; puteti introduce 
un deget pe lateralele cupei, sa o 
desprindeti de pereti, si astfel sa 
eliberati vidul; puteti chiar apasa 
activ, ca si cum ati impinge la 
nastere. Ca sa evitati riscul de a 
pata podeaua, recomand sa faceti 
acest lucru in dus! Daca chiar nu 
reusiti, puteti ruga chiar partenerul 
sa va ajute, iar in cazuri extreme, 
sa mergeti la medic; cupa poate sta 
chiar si 24 de ore in vagin.
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PaS 1 PaS 5

PaS 2 PaS 6

PaS 3 PaS 7

PaS 4 PaS 8

CUPA 
MENSTRUALA 
SALVEAZA 
PLANETA!

CUM? O cupa poate fi folosita 
si 10 ani. Voi cat gunoi produceti 
pe luna, cu toate absorbantele si 
tampoanele? Cati bani aruncati pe 
fereastra?

Pe mine, cupa menstruala m-a 
convins a doua oara cand am 
incercat-o. Am pe lista alte doua 
tipuri pe care o sa le comand, la 
recomandarea lui Tünde. Cred cu 
adevarat ca acest lucru va usura 
viata femeilor, facand o perioada 
neplacuta a lunii mai suportabila.

Pentru orice intrebari, grupul de 
Facebook al lui Tünde este locul 
perfect pentru voi! Va urez multa 
sanatate si menstruatii cat mai 
putin stresante!
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Vai, cum sa introduc asa ceva 
acolo!? Aceeasi discutie o avem 
si despre OB-uri si totusi sunt din 
ce in ce mai folosite. Vaginul este 
obisnuit sa acomodeze diferite 
organe/obiecte, asa ca nu faceti 
nimic neortodox daca incercati un 
astfel de produs.

Materialul este toxic pentru 
corpul meu? Cupa este produsa 
din silicon medical, astfel 
hipoalergenica si fara sa presupuna 
un pericol pentru sanatate. Este 
mai bine suportata ca materialul 
unui prezervativ (ex. alergia la 
latex).

Sport/sex cu cupa menstruala? 
Sport puteti face, inclusiv inot 
(mers la piscina, mare), cu un risc 
mic sa va patati. Nu recomand 
activitate sexuala cand folositi 
cupa, pentru ca poate sa fie 
introdusa si mai adanc in vagin, 
ceea ce poate ingreuna extragerea 
sa. Mai bine o extrageti inainte de 
act.

Cat pot tine cupa? Este indicat sa 
fie schimbata dimineata si seara, 
deci 12 ore.

Cupa menstruala creste riscul de 
infectie vaginala? O cupa facuta 
din material aprobat de comisiile 
europene este sigura de folosit. 
Atentie la produsele contrafacute, 
mult mai ieftine! In Europa 
exista multe tari ce produc astfel 
de produse, toate la standarde 
europene si 100% sigure pentru 
sanatatea femeii.

Care este cupa potrivita pentru 
mine? Pe ambalaj aveti cateva 
sfaturi, insa eu va recomand sa 
discutati cu un specialist despre 
asta. Va ofer mai multe informatii 
in continuare!

INTREBARI/RASPUNSURI
CUPA MENSTRUALA CUPA MENSTRUALA IN ROMANIA

Acum cativa ani, cand a aparut pe 
piata, cupa menstruala era privita 
cu scepticism. In 2013 am scris un 
articol despre ea pe www.contraboli.
ro, dar eu una am incercat-o abia 
in 2019, cand am facut si un LIVE 
pe grupul meu Facebook Femei de 
la A la Z, in principal pentru ca 
nu gaseam produsul in magazinele 
din Germania. In 2020 sunt 
surprinsa sa descopar mai peste 
tot, diferite firme si modele, dovada 
ca produsul a fost bine primit de 
consumatoare si astfel a crescut 
exponential cererea pentru astfel 
de cupe. Tünde, o romanca stabilita 
in Marea Britanie si detinatoarea 
grupului de suport Facebook Cupa 
menstruala - informatii utile, a 
depus eforturi pentru a aduce astfel 
de produse in Romania si de a educa 

femeile cu privire la aceasta metoda 
revolutionara ce rezolva o mare parte 
a stresului legat de menstruatie. 
Am vorbit personal cu ea online 
si pot sa va spun ca este o femeie 
si o antreprenoare extraordinara, 
care pune suflet in afacerea ei. 
Raspunde la intrebarile femeilor, 
iar daca nu stie exact, imediat 
contacteaza medici ginecologi. 
Ea stie exact ce fel de cupa merge 
pentru un anumit tip de femeie, de 
aceea va recomand sa va alaturati 
grupului ei de suport (gratuit!), 
chiar daca nu folositi cupa, pentru 
a va informa mai intai. Pe site-ul 
ei www.cupa-menstruala.ro 
gasiti foarte multe tipuri de cupe 
si produse de igiena intima pentru 
femeile interesate de protejarea 
mediului inconjurator.
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IMBATRANIREA
e s t e  i n  g e n e ?

Poate ca fiecare dintre noi este determinat genetic sa traiasca un 
anumit numar de ani, fara nicio influenta externa sau alte conditii.
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C E A S U L  N O S T R U  G E N E T I C
Acest lucru sugereaza originea imbatranirii, dar nu 

poate explica mecanismul sau cum functioneaza in mod 
real acesta.

U Z U R A
Practic, corpul este supus multor atacuri provenite de la 

tot felul de factori de stres, de la lumina soarelui la grasimi 
nesanatoase, pana la poluare, iar organele noastre sunt 
cele folosite. Si chiar daca ai trait toata viata fiind atenta 
la multe lucruri, totul pentru un stil de viata cat mai 
sanatos, organele tale s-ar uza prin simpla functionare de 
baza. Si chiar daca intelegem ca acest lucru se intampla, 
nu stim si de ce se intampla.

S P E R A N TA  D E  V I A TA
Aceasta teorie spune ca animalele mai 

mici au rata de viata mai scurta datorita 
metabolismelor mai rapide si fiecare 
organism s-a nascut cu o anumita 
cantitate de energie. Folosirea energiei 
incet, te face sa traiesti mai mult; daca 
o folosesti repede, traiesti mai putin. 
Conform acestei teorii, cei care fac 
exercitii fizice ar trebuie sa traiasca 
mai putin comparativ cu cei sedentari, 
datorita faptului ca metabolismul este 
mai rapid si consuma mai multa energie. 
Doar ca aceasta teorie se contrazice 
foarte usor, doar gandindu-ne ca 
anumite specii de broastele testoase de 
dimensiuni normale traiesc pana la 150 
de ani.

S C A D E R E A  P R O D U C T I E I  D E  H O R M O N I
Pe masura ce imbatranim, scade 

eliberarea celor doi hormoni de 
intinerire, eliberati de glanda pituitara 
si testosteron. Rezultatul este acela 
al aparitiei multor probleme legate de 
varsta cum ar fi afectarea functiilor 
anumitor organe. Necunoscuta aici este: 
de ce acesti hormoni scad in intensitate?

R A D I C A L I I  L I B E R I
Aceste molecule necrutatoare de oxigen si nitrogen 

raspandesc lucruri rele in membrana celulelor. Si cu toate 
ca acesti radicali provin din toxine cum ar fi fumul de 
tigara sau conservantii din alimente, procesele noastre 
metabolice naturale creeaza multe din molecule instabile, 
rezultand in deseuri.

Cu trecerea anilor, creste dificultatea procesarii 
radicalilor liberi si prin urmare se ajunge la un sistem 
imunitar slabit alaturi de alte consecinte distrugatoare ce 

duc la clasicele semne de imbatranire. Aceasta idee arata 
si descrie ce accelereaza imbatranirea si nu ce o initiaza.

I N F L A M A T I A
Exista o diferenta majora intre inflamatia temporara 

ce rezulta din anumite leziuni si inflamatiile cronice 
provenite din uleiuri prelucrate, zahar si faina alba. Pe 
masura ce zaharul din sange creste, creste si inflamatia 
radicalilor liberi, stabilind stadiul bolii. Doar ca prevenirea 
inflamatiei nu explica imbatranirea.

D E Z I N T E G R A R E A  M I T O C O N D R I A L A
Mitocondriile sunt mici furnale in fiecare celula de-a 

noastra, ele descompunandu-se odata cu varsta si asta 
din cauza radicalilor liberi, fiind un factor major care 
contribuie la imbatranire si la boli degenerative ale 
imbatranirii. Descompunerea mitocondriilor poate 
declansa degenerare in tot corpul.

T E L O M E R I I
Aceasta este cea mai interesanta parte de cercetare 

care ii spune corpului ca incepe sa imbatraneasca. Si iti 
poti imagina sireturile de pantofi ca sunt cromozomii, 
majoritatea celor din urma avand varfurile asemanatoare 
respectivei structuri - telomerul. Telomerii impiedica 
contopirea fuziunilor cromozomiale. Telomerii sunt foarte 
lungi in cazul celulelor tinere si de fiecare data cand o 
celula se divide si se reproduc, telomerii se scurteaza. 
Celulele continua sa se imparta si sa se reproduca, in timp 
ce telomerii se scurteaza, pana in momentul in care ajung 
noduri si apoi pana in punctul in care celula moare.

Acest tipar exista la celulele umane si cand celulele nu 
se mai divizeaza, incepe imbatranirea. Oamenii de stiinta 
cred ca aceste structuri servesc drept ceasuri ale varstei 
cu o alarma prestabilita, iar scurtarea telomerilor are 
legatura cu mortalitatea.

Nu se stie daca scurtarea telomerilor cauzeaza esecul 
celulelor sau este doar o consecinta a imbatranirii care doar 
se arata ca o forma a scurtarii capetelor cromozomilor. 
Aceasta este doar o asociere, necunoscandu-se in mod 
real ce anume cauzeaza imbatranirea oamenilor, studiile 
aratand ca telomerii pot servi ca un indicator util al 
progresiei unei boli legate de varsta.

Un studiu recent legat de telomeri apartinand University 
of California, San Francisco, a aratat ca stresul cronic te 
poate imbatrani cu un deceniu, stresul mutiland practic 
telomerii, scurtandu-i in final. Interesant este faptul ca 
telomerii nu se scurteaza in celule canceroase, multi 
oameni de stiinta considerand ca daca ar cunoaste cum sa 
opreasca imbatranirea, am putea avea un tratament pentru 
cancer. Este valabila si viceversa: daca s-ar cunoaste 
modul in care functioneaza un tratament contra cancer, 
s-ar putea preveni imbatranirea. Telomerii reprezinta 
numitorul comun.

Dar pana sa ajungem 
la respectiva 
varsta (cam 3/4 

dintre noi), avem de 
suferit din cauza diverselor 
boli generate de apa 
contaminata, mancatul in 
exces, aditivii alimentari 
si murim pana sa ajungem 
acolo. Fumatorul sedentar 
care are de trait 90 de ani 
poate ajunge la 100 de ani 
poate datorita obiceiurilor 
sanatoase, iar un alergator 
vegetarian moare la 60 de 
ani cand trebuia sa ajunga 
la 75 datorita faptului ca 
mananca carne de vita.

Si se pare ca nu exercitiile 
fizice sau o alimentatie 
bogata in nutrienti creste 
durata de viata; pe de 
alta parte, o alimentatie 
precara si putine exercitii 
fizice scurteaza viata. 
Exista anumite teorii care 
ar explica intr-un fel ce 
cauzeaza imbatranirea.
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Se pare ca exista o relatie 
oarecum inversa intre masa 
musculara si imbatranire, prin 

aceea ca mai multa masa musculara 
slaba va duce la o imbatranire mai 
lenta. Unul din motive este acela 
ca, cu cat masa musculara este mai 
mare, cu atat va fi rata metabolica 
de odihna. Aceasta inseamna mai 
putina grasime in exces in corp, ceea 
ce sa traduce intr-un risc mai scazut 
de boli generate de aceasta. Contra 
imbatranirii, poti lua multe ierburi 
si poti incerca diverse suplimente, 
dar daca acestea nu sunt sustinute 
de o masa musculara solida, vei fi 
limitata in aceasta lupta.

Si chiar daca este important sa 
construiesti masa musculara in tot 
corpul, trebuie sa te concentrezi pe 
cea de la coapse ... coapsele contin 
mai multa masa musculara decat 
orice alta parte a corpului, asa ca, 
daca ar fi doar o parte din corpul 
tau de care sa ai grija in acest sens, 
aceasta va fi zona coapselor. Mai 
mult decat atat, cu picioarele mergi, 
ele ajutandu-te in deplasarile tale. 
Si din nefericire, daca vezi la sala 
persoane in varsta care fac exercitii 
pentru picioare, nu vei vedea acele 
persoane sa aiba probleme in a 
se ridica de pe banca din parc, 
comparativ cu alte persoane pe care 
le vezi in dificultate. De regula, 
acordam o importanta deosebita 
zonei superioare a corpului, iar acest 
lucru are consecinte.

Masa 
musculara 
slaba si 
imbatranirea
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O alta problema delicata este 
aceea ca grasimea din zona burtii 
reprezinta unul din factorii de 
risc pentru inima, atat femeile 
cat si barbatii find predispusi la 
cresterea burtii pe masura trecerii 
anilor. Excesul de grasime creste de 
asemenea riscul aparitiei unor forme 
de cancer si impiedica mobilitatea 
pe masura trecerii timpului.

Construirea cvadricepsului, a 
hamstrilor, reprezinta construirea 
centrului sediului central pentru 
furnalul corpului tau. Cei care 
renunta la antrenarea picioarelor si 
a intregului corp, dezvolta de regula 
un intestin mai lung si picioare 
mai slabe si lungi in momentul in 
care ating varsta mijlocie. Corpul 
adult in tinerete are de regula 
mai multa musculatura, iar masa 
musculara mare are nevoie de mai 
multa energie pentru a exista. Daca 
aceasta persoana tanara nu face 
exercitii pentru picioare si partea 
superioara a corpului, incepand cu 
anii 30, masa musculara va incepe 
sa scada. Pierderea acestui tesut 
slab inseamna ca tot ce mananca 
persoana respectiva, in loc sa fie ars 
de ceea ce odata era muschi, acum se 
transforma in grasime.

Muschii care obisnuiau sa arda 
mancarea nu mai exista, asa ca 
mancarea merge direct la burta. Pe 
masura ce anii trec, mai multa masa 
musculara se pierde in picioare si 
multa mancare se transforma in 
grasimea de pe burta, iar pierderea 
masei musculare inseamna o odihna 
a metabolismului. Cum se traduce 
aceasta? O burta mare si grasa si 
picioare subtiri; anumite femei au de 
multe ori picioarele grele din cauza 
diferentelor hormonale compozitiei 
corpului si cu toate acestea, exista 
multe femei plinute la mijloc si cu 
picioare slabe.

Prin construirea si intretinerea 
muschilor de la coapse, poti lupta cu 
usurinta impotriva imbatranirii si a 
grasimii, ceea ce va avea ca rezultat 
tinerea la distanta a bolilor ucigase! 
Antrenamentele ajuta la cresterea 

hormonilor catecolaminici, care 
cresc productia de energie si factorii 
neurotrofici ce promoveaza noi 
celule cerebrale; asa ca, ai parte atat 
de o minte agera, cat si de picioare 
frumoase si zvelte.

Hormonul de crestere uman 
creste rata de sinteza a proteinei 
musculare, promoveaza mobilizarea 
depozitelor de grasimi pentru 
energie si impulsioneaza functia 
imuna si stimuleaza insulina. 
Testosteronul promoveaza sinteza 
proteinelor musculare si inhiba 
defalcarea musculara. Imediat dupa 
un antrenament, acesti mesageri 
chimici sunt ”dezlantuiti” pentru 
a repara tesuturile musculare 
deteriorate de exercitii, abilitatea 
corpului tau de a se repara singur 
devenind mai eficienta.

Desi nu se bazeaza pe exercitii 
anabolice, productia de hormoni 
scade dupa perioada adolescentei 
si continua sa scada de-a lungul 
vietii, antrenamentele de rezistenta 
intense incitand la cantitati ridicate 
din aceste substante chimice, chiar 
si la persoanele in varsta, ceea ce 
este remarcabil ca beneficii pentru 
persoanele de varsta mijlocie. Pentru 
ca cei in varsta sa se bucure de acest 
beneficiu, antrenamentele trebuie 
sa fie in special moderate pana la 
intens, decat usor pana la moderat.

Pastrarea fortei musculare 
reprezinta fundamentul combaterii 
imbatranirii, iar daca tu ai forta 
musculara esti mai putin predispusa 
la caderi, fracturari de oase, dureri 
de spate si genunchi, asta pentru a 
enumera cateva. Cercetarile actuale 
arata ca cel mai important factor in 
functionarea cuiva este capacitatea 
de forta. Indiferent de varsta, ei 
pot experimenta imbunatatiri mari 
odata cu exercitiile de rezistenta 
progresive, chiar si in deceniile 8 si 
9 ale vietii.

Cele mai bune exercitii includ 
genuflexiuni, presa, extensii, 
sarituri din genuflexiuni, pliometrie, 
sprinturi dure.
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ndicele glicemic este o masura a efectelor carbohidratilor asupra nivelurilor zaharului din sange. 
Carbohidratii se descompun repede in timpul digestiei, eliberand glucoza rapid in sange, ceea ce duce la un 
indice glicemic mare; carbohidratii se descompun mai greu, astfel ca indicele este unul mic.

MANCAREA SI SPERANTA DE VIATA

I
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Pentru multe persoane, alimentele cu un indice glicemic mic au beneficii 
semnificative asupra sanatatii, acestea fiind cresterea memoriei si a timpului de 
reactie, o crestere a abilitatilor cognitive si o crestere generala a duratei de viata. 

DE CE SE INTAMPLA 
ACESTE LUCRURI?

Cand nivelul de glucoza creste in 
corp, insulina este eliberata si ajuta 
glucoza sa intre in celule; insulina 
transforma glucoza in glicogen, o 
rezerva de carbohidrati specifica tuturor 
animalelor. De asemenea, insulina 
actioneaza pentru a stimula sinteza 
proteinelor, formarea tesutului adipos si 
cresterea celulelor.

Doar ca, nivelurile ridicate de glucoza 
si insulina sunt asociate cu diverse boli 
dar si cu accelerarea imbatranirii. Cand 
consumam alimente cu indici glicemici 
ridicati in mod regulat, corpurile 
noastre devin insensibile la insulina. Si 
fara insulina, corpurile noastre isi pierd 
abilitatea de a regla nivelul zaharului 
din sange, ceea ce duce la obezitate, 
depresie, diabet si alte boli nedorite, 
destul de grave.

Cancerul este o astfel de boala, glucoza 
oferind energia de care are nevoie o 
tumoare, insulina activand factorii de 
crestere, ceea ce face posibil ca tumoarea 
sa creasca si sa se extinda. Rezultatele 
unui studiu publicate in ultimii ani in 
Nutrition Science News si Cancer Cell 
arata legaturi intre nivelurile mari de 
insulina si si rate de supravietuire mici, 
din momentul in care a fost depistat 
cancerul.

In timp ce mentinerea nivelurilor 
scazute de glucoza scade riscul 
dezvoltarii/ aparitiei unor boli cronice, 
activeaza in acelasi timp si gena de 
longevitate sirtuin-1. Cand nivelurile 
de glucoza scad sub 80 sau mai jos, 
productia de insulina se inchide 
pentru a preveni caderea glucozei mai 
departe. Acesta este momentul cand 
gena longevitatii apare. Este promovata 
de asemenea arderea grasimilor  si 
proteinelor pentru energie, in timp ce 
simultan, are loc o reducere a riscului 
aparitiilor bolilor legate de varsta.
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Din aceste motive, a practica postul 
din cand in cand, se pare ca este o buna 
idee. Ai putea face acest lucru intr-o zi 
din saptamana sau intr-o zi din luna. 
O alta metoda de a controla nivelul 
glicemic in timp ce cresti si durata de 
viata este aceea de manca alimente cu 
un indice glicemic scazut, de a evita 
mancarea gatita in grasimi si de a 
reduce cantitatea de caldura pe care o 
folosesti in timp ce cresti cantitatea de 
umiditate, cum ar fi gatirea alimentelor 
cu fierturi, apa, etc.

O alta metoda de a controla nivelul 
glucozei este aceea de a manca incet, 
lucru ce ofera timp insulinei sa 
gestioneze carbohidratii care sunt 
prelucrati prin digestie; meditatia poate 
ajuta in aceasta privinta. Mancand in 
liniste din cand in cand poate fi o buna 
idee, la fel cum e si limitarea de a manca 
in fata televizorului sau a calculatorului. 
Mesajele transmise de acestea sunt 
stimulante si te vor face sa mananci fara 
sa gandesti si uneori mai rapid. 

Metodele de gatit sunt la fel de 
esentiale in ecuatia longevitatii; de 
exemplu, daca gatesti cartofi dulci, 
un aliment care te poate ajuta la 
longevitate, ai putea sa ii faci piure sau 
sa ii gatesti in apa. A face din acesti 
cartofi piure, ajuta la cresterea ratei 
de absorbtie a glucozei, ceea ce vrei sa 
eviti. A gati usor, va avea un efect mai 
usor asupra corpului, deoarece glucoza 
va fi luata intr-un ritm mai lent. La 
fel cum a-i face piure creste rata de 
absorbtie a glucozei in fluxul de sange, 
la fel conteaza si cantitatea de caldura si 
timpul de gatit.

In cazul in care supra gatim alimentele, 
ajungem la ceea ce se numeste 
produse finale de glicatie, acest lucru 
intamplandu-se in momentul in care 

proteinele sunt combinate cu zaharuri 
sau grasimi. Varsta acumuleaza in corp 
peste timp si este asociata cu boala si 
deteriorarea creierului si a tesuturilor 
cardiace. Alimentele cu cea mai mare 
cantitate de glicatie includ carne, in 
special cele procesate cum ar fi hot dogs 
si bacon, grasimi, unt, crema de branza, 
margarina, maioneza, branza.

Pentru evitarea produselor finale 
avansate de glicatie, gateste mereu 
cu apa sau sosuri. Mereu cu aburi sau 
fiert si a se evita pe cat posibil folosirea 
grasimilor! Cel mai bine e sa adaugi 
grasimile la mancarurile gatite deja; 
trebuiesc evitate alimentele rumenite, 
la gratar sau cele prajite. Zaharul nu 
trebuie adaugat in alimente si trebuiesc 
evitate consumul alimentelor gatite 
de mult timp, la fel si cele gatite la 
temperaturi ridicate.

Nu trebuie sa gatesti mai mult decat 
este necesar pentru a omori microbii 
si a face mancarea foarte digerabila; a 
manca al dente este cel mai indicat 
lucru. Important de stiut este faptul 
ca alimentele continua sa se gateasca 
singure dupa ce ai stins caldura, datorita 
temperaturii lor interne.

Iti poti colora alimentatia folosind 
alimente cu indice glicemic scazut ca 
rucola, verdeturi, broccoli, conopida, 
castraveti, vinete, ciuperci, ceapa, ardei 
grasi, spanac, dovlecei, rosii. Fructele 
indicate de mancat sunt avocado, lamai, 
lime, capsuni, zmeura, afine.

Uleiul de masline si uleiul de struguri 
sunt cele mai indicate a fi adaugate in 
mancare dupa ce mancarea a fost gatita 
usor. Alunele, nucile, fisticul, toate sunt 
bune de consumat, iar boabe ca lintea 
si nautul au un indice glicemic scazut, 
in timp ce orzul si quinoa sunt cele mai 
bune. 
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NU, poate crea obiceiuri nesanatoase

Intr-adevar, este important sa iti inveti copii sa manance 
sanatos, dar a-si numara caloriile este un pas cam exagerat 
si poate crea o perspectiva nesanatoasa asupra alimentelor. 
Putem ajuta copii sa inteleaga ca mesele trebuiesc alcatuite din 
diversi nutrienti pentru a avea parte de o sanatate solida. In 
mod particular, este important pentru ei sa inteleaga ca mesele 
bogate in proteine sunt esentiale organismului si ca multitudinea 
de fructe si legume le ofera o gama larga de vitamine vitale. Dar 
ideea numerelor in privinta caloriilor pentru fiecare aliment in 
parte, poate fi nesanatoasa pentru un copil.

Aceste numere pot crea un comportament obsesiv in randul 
adultilor, iar in cazul copiilor poate fi mai grav. Specialistii care au 
lucrat direct cu pacientii adulti, au reusit cu greu sa-i convinga sau 
deloc ca taierea caloriilor din anumite alimente - chiar daca poate 
ajuta la pierderea greutatii, nu inseamna ca este ceva durabil sau 
sanatos. Mai mult, nu exista o anumite egalitate intre calorii si e 
destul de dificil de spus care calorii sunt „bune” si care sunt „rele”.

Cea mai buna solutie este aceea de a-i invata pe copii sa 
manance cat mai variat si cat mai colorat, sa faca exercitii fizice, 
totul pentru o sanatate naturala.

DA, totul este despre moderatie

Rata obezitatii in randul copiilor se pare ca este mai mare 
ca niciodata, asa ca, specialistii considera ca anumite masuri 
trebuiesc luate de urgenta; educatia pe acest subiect este 
esentiala! Se considera ca este o idee buna sa ii inveti pe copii ce 
sunt caloriile, ce inseamna ele in raport cu mancarea. Caloriile 
reprezinta doar un factor in masurarea calitatii alimentelor, 
grasimile, sarea, zaharul, fiind altele si la fel de importante. La fel 

de important pentru copii este sa cunoasca alimentele sanatoase bogate in calorii (avocado) si cele care sunt sarace in calorii, dar nu sunt 
sanatoase (covrigei sarati).

Toate aceste lucruri nu inseamna o restrictionare in privinta caloriilor, doar ca trebuie sa fie constienti de ele atunci cand mananca 
alimentele. Si exista anumite aplicatii pe telefon care ii ajuta pe parinti sa calculeze cate calorii au alimentele, stiind astfel ce nevoi au 
corpurile copiilor si ce trebuie sa manance pentru a creste si a se dezvolta sanatos si armonios. Si aceste lucruri se schimba odata cu 
cresterea lor. Cel mai important in sustinerea acestei idei este mancatul cu masura, echilibrul si varietatea in alimentatie.

Ar trebui copiii sa fie invatati
sa-si numere caloriile?

Avand in vedere numarul in crestere al persoanelor obeze de peste tot, se simte nevoia unei educatii in privinta acestui 
subiect. Unii specialisti considera ca anumite deprinderi trebuiesc invatate de cand sunt copii mici, iar altii nu agreeaza 
aceasta educatie timpurie, pe motiv ca se pot dezvolta obiceiuri nesanatoase. 
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in nefericire, doar cand avem o problema de sanatate sau vine 
o astfel de pandemie ne gandim la sistemul nostru imunitar si 
incepem sa luam ceva masuri. In mod real, nu iti poti creste 
brusc imunitatea, dar poti sustine raspunsul imunitar al 
organismului, mentinandu-te activ, reducand stresul si luand 
decizii bune atunci cand alegi ce si cum mananci.

Toate aceste masuri, chiar daca sunt mai dificil de realizat, 
ne duc intr-un punct comun cu care sunt de acord multi dintre 
specialisti si anume, intestinul. Tractul gastrointestinal, prin 
intermediul caruia alimentele sunt digerate si expulzate, 
gazduieste in acelasi timp elementele sistemului nostru 
imunitar, fiind extrem de important pentru sanatatea noastra 
sa il sustinem.

Si conform studiilor si specialistilor in domeniu, sanatatea 
intestinala este un punct de plecare atunci cand abordezi 
probleme de sanatate din corp. Foarte multi au o digestie 
slaba, ceea ce ii face sa se simta obositi, ametiti, balonati, altii 

au deficiente nutritionale ceea ce duce la diaree, constipatie, crestere in greutate, functie imuna scazuta 
si dezechilibre hormonale.

Citind pana aici, ti-ai dat seama probabil ca ceea ce mananci este esential si este locul de unde 
sa incepi. La fel de bine stii ca trebuie sa consumi vegetale proaspete in cea mai pura forma si mai 
mult decat atat, trebuie sa eviti alimentele procesate si cam tot ce contine zahar. In acelasi timp, un 
echilibru al bacteriilor din intestin este la fel de important, intestinul continand trilioane de bacterii care 
proceseaza hrana, produce substantele nutritive si lupta impotriva bolilor. Cerealele integrale, fasolea 
si toate vegetalele reprezinta o buna sursa de fibre, ceea ce va face ca intestinul tau sa functioneze fara 
probleme. Alimentele fermentate ajuta la repopularea bacteriilor bune din intestin, de aceea este indicat 
sa consumi mico, kefir, iaurt.

Alimentatia este vitala unei bune sanatati a intestinului, dar la fel de importante sunt reducerea 
stresului si mentinerea corpului in miscare. Iar daca nu ai facut-o pana acum, trebuie sa incepi sa inveti 
sa te motivezi in a medita sau a face exercitii fizice, existand multe aplicatii pe internet care te pot ajuta 
in acest sens. Pe langa imbunatatirea imunitatii, somnul, hormonii si sanatatea mintala vor beneficia de 
imbunatatiri si ceea ce trebuie retinut este faptul ca intestinul are de-a face cu absolut tot, in intestin 
producandu-se 95% din serotonina - cunoscuta ca hormonul fericirii; nu degeaba intestinul este cunoscut 
ca cel de-al doilea creier. Mai mult, serotonina este un transmitator chimic care comunica cu melatonina, 
ceea ce iti poate afecta somnul, crucial pentru starea de spirit.

De asemenea, modul in care arati si sanatatea au legatura cu genele bune si e bine sa consumi ceea ce 
iti place, doar ca nu trebuie facut abuz; cam tot ce inseamna stilul tau de viata trebuie sa fie in echilibru.

D
PUTEREA INTESTINULUI
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T imp de mai multe sute de ani, s-a crezut ca somnul 
este pur si simplu o stare pasiva, in care corpul si 

mintea se odihnesc. Somnul era considerat o simpla stare 
in care putem visa; ajuta creierul sa functioneze corect. In 
timp ce dormim, creierul se pregateste pentru a doua zi!

Studiile arata ca un somn odihnitor imbunatateste 
capacitatea de invatare sau de munca. De asemenea, 
somnul ne ajuta sa ne concentram mai bine si sa fim mai 
creativi.

Pe de alta parte, studiile arata ca deficienta de somn 
modifica activitatea in anumite parti ale creierului, 
ingreunand procesul de gestionare a emotiilor si a 
comportamentului. Copiii si adolescentii cu deficit de 
somn pot avea probleme in activitatile zilnice, dar si 
in relationare. Adultii pot fi mai irascibili, mai putin 
concentrati si eficienti.

Cei mai multi oameni au nevoie in medie, de aproximativ 
opt ore de somn pentru a functiona corect. Important este 
sa aflam cantitatea de somn necesara propriului organism. 
Daca ne trezim obositi si simtim pe parcursul zilei o nevoie 
puternica de a dormi, este evident ca nu dormim suficient.

Somnul odihnitor presupune:

10 - 11 ore la copii

 8 - 9 ore la adolescenti

 7 -  8 ore la adulti

Studiile au aratat ca persoanele care 
dorm mai putin de 7 ore pe noapte 
tind sa creasca mai mult in greutate 
si le este mult mai greu sa isi mentina 
silueta.

Cum perioada calduroasa este cea mai 
obositoare, canicula, activitati diverse, 
vacante - din care ne intoarcem obositi, 
in care nu renuntam la plaja, inot, 
plimbari, asteptam iarna, din care 
uneori suntem in aceeasi situatie - la 
polul opus.

Somnul mentine sanatatea creierului

si bunastarea emotionala
Te x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u
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Multi dintre noi nu avem parte de un somn suf icient, dar ne amagim ca 
vom recupera alta data, in week-end. Ne gandim la somn ca la o pierdere 
temporara care va f i „rezolvata” la sfarsitul saptamanii, cand ne mai 
eliberam putin de treburi.

Doar ca cercetarile din ultimul timp ne arata ca somnul de baza este 
cel care conteaza, fie ca recuperam sau nu mai tarziu, iar lipsa lui poate 
provoca diverse probleme cognitive mai tarziu in viata. Si se vorbeste 
de probleme serioase de la Alzheimer, la Parkinson sau alte forme de 
dementa. Astfel de lucruri au fost publicate in Journal of Clinical 
Neurology, un studiu efectuat pe aproape 200 de persoane, unele dintre 
ele avand Alzheimer, altele neavand nimic. Folosindu-se examinarea 
Pittsburgh Sleep Quality Index s-a dovedit faptul ca cei cu 
Alzheimer au suferit de tulburari de somn si o calitate a somnului redusa 
comparativ cu subiectii sanatosi.

S O M N U L
S I
D E M E N TA
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Lipsa somnului nu poate fi inlocuita cu altceva, neexistand pana in momentul 
de fata solutii viabile. Oamenii de stiinta au realizat un studiu pe un numar de 
peste 200 de femei, urmarindu-le obiceiurile de somn alaturi de alte analize 
pentru a le determina rata de dementa. Rezultatele au aratat faptul ca femeile 
care aveau activitatea ritmului circadian mai tarzie ca de obicei - semn al 
deficientei de somn, aveau un un risc crescut cu 83% de a dezvolta dementa sau 
alte forme de tulburari usoare cognitive care pot aparea mai tarziu in viata. In 
plus, s-a descoperit ca cele cu activitate motorie slaba in timpul zilei cauzata 
de lipsa unui somn de calitate, a crescut riscul dezvoltarii dementei sau a unei 
afectiuni cognitive usoare cu aproape 60 de procente.

In timp ce unele persoane se culca tarziu, asta nu inseamna ca nu dorm bine; 
este importanta calitatea somnului si mai putin cantitatea.

Problema calitati peste cantitate au fost prezentata in multe cercetari, 
aratandu-se ca oamenii pot fi foarte sanatosi chiar si daca nu au parte de 
cele 8 ore de somn pe noapte. S-a facut un studiu apartinand University of 
California - San Diego, care a avut un numar de peste 1 milion de persoane, 
intre 1982 si 1988 si s-a constatat ca ratele de supravietire erau mai ridicate in 
randul celor care au dormit 7 ore pe noapte. Cei care au dormit peste 8.5 ore au 
inregistrat o rata de deces cu 15 procente mai mare; la fel si cei care au dormit 
mai putin de 6 ore au avut un risc crescut de mortalitate. 23 de studii asupra 
somnului de la Weinburg Center pentru Women’s Health and Medicine a 
aratat ca dormind in medie mai putin de 6 ore sau mai mult de 8.5 ore pe noapte, 
duce la o rata crescuta a mortalitatii.

Studiile au ajuns la concluzia ca rata de somn ideala se situeaza intre 6 - 8.5 
ore pe noapte, dar conteaza mult si calitatea somnului.

Studii recente au aratat ca un numar mare al populatiei adulte are parte de mai 
putin de 6 ore de somn pe noapte, iar deficientele de somn au variat semnificativ 
in functie de ocupatia fiecaruia. Cei care lucreza in mod deosebit in ture de 
noapte, dorm mult mai putin de 6 ore, la fel ca si cei ce lucreaza in industriile 
prelucratoare care au iarasi parte de putin somn. 

Calitatea somnului situata intre 6 si 8.5 ore este diferita de la persoana la 
persoana si acest lucru se traduce in cat de repede se obtine stadiul rapid de 
miscare al ochilor. Miscarea rapida a ochilor (REM) este un stadiu al somnului 
cu unde lente, in care corpul se reincarca. Avand destul timp in acest stadiu al 
somnului, reprezinta cheia unui somn de buna calitate si prevenire a dementei.

Procesul de resetare a miscarilor rapide ale ochilor are legatura cu bolile 
cognitive si cele legate de memorie, mai tarziu in viata; boala Parkinson este 
inclusa.

Cercetari efectuate in cadrul  National Institute of Neurology Sleep 
Unit din Italia au aratat ca cei care au parte de dezordine in timpul stadiului 
de somn REM au sanse ridicate de a dezvolta boala Parkinson si diverse 

probleme cognitive. Cercetatorii italieni 
au analizat peste 100 de pacienti care au 
avut boala Parkinson, boli asociate cu 
dementa sau Lewy si in procent mai mare 
de jumatate, ei au avut boli tulburari de 
comportament avand legatura cu somnul 
neregulat. Mai mult, cei ce aveau parte 
de tulburari in timpul stadiului de somn 
REM, au aratat semne care au legatura 
cu dementa.

Studii asupra pacientilor care se 
trezesc des in timpul stadiului de 
somn REM scurtand aceasta parte din 
somn, confirma - conform unor studii 
franceze, faptul ca exista legatura cu 
boala Parkinson. Apneea de somn este 
mai mult prevalenta in randul celor 
cu Parkinson, la fel ca si sindromul 
picioarelor nelinistite. Stadiul de somn 
REM permite hipocampului si sistemului 
limbic sa proceseze stocarea memoriei 
usurand povara celulelor creierului din 
cortex. Somnul permite de asemenea 
sistemului nervos central si celulelor 
creierului sa se detoxifice. Stresul 
oxidativ, un simptom comun al tuturor 
tipurilor de dementa, este redus in timpul 
REM. Cercetatorii din cadrul Sleep and 
Neuroimaging Laboratory din cadrul 
University of California - Berkeley 
au descoperit ca pierderea memoriei pe 
masura ce imbatranim are legatura cu o 
calitate slaba a somnului si o atrofiere a 
lobului prefrontal al creierului.

Asa ca, in timp ce noi credem ca un 
somn de slaba calitate din timpul noptii 
reprezinta ceva temporar, ceva ce putem 
prinde din urma mai tarziu, dovezile arata 
ca lipsa somnului are un efect cumulativ 
asupra creierului, care la randul sau, ne 
afecteaza abilitatile cognitive ulterioare.

Lipsa somnului nu poate f i inlocuita cu altceva ...

... lipsa somnului are un efect cumulativ asupra creierului ...
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Poate ti se pare bizara aceasta asociere, dar alarma ceasului sau a telefonului poate crea premizele 
aparitiei dementei. Alarma intrerupe ciclul somnului, de multe ori chiar la mijloc. Ciclurile de somn 
dureaza in medie 90 de minute; incepe cu un somn usor, apoi intra intr-un ciclu profund, pentru ca, 
treptat, spre final, sa ajunga intr-un stadiu usor al somnului.

Trezirea in mod constant in mijlocul perioadei de somn profund reprezinta o mare problema, 
deoarece acest stadiu al somnului - somnul REM este extrem important pentru bunastarea mentala si 
cognitiva. Poate fi comparata (pastrand proportiile) cu intreruperea cuiva care canta la un instrument 
o piesa muzica extrem de complicata; intreruperea face imposibila misiunea persoanei sa completeze 
melodia in intregime, singura solutie fiind aceea de a lua totul de la capat.

Din momentul in care o persoana este „scoasa” din timpul somnului cu miscare rapida a ochilor, fie 
ca e alarma de ceas sau orice alta sursa, va dura ceva timp pentru ca ea sa revina in acel stadiu, de la 
jumatate de ora pana la o ora. Nu mai amintim ca este necesar sa iesim din somnul profund incet, in 
mod natural si treptat spre somnul usor, din care, ulterior, putem fi treziti.

O alta problema a vietii moderne de astazi este aceea ca alarmele actuale sunt digitale si emana 
o cantitate suficienta de lumina. Aceasta ne poate impiedica sa dormim profund, lumina stimuland 
nivelurile de cortizol si scazand nivelurile de melatonina. O cantitate mica de cortizol si o cantitate 
mare de melatonina sunt favorabile somnului profund. Iar cea mai buna solutie de folosire a unei 
alarme digitale este aceea de a cauta una care nu are lumina; in cazul in care aceasta solutie nu este 
posibila, poti folosi masca pentru ochi, ideala si in cazul in care in camera intra alte lumini de afara.

Ceea ce poti face foarte bine in privinta alarmei este de a evita trezirea tarzie, asa ca, asigura-te ca 
alarma este setata cu cel putin 6-7 ore din momentul in care poti adormi, pentru a fi sigura ca ai parte 
de 4 cicluri complete de somn.

 Un lucru extrem de important pe care il poti face si cu care multi dintre noi ne-am intersectat si 
ne-am uimit singuri, este acela de a-ti seta mentalul inainte de a te culca, dandu-i instructiunile de a 
te trezi cu 5-10 minute inaintea alarmei. Aici va lucra subconstientul, care va transmite mesajul mintii 
pentru a te trezi inainte de alarma.

Creierul va rearanja subtil toate ciclurile de somn pentru a se potrivi cu acel moment, astfel incat 
sa fie finalizat si ultimul ciclu de somn cu miscare rapida a ochilor inainte de a te trezi. O modalitate 
la fel de buna de a te trezi este aceea de a dormi langa o fereastra, care permite razele soarelui sa intre 
in camera. Acest lucru impreuna cu ciripitul pasarilor si dorinta ta de a fi in picioare la o anumita ora, 
reprezinta cea mai naturala si buna metoda de a te trezi.A
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