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136 A M E N A J A R E  C A M E R A 
C O P I L  I N  N O U A 
N O R M A L I T A T E
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Desene animate educative in limba romana

pentru ca avem nevoie de educat ie

https://www.youtube.com/channel/UCXGbTyTYbjR9Q1b9HgP5UYA


Viitorul apartine celor ce cred in frumusetea propriilor vise.“
E L E A N O R  RO O S E V E L T
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Nota editorului

Bine v-am gasit dragi cititori cu noua 
editia Famost septembrie 2020, de 
fiecare data speciala din punctul 

nostru de vedere, caracteristica atribuita 
invitatilor nostri prin aprecierea noastra 
pentru ei!

Pe Coperta revistei Famost septembrie 
2020 o avem pe minunata noastra 
colega Daniela Sala, aflandu-se acum in 
postura de intervievata si fotografiata, ea 
raspunzandu-ne diverselor intrebari legate 
de activitatea ei actuala, planurile de viitor 
si tot ce a realizat pana acum. Ramanand 
in aceeasi zona, Ana Maria Ducuta este 
invitata Danielei Sala in cadrul rubricii 
“Personalitati de top“, ea povestindu-ne 
despre viata si cariera ei, pasiunile care ii 
infrumuseteaza viata.

Ii uram “Bun venit!“ Dr. Laura GÖtz, 
care ne-a oferit in aceasta editie un frumos 
si extrem de interesant interviu despre 
parcursul ei, planuri de viitor si situatia 
medicala autohtona; partea cea mai buna 
insa, vine de la faptul ca o veti intalni pe 
Laura in fiecare editie a revistei, cu articole 
interesante dedicate femeilor si menite sa 
le ajute in toate aspectele vietii.



”Constientizarea ta este fericirea ta” 
ne spune Mirela Novak in frumosul sau 
articol in care impleteste feminitatea cu 
moda, iar Andreea Popescu continua cu 
top 5 cele mai COOL achizitii de sezon. 
Pentru viitoarele mirese avem tendintele 
anului 2021, dar si un articol extrem 
de util ce le este dedicat, perfect acestei 
perioade. Avem colectia LinIE apartinand 
IE Clothing insotita de filosofia creativa 
a acesteia, impreuna cu gandurile Emiliei 
Tudoran si ale Iuliei Ghenea. Colectia de 
toamna pentru barbati MISTER este si ea 
prezenta in revista, cu un styling deosebit 
realizat de manager Gina Codrescu; 5 
LOOK-uri stylish pentru barbati din filme 
ne sunt prezentate de Alin Temeliescu. 
In plus, avem rubricile traditionale + 
alte articole utile din moda, dar aducem 
in atentie in acelasi timp, performantele 
copiilor nostri la WCOPA, editia virtuala.

Newspaper makeup este titlul unui 
machiaj deosebit cu mesaj, realizat de 
Diana Pavel in colaborare cu revista 
Famost, iar Monica Dragan ne prezinta 
unghiile in nuante de neon. Asa cum sunt 
obisnuiti cei ce ne citesc, avem multe 
articole inedite si in domeniul BEAUTY.

Roxana Negut ne ofera aparitiile 
editoriale ale lunii august, Blog de zambit 
vine cu ganduri frumoase de septembrie, 
toate insotite de minunatele poezii ale 
colaboratoarelor noastre. Despre originile 

mastii ne vorbeste Codruta Tudoriu 
intr-un articol extrem de interesant si 
facem cunostinta cu Miruna Draghici si 
cartea ei - Spintecatorul sortii. in cadrul 
rubricii “Doza de cinema“ avem Iron Man 
intr-o prezentare bine documentata ca 
intotdeauna, realizata de Valentin Goran.

Marta Iozefina Bencze ne prezinta un 
articol extrem de interesant si util cu 
privire la limbajul non-verbal si cum 
ne influenteaza acesta credibilitatea, iar 
Irina Maria Berdila abordeaza un subiect 
deosebit : lenea!

In rest, avem multe articole cu utilitate, 
care au legatura cu aceasta perioada si 
pe care, va invitam sa le descoperiti in 
continuare.

Pana la urmatoarea intalnire, va dorim 
sanatate, constientizare si mult succes in 
tot ceea ce intreprindeti!

Cele mai bune ganduri!
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Nu aveam de gand sa aleg un titlu in engleza pentru articolul de luna aceasta. Dar cumva, in 
fuga virtuala zilnica in autobuz, pe drumul spre serviciu, mi-a aparut o imagine cu descrierea 
asta si am stiut ca e pentru noi, e pentru Famost. V-am mai spus ca sunt indragostita de luna 

septembrie din totdeauna. Am scris candva:

Daca auzi pe c ineva care spune ca septembrie  e  inceputul  unui anotimp mort ,  as ta 
inseamna ca acea persoana nu s-a oprit  niciodata sa admire magia auriu-ros iatica a ce lui 
mai talentat  pictor  dintre  tot i ,  ca nu s-a asezat  niciodata pe o banca s i  sa admire caderea 

l ina a unei  frunze galbui ce  spune povestea t impului.

Daca iti place eleganta, frumusetea prin simplitate, nuantele care se imbina armonios, linistea adierii unui vant putin 
recisor, septembrie e luna cea mai potrivita pentru tine. Daca nu … nimeni nu-i perfect :) ... glumesc, glumesc, toti suntem 
liber sa iubim ceea ce alegem. De fapt, ceea ce alege sufletul sa iubeasca, nu-i asa? Nu poti hotari, poti doar sa il ajuti sa isi 
dea seama, sa il sprijini, ori sa il accepti. Sa ii dai timp, sa il asculti, sa il iubesti si chiar nu cred ca e o luna mai potrivita 
pentru toate astea decat cea care se aseaza in jurul nostru acum. 

Stiti ce ne invata luna asta? Ca nimic nu e permanent si ca exista frumusete in schimbare. Ca trebuie sa te 
bucuri de ceea ce ai la momentul potrivit si sa intelegi ca viata este formata din inceputuri si incheieri, 

care se impletesc pe ritmul vantului care adie purtand fulgi de nea, miros de zambile, picaturi 
de mare si o frunza aurie. 

Cum facem un September pe care sa-l Remember?

Iubind … iubiti-va sufletul atunci cand iubeste, iubiti-l cand e 
suparat, iubiti-l cand stie ce vrea, iubiti-l cand e confuz. 

Iubiti-l cand el nu stie ce anotimp e afara, pentru 
ca prin el pot trece toate anotimpurile 

intr-o singura zi.

blog
de

zambit



17  www.famost.ro  septembrie 2020

Tu stii ca raiul nu mai are ingeri?
Toti potcovarii s-au mutat in iad, 
Nu le mai pasa daca-n palme sangeri,
Si daca-n suflete e mai putin c-un grad ...

Tu vezi ca pasarile sunt aptere?
E plin de colivii cu gratii reci ...
Nici marul nu ne mai rodeste mere, 
Ale adamilor ... sunt roade tot mai seci.

Tu simti cum sangele incheaga patimi?
Spitalele sunt pline de noroi ...
Din muntii inimii nu stiu sa curga lacrimi, 
Si-i tot mai greu sa desenezi un „2”.

Tu poti sa fii doar resemnat ... si-atat,
Cand unii pun dangalele pe oameni?
Femeia nu-i femeie, a coborat
Punand barbatu-n randu’ atator fameni.

De ce intreb? Mi-e mila de lumina
In care ne pretindem calatori.
E doar durerea mea, si poate vina
De-a fi eu tinta unor vanatori ...

A L  C A T E L E A  S I M T ?  . . .

N i c o l e t a  G o r d o n
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In noaptea asta plina de poeme in care fluturi rosii ademenesc campii

Ma scutur de tacutul care geme prin dintii cetii, aprinzand faclii.

Port degetare pline de lavanda scobind nectarul noptilor de foc

La fel ca un apus cu colti de prada ce in tacere bea din nenoroc.

Si trec mirari tot intorcand obrazul ademenite de un geamat scurt

Cand printre linisti imi pictezi talazul cu timpul marii ce pustii ne-a vrut.

In ochii tai ingalbenesc coralii si ma tot mir ca nu ti-au ars de tot

Prin vinul bland al toamnelor, rivalii, scrisoarile din dragostea ce-ti port.

Te iau de mana facand bulgari, visuri, strangand cenusa vremii pe la porti

Inghesuind in portbagaje randuri din fumul asteptarii prins de carti.

Corabii ne inclina-n valuri clipa stergand monotonii din riduri seci

Imprejmuind pamantul cu aripa, poemelor ce nu ne mor in veci.

T O T D E A U N A  I U B I R E A

Doina Bezea
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Si acolo unde este suficienta dragoste

Nu mai exista dorinta de putere

Cuvintele alina, vindeca

Si se transforma in alint si mangaiere.

Acolo unde e dorinta de putere, de control

Nu mai exista dragoste de mult

E doar ascunsa iluzie, un fals tablou

Arid desert, joc sofisticat de adult.

Acolo unde exista suficienta dragoste

Infloresc stelele aprinse din priviri si din cuvinte

Se aseaza in taina, in liniste, ecouri, mangaieri

In colturi de suflet, eterne juraminte.

D R A G O S T E  si  P U T E R E

R o x a n a  N e g u t
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MEMORIA MASTILOR

Originea ideii de masca a fost indelung dezbatuta, insa un dintre surse este 
cuvantul arab mashara care insemna a glumi, a lua in deradere; arabii au facut 
cuceriri in Asia Centrala si in Africa de Nord, locuri unde au intanit masca 

drept parte componenta a unui ritual, drept element suport al comunitatii; acest 
lucru le pare comic, demn de luat in ras, caci pentru ei masca nu mai insemna mare 
lucru de mult timp. Orasele comerciale din Italia si Balcani aduc cuvantul in Europa. 
Crestinismul nu accepta fenomenul mastilor. Astfel, masca devine utilul carnavalelor, 
al exotismului, al petrecerilor si ritualurilor populare. Exista o contradictie in ceea ce 
priveste masca: fiind in fata, arata, insa ascunde si distorsioneaza realitatea. Aratandu-
se ascunde. Intervine astfel, eroarea si ratacirea. 

Calea comunicarii catre ceea este ascuns in sanul unui trib este initierea; aceasta 
reprezinta specificul legat de secretul comunicat ca secret. Initierea, prin urmare, tine 
de anumite secrete care se fac cunoscute numai celor apti de a se integra in cadrul 
comunitatii respective:  

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

c
o

d
r

u
t

i
S

m
e
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[...] Pentru secret masca nu este deci deloc infatisarea lui eventuala sau pur ocazionala-festiva, ci, 
dimpotriva, tocmai modalitatea necesara a aratarii de sine! De aceea, intre secret si masca exista o relatie 
de co-originaritate esentiala: secretul fara masca nici nu ar fi secret, iar masca fara secret ar ramane - in 
cel mai bun caz - pura enigma sau pura simulare ori disimulare.[...] De aceea, strict vorbind, mastile sunt 
si raman ne-demascabile. In ele si in “spatele” lor niciodata nu se afla si nu “gasim” nici “adevarul” si nici 
“realitatea” ci - totdeauna! - doar secretul. Adica ceva ce de fapt, nici nu le este separat si asezat apoi, pur 
si simplu “in spate”... In masti si in acest “spate” al mastilor... se afla si ne sfideaza deci totdeauna ceva, ce 
mai trebuie - prin efort - asumat.

Iar asa-zisele “masti” care, prin urmare, sunt intr-adevar descifrabile si demascabile din exterior, nu sunt 
in fond decat prefacatorii, minciuni si/sau jocuri ale “cunoasterii si pierderii de sine”. Acoperind - mai 
mult sau mai putin vinovat - nu atat adevarul, ci mai degraba sinceritatea. Sau devenind niste instrumente 
- fete - utile si “prea umane” ale deconditionarii si deconectarii ocazionale sau ritualice. Provenind deci 
din cu totul altfel de radacini antropologice - la fel de solide si respectabile de altfel - dar care, poate, se 
mascheaza doar... in “masca” mastilor.”  (http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/nr_5/filo_si_arta/masca.htm)
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Omul si-a dorit sa se desavarseasca prin cunoastere. Aceasta este sinonima 
intelegerii. Fie ca au vanat animalul pe care-l voiau drept hrana, fie ca se protejeau 
de fenomene naturale ce-i faceau sa se inspaimante sau nu gaseau explicatii unor 
evenimente socotite supranaturale, masca ii ajuta sa descopere energii ascunse, sa-si 
apropie lumi necunoscute. Datorita mastii, omul primeste o alta fata cu ajutorul careia 
se confunda cu Divinitatea. Pe de alta parte, masca este un instrument ingrozitor, caci 
trezeste forte neinchipuite, inspaimatatoare, demonice. Masca originara indeplineste 
o functie multipla, caci reprezenta alegoric valorile unei comunitati, printr-o schema, 
trasaturile caracterelor membrilor comunitatii respective si de asemenea, in mod 
acuzator si cu intentia de avertisment pe dusmanii comunitatii respective si pacatele 
de care era amenintata.

Omul trezeste o forta, pentru ca-n acelasi timp el sa se refugieze intr-un alt tip de 
durata, intr-o alta epoca, intr-un alt timp; in acest fel, masca tine la distanta o figura, 
pentru a o trezi pe alta: 

Ritualurile imprumuta comediei un caracter uneori agresiv, alteori eliberator. 
Masca devalorizeaza ierarhii, iar actorul, in interactiunea cu masca trivializeaza; 
reprezentarea pe scena surprinde o forta noua, pura, masca transformandu-se in 
semn artistic. Asadar, actorul care stapaneste intru totul arta miscarii si a gesturilor 
are totodata puterea de a manipula masca in asa maniera, incat, niciodata spectatorul 
sa nu se indoiasca ca-n fata sa se afla nebunul bufon bergamasc sau insusi Diavolul:

Is it not the mask which helps the spectator fly away to the land of make-believe?

(John RUDLIN, Commedia dell’ Arte: an actor’s handbook)

Masca livreaza o realitate participantilor la procesiune: fie privitorilor, fie 
reprezentantilor direct implicati. Potrivit lui Giordano Bruno, mastile actioneaza 
asemenea unor embleme ale memoriei. Mastile, fie comice, fie tragice, au fost lung 
timp marci de identificare ale teatrului, cu o adanca incarcatura simbolica; aceste 
embleme trezesc si reveleaza constiintei un tip de arta, un eveniment, o istorie, o 
fiinta:

Masca, emblema, are drept menire punerea in functie a memoriei. Memoria 
impartasita, memoria culturala, chiar daca e stereotipat.

(George Banu, Teatrul memoriei)

 In fapt, costumul a fost considerat o nascocire pe care poetii si-au dorit-o. Masca 
provine din machiajul primitivilor pe care si-l aplicau cei ce sarbatoreau dionisiile.

Masca este, de asemenea, o amprenta. Amprenta unui chip disparut... Fiinta este de 
zapada. Pielea si lemnul fixeaza contururile unui model pentru eternitate. Individul 

se evapora, prototipul staruie. Memoria se iveste din aceste explorari.

(George BANU, Teatrul memoriei)
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     In ceea ce priveste materialul cel mai potrivit in costruirea mastilor, acesta este pielea, reprezentand 
unicul material care nu cerea a fi pictat pentru a aduce la viata un personaj. De asemenea, erau preferate 
mastile monocrome pentru a evita, din nou, sugestia unui personaj prin intermediul vreunui desen. In 
acest sens, mastile au fost asociate culorilor, asa incat negru si rosu vor fi reprezentative Diavolului, 
maroul si verdele personajelor din spatiul rural si pamantului. De fapt, toate aceste culori tind catre 
nuante inchise, asa incat, jucate in lumina puternica a soarelui sunt aproape negre. 

Masca poate sa ascunda sau sa reveleze, poate sterge din memoria spectatorului sexul unui dansator, 
sau poate sublinia cu mai multa finete masculinul sau femininul, limita dintre ceea ce este rational si ceea 
ce este irational va fi inlaturata privitorului, tot prin intermediul mastii. 
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ILUSTRATOARE:

AUTORI FAVORITI:

GENURI FAVORITE:

TEME ABORDATE:

PUBLIC TINTA:

CONCEPTIE DESPRE 
LITERATURA:

trilogia SPINTECATORUL SORTII, 
povestirea Fabrica DESTIN

trilogia SPINTECATORUL SORTII, 
Istorii cu Vlad Tepes, Fabrica DESTIN

Mircea Eliade, René Guénon, C.G. Jung, Joseph 
Campbell, J.R.R. Tolkien, Frank Herbert

Istoria religiilor, studii istorice/
mitologice, filozofie, psihologie, fantasy, 
SF.

Calatoriile si probele initiatice, fondul 
mitologic, arhetipul/ ipostazele eroului, 
natura ca spatiu sacru, teme ezoterice 
(alchimia, samanismul, magia).

De la tineri aflati la inceputul 
descoperirii propriei spiritualitati, 
pana la cei ajunsi la varsta maturitatii 
culturale si sociale, care apreciaza genul 
romanului initiatic, avand in centru o 
drama mistico-spirituala.

Intr-o lume sufocata de industrializare 
si tehnologizare, mitul si basmul, ca 
purtatoare de arhetipuri, vorbesc, 
inca, foarte puternic, constiintei 
noastre. Extragand aceste arhetipuri 
din subconstientul colectiv, 
individualizandu-le, le-am adus 
la suprafata constientului, prin 
intermediul artei literare si a celei 
vizuale. Trilogia “SPINTECATORUL 
SORTII “ este o incercare de a contribui 
la efortul de “revrajire “ a lumii, genul 
fantastic fiind cel mai potrivit in acest 
sens.
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Scriitoarea si ilustratoarea Miruna Draghici ne propune, cu primul 
volum al trilogiei sale „SPINTECATORUL SORTII”, subintitulat 
„Cartea Oamenilor”, un roman care poate fi caracterizat drept 

initiatic, facand parte din popularul curent numit in literatura de limba 
engleza „mystic fantasy”.

Scriitoarea ne propune evadarea intr-o lume in care zei si fapturi 
fabuloase, taramuri ascunse, inclestari sangeroase, probe initiatice si 
vise tantrice se intretes, in urzeala unui taram legendar, numit Yamatai; 
razbunarea, tradarea si ambitia se razboiesc cu lumina cunoasterii si forta 
dragostei, iar urletul celor morti se inclesteaza de lumea celor vii. Cartea, 
un adevarat tur de forta de peste 400 de pagini, depaseste granitele unui 
anumit gen literar, adunand, sub „ambalajul” de suprafata al fantasticului, 
filoane mitologice si ezoterice precum calatoriile si probele initiatice, 
alchimia, magia, samanismul.

Pentru orfanul Mugen, mostenitorul clanului Daisho, viata este cel 
mai intunecat cosmar, bantuit de figura lui Onidate Amano, cel care 
i-a masacrat familia si intregul neam. Adapostit in tainitele pamantului, 
Mugen devine “mai mult decat o jivina si mai putin decat un om“, pornind pe calea 
insangerata a razbunarii. Lord Protector al imparatiei, faptura cu tainice 
puteri neomenesti, seniorul Amano nazuieste a stapani peste intreaga 
suflare omeneasca. Seducatoarea-i fiica, Onimusha, stapana peste cele mai 
intunecate forte, inlantuie simtirea si cugetul celor din jurul sau. Exista 
oare cineva in Yamatai care s-ar putea impotrivi celui care „soarbe adevarul 
direct din inima si sleieste vointa cu fiece privire”? Sa fie Imparatul, cel impovarat 
de terifiantele pacate ale strabunilor si propria-i nevolnicie, izolat de norod 
si parasit de zei? Sau poate ascetul Toshiaki, cel ce porneste a rapune 
demonul incuibat la Palat, vazandu-se insa nevoit a-si infrunta proprii 
demoni?

Dovedind o cunoastere temeinica a spatiului cultural oriental, autoarea 
se inspira din epoca  de inceput a Imperiului japonez, dominata de cultul Shinto - al spiritelor naturii, ramasa in imaginarul 
colectiv nipon drept epoca zeilor, demonilor si marilor eroi, cu mult inainte de constituirea, ca atare, a castei samurailor. 
„SPINTECATORUL SORTII - Cartea Oamenilor” ofera cititorului misterul unui trecut in care supranaturalul si magia domneau 
peste lume, intalnirea cu fiinte fantastice, fiorul aventurilor ce poarta personajele mult dincolo de propriile limite, dincolo de 
limitele gandirii conventionale.

Publicata de editura Eikon in conditii grafice de mare calitate, cartea beneficiaza de numeroase ilustratii color ale scriitoarei 
insesi, realizate in stilul stampelor japoneze.

Avand in minte lectura pasionanta a primului volum, care smulge cititorul din cotidianul mult prea incarcat de griji, asteptari 
inselate si spaime la nivel colectiv, asteptam cu mare interes aparitia celui de-al doilea volum al trilogiei, care, conform declaratiilor 
autoarei, urmeaza a fi publicat si lansat in toamna acestui an.

S P I N T E C A T O R U L  S O R T I I

Cartea Oamenilor, de MIRUNA DRAGHICI, editura Eikon  



IRON MAN (2008) - Nasterea unei francize de succes

Doza de Cinema
cu  Valentin Goran
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IRON MAN a aparut intr-o perioada 
in care filmele adaptate dupa benzile 
desenate incepeau treptat sa iasa la 
lumina. Inceputul anilor 2000 s-a 
dovedit un succes pentru Universul 
Marvel prin filme precum Spider-Man, 
in regia lui Sam Raimi, sau X-Men, insa 
nici Universul celor de la DC Comics nu 
a fost mai prejos, intrucat Christopher 
Nolan l-a readus pe Batman pe marile 
ecrane intr-o varianta orientata atat 
catre un public matur, dar in acelasi 
timp satisfacandu-i si pe fanii inraiti ai 
liliacului din Gotham.

Kevin Feige, producatorul Omului 
de Fier, care lucreaza pentru Marvel 
Studios inca de la inceputul anilor 
2000 a sustinut ca pentru ei, productia 
peliculei a fost mai mult un proiect facut 
din pasiune pentru creatia lui Stan Lee, 
iar daca avea sa intre box office, acestia 
ar fi luat in considerare continuarea 

acesteia, dar si expansiunea seriei 
aducand cat mai multe personaje din 
Universul Marvel. Spre surprinderea 
lor, filmul a inregistrat un succes imens 
ce le-a permis sa isi puna in aplicare 
planul. Asa a luat nastere Universul de 
filme Marvel pe care il avem acum.

In acelasi an, chiar la o luna distanta, 
cei de la Marvel lansau in cinema un 
reboot al Incredibilului Hulk, jucat de 
Edward Norton, care, cu toate ca face 
parte din universul actual, multi fani 
tind sa treaca peste el.

Iron Man a fost si primul film din 
serie care a introdus celebra scena ce 
are loc dupa terminarea rolei de credits 
de la final, transformand-o intr-o 
traditie pentru fiecare film Marvel. 
Ulterior a fost preluata si de cei de la 
DC Universe in speranta de a le face 
concurenta.

PR
EZ

EN
TA

RE Inainte de Iron Man, Jon Favreau 
nu mai regizase un film cu super 
eroi. Jucase in varianta lui Daredevil 
din 2003, insa cariera lui regizorala a 
fost marcata de filme independente, 
urmand ca apoi sa aiba succes prin 
comedia Elf (2003) ce il are pe Will 
Farrel in rol principal. Pe langa aceasta, 
mai regizase si Zathura (2005), un 
film stiintifico-fantastic pentru copii. 
Desigur, pana in ziua de azi Favreau 
si-a marit portofoliul, adaugand titluri 
precum Cartea Junglei (2016), Regele 
Leu (2019) sau Mandalorian, serialul 
care a salvat seria Star Wars de la 
esecul provocat de Disney cu noua 
trilogie.

Favreau a vrut sa-si faca spectatorul 
sa asiste la procesul transformarii 
eroului, inspirandu-se din inceputul 
lui Spider-Man cand Peter se gandea 
la diferite variante pentru costumul 
sau, dar isi si testa puterile. Asa face 
si Iron Man, numai ca intr-un mod 
mai tehnic, avand tehnologia Stark 
la dispozitie. Favreau a mentionat ca 
drumul initiatic al lui Peter Parker 
este una din partile lui preferate din 
Spider-Man.

Insa grija principala a regizorului 
a fost cum sa-l adapteze pe Omul de 
Fier pentru noua generatie respectand 
materialul sursa, dar in acelasi timp 
modificand si lucruri care nu s-ar mai 
potrivi zilelor noastre. Modificarile 
facute nu trebuiau insa sa afecteze 
identitatea personajului. Sediul sau 
din New York a fost schimbat cu unul 
in Los Angeles, in timp ce Vietnamul, 
locul de nastere al personajului in 
benzile desenate este schimbat cu 
Afganistanul.

Cum situatia politica a Statelor 
Unite din 2008 era centrata asupra 
razboiului impotriva terorismului, 
povestea filmului s-a folosit de acest 
amanunt, punandu-l pe Tony Stark in 
conflict cu ei - conflict care de altfel 
va schimba viata personajului si il va 
motiva sa faca dreptate.
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Prin alegerea lui Robert Downey 
Jr. ca Tony Stark, Favreau a reusit sa 
introduca atat oamenii care nu stiau 
nimic despre personaj in universul 
Marvel, dar sa-i acomodeze si pe fanii 
inraiti care asteptau cu nerabdare 
transpunerea Omului de Fier pe marele 
ecran.

Cum Favreau are o istorie de filme de 
comedie in spate, lucrul cu Robert nu 
a fost deloc dificil, intrucat si actorul 
jucase in astfel de filme, iar indicatiile 
regizorale nu au fost straine stilului de 
joc ales.

Umorul pe care regizorul l-a 
cultivat prin experienta anterioara, l-a 
transpus si aici prin diversele momente 
amuzante menite sa detensioneze 
situatiile si sa scoata cate un raset de la 
spectator. In acelasi timp, au devenit o a 
doua semnatura a Universului Marvel, 
fiecare pelicula avandu-le in masura lor 
proprie.

Drepturile de filmare ale Omului de 
Fier au fost vandute de Marvel celor 
de la Universal Pictures la inceputul 
anilor ‘90. Acestia voiau sa-i adapteze 
povestea intr-un film cu buget restrans, 
care ar fi fost regizat de Stuart Gordon. 
Cum nu au mai facut asta, Universal 
au vandut drepturile mai departe, iar 
in februarie 1996, 20th Fox Century se 
aflau in posesia lor. Lucrurile pareau sa 
mearga in directia potrivita, intrucat 
chiar actorii Nicolas Cage si Tom 
Cruise se dadusera interesati de a purta 
armura Omului de Fier. Producatorii 
ii prezentase un scenariu chiar si 
lui Tarantino pentru a-l convinge sa 
il regizeze, insa in decembrie 1999, 
drepturile au fost vandute pentru a 
treia oara, de data aceasta celor de la 
New Line Cinema, intrucat Fox deja 
aveau in lucru productia lui X-Men.

In urmatorii ani, scenariul a stat pe 
masa de lucru a noii case de productie, 
suferind modificari drastice, insa nici 

macar ei nu au dus proiectul la bun 
sfarsit, iar drepturile s-au reintors la 
Marvel in 2005, cu Favreau alaturandu-
se echipei in anul urmator.

Ghinionul pe care acest super erou 
l-a avut de mai bine de un deceniu a 
servit pana la urma in detrimentul 
sau, intrucat avansul tehnologic de la 
vremea respectiva a permis crearea unui 
costum autentic – regizorul vorbind 
intr-un interviu despre imposibilitatea 
de a construi unul in anii ‘90 care sa nu 
fi aratat rigid sau penibil.

Greutatea in sine a costumului il 
obosea pana si pe actor, in special 
varianta Mark 1, cu care scapa din baza 
din Afganistan. La filmarea propriu-
zisa, oamenii de la costume nu l-au 
imbracat cu tot aliajul, intrucat ar 
fi limitat miscarea actorului. Astfel, 
directorul de imagine, Matthew 
Libatique a fost nevoit sa il filmeze din 
unghiuri atent alese cat sa ascunda 
golurile costumului.

Stilul de regie a lui Favreau imbina 
elementele practice cu cele speciale. De 
pilda, in scena in care Tony testeaza 
pentru prima data rachetele in Afganistan, 
se folosesc doar de un tun incarcat cu 
fumigene pentru a recrea norul de praf 
folosit in urma exploziei pe care au 
adaugat-o la montaj. Dar nu s-au ferit nici 
de explozii, aruncand in aer masina de la 
inceputul filmului cand Tony este rapit. 

Secventa respectiva a fost filmata in Lone 
Pine din America, sugerand ca locul din 
film este Afganistanul. In trecut, alti cineasti 
s-au folosit de aceeasi locatie pentru a-si 
face filmele western. Astfel, au salvat o 
parte din buget, dar si propriile vieti, cum 
filmatul in Orientul Mijlociu este un bilet 
fara intoarcere.

Celelalte filmari s-au tinut in Playa Vista 
din Los Angeles, intr-una dintre fostele 
propietati ale magnatului Howard Hughes, 
care a fost si sursa de inspiratie a lui Stan 
Lee cand l-a facut pe Tony Stark.
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Jon Favreau

Robert Downey Jr.
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Iron Man isi are originea inca din 
anul 1963, pe cand Stan Lee, impreuna 
cu scenaristul Larry Lieber si alti 
doi graficieni l-au creat si publicat 
in numarul 39 al revistei de benzi 
desenate, Tales of Suspanse. Cinci ani 
mai tarziu, Omul de Fier se bucura 
de propria lui revista, crescand in 
popularitate si intrand cum se cuvine 
in familia de eroi Marvel ai lui Stan 
Lee. Ca si Capitan America, conceput 
initial cu gandul de a lupta impotriva 
nazistilor, Tony Stark isi pune mantia 
de erou ca sa apere tara de un alt 
pericol. Mai exact, pericolul comunist. 
Banda desenata intruchipandu-l ca un 
erou al Razboiului Rece.

Favreau a pastrat originea 
personajului, dar cum in 2008 
comunistii nu mai reprezentau o 
problema, regizorul i-a inlocuit 
cu teroristi afgani. Astfel, in locul 
vietnamezului comunist care il rapeste 
in prima sa aparitie desenata, avem 
un afgan, care, practic il pune sa 
faca acelasi lucru si sa-i construiasca 
armament. Favreau reuseste sa 
pastreze astfel originea personajului 
intacta, aducandu-i chiar un omagiu 
prin pastrarea costumului original. 
Singurul lucru pe care il schimba fiind 
situatia politica. 

Tony Stark, interpretat de Robert 
Downey Jr, magnat si un filantrop, 
este un geniu desavarsit, un inventator 
caruia ii place foarte mult sa-si 
petreaca timpul in laborator si sa 
vina cu noi tehnologii. Favreau ni-l 
prezinta atat direct prin orele dedicate 
perfectionarii costumului, cat si 
indirect prin informatiile aflate despre 
el la inceputul filmului. Faptul ca ii 
vedem iscusinta dinainte i-a permis 
regizorului sa pastreze verosimilitatea 
construirii atat costumului, dar si a 
reactorului care il tine in viata, cat 
timp a fost prins in pestera.

Explozia l-a ranit atat de puternic 
pe Tony, incat mai multe bucati 
din srapnelul confectionat de Stark 
Industries i-au ramas prinse in corp 
si se duc spre inima. Numai reactorul 
cu proprietati magnetice le tine la 
distanta. Fara el, Tony ar muri in 
cateva minute. 

Robert este intruchiparea vie a lui 
Tony. In primul rand, arata identic 
cu varianta din benzile desenate, da 
dovada de istetime, carisma si umor 
- caracteristici pe care Tony le avea si 
acolo.

Pe langa acestea, actorul insusi este 
un fan inrait al benzilor desenate, dar 
si al filmelor, in general. Mentionand 
ca inca de mic isi dorise sa faca 
parte din lumea lor. Pasiunea cu care 
vorbeste se observa nu numai in felul 
in care il joaca pe Tony Stark, dar si 
in personajele ce le-a interpretat in 
filmele dinaintea lui.

De asemenea, Jeff Bridges care l-a 
jucat pe Obadiah Stane, partenerul de 
afaceri al lui Tony, ajuns mai tarziu 
inamic, a fost incantat sa joace alaturi 
de Robert si sa ii urmeze regia lui 
Favreau.

Cum filmul reprezinta si punctul 
de pornire al noului Univers Marvel, 
Favreau se foloseste de un antagonist 
uman in favoarea unuia de o rasa 
extraterestra precum vedem in 
ultimele parti ale francizei.

Obadiah prezinta un interes ascuns 
inca de la inceputul povestii si stie 
sa-i intre pe sub pielea lui Tony si 
sa-l faca sa lase garda jos. Cum Stark 
este orbit de viciile vietii de miliardar, 
este incapabil sa vada mai presus de 
aparente - lucru care aproape ce il va 
costa viata.

Regizorul Jon Favreau este prezent 
in film si ca personaj. Acesta il 
intruchipeaza pe asistentul lui Tony 
Stark, Happy, care va ramane un 
personaj recurent pe tot parcursul 
filmelor MCU.
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Iron Man devine inca o data un erou 
al Statelor Unite, numai ca in locul 
comunistilor cu care se lupta, acum se 
alatura luptei impotriva terorismului. 
In ciuda faptului ca este un film 
comercial, reuseste sa transmita un 
mesaj puternic pentru privitor si sa 
incurajeze in acelasi timp armata, 
care face tot posibilul pentru a incheia 
razboiul din Orientul Mijlociu.

A reprezentat si un nou inceput 
pentru Marvel Studios, care au reusit 
in cele din urma sa isi aduca o mare 
parte a universului conceput in benzile 
desenate pe ecran. Omul de Fier 
ramane si astazi printre preferatele 
fanilor si a ajuns sa fie un model de 
urmat pentru cineastii care vor sa faca 
filme cu super eroi.

Directorul de imagine, Matthew 
Libatique a avut libertate creativa in 
felul in care si-a compus cadrele. El a 
fost cel care a definit stilul vizual pe 
care ceilati operatori l-au urmat in 
continuari.

Acesta a ales sa isi compuna estetica 
vizuala in stilul filmelor de actiune 
hollywoodiene, pastrand miscarea 
ca element cheie. Astfel, Iron Man se 
bucura de foarte multe cadre dinamice 
in care avem miscari de macara ce 
coboara camera spre personaj, cum 
ar fi in scena in care Tony se afla in 
captivitate, stand intins pe pat. Intr-o 
alta scena, camera pleaca dintr-un plan 
mediu al personajului care tocmai se 
trezeste in patul lui Stark si ajunge 
pana la un plan general, cuprinzand 
in imagine atat vila, cat si o parte din 
relief.

Libatique se foloseste de miscarile de 
aparat chiar si atunci cand Iron Man 
isi loveste inamicii. Prin intermediul 
unor panoramari bruste, directorul de 
imagine intentioneaza sa faca simtit 
impactul greutatii costumului.
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d ragi prieteni, a sosit toamna iar noi ne continuam minunata calatorie in universul 
magic al cartilor. Luna august a adus si ea multe noutati literare alese si asa cum v-am 

obisnuit, trecem in revista mai multe genuri literare, stiluri si povesti diferite, romane 
premiate aparute in ultima perioada, autori straini dar si autori romani. Nu uitam nici de 
bijuteriile literare aparute in ultima perioada sau noile titluri ale unor autori celebri.  Cu 
siguranta ca fiecare dintre voi isi poate gasi o lectura preferata.

Te x t  :  R o x a n a  n e g u t

Cartile sunt cei mai tacuti si mai constanti prieteni, cei mai accesibili si intelepti consilieri 
si cei mai rabdatori profesori. 

 Sa calatorim asadar, pe aleile literare ale toamnei!

Charles William Eliot

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR

APARITIILE EDITORIALE ALE LUNII AUGUST
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SCIENCE FICTION/ DISTOPIE

CAROLE STIVERS – CODUL VIETII, 
Editura Rao

Descrierea cartii:

Este anul 2049 si Guvernul SUA decide sa foloseasca o arma biologica in 
Kandahar, iar cand aceasta nu actioneaza chiar asa cum a fost planuit, este 
inceputul sfarsitului. O pandemie incepe sa decimeze omenirea iar antidotul 
nu ajunge decat pentru cativa „alesi”. Un grup de cercetatori incearca, 
contracronometru, sa creeze bebelusi modificati genetic imuni la aceasta 
boala, care vor fi nascuti, crescuti si paziti de roboti inteligenti cu personalitate 
unica, numiti Mame, pana cand va fi sigur sa-i reintegreze in societate.

 „…(Carole) Stivers imbina stiinta, emotiile si inteligenta artificiala pentru a 
obtine o poveste realista. In timp ce naratiunea este captivanta si provocatoare, 
personajele sunt cele care stralucesc atunci cand accepta propria mortalitate 
in acelasi timp incercand sa asigure supravietuirea umanitatii” Craig Clark

„Viziunea mitica si stiinta lui Stivers vor atinge o coarda sensibila a cititorilor 
care se tem pentru viitorul omenirii. Distopia este dureroasa, provocativa dar, 
in cele din urma, plina de speranta” Elisabeth Weed, TheBook Group.

„Nu am reusit sa las cartea din maini! Partial aventura, partial stiintifico-
fantastic, romanul este plin de suspans. Carole Stivers este o povestitoare 
geniala care a combinate stiinta, tehnologia si istoria pentru a spune o poveste 
minunata despre umanitate si dragoste.” Devi S. Laskar

„Stivers isi imparte atentia intre cercetatorii care pun in practica programul, 
in pasaje palpitante care abunda in secrete guvernamentale si mize inalte si 
relatia stranie dintre mama robot Rho-Z si Kai, copilul ei uman modificat 
genetic in timp ce isi duc viata izolati in desert in anul 2060. Fiecare fir al 
povestii rezoneaza emotional, ducand inevitabil intr-un punct in care se 
vor intrepatrunde. Viziunea mitica si stiinta lui Stivers vor atinge o coarda 
sensibila a cititorilor care se tem pentru viitorul omenirii. Distopia este 
dureroasa, provocativa dar, in cele din urma, plina de speranta” Elisabeth 
Weed, TheBook Group.

„Carole Stivers nu este prima care s-a intrebat daca maternitatea poate fi 
reprodusa stiintific, dar aceasta este o completare profunda si provocatoare 
a acestei probleme. O poveste espre sfarsit care se concentreaza mai putin 
asupra a ceea ce s-a pierdut si mai mult asupra a cee ace ar putea fi salvat (si 
cum). Minunata poveste a lui Stivers se situeaza exact pe linia de despartire 
dintre om si masina, in timp ce vina, amenintarea, salvarea si dragostea trec 
de la personaj la personaj in moduri surprinzatoare si puternice” Karen Joy 
Fowler, autoarea bestsellerului New York Times Ne-am iesit cu totii din minti)

“Unele povesti sunt atat de unice si totusi atat de universale incat este o 
minune ca nu fac deja parte din legendele omenirii. Cartea lui Carole Stivers 
este una dintre ele. Scrisa simplu, dar plina de forta, plina ochi de idei si 
extrapolari despre ce inseamna sa fii mama. Simply written but powerful, 
chock full si tot ceea ce implica acest cuvant. Apocaliptic si totusi plin de 
speranta, rasfatati-va cu aceasta poveste. Veti fi rasplatiti insutit” James 
Rollins, autorul bestsellerului New York Times Crucible

Descrierea cartii sursa  Biblioteca lui Liviu (fansfwordpress.com).

PANDEMICON - Editura Crime Scene Press

Pandemicon. Povestiri pentru sfarsitul lumii

Descrierea cartii:

In 2020, paisprezece autori romani, izolati in casele 
lor, respectand indemnul „Stai in casa!”, au hotarat sa 
inregistreze sau sa imagineze intamplari din timpul 
pandemiei care ne ravaseste vietile de cateva luni.

Pandemicon. Povestiri pentru sfarsitul lumii este 
o colectie de naratiuni datorate unor condeieri din 
diverse generatii, cu experiente literare diferite si cu 
stiluri originale.

Ar fi putut sa astepte resemnati sa vada cum vor 
evolua lucrurile.

Au preferat sa riposteze prin scris la ceea ce ne 
ameninta existenta.

Textele lor sunt o modalitate de eliberare de fricile 
care, in mod firesc, ne macina in aceasta perioada 
nefasta, cum n-a mai cunoscut omenirea de multa 
vreme.

In istorisirile lor veti intalni neliniste, incrancenare, 
flagelarea nepasarii cu care sunt tratati uneori oamenii, 
dar si a indolentei pe care o manifesta cateodata 
acestia, ignorand virusul, adoptand posturi aberante, 
inventand teorii ale conspiratiei halucinante.

Covidul a functionat ca un revelator pentru 
comportamentul uman, de la noi, din alte parti ale 
globului. Oricat ar parea de ciudat, in aceste pagini 
veti intalni chiar si umor. Sau viziuni de domeniul 
fantasticului. Sau dezvaluiri cutremuratoare. Si 
increderea ca, mai devreme sau mai tarziu, totul se va 
termina cu bine. Si cu ajutorul cuvintelor putem depasi 
momentul de cumpana cu care ne confruntam. Au fost, 
intotdeauna, un reazem de nadejde.

In orice caz, suspansul e prezent in fiecare dintre 
aceste povestiri captivante, scrise special pentru 
volumul a carui lectura vi-o dorim cat mai agreabila.
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MOBILUL - STEPHEN KING, editura Nemira, 
colectia Armada

Descrierea cartii:

Pe 1 octombrie, Dumnezeu este in Ceruri, cele mai 
multe zboruri cu avionul au decolat la timp, iar artistul 
plastic Clayton Riddell se afla la Boston pentru a semna 
un contract fabulos.

Insa toate astea se schimba brusc, odata cu fenomenul 
devastator care va fi cunoscut drept Semnalul. Un 
mesaj subliminal pe care-l aud toti cei care vorbesc la 
un moment dat la mobil. Tradata de tehnologie, lumea 
cade intr-un Ev Mediu intunecat, dominat de haos, 
carnagiu si o hoarda de oameni redusi la instinctele 
primare.

Un cosmar din care Clay si alti doi supravietuitori 
incearca sa gaseasca o scapare, pornind catre orasul sau 
natal din statul Maine.

In teribila calatorie spre nord, li se arata cateva 
semne: acolo ii asteapta fie un paradis, fie o capcana 
mortala.

„O privire tehnofoba, convingatoare, asupra sfarsitului 
civilizatiei, cu observatii sociologice care te pun in 
garda.“ Publishers Weekly

„Privi in jur nelinistit. Toate locuintele erau intunecate 
- alimentarea cu electricitate se oprise deja - si puteau 
foarte bine sa fi fost parasite, atata doar ca el avea 
senzatia ca niste ochi ii urmareau. Ochii nebunilor? 
Teldementilor? Se gandi la Femeia Power Suit si la Pixie 
Alba, la smintitul in pantaloni gri si cravata ferfenitita, 
la barbatul in costum de afaceri care smulsese cu 
dintii urechea cainelui. Se gandi la barbatul gol, care 
impungea aerul cu antenele de masina in timp ce alerga. 
Nu, urmarire nu era un cuvant care sa faca parte din 
repertoriul teldementilor. Ei se repezeau, pur si simplu, 
la tine. Dar daca in casele acestea – sau cel putin in 
unele dintre ele - se ascundeau oameni normali, unde 
erau teldementii?“

DOMINIC - SORIN OPREA, editura Creator

Descrierea cartii:

Editura Creator lanseaza un roman impresionat prin 
natura subiectului tratat.

Dincolo de stilul inconfundabil al autorului, cartea 
are intelesuri ascunse care nasc intrebari, multe dintre 
ele cu raspunsuri greu de acceptat. 

DOMINIC este un thriller unic in Romania si printre 
putinele de la nivel mondial, care surprinde lumea 
tenebroasa a grupurilor de crima organizata.

Actiunea, inteligent construita, tine cititorul cu 
sufletul la gura si se desfasoara in sfere sociale diverse, 
pornind de la viata strazii si ajungand la cea de lux a 
marilor orase,intrand in esenta dura a traficului de 
fete, droguri si spalare de bani.

Subiectul este tesut in spiritul marilor creatii ale 
genului de suspans si mister, cu final imprevizibil, in 
care personaje bine conturate intruchipeaza lumea 
actuala in care traim.

Tenta psihologica, cursivitatea descrierii faptelor, 
povestile de dragoste imposibile sau cele implinite si 
razboiul fara sfarsit intre bine si rau fac din DOMINIC 
un reper al vremurilor greu de inteles de acum.

DOMINIC este un roman care atrage de la prima 
pana la ultima pagina.
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FANTASY

A NOUA CASA - LEIGH BARDUGO, editura Trei

Descrierea cartii:

De la autoarea seriilor # 1 bestseller New York Times: 
Grisha si Banda Celor Sase Ciori

Dupa ce a abandonat scoala si a fugit de acasa, Alex 
Stern a intrat intr-o lume plina de droguri, tineri 
debusolati si dealeri dubiosi, fiind nevoita sa-si ia joburi 
prost platite si sa locuiasca in conditii mizere. Aceasta 
viata precara s-a incheiat brusc atunci cand Alex a fost 
gasita de politie fara cunostinta, unica supravietuitoare 
a unui atac sangeros soldat cu mai multi morti. Pe 
patul de spital, Alex primeste o a doua sansa: un 
decan misterios ii propune sa se inscrie ca studenta la 
Universitatea Yale.

Intrucat are capacitatea de a vedea fantome, Alex 
este insarcinata sa supravegheze societatile secrete 
de la Yale, ale caror activitati oculte sunt dintre cele 
mai neverosimile si sinistre: magie neagra, invierea 
mortilor, invocarea de monstri, portaluri catre alte 
lumi… Dar sunt oare aceste societati capabile chiar 
si de crima? Pentru ca in campus tocmai a fost gasit 
cadavrul unei fete, iar Alex si-a propus sa elucideze pe 
cont propriu misterul acestei morti.

„Protagonista din A Noua Casa te va cuceri imediat 
cu amestecul ei de curaj, ironie si perseverenta.” - 
Publishers Weekly

„Un roman irezistibil! O poveste care iti da fiori.” Book 
Page

„Pur si simplu minunat! O lume magica si o intriga 
palpitanta. Cititorii vor astepta cu nerabdare al doilea 
volum.” Library Journal

„Un thriller plin de mister si rasturnari de situatie.” 
Booklist

„O carte extrem de originala care te va cuceri de la 
primele pagini.” The Washington Post.

Romanul “A Noua Casa“ urmeaza sa fie adaptat sub 
forma unui serial de Studiourile Amazon.

SUFLETELE CELOR INTUNERICITI. Seria 
Legiunea lui Lilith Vol.2 - Clabuc, editura Hey Day 
Books

Descrierea cartii:

Sufletele celor rataciti este cartea intai din seria 
Legiunea lui Lilith 

Cum ar fi ca darul tau sa devina cel mai mare 
blestem?

Doua specii care se urasc si vor sa se anihileze.

Satrina afla ca ceea ce stia despre viata ei este de 
fapt o simpla iluzie. Si ca este o ifrita. Iar iubitul sau 
un mag. Cautand o intalnire cu destinul, Satrina se 
confrunta cu persoane misterioase care doresc sa o 
ajute sa supravietuiasca… sau sa moara. Vor reusi 
Satrina si prietenii sai sa treaca nevazuti de umbrele 
care ii inconjoara la fiecare colt?

Va reusi iubirea sa reziste intunericului ce se varsa 
peste Sufletele celor Rataciti?

Sufletele celor Intunericiti. Seria Legiunea lui Lilith 
Vol.2

Ai ierta vreodata tradarea persoanei celei mai iubite?

Dupa ce trec prin Malgisa, Satrina, Cella si Andrzej 
raman fara Caleb. In cautarea celui mai bun prieten, 
Satrina descopera alte secrete intunecate tulburatoare 
despre oamenii din jurul ei, ceea ce ii zdruncina 
increderea si o poarta spre alte destinatii.

In Palatul Lunii, relatia Zabetului si a Eretocritului 
putrezeste tot mai mult, amandoi luand decizii pe 
ascuns care, atunci cand se afla, aduc la iveala adevaruri 
dureroase.

La Catedrala Saint-Alpin o comunitate numita 
Renascutii, se confrunta cu aparitia unui musafir care 
isi ascunde o parte a identitatii sale, dar care ajuta la 
elucidarea unui mare mister: acela de afla care este 
planul Comunitatii Secrete.

Iubirea si prietenia vor trebui sa treaca prin testele 
de foc ale Sufletelor celor Intunericiti.

Va putea fi iertarea deasupra mandriei sau ura va 
corupe si cel mai bland suflet?
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SCRUM IN VANT - Cynthia Orszag, editura Velvet 
Story

Descrierea cartii:

Adictie si risc, neglijenta si teama de singuratate, 
iubiri neimpartasite sau neintelese trag una dupa alta 
soarta lui Darius si a Carlei, iubita lui, a lui Vlad si a 
surorii lui, Mara, adaugand intamplarilor ingrijoratoare 
o aura tragica apasatoare.

Invartindu-se in cercuri viciate, cu o adolescenta 
marcata de abandon si preconceptii etnico-sociale, 
Darius refuza ideea de viitor si traieste prezentul cu 
gandul la trecut. Gand bolnavicios, caci farmecul lui 
atipic atrage si placeri, si belele. In cautarea unui 
sentiment de apartenenta, lumea pentru el e o scena 
de teatru, unde se joaca cu increderea prietenilor, ca in 
cele din urma soarta sa ii joace si lui o carte potrivnica.

Drog si nebunie, iubire si familie, minciuni si 
manipulare, il descriu pe Darius sau faptele lui? Cand 
trecutul cu adevarul lui taios il prinde din urma, ce 
drum isi va alege in viata? Cine va avea cel mai mult de 
suferit de pe urma alegerilor lui: el sau apropiatii lui?

Poate crezi ca realitatea ta o poti impune celor 
din jur, Darius cu siguranta are efectul acesta 
asupra prietenilor sai. Privat de o copilarie normala, 
simtind apasarea abandonului si a radacinilor etnice, 
marginalizat si insingurat, el cade in plasa viciilor, a 
dependentei, ajungand sa nu mai discearna pericolul 
de adevar, iubirea de manipulare, trecutul de prezent. 
„Scrum in vant” este o poveste cu un subiect taios, 
spicat cu emotii, trepidare si extreme. Cynthia Orszag 
intrece orice asteptare cu romanul ei de debut; cititorii 
vor fi impresionati si captivati.

SI A FOST SEARA, SI A FOST DIMINEATA - 
Ken Follett, editura Rao.

Descrierea cartii:

Anul 997. Anglia este atacata de normanzi si de 
vikingi. Cei aflati la putere impart dreptatea dupa 
vointa lor, fara sa le pese de oamenii de rand si deseori 
in conflict cu regele. In aceste vremuri tulburi, se 
impletesc vietile a trei personaje: un tanar constructor 
de ambarcatiuni, a carui casa este atacata de vikingi, 
iar el este fortat sa ia viata de la capat...

O nobila normanda care se casatoreste din dragoste 
si-si urmeaza sotul peste mare, insa, in aceasta lume 
angajata intr-o lupta brutala pentru putere, constata ca 
un singur pas gresit i-ar putea fi fatal... Un calugar care 
viseaza sa-si transforme umila abatie intr-un centru de 
invatare admirat in toata Europa. Si fiecare intra intr-
un conflict periculos cu un episcop istet si nemilos, care 
va face orice pentru a-si spori averea si puterea.
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ROMANE PREMIATE

MIRACLE CREEK. LOCUL UNDE SE 
INTAMPLA MIRACOLE - ANGIE KIM, editura 
Creator

Descrierea cartii:

Cat de departe ai merge pentru a-ti proteja familia sau 
prietenii? Vei pastra secretele? Vei ignora minciunile?

Miracle Creek este un debut uimitor despre parinti, 
copii, prieteni si speranta de neclintit intr-o viata mai 
buna, chiar si atunci cand toata speranta pare pierduta.

Intr-un oras mic din Virginia, un grup de oameni 
participa la un centru de tratament experimental, 
o camera hiperbarica care poate vindeca o serie de 
afectiuni de la infertilitate la autism. Intr-o zi, in 
urma unei explozii devastatoare, mor doua persoane si 
altele sunt ranite, fiind evident ca explozia nu a fost un 
simplu accident.

Intriga se contureaza pe masura ce firul povestii 
se misca printre personaje care par sa pastreze toate 
secrete si sa ascunda tradari, intr-un joc emotional 
complex si plin de suspans.

 

WINNER OF THE EDGAR AWARD FOR BEST FIRST 
NOVEL NATIONAL BESTSELLER

Best Book of the Year: Time, The Washington 
Post, Today Show, Real Simple, Kirkus, Library 
Journal,Chicago Public Library, BookPage, 
CrimeReadsWashington Post Bestseller, Goodreads 
Choice Award Finalist, Good Morning America Hot 
Summer Read, Entertainment Weekly April Jewel, 
Southern Living Best Spring Book,Elle Reading List 
Selection, People Best New Book, IndieNext Pick, 
LibraryReads Selection,Book of the Month Selection.

AMANTUL COLIVARESEI - Radu Aldulescu, 
editura Hyperliteratura

EditiE anivErsara 25 dE ani

Descrierea cartii:

O poveste a unei epoci care a distrus destine, in 
care alegerile, dragostea sau nebunia te poarta intr-o 
aventura a lumii marginalilor, asa cum numai Radu 
Aldulescu o poate „respira”.

Dimitrie (Mite) Cafanu nu are o copilarie fericita: 
tatal, nomenclaturist comunist, pare sa nu se 
sinchiseasca de el, iar mama il iubeste mai mult pe unul 
dintre fratii sai. Nu e de mirare ca, atunci cind creste, 
Mite decide sa se indeparteze de familie si sa ia viata 
pe cont propriu. Inzestrat cu o forta iesita din comun, 
este, pe rind, muncitor la Policolor, soldat foarte abil in 
a se sustrage de la munca, hot de buzunare, dar si boxer 
redutabil. Norocul pare sa ii surida in sfirsit lui Mite 
cind ajunge, impreuna cu un prieten, in satul Pertihani. 
Cei doi gasesc aici doua surori instarite, singure si sint 
incredintati ca viitorul lor e senin si lipsit de griji. Dupa 
un timp insa totul in jur pare sa se prabuseasca. Ramas 
fara serviciu, Mite cutreiera flamind strazile, fara sa o 
poata uita pe Colivareasa, marea sa iubire din tinerete.

• roman inclus de critici in lista celor mai bune 100 
de carti de proza aparute in Romania

• tradus in Franta (L’amant du Veuve, Syrtes) si 
nominalizat la Prix Litteraire des Jeunes Europeens
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ROMANE DE DRAGOSTE

LUNGUL ZBOR SPRE CASA- ALAN HLAD, 
editura Humanitas Fiction

Descrierea cartii:

Pornind de la evenimente reale din timpul celui de-al 
Doilea Razboi Mondial, cand Marea Britanie a folosit 
cincisprezece mii de porumbei voiajori pentru a primi 
informatii din Franta si Olanda ocupate de nazisti, 
Lungul zbor spre casa imbina elementele unui roman 
istoric cu delicatetea unei povesti de dragoste. O carte 
care insufla speranta despre suflete-pereche, curaj, 
spirit de sacrificiu si demnitate. Romanul s-a aflat, in 
2019, pe listele de bestselleruri din Marea Britanie, SUA 
si Spania, iar audiobookul a primit, in noiembrie 2019, 
Earphone Award acordat de AudioFile Magazine.

 

Septembrie 1940. Noapte dupa noapte, bombele 
germane cad asupra Londrei, intr-o incercare de a 
sterge orasul de pe fata pamantului. Dupa intreruperea 
cursurilor universitare, Susan Shepherd isi gaseste 
forta de a merge mai departe ingrijind porumbeii din 
crescatoria bunicului sau. La ferma lor de la marginea 
padurii Epping ajunge printr-un ciudat joc al destinului 
un tanar american, Ollie, care vrea sa se inroleze ca 
pilot in RAF.  Iulie 1996. Ziarele din intreaga lumea 
relateaza o intamplare neobisnuita: in hornul unei 
case vechi din Rochford au fost gasite ramasitele unui 
porumbel care pare sa poarte un mesaj din cel de-al 
Doilea Razboi Mondial. Stirea starneste mare emotie in 
Marea Britanie, iar in sufletul lui Susan  Shepherd, fost 
ornitolog la Universitatea din Londra, trezeste amintiri 
de mult ingropate.

REPERTOARUL AMORULUI 2- STELIAN 
TANASE, editura Hyperliteratura

Descrierea cartii:

Alte 69 de povesti de dragoste din istoria lumii.

Stelian Tanase continua seria povestilor de dragoste 
din istoria lumii, cu un nou volum ce cuprinde alte 69 
de idile celebre: de la politicieni, la vedete hollywood, 
cantareti, actori sau scriitori. Amorurile acestora 
definesc pana si astazi conceptul pe care il avem 
despre iubire, iar Stelian Tanase nu se rezuma doar la 
o buna documentare si scoatere la iveala a unor detalii 
incitante, necunoscute pana acum, dar analizeaza si 
raportul de putere si dintre acestea.



38  www.famost.ro  septembrie 2020

LITERATURA PENTRU COPII

C u l t u r a

SIMFONIA SALBATICA - DAN BROWN, 
editura Rao.

Descrierea cartii

Simfonia salbatica este o carte ilustrata unica foarte 
amuzanta, in care Maestrul Soricel, tinand plin de 
incredere bagheta in mana, ii invita pe cititori sa-i 
viziteze, impreuna cu el, pe prietenii sai din lumea 
animalelor, de la gheparzi si canguri la elefanti si 
balene albastre. Ilustratiile sunt realizate de Susan 
Batori cu mult umor, iar textul contine numeroase 
indicii si enigme pentru cititorii de toate varstele.

Copiii si adultii se pot bucura de aceasta carte citind-o 
in mod obisnuit sau pot alege sa asculte compozitiile 
muzicale originale in timp ce citesc – cate una pentru 
fiecare animal – utilizand o aplicatie interactiva pe 
mobil, care foloseste realitatea augmentata pentru 
a reda instantaneu melodia corespunzatoare pentru 
fiecare pagina atunci cand camera unui telefon mobil 
este tinuta peste ea.

BATRANUL DIN LUNA - GRACE LIN, editura 
Arthur

Descrierea cartii:

Inspirata din folclorul chinezesc, ,,Batranul din 
Luna,, este o poveste fascinanta despre prietenie, magie 
si incredere. 

Craiasa-Dragon de Jad a fost foarte nefericita cand 
toti cei patru fii ai sai au devenit rauri pentru a-i 
salva pe pamanteni. De tristete, inima Craiesei s-a 
transformat in Muntele Neroditor, pe care nu creste 
fir de iarba si nu poposeste nicio vietuitoare. Minli 
si familia ei locuiesc in satul de la poalele muntelui, 
muncind zi de zi pamantul indaratnic care pare sa le 
acopere chiar si sufletele. Dar seara de seara, fetita se 
adaposteste intr-o noua poveste spusa de tatal ei.

Calauzita de personaje de legenda, Minli porneste 
intr-o lunga calatorie pana la Muntele Nesfarsit pentru 
a-l intalni pe Batranul din Luna, cel care are raspunsuri 
la toate intrebarile lumii si care stie in cel fel norocul 
poate fi schimbat.
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DRUMUL CATRE CERURI - ZAHARIA 
MIHAIL ROBERT, editura Ecreator

Descrierea cartii:

Editura ,,eCreator”, din Baia Mare, surprinde cititorul 
cu o noua carte.

Volumul ,,Drumuri catre Ceruri” si autorul Zaharia 
Mihail-Robert ne propune o calatorie filosofica spre 
descoperirea divinitatii si, cum o spune chiar de la 
inceput, “Drumul catre ceruri trece prin infern”, 
ma face cred ca iadul este o anticamera obigatorie, 
inainte de a cunoaste nemarginirea divinitatii, care sta 
deasupra tuturor lucrurilor, gandurilor, sentimentelor 
si emotiilor.

Intrebarile “Cat de lung e iadul?” sau “Cat de lung e 
infernul?” si descrierea in amanunt a acestui taram imi 
aduce aminte de ,,Infernul” lui Dante.

Spre deosebire de autorul renascentist, in cartea 
de fata autorul parca zugraveste un taram al groazei 
unde salasluiesc demonii, iar moartea isi ascute coasa 
de stanci.

Pentru a nu se pierde printre ingeri decazuti, 
luciferi si arhangheli razbunatori, extrage cititorul 
din aceasta atmosfera cu o fraza sublima ,”Orice drum 
catre zeitate, dumnezeire sau taramuri sfinte trece pe 
acolo, dumnezeu parca a pus intinderea asta afurisita 
de arsita si pierzanie cu un scop inaintea lui…”, care in 
acest context suna ca o salvare din calea unor emotii 
tulburatoare.

Dupa aceasta descriere teribila, de parca ar fi pictat 
un tablou apocaliptic apar o multime de intrebari care 
au incluse in enuntul lor si raspunsurile.

[…].Fragment prefata de Nicolae Toma.

POEZIE CLASICA POEZIE MODERNA

POEME - SERGHEI ESENIN, editura Cartea 
Romaneasca Educational

Descrierea cartii:

Serghei Esenin a fost un poet liric rus celebru 
supranumit,, poetul iubirii,,

Multe dintre scrierile sale au fost interzise de catre 
Kremlin in timpul conducerilor lui Stalin si Hrusciov, 
dar, in 1966, operele sale complete au fost republicate.

 In zilele noastre, poeziile lui Esenin sunt invatate 
pe de rost de elevi si unele au fost puse pe muzica, fiind 
inregistrate drept cantece populare. Moartea timpurie, 
antipatia elitei literare contemporane lui, iubirea 
oamenilor simpli, purtarea iesita din comun, toate au 
contribuit la imaginea persistenta si aproape legendara 
a poetului rus.

Poetul a fost tradus in limba romana inca din anii ‘30, 
de catre Zaharia Stancu si George Lesnea. Talmacirile 
lui Lesnea au ramas cunoscute ca fiind unele dintre cele 
mai reusite traduceri romanesti din lirica universala. 

,,Lirica lui Esenin este contemplativa, de expresie 
moderna, caracterizata prin imagism si o mare 
varietate de tonuri afective, de la perceperea cosmica a 
naturii ruse pana la evocarea miturilor vechi pagane si 
crestine, de la nostalgia satului pana la fronda fata de 
formele civilizatiei orasului. Wikipedia,,.

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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CONSTIENTIZAREA TA - ESTE FERICIREA TA! 

Fii constienta si imbraca-te ca si cum ai obtinut totul! 

Tinuta perfecta pentru Marea Intalnire! Posibilitatile tale sunt infinite, 

atat timp cat esti o femeie constienta!

o  f e m e i e  c o n s t i e n t a

TU, IDEALA!

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

TU, constienta!

1. Controleaza-ti gandurile in functie de realitatea din jurul tau!
2. Fii constienta de oportunitatile si scopurile tale!

3. Realizeaza scopuri dinainte stabilite!

Si duce constiinta la fericire? DA. Pentru ca fericirea esti TU! Totul depinde de tine! Viata este in tine!
De multe ori, noi femeile suntem nemultumite de familie si de tot ce e in jurul nostru. Insa, toate ar trebui sa intelegem 

ca armonia si fericirea familiei si a celor din jur depinde de noi!

Primul pas este sa devii interesanta si fericita, Tu cu Tine!
O femeie constienta si fericita este ca o zeita, ea stie ce vrea si nu asteapta. Singura isi face drumul, se ridica, creste si 

are o viata interesanta!
Intelege ca Tu esti proiectorul, iar lumea e imaginea. Si Tu alegi cum sa traiesti!

Alege sa fii fericita!

Investeste in tine si in frumusetea ta! Atat cat vei investi, tot atat vei primi!
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“Haina este mijlocul tau de comunicare cu lumea” MN

In zilele noastre, timpul este unic si de nepretuit, asa ca 
ai foarte putin timp de a comunica despre tine. Modul 

cum te imbraci si cum arati , comunica despre tine. 
Multe vor veni si vor spune ca ele arata asa cum vor, insa 

NU ESTE O ABORDARE CORECTA! Locuim intr-o 
societate in care respecti niste reguli, iar cei din jurul tau 

reactioneaza la modul cum arati.

t i n u t a  p e r f e c t a 
p e n t r u  m a r e a 

i n t a l n i r e !
Tinuta ta depinde de: 

1. LocuL unde esti invitata - restaurant, film, parc, 
eveniment. Daca detii o invitatie, fii atenta la dress code. 

Daca nu il intelegi, atunci te documentezi pe Google. 
Dupa ce stii locatia, alege tinuta!

2. cuLoarea tinutei. Voi enumera cele mai recomandate 
culori si care sunt preferate de catre barbati ...

 
- Alb. Barbatul intotdeauna va retine culoarea alba!

- Culorile desertului (fistic, menta,lemon,candy). Culorile 
care te asociaza cu desertul. Aceste culori de potrivesc 

oricarui ten, ele sunt culori care lucreaza complementar si 
lumineaza tenul. In cazul in care esti obosita, cu siguranta 

iti vor lumina fata.
- Rosu. Dar nu exagera!

- Albastru marin 

3. tipoLogia de femeie: important este sa fii actuala 
pentru 2020 in tinuta ta!

m o d a  s i  s t i l u l

Prima impresie.
Fii constienta de ceea ce vrei sa comunici prin tinuta ta!

Exemplul meu preferat, rochia leopard! monica BeLLuci- 
femme fatale si Kate moss – femeia androgin.

Alegem rochia leopard. 
Cu siguranta rochia leopard pentru zilele noastre, va 
arata mult mai bine pe Kate Moss si va fi mult mai 
actuala. Pe cand, tot aceasta rochie imbracata pe 

Monica Belluci, ar fi fost actuala in anii ’60. 
Nu recomand rochia leopard la prima intalnire!

Greselile pe care le fac femeile in alegerea tinutei 
pentru Marea Intalnire: 

- neatentia La detaLii. Barbatii vad absolut totul. Ei 
intotdeauna vor retine accesoriile si detaliile tinutei.

- nu te stradui prea muLt! Varianta “prea mult” - NU! 
Ea respinge, mai ales cand se vede ca ai stat mult la 

salon.

- “prea  dezBracata” - atunci cand ai impresia ca daca 
decolteul e foarte adanc vei intra in inima lui si nu vei 

mai iesi de acolo. Realitatea este cu totul alta. In zilele 
noastre, barbatii sunt documentati si cunosc foarte bine 
“codul bunelor maniere”. Asa ca renuntam la varianta 
“prea dezbracata” , dar depinde si de ce intentii ai! 

Monica Belluci

Kate Moss
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t i n u t a  p e r f e c t a

Sfatul meu ca si designer, este sa alegi pentru prima 
intalnire o rochie in culoare alba. Este o culoare 

asociata cu puritatea si  feminitatea. Nu uita ca este 
un trend al acestui sezon si al sezonului viitor. Rochia 

sa abia un croi simplu, deoarece albul deja este 
fastuos si daca alegem si un model foarte somptuos, 

va fi o cacofonie. 

r o c h i a  l a d y l i k e

reprezinta o optiune ideala atat pentru prima 
intalnire, cat si pentru a doua si pentru multe 

evenimente speciale.
Pentru stilul ladylike, urmariti Casa Regala, Kate 

Middleton! Acest stil se potriveste aproape oricarei 
femei si varste. 
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La prima intalnire, telul tau este sa fii sexy si moderna fara 
pic de efort. Daca tu simti asta , la fel va simti si el. Tinutele 

grozave sunt de obicei, cele in care te simti bine. 
Si, nu uita! In moda, astazi, este importanta naturaletea!

Tu vei decide daca va urma si o a doua intalnire. Si nimic nu 
poate fi mai frumos decat asteptarea urmatoarei intalniri. 
Posibilitatile tale sunt infinite, atata timp cat esti o femeie 

constienta!

Va iubesc!

c o s t u m u l  c u 
pa n t a l o n

(preferatul meu)

Multi nu sunt de acord sa imbraci un costum cu pantalon 
la prima intalnire. Nu consider ca este gresit, costumul 

nu va speria la prima intalnire. Si sa il imbraci cu un top 
din matase si cu sandale classice (cele cu 2 barete). Si 

se potriveste perfect celor care vor sa transmita ideea de 
asociere cu el. 

o v e r s i z e

recomand femeilor fragile, gingase, suave. Spre exemplu: 
daca optati pentru o camasa oversize putin lasata pe 

umar, atunci in partea de jos obligatoriu o piesa mulata 
pe corp, cum ar fi o fusta creion.

s t i l u l  l e n j e r i e ,
h a i n a  l e n j e r i e

Deja nu mai este un trend, ci este un gen de stil. Exemplu : 
colectia Calvin Klein. O rochie din matase cu dantela si sa 

arunci o jacheta - este un LOOK 100%. Arata lejer si atrage. 
Acest stil si mai ales setul de lenjerie iti permite sa folosesti 

accesorii diferite si iti da si un aer oriental.



Cele mai importante tendinte 

rochii de mireasa 2021 sunt 

caracterizate de optimism si 

speranta, atat de importante in 

aceasta perioada; jocuri de paiete, 

pasteluri, maneci statement, 

noduri. Cu toate acestea, rochiile 

de mireasa prezentate de casele 

de moda sunt supuse anumitor 

riscuri data fiind situatia globala 

nesigura cauzata de pandemie.

Insasi formatele nuntilor au fost 

schimbate ca urmare a distantarii 

sociale, a posibilitatilor limitate 

de calatorie, multe nunti 

amanandu-se, reprogramandu-

se si din nefericire, un procent 

insemnat fiind nesigur daca 

evenimentul se va tine sau nu. Cu 

toate acestea, gandurile tuturor 

se indreapta spre un viitor mai 

sigur si mai bun, in care astfel de 

evenimente sa revina la normal, o 

viziune in care prietenii si familia 

sa fie impreuna.

TEN- 
DINTE 
RO-
CHII de 
MIREA-
SA PRI-
MA-
VARA- 
VARA 
2021
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se pare ca una din cele mai importante rochii mireasa 2021 
se bazeaza pe paiete si volanase, mai multe si mai jucause ca 

niciodata, totul pentru o stare de spirit stralucitoare, optimista si 
radianta. Multe mirese vor dori sa evadeze cumva din acest blocaj, 
iar acest lucru se va materializa prin rochii de vis care stralucesc, 
prin lumina paietelor, prin jocul volanaselor.

PA I E T E  s i  V O L A N A S E

funditele, detaliile interesante, accentul pus pe partea 
din spate, au fost pentru multe case de moda in centrul 

atentiei, facand din acestea una dintre cele mai importante 
tendinte rochii mireasa 2021. Spatele unor rochii de mireasa 
sunt mai mult decat seducatoare, iar daca se doreste o 
atingere dramatica si un accent texturat, funditele reprezinta 
exact ce iti trebuie.

F U N D I T E ,  D E TA L I I  I N T E R E S A N T E 

Martina Liana

Justin Alexander

paiete si volanase, mai multe si mai jucause 
ca niciodata, totul pentru o stare de spirit 
stralucitoare, optimista si radianta

funditele, detaliile interesante, 
accentul pus pe partea din spate

Nr. 1

Nr. 2
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una dintre cele mai importante rochii mireasa 2021 scot in 
evidenta manecile, anumite case de moda acordandu-le o 

atentie speciala; ca sunt tip clopot, mari, voluminoase, acest 
lucru nu conteaza. Manecile structurate sunt ideale pentru o 
rochie de mireasa moderna arhitecturala, in timp ce manecile 
care plutesc sunt dedicate celor care vor un aer romantic, 
boho; s-au remarcat impodobirile cu perle in cazul anumitor 
rochii de mireasa.

una dintre cele mai importante si practice tendinte rochii 
de mireasa 2021 sunt reprezentate de cape si acoperitoare. 

Acestea ofera un LOOK clasic, regal, romantic, asta si in 
functie de material. De ce practice? Pentru ca e posibil ca 
numite nunti sa se fi amanat, iar pentru un aspect actualizat, 
de aici vine salvarea; mai mult, daca vremea este cel putin 
racoroasa, aceste accesorii sunt binevenite.

M A N E C I  S T A T E M E N T

C A P E  s i  A C O P E R I T OA R E

Pronovias

Savannah Miller

una dintre cele mai importante rochii mireasa 
2021 scot in evidenta manecile, anumite case de 
moda acordandu-le o atentie speciala

cele mai importante si practice tendinte 
rochii de mireasa 2021 sunt reprezentate 

de cape si acoperitoare. 

Nr. 3

Nr. 4
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una dintre cele mai deosebite tendinte rochii mireasa 2021 
sunt pastelurile si se considera ca nuante ca roz, albastru, 

blush, vor castiga mult teren; dupa luni de blocaj, viitoarele 
mirese vor dori sa isi exprime spiritul aventuros, firea jucausa, 
fiecare va dori sa isi exprime individualitatea. Este o tendinta 
care va ajunge pana la domnisoarele de onoare, iar daca 
pastelurile nu exprima ceea ce simti, rochiile negre pentru un 
LOOK dramatic si high glamour reprezinta o optiune viabila si 
care castiga teren.

in general, viitoarele mirese se indreapta spre rochii 
clasice, de multe ori dantela fiind in prim plan! Doar 

ca este gresita ideea pe care multi o vehiculeaza si 
anume, aceea ca dantela are legatura cu vechile doamne 
prafuite; dantela este un detaliu clasic intr-adevar, 
dar romantic si in interpretari actuale foarte elegante, 
regasit la miresele boho, cele traditionale sau pe plaja. O 
tendinta rochii mireasa 2021 de luat serios in calcul!

PA S T E L

DA N T E L A  M O D E R N A

Hermione de Paula

Elbeth Gills

nuante ca roz, albastru, blush, vor castiga mult 
teren; dupa luni de blocaj, viitoarele mirese vor dori 

sa isi exprime spiritul aventuros, firea jucausa,

dantela este un detaliu clasic intr-adevar, dar romantic si 
in interpretari actuale foarte elegante, regasit la miresele 
boho, cele traditionale sau pe plaja

Nr. 5

Nr. 6
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fiecare dintre noi avem doza noastra de romantism si acest 
lucru va bucura viitoarele mirese, avand in vedere ca acesta 

se afla pe podiumul celor mai importante tendinte rochii 
mireasa 2021. Tendintele se indreapta catre intimitate si 
familiar, iar in momentul organizarii nuntilor se va tine cont 
si mai mult de mediul inconjurator, fara prea mult exces, la 
care adaugam si distantarea sociala; cu toate acestea, luxul este 
binevenit acolo unde este cazul. Talie inalta, volum si o silueta 
incantatoare.

cum  nuntile (in majoritate) se vor desfasura in sezonul calduros 
este de asteptat ca multe rochii de mireasa sa fie cat mai lejere, 

cu cat mai multa piele expusa; zona decolteului, la spate sau cu 
un picior descoperit. Fie ca avem rochii fara umeri pentru un 
LOOK indraznet, decolteu rotund pentru un LOOK feminin 
sau decolteu adanc pentru un aspect dramatic, orice optiune 
este binevenita. Iar daca ai de modificat rochia de mireasa deja 
cumparata, acest lucru nu este o sarcina foarte grea in multe din 
cazuri.

D E C O L T E U

R O M A N T I S M

Galia Lahav

Anna Giorgina

avem rochii fara umeri pentru un looK indraznet, 
decolteu rotund pentru un looK feminin sau decolteu 

adanc pentru un aspect dramatic

se va tine cont si mai mult de mediul 
inconjurator, fara prea mult exces, la care 
adaugam si distantarea sociala

Nr. 7

Nr. 8



CUMPARAREA 
ROCHIEI DE 

MIREASA IN NOUA 
NORMALITATE
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experienta adevarata in privinta alegerii rochiei de mireasa 
- aproape cea mai importanta parte dintr-o nunta, acum ori 
va trebui sa amani momentul, ori sa incerci sa gasesti rochia 
intr-un alt mod, online-ul fiind cea mai buna solutie. Poate 
fi o experienta anevoioasa, mai dificila decat sperai, dar 
trebuie sa tii cont ca este destul de greu pentru viitoarele 
mirese sa isi gaseasca rochia potrivita chiar si in conditii 
normale/ ideale. Dar, traim vremuri 
mai putin obisnuite in care trebuie 
sa ne adaptam, sa gasim solutiile 
ideale si de ce sa nu recunoastem 
- nu a fost niciodata mai usor ca 
acum sa cautam ceea ce dorim. 
Pandemia a grabit in multe cazuri 
procesul de digitalizare, i-a „obligat” 
pe ofertanti sa fie cat mai creativi si 
sa ofere solutii cat mai prietenoase 
clientilor.

Cum sa cauti ofertele ...

Cumparaturile in privinta 
rochiilor de mireasa pot fi extrem 
de placute si usor de facut de acasa. 
Trebuie sa cauti pe retelele de 
socializare conturile care te inspira, 
sa cauti designeri al caror stil este 
pe placul tau; si recomandarile 
prietenilor pot fi de folos. A urmari 
tendintele in acest domeniu este 
iarasi un lucru folositor, pentru 
a avea la nunta un LOOK cat se poate de actualizat si 
proaspat.

BLOCAJUL CREAT DE COVID-19

 
 

    
 

 

       aca  ai visat de mult timp la o

ne obliga sa cautam solutii inedite in aproape tot ce facem si in mod deosebit atunci cand ne-au cam fost incurcate planurile.

Dupa ce ti-ai facut o idee per ansamblu a ceea ce vrei, 
fa-ti o lista cu elementele indispensabile din punctul tau de 
vedere pentru o rochie de mireasa, fie ca vorbim de dantela, 
maneci, ornamente ca perle sau cristale, trena, samd. 
Trebuie sa fie ce iti place, ce iti doresti si ce te completeaza. 
Dupa ce lista este gata, trebuie sa gasesti cativa designeri 
sau magazine care se pliaza conform dorintelor tale in 

privinta rochiilor de mireasa. Si poti 
face acest lucru foarte bine online 
sau sa ceri sfatul unor persoane 
specializate.

Ai mari sanse sa nu gasesti rochia 
de mireasa dorita „la gata”, de aceea 
este bine sa faci aceasta cautare cu 
cateva luni inainte.

Incearca sa stabilesti o 
intalnire virtuala!

Pana cand lucrurile vor reintra 
intr-o oarecare normalitate, trebuie 
sa ne adaptam timpurilor si asa cum 
au facut-o cei care ofera produse 
si servicii, asa trebuie sa o facem 
si noi, consumatorii. In functie 
de cum s-au adaptat magazinele 
sau designerii care ne intereseaza, 
putem programa o intalnire virtuala 
in care sa vedem modelele de rochii 

disponibile, sa vorbim cu consultantii si sa gasim toate 
raspunsurile care ne intereseaza.
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Nu trebuie sa existe nicio teama in a 
ne exprima nelamuririle, ingrijorarile si 
tot ce ne framanta in privinta rochiei de 
mireasa, iar cei care virtual sunt in fata 
noastra sunt dornici sa ne ajute. O astfel 
de intalnire poate fi o experienta inedita 
pentru ambele parti, dar acest lucru nu 
trebuie sa ne opreasca in a avea un dialog 
onest si deschis.

Si DA, a achizitiona o rochie de 
mireasa nu este un lucru simplu, se poate 
transforma de multe ori intr-o experienta 
descurajanta, de aceea este bine sa 
dispunem de o anumita flexibilitate in 
a dialoga cu specialistii, de a le raspunde 
intrebarilor, pentru ca ei sa identifice exact elementele de 
care avem nevoie si nu in ultimul rand - bugetul in care 
trebuie sa ne incadram.

Ti-ai planificat deja data nuntii si nu au timp cei la 
care ai apelat sa iti realizeze rochia de mireasa? Ai doua 
posibilitati: aceea de a consulta un butic cu rochii de 
mireasa SH sau poti merge pe varianta inchirierii unei 
rochii de mireasa. Oricare din cele doua variante alegi, 
poti iesi castigata financiar, iar daca rochia de mireasa te 
completeaza si iti place, cu atat mai bine: ai scapat de multe 
drumuri si ai mai mult timp pentru tine si pentru alte 
detalii ale evenimentului.

Daca vezi o rochie de mireasa (sau mai multe!) si iti place 
foarte mult, cu siguranta ti-ai dori sa stii cum se simte 
materialul/ textura. Le-ai putea cere ofertantilor o mostra 
de material pe care sa ti-o trimita, lucru care te va ajuta si 
mai mult in luarea unei decizii asupra viitoarei rochii de 
mireasa.

Pasii finali

Daca ti-ai gasit rochia de mireasa mult visata, poate 
ai dori sa mai adaugi ceva, sa o personalizezi adaugand 
bretele, dantela, perle ... Discuta aceste detalii cu designerul 
sau cine le vinde pentru a vedea daca e posibil sa faci aceste 
modificari si cat te-ar costa ele.

Dupa ce ai „rezolvat” problema rochiei de mireasa, te 
poti gandi si la accesorii. Mediul online ofera multe site-uri 
care sunt specializate pe anumite nise, astfel ca vei putea 
gasi ceea ce iti doresti ce poate fi comandat cu usurinta si 
sa ai in timp util. Mai mult, cele mai multe buticuri care 
vand rochii de mireasa au si accesorii adecvate de vanzare, 
fie realizate de ei, fie ale partenerilor. Iar partea buna e ca 
le poti incerca/ proba si in multe cazuri, daca le-ai primit 
acasa, le poti proba si apoi returna daca ceva nu este ok. 

 
         A

chizitionarea unei rochii de mireasa SH sau inchirierea unei rochii de mireasa, pot fi  solutii de luat in calcul.
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cele mai cool
achizitii ale sezonului

top 
Detalii de stil cu Andreea Popescu

Cand vine vorba de un viitor shopping, este bine sa ne gandim din timp  de ce 
obiecte vestimentare mai avem nevoie, pentru garderoba noastra.

Recomandarea mea este sa facem achizitii vestimentare doar atunci cand este 
nevoie sau atunci cand  ne dorim o piesa care este in trend, in acest sezon.

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

Photo source: pinterest.com

T-shirt  lejer cu umeri 
proeminenti

Acest T-shirt, este foarte usor 
de integrat in vestimentatia 

unei persoane cu un stil 
city chic. Eu as opta pentru 

o varianta colorata cu o 
pereche de jeansi albi, 

deoarece este o tinuta ideala 
pentru vacanta.
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O piesa vestimentara  din 
satin

Recomand sa purtati in 
acest sezon, o piesa din satin 

pentru un efect glam.
Puteti opta pentru o rochie 

din satin sau un top din satin,  
cu o pereche de jeansi.

Topul

Aceasta piesa vestimentara 
este preferata mea, imi place 
sa-l 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.

Curea cu catarama

In acest an se pune foarte 
mult accent pe o silueta 
feminina, de aceea va 

recomand sa va achizitionati 
o curea.

In acest sezon, cureaua o 
puteti purta  la o rochie midi 
vaporoasa, sau la un sacou 
oversize, pentru o aparitie 

remarcabila.

Vesta

Imi place sa spun ca vesta 
este un element cheie in 

acest sezon.
Puteti opta pentru o varianta 

masculina sau o varianta 
oversize, pe care sa o purtati 
cu o pereche de pantaloni 

intr-o culoare neutra.

See you next time,
Andreea
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GABRIELLE BONHEUR 
“COCO” CHANEL este considerata 
una dintre cele mai mari creatoare de 
moda ale secolului XX.

Coco Chanel s-a nascut intr-o 
familie saraca. Tatal ei era vanzator 
ambulant, iar mama sa croitoreasa. 
Dupa moartea mamei sale, Gabrielle 
Chanel a petrecut sase ani in 
orfelinatul bisericii catolice “Abbaye 
d’Aubazine”, dupa care frecventeaza 
doi ani la colegiul Notre-Dame - la 
Moulins unde invata sa coase. 

La 18 ani apare in lumina 
reflectoarelor la cafeneaua “Moulins 
La Rotonde” in calitate de 
cantareata, unde clientii i-au dat 
numele “COCO”; in aceeasi perioada 
lucreaza si la un magazin de stofe la 
Maison Grampayre. 

La inceputul carierei sale, aceasta 
a creat palarii. Dupa cativa ani, 

a inceput sa deseneze haine; a 
inceput sa creeze genti, parfumuri, 
incaltaminte bicolora, bijuterii si 
ceasuri unisex. 

La 25 de ani, l-a cunoscut pe 
baronul Etienne Balsan, mostenitorul 
unei dinastii din industria textila. 
Coco devine amanta recunoscuta 
a baronului si se muta la una din 
proprietatile acestuia, acolo ea facand 
primii pasi in industria modei in 
calitate de creatoare de palarii.

In 1909, Coco deschide un 
magazin la parterul apartamentelor 
lui Balsan, in Paris. Proprietatea lui 
Balsan era locul de intalnire al elitei 
pariziene care a devenit clientela 
stilistei de palarii. Cu ocazia aceasta, 
l-a cunoscut pe Arthur Capel, care a 
recunoscut in ea un bun afacerist si a 
ajutat-o sa-si transfere afacerea in 21 
Rue Cambon din Paris.

In 1913 Coco Chanel deschide un 
alt magazin la Deauville, iar in 1915 
unul la Biarritz. 

In 1921 se lanseaza pe piata 
parfumurilor convinsa ca parfumurile 
pe baza de flori si mosc nu au viitor. 
Parfumurile apar in niste sticlute 
numerotate de la 1 la 5 si de la 20 
la 24. Stilista a ales doua parfumuri, 
dar pana la urma a ramas numarul 
5 caruia nu i-a schimbat numele. 
Numele “Chanel n°5” a fost un soc in 
acea epoca in care parfumurile aveau 
nume imaginare si fantastice, urmand 
ca in scurt timp sa devina cel mai 
vandut parfum din lume.

A facut si o colectie de accesorii 
pe care o completeaza in 1929, ce 
cuprinde pantofi, bijuterii, genti, 
curele si esarfe. O importanta 
deosebita o au bijuteriile frapante 
care au rolul de a contrasta cu rochiile 
(imbracamintea) minimaliste.

Scurt istoric Coco Chanel

Gabrielle “Coco “Chanel in 1920

f o t o  :  w i k i p e d i a
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In tot acest timp, colaboreaza cu 
teatrul pentru care creeaza diverse 
costume. Cele mai amintite piese 
pentru care a creat costume sunt 
“Le train blue” de Darius Milhaud 
si “Apollon Musagete” de Igor 
Stravinski.  In 1926 iese pe piata 
„petit noir”, mica rochie neagra 
considerata piesa cea mai importanta 
din istoria imbracamintei. 

Coco realiza tinute din materiale 
textile precum: tweed si jersey, iar 
tailleur-ul a devenit un must have in 
nuante precum: negru, alb, albastru 
inchis, gri si bej.

A revolutionat cu adevarat lumea 
modei introducand pantalonul in 
garderoba feminina, reusind sa creeze 
un nou stil de viata. Coco Chanel a 
fost una dintre primele femei care 
a imbracat o pereche de pantaloni. 
Principiile de baza ale creatoarei 
de moda au fost: comoditatea, 
constientizarea propriului corp, 
precum si masculinitatea combinata 
cu feminitatea. 

In 1932 lanseaza o linie de bijuterii 
bazata in principal pe diamante, 
realizata in colaborare cu contele 
Etienne de Beaumont si cu ducele 
Fulco de Ventura. In acel moment, 
Chanel a atins apogeul notorietatii 
sale, atelierele ei ofereau munca 
pentru 4000 de persoane, iar 
vanzarile hainelor sale au ajuns la 
circa 28.000 de modele pe an. 

In 1939 izbucneste cel de-al doilea 
Razboi Mondial, motiv pentru 
care Chanel isi inchide  atelierul 

si isi concediaza toti angajatii din 
Rue Cambon, lasand in viata doar 
activitatea parfumurilor. Dupa razboi 
stilista este acuzata de o colaborare 
cu nazistii si din aceasta cauza, ea 
prefera sa se retraga in Elvetia si vinde 
toate drepturile marcii lui Pierre 
Wertheimer.

Publicatia Time a considerat-o una 
dintre cele mai influente femei ale 
secolului XX.

Chanel are 70 de ani cand decide sa 
reia afacerea in 1953. Il descopera pe 
tanarul stilist Christian Dior care a 
pus monopol in scena modei din acea 
vreme. Revine in afaceri cu Pierre iar 
pe 5 februarie 1954, in Rue Cambon 
21, prezinta o noua colectie bazata 
pe stilul anilor ‘20. Presa nu ii este de 
mare ajutor, prezentandu-i colectia 
drept un mare esec. In realitate, 

criticii nu o intelegeau. Si anii ‘70 au 
continuat sa readuca elemente din 
moda anilor ‘20, dar in 1954 doar 
Gabrielle Coco Chanel era constienta 
de acest fapt. Cu ajutorul presei 
americane, stilista a revenit in numai 
doua sezoane creand o capodopera: 
“tailleur”-ul. 

In 10 ianuarie 1971, Gabrielle 
Chanel moare la varsta de 87 de ani, 
intr-o duminica, in apartamentul ei 
din Hotel Ritz din Paris. 

Dupa moartea ei, preiau conducerea 
Yvonne Dudel, Jean Cazaubon si 
Philippe Guibourge. Marca Chanel 
este una din cele mai recunoscute 
marci din lumea modei. In prezent, 
casa de moda este pe mana lui Alain 
Wertheimer si Gerard Wertheimer, 
nepotii lui Pierre Wertheimer, 
partener de afaceri cu Chanel.

Coco Chanel in 1970

A revolutionat cu adevarat lumea modei introducand pantalonul 

in garderoba feminina, ... 
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Moda poate fi vazuta ca un 

joc de identitate si iti dai 

seama de acest lucru cand nu 

mai exista, ...
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Si pentru multe dintre noi care ori si-au pierdut locul de munca, 
ori s-au reorientat sau lucreaza de acasa, aceasta moda in care domina 
pijamalele, piesele vestimentare sport, papucii, inca dicteaza LOOK-ul 
zilnic. De cealalta parte, pentru cei care merg la serviciu, timpul parca a 
stat in loc, asta daca s-au aliniat tendintei generale de a cheltui cu masura 
pe haine; aceleasi haine in garderoba din perioada martie-aprilie, cu mici 
insertii de piese de vara noi. Pentru iesitul in apropierea locuintei, o 
pereche de blugi in combinatie cu tricouri si bluzite pe care le schimbi 
dupa starea de spirit, ar fi de ajuns.

Daca in garderoba ta crezi ca se afla piese, accesorii care pot fi folosite, 
mai ales ca din punct de vedere calendaristic suntem in toamna, poate 
ca nu ar fi o idee gresita sa le scoti, sa le scuturi de praf si sa le integrezi 
in tinutele tale. Exista posibilitatea ca, nevazandu-ti hainele/ accesoriile 
de ceva timp, sa ai impresia ca le-ai achizitionat cu ani in urma, in alta 
epoca, dar nu iti face probleme, pentru ca poti reveni oricand la normal! 
Iar daca nici nu a fost necesar sa iesi sau ai stat mai mult singura, poate 
ca nici nu prea ti-a pasat de cum arati! Cand iti cumperi haine, o faci sa 
iti stea tie bine, sa te completeze, sa te ajute sa iti conturezi stilul si sa 
transmiti ceva modei si celor din jur, fie ca vorbim de incredere, seductie, 
joaca. Moda poate fi vazuta ca un joc de identitate si iti dai seama de 
acest lucru cand nu mai exista, in cazul de fata datorita pandemiei. Iar a 
te imbraca intr-un anume mod pentru ca nimeni sa nu te admire sau sa 
nu existe o discutie despre outfit, iarasi nu are farmec!

De multe ori, anumite haine, accesorii sau outfit-uri sunt asociate 
cu momentele frumoase petrecute in preajma unor oameni deosebiti, 
clipe memorabile, petreceri de neuitat. Din nefericire, pentru anumite 
persoane, a nu se mai imbraca, a nu mai fi la moda, poate reprezenta 
o experienta destul de dureroasa. Dar cum lucrurile ar trebui sa se 
linisteasca si sa intre in normalitate, putem privi totul intr-o nota mai 
relaxata si mai optimista. Poti fi chiar coplesita de emotie atunci cand te 
vezi fata in fata cu libertatea si bucuriile oferite de piesele vestimentare!

Sa ne bucuram ca putem fi iarasi noi insine, sa ne manifestam 
entuziasmul ca vechea noastra prietena - moda ne-a asteptat si ca 
vom putea petrece clipe de neuitat impreuna, chiar daca lucrurile s-au 
schimbat si pot fi diferite in viitor!

oda in timpul 

pandemiei poate ca 

nici nu ar mai trebui 

sa fie considerata parte a acestei 

mari industrii, dat fiind faptul 

ca simplitatea garderobei este 

cea care ne-a guvernat viata in 

perioada de izolare.

MODA PERSONALA
pe timp de pandemie

m
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entru a te simti excelent, indiferent de form
a corpului!

F L O R A L

O rochie sau o fusta maxi florala dintr-un material vaporos 
este perfecta pentru aceasta perioada! O esarfa sau o centura lata 

usoara iti contureaza formele sau chiar poti renunta la ea daca esti 
mai plinuta, doar ca, in acest caz, trebuie sa completezi cu accesorii 

(sandalute cu toc, palarie) care sa iti ofere inaltime/ suplete.
In aceeasi categorie intra si pantalonii florali largi, usori, ideali 
daca ai coapsele mai mari. Combina-i cu un top care intra in 

pantaloni!

Pantalonii florali lejeri in 
combinatie cu un top - varianta 

ideala daca ai coapse mari!

K A F T A N U L

Kaftanul te poate face sa te simti 
cumva fara forma, dar sunt perfecte 
indiferent de ceea ce faci. Daca ai un 

elastic la mijloc sau un cordon, talia iti 
este frumos definita. Daca iti faci vacanta 

putin mai tarziu, e perfect pe plaja in 
combinatie cu un costum de baie!

V O L A N A S E

Daca esti in cautarea unor solutii 
pentru imbunatatirea aspectului din 
zona pieptului, detalii ca volanase fac 

minuni prin adaugarea de volum 
extra. Daca ai pieptul generos, 

evita astfel de ornamente!
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S T I L U L  B O H O

Pentru un LOOK romantic si clasic si 
daca nu vrei sa-ti arati mainile, stilul boho 
este cea mai potrivita optiune! Manecile 
sunt usoare, plutitoare, nu foarte stranse 

si acopera mainile, exact ceea ce iti 
doresti.

F U S T A  D E N I M

Daca e inca prea cald pentru blugi, incearca 
o fusta din denim! Fusta creion formeaza curbe 

ale corpului care te avantajeaza, iar tesatura 
solida tine totul la un loc. Iar daca forma 

corpului nu reprezinta o problema, o fusta 
mini si un top lejer reprezinta cea mai 

practica combinatie!

Fusta creion formeaza curbe ale corpului 
care te avantajeaza, iar tesatura solida tine 

totul la un loc ...

VREM SA-TI CUNOASTEM STILUL!
Daca ai o tinuta interesanta, trimite-ne cea mai buna 

fotografie pentru a aparea in revista noastra!
Povesteste-ne care este stilul tau, ce ai urmarit in LOOK-ul 

respectiv si noi te vom publica!

Trimite ACUM un email la redactia@famost.ro!



62  www.famost.ro  septembrie 2020

M o d a

Daca rochia stralucitoare 
este una lunga, o poseta 
transparenta de dimensiuni 
medii iti ofera un LOOK 
foarte chic!

Rochia lunga si 
stralucitoare iti avantajeaza 
silueta, de aceea, nu sunt 
necesare tocuri foarte 
inalte si ascutite. Daca nici 
nu iubesti tocurile inalte, 
platformele reprezinta 
exact ce trebuie, o nuanta 
gold fiind mai mult decat 
potrivita, dar nu este o 
necesitate! Depinde de 
culoare rochiei si de ce nu, 
de stare!

Cand porti o rochie 
stralucitoare, te-ai 
indrepta catre un LOOK 
per ansamblu clasic. Dar, 
daca rochia este lunga, un 
decolteu adanc in V si/sau 
umeri goi sau cu bretele 
subtiri poate fi exact ce 
ai nevoie. Iar daca ti se 
vede si piciorul putin (mai 
mult) este si mai bine!

Daca urmeaza sa petreci 
o noapte lunga (atat cat 
permite situatia actuala) 
confortul este tot ce ai 
nevoie. In acest caz, rochia 
stralucitoare ar trebui sa iti 
complimenteze corpul de 
la jumatate in sus, iar mai 
jos - sa le ofere lejeritate 
picioarelor.

Ai fi tentata si adaugi 
niste accesorii care sa iti 
completeze LOOK-ul, dar 
o pereche de cercei mari si 
rotunzi - complementara 
culorii rochiei este 
indeajuns.

Sugestii utile pe care are 
trebui sa le iei in considerare.

I N T R - U N  M O D  M I N I M A L I S T
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Investeste in clasice!

Cel mai bun lucru pe care il poti 
face pentru ca dulapul tau sa se 
pastreze intr-o nota mereu actualizata 
este acela de a avea piese care au 
demonstrat de atatea ori ca trec testul 
timpului. Acest lucru nu inseamna 
ca trebuie sa renunti sa urmaresti 
tendintele, doar ca trebuie sa te 
concentrezi pe piese clasice. Si vorbim 
de un blazer boyfriend, o rochie 
neagra, o pereche de pantofi/ balerini 
negri sau o pereche de jeansi scurti.

Tesaturi de sezon

Poate nu ai  luat in calcul serios 
asta, dar stii deja ca anumite 
materiale nu se potrivesc anotimpului 
calduros (catifeaua) si viceversa. Daca 
vei tine cont de acest lucru si iti vei 
ajusta logic piesele vestimentare, vei 
putea mult mai usor sa iti gestionezi 
piesele vestimentare si combinatiile 
dintre ele.

Daca te simti des blocata cand esti fata in fata cu 
propria garderoba, poti lua in calcul urmatoarele 
sugestii pentru un stil atemporal!

Accesorii

Te uiti atent in garderoba ta si nu 
vezi vreun minus, dar parca ti-ai dori 
ceva nou, simti nevoia unei schimbari 
... cu toate astea, nu este necesar sa 
actualizezi totul! O buna solutie este 
investirea in cateva accesorii, fie ca 
vorbim de cercei boho, esarfa, curea 
sau o palarie! O curea pusa acolo 
unde trebuie, o palarie sau o pereche 
de pantofi eleganti, pot transforma 
o tinuta aparent banala, intr-una 
energica sau eleganta.

O GARDEROBA ATEMPORALA
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este colectia capsula lansata de brandul romanesc IE 
Clothing si inspirata din portul traditional romanesc.
 O noua colectie a fost lansata de brandul IE Clothing, 
sub semnatura cofondatoarelor Iulia Ghenea si Emilia 
Tudoran, absolvente ale Universitatii de Arta din 
Bucuresti;
 Colectia LinIE propune o abordare diferita fata 
de cea cu care brandul si-a obisnuit deja clientii, 
punand in valoare elementele traditionale prin creatii 
vestimentare in culori vii, vibrante sau pastelate, cu un 
impact vizual puternic;
 Toate piesele sunt lucrate manual, calitatea produselor 
fiind observata in finisajele meticulos realizate cu 
broderii sofisticate si insertii de perle;
 Brandul IE Clothing este prezent pe piata de design 
vestimentar de peste 6 ani.

LiniE

Bucuresti, 5 August 2020

IE Clothing, brandul vestimentar romanesc construit de 
Iulia Ghenea si Emilia Tudoran, lanseaza in luna aceasta o noua 
colectie capsula cu piese inspirate din elemente traditionale de 
design din diferite regiuni, precum Vrancea, Oas si Maramures. 
Pana in prezent, IE Clothing a lansat 6 colectii inedite, ale 
caror piese vestimentare inspira eleganta si rafinament, 
pastrand totodata aerul traditional de altadata.

M o d a
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Acest proiect de suflet este modalitatea noastra de a nu lasa o 
identitate unica si valoroasa, a unui popor, a neamului nostru, 

sa piara. Incercam prin viziunea noastra sa readucem in 
garderoba sexului frumos, piese vestimentare unice, parfumate cu 
eleganta si accesorizate cu o feminitate incurabila, dar pastrand 

un aer de traditie reincarnata.

Brandul IE Clothing a luat nastere din pasiunea comuna pentru 
moda si dragostea pentru traditii celor doua absolvente ale 
Universitatii Nationale de Arta din Bucuresti. Pasiunea pentru moda 
si traditie a inceput inca din copilarie, Iulia crescand intr-o familie 
care isi desfasura activitatea in domeniul confectiilor, in timp ce 
Emilia a mostenit talentul, pasiunea pentru desen si dorinta de a 
cunoaste universul creatiei de la bunicul ei.

ne-a povestit Iulia Ghenea, Cofondator IE Clothing.

Noua colectie, LinIE, a fost 
conceputa pornind de la zone de 
inspiratie din diferite regiuni, 
unde s-au adaugat unele dintre 
cele mai importante valori ale 
brandului, precum dragostea 
pentru traditie, unicitatea si 
calitatea superioara a produselor. 
Ceea ce o diferentiaza de 
celelalte colectii poate fi 
vizibil in linia cromatica, prin 
renuntarea la nuantele neutre si 
inlocuirea acestora cu o paleta 
larga de culori care cuprinde 
atat nuantele pastel, cat si pe 
cele puternice si electrizante.
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Colectia LinIE a venit din dorinta de a da 
putina culoare proiectului. LinIE reprezinta 

o colectie capsula cu cateva piese-vedeta 
ale brandului transpuse in culori pastel 

pentru femeile romantice si visatoare, dar si 
culori puternice pentru femeile indraznete si 
nonconformiste. LinIE reprezinta o trecere 

lina = Lin, a noastra = IE, de la monocromia 
initiala, la pastel si pana la culoare vibranta.

a declarat Iulia Ghenea,
Cofondator IE Clothing.

Noua colectie a fost realizata cu atentie de 
echipa din spatele brandului IE Clothing, care 
isi doreste sa ofere clientelor o experienta unica, 
moderna si autentica. Accesorizarea pieselor 
vestimentare presupune zeci de ore de munca 
meticuloasa, totul fiind dus la rang de arta.
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Atunci cand vorbim de margele, perle si 
accesorizare, ne referim la dorinta echipei 
noastre de a livra calitate. Daca trebuie sa 
calculam fiecare pas in parte in realizarea 

unei piese vestimentare, incepem cu 
realizarea tiparului, fie el standard sau 
realizat pe masurile clientului, urmat de 

croirea materialului cu atentia necesara la 
rezervele lasate sau lungimile stabilite. Un 

alt pas important in calitatea produsului este 
realizarea finisajelor la standarde inalte, urmat 

de o accesorizare meticuloasa si abia apoi 
manualitatea, pasiunea si rabdarea de care dau 

dovada oamenii talentati si bine antrenati.

ne-a marturisit Emilia Tudoran,
cofondator IE Clothing.

Colectia LinIE este si a fost o provocare, 
intrucat abordarea cromatica este cu totul noua. 
Totusi, tinand cont ca povestea brandului IE 
Clothing inca se scrie, LinIE are sanse foarte mari 
sa depaseasca asteptarile si sa devina o colectie 
capsula de succes.

Produsele colectiei sunt deja disponibile pe 
site-ul oficial https://ie-clothing.com, precum si 
in showroom, loc unde clientii se pot bucura de 
experienta achizitionarii unor piese personalizate, 
facute in functie de gusturile si dimensiunile lor.
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4 LOOK-URI STYLISH
din filme

Daca esti in cautarea unui LOOK inedit sau vrei sa afli reteta 
unei tinute foarte stylish, filmele reprezinta o sursa buna de 
inspiratie. Cu siguranta ai intalnit un personaj de film atat 
de stylish si puternic, incat ti-ai schimbat viziunea asupra 
modului in care vrei sa arati. Parasesti cinematograful 
mergand ca el. Timp de o ora, sau doua, ai fost el...

T e x t  :  A L I N  T E M E L I E S C U
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LOCOTENENTUL BULLITT (1968)
     

STEVE MCQUEEN este cel mai apreciat style icon - un 
exemplu atemportal de masculinitate. Greu de ales un 
singur personaj din bogata filmografie a actorului, dar 
Bullitt este probabil cel mai cunoscut la capitolul stil. 
Daca nu esti de parere ca sacoul din tweed poate arata 
cool si masculin fara prea mult efort, inseamna ca nu ai 
vazut acest film. Sacoul in cauza este de culoare maro 
inchis, dar poti opta pentru un gri ca alternativa mai 
moderna. Ceea ce face ca sacoul maro din tweed sa fie 
stylish este asortarea cu maleta bleumarin. Pantalonii 
reiati slim fit si botinele din piele intoarsa completeaza 
tinuta. Fiecare item din acest outfit are o textura 
diferita - asta ar putea face parte din motivul pentru 
care femeile il  doresc la fel de mult pe cat barbatii vor 
sa fie acest personaj. Intregeste LOOK-ul adaugand un 
trenci camel, ochelari de soare, un ceas argintiu si nu in 
ultimul rand atittudine!

TALENTATUL DOMN RIPLEY 
(1999)
     

Indiferent ca il  vezi in halat, la costum sau 
intr-o camasa descheiata asortata cu pantaloni 
albi lejeri, DICKIE GREENLEAF este o aparitie. 
Acesta este un barbat care isi permite sa observe 
lucrurile fine din viata, fie ca este vorba de ceva 
care se iveste doar o data sau o femeie frumoasa, 
dar atitudinea si increderea sunt lucrurile cu 
care reuseste sa atraga atentia asupra LOOK-ului 
sau de „vacanta”. Din moment ce Ripley arata 
neobisnuit de formal in costume, Dickie merge 
catre o zona usor neglijenta si caracteristica, care 
este mult mai potrivita pentru actiunea filmului 
(litoralul italian). Pentru a te inspira din LOOK-
urile lui Dickie, trebuie sa te gandesti la culori 
deschise si calde precum roz si crem, la cravate in 
dungi, tricouri mulate pe corp si camasi cu maneca 
scurta. Cateva dintre aceste camasi au modelul 
clasic din anii ‘50 in dungi verticale. LOOK-ul 
varatic continua cu pantaloni chinos, pantaloni 
scurti cu imprimeu sau pastelati, shorts pentru 
plaja si pantofi de vapor.

PENTRU A 

TE INSPIRA 

DIN LOOK-

URILE LUI 

DICKIE, 

TREBUIE 

SA TE 

GANDESTI 

LA CULORI 

DESCHISE 

SI CALDE 

PRECUM 

ROZ SI 

CREM, LA 

CRAVATE 

IN DUNGI, 

TRICOURI 

MULATE 

PE CORP SI 

CAMASI CU 

MANECA 

SCURTA.

CEEA CE FACE CA 

SACOUL MARO 

DIN TWEED SA 

FIE STYLISH 

ESTE ASORTAREA 

CU MALETA 

BLEUMARIN.



70  www.famost.ro  septembrie 2020

M o d a

MARELE GATSBY (2013)
   
Actorul AMITABH BACHCHAN care il  interpreteaza pe Meyer 

Wolfsheim este considerat unul din cele mai mari staruri al industriei 
de film indiene. Acest rol episodic ramane popular in viziunea 
publicului, atat pentru interpretarea actorului, cat si pentru LOOK-
ul sau spilcuit. Umerii accentuati ai sacoului cu tenta bleu, reverele 
ascutite si cravata fac ca personajul Meyer Wolfsheim sa arate 

extrem de impresionant si puternic. Palaria in nuanta aia subtila de 
bej rezoneaza cu barba sa alba si aduce parca si mai mult contrast 
in tinuta. Cravata, batista de buzunar si panglica palariei, toate in 
rosu cu imprimeuri diferite, sunt un exemplu excelent de accesorii 
care se armonizeaza fara a se potrivi.  Aceasta culoare adauga mai 
multa caldura costumului gri deschis. Nuanta de rosu inchis arata 
fantastic pe barbatii cu tenul inchis. Si in sfarsit...  „dintii” care au 
impact major in LOOK-ul acestui barbat si care transmit un mesaj. 
El poarta molarii  umani pe post de butoni la mansete si unul ca 
accesoriu de cravata. Acesta este un LOOK flamboiant, puternic, care 
defineste oarecum personalitatea si te face remarcat in multime.

OMUL DE OTEL/ RAZBUNATORII
   

Ceea ce este de apreciat la faimosul TONY STARK 
este faptul ca nu se teme sa stapaneasca tot ce poarta. 
Tony este un barbat plin de contraste, iar cele din 
vestimentatia sa au tendinta de a fi  bine puse la punct. 
El prefera costumele negre sau gri carbune cu camasi 
albe - obisnuia sa poarte camasile rosii caracteristice 
„omului de otel” in primele filme, dar pe masura ce eroul 
s-a maturizat, culoarea semnatura ce inspira energie si 
putere este regasita in doze mai mici printr-o cravata 
sau batista de buzunar. Un alt lucru demn de observat 
sunt reverele ascutite la sacou atunci cand poarta 
un costum, un detaliu care avantajeaza orice barbat. 
Nimic gresit in a avea un stil propriu semnatura la orice 
costum. Iar camasa alba si gulerul cu varfurile cat mai 
indepartate, mentin formalitatea costumul inchis la 
culoare. Atunci cand poarta o camasa mai inchisa la 
culoare, iese la iveala un LOOK monocromatic, dar nu 
va fi la fel de formal ca atunci cand exista un contrast 
cu o camasa alba.

UN ALT 

LUCRU DEMN 

DE OBSERVAT 

SUNT 

REVERELE 

ASCUTITE 

LA SACOU 

ATUNCI CAND 

POARTA UN 

COSTUM, 

UN DETALIU 

CARE 

AVANTAJEAZA 

ORICE 

BARBAT. 

UMERII 

ACCENTUATI AI 

SACOULUI CU 

TENTA BLEU, 

REVERELE 

ASCUTITE SI 

CRAVATA FAC 

CA PERSONAJUL 

MEYER 

WOLFSHEIM 

SA ARATE 

EXTREM DE 

IMPRESIONANT SI 

PUTERNIC. 



W h i t e  J a c k e t
o n e  o f  t h e  b e s t  o p t i o n

f o r  b u s i n e s s  c a s u a l  at t i r e

MISTER COLLECTION AUTUMN 2020

Vest imentat ie  :  MAGAZIN  MISTER  |  S ty l ing  :  G INA CODRESCU |  Mode l  :  AL IN  T .  |  Foto  :  FAMOST
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S t y l i s h  o u t f i t s  g u y s
t o  w e a r  i n  a  c a s u a l  o f f i c e
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Fo r  a  n i g h t  o u t
B l a c k  S h i r t  c o m b i n at i o n 

o u t f i t  f o r  m e n
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N av y - B l u e  b u s i n e s s  s u i t

D a r k  g r e e n  s u i t  i s  a n 
e x t r e m e l y  e l e g a n t  c o l o r
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T h i s  s u i t  i s  f i n e
a n d  y o u  l o o k  j u s t  d a n d y  i n  i t !
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Rock

the kaftan!

Text & Model : ALIN TEMELIESCU

Foto : FAMOST

#outfitofthemonth
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In moda, trendurile vin, pleaca 
si (poate) se reintorc, dar mereu 
reinterpretate. Asta s-a intamplat 

si cu piesele vestimentare de inspiratie 
orientala „acoperite” o vreme de uitare. 
Reinterpretarea lor este o provocare 
constanta careia marii designeri nu ii 
pot rezista. Este vorba despre kaftanul 
tip tunica, care la origini, era purtata 
doar de persoanele de rang inalt. Oferind 
lejeritate in miscare datorita croielii 
largi, kaftanul te va lasa sa respiri chiar 
si atunci cand afara sunt peste 30 de 
grade. Daca te-ai hotarat sa „lupti” cu 
indrazneala in „revolutia stilului” si sa 
aduci o schimbare fulminanta prin care sa 
iti exprimi personalitatea, alege un kaftan 
alb din bumbac. Un outfit de inspiratie 
orientala nu poate fi complet fara o 
palarie, un accesoriu mereu trendy, care 
va capta cu siguranta toate privirile, cu 
atat mai mult cu cat se apropie de modul 
rebel, „hipsteresc“ de a o purta. Incearca 
si tu acest item care a luat cu asalt moda, 
desi nu pare prea comod sau usor de 
purtat.

Tschuss!
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OUTFIT

Hat : H&M
Kaftan : ASOS Design
Trousers : Bershka
Shoes : Pull&Bear
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Toti copiii Romaniei si ai Republicii Moldova au fost premiati in 
cadrul WCOPA Virtual 2020.

F E L I C I T A R I  C O P I I ,  P A R I N T I ,  P R O F E S O R I !

Incepem cu faptul ca Editia a 24-a a concursului World 
Championships of Performing Arts din SUA, California s-a 
desfasurat on-line anul acesta datorita pandemiei. Romanii nostri au 
adus in tara 89 de medalii.

Directorul National Iolanda Deca, coregraf Paula Mitru, 
Alina Bolboasa, profesor de canto si scouter oficial, 
manager  de modele si impresariat artistic Beatrice Lianda 
Dinu au facut parte din realizarea visului unor copii 
frumosi si talentati ai Romaniei. Astfel, editia din 2020 s-a 
desfasurat VIRTUAL, insa jurizarea copiilor s-a efectuat tot 
in USA de personalitati importante din lumea artistica.

Echipa Romaniei in cadrul concursului World 
Championships of Performing Arts virtual 2020 
USA, a avut un numar de 36 de participanti, 3 trupe de dans si 
doua grupuri vocale. Toti acestia au fost castigatori la diferire 
sectiuni ca: voce, instrument, actorie, dans, modelling, fiind 
premiati cu 89 de medalii, dintre care 24 de aur, 41 de argint 
si 24 de bronz. Dupa numarul de medalii de aur, ne situam pe 
locul 4 dintr-un numar de 64 de tari! O mare realizare daca ne 
gandim ca au fost peste 3500 de momente din intreaga lume! 
Mandri  de toti copiii selectati sa ne reprezinte tara!

COPIII ROMANIEI
la WCOPA



81  www.famost.ro  septembrie 2020

LUISA a fost o noua provocare pentru Beatrice Lianda, Scouter de 
modele si impresariat artistic, dar si Scouter oficial al World Champions of 
Performing Arts USA.

Drumul micutei modele a inceput cu 1 an in urma, iar evolutia ei a fost 
una spectaculoasa. Pentru ca frumusetea vine la pachet cu telentul, Luisa 
imbina cu succes ambele activitati. Astfel, ea a acumulat premii importante 
atat la sectiunea de modelling, cat si la cea de canto, obtinand premii 
importante, titluri si multe grand prix-uri.

Managerul ei ne-a dezvaluit ca Luisa este un copil implicat, talentat, 
perseverent si ambitios. Portofoliul  ei, imaginea si realizarile, au fost 
cladite pas cu pas.

LUISA este unul dintre copiii talentati ai Romaniei care 
vor demonstra ca frumusetea si talentul sunt calitati 
definitorii.

De curand, a participat la World Champions of 
Performing Arts USA - cel mai important concurs de 
frumusete si talent din lume jurizat de artisti importanti 
din lumea artistica americana. Concursul a fost virtual in 
acest an, insa jurizarea a fost realizata in USA.

Luisa la numai 8 ani, a reusit sa obtina medalia de argint 
la vocal si Bronz la Modelling, premii extrem de importante 
tinand cont de faptul ca au fost tari care nu au obtinut nicio 
medalie! Dincolo de toate aceste rezultate, regasim un copil 
bland, de ale carei performante vom mai auzi.

Descoperita de Beatrice Lianda si o prezenta constanta in 
evenimentele si comunitatea Beatrice Models, Luisa merge 
mai departe, concurand de data aceasta la un CONCURS italian Bellezza 
in Cita, de la care se asteapta rezultatele.

La Concursul virtual Sotto delle Stele, a primit un atestat de merit si o 
invitatie de participare la Sanremo Junior 2021.

Pasii ii sunt indrumati catre rezultate de exceptie! Fie ca eate vorba 
despre modelling sau canto, Luisa are un palmares impresionant de premii 
nationale si internationale!

Unul dintre copii care vor duce numele Romaniei mai departe!

SUCCESUL la 8 ANI

Felicitari si succes!
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TIMEEA ANISIA - PAPUSA de la WCOPA

Modelul Timeea Anisia scrie o noua 
fila de istorie! Dupa ce a castigat 

nenumarate premii nationale si internationale, 
grand prix-uri, papusa de la World Champions 
of Performing Arts USA, obtine medalia de 
aur la categoria modelling, fiind jurizata de 
personalitati marcante din industria americana 
si cucerindu-i pe acestia cu chipul sau angelic.
A REPREZENTAT CU MANDRIE 
ROMANIA SI ECHIPA DIN CARE FACE 
PARTE - Beatrice Models.

Nu doar chipul insa este singura sa calitate! 
Este pasionata de muzica si a performat 
in varianta virtuala pentru acelasi concurs 
mentionat mai sus, obtinand la categoria 
vocal dar si la cea de grup alaturi de colectivul 
Meloritm, medalia de argint! Premii extrem de 
bune la toate categoriile! 

Frumusetea iata a vine la pachet si cu talent. 
Pasii i-au fost indrumati de mama sa care ii 
este si manager, dar si de profesoara de canto 
doamna dr Elena Nicolai care conduce grupul 
Meloritm.
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Timeea activeaza in domeniul modellingului de la varsta 
de 2 ani, iar de la 3 ani a intrat pe usa cursului de muzica. 
A alternat intre pian, chitara, voce, insa ultima a fost 
preferata. Cu o pauza de studii pentru liceu, a revenit in 
forta si cu mai multa pasiune si vointa. Astfel, in varianta 
virtuala a prezentat un moment vocal si coregrafic deosebit 
realizat intr-un timp foarte scurt. Medalia de argint la 
sectiunea vocal a adus mandria Romaniei la acest concurs 
considerat cel mai important concurs de frumusete si 
talent din lume WCOPA USA.

Dincolo de toate aceste rezultate, Timeea Anisia este 
modesta si in ciuda varstei isi pastreaza inocenta. Este deja 
un model cunoscut nu atat pentru nenunaratele titluri 
obtinute de la concursuri, ci pentru frumusetea ei cautata 
de multe branduri de haine, palarii, make-up, etc.

Timeea este imaginea unui brand italian, a unuia din 
Romania, ambasadorul concursului Italian Bellezza in 
cita, imaginea unei reviste si multe altele. Drumul sau spre 
succes nu a fost usor! 

Papusa vie de la WCOPA este pasionata si de desen, 
fiind eleva a liceului de Arhitectura. Imbina pasiunea 
pentru modelling si muzica cu desenul si arhitectura.

UNUL DINTRE COPII FRUMOSI SI TALENTATI care duc numele ROMANIEI peste hotare! Succes si la cat mai multe reusite!



O
Fi i  conectat cu FAMOST, or iunde te-ai  af la!

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

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

https://famost.ro/
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/
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Multumiri speciale Restaurant Acquarello si Hotel Jolie Apartments

Locatie : ACQUARELLO | Tinuta coperta 1 + foto 3 - DIANA BOLDEANU | Tinute foto 1, 2, 4, 5, coperta 2 - DIANA CARAMACI

Makeup : DIANA PAVEL | Hairstyle : JOE HAIRSTYLIST | Nails : MONICA DRAGAN | Foto : FAMOST

DANIELA SALA

este genul de persoana careia ii place sa se implice in numeroase activitati, nerenuntand sub nicio 
forma la oricare dintre ele. Cu diferente insesizabile, ii place tot ceea ce face si tot ce a realizat pana 
in momentul de fata, de la productie de film, la moda si jurnalism. Iar ambitiile sunt mari in ceea ce 
priveste viitorul.

Iubeste viata si familia, iubeste sa stie sa faca cat mai multe lucruri, sa aiba o imagine cat mai 
completa si de ansamblu atunci cand este implicata intr-un proiect. A realizat pana in momentul 
de fata doua scurtmetraje, dar vrea mai mult, iar cand vine vorba de multa munca, nu are nicio 
problema atat timp cat ii place ce face.

Colaboratoare apropiata a revistei Famost, avand doua rubrici permanente, deja de traditie - 
“Totul despre moda“ si “Personalitati de top“, Daniela Sala se afla pe coperta revistei noastre - 
editia septembrie 2020 si o avem si aici, intr-un frumos editorial, purtand creatiile vestimentare ale 
designerilor Diana Boldeanu si Diana Caramaci. Editorialul este insotit de un dialog onest, interesant 
despre viata, cariera, oameni si aspiratii.

Va invitam asadar, sa parcurgeti urmatoarele randuri si sa o cunoasteti mai bine pe Daniela, sa ii 
cunoasteti dorintele, ambitiile si gandurile!
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Buna, Daniela si bine ai revenit in 
paginile noastre! Spune-ne pentru 
inceput care sunt preocuparile tale in 
aceasta perioada pe plan profesional?

Bine v-am regasit! 

Am multe preocupari, activez in 
mai multe domenii si imi doresc sa fac 
cate ceva in fiecare arie. Pe partea 
cinematografica imi doresc sa realizez 
un mediu metraj sau lungmetraj, 
pe partea de fashion imi doresc sa 
organizez o noua editie a Festivalului 
Designerilor Din romania si sa scot o 
noua colectie de rochii, iar pe partea 
jurnalistica imi doresc sa am cat 
mai multe proiecte si sa intervievez 
cat mai multe persoane cu cariere 
impresionante. Vreau sa activez in 
fiecare domeniu din cele in care am 
studiat si sa o fac cat mai bine.

Intre timp, ai terminat si studiile 
de regie de film si TV. Care a fost 
scopul initial cand ai inceput aceasta 
facultate si am dori sa stim daca vei 
profesa in acest domeniu sau daca 
intentionezi cel putin sa ai tangente in 
aceasta directie. 

Mi-am dorit inca din liceu sa ma 
indrept spre cinematografie, insa nu 
eram sigura daca sa aleg regia de 
film sau actoria, astfel incat in cele 
din urma am ales regia de film ca si 
specializare si am incercat sa invat 
cat mai multe despre acest domeniu; 
mai mult, am facut si actorie la nivel 
de curs.

Activez in domeniu, am realizat 
pana acum scurtemtrajele „In umbra 
unui scenariu” si „Rochia de mireasa” 
si imi doresc sa trec la mediu metraje 
si lung metraje cat mai curand. Iubesc 
cinematografia si va fi mereu o 
prioritate pentru mine.

Ce ti-a ramas cel mai mult intiparit in 
minte din frumoasa perioda petrecuta 
in aceasta „lume a filmului”?

Zilele de filmare. Acolo ma simt „in 
lumea mea”. Desi este vorba despre 

o munca titanica, in zilele in care am 
filmare ma simt cel mai bine, nu simt 
deloc oboseala desi filmez cate 12-
15 ore. Este vorba despre o munca 
colosala pentru realizarea unui film, 
indeosebi daca esti si scenarist si 
regizor si director de casting si le 
faci pe toate, dar satisfactia este pe 
masura. 

Cu siguranta te-ai intersectat in 
timpul studiilor cu nume mari ale 
cinematografiei autohtone. Cine te-au 
impresionat cel mai mult sau cine ti-a 
ramas intiparit in minte, din diverse 
motive?

Am avut profesori cineasti precum 
Sabina PoP, Catrinel Danaiata, tuDor 
JurJiu, care sunt cu adevarat dedicati 
meseriei lor si mi-au impartasit multe 

informatii utile din acest domeniu fiind 
alaturi de mine. 

Am avut onoarea sa lucrez cu actrita 
eugenia Serban la scurtmetrajul „Rochia 
de mireasa”  de la care am invatat de 
asemenea foarte multe. Este o actrita cu 
o cariera impresionanta, total dedicata 
meseriei ei si o profesionista desavarsita, 
cu un caracter si o bunatate de nedescris.

Ce ti-a placut cel mai mult in cadrul 
acestor studii?

Mi-a placut foarte mult ca am avut 
onoarea sa invat de la specialisti din 
domeniu si ca am avut ocazia sa o 
am ca indrumatoare pe doamna 
regizor Sabina PoP, careia doresc sa ii 
multumesc pentru ca mi-a fost alaturi in 
tot drumul parcurs pana la finalizarea 
acestor studii. 
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Fiecare zi de curs a fost speciala 
deoarece aprofundam din ce in ce 
mai mult acest domeniu. Iubeam sa 
merg la cursuri si sa imi petrec pauzele 
in biblioteca, luand la rasfoit fiecare 
carte pusa la dispozitie despre acest 
domeniu.

Ai facut cateva filme de scurt metraj. 
Cum te simti cand esti in spatele 
camerelor video si regizezi/ gestionezi 
totul?  

Am realizat cele doua scurtmetraje 
mentionate mai devreme. Acolo ma 
simt „in lumea mea”; e greu sa descriu 
trairile pe care le am in acele zile de 
filmare. Iubesc tot ceea ce fac si fac 
totul cu pasiune si daruire si cred ca 
de asta ma simt extraordinar de bine. 

Ai avut sau ai un idol pe care il regasim 
in cinematografia autohtona, fie ca e 
din trecut sau actual?

Nu am idoli in general, insa apreciez 
mult regizori precum  FeDeriCo Fellini, 
emir KuSturiCa, anDrei tarKovSKi, 
ingmar bergman, Quentin tarantino, 
JameS Cameron.  Ii consider repere ale 
acestui domeniu.

Fiind in mijlocul artistilor, care simti ca 
este starea de spirit in acest domeniu si in 
ce directie se indreapta cinematografia 
romana?

Avem multi cineasti buni la noi in 
tara si o sa enumar cativa dintre ei: 
CriSti Puiu, tuDor JurJiu, Sabina PoP, 
CriStian mungiu. 

Sunt si multi tineri talentati care abia 

acum pasesc in domeniu, am vazut in 
grupa mea de la facultate potential in 
cativa dintre colegii mei.

Din pacate ce se intampla la momentul 
de fata cu domeniul cinematografiei 
este deplorabil. Sper din suflet ca 
domeniul cinematografiei sa fie mai 
apreciat la noi in tara si ca cineastii 
vor fi mai sprijiniti pentru a putea crea.

Ce se mai intampla cu „Festivalul 
Designerilor din Romania”? Nu s-a 
tinut in acest an din cauza pandemiei 
sau au existat alte motive?

Voi continua cu acest proiect. Trebuia 
sa fie in luna mai, dar din pacate 
pandemia nu ne-a lasat sa ducem 
proiectul mai departe. Sper insa ca 
totul sa revina la normal si sa reusesc 
sa organizez cat mai curand o noua 
editie.

Vei dori/ continua sa-l organizezi in 
continuare sau nu se mai afla pe lista 
prioritatilor?

Da. Categoric! Este unul dintre cele 
mai dragi proiecte ale mele si voi incerca 
sa il duc mai departe cat de mult voi 
putea!

Cum crezi ca vor evolua evenimentele 
si spectacolele de acest gen in 
continuare, avand in vedere situatia 
de fata?

Din pacate, cam toate evenimentele 
care sunt cu un numar mare de 
persoane au fost anulate, ori nu poti sa 
faci un spectacol sau un eveniment cu 
20 de persoane. Cine stie ce va urma 
sau cand va fi oprita aceasta pandemie. 

Am vazut ca s-au facut evenimente 
online, dar nu stiu ce sa zic de feedback-
ul participantilor si cat de ok sunt acestea. 
Din punctul meu de vedere, consider ca 
cel mai bine e sa le amanam pana cand 
aceasta pandemie va disparea si sa ne 
preocupam de sanatatea noastra.

Ai fost afectata pe plan profesional 
de aceasta pandemie? Ti-a incurcat 
anumite planuri, proiecte?

3
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Da. Cred ca am fost afectati cu 
totii, in toate domeniile. Trecem 
printr-o perioada grea. Urma sa 
fie umatoarea editie a Festivalului 
designerilor din Romania.

Ai urmat si cursuri de machiaj la o 
scoala de machiaj de renume. Ai 
facut aceste cursuri pentru tine, 
pentru a sti cum sa te machiezi 
sau intentionezi sa practici aceasta 
meserie? 

Trebuie sa recunosc ca nu stiam 
sa ma machiez deloc si imi doream 
de mult timp sa invat. Nici nu ma 
machiam in viata de zi cu zi, doar cu 
ruj. Am facut cursurile pentru mine, 
dar cand e nevoie voi machia si pe 
altcineva. Imi place sa machiez si 
ma bucur ca am putut sa invat de la 
mirela veSCan.  Machiajul este de 
asemenea o arta, poate de aceea 
m-a atras ...

Ce ti-a placut cel mai mult din ceea 
ce ai invatat in machiaj?

Sa descopar ca machiajul este o 
adevarata arta care reuseste sa faca 
minuni pe chipul uman. Am invatat 
foarte multe in cadrul cursului de 
machiaj si sunt fericita ca am avut 
onoarea sa invat de la cea mai buna 
in ale machiajului, mirela veSCan. 

Te-ai gandit sa imbini moda cu regia 
si machiajul pentru a da nastere unor 
proiecte interesante?

Da. M-am gandit de cateva ori 
insa nu am actionat inca in aceasta 
privinta. Cu siguranta o sa le pot 
imbina frumos cele trei arte si sunt 
fericita ca le-am aprofundat! <3 

Ti-a trecut prin minte sa te muti in 
alta tara si sa activezi acolo, avand 
in vedere ca la noi este dificil din 
toate punctele de vedere?

Din pacate da si spun din pacate 
pentru ca este trist sa vezi ca in 
tara noastra nu ne este apreciata 
munca la adevarata ei valoare si 

ca majoritatea pentru a reusi sunt 
nevoiti sa plece din tara mama. 
Cinematografia romaneasca nu 
trece prin cea mai buna perioada, 
iar noi, cineastii, de cele mai multe 
ori daca dorim sa realizam un film 
trebuie sa ne finantam proiectul. 
M-am gandit si ma gandesc, dar 
astept sa vad ce imi rezerva viitorul.

Cum arata o zi obisnuita din viata 
ta?

Ma trezesc, ma uit la stiri in timp 
ce mananc si apoi ma pregatesc sa 
imi incep activitatea ... 

Apoi ori merg la intalniri cu viitori 
colaboratori, ori am programata o 
filmare, ori stau acasa si scriu sau 
ma pregatesc pentru un nou proiect. 
Depinde de la zi la zi si cum mi-am 
organizat acea zi. Iar in timpul liber 
imi place sa ma plimb, sa ma relaxez 
si sa stau cu familia mea.

Stii multe lucruri sa faci, iti place 
sa te implici in multe activitati. 
In momentul de fata, din toate 
preocuparile tale, spre ce ti-ar fi mai 
usor sa te indrepti? Sa te axezi pe 
ceva anume?

Imi iubesc toate cele 3 specializari 
ale mele si nu as putea sa renunt la 
niciuna dintre ele. Desigur ca unele 
probabil in anumite momente au 
mai multa prioritate decat altele, 
insa toate ocupa un loc special 
in viata mea. Poate ca in prezent 
am activat mai mult in domeniul 
cinematografic.

Pana in momentul de fata, ai vreun 
mare regret in privinta carierei tale?

Nu am regrete pentru ca am facut 
tot ce credeam ca este ok pentru 
mine la momentul respectiv si daca 
ma uit in spate pot sa spun ca am 
evoluat frumos, curat si sunt mandra 
de tot ce am reusit sa fac pana in 
prezent. 

Un regret nu ar fi referitor la 

cariera mea, ci la faptul ca distanta 
m-a tinut departe de familia mea.

Care este acum cea mai mare 
dorinta a ta?

Sa realizez un film buuuun mediu 
metraj sau de ce nu, un lungmetraj! 
<3

Ce planuri ai in viitorul apropiat? 
Pregatesti ceva anume, astepti un 
moment potrivit?

Imi doresc sa fac un film mediu 
metraj sau lungmetraj. Pana acum 
am realizat doar scurtmetraje. 

Si imi doresc sa fac o noua editie 
a Festivalului Designerilor din 
Romania.

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

Multumesc si eu si mult succes in 
continuare cu revista! <3
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si-a inceput cariera la varsta de sapte ani cand era singurul copil din Romania angajat a 
unui post de radio, moderand propria emisiune la radio in direct, de 3 ore.

De asemenea, de la varsta de zece ani Ana a fost colaboratoarea ziarului „Concret”, 
unde a publicat o serie de articole saptamanale, care au ajuns mai tarziu sa fie publicate 
in prima sa carte „De la radio... in lumea povestilor pentru cei mari”. In timpul liceului, 
Ana Maria a initiat primul grup de teatru in limba franceza, grup care a participat la 
numeroase festivaluri, la nivel national si in strainatate. Ana Maria a scris teatru absurd 
in franceza, iar piesele sale au fost puse in scena la multe festivaluri locale din Romania. 
Jucand si scriind teatru, Ana a publicat prima sa carte la nivel international in 2012, 
scrisa in limba engleza, „Teatru absurd contemporan: Iubeste-ma, dar nu te indragosti”. 
In prezent Ana Maria este prezentatoarea emisiunii “Drumul catre noi“ - Canal 33.

PERSONALITATI de TOP 
cu  Daniela Sala

Interviu cu Ana Maria Ducuta

A N A  M A R I A  D U C U T A

O  C A R I E R A  D E  2 2  D E  A N I !



95  www.famost.ro  septembrie 2020

Buna ziua si bine ai venit in paginile 
Revistei Famost!

Bine te-am gasit, multumesc pentru 
invitatie.
La ce varsta ai pasit in lumina 
reflectoarelor? A fost greu sa te faci 
remarcata?

Nu a fost ceva ce mi-am propus. Sunt 
oameni care povestesc ca si-au dorit 
mereu sa fie celebri, stiau ca vor avea 
o meserie care sa implice o anumita 
expunere. Eu nu mi-am dorit asta, a 
fost ceva care a venit: mi-a placut sa 
vorbesc mereu despre ce simt (de fapt, 
uneori vorbesc prea mult dar sper eu, nu 
si fara rost?)) si am simtit mereu nevoia 
sa impartasesc cu ceilalti ce simt si ce 
gandesc. Si prin intermediul emisiunilor 
mele am putut face asta. 
Ce amintiri ai de la inceputul carierei 
tale? 

Imi aduc aminte de treptele infinite 
pe care le urcam in fiecare sambata si 
duminica ca sa merg sa fac emisiunea la 
Radio Campus. Stiu ca aveam o geaca 
foarte lunga (pentru ca imi e mereu 
frig) si mi se parea ca intru in alta 
lume. Ca plecam de acasa cineva si cand 
ajungeam acolo la radio in direct deveam 
nu altcineva, ci o versiune completa 
de-a mea. A fost o experimentare a 
identitatii mele care m-a ajutat enorm. 
Aveam mereu invitati copii, faceam 
concursuri si dadeam premii reviste sau 
bilete la teatru. Era o nebunie sa gasesti 
sponsori pentru emisiune, cumva eram 
responsabila pentru ce se intampla, chiar 
daca primeam ajutor si mama ma ajuta 
enorm. Au fost momente cand eu eram si 
in regie si la microfon pentru ca nu venea 
nimeni sa deschida radioul duminica 
(asta cand eram in liceu). Presiunea cand 
esti in direct e mare, dar asta face ca totul 
sa fie mai frumos, totul curge fara vreun 
plan prestabilit.
Ce amintiri ai de la prima ta 
transmisiune in direct?

Mi-a placut foarte mult, nu intelegeam 
neaparat ca eu sunt auzita de atat de 
multi oameni, eu eram bucuroasa de ceea 
ce faceam si doar asta conta.

Ce a insemnat pentru tine primul 
format de emisiune pe care l-ai 
moderat?

A insemnat foarte mult, pentru ca am 
invatat sa fiu disciplinata. Disciplina este 
un aspect esential pentru orice vrei sa 
faci in viata, si cu cat vine mai devreme 
si mai natural, cu atat mai bine. Stiam 
ca trebuie sa-mi fac lectiile seara in 
weekend, pentru ca diminetile eram la 
radio. 
Cine te-a indrumat in cariera ta pe care 
ai inceput-o la 7 ani?

Mama mea. Cine ma indruma si acum, 
farul meu calauzitor si ingerul meu 
pazitor. Orice, oricand, oricat, e acolo 
pentru mine. Si reciproca e valabila.
La 7 ani ai avut prima emisiune de 
radio in direct, de 3 ore, sambata si 
duminica. Ce ne poti spune despre 
aceasta experienta? Cine ti-a fost 
mentor? Cum ai reusit sa tii in frau 5 
ani de zile o emisiune de direct la o 
varsta atat de frageda?

Era extrem de solicitant, dar in acelasi 
timp nu mi-as fi dorit sa fac altceva. Sunt 
lucruri care te aleg si lucruri pe care le 
alegi tu. Daca alegerea e reciproca, atunci 
se intampla magia.
La varsta de 10 ani erai colaboratoarea 
ziarului Concret. Ce scriai? Aveai o 
rubrica? 

Da, aveam rubrica mea si se numea 
“Atentie, vorbim noi.”. Era perspectiva 
unui copil despre tot ceea ce mi se 
parea mie ca e important sau conteaza: 
Despre felul in care adultii tratau copii, 

despre istoria Romaniei, despre societate 
si regulile ei.
Ce amintiri ai de cand prezentai 
emisiunea ,,Campusul copiilor’’?

Am amintiri frumoase. Totul s-a 
intamplat natural si mi-a adus multe 
invataminte.
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Mama mea. 
Cu ce prezentator tv din strainatate 
empatizezi?

Nu am un prezentator preferat.
Care a fost cel mai fericit moment 
din cariera ta? Povesteste-ne cateva 
amanunte!

Cel mai fericit moment din cariera mea 
a fost cand am facut propria emisiune la 
postul de televiziune local, Antena 1. Era 
cu si despre copii. Apoi au mai fost cateva 
momente, cand am fost invitata la emisiuni 
la ProTv, Antena 1, PrimaTV, reportaje 
despre activitatea mea de la radio, despre 
mine. Era o experienta unica atunci.
Care a fost cel mai trist moment din 
cariera ta?

Au fost mai multe. Si asta pentru ca in 
aceasta meserie nu gasesti mereu empatie 
sau compasiune. In special cand eram 
copil, simteam o anumita presiune din 
partea adultilor cu care lucram, si au 
fost momente cand am luat-o de la capat 
lasand in urma proiecte la care am lucrat 
cu drag. Insa, de cand sunt adult, pot 
spune ca nu am avut momente triste in 
cariera mea, chiar am intalnit doar oameni 
care m-au potentat si ajutat si am lucrat cu 
drag impreuna.

Disciplina este un aspect esential pentru 
orice vrei sa faci in viata, si cu cat vine mai 

devreme si mai natural, cu atat mai bine.
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crezi? In presa sunt articole despre ce ii 
apasa pe oameni: de la discutii literare 
la spiritism si economie. Presa reflecta 
interesele si activitatile oamenilor. De 
aceea nu trebuie sa ne plangem de ceea ce 
vedem la TV. Ci sa ne uitam la propriile 
preocupari si mai ales sa selectam din tot 
ce ne este prezentat doar ce e conform cu 
adevarul nostru interior.
Crezi ca televiziunea poate fi educativa 
pentru publicul larg?

Scopul televiziunii nu este sa educe. Este 
sa prezinte o serie de realitati alternative, 
cu care tu decizi daca te identifici sau nu. 
Eu cand intru in magazin gasesc tricouri 
de la XS la XXL ... eu aleg masura mea. 
Daca iau o masura gresita si nu-mi vine, 
este vina vanzatoarei?
Ce inseamna televiziunea pentru tine?

Un mijloc de a comunica cu oamenii. 
De a le spune ce simt, ce gandesc, de a 
ii ajuta si de a ma ajuta si pe mine. Este 
terapeutic dialogul cu sufletul celuilalt. 
Eu am o comunitate de suflete care ma 
aud si ma vad. Este cea mai mare bucurie!
Spune-ne mai multe despre emisiunea 
pe care o moderezi in prezent

Emisiunea mea este despre tot ce 
ma preocupa pe mine. De la schimbul 
de energie pe care il facem cu ceilalti, 
la controlul emotiilor noastre si 
manifestarea lucrurilor pe care ni le 
dorim.

Niciodata nu stiu exact ce o sa spun in 
emisiune ... o idee aduce alta idee … ador 
ceea ce fac pentru ca sunt intr-o continua 
explorare a mintii si sufletului meu.
Care sunt ingredientele succesului in 
acest domeniu?

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

Da. Am si renuntat. Cariera este ceva 
total neimportant. Are zero relevanta in 
viata noastra. Doar orgoliul ne spune ca 
ea conteaza. De fapt, orice este in afara 
esentei tale divine este doar un ambalaj, 
un carton. Cariera se rezuma la cantitatea 
de suflet pe care o depui si la cat de multa 
iubire trezesti in ceilalti. In rest, cariera 
nu exista.

Astazi poti sa fii cineva, maine nu te 
mai cunoaste nimeni. Si tu ce faci? Cine 
esti? De aceea, orice atasament trebuie 
tratat cu seriozitate. Eu am lucrat de 
la sapte la 17 ani in mass media, apoi 
am facut facultatea, timp in care am 
scris, pentru doua reviste, una din 
Bruxelles si alta din Berlin (One Europe 
si Europe and me). Articolele erau pe 
teme politice, sociale, culturale. Asta 
nu pentru ca am terminat Facultatea 
de Stiinte Politice in limba engleza, la 
Universitatea din Bucuresti si cumva 
lucrurile erau conectate cu ce studiam. 
Am revenit acum doi ani, cu emisiunea, 
dar nu pentru ca mi-am propus, ci asa 
s -a intamplat. Eu nu consider ca am 
o cariera, am fost pasionata de ceva si 
m-am potrivit cu ceea ce viata mi-a pus 
in intampinare atunci
Ce parere ai despre ceea ce promoveaza 
acum televiziunile? Cu ce se 
diferentiaza fata de perioada in care tu 
te-ai lansat?

Televiziunile promoveaza fix ceea ce 
vedem la nivelul societatii. Daca oamenii 
ar fi interesati-majoritar - de cercuri 
de lectura si literatura, am vedea la TV 
aceste cercuri. In teza de doctorat chiar 
am studiat cum prezinta presa de la 
sfarsitul secolului al XIX- lea si inceputul 
secolului XX fenomenul spiritist. Si ce 

Scopul televiziunii nu 
este sa educe. Este 

sa prezinte o serie de 
realitati alternative, 

cu care tu decizi daca 
te identifici sau nu. 
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Sa ai sufletul bun, deschis si sa te apleci 
asupra fiecarui suflet pe care il intalnesti. 
Vezi apoi daca sunteti pe aceeasi frecventa 
si puteti continua drumul impreuna sau 
nu, important e sa te apleci ca sa poti 
fuziona si creste.
Stim ca scrii carti. Povesteste-ne mai 
multe despre aceasta pasiune si spune-
ne ce ai scris pana acum.

Scrisul este principala mea preocupare. 
Si pasiune. Nu pot trai fara sa scriu. E 
dificil, uneori ai o idee si trebuie sa te 
opresti din tot ce faci ca sa scrii si nu 
mereu poti scrie. Am scris pana acum 
trei carti, acum lucrez pentru a patra 
carte. Prima carte este teatru absurd 
in limba engleza, o carte publicata in 
2012, “Contemporary absurd theater” 
disponibila international. Apoi a urmat 
publicarea tezei de doctorat in istorie: 
“Perspectiva istorica asupra fenomenului 
spiritist din Romania”. Cea mai recenta 
carte poarta chiar titlul emisiunii mele 
“Drumul catre noi”.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor 
sa paseasca in acest domeniu?

Sa nu primeasca niciun sfat. Sa fie 
doar deschisi si increzatori in sufletul si 
mintea lor.
Cat de importante consideri ca sunt 
imaginea si stilul vestimentar pentru o 
persoana publica?

care ii iubesc, sa stiu ca sunt in siguranta, 
ca am grija de ei. Sa merg intr-un loc 
frumos si sa ma conectez, cu el. Sa scriu. 
Sa comunic cu ceilalti. Sa stiu ca pot 
ajuta si vindeca durerea cuiva. Sa simt ca 
am schimbat viata unui om in bine.

Ca ce sunt eu ii ajuta pe ceilalti si ca 
spiritul meu e bine.

Te simti o femeie implinita?

Sunt multumita cu mine si de mine 
si inca invat cum sa ma port cu sufletul 
meu.

Cum este relatia ta cu familia ta?

Ii iubesc si e reciproc. Nu sunt o 
persoana singuratica. Ador sa fie casa 
plina, sa radem, sa vorbim, sa fim 
impreuna. Sa stiu ca le fac o bucurie. 
Sunt foarte atasata de ei.

Cred ca sunt importante. Mie nu imi 
place sa ma gandesc in ce ma imbrac, e 
o corvoada sa stau sa potrivesc lucrurile 
intre ele … nu am deloc un simt 
vestimentar dezvoltat. Cred ca trebuie 
sa te imbraci cum simti si sa fie decent. 
Imi place sa am grija de felul in care arat, 
dar procesul de shopping ma exaspereaza. 
Este foarte obositor. Prefer sa fac altceva 
cu timpul ala.
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce 
altceva ti-ar fi placut sa faci?

Scriu. Si nu ma vad facand altceva.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o 
alta tara?

M am gandit. Si nu am renuntat.
Cine stie?

Ce te face fericita cu adevarat?
Marea. Muntele. Natura. Oamenii pe 

Scrisul este 
principala mea 
preocupare. Si 

pasiune. Nu pot trai 
fara sa scriu. E dificil, 

uneori ai o idee si 
trebuie sa te opresti 

din tot ce faci ca sa 
scrii si nu mereu poti 

scrie.
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Cine este ANA MARIA DUCUTA, 
persoana din spatele camerelor de 
filmat? Ce pasiuni ai si ce ii place sa 
faci?

Pai cam aceeasi … nu prezint altceva 
decat sunt.

Vorbesc la fel de mult si in viata reala, 
si sunt la fel de pasionata de studiul 
naturii umane si intelegerea mea ca 
entitate umana si spiritual.

Imi place foarte mult sa mananc, sunt 
vegetariana si mereu descopar feluri 
noi de mancare. As vrea sa fiu mai 
disciplinata in munca mea si sa imi tin 
mai mult hainele in ordine. Dar altfel, 
sunt intr-un raport de pace cu mine, la 
care am muncit mult sa ajung. De fapt, 
inca muncesc la asta.
Care este cea mai mare teama a ta?

Sa nu fiu conectata cu spiritul meu.
Care este cel mai mare regret pe care 
il ai?

Nu am niciun regret, sunt atat de 
recunoscatoare pentru toate alegerile 
dezastruoase si deciziile gresite ... m-au 
invatat despre mine tot ce nu stiam, dar 
aveam nevoie sa stiu.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Depinde. Nicio zi nu seamana cu 
cealalta. Constanta zilei este munca mea, 
filmatul, scrisul si neaparat mersul in 
natura.
Practici un sport?

Nu. Imi place sa merg pe bicicleta si 
sa inot, dar asta destul de rar … cel mai 
des practicat sport este curatenia in casa.
Care este motto-ul tau in viata?

“Pluteste drept inainte si daca 
pamantul pe care il cauti nu exista inca, 
fii convins ca Dumnezeu il va crea intr-
adins pentru a-ti rasplati indrazneala.” 
Spune-ne mai multe detalii despre pe 
care o moderezi!

Emisiunea mea este despre probleme 
concrete, de viata, cu care ne confruntam 
zilnic, lucruri care ne apasa, situatii care 
ne testeaza limitele. Vorbesc despre ce 
simt, ce cred, ofer solutii atunci cand 
ma pricep sau ridic noi intrebari atunci 
cand nu sunt solutii. Cred ca acest proces 
de constientizare a ceea ce suntem este 
singura si cea mai frumoasa calatorie pe 
care o facem in aceasta viata.

Ce alte surprize ne pregatesti?

Niciodata nu stiu ce o sa fac maine. 
Surpriza e viata in sine. Poate ma trezesc 
in cea mai cumplita stare sau din contra, 
sunt foarte echilibrata si linistita. Nu 
stiu. Dar asta e frumusetea vietii. Sa 
navighezi apele tulburi ale devenirii tale 
cu multa rabdare, incredere si credinta. Si 
pe parcurs incepi sa te cunosti suficient 
cat sa stii cum sa abordezi lucrurile astfel 
incat sa ajungi de fiecare data la liman. 
Unde te asteapta sufletul tau. Vindecat, 
eliberat si intreg.

Nu am niciun regret, sunt atat de recunoscatoare pentru toate 
alegerile dezastruoase si deciziile gresite ... m-au invatat despre mine 

tot ce nu stiam, dar aveam nevoie sa stiu.
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... asta e frumusetea vietii. 
Sa navighezi apele tulburi 
ale devenirii tale cu multa 

rabdare, incredere si credinta. 
Si pe parcurs incepi sa te 

cunosti suficient cat sa stii 
cum sa abordezi lucrurile 

astfel incat sa ajungi de 
fiecare data la liman. Unde 

te asteapta sufletul tau. 
Vindecat, eliberat si intreg.



Dr. Laura Götz

A simtit de mica faptul ca se 
va muta din Romania, iar 
modul in care a continuat 

si evoluat societatea noastra, nu a 
facut altceva decat sa ii intareasca 
ideea ca acest lucru este cel mai bun 
pentru ea, pentru cariera si viata ei. 
Nu dupa mult timp din momentul in 
care a terminat facultatea, a plecat in 
Germania, o decizie venita din inima 
si care in acelasi timp ii contureaza 
verticalitatea ei ca profesionist si ca 
om; si-a dorit sa se dezvolte intr-un 
mediu sanatos, in care coruptia sub 
diversele ei forme, nu are nicio sansa.

Vorbim cu si despre Dr. Laura Götz, 
o prezenta speciala in aceasta editie 
a revistei noastre din multe puncte de 
vedere. Am purtat un dialog foarte 
deschis si interesant, din care am obtinut 
informatii valoroase, iar partea cea mai 
buna este aceea ca va veti putea intalni 
cu Dr. Laura Götz in fiecare luna in 
cadrul revistei Famost.

Ii este dor de tara si tot ce are legatura 
cu Romania, iar existenta internetului 
face mai usoara aceasta traire, fiind 
la zi cu aproape orice se intampla aici. 
Dar mai important decat acest lucru, 
Laura a pus bazele unei platforme 

online, cu ajutorul careia a ajutat foarte 
multe paciente romance.

Pe langa toate acestea, Laurei ii 
place sa scrie si este atrasa de domeniul 
stiintifico-fantastic, poate si datorita 
libertatii pe care o ofera acest gen, in 
care imaginatia nu are limite. Vicontele 
Verentei Pierdute este un titlu sugestiv, 
iar mai multe informatii se pot obtine 
foarte usor, doar tastand numele pe 
Google.

Despre medicina, despre femeie, 
despre viata si pasiuni, in continuare cu 
Dr. Laura Götz!
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Buna, Laura si bine ai venit in paginile 
revistei Famost! Ce a stat la baza deciziei 
tale de a te indrepta spre medicina? Ai 
simtit aceasta „chemare” de mica?

Bine ne-am gasit! Imi face mare placere 
sa colaborez cu echipa Famost pentru 
a oferi cititorilor si cititoarelor informatii 
competente atat despre sanatatea 
corpului, cat si despre cea a mintii si 
sufletului. In cazul meu, pot sa spun ca 
am avut de mica o atractie spre ramura 
medicala. Bineinteles ca la inceput imi 
doream sa fiu medic veterinar, sa ajut 
animalele. Inainte de a intra la liceu m-am 
hotarat totusi spre medicina umana, iar in 
clasa a XII-a am decis sa voi face 100% 
obstetrica-ginecologie. Acestea nu au 
fost hotarari logice, dupa discutii lungi cu 
parintii, ci au venit brusc, din inima, ca 
adevaruri ce le-am stiut dintotdeauna. 

Cand te-ai hotarat sa pleci din Romania 
si ce te-a determinat? A fost o decizie 
grea, usoara, a fost 100% decizia ta?

Nu pot sa explic de ce, dar de cand 
eram mica stiam ca am sa ma mut 
din tara. Aveam o atractie spre lumea 
anglo-saxona, doream sa calatoresc, sa 
experimentez culturi si lucruri noi. Parintii 
nu au avut posibilitatea sa imi finanteze 
studiul in strainatate, iar acum sunt foarte 
fericita ca am terminat facultatea in Cluj-
Napoca, pentru ca este cu mult superioara 
multor universitati din Vest in ceea ce 
priveste pregatirea medicala. Decizia de a 
pleca a fost a mea si a fost foarte simpla: 
doream sa ma dezvolt intr-un sistem 
medical ‘’sanatos’’, fara pile, nepotism si 
alte forme de coruptie!

A fost dificila despartirea de Romania? 
Te ajuta internetul in a pastra legaturile 
cu tara natala?

Clar ca imi e dor de tara mea frumoasa, 
de parinti, prieteni, si as prefera sa tratez 
pacienti romani toata ziua, dar nu pot 
calca pe integritatea mea. Internetul este 
remediul pentru dorul de casa, atunci 

cand nu vin in vacanta in Romania. 
De asemenea, in ultimii 3 ani am pus 
bazele unei platforme online medicale, 
www.drlaurastirbu.com, pentru a veni in 
ajutorul pacientelor romance. Am raspuns 
gratuit la peste 10.000 de intrebari pana 
acum si ofer si consultatii prin cabinetul 
virtual, de obicei prin video-call.

Profesand in Germania, consideri acest 
lucru un avantaj? Care ar fi atuurile tale 
comparativ cu un medic din Romania?

Este un avantaj, iar acest lucru se 
observa la toti medicii romani ce au revenit 
din strainatate. Aduc o noua mentalitate 
medicala, una orientata cu adevarat spre 
pacient. In Germania am invatat zilnic sa 
punem in balanta si psihicul pacientului, 
am exersat cu fiecare pacienta discursul 
prin care trebuie sa ii dau vesti rele astfel 
incat sa amortizez socul. De asemenea, 
standardele medicale sunt la zi, daca 
se anunta la un medicament un efect 
secundar grav azi, maine e scos din toate 
protocoalele si eliminat din farmaciile 
spitalelor. Se invata de pe carti din 
ultimul deceniu si nu din secolul trecut. 

In Germania am invatat zilnic sa punem in balanta si psihicul 
pacientului, am exersat cu fiecare pacienta discursul prin care trebuie 

sa ii dau vesti rele astfel incat sa amortizez socul.
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Dupa ani de zile de vorbit cu pacientele 
online, am impresia ca medicii romani 
sunt mai degraba vrajitori si nu oameni 
de stiinta. De exemplu, multe paciente ma 
abordeaza disperate, dupa ce doctorul de 
la cabinet le-a recomandat sa faca avort 
terapeutic, pe motive nefondate medical. 
Medicamentele sunt prescrise uneori fara 
noima. Si problema e ca acesti medici 
predau la alti medici, si asa se perpetueaza 
mituri in loc de adevaruri medicale. Cu 
mine, pacientele isi gasesc linistea, pentru 
ca le explic logic, pe limbajul lor. Astfel, 
femeia care ma abordeaza stie ca va fi 
tratata cu multa empatie, ca imi voi da cu 
adevarat silinta sa ii dau de cap problemei 
ei medicale si ca va primi un tratament 
optim pentru situatia ei particulara.

Vorbeste-ne mai mult despre cabinetul 
virtual. Care este scopul lui, cui se 
adreseaza si cine il poate accesa?

Orice femeie poate obtine o programare 
prin cabinetul virtual, ca sa discute cu mine 
problema ei ginecologica sau obstetricala 
(sarcina) prin video-call (exceptie fac 

urgentele!). Fac o anamneza amanuntita, 
citesc alte scrisori medicale, analize, etc. 
pentru a-mi face o parere despre caz, apoi 
ofer recomandarile si tratamentul meu. De 
obicei sunt a doua/treia parere pe anumite 
probleme. Eu trimit pacienta obligatoriu 
la cabinet pentru un consult pe viu, daca 
ma abordeaza doar pe mine la inceput, 
pentru ca o examinare online este deseori 
insuficienta. Unor femei le spun sa noteze 
pe hartie ce sa isi intrebe medicul, ca eu 
sa fiu sigura ca sunt examinate competent. 
Eu am invatat ca un medic adevarat 
“pune mana pe pacient”, dar noi stim ca 
din pacate multi dau diagnosticul fara sa 
se ridice macar de pe scaun. De indata ce 
se descopera teleportarea, o sa apelez si la 
aceasta metoda, ca sa tratez pacienta din 
toate punctele de vedere!

Cum decurge o intalnire virtuala cu o 
posibila pacienta? Care sunt pasii? Cum 
ar trebui ea sa fie pregatita si cine poate 
avea acces?

Pe site-ul www.drlaurastirbu.
com/cabinet, pacienta poate face o 

programare, pentru care plateste o suma 
de bani ca “donatie” in fondul de carte 
medicala, ce intra in contul editurii cu 
care voi scoate doua titluri medicale la 
finele anului 2020. Apoi ne intalnim pe 
platforma online preferata si vorbim prin 
video-call, unde poate trimite direct si alte 
documente medicale. Foarte simplu, iar 
un incerc sa gasesc cat de repede loc in 
programul meu. Unele doamne sunt asa 
dragute si asteapta sa revin din garda din 
spital, asa ca vorbim chiar si la 11 noaptea!

Imbini foarte frumos medicina cu 
motivationalul si incerci sa scoti ce este 
mai frumos si mai bun dintr-o femeie. Ce 
sta la baza acestei frumoase initiative si 
ce rezultate iti doresti sa obtii?

De cand am inceput cu site-ul, am dorit 
sa tratez femeia de la A la Z. Eu sunt 
experta in medicina psihosomatica si fac 
terapie transformationala (life-coaching), 
pentru a ajuta femeile sa obtina un 
echilibru intre corpul, mintea si sufletul lor. 
Foarte multe persoane sufera organic, de 
exemplu au dureri de burta, pe baza de 

Dupa ani de zile de 
vorbit cu pacientele 

online, am impresia ca 
medicii romani sunt mai 

degraba vrajitori si nu 
oameni de stiinta. 

Eu am invatat ca un 
medic adevarat “pune 

mana pe pacient”, dar noi 
stim ca din pacate multi 

dau diagnosticul fara 
sa se ridice macar de pe 

scaun. 
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stres, insa primesc medicamente pentru 
durere sau chiar sunt si operate, in loc sa 
fie trimisi la un terapeut. Pentru a ajuta 
pacientele unde alti medici nu au reusit, 
abordez medicina alternativa in paralel 
cu terapia psihosomatica. Virajul acesta 
de la medicina clasica la cea alternativa 
se datoreaza pacientelor mele. In primul 
an de rezidentiat, o pacienta a venit la 3 
noaptea in garda si a spus asistentei ca are 
dureri de burta. Cand am vazut-o eu, mi-a 
negat durerile si mi-a impartasit ca nu are 
nicio problema medicala, ci ca e foarte 
nelinistita dupa ce s-a certat cu iubitul si 
ca nu are cu cine sa vorbeasca despre 
asta. Atunci am realizat ca trebuie sa fiu 
mai mult decat un diagnostician. Dupa 
mine, un medic ar trebui sa fie pe jumatate 
preot, gata sa asculte si durerile sufletului, 
indiferent de specialitatea aleasa. Cand 
unei femei ii moare bebelusul in burta, 
nu pot sa o pun sa isi faca programare la 
psiholog in cateva saptamani, ci ma ocup 
atunci, acut, de starea ei psihica. Pe partea 
de terapie transformationala, ajut femeile 
sa isi descopere potentialul de a crea o 

viata dupa propriile lor reguli, iar asta 
inseamna sa se debaraseze in primul rand 
de “pareriLe aLtora”. Conceptul de life-
coaching este relativ nou in Romania, insa 
ia amploare, spre binele global al femeilor. 

Enumereaza-ne trei elemente sau 
principii care ar trebui sa se regaseasca 
in fiecare femeie asumata si puternica, 
si care fac parte din filosofia ta 
motivationala.

 Asculta-ti intotdeauna inima!

 Tu esti responsabila de viata ta si nimeni 
altcineva!

 Doar indepedenta financiara iti va 
acorda libertatea suprema!

Esti de asemenea autoarea unei serii 
autohtone fantasy. Povesteste-ne despre 
pasiunea pentru scris si pentru acest gen 
de literatura.

Am descoperit aceasta pasiune in timpul 
scolii, accidental, atunci cand am avut 

de compus o poveste si eu nu ma mai 
opream din scris, manata de inspiratie. 
Unii compara aceasta stare, acest flow 
creativ cu un drog - da, sunt dependenta 
de scris. Cand scriu, calatoresc intr-o alta 
lume. De aceea ador genul fantastic, 
pentru ca poti face practic orice. Curiosii 
pot sa caute mai multe informatii despre 
seria Vicontele Verentei Pierdute pe 
internet. Eu o sa ma rezum doar la a 
spune ca scriu aceasta serie, ce cuprinde 
momentan 3 volume, pentru a educa si 
motiva, abordand subiecte ca rolul femeii 
si barbatului in societate, diferenta dintre 
religie si spiritualitate, patriotismul s.a.

Cum reusesti sa legi medicina cu 
motivatia si literatura fantasy? Care le 
sunt elementele comune sau nu trebuie 
sa existe vreo legatura?

Bineinteles ca exista o legatura: EU! Fac 
totul din inima, asa ca poti sa regasesti 
acest tipar, faptul ca vreau sa ajut femeile 
sa fie sanatoase din toate punctele de 

Eu sunt experta in 
medicina psihosomatica 
si fac terapie 
transformationala 
(life-coaching), pentru a 
ajuta femeile sa obtina 
un echilibru intre corpul, 
mintea si sufletul lor. 

Cand scriu, calatoresc intr-o alta lume. De aceea ador 
genul fantastic, pentru ca poti face practic orice.
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vedere, in tot ceea ce intreprind. Ca 
ginecolog, vindec corpul. Ca terapeut 
vindec sufletul si ii dau femeii putere sa 
treaca peste problemele din viata ei. Ca 
scriitor, ofer prin personajele mele feminine 
exemple puternice de urmat. De exemplu, 
Liliana este o studenta la o academie 
militara, una din putinele fete care se 
lupta cu baietii, care zboara pe dragoni si 
se pregateste pentru o cariera in politica. 
Consider ca femeile trebuie sa se desparta 
in sfarsit de ideea lui Fat-Frumos si sa isi 
ia viata in propriile maini. Le asigur eu ca 
sunt destul de puternice! Tot ce au nevoie 
este curajul de a face acel prim pas in 
directia noii lor vieti!

Incepand cu aceasta editie a revistei 
Famost, vom incepe o frumoasa 
colaborare. Ce subiecte vei aborda si 
cum vei ajuta cititoarele noastre?

Primele mele articole vor viza teme 

gen lifestyle, psihoigiena, mindfullness si 
subiecte mai rar abordate in media cand 
se discuta despre sanatatea femeii. Imi 
doresc foarte mult ca femeile sa se simta 
bine in corpul lor, sa aiba liniste sufleteasca 
si bunastare mintala. Multumesc mult de 
oportunitatea oferita de a ma adresa 
publicului Famost. Va urez tuturor multa 
fericire si sanatate!

Unde te pot urmari persoanele interesate 
si cum pot lua legatura cu tine?

Eu folosesc zilnic social media. Ma 
gasiti pe www.drlaurastirbu.com si www.
thisisyourpotential.com. Daca uneori o 
sa aveti probleme de navigare, s-ar putea 
sa fie din cauza ca lucram la site, pentru a 
imbunatati experienta vizitatorilor.

Mult succes in toata activitatea ta si in 
tot ceea ce vei intreprinde!

Consider ca femeile 
trebuie sa se desparta in 
sfarsit de ideea lui Fat-

Frumos si sa isi ia viata 
in propriile maini. Le 

asigur eu ca sunt destul 
de puternice! 



Intra pe WWW.FAMOST.RO pentru a fi la curent cu ultimele tendinte din moda si frumusete, 

evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

pentru a fi la zi cu noutatile din 
moda, beauty, cultura!

Daca iti doresti sa apari in 
revista, ai sugestii, iti doresti sa 
iei legatura cu noi, trimiti-ne un 

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

Avem nevoie sa fim la zi cu tot ce se 
intampla in mediul online, trebuie sa ne 

reinventam in continuu.

U
R

M
A

R
E

S
T

E
-

N
E

!

B
U

C
U

R
A

-T
E

 D
E

 E
X

P
E

R
IE

N
T

A
 O

N
L

IN
E

 A
L

A
T

U
R

I 
D

E
 W

W
W

.F
A

M
O

S
T

.R
O

!

 

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


newspaper makeup
Makeup, concept, text : DIANA PAVEL | Hairstyle : JOE HAIRSTYLIST | Model : CRINA L. | Foto : FAMOST
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Traim o perioada 
in care 
constientizarea si 
responsabilitatea 
fata de mediul 
inconjurator 
sunt in centrul 
atentiei, 
consumerismul, 
poluarea, un stil 
de viata curat, 
fiind printre 
preocuparile 
esentiale ale 
fiecaruia dintre 
noi. Lasand 
la o parte 
organizatiile care 
au acest obiect 
de activitate, 
trebuie sa 
intelegem ca este 
absolut necesar 
sa constientizam 
ca avem nevoie de 
un stil de viata 
sanatos si ca 
acest lucru se 
realizeaza prin 
responsabilitate: 
fata de noi 
insine, fata 
de cei din 
jurul nostru, 
fata de mediul 
inconjurator.



108  www.famost.ro  septembrie 2020

S p l e n d I d a

Daca branduri mari 
investesc sume 
considerabile 
in cercetare 
pentru a ne oferi 
produse cat mai 
curate si cat 
mai prietenoase 
cu mediul 
inconjurator, cu 
siguranta si noi 
putem face efortul 
minim de a le 
achizitiona si a 
le folosi. Pana 
la urma, investim 
in primul rand in 
sanatatea noastra, 
a celor din jur, 
in viitorul 
copiilor nostri si 
a planetei pe care 
locuim.

Prin Newspaper 
makeup am incercat 
sa ma aliniez 
acestor tendinte, 
un prim pas pentru 
constientizare; 
un lucru simplu 
si usor de 
realizat, in care 
mi-am folosit 
imaginatia pentru 
a contura aceste 
idei. Newspaper 
makeup este un 
machiaj simplu, 
minimalist, dar 
de efect, la care 
am folosit ruj nude 
+ gloss nude, eyeliner 
tip carioca KVd Vegan 
beauty. Introducerea 
ziarelor in 
concept aduce 
in prim plan 
taierea excesiva 
a padurilor a 
carui efect il 
simtim zilnic pe 
pielea noastra, 
dar si asupra 
avalansei de 
stiri false care 
ne bombardeaza, 
care circula 
printre noi si ne 
intoxica. Si cum 
moda si industria 
beauty merg in 
paralel, am dat 
nastere unor 
idei frumoase, 
actuale, flexibile 
si deschise multor 
interpretari.
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Newspaper makeup by Diana Pavel - un concept curat, 
minimalist, de constientizare, care se adreseaza 
celor ce iubesc natura, simplitatea si onestitatea.
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M a n i c h i u r a  &  T e x t  :  M O N I C A  D R A G A N  |  F o t o  :  F A M O S T

UNGHIILE SUNT CA O CARTE DE VIZITA ATAT PENTRU FEMEI CAT SI 

PENTRU BARBATI, PRIN URMARE, TREBUIE CU TOTII SA AVEM GRIJA 

DE MANICHIURA NOASTRA.

MANICHIURA in NUANTE NEON
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Cand vine vorba de femei, acestea sunt extrem de atente nu 
doar la cat de ingrijite sunt unghiile lor, ci si la modelele 
de manichiura pe care le aleg. Din fericire, in ziua de azi 

doamnele au la dispozitie o gama larga de modele de manichiura, 
lucru care face destul de dificila alegerea uneia singure. Prin 
urmare, pentru a-ti fi mult mai usor sa faci o alegere, iti voi 
prezenta mai jos cateva informatii legate de ingrijirea unghiilor.

Manichiura nu trebuie realizata la intamplare, ci trebuie 
luata in considerare si tinuta vestimentara. Indiferent daca te 
pregatesti de un eveniment special sau pur si simplu vrei sa alegi o 
manichiura pentru viata de zi cu zi este esential sa stii ce doresti sa 
exprimi prin manichiura aleasa. Ca orice alta metoda moderna de 
infrumusetare, tehnica extraordinara a unghiilor cu gel este din ce 
in ce mai populara in ziua de azi. Doamnele care isi doresc sa iasa 
din anonimat pot alege un model de manichiura indraznet care sa 
le ofere efectul dorit.
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Oja mata face fara indoiala furori. Aceasta, combinata cu cateva aplicatii precum 
abtibilduri, stickere, sclipici, pietre - eu personal am ales un contur negru de frunze (ceva 
abstract) cu nuante neon - iti va oferi o manichiura vesela si foarte indrazneata. Culorile 
neon vor fura privirile celor din jur si asta pentru ca sunt destul de indraznete si nu 
orice femeie le poate purta cu incredere deplina. Culorile neon sunt tineresti si pline de 
viata. Sunt putin mai dificile de purtat si trebuie sa ai mare grija atunci cand le alegi, ele 
potrivindu-se excelent unui stil vestimentar tineresc si iesit din tipar, dar in acelasi timp 
unui stil monocrom.
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Prin urmare, daca preferi modele de unghii in aceste nuante, atunci va trebui sa porti 
tinute nonconformiste pentru ca intr-adevar atitudinea face totul. Lungimea aleasa de 
mine este rezonabila, pentru a scoate in evidenta modelul si nu in ultimul rand, pentru 
un plus de eleganta si feminitate mainii. Forma este o migdala super slim, este o tehnica 
inovatoare pentru constructia unghiilor ultra subtiri, cu aspect natural, avand ca beneficii 
unghii plate de 1 mm grosime, curba perfecta, aspect natural si perfect plat, executie rapida 
si o rezistenta de 4 saptamani.

Prin urmare, daca preferi modele de unghii in aceste nuante, atunci va trebui sa porti 
tinute nonconformiste pentru ca intr-adevar atitudinea face totul. Lungimea aleasa de 
mine este rezonabila, pentru a scoate in evidenta modelul si nu in ultimul rand, pentru 
un plus de eleganta si feminitate mainii. Forma este o migdala super slim, este o tehnica 
inovatoare pentru constructia unghiilor ultra subtiri, cu aspect natural, avand ca beneficii 
unghii plate de 1 mm grosime, curba perfecta, aspect natural si perfect plat, executie rapida 
si o rezistenta de 4 saptamani.
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IMBATRANIREA CAUZATA DE INFLAMATIE AR PUTEA FI MOTIVUL PENTRU CA 
PIELEA TA SA ARATE MAI IMBATRANITA DECAT AR TREBUI, DE ACEEA, DACA TE 
AFLI IN ACEASTA SITUATIE, TREBUIE SA IEI MASURI!

imbatranire
ACCIDENTALA?
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In mod deosebit, in timpul 
perioadelor stresante, suntem 
toti supusi riscului de a suferi de 

inflamatie sub cele mai diverse forme, 
fie ca vorbim de inflamatie cronica, 
de grad scazut sau care afecteaza 
pielea. Anumita inflamatii sunt ok, 
organismul nostru raspunzand acestor 
inflamatii prin izbucniri scurte. Mai 
mult decat atat, sunt foarte multe 
tratamente eficiente (laser, peelinguri, 
retinoizi) care actioneaza prin 
deteriorarea pielii suficient de mult 
incat sa apara un raspuns inflamator.

Cand este reglementat bine si totul 
se afla in echilibru, ne vindecam 
repede. Un proces inflamator curata 
si elimina ce este rau, stimuland in 
acelasi timp productia de colagen. 
Dar, pe masura trecerii anilor si 
cand suntem stresati (anxietate, 
alimentatie precara, expunere UV, 
poluare), corpul nu poate mentine 
controlul si ramane blocat intr-o 
bucla pro inflamatoare sau inflamatie 
cronica, ceea ce grabeste imbatranirea 
pielii. Daca celulele sunt ocupate 
cu stingerea inflamatiei, nu mai au 
timp sa dea nastere altora noi, sa 
construiasca colagenul si elastina care 
dau pielii aspectul tineresc.

Cand este inflamata, pielea 
ta poate arata forme de roseata, 
sensibilitate, acnee, rozacee; dar 
poate sa nu arate niciun astfel de 
semn si sa imbatraneasca in liniste. 
De aceea este important ca fiecare 
dintre noi sa adoptam un stil de viata 
noninflamatoriu si o rutina benefica 
pentru piele.

Alimentele pe care le consumi te pot 
ajuta mult in aceasta lupta impotriva 
inflamatiei cronice si cel mai bun 
lucru pe care il poti face este sa eviti 
alimentele procesate cu carbohidrati 
si zahar. Consumul de zahar e ca si 
cum ai pune benzina pe foc in aceasta 
situatie si nu este nicio surpriza faptul 
ca dietele antiinflamatorii includ 
vegetale multe, grasimi sanatoase, 
proteine slabe. Toate acestea iti dau 
nutrientii necesari pentru ca pielea ta 

sa arate bine si sa fie sanatoasa; foarte 
indicata este noua ashwagandha, care 
ajuta la oprirea radicalilor liber in 
producerea inflamatiilor.

Un alt punct important in lupta 
impotriva inflamatiei este gestionarea 
stresului, anxietatea si ingrijorarea 
manifestandu-se in piele si dand 
nastere acneei, rozaceei, eczemelor. 
Trebuie sa dormi, sa faci exercitii 
fizice, sa te conectezi cu prietenii; 
in general, solutii foarte simple, la 
indemana oricui, doar ca trebuie 
facute.

Daca pielea ta are un comportament 
normal, abordeaz-o ca un sistem 
inchis-deschis: foloseste tratamente 
intense anti-imbatranire ca lasere, 
peeling, retinoizi (poti intreba 
si dermatologul pentru un plan 
personalizat) si compenseaza cu creme 
de protectie, ingrediente de calmare. 
Acest lucru inseamna folosirea unui 
antioxidant topic zilnic si protectie 
impotriva protectiei solare pentru 
combaterea agresorilor ca razele UV si 
radicalii liberi de dimineata. Ai putea 
incerca La Roche-Posay 10% Pure 
Vitamin C Serum, iar seara ai putea 
merge pe Naturopathica Manuka 
Honey Cleansing Balm, continuata 
de un tratament anti imbatranire 
BeautyRx by Dr. Schultz Tetrafoliant 
10% Peel Pads sau Neutrogena Rapid 
Wrinkle Repair Serum. Pentru sfarsit: 
MMSkincare Repose Serum si Seiso 
JBeauty Water Velvet Cream, iar daca 
pielea are un aspect vizibil inflamat, 
abordarea trebuie sa fie diferita.

Evita laserele fractionare, peeling-
urile sau retinoizii! In schimb, terapia 
LED sau asemanatoare va incuraja 
pielea sa se vindece, dar si cu ajutorul 
produselor mentionate anterior, 
exceptie facand peeling-ul si retinolul, 
pentru zi si noapte.

Doua noi formule care reduc activ 
inflamatia te pot ajuta sa iti pastrezi 
pielea tanara! Heraux are o lipida 
biomimetica numita HX-1, care 
protejeaza celulele stem ale pielii de 
la distragerea si impactul extenuant 

al inflamatiei cronice. Aceasta da 
celulelor stem sansa de a se recupera 
si a sprijini producerea de colagen si 
elastina.

Cealalta - Serucell, contine o 
proteina inflamatorie numita IL-6 
care poate da startul raspunsului anti 
-inflamator si care poate vindeca 
pielea mai repede. IL-6 declanseaza 
sistemul imun pentru a produce 
IL-10, proteina care initiaza faza 
antiinflamatoare. Aplica oricare 
dintre aceste seruri dupa tratamentul 
antiimbatranire pentru incurajarea 
unei pieli mai netede, pline, ferme. 

LA ROCHE-POSAY 10% 
PURE VITAMIN C SERUM

NATUROPATHICA MANUKA 
HONEY CLEANSING BALM

BEAUTYRX BY DR. SCHULTZ 
TETRAFOLIANT 10% PEEL PADS

MMSKINCARE 
REPOSE SERUM

SERUCELL 
KFS 
CELLULAR 
PROTEIN 
COMPLEX 
SERUM

HERAUX MOLECULAR

ANTI-INFLAMMAGING

SERUM
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Bacterii piele

Pe Pielea fiecareia dintre noi misuna microbi, cam 100 de miliarde, traindu-si 
existenta si dandu-ne Prin ceea ce fac, un asPect sanatos, fericit, curat.
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icrobiomul reprezinta o colectie 
de microorganisme - bacterii, 
acarieni, ciuperci - care traiesc 

sinergic pe piele, toate ajutand la 
stimularea imunitatii, la reglarea 
nivelului pH, la combaterea infectiilor 
si in lupta de aparare a pielii. Aceasta 
microflora este folositoare in crearea 
legaturilor stranse dintre celulele pielii 
ce tin toxinele la distanta si pastreaza 
apa in interior, in timp ce produc 
antibiotice naturale numite peptide 
antimicrobiale care lupta impotriva 
bacteriilor externe rele. Comunicarea se 
face prin intestine si se lucreaza pentru 
temperarea inflamatiei, imbunatatirea 
hidratarii si lupta impotriva infectiilor. 
Interesant este ca fiecare avem propriul 
microbiom, unic, la fel ca amprentele.

In timp, mersul societatii si 
evolutia sa, ne-au dus in punctul 
in care avem o nevoie obsesiva de 
a ne curata, ceea ce a dus la aparitia 
rosetilor, acneelor, iritatiilor, datorita 
sapunurilor puternice, exfoliatorilor, 
toate ajungand in punctul in care apar 
probleme serioase. Dusurile fierbinti, 
curatarea aspra, spalarea excesiva, 
ingrijirea cu alcool si parfumurile nu 
sunt cele mai bune lucruri pe care 
le poti face. Anumite dezechilibre 

se manifesta prin matreata, eczeme, 
acnee, rezultat direct a unui microbiom 
care a fost modificat, la fel ca efectul 
antibioticelor asupra florei intestinale.

Produsele destinate ingrijirii tenului 
pentru reducerea acneei si netezirii 
liniilor fine, cum ar fi peroxidul 
de benzoil si retinolul pot provoca 
dezordini mari, duc la daune impotriva 
barierelor de umiditate create de toate 
bacteriile nostre. Ca o consecinta a 
acestui fapt, pielea este mai susceptibila 
la pierderea umiditatii, ajungandu-
se la uscaciune, deshidratare si multe 
afectiuni inflamatorii pe piele.

Apare o problema interesenta: 
daca microbiomul pielii este unic, 
este posibil ca anumite ingrediente 
probiotice sa reprezinte o solutie 
unica pentru toate tipurile de piele? 
Conform unor specialisti, cand vine 
vorba de ingrijirea pielii - nu exista 
probiotice adevarate, dat fiind faptul 
ca substantele conservante trebuie sa 
fie stabile. In schimb, astfel de produse 
contin extracte de probiotice sau 
prebiotice, care ajuta la promovarea 
cresterii organismelor sanatoase pe 
piele.

Intestinul si pielea sunt mereu in prim 
planul atentiei, incercand sa mentina 

constant sanatatea organismului, cand 
primul este afectat, acest lucru se vede 
pe piele. In anumite cazuri, pot fi supra 
aglomeratii de bacterii daunatoare din 
intestin, ceea ce duce la o ruptura in 
peretele intestinului, ajungandu-se la 
tulburari in piele.

Probioticele ingerate sunt bune 
deoarece ele imbunatatesc sanatatea 
intestinului si reduc inflamatia, 
informatii transmise catre piele, 
ceea ce reduce si calmeaza inflamtia, 
acneea, roseata. Suplimentele sunt 
bune, dar ai putea merge si pe iaurt 
de casa, alimente fermentate ca miso 
si muraturi, usturoi. Daca iti ramane 
putin, ai putea folosi iaurtul in 
combinatie cu ovazul pentru o masca 
de fata.

In acest caz, conteaza si cantitatea 
dar mai mult calitatea, considerata 
un element cheie. Avand un amestec 
divers de bacterii cu functii diferite, se 
poate ajuta la perevenirea uscaciunii, 
la construirea colagenului, reducerea 
inflamatiei, toate insemnand o 
imbunatatire a calitatii pielii. O 
combinatie intre produse ingerabile de 
calitate cu produse pentru uz extern 
este de dorit pentru rezultate foarte 
bune.

CLINIQUE REDNESS SOLUTIONS SOOTHING CLEANSER 
(1) - acesta este un cleanser cremos care nu usuca, 
topeste machiajul si murdaria, iar fermentul lactobacil 
inactivat pastreaza pielea curata, nepermitand 
inmultirea bacteriilor daunatoare.
AVEENO DERMEXA DAILY EMOLLIENT CREAM (2). 
Ovazul coloidal are un efect linistitor si beneficii de 
protectie, iar studiile recente au aratat ca serveste 
ca prebiotic, ajutand la o ultra hidratare mai ales pe 
o piele iritata.
LA ROCHE-POSAY THERMAL SPRING WATER FACE 
MIST (3).Pulverizeaza pe o fata umflata pentru 
o solutionare rapida! Apa termala este bogata in 
seleniu, care este prebiotic.
ELIZABETH ARDEN SUPERSTART PROBIOTIC BOOST 
SKIN RENEWAL BIOCELLULOSE MASK (4). Aceasta 
masca de racire are apa de nuca de cocos fermentata 
si postbiotice uscate si inghetate, pentru a reface 
pielea deteriorata si a combate agresorii din mediul 
inconjurator.
MURAD PREBIOTIC 3-IN-1 MULTIMIST (5) contine 
prebiotice derivate din zahar pentru incurajarea 
cresterii bacteriilor, precum si peptide din drojdie 
pentru a ajuta la blocarea nivelului natural de 
umezeala din piele.

SOLUTII EXTRA
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Ingrijirea 
tenului la 
domiciliu

a avea grija de ten acasa se afla mereu pe lista noastra, dar de fiecare data 
sarim peste. Si din nefericire, sarind peste acest timp cu noi - chiar 

daca nu este o necesitate, ne pierdem un timp placut pentru noi insine, 
pentru o desfatare personala, pentru linistea noastra.
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i bun salon de infrumusetare!

PIELEA USCATA

Curatare. Produsele de 
curatare, pe langa faptul ca 
dizolva murdaria si o elimina, iti 
hidrateaza si hraneste pielea. 
Mergi pe miscari mici, circulare cu 
apa calduta - nu fierbinte pentru 
ca usuca, apoi indeparteaza 
totul, usor, cu o carpa uscata. 
Expert Softening Cleansing Balm 
- Nspa
Exfoliere. Acidul glicolic este 

bun pentru acest tip de piele, 
indepartand celulele moarte si 
sustinand productia de colagen 
pentru un efect de plinatate. 
Se gaseste de multe ori in in 
produsele etichetate ca peeling-
uri, iar pentru cele mai bune 
rezultate, incearca un toner acid 
cu ingrediente hranitoare, Apple 
Cider Vinegar Acid Peel de la 
The INKEY List, fiind o buna solutie!
Tratament. Parerile despre 
mastile de fata sunt impartite, 
dar pentru pielea uscata se 

simt foarte bine. Mergi pe solutii 
dovedite, produse care contin 
acid hialuronic! Nutri Bomb Milky 
Tissue Mask Almond Milk and 
Hyaluronic Acid de la Garnier.
La final. Pielea din jurul ochilor 
este subtire, ii lipsesc glandele 
sebacee, astfel ca uscaciunea 
e o problema si mai mare. Mergi 
pe o crema activa in jurul ochilor, 
din interiorul ochilor pana la 
arcada. Protect & Perfect Intense 
Advanced Eye Creamde de la 
No 7 poate fi exact ce ai nevoie!
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PIELEA SENSIBILA

Curatare. Evita orice este 
parfumat sau cu uleiuri esentiale, 
deoarece pot irita! Mergi pe o 
crema simpla, maseaza usor cu 
apa calduta si mainile curate. 
Daily Cleansing Cream de la 
Cetraben.
Exfoliere. Se spune ca daca 
pielea este sensibila, trebuie 
sa eviti acizii, dar acesta este 
un mit; trebuie doar atentie in 
ceea ce priveste alegerile. Acizi 
polihidroxi (PHA) reprezinta o 
solutie buna, au molecule mai 
mari care nu patrund la fel de 
profund, astfel ca sunt sanse mici 
sa nu irite. PHA Plus Serum de la 
Garden of Wisdom ar putea sa 
fie exact ce ai nevoie.
Tratament. Trebuiesc evitate 
activitati puternice ca retinoli, 
acizi in doze mari, dar ai putea 
opta pentru masti cu peptide. 
Aceste ingrediente versatile care 
energizeaza pielea, lucreaza 
usor la tonul pielii, linii si fermitate. 
Sheet Mask with Added Peptide
La final. Ia-ti hidratantul, aplica 
produsul prin miscari in sus si 
jos, apoi, folosind degetul mare 
incepe de la linia maxilarului 
si misca in sus. Acest masaj va 
stimula circulatia.

PIELEA MATA

Curatare. Exfolieaza cu ajutorul 
unui cleanser pe baza de enzime 
de fructe! Acestea vin sub forma 
de pulbere, asa ca, adauga 
apa, maseaza, apoi lasa 1-2 
minute pe ten, dupa care sterge-
te usor cu un prosop! Face Wash 
Powder de la DHC
Exfoliere. Combina acizi hidroxi 
Alfa si beta pentru eliminarea 
celulelor moarte si si curatarea 
porilor! Daca nu esti sensibila, 
mastile de fata concepute 
pentru a fi eliminate prin clatire 
au formule mai puternice pentru 

exfolieri profunde. AHA 30% + 
BHA 2% de la The Ordinary
Tratare. Acum, calmeaza si 
inmoaie cu o masca! Emolienti 
ca untul de shea vor inmuia, in 
timp ce umectantii ca acidul 
hialuronic sau glicerina vor 
atrage umezeala in piele. 
Botanics Simply Calm Hydrating 
Overnight Mask
La final. Pentru un ten radiant, 
trebuiesc facute exercitii faciale. 
Incerca sa faci un V cu mana 
si pune-ti barbia in V. Trage-ti 
buzele peste dinti de deasupra 
si stai asa timp de 5 secunde. 
Muta mana peste cealalta parte 
a barbiei cu lungimea degetelor 
acoperind urechile si incerca sa 
scoti un sunet cu gura „Eeeeee”.

PIELEA GRASA SI/ SAU MIXTA

Curatare. Curatatorii gel sau 
uleiosi sunt eficienti in dizolvarea 
murdariei, doar ca trebuie sa 
cauti formule fara sulfat de 
laureat, un agent de spumare 
care poate coji pielea si poate 
declansa supraproductia de 
sebum. Beauty Pie Japanfusion 
Pure Transforming Cleanser
Exfoliere. Acizii beta hidroxi ca 
acidul salicilic este cel mai potrivit 
pentru eliminarea congestiei, 
dar atentie ca produsele 
folosite sa contina ingrediente 
antibacteriale. Salicylic Fix Tonic 
de la Nip + Fab
Tratare. Argila este un ingredient 
natural pentru congestie, 
dar trebuie sa ai si ceva care 
hidrateaza pielea in asa fel incat 
pielea sa fie hidratata si sa nu se 
simta uscata.
La final. Pentru a dezumfla tenul 
si a-i da un aspect proaspat, un 
masaj facial este tot ce iti trebuie. 
Cuburile de gheata invelite intr-o 
carpa se vor comporta frumos 
pe ten, ca un roller facial, tinut in 
frigider.
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Texturile inovatoare aduc un aer proaspat in machiaj
si tot ce atrage acesta cu el. DESPRE CE ESTE VORBA?

BLUSH CREMOS

Daca iti doresti un LOOK 
sculptural, luminos si dragut per 
total, nimic nu este mai frumos 
decat blush-ul mai ales in perioada 
calduroasa, chiar si daca esti mai 
indrazneata si mergi catre extreme. 
In prezentarile pentru sezonul 
calduros 2020, au fost vazute 
combinatii intre blush cremos 
si ruj satinat, mix ce dadea un 
obraz lucios si usor; o prospetime 
oarecum atipica avand in vedere 
ca majoritatea folosim mai putine 
produse in zilele calduroase. Si 
astfel de produse exista deja, 
iar eficacitatea lor se vede prin 
LOOK-ul si prin stralucirea 
oferita, prin faptul ca nu lasa 
pielea uscata si acopera intr-un 
mod natural liniile fine regasite 
pe ten.

Pentru o aplicare corecta se 
recomanda o perie pufoasa peste 
o baza de machiaj minima, in care 
se foloseste o mica cantitate. Sau 
in cazul in care doresti un focus pe 
o stralucire usoara, mergi tot pe o 
perie pufoasa, iar cremele lichide 
nu le aplici exact pe pometi, ci 
mai jos si intri putin in obraji. 
Incearca partea interioara si 
inferioara a obrajilor, aproape de 
nas si inspre jos catre laturile gurii.

Oriunde aplici, fa-o treptat, in 
straturi fine si chiar daca mergi 
mai departe putin, nu e nicio 
problema; putina baza de machiaj 
tamponata deasupra, scade efectul 
si vizibilitatea pigmentului in 
exces. De asemenea, nu trebuie 
sa iti fie teama sa aplici nuante 
luminoase neconventionale sau 
de neon, deoarece, cand textura 
este translucida, chiar si cele mai 
luminoase blush-uri arata bine, 
curat si dragut pe piele.

Nuanta vibranta de mandarina 
merge pe aproape orice tip de 
piele, face si treaba bronzerului, 
fara a mai aplica si alte pudre. 
Nuantele de violet-roz sunt iarasi 
foarte ok, la fel ca piersica si 
coralul. Nuanta de liliac lumineaza 
si ofera un LOOK surprinzator.

S p l e n d I d a
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CIATE LONDON DEWY BLUSH IN 
WATERMELON

Un blush care lumineaza, hibrid, perfect 
pentru un LOOK plin si stralucitor.

MAYBELLINE CHEEK HEAT SHEER 
GEL CREAM BLUSH IN FUCHSIA 

SPARK

O soapta de culoare intr-o baza fara ulei.

NUDESTIX NUDIES MATTE BLUSH IN 
SALTY SIREN

Poti aplica pe obraji si pleoape, in viata 
de zi cu zi si pe plaja.

MAC GLOW PLAY BLUSH IN 
TOTALLY SYNCED

Un fard fin care ofera un finisaj soft de 
petale.

FENTY BEAUTY CHEEKS OUT 
FREESTYLE CREAM BLUSH IN 

FUEGO FLUSH

O culoare lucioasa de mandarina care 
arata delicat pe pielea pala si care nu 

dispare de pe pielea cu tonuri inchise.

STILA COMPLETE HARMONY LIP & 
CHEEK STICK IN SHEER PEONY

Se amesteca foarte bine, aluneca si 
gliseaza foarte usor.



124  www.famost.ro  septembrie 2020

S p l e n d I d a

Deodorantele ascund/ mascheaza mirosul dar 
numai antiperspirantele blocheaza transpiratia 
sau mai bine zis - producerea ei! Cand aceasta 
se amesteca cu un compus din aluminiu gasit in 
antiperspirante, se creeaza saruri de aluminiu, care 
conecteaza canalale de transpiratie sau glandele 
ecrine. Ai glande ecrine peste tot in corp, astfel ca 
blocarea celor care se afla sub brate nu ar trebui 
sa cauzeze vreo problema. Transpiratia reprezinta 
modul in care corpul iti regleaza temperatura, 
astfel incat sa nu te supraincalzesti.

Transpiratia insasi nu miroase, dar in contact 
cu bacteriile care se formeaza in mod natural sub 
brat, ajunge sa aiba un miros neplacut. Iar cand 
incepi sa folosesti deodorante naturale, dureaza 
aproximativ o saptamana pentru deconectarea 
conductelor ecrine. Transpiratia care era urat 
mirositoare la un moment dat nu mai exista, asa 
ca, noua transpiratie va avea un miros normal, ca 
al transpiratiei de peste tot corpul.

Soda de coacere reprezinta principalul 
ingredient in majoritatea deodorantelor naturale 
si asta deoarece ajuta la neutralizarea mirosului 
si absorbtia umiditatii, doar ca poate irita pielea 
sensibila. La fel si parfumul. Concentreaza-te 
pe zona din mijloc, unde creste parul, acolo 
fiind maximul de umiditate; soda de coacere va 
absoarbe umezeala fara uscarea pielii din jur. Sau 
ai putea incerca versiuni fara soda. Hemp Seed 
Oil Infused Sage+Vetiver Natural Deodorant 
de la Schmidt are magneziu absorbant de miros. 
Surface Deep Anti-Odorant Pads foloseste 
acidul glicolic pentru modificarea PH-ului pielii, 
astfel incat bacteriile sa nu poata creste, in timp 
ce Hint Eucalyptus & Lemon Deodorant are 
aloe hidratant pentru calmarea pielii cu eucalipt si 
lamaie ca odorizant.

Daca parfumul este o problema, uita-te pe lista 
ingredientelor, extractele fiind mai putin iritante. 
De asemenea, daca parfumul este intre ultimele 
pe lista ingredientelor, cel mai probabil este in 
cantitate mica si nu ii va face probleme pielii. 
Kosas Chemistry AHA Serum Deodorant nu are 
miros si nici soda de coacere; in schimb, foloseste 
un amestec de acizi pentru eradicarea bacteriilor 
care cauzeaza mirosul.

Deodorantele fara aluminiu sunt mult mai 
prietenoase astazi, mai mult ca niciodata! Despre 

ce este vorba?

Mergand pe natural
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Din nefericire, nu mereu putem ajunge la salon, astfel ca trebuiesc 
gasite solutii rapide de facut acasa si care sa fie si eficiente.

Machiaj pentru par
Acopera-ti suvitele gri folosind o pulbere rezistenta la apa, iar daca aplici 

zilnic, castigi un timp de pana la trei saptamani pana sa ajungi la salonul de 
infrumusetare. Madison Reed Root Touch-Up

Formula prietenoasa pentru incepatori
Toarna recipientul cu gel colorat L’Oreal Paris Magic Root Rescue 10 Minute 
Coloring Kit intr-o sticla inalta cu solutie si agita, apoi foloseste peria pentru a 

colora radacinile. Culoarea va dura cateva saptamani.

Blondul, mai usor acum
Se stie ca blondul este o culoare greu de intretinut, iar o solutie simpla de 

intretinere se poate face prin amestecarea a catorva picaturi de IGK Mixed 
Feelings Leave-In Blonde Toning Drops cu orice sampon, balsam, crema de 

styling; sunt eliminate in mod normal nuantele calde si portocalii.

Acoperire responsabila
Daca nuantele parului tau sunt amestecate si nu ai o culoarea uniforma, poti 

merge pe Clairol Nice ’n Easy Root Touch-Up. Alege cea mai apropiata nuanta 
de a parului tau si bucura-te de un LOOK bine definit!

Ascunde 
Formula rapida uscata TRESemme Root Touch-Up Temporary Hair Color 
ascunde radacinile crescuta pana la urmatoarea samponare. Daca nu vrei sa 
dai pe fata sau haine, pulverizeaza pe un burete de machiaj si tamponeaza la 

radacini.

Solutie la dus
Balsamurile pentru imbunatatirea culorii reprezinta cea mai buna solutie 

de buget intre vizitele la salonul de infrumusetare. Dupa samponare, aplica 
Garnier Nutrisse Color Reviver 5-Min Color Mask si dupa cum spune si 

in nume, dupa 5 minute clateste! Poti folosi o data la doua saptamani pentru 
reimprospatarea radacinilor, neutralizarea tonurilor reci, calde sau pentru 

stimularea culorii naturale.

Culoarea parului,
usor de facut acasa
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tipuri 
de par si 

rezolvarea 
unor 

probleme 
specifice

A mentine volumul natural al 

parului in perioada calda in care 

transpiram mult, in care intram 

de la cald la racoros, poate deveni 

o sarcina destul de dificila.

Umiditatea si caldura specifica 

vremii calde ii pot aduce parului 

un aspect plat, dezumflat si il 

poate increti in cel mai neplacut 

mod. Umiditatea aerului cald 

patrunde si modifica firul de par, 

stergand orice urma de styling. 

Dar, cu putin efort din partea ta, 

ii poti reda aspectul natural, iar 

factorii externi nici nu vor exista!
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Par cret

Problema: uscare

Vremea calda poate 
determina parul sa revina 
la starea lui naturala, asa 
ca, adauga umiditate si 

mentine-ti volumul prin 
spalarea cu ulei de nuca 
de cocos, care este bogat 
in acizi grasi esentiali si 

vitamina E, care hidrateaza 
si ofera stralucire. Lasa uleiul 

ca o masca pe lungimea 
parului, apoi clateste! Daca 
iti simti parul greoi, spala-te 
imediat cu un sampon care 

contine ulei de nuca de 
cocos - Sally Hershberger 

24K Get Gorgeous 
StylePro Shampoo. Pentru 

mai mult volum, este 
recomandat sa iti strangi 

parul in crestet cu o banda 
de matase, pana este aproape 
tot uscat. Acest lucru ajuta la 
pastrarea lungimii buclelor 
si ridica radacinile. Cand ii 
dai drumul parului, aplica 
un ulei hranitor precum 
Ouidad Revive & Shine 
Rejuvenating Dry Oil 
Mist pentru o stralucire 
suplimentara si definire.

Par ondulat

Problema: incretire

Umiditatea ne poate afecta 
parul ondulat sau cret, asa 
ca, chiar daca ai propria 
ta rutina de imblanzire a 
parului, ar trebui sa iei in 
considerare si urmatoarele 

sugestii. Prima data ar trebui 
sa te speli de sus in jos, iar 
in timpul dusului, misca-ti 
capul pentru a lasa ca apa sa 
„loveasca” radacinile, ceea 
ce le da tonus si previne 
ca actiunea balsamului 
sa ajunga la scalp si sa 

faca parul sa atarne. Din 
momentul in care parul este 
spalat si clatit, poti distribui 
uniform prin parul onulat 
Tresemme Curl Hydrate 

Leave-In Curl Cream. 
Multe femei prefera sa 

aplice crema pe fiecare bucla 
pentru a o defini si separa, 
apoi sa foloseasca feonul. 

Buclele tind sa se increteasca 
mai putin in acest mod, dar, 
daca esti in graba, foloseste 

un diffuser pentru par si 
incearca sa te abtii cat mai 
mult in a-ti atinge parul.

Fire subtiri

Problema: parul moale

Diametrul subtire al 
parului face dificila crearea 
volumului, asa ca, el tinde 
sa devina plat, la care se 

adauga si anumite produse 
de styling si/sau ingrijire 

„grele” care apasa. Retine: 
dupa samponare, pune un 
balsam usor pe lungimea 

medie a parului pana 
la capete si evita scalpul 

complet! Apoi infasoara-ti 
capul cu un prosop din 

microfibre! Aquis Rapid 
Dry Lisse Hair Turban 

absoarbe rapid umiditatea, 
acestea predispunandu-ti 
parul fin la rupere. Apoi, 
pulverizeaza de cateva ori 
cu Moroccanoil Root 
Boost si usuca-ti parul 

tinandu-l in sus, pentru a 
ajuta ca firele de par sa stea 

ridicate. Pastreaza aerul 
care usuca parul cat mai 
putin cald, temperaturile 
ridicate facandu-ti firele 
cat mai moi si astfel, vei 

ajunge sa iti pierzi volumul! 
Termina-ti aranjatul parului 
cu un sampon uscat pentru 

a adauga si mai multa 
inaltime si textura! Ai putea 
merge pe Waterless Dry 
Shampoo No Residue.

Fire groase

Problema: textura pufoasa

Firele groase ale parului 
ofera podoabei capilare 
volum mare, datorita 

foliculilor mari din care 
acestea cresc. Doar ca, 

umiditatea afecteaza si acest 
tip de par, la fel cum o face 

cu oricare ; apa din aer 
rupe legaturile de hidrogen 

care de regula pastreaza 
aranjatul, astfel ca parul nici 
nu se increteste, nici nu se 
intinde. Pentru a combate 
aceasta problema, ai nevoie 
de mai multa umiditate si 
asta deoarece un par bine 
hidratat nu mai absoarbe 

apa din aer. Aplica un 
balsam ca R+Co x Ashley 
Streicher Collection 

Sun Catcher Power 
C Boosting Leave-In 
Conditioner pe parul 

jilav, apoi usuca-l sau, daca 
vrei suvite netede, asteapta 

pana parul este uscat in 
proportie de aproape 90% 
si pulverizeaza cu un spray 
care protejeaza de caldura 
(poti incerca Kerastase 
Paris Genesis Defense 
Thermique). Apoi da-i 

forma finala cu uscatorul 
de par cu aer rece pentru 

minimizarea deteriorarii si 
deshidratarii.
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AI GRIJA DE PICIOARELE TALE!

Ai grija de picioarele tale pentru a fi frumoase, atat in 
timpul zilelor calduroase, cat si dupa!

1 Foloseste Cutex Nourishing Nail 
Polish Remover, un remover pe 
baza de acetona si taie-ti unghiile 
pentru a evita craparea lor! Asigura-
te ca le tai drept pentru a evita 
unghiile incarnate!

4 Daca ai bataturi dureroase, 
foloseste dischete dedicate pentru a 
le elimina: Scholl Complete Corn 

Treatment Kit. Cuticulele trebuiesc 
de asemenea taiate, dar mare grija 

sa nu le tai prea departe!

2 Stai cu picioarele intr-un lighean 
cu apa calduta in care adaugi putin 
sapun pentru picioare. Pentru o 
piele catifelata, supla si proaspata, 
incearca Sunday Rain Watermelon 
Foot Soak.

5 Patchology PoshPeel PediCure 
iti intinereste picoarele, o masca 
ce va reusi in 3 pana la 7 zile sa 

iti decojeasca si sa elimine pielea 
moarta, pentru a dezvalui, una 

noua si sanatoasa.

3 Elimina pielea moarta cu 
instrumente clasice, dar venite 
intr-o forma actualizata! Leighton 
Denny Smooth Your Sole Foot 
File poate fi o buna varianta din 
multe puncte de vedere.

6 Este foarte important sa iti 
pastrezi picioarele hidratate si sa 
le pastrezi umiditatea! Kiss The 

Moon Dream Night Cream 
for Feet ofera hidratare intensa 

peste noapte sau Flexitol Intense 
Overnight Foot Cream care 

exfoliaza in timpul somnului. 
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5 moduri
prin care limbajul non-verbal iti 
afecteaza influenta si credibilitatea!

“
Intelegem prin comunicare 
non-verbala interactiunea 

umana bazata pe transmiterea 
de semnale prin prezenta fizica 

sau/si prin comportamentele 
indivizilor intr-o situatie 

socioculturala determinata.

 (Septimiu Chelcea, Comunicare 
nonverbala, gesturi si postura).

Importanta comunicarii non-verbale 
a fost demonstrata in 1967 de catre 
Albert Mehrabian. In urma unui 

studiu, acesta a ajuns la concluzia ca 
numai 5% din mesaj este transmis 
prin comunicare verbala, in timp ce 
38% este transmis pe cale vocala si 
55% prin limbajul corpului. Mesajele 
comunicarii non-verbale sunt 
transmise prin mimica, privire, gestica 
si prin elementele de paralimbaj.

Mimica reprezinta modul in care 
trasaturile fetei redau trairile unei 
persoane. In cadrul relationarii cu alte 
persoane pentru a castiga increderea 
acestora mimica nu trebuie sa 
intre in contradictie cu elementele 
verbale. Consider ca, zambetul este 
un element care ajuta intodeauna 
in relationarea cu ceilalti, deoarece 
transmite prietenie, apropiere 
si siguranta de sine. In schimb 
incruntarea transmite concentrare, 
atentie maxima dar si incordare, si 
rigiditate. Din acest motiv, persoanele 
care sunt incruntate transmit o stare 
de tensiune. Rictusul (schimonosirea 
fetei) induce ideea de nesiguranta. 
Atunci cand vorbim cu persoane ce 
tind sa foloseasca diverse modificari 
ale fetei putem crede ca aceste 
persoane fie nu spun adevarul, fie nu 
stiu despre ce vorbesc.

Locatie : C. HUB / 
Makeup&Hair : Vede Bianca / 

Foto : Famost

Marta-
Iozefina 
Bencze
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Un factor important al limbajului 
non-verbal este privirea, ea fiind si 
modalitatea prin care se creeaza o 
conexiune intre persoanele ce isi 
vorbesc. Contactul vizual permanent 
este decisiv pentru castigarea 
bunavointei si a increderii. Informatia 
pe care o transmitem va avea un 
impact mult mai mare asupra 
interlocutorului daca il privim in ochi 
atunci cand vorbim cu acesta. 

Lipsa gesturilor face ca o 
conversatie sa piarda din dinamism 
si sa devina plictisitoare. Pe de alta 
parte, daca gesticulam prea mult 
putem sa ne obosim interlocutorii, 
iar acestia sa nu se mai poata 
concentra pe informatia transmisa. 
Este importanta evitarea gesturilor 
precum: mainile tinute in solduri, 
indreptarea degetului aratator catre 
interlocutor, pocnitul din degete, 
jocul cu diferite obiecte, trecerea 
mainii prin par. Aceste gesturi pot 
transmite agresivitate, nervozitate, 

nesiguranta. Postura ferma, dar nu 
rigida, a vorbitorului ofera un plus de 
siguranta celor spuse.  

Despre elementele de paralimbaj 
am scris intr-un numar anterior 
al revistei. Acestea sunt: timbrul 
vocii, intensitatea vocii, ritmul vocii, 
pauzele din actul vorbirii.

Cuvintele nu sunt singurele 
purtatoare de mesaje. Uneori, 
gesturile pot transmite mai mult decat 
cuvintele. O persoana care doreste 
sa comunice eficient trebuie sa tina 
cont de o serie de elemente: postura 
corpului, privire, inflexiunile vocii, 
proxemica (adica, utilizarea spatiului 
intre persoanele care comunica), 
haine si accesorii, de modul in care 
gesturile sustin informatiile transmise 
verbal, sau le contrazic. 

Limbajul corpului este cheia 
comunicarii nonverbale. In randurile 
de mai jos, am sa iti prezint 5 moduri 
in care limbajul non-verbal iti 
afecteaza influenta si credibilitatea. 

Postura “ghiocel”

Postura corpului ne ofera informatii 
despre atitudine, emotii, grad de 
curtoazie, caldura sufleteasca. 

O persoana dominanta tinde sa 
tina capul inclinat in sus, iar cea 
supusa in jos. In general, aplecarea 
corpului in fata semnifica interesul 
fata de interlocutor, dar uneori 
si neliniste si preocupare. Pozitia 
relaxata, inclinat pe scaun spre spate, 
poate indica detasare, plictiseala sau 
autoincredere excesiva si aparare 
la cei ce considera ca au un statut 
superior interlocutorului.  

Postura ta te pozitioneaza in 
ochii publicului tau! Pentru a evita 
pozitia “ghiocelului” iti propun sa 
iti imaginezi ca o sfoara pleaca din 
varful capului tau si urca spre cosmos. 
Cineva trage usor si incet de aceasta 
sfoara. Permite-ti sa reactionezi la 
aceasta actiune si priveste in oglinda 
rezultatul, observa cat de multa 
incredere transmiti acum!

Bariere vizuale

Mainile incrucisate, palmele 
impreunate in dreptul zonei intime, 
unirea varfurilor degetelor in forma 
unei piramide (pozitie folosita de 
politicieni), framantarea mainilor, 
palma ridicata si orientata spre 
public, toate acestea reprezinta 
bariere vizuale. 

Aceste gesturi creaza o bariera 
fizica si vizuala intre tine si public, lasa 
mainile sa stea de o parte si de alta 
a corpului si ridica-le pentru a face 
un gest care iti sustine si amplifica 
mesajul pe care il transmiti.

O persoana dominanta tinde sa 
tina capul inclinat in sus, iar cea 

supusa in jos.

Limbajul corpului este cheia comunicarii nonverbale. 
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Lipsa contactului vizual

Contactul vizual este probabil, cel 
mai important indiciu nonverbal. 
Multe dintre aprecierile noastre 
inconstiente despre alte persoane se 
bazeaza pe durata si tipul contactului 
vizual pe care il avem cu acestea. Cu 
cat contactul vizual dureaza mai mult 
cu cineva, cu atat ne vom simti mai 
apropiati de acea persoana. Evitam 
contactul vizual cu o persoana care ne 
displace si daca avem contact vizual, 
adoptam o privire lipsita de emotie 
decat prietenoasa. Diferenta dintre 
cele doua genuri de priviri apare din 
cat de larg sunt deschisi ochii si cat 
de mult se pot misca muschii din jurul 
ochilor. Contactul vizual are patru 
functii importante în comunicare: 
reglarea fluxului conversatiei, 
furnizarea de feed-back vorbitorului 
despre ceea ce a comunicat, 
exprimarea emotiilor si informarea 
ambilor participanti despre natura 
relatiei lor.

Increderea este cel mai important 
atribut in comunicare si acest atribut 
incepe si se termina cu contactul 
vizual. Cand sustii un discurs evita sa 
te uiti in podea in timp ce vorbesti, sa 
ignori publicul citind de pe notite sau 
slide-urile prezentarii video. Dezvolta 
relatia cu publicul prin contactul 
vizual direct cu acesta!

Ticurile

Ticurile verbale, ezitarile/
repetarile necontrolate reprezinta 
erori paralingvistice ce trebuie 
constientizate de interlocutor si 
eliminate dintr-o comunicare ce se 
doreste eficienta. 

Gesturile sunt o modalitate 
de comunicare de informatii 
suplimentare. De cele mai multe ori 
utilizam gesturile deliberat, pentru a 
sprijini si evidentia ceea ce spunem. 

Uneori insa, utilizam gesturi fara sa ne 
dam seama ca ne tradeaza, le facem 
fara vreo intentie. Semnale cum 
ar fi bataia nervoasa din picior sau 
mainile neastamparate ii comunica 
interlocutorului nostru cum ne 
simtim, fara sa ne dam seama. 

Sunt sigura ca ati intalnit vorbitori 
in public care in timpul discursului nu 
stiau ce sa faca cu mainile. Fiecare 
gest trebuie sa fie o parte integranta 
a mesajului pe care ne dorim sa il 
transmitem.

Pentru a-ti dezvolta abilitatea de a 
transmite si prin gesturi ceea ce spui 
verbal, iti sugerez sa mergi la cursuri 
de improvizatie sau sa joci multa 
mima.

Folosirea nepotrivita a spatiului

Apropierea pe care ne-o permitem 
fata de alte persoane este o 
alta modalitate de a comunica 
(proxemica). Limbajul spatiului 
trebuie interceptat in functie de 
marime, grad de intimitate, inaltime, 
apropiere-departare, inauntru-in 
afara. 

Fiecare societate are ca specifica o 
distanta considerata optima pentru 
a purta o conversatie, iar membrii 
fiecarei societati tin cont de aceasta 
distanta. Comunicarea prin spatiu 
trebuie cunoscuta pentru a intelege 
semnificatiile acesteia si pentru a 
putea valoriza maximal acest canal de 
comunicare. Proxemica este disciplina 
care studiaza relatiile spatiale ca mod 
de comunicare. 

Este responsabilitatea fiecarui 
vorbitor in public sa detina control 
scenei. Daca foloseste zone diferite 
ale scenei va transmite publicului ca 
se simte confortabil sa fie acolo, mai 
mult de atat, il va tine atent pentru ca 
va avea varietate vizuala.

Daca vorbitorul in public se 
deplaseaza pe scena cand trece de la 
o idee la alta si sta intr-un loc atunci 
cand vorbeste despre o idee, publicul 
va urmari mult mai usor prezentarea 
si va retine mai usor ideile expuse. 
Deplasarea poate sa fie fata-spate 
scena, nu doar stanga-dreapta, 
atunci cand adresezi sau raspunzi la 
intrebari.

Modul in care comunicam cu 
prietenii nostri, cu familia, cu 
superiorii, cu colegii, cu publicul 
reflecta cine suntem. Daca ne dorim 
sa existe o concordanta intre modul 
in care ne percepem si modul in 
care suntem perceputi trebuie sa fim 
atenti la ceea ce comunicam atat prin 
cuvinte, cat si prin gesturi. 

De cele mai multe ori persoanele 
care nu spun adevarul fac gesturi care 
contrazic ceea ce au spus, iar acest 
lucru transmite informatii negative 
despre aceste persoane. 

Este important sa spui ceea ce 
gandesti si sa faci ceea ce ai spus. In 
felul acesta oamenii vor sti exact cine 
esti.

Increderea este cel mai important atribut in comunicare si acest atribut 
incepe si se termina cu contactul vizual.
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Mai avem oare voie sa ne fie lene 
sau este acceptabil social sa fii 

din cand in cand lenes? In DEX lenea 
este descrisa ca o predispozitie pentru 
starea de inactivitate, caracterizata 
prin lipsa placerii, a dorintei sau a 
vointei de a munci, refuzul de a face un 
efort fizic sau psihic etc.

Fara doar si poate lenea poate 
fi caracterizata ca o lipsa a vointei 
sau dorintei de a depune orice fel 
de efort spre orice directie, lenea ca 
stare de dependenta de ceilalti, lenea 
cronicizata ca lipsa a energiei vitale 
si a dorintei de a trai pe propriile 
picioare este o problema caracteriala si 
psihologica. Dar nu toate experientele 
de stari de lene sunt la fel. A trai din 

cand in cand momente de retragere 
si de inactivitate, a simti nevoia de a 
sta, de a nu face nimic, de a te relaxa, 
de a lua o pauza de la viata cotidiana 
este absolut normal si sanatos pentru 
reechilibrarea mentala si energizarea 
corpului tau.

Stresul si starea de tensiune 
permanenta ne pot imbolnavi, atat la 
nivel psihic cat si la nivel fizic. Cand ne 
surprindem in aceste momente e util sa 
reflectam la starea noastra de dinainte 
de a ne imbolnavi si sa invatam din 
asemenea experiente sa ne permitem 
pauze fara a fi nevoie sa ne imbolnavim. 
Siesta, un obicei mediteranean 
dar si balcanic, e o alta forma de a 
experimenta lenea cate putin in fiecare 

zi: o mica fereastra de revigorare si de 
contemplare, la jumatatea zilei, in care 
te poti odihni, sau poti medita macar 
10 minute pentru a te incarca energetic, 
reusind in acest mod sa evaluezi prima 
jumatate a zilei si te poti pregati pentru 
a doua, un moment in care sa lasi mintea 
libera sa reflecteze sau sa creeze, un 
timp in care mintea si corpul isi incarca 
bateriile si se reconecteaza in armonie 
la sursa interioara. Avantajul cel mai 
mare al lenei mi se pare acela ca poate 
aduce seninatate, prin capacitatea sa 
de a ne deconecta atentia de la agitatia 
cotidiana, claritate in gandire atunci 
cand ne punem pe primul loc dorintele, 
planurile, implinirile, dezamagirile si 
sperantele. 

LENEA,
intre necesitate si 
pacat social!

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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Lenea in viziunea unui 
general de armata

Helmuth Karl Bernhard Graf von 
Moltke (1800 – 1891) a fost un general 
prusac, Seful Statului Major General 
(Großer Generalstab) al armatei 
prusace si un mare strateg.

Imediat dupa numirea in functie, a 
trecut la reforme, intre care si modul 
de instruire si promovare a ofiterilor.

In acest scop, i-a evaluat dupa doua 
criterii:

* gradul de inteligenta (de la prosti 
la inteligenti) 

si 
* atitudinea fata de munca (de la 
lenesi la harnici). 

In baza acestor criterii, au rezultat 
patru grupe / tipuri de ofiteri:
* A: prost si lenes
* B: inteligent si harnic
* C: prost si harnic
* D: inteligent si lenes

 Ofiterilor din categoria A, prosti 
si lenesi, le-a dat sarcini simple si 
repetitive. Acestia nu mai puteau 
inainta in cariera militara. Este posibil 
ca, intr-o buna zi, sa le vina o idee 
buna, dar mai important, nu creeaza 
probleme.

Moltke considera ca ofiterii din 
categoria B, inteligenti si harnici, erau 
obsedati de micromanagement (se 
pierd in maruntisuri) si, prin urmare, 
sunt lideri de slaba calitate. Era posibila 
o promovare, dar nu pana la nivel de 
ofiteri de Stat Major. Acesti ofiteri 
dadeau certitudinea ca ordinele vor fi 
indeplinite la timp si intocmai, in toate 
detaliile.

Ofiterii din categoria C, prosti si 
harnici, erau considerati periculosi. 
Moltke afirma ca acestia ar trebui sa 
fie supravegheati permanent, ceea ce 
este inacceptabil in armata. Deoarece 
ar fi putut crea probleme grave, greu 
de remediat, acestia au fost scosi din 
armata.

Ofiterii din categoria D, inteligenti 
si lenesi, erau cei pe care Moltke ii 
considera cei mai potriviti pentru cele 
mai inalte functii de comanda. Acesti 
ofiteri erau suficient de inteligenti ca sa 
stie ce trebuie facut, dar si suficient de 
lenesi, pentru a gasi cea mai usoara si 
simpla cale de a atinge obiectivul cerut.

Este adevarat ca lenea singura nu 
este productiva. Ea trebuie combinata 
cu inteligenta. Oamenii lenesi si 
inteligenti au un avantaj in societate 
si sunt cei mai nimeriti pentru rolul de 
lider intr-o organizatie.

Lenea in viziunea unui 
comunist

O lucrare importanta care trateaza 
subiectul este Le droit a la paresse: 
refutation du droit au travail de 1848, 
scrisa de Paul Lafargue (1842 - 1911) in 
1880 si tradusa pentru prima oara in 
romana de Alexander Tendler sub titlul 
Dreptul la lene. 

In esenta, autorul arata ca marii 
industriasi / patroni considera ca lenea 
nu este buna, deoarece muncitorii 
lenesi le scad (patronilor) posibilitatea 
de a se imbogati tot mai mult. De aceea, 
prin publicitate, acestia conving masele 
sa cumpere mai mult, astfel ca, pentru 
a cumpara mai mult, muncitorii vor 
munci mai mult, in final ajungand sa 
fie epuizati fizic si inglodati in datorii.

Concluzia autorului este ca, daca am 
munci mai putin fiecare dintre noi, 

am putea trai toti mai bine, somajul 
ar scadea – iar nivelul de viata al 
populatiei s-ar imbunatati. Dar nu ar 
mai castiga atat de mult patronii.

Lenea in viziunea unui 
longeviv

Nascut in  Tunstall pe 4 noiembrie 
1902, este cel mai batran barbat din 
Marea Britanie traieste in Derbyshire 
din 1947, iar de-a lungul vietii sale a fost 
martorul a doua razboaie mondiale, 
a fost preot in armata britanica si 
invatator timp de 10 ani, fiind casatorit 
de 3 ori.  

Rugat sa-si dezvaluie secretul 
longevitatii, seniorul a marturisit 
candid: lenea! Multi au crezut ca e 
doar o gluma, insa studii recente vin 
sa demonstreze ca un consum mic de 
energie poate sa ne ajute sa traim mult 
si bine.

Persoanele care nu prea se inghesuie 
sa munceasca si care au oroare de 
exercitiile fizice banuiau de multa 
vreme acest lucru, dar acum a fost 
confirmat de oamenii de stiinta: lenea 
prelungeste viata!

Cei care se trezesc in zori si sunt 
agitati toata ziua isi pregatesc din 
tinerete mormantul, sustine dr. Peter 
Axt, expert in sanatate publica, citat de 
Daily Mail. El recomanda sa lenevim 
jumatate din timpul nostru liber, in loc 
sa ne caznim sa mergem la sala ori sa 
facem jogging.
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Dr. Peter Axt si fiica sa, dr. Michaela 
Axt-Gadermann, au publicat o carte 
(“Bucuria Lenii: Cum s-o lasi mai moale 
si sa traiesti mai mult”) in care explica 
pe larg faptul ca toti oamenii poseda 
o cantitate limitata de “energie vitala” 
si ca viteza cu care este consumata, 
determina precis speranta de viata a 
fiecarei persoane.

Cei doi mai spun ca activitatile care 
sunt mari consumatoare de energie, 
precum “trasul de fiare” intr-o sala 
de forta, accelereaza imbatranirea 
si fac organismul mai susceptibil la 
imbolnavire. “Un stil de viata mai 
relaxat este important pentru sanatate 
... Daca ai o viata stresanta si faci 
exercitii fizice in exces, organismul 
produce hormoni care determina 
instalarea hipertensiunii”, afirma Axt-
Gadermann.

Ea a adaugat ca una dintre diferentele 
cheie intre oamenii mai lenesi si cei 
hiperactivi este ca organismele mai 
active produc mai multi “radicali 
liberi” (molecule instabile de oxigen) 
despre care se crede ca ar accelera 
imbatranirea.

Mai mult, “lenea este, de asemenea, 
importanta pentru un sistem imunitar 
sanatos pentru ca celulele specializate 
in apararea organismului sunt mai 
puternice in conditii de relaxare decat 

in situatii de stres”. Iar in timpul 
relaxarii si metabolismul este mai lent, 
producandu-se mai putini radicali 
liberi.

Atat Axt-Gadermann, 34 de ani, cat si 
tatal sau, in varsta de 65 de ani, au fost 
alergatori de cursa lunga (fond), ceea 
ce le permite sa sustina ca vorbesc in 
cunostinta de cauza.

Totodata, ei afirma ca rasul este 
o alternativa mai sanatoasa decat 
alergarea sau exercitiile fizice. In sfarsit, 
o veste buna pentru cei care nu sunt 
iubitori de antrenamente fizice intense, 
desi sportul facut cu masura ne mentine 
sanatosi, tineri pentru mai multa vreme 
si ne intareste imunitatea

In carte, cei doi cercetatori mai spun 
ca lenea este foarte buna si pentru 
creier. Asta pentru ca exercitiile fizice 
sau stresul duc la producerea unui 
excedent de cortizol, un hormon care 
vatama neuronii provocand pierderi de 
memorie si senilitate prematura. Mai 
mult decat atat, activitatea cerebrala e 
stimulata de inactivitate. Acest lucru 
a fost dovedit dupa ce s-a observat ca 
activitatea se opreste in unele zone 
ale creierului atunci cand acesta este 
ocupat cu indeplinirea unei anumite 
sarcini. Dimpotriva, atunci cand nu 
era concentrat asupra unei activitati, 
fluxul sanguin din creier crestea. Astfel, 

creierul nu este, de fapt, niciodata in 
stare de letargie.

Se mai sustine de catre specialisti ca 
lenea e necesara. Datorita ei, creierul va 
functiona mai bine atunci cand va avea 
ceva de facut (exact ca in cazul somnului) 
- un fapt dovedit de neurostiinta. Chiar 
si poetul Rainer Maria Rilke incuraja 
lenea si inactivitatea, deoarece ele 
produc revelatii si idei atunci cand te 
astepti mai putin.

“Lenea nu e nimic altceva decat o 
obisnuinta de a te odihni inainte de 
a obosi” spunea Jules Renard. Iar 
butada, foarte reusita, ar avea o mai 
mare aplicabilitate daca societatea 
n-ar culpabiliza statul degeaba, fie el 
si pe termen foarte scurt, intretinand 
totodata un veritabil cult al muncii 
asidue si al activitatii fizice.

Batranii nostri spuneau despre o 
persoana lenesa: Asta traieste 100 de ani 
si uite ... s-a dovedit ca aveau dreptate.

     

Lenea ca factor de progres al 
omenirii    

Robert A. Heinlein, scriitor american 
de literatura stiintifico-fantastica, 
afirma ca „progresul nu este realizat de 
catre cei care se scoala devreme. Este 
realizat de oameni lenesi care cauta cai 
mai usoare pentru a realiza ceva.”

Daca vrei sa duci o viata 
fericita, leaga-te de un scop, nu 

de oameni sau de obiecte ...

Albert Einstein
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Amenajare camera copil 
in noua normalitate
Chiar daca nu ai facut-o pana acum, nu e niciodata prea 
tarziu sa incepi sa amenajezi mediul de invatare de acasa 
dedicat copilului, pentru a-i crea un spatiu confortabil si 
functional. Intr-o perioada plina de incertitudini, trebuie 
sa faci tot posibilul sa-i asiguri copilului un mediu stabil si 
sanatos, atat cat poti tu face.

1. SPATIUL DE LUCRU

In primul rand, ar trebui sa-i ceri 
parerea copilului, pentru ca unii 
prefera spatiul lor, bine delimitat, in 
timp ce prescolarii si cei cu varste si 
mai mici vor sa fie acolo unde este 
actiunea. Partea buna in privinta 
celei de-a doua categorii este aceea 
ca vor fi sub ochii tai si astfel, ii 
poti mentine conectati in activitatea 
lor. Daca spatiul de acasa nu este 
ofertant, ai putea folosi bucataria, un 
loc delimitat ajutandu-i pe copii sa 
aiba alta stare de spirit, importanta 
pentru concentrare. Daca nu ai o 
camera de rezerva, ia in calcul o 
masa mai mica in camera de zi sau 
chiar intr-un colt din bucatarie.

2. ORDINEA

Cu siguranta ai vazut ca 
majoritatea locurilor copiilor sunt 
acoperite de hartiute, diverse 
accesorii, multa dezordine, iar un 
astfel de spatiu, nu ajuta sub nicio 
forma copilul sa se concentreze, 
dimpotriva! De aceea, trebuie sa 
te implici, ce este inutil sa arunci 
si ce poate fi (re)folosit sa le pui 
in ordine in sertare sau pe rafturi; 
foloseste etichete daca este necesar, 
pe care sa scrii ce si unde se gaseste 
fiecare. La indemana trebuie sa 
ramana doar ceea ce este de prim 
uz: instrumente de scris, de colorat 
sau ce este elementar activitatii din 
ora respectiva. Un panou din pluta 
poate fi foarte util in aceasta situatie, 
putand fi folosit pe post de calendar, 
pentru a tine informatiile elementare 
la vedere sau pentru memento.

Incearca sa ai un bol cu 
jucarii mici in apropierea 

copilului cand acesta 
devine nelinistit! Pot fi o 
pietre netede, gume de 

sters parfumate, mingi de 
stres sau chiar si cateva 

piese LEGO.
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3. CONFIGURATIA

Copilul tau pare sa se simta bine in 
pat cand sta relaxat, dar configuratia 
ergonomica este esentiala dezvoltarii 
abilitatilor de scriere, de lucru, de a 
insufla obiceiuri sanatoase viitorului 
adult. Daca pozitia corpului in timpul 
scrisului nu este corecta, se va scrie 
greu, scrisul devenind unul neglijent, 
dezordonat; lucruri aparent mici, 
dar care isi vor pune amprenta mai 
tarziu. Este important ca atunci cand 
copilul sta jos, biroul sa fie putin sub 
sub inaltimea cotului in repaus. De 
asemenea, cand copilul sta pe scaun, 
picioarele trebuie sa stea ferm pe 
podea; daca scaunul este unul cu 
inaltime reglabila este perfect! Daca 
scaunul este unul folosit de adulti, 
poti pune o perna pe el si/ sau o 
cutie jos pe care copilul sa isi poata 
sprijini picioarele, totul pentru a 
ajunge la o pozitie corecta pentru 
studiu.

4. TENTATIILE

Pentru ca tentatiile sunt peste 
tot, acestea trebuiesc ascunse sau 
eliminate. Daca sunt probleme cu 
impartirea spatiului intre copii, 
implica-te si delimiteaza totul in cel 
mai logic mod. Daca ai mai mult de 
un copil care trebuie sa invete, vezi 
ce il deranjeaza pe fiecare in parte 
din ce are celalalt si incearca sa le 
ascunzi temporar sau sa gasesti o 
solutie de compromis. Daca unul 
dintre copii are randament sa 
invete pe fond muzical, asigura-i 
o pereche de casti pentru a nu 
deranja pe ceilalti sau cumpara-
le celorlalti dispozitive pentru a 
elimina zgomotul. De asemenea, 
in cazul muzicii, incercati sa le 
insuflati copiilor ideea de a asculta 
muzica instrumentala, cele cu 
mesaje afectandu-le concentrarea 

si mult mai mult daca sunt mesaje 
oarecum negative sau rebele. In cazul 
unui copil cu dificultati de atentie, 
orienteaza-i spatiul de lucru in asa 
fel incat sa aiba in fata un perete 
si nu o alta camera sau o fereastra. 
Daca copilul are probleme in a sta 
nemiscat si concentrat, mergi pe 
varianta unui scaun gonflabil sau a 
unei mingi de exercitii fizice pe care 
sa stea.

5. MAXIMIZARE

Trebuie sa incerci sa maximizezi 
tot ce poti! Daca locuinta ta este 
una de dimensiuni mici, chiar si 
o masuta pe hol poate fi o solutie 
foarte buna. O masa care se strange 
poate fi folosita foarte bine ca suport 
de scris pentru copii, mai ales daca 
este usoara si usor de transportat din 
bucatarie pe hol (sa presupunem). 
La fel de utile pentru economisirea 
spatiului sunt tablele de scris sau 
panourile de pluta care pot fi agatate 
in spatiul destinat lucrului.

6. ZONE DE LUCRU

Trebuie sa fii o persoana cu o 
gandire flexibila care ia in calcul 
mai multe locuri din casa pretabile 
pentru invatat. Se poate folosi o 
anumita masa pentru munca ce 
necesita mai multa concentrare, 
o camera linistita pentru a citi, o 
masa luminoasa pentru realizarea 
anumitor proiecte. Totul depinde 
de ce ai tu in casa si mai mult 
decat atat, ia in calcul faptul ca, 
copii, precum adultii, au nevoie sa 
ia pauze, sa se miste, sa schimbe 
pozitiile. Si conform studiilor, 
acesta ar fi un lucru foarte bun: 
asimilarea informatiilor in diverse 
locatii, imbunatateste capacitatea 
unui student de a invata si reaminti 
informatiile.


Daca vrei sa transformi un colt 
al camerei in locul copilului si 
sa il delimitezi clar pentru el, 

nu trebuie sa investesti mult in 
cortine de calitate. Poti merge 
pe materiale foarte usoare, iar 
daca lumina nu este suficenta, 
adauga un corp de iluminare 
suplimentar pentru o vedere 

corespunzatoare.


Daca ai un perete sau o parte a 
peretelui liber, poti amenaja un 

raft sau mai multe (cate sunt 
necesare) in zona desemnata 

ca fiind dedicata lucrului/ 
invatatului. Fiecare copil (daca ai 
mai multi) trebuie sa aiba raftul 

lui, pentru a nu exista vreo 
confuzie in privinta articolelor - 

ce si cui vor apartine.
 

Foloseste o lampa cu lumina LED 
pentru a reduce oboseala ochilor 

pentru copil. Este indicata 
amplasarea ei in directia opusa 
a mainii dominante: daca scrie 
cu dreapta, lampa trebuie sa fie 

in stanga!


 In cazul in care se invata 
online sau este o intalnire 

online, laptopul sau tableta 
trebuiesc asezate pe niste carti 
si nicidecum la un nivel mai jos 
decat ochii. Copilul sta aplecat, 
iar muschii gatului, in timp, pot 

ramane incordati.
 

Daca spatiul pe birou este unul 
limitat, cauta optiuni verticale! 

Pune un dulapior pe perete, 
rafturi sau orice altfel de solutii 
moderne, pentru a pastra totul 

in ordine.

Sfatur i  E X T R A
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Vrei sa ii dai camerei un aspect nou, proaspat, mai ales daca esti in situatia in care lucrezi de acasa si vrei 
sa faci o distinctie clara intre spatiul de lucru si camera unde te odihnesti. Iar daca te gandesti sa fii in 

tendinte in privinta camerei si ai anumite temeri, gandeste-te ca nu e nimic rau in a fi influentat in acest 
mod; suntem influentati in haine, in machiaje si tot ce se poarta acum.

CUM ITI ARANJEZI CAMERA
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Alegerea unei culori nu este despre ceea ce arata, ci de modul in care te face sa te simti. Daca, de exemplu, o nuanta 
frumoasa de albastru iti ofera energie si emotie, foloseste-o la birou si nu in dormitor! In mod particular, dormitorul 

are nevoie de nuante calmante, care sa relaxeze. Si nu exista culoare gresita, ci nuanta nepotrivita!

Cand alegi o schema de culori, analizeaza bine si realizeaza cum te fac sa te simti anumite culori, gandeste-te ce stare de 
spirit iti doresti in camera respectiva! Incearca de asemenea sa nu te grabesti in luarea unei astfel de decizii, informeza-te si 

analizeaza foarte bine!

Din nefericire, majoritatea celor 
dintre noi suntem influentati de 
preturi in luarea deciziilor, iar daca e sa 
facem o comparatie, un lucru e sa dai 
de exemplu 300 de lei pe o pereche de 
sandalute pentru vara si altceva e sa dai 
de 10 ori mai mult (cel putin) pentru 
o canapea pe care doresti sa o schimbi 
peste jumatate de an. Ideea de baza 
aici este aceea de a identifica tendinta 
cu care rezonezi cel mai mult, atunci 
cand tendintele trec. Iar aceasta este 
semnatura ta! Daca vezi ca exista o 
anumita tendinta care se aproprie, 
iar tu te simti atasata de ea, ti se pare 
familiara, cel mai probabil acesta este 
stilul tau! Si, evident ca te poti si lasa 
putin dusa de magia tendintelor si e 
normal sa fie asa; nu e nimic deplasat, 
mai ales cand oferta este cat se poate 
de variata si atractiva!

Decorarea casei este decorarea ta, 

este modul in care te imbraci tu, 
este stilul tau personal acolo si cel 
mai bine este sa decorezi casa, asa 
cum te imbraci tu! Daca ai un intreg 
LOOK clasic si adaugi o pereche de 
incaltaminte excentrica sau o pereche 
de cercei la fel, asa trebuie sa faci si in 
camera ta!

Si mergi mai departe cu acest 
lucru! Intra in garderoba ta si uita-
te la lucrurile care iti plac, fie ca e 
vorba de nuanta sau croiala si pe 
care le-ai imbracat de multe ori; sau 
piesele vestimentare uzate pe care le-
ai inlocuit, cumparand altele similare. 
De exemplu, daca gasesti anumite 
culori bloc in stilul tau, croiul tau 
este unul dominant structural, curat, 
ai cele mai mari sanse sa te indrepti 
spre un stil minimalist si modern al 
aranjarii camerei si al pieselor care 
contribuie la aceasta.

Daca de exemplu a inceput sa iti 
placa o culoare mai mult (nu de 
mult timp!) este mult mai practic sa 
investesti intr-o canapea de calitate 
intr-o culoare neutra sau clasica si sa-ti 
varuiesti peretii in noua culoare, decat 
sa cumperi mobilier in aceasta culoare, 
care poate fi doar un moft de moment 
sau o tendinta foarte atractiva! Este 
mult mai usor si mai putin costisitor 
ulterior sa schimbi culoarea peretilor, 
comparativ cu achizitionarea pieselor 
de mobilier.

Cel mai important este sa te gandesti 
cu mult timp inainte cum ti-ai dori si 
cum ai vrea sa arate camera, pentru ca 
aceasta trebuie sa iti placa de fiecare 
data, sa reflecte stilul tau, iar daca 
viitoarea ta casa reuseste sa spuna/ sa 
transmita povestea ta celor ce ii calca 
pragul, atunci ea nu va fi niciodata 
demodata sau plictisitoare.
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c u r a t e n i a

c o n t r a

c o v i d  -  1 9

O curatenie profunda nu inseamna intotdeauna o curatare eficienta, in special impotriva 
unor virusi precum Covid-19. Trebuie sa cunosti cea mai buna modalitate pentru a-i ucide!

c u r a t e n i a

c o n t r a

c o v i d  -  1 9

Igiena vizata

O astfel de igiena este un mod eficient 
de a curata inteligent si de a preveni 
raspandirea bacteriilor si virusilor, 
inclusiv Coronavirusul, concentrandu-
se pe dezinfectarea celor mai atinse 
suprafete. Iar cercetarile au aratat ca, 
incercand sa cureti cat mai profund toata 
casa nu are impactul dorit sau deloc, 
comparativ cu igiena vizata, mult mai 
eficienta.

Cand practici acasa un astfel tip 
de igiena, intai de toate curata orice 
murdarie vizibila si apoi aplica inalbitor 
diluat pe suprafete pentru a omori 
germenii.

Eficienta si constanta

Coronavirusul intra in casa cand 
cineva infectat cu el ne viziteaza 
sau lucrurile pe care le aduce sunt 
contaminate. Iar acest virus poate 
trai de la cateva ore pana la cateva 
zile, in functie de tipul suprafetei, de 
aceea practicile de igiena constante 
si adecvate sunt importante. Dar 
curatenia exagerata nu este acelasi 
lucru cu curatenia eficienta; trebuie sa 
cunosti anumite elemente cheie.

Suprafetele de luat in 
considerare

Trebuie sa iei in calcul suprafetele 
cu care intri in contact in mod frecvent 
si care sunt atinse de tine sau membrii 
familiei. De obicei sunt urmatoarele:

Manerele usilor exterioare si interioare;
Balustradele scarilor;
Maner frigider si orice este dulap si 
sertar;
Robinete bucatarie si baie (si gradina 
unde este cazul);
Butoanele toaletei.
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Cum sa folosesti inalbitorul eficient

S-a dovedit ca inalbitorul distruge Coronavirusul, iar un 
procent corect de amestecat inalbitor - apa este de 1 - 9. Foloseste 
450 ml apa si 50 ml inalbitor intr-un pulverizator pentru a fi 
eficient si usor de manevrat. Ce trebuie sa stii ...
- Poarta mereu manusi de uz casnic!
- Mare atentie la suprafetele folosite care vor intra in contact cu 
inalbitorul, sa nu fie afectate!
- Nu amesteca inalbitorul cu alte produse!
- Toate aceste solutii si produse de inalbit nu trebuiesc tinute la 
indemana copiilor
- Bineinteles ca nu trebuiesc ingerate aceste substante!
- Dilueaza bine si mereu inalbitorul cu apa, pentru a fi sigur si 
eficient! Foloseste manusile cand faci solutia si foloseste o carpa 
curata pentru aplicare! Solutia trebuie inlocuita zilnic.

Spalare maini

Chiar daca timpul petrecut in casa dureaza acum mai mult, 
igiena mainilor este la fel de importanta, pentru ca vii in contact 
cu produse si lucruri care vin de afara, care sunt cumparate 
si de fiecare data cand iti vei spala mainile, vei distruge o 
posibila infectie. Este recomandabil sa iti sapunesti mainile 
timp de 15-20 de secunde cu apa calduta, iar daca ai prosoape 
de hartie, foloseste-le pe ele pentru ca apoi sa le arunci, mult 
mai sanatoase decat prosopul clasic in aceasta situatie. Iar daca 
ai prosoape normale, fiecare trebuie sa foloseasca propriul 
prosop!

Foarte importanta este hidratarea mainilor in mod frecvent, 
virusul se poate depune pe pielea deteriorata/ crapata de pe 
maini. Unghiile de la maini daca sunt taiate scurt, reduce riscul 
de adapostire si transmitere a virusului.
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Obtine maximul din calatorii!
Intr-o perioada in care calatoriile sunt atat de dificile,

incearca sa obtii maximul!

Partea neplacuta in 2020 e ca nu prea poti 
ajunge sa calatoresti in zone mai exotice, 

dar vestea buna este ca poti sa iti maximizezi 
satisfactia ca si cum ai fi acolo, chiar daca mergi 
in zone cunoscute sau nu atat de spectaculoase la 
prima vedere.

Pregateste-te din timp!

Psihologii fac studii despre modul de 
maximizare a beneficiilor intr-o vacanta si una 

dintre cele mai bune si recomandate sfaturi 
este sa incerci sa obtii maximul din momentele 
anticipate. Iar bucuria si beneficiile unei vacante 
nu constau in calatoria in sine si perioada 
„matematic” petrecuta acolo, ci si in toata 
pregatirea de pana atunci: zilele, saptamanile in 
care iti faci planuri, impreuna cu tot entuziasmul 
aferent, conteaza! Cauta din timp cele mai 
bune restaurante, specialitatile deosebite care 
se regasesc acolo, vezi ce se poate vizita; si cu 
aceasta ocazie, poate iti si achizitionezi 1-2 
vestimentatii potrivite noii vacante!
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O noua rutina!

Daca in mod normal pentru locul de munca 
te trezesti la ora 7 pentru mic dejun si cafeluta, 
noua ta rutina poate fi sa te trezesti mai tarziu 
cu 1-2 ore si sa mergi sa bei cafeluta intr-un 
bar local cu specific. Sau, in loc sa iti prepari 
tu ceva, mergi la un restaurant caracteristic 
zonei pentru a incerca ceva nou, pentru o noua 
experienta!

Fii prezenta!

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care 
le poti face in vacanta este sa fii prezent in 
realitate, sa iti planifici activitatile pentru 
relaxare, distractie, totul pentru destinderea 
mintii si pentru a te bucura de fiecare clipa! Te 
bucuri de orice, iar in momentul in care revii 
acasa, la viata ta obisnuita, vei fi reconectata, 
dar in acelasi timp, revigorata si plina de 
pozitivitate.

Deconectare

Incearca sa te desprinzi de digitalizare oricat 
de mult poti, sa faci tot posibilul sa verifici 
telefonul cat mai putin! Bucura-te de natura, 
bucura-te de locurile in care te afli!

In perioadele in care incerci in vacanta si 
putina munca, cercetare si dezvoltare, ia-ti cafea 
in termos, mergi intr-un parc linistit si intra in 
atmosfera! Cercetarile arata ca orice expunere 
in natura scade imediat nivelul stresului, reduce 
ritmul cardiac si activeaza sistemul nervos 
parasimpatic.

Daca esti o persoana iubitoare de cultura, 
intra in lumea culinara! Si este un lucru 
foarte serios, pentru ca nu exista o experienta 
senzoriala mai reusita decat mancarea, unde 
experimentezi culori, gusturi, noi arome! Dar, 
acest lucru nu te opreste sa nu vizitezi galerii 
de arta, locuri de referinta ale respectivelor 
zone, sau daca stai pentru mai multe zile, sa te 
inscrii la anumite cursuri specifice zonei!
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e multe ori ne aflam in situatia in 
care nu mai suntem siguri de locul de 
munca, iar aceasta situatie a pandemiei 
accentueaza aceasta situatie si mai 
mult; din nefericire, mai adaugam si 

un coleg (sau mai multi) care contribuie la aceasta, 
turnand gaz pe foc ... si nu gasim solutii ...

Fiecare dintre noi ne simtim vulnerabili in 
aceasta perioada in care pandemia dicteaza aproape 
totul si cu atat de multa incertitudine in jur, e 
normal sa simtim asta. Daca cineva de la locul 
de munca „contribuie” si mai mult prin diverse 
metode, resimtim totul parca din ce in ce mai greu, 
o situatie greu de suportat si de gestionat.

Inainte de toate este important pentru tine 
sa intelegi ca ceea ce simti se datoreaza acestei 
perioade vulnerabile intr-o perioada dificila. In 
plus, daca cineva de la locul de munca te sicaneaza 
si tot ceea ce face se inscrie in gaslighting, trebuie 
sa stii ca aceasta este o manipulare emotionala in 
care victima este alimentata cu informatii false pe o 
perioada de timp nedeterminata. Persoana care face 
acest lucru o face in asa fel ca victima sa se indoiasca 
de propria memorie, distrugand increderea in 
propria persoana si perceptia asupra realitatii. 
Lasata situatia asa, victima devine intimidata si 
dezvolta o anumita dependenta de abuzator.

La locul de munca, gaslighting-ul poate fi 
„realizat” in mai multe moduri, iar in cazul in care 
te simti o (potentiala) victima, exista metode si 
pasi pentru a scapa de abuz si pentru recapatarea 
increderii.

d

Mentalul la locul de munca sau
cum sa gestionezi situatia de gaslighting
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VOCEA INTERIOARA
Te multe ori ne subestimam intuitia cand simtim ca ceva nu e in regula, iar 

interiorul nostru este un instrument puternic care ne protejeaza de pericole. Daca 
un coleg iti face zile amare, nu te gandi nicio clipa sa ii scuzi comportamentul si 
modul de a fi, doar pentru ca tu esti o persoana sensibila! Asculta-ti vocea interioara 
pentru ca te poate avertiza foarte sigur de o emotie sau o situatie periculoasa!

DOCUMENTEAZA!
Daca suspectezi ca cineva are „grija” de tine, ia in calcul serios sa ai si sa pastrezi 

dovezi concrete! Cei care practica gaslight sunt buni in manipulare, iar tu trebuie sa 
fii pregatita sa ai dovezi puternice, fie ca vorbim de email-uri, texte, documentatii, 
conversatii, dar si modul cum te-ai simtit in timpul interactiunilor.

AMINTESTE-TI VALOAREA TA!
Trebuie neaparat sa tii minte sa iti reimprospatezi mereu memoria ca tu esti o 

persoana valoaroasa in echipa! Cei care manipuleaza sunt experti in a face persoanele 
sa se indoiassca de propriile capacitati si propria valoare. De aceea, trebuie sa 
constientizezi ca nu tu esti problema, ci ei! Stabileste-ti bine granitele in mod real 
si nu te sfii niciun moment sa fii vocala despre tratamentul care te face sa te simti 
incofortabila.

SPUNE DESPRE CE ESTE VORBA!
A te chinui si lupta cu tine in tacere nu este o solutie! Mergi cu situatia (si 

argumentele) la o persoana care este deasupra voastra ca rang, verifica politica firmei 
in legatura cu hartuirea si intimidarea! Prezinta dovezile si fii increzator in tine 
ca a te zbate pentru tine si adevar reprezinta cheia unei bune sanatati mentale si 
asigurarea unui mediu de lucru sigur si productiv!

Important de retinut este si faptul ca puterea unui gaslighter este construita pe 
o fundatie instabila a propriei stime de sine si nesiguranta. Daca te simti victima 
a unei astfel de persoane, lupta-te pentru tine, pentru a-ti lua inapoi puterea si 
bunastarea mentala!
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Cand esti copil, crezi ca 
principala ambitie trebuie sa fie 
modul cum arati - comparativ 

cu un personaj pe care il admiri - poate 
fi artist, sportiv; sau ambitia poate fi o 
imagine ideala, bine creionata a ceea ce 
se vede a fi o viata perfecta. Faptul ca nu 
ai ajuns la o anumita maturitate, chiar 
te poate face sa adopti anumite stiluri 
de infrumusetare, stiluri vestimentare, 
obiceiuri sau deja sa te vezi in acel loc 
„ideal”. Ideal pentru toata lumea.

Doar ca, de la un moment dat, in mod 
normal, ar trebuie sa incepi sa realizezi 
ca ambitia personala nu are aceeasi 
intensitate si aceeasi magie asa cum 
o vezi in viata altora sau in imaginile 
„etalon”. Iar aceasta noua ambitie a ta 
cu care te simti confortabila, sa fie un 
loc de munca normal, de care sa nu-i 
pese nimanui, cu un stil de viata linistit 
in care sa nu te intereseze cum iti sta 

parul sau daca nu ti-ai asortat rujul 
cu tinuta. Iar cei care se intersecteaza 
cu tine la munca de exemplu, sa fie 
interesati doar de aptitudinile tale.

Din fericire - sau poate nu pentru 
anumite persoane, pe masura trecerii 
timpului, poti realiza ca stilul de viata 
pe care ti l-ai imaginat, cu tot ce aduce 
el, nu este cu adevarat ce iti doresti. Si 
astfel de momente nu sunt cateodata 
foarte placute, pentru ca pot veni cu 
dezamagiri. Si poti ajunge in acest 
punct fie ca tu insati constientizezi 
acest lucru, fie ca esti obligata in vreun 
fel; concedierea de la un loc de munca 
poate fi un astfel de factor declansator. 

Iar acest lucru se intampla in 
majoritatea cazurilor, multe persoane 
realizand ca ambitiile pe care credeau 
ca le au, de fapt, nu corespund cu 
realitatea. Si cand ajungi in punctul in 
care te simti o persoana implinita, iti 

dai seama ca acest lucru este rezultatul 
unor intamplari, tu neplanificand 
absolut nimic din toate acestea. Bine, 
iti doresti sa faci anumite lucruri in 
viata, dar rezultatele finale nu sunt 
asa cum le-ai vazut initial sau nu pot 
fi deloc. Si conform si unor studii, 
ambitia inseamna un lucru diferit 
pentru fiecare persoana si cea mai 
importanta parte este aceea de a 
descoperi si a intelege pentru ce poti 
fi tu, cu adevarat ambitios. Ce te 
motiveaza, care ar fi atuurile/ talentele 
tale in acest demers si iarasi un lucru 
esential - exista momente in care 
trebuie sa faci un pas inapoi, inainte de 
a-ti atinge obiectivul.

Partea buna in toata aceasta problema 
este aceea ca exista spatiu pentru fiecare 
dintre noi, in care sa ne dezvoltam, sa 
ne ducem la bun sfarsit ambitiile, sa ii 
sustinem pe cei din jur.

Mergi pe drumul tau!
Ambitia este un lucru individual.

... pe masura trecerii timpului, poti 
realiza ca stilul de viata pe care ti l-ai 
imaginat, cu tot ce aduce el, nu este cu 
adevarat ce iti doresti.
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Ce inseamna sau ce ar trebui tu sa faci ca parinte daca copilul tau nu vorbeste deloc de 

virus sau dimpotriva, observi o agitatie constanta vizavi de acest lucru?

Multi copii nu folosesc cuvintele pentru a-si exprima ingrijorarile ei raspunzand acestei 

crize prin schimbari de comportament, cum ar fi starea de spirit sau probleme cu somnul, 

asa ca, fiti cu ochii pe astfel de indicii! Daca copilul se comporta normal si nu vorbeste 

despre criza sunt cele mai mari sanse sa nu fie afectat.

CE AR TREBUI UN COPIL SA STIE
DESPRE COVID-19
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Este la fel de normal ca el 
sa se astepte ca intrebarile 
sau nelamuririle in privinta 

acestui subiect sa fie tratate ca ceva 
normal; si poti face acest lucru in cel 
mai natural mod, fie cand iei masa 
cu el sau cand ai activitati comune. 
Poti spune ca ai citit ceva despre 
COVID-19 si ca esti de acord cu 
ceea ce se spune sau ca abia astepti 
sa se reintre intr-o normalitate. 
In principiu, copilul tau va retine 
normalitatea acestui subiect si 
modul natural in care l-ai adus 
in discutie, ceea ce il va face mult 
mai curajos sa abordeze aceasta 
problema, daca are intrebari. Si 
conform specialistilor, in cazul in 
care copilul vrea sa discute despre 
acest subiect, fixeaza un interval 
orar in anumite zile pentru a discuta 
despre acesta. Daca reticenta si 
anxietatea copilului continua, poti 
apela la ajutorul specialistilor care 
sustin acum sedinte online. Iar 
acest extra ajutor trebuie sa existe, 
anumite dereglari mentale in cazul 
copilului, nerezolvate la timp, pot 
duce peste o anumita perioada la 
depresii sau tulburari de anxietate in 
curs de dezvoltare. Anumite temeri, 
cosmaruri recurente, incapacitatea 
de a ramane concentrat la scoala, 
pot aparea dupa saptamani sau luni 
bune, dupa ce totul va reveni la 
normal.

si, in situatia actuala, sa-i explici 
ca sunt si alte situatii in care se 
moare, dar majoritatea celor care 
iau COVID-19 nu vor muri. Copilul 
trebuie sa inteleaga de asemenea, 
ca moartea este un proces natural 
al vietii, cei dragi disparuti - vor fi 
mereu in constiinta celor apropiati, 
iar cel mai important lucru este sa 
privim viata in prezent si viitor.

Poti avea o mare dilema in 
cazul in care ai fost concediata 
de la locul de munca, aceasta 
fiind o consecinta a pandemiei. 
Cum abordezi problema cu 
copii?

Cel mai corect ar fi sa le spui 
exact cum stau lucrurile, dar, pentru 
copii intre 3 si 6 ani, le-ai putea 
povesti ca nu e nevoie de mama la 
munca si ca, o perioada, veti avea 
mai mult timp sa va jucati si sa stati 
impreuna. Copiii de varsta scolara 
doresc mai multe detalii, pentru 
ca deja ei se gandesc la modul in 
care vor fi afectati daca banii vor 
fi mai putini. Trebuie explicat 
copiilor ca, in cazul in care s-a redus 
bugetul, vor fi restranse si anumite 
cheltuieli in ceea ce ii priveste, doar 
ca trebuie sa identificati ce este 
mai important pentru ei si acolo 
sa incercati sa mentineti atat cat se 
poate, un echilibru. De asemenea, 
trebuie sa scoateti in evidenta ce 
este cu adevarat important pentru 
ei in viata: familia! Iar acest lucru 
este reciproc. Spuneti-le aceasta 
cu incredere si mentionati ca veti 
trece impreuna cu bine peste aceasta 
perioada.

De-a lungul timpul, unii copii ar 
putea avea parte datorita pandemiei 
de o anumita perturbare, insa altii 
ar putea fi mult mai prezenti in 
realitate fara probleme, consecinta a 
faptului ca au avut parte de discutii 
normale cu parintii. Partea buna este 
aceea ca majoritatea copiilor sunt 
rezistenti, aproximativ 80% dintre 
ei putand creste normal intr-un 
mediu advers; in schimb, restul sunt 
influentabili de ceea ce se intampla 
in mediul inconjurator. Este dificil 
sa-ti imaginezi prin ce trece cea 
de-a doua categorie si din nefericire, 
timpul necesar de a-si reveni este 
mult mai mare.

In general, ca parinte, trebuie 
sa fii pregatit sa vezi alte tipare 
comportamentale ale copilului decat 
pe care care le stiai, unele putand 
fiind chiar si regrese; important este 
ca tu sa-i iubesti si ei sa simta ca au 
parte de tot sprijinul tau. Aveti grija 
de ei, implicati-i in rutina zilnica si 
nu aveti nicio teama daca ii acordati 
mai multa atentie unui copil, 
comparativ cu celalalt! O faceti 
pentru ca este necesar! Cercetarile 
dupa cel de-al Doilea Razboi 
Mondial si dupa uraganul Katrina, 
au aratat faptul ca copiii care au fost 
ingrijiti si au avut parte de relatii 
stabile cu proprii parinti, au rezistat 
cel mai bine acestor crize.

Daca exista situatia in care cineva 
apropiat moare din cauza Covid-19, 
se naste o situatie dificila pentru 
toata lumea si in functie de copil, 
pot exista multe intrebari din partea 
acestuia sau deloc. Important este sa 
raspunzi si sa fii acolo pentru copilul 
tau, sa ii recunosti sentimentele 

In prIncIpIu, copIlul tau va retIne normalItatea acestuI subIect sI modul natural In care 
l-aI adus In dIscutIe, ceea ce Il va face mult maI curajos sa abordeze aceasta problema, 
daca are IntrebarI.
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Intre copii se leaga relatii de 
prietenii, de joaca si in functie de 
varsta, acestia pot fi afectati de 
faptul ca nu se regasesc intre ei. Un 
prescolar iti poate vorbi de prieteni, 
dar nu le simte lipsa, comparativ cu 
copii mai mari. Cand distantarea 
sociala se linisteste, un copil mai 
mic poate manifesta o anxietate daca 
este separat de tine, dar acest lucru 
se rezolva, copilul avand nevoie de 
anumite cunostinte sociale iar tu, 
ca parinte, trebuie sa ai rabdare, 
trebuie sa iti sustii copilul, sa ii 
apreciezi eforturile si tot ce face 
pentru apropiere. Pentru adolescenti 
insa, situatia este mai dificila, chiar 
daca conectarea online exista, dar 
modul direct in care interactionau 
inainte este cel care conta; tinerii la 
aceasta varsta, pot simti o anumita 
excludere.

Trebuie sa iti incurajezi copii 
sa vorbeasca online cu cei mai 
importanti prieteni, lucru care le va 
da doza de optimism si increderea de 
care au nevoie acum. 

Un alt pericol la care te poti 
gandi in privinta copiilor este aceea 
ca pot dezvolta o anumita fobie cu 
privire la germeni, consecinta a 
spalatului des pe maini. In aceasta 
situatie, exemplul parintilor este 
determinant: daca copii nu vad un 
comportament paranoic la parinti, 
nici ei nu vor fi! Daca observati o 
anumita obsesie in aceasta privinta, 
modificati-le comportamentul prin 

anumita etapa in pregatirea pentru 
a merge mai departe au cel mai 
mult de suferit. Incertitudinea si 
masurile haotice existente la noi, 
nu fac altceva decat sa descurajeze 
si sa debusoleze tinerii aflati intr-o 
perioada extrem de importanta in 
viata lor, chiar determinanta pentru 
propriul viitor. Din nefericire, nu 
putem spera decat la o reintrare in 
normalitate si la o capacitate mare 
de adaptabilitate a tinerilor.

Din punct de vedere logic, 
invatarea constiincioasa poate avea 
loc si in afara cursurilor obisnuite, 
gratie instrumentelor de care 
dispunem astazi. Istoria insasi ne 
ajuta prin faptul ca ne poate arata 
multiplele fenomene culturale care 
au iesit dupa crize si mai mari - al 
Doilea Razboi Mondial, astfel 
ca, ne putem astepta si la surprize 
placute.

Poate fi un moment bun pentru 
copii de intelegere a situatiei, de 
adaptare, de a face sacrificii, de a 
ajuta pe altii, inclusiv pe parinti; de 
invatat ceva este tot timpul, oriunde. 
Mai mult, te poti implica tu ca parinte 
sa citesti, sa te interesezi ce solutii 
au gasit in trecut oamenii pentru a 
depasi anumite situatii, fapte care te 
pot inspira, iti pot da idei si pe care, 
le poti discuta cu copii. O astfel de 
invatare practica, experimentata de 
copii in acest cadru inedit, ii poate 
ajuta enorm in situatia de fata si mai 
mult decat atat, in viitor.

programatul spalatului doar dupa 
ce se incheie o activitate. Astfel se 
creeaza o legatura intre activitate si 
curatenia la locul unde se desfasoara 
aceasta.

Apoi, discutati cu ei deschis despre 
microbi si explicati-le ca microbii 
sunt peste tot, unii sunt buni 
pentru noi, altii nu. Cu unii putem 
trai toata viata. Doar ca, mai sunt 
si cazuri care se intampla o data la 
perioade mari de timp - de aparitiei 
a unor microbi, asa cum e si cazul 
aparitiei COVID-19, iar noi trebuie 
doar sa urmam sfaturile medicului 
si sa evitam persoanele bolnave. Mai 
mult, explicati-le ca in toata lumea se 
lucreaza pentru gasirea unui vaccin 
care sa rezolve aceasta problema si 
ca acest lucru se va intampla, dovada 
fiind alte boli din trecut, care astazi 
au antidot.

Exista si problema invatatului 
online si cat de mult afecteaza ea 
modul de asimilare a cunostintelor 
sau pregatirea pentru mai departe; 
sau chiar si dorinta copilului de a 
invata! Invatarea de la distanta nu 
se compara cu interactiunea directa 
dintre elev si profesor si este o 
problema care se cere rezolvata 
foarte rapid, cel putin in privinta 
imbunatatirii invatarii online, daca 
lucrurile nu reintra in normalitate 
in curand. Copii mai mici poate 
nu vor fi afectati foarte mult, dar 
cu siguranta cei care se pregatesc 
de facultate, cei care se afla intr-o 

IncertItudInea sI masurIle haotIce exIstente la noI, nu fac altceva decat sa 
descurajeze sI sa debusoleze tInerII aflatI Intr-o perIoada extrem de Importanta 
In vIata lor, chIar determInanta pentru proprIul vIItor.
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O mare perioada din viata asteptam si depunem eforturi 
pentru a ne indeplini obiectivele si pentru a fi sanatosi, 
doar ca, de multe ori apar elemente neasteptate care 
ne dau toata viata peste cap. Ce ai putea tu sa le explici 
copiilor sau ce ar putea fi important, pentru ca acestia 
sa poata intelege situatia?

Lucrurile vor continua ca de obicei
Si aici trebuiesc subliniate lucruri „casnice” ca mancatul 

unor bunatati acasa, urmaritul emisiunilor sau filmelor 
favorite, ora de somn/ trezire, clipele frumoase petrecute 
in familie.

 
Lucrurile vor continua, dar intr-un mod diferit

Iar scoala online poate fi un prim exemplu si din nefericire, 
multor copii le lipsesc prietenii, colegii, sportul, exact ce le 
place mai mult. Cel mai bine este sa empatizezi cu copii, sa 
recunosti ca este ciudat cu adevarat si ca tu nu ai trecut prin 
astfel de situatii.

Anumite lucruri vor fi anulate
Vorbeste cu copilul tau si intreaba-l despre ce anume a 

fost foarte entuziasmat si cum si-a imaginat ca va fi. Poate 

parea ca nu este ok sa aduci in discutie astfel de subiecte 

dureroase, dar, totul poate fi mai mult bine in final, daca 

copilul se bucura de sprijinul, atentia si iubirea parinteasca, 

la fel ca si in cazul spatiului de care are nevoie pentru a se 

manifesta.

Anumite lucruri vor fi in asteptare si incerte
Explica-i copilului ca, in anumite situatii, cand vei sti mai 

multe, vei lua si masuri in respectiva problema. Aminteste-i 

ca probleme in familie au mai fost (poti da exemple 

concrete) si ca, atunci cand a venit momentul s-au rezolvat; 

si veti gasi si acum o solutie pentru a trece impreuna peste 

aceste momente neplacute, vor veni si cele pline de bucurie, 

distractie si stare buna in general.

Cum te poti descurca cu dezamagirile
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Fii sanatoasa in cel mai scurt timp!
Nu iti ajunge niciodata timpul pentru cate ai de facut si nici nu dispui de motivatia necesara 
pentru a-ti imbunatati sanatatea si starea de bine. Dar daca totul ar dura doar cateva minute?

10 secunde pentru ridicarea greutatilor
Ridica si coboara greutati timp de 10 secunde 

comparativ cu cateva minute - asa cum stiai si cum 
majoritatea fac, pentru a-ti spori forta! Un studiu 
american a ajuns la concluzia ca, folosind o tehnica lenta 
de antrenament de rezistenta a avut ca efect o crestere 
cu 50% a rezistentei, comparativ cu exercitiile realizate la 
viteza normala. Incetinirea miscarilor creeaza mai multa 
tensiune in muschi. National Center for Biotechnology 
Information a concluzionat ca antrenamentele foarte 
lente reprezinta o metoda eficienta pentru persoanele 
de varsta a doua si treia pentru cresterea fortei.

20 de secunde pentru exercitii
Incearca sa faci exercitii fizice in trei „izbucniri” 

separate. Sprinturile pe scari iti pot imbunatati 
sanatatea inimii, cercetatorii de la Canadian University 
ajungand la concluzia ca nu trebuie sa petreci ore in 
sala de gimnastica pentru a fi in forma. Intr-un studiu, 
ei au gasit ca facand sprinturi in explozii scurte de trei 
ori pe saptamana, in 3 reprize a cate 20 de secunde 
fiecare + o perioada de recuperare de 2 minute, este 
imbunatatita stabilitatea cardiorespiratorie. Daca nu 
ai scari, poti face acest lucru in gradina sau in timpul 
plimbarii zilnice.
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30 de secunde de intindere
Acesta este intervalul ideal pentru a retine o intindere 

pentru a te mentine flexibila dupa o serie de exercitii 
moderate, cum ar fi alergatul. Mai putin de atat nu 
este suficient si nu iti vor intinde muschii si tesuturile 
indeajuns; deci nu vei avea aproape niciun beneficiu. 

 
10 secunde pentru masarea muschilor

A-ti masa muschii pentru 10 secunde, face mai mult 
decat eliberarea tensiunii si a durerii. Cercetarile de la 
McMaster University din Canada, au analizat interiorul 
muschilor si au aflat ca 10 minute de framantare a 
muschilor pornesc senzorii care reduc inflamatia 
in celulele musculare si ajuta la crearea mai multor 
mitocondrii, lucrurile care genereaza cel mai mult din 
energia chimica necesara pentru a alimenta reactiile 
biochimice ale celulei, fapt ce ajuta muschii sa se repare 
si sa creasca. Incearca sa folosesti un roller spuma 
pentru zonele dureroase!

10 minute pentru guma de mestecat
Mestecatul gumei fara zahar timp de 10 minute ajuta 

la eliminarea a peste 100 milioane bacterii din gura, 
facand-o la fel de eficienta ca ata dentara, conform 
cercetatorilor de la University of Groningen din Olanda. 
Dar, mestecand mai mult timp decat cele 10 minute, se 
pare ca sunt eliberate bacteriile inapoi in gura, probabil 
pentru ca guma de mestecat devine mai putin lipicioasa 
dupa expunerea prelungita la saliva.

20 de minute pentru somn
Aceste este timpul maxim de dormit dupa amiaza. Te 

ajuta la scaderea nivelului de stres si te face sa te simti 
mai alerta; activitatea creierului este incetinita. Doar ca, 
mare atentie sa nu dormi dupa amiaza mai mult de 20 de 
minute, pentru ca e posibil sa „cazi” intr-un somn mai 
profund, ceea te poate lasa intr-o stare de ameteala si 
somnolenta, destul de dificil de inlaturat ulterior.

30 de minute de mers pe jos
Studiile arata ca mersul pe jos poate reduce riscul de 

diabet cu 60 de procente si 30 de minute de mers pe 
saptamana poate reduce riscul aparitiei dementei. Acest 
lucru se intampla datorita faptului ca o parte a creierului 
asociata cu memoria creste ca dimensiune, ceea ce 
incetineste procesul de imbatranire.

40 de minute de citit o carte
A citi o carte cel putin 40 de minute zilnic, iti prelungeste 

viata. Persoanele care au citit pana la 3 - 4 ore saptamanal, 
au sanse cu 17% mai scazute sa moara comparativ cu 
noncititorii, intr-o perioada de studiu de 12 ani. Cei care 
au citit mai mult decat acest numar de ore, si-au redus 
sansele de a muri mai devreme cu 23 de procente, potrivit 
cercetarilor. Lectura reduce stresul si iti tine minte activa.

20 de minute de agitat in pat
Da-te jos din pat daca nu ai reusit sa adormi in 20 de 

minute, deoarece, stand acolo si foindu-te, te vei trezi 
dimineata ingrijorat si vei asocia patul cu frustrarea si 
statul treaz. Stai linistita in alta camera, apoi revino in pat 
cand incepi sa motai sau simti ca esti aproape sa adormi!

90 de minute de exercitii fizice in forta
In timp ce exercitiile fizice pot stimula sistemul 

imunitar, suprasolicitarea poate avea exact efectul opus! 
Cercetarile au aratat ca 90 de minute de exercitii fizice 
de intensitate mare ridica productia de hormoni de stres 
si suprima lupta impotriva celulelor albe, predispunandu-
ne la infectii. Mentine exercitiile fizice la o durata de 45 
de minute cu o intensitate medie!

Ce trebuie sa eviti ...
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In momentul in care incepi sa faci exercitii 
fizice, corpul iti stimuleaza circulatia, initiind 

in acelasi timp producerea hormonilor de 
stres, epinefrina si cortizol. Ambele actiuni 

activeaza imunosiguranta, mobilizand celulele 
imune in sange, limfa, tesuturi, pentru a creste 
probabilitatea ca acestia sa intre in contact cu 
agentii patogeni. Aceasta actiune de cautare-
si-distrugere a agentilor daunatori face parte 

din imunitatea innascuta a organismului.

Un alt nivel al sistemului de aparare al 
organismului este cel al imunitatii adaptive. 

Acesta cuprinde celule specializate, cum ar fi 
celulele T care detecteaza celulele infecte ale 

organismului. Exercitiile fizice regulate ajuta la 
mentinerea numarului de celule T sanatoase 

pe masura ce imbatranim; miscarea pe termen 
lung poate stimula imunitatea innascuta. 

Intr-un studiu recent din Oxidative Medicine 
and Cellular Longevity, a lasa canapeaua 
si a merge sa faci exercitii fizice timp de 2-3 

luni, creste semnificativ numarul a doua celule 
cheie care lupta impotriva inflamatiei.

Noile cercetari arata ca exercitiile cardio 
efectuate in mod constant si exercitiile de 

intensitate mare sunt bune in egala masura si 
sustin imunitatea. Iar daca e sa cauti dovezi, 

cei care au facut mai multe exercitii fizice 
prezinta mai putine infectii si o rata mai mica 

a bolilor cardiovasculare. Intr-un studiu de 
ciclism, s-au facut doua grupe care au facut 
eforturi fizice diferite, ambele inregistrand 

imbunatatiri similare. O grupa a pedalat 
constant intr-un ritm moderat timp de 5 

saptamani, alta grupa HIIT a facut exercitii tip 
Spin de trei ori pe saptamana cu intervale intre 

15 si 60 de secunde.

Daca ai putea, ar trebui sa faci 150 de minute 
de exercitii fizice moderate sau 75 de minute 

de intensitate mare. Doar ca, facand mai 
mult decat atat, nu iti este afectat sistemul 

imunitar, mai ales daca esti invatata cu asta. 
Indiferent ca faci exercitii moderate sau de 
intensitate mare sau le combini, trebuie in 

acelasi timp sa iei masuri si in afara celor 
ce implica miscare; somn bun, alimentatie 

nutritiva, igiena adecvata.

Stiinta arata ca exercitiile fizice iti 
revigoreaza sistemul imunitar pe 
masura ce transpiri si iti face corpul 
mai rezistent pe termen lung.

Creste-ti
sistemul
defensiv
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Sanatate din cap

De cele mai multe ori neglijam anumite parti ale corpului,
iar cand avem anumite semnale primite de la corp - le ignoram, le tratam superficial

sau doar dam un “search“ pe Google si intr-un fel, rezolvam problema.
Iata in continuare cateva lucruri esentiale legate de ochi, par, picioare ...

Retine-le pentru sanatatea ta!

pana in picioare
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P A R U L

Problemele legate de par pot 
reprezenta un prim semn al 
problemelor de sanatate, cum 
ar fi cele legate de tiroida si din 
nefericire, poate avea un mare 
impact psihologic, mai ales 
pentru femei. Majoritatea celor 
care au astfel de probleme, merg 
de obicei la medicul de familie 
sau dermatolog, unde primesc 
diagnostice gresite sau sunt 
pacaliti. 

De aceea este indicata vizita 
la un trichologist, iar rezolvarea 
unor astfel de probleme poate fi 
cat se poate de inspirata, mai ales 
daca ulterior, totul intra intr-o 
normalitate convenabila pentru 
tine.

Despre sanatatea parului exista 
foarte multe mituri. Spalatul 
capului in fiecare zi este ok, doar 
ca trebuiesc evitate uscatoarele 
de par, alte instrumente de par 
care degaja caldura si periile 
dure. Esentiale sunt mesele, care 
nu trebuiesc sarite si mai mult 
- trebuiesc evitate dietele fade; 
toate acestea priveaza celulele 
parului de nutrientii esentiali 
daca nu mananci intr-un interval 
de 4-5 ore.

O C H I I

Ai auzit ca a manca morcovi 
este un lucru bun pentru ochi, 
la fel cum ai auzit si faptul ca 
purtatul ochelarilor iti creeaza 
dependenta. Acestea sunt mituri. 
Vegetalele de culoare verde 
inchis (kale, spanac, broccoli) 
sunt cele mai indicate pentru 
sanatatea ochilor si nu morcovii.

In momentul in care oamenii 
se intersecteaza cu o deteriorare 
a vederii, primele ganduri care 
le vin in minte sunt cele legate 
de faptul ca ceva nu e in regula 
cu ei. Foarte multe probleme de 
ochi sunt comune, mai ales cele 
care au legatura cu varsta, cum 
ar fi cataracta sau degenerarea 
maculara si, desigur, cei care se 
chinuie sa citeasca. 

Cele mai importante lucruri 
pe care trebuie sa le stii sunt 
ca trebuie sa renunti la fumat 
daca o faci - este un risc mare 
pentru imbolnavirea ochilor si 
foarta importanta este purtarea 
ochelarilor UV atunci cand 
iesi afara in soare. La fel de 
bine trebuiesc curatate periile 
de machiaj in mod regulat si 
schimbat rimelul la 6 luni, toate 
reprezentand puncte de plecare 
pentru diverse infectii.

P I C I O A R E L E

Picioarele sunt printre cele 
mai neglijate organe din corpul 
nostru si nu prea le bagam in 
seama decat in momentul in care 
avem ceva probleme de sanatate. 
Iar probleme pot aparea tot 
timpul, de la inflamatii, bataturi, 
cresterea unghiilor in carne, pana 
la alte probleme mult mai grave.

Partea buna este ca exista 
progrese remarcabile in 
tratamentul unghiilor fungice, 
in reconstructia  unghiilor, 
doar ca, actualmente, una 
din cele mai dese probleme o 
reprezinta fasciita plantara. In 
principal este o tulpina a unui 
ligament in talpa piciorului care 
provoaca durere. Din nefericire, 
majoritatea cheltuiesc multi 
bani pe produse neavizate, 
necunoscand cu adevarat cauza 
problemei; acelasi lucru este 
aplicabil si in cazul inflamatiilor 
la picior, oamenii avand chiar si 
interventii chirurgicale, in loc 
sa investigheze si sa afle ce a 
declansat respectivele probleme 
de sanatate, pentru ca, ulterior, 
sa poata preveni aparitia lor.

Ce ar trebui sa stii in primul 
rand este ca dimineata trebuie 
sa iti hidratezi picioarele destul 
de bine, iar daca vei avea o 
problema, trebuie sa mergi la 
un specialist foarte repede. 
Evita sfaturile prietenilor si ale 
persoanelor care apar in media! 
Problemele de sanatate in 
general sunt specifice fiecarei 
persoane! Este foarte important 
de asemenea, sa dai si unghiilor o 
pauza din cand in cand, nedandu-
le cu oja!
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Traim intr-o perioada incerta, in care stresul ne guverneaza vietile, iar incetinirea ritmului vietii 
noastre datorate crizei generate de COVID-19 ne obliga sa traim altfel. Suntem in situatia in 
care anxietatea si stresul ne obliga sa gasim altfel de solutii pentru problemele noastre, dar 

inainte de toate, trebuie sa avem si stare de calmitate, esentiala in luarea unor decizii. Si pana cand 
vom putea face anumite exercitii sau experimente in locuri exotice pentru bunastarea noastra, avem 
posibilitatea de a experimenta acasa pentru o viata mai putin stresanta.

Calmeaza-ti interiorul si gaseste-ti pacea oriunde te afli,
fara a fi nevoie sa mergi sa o cauti in alta parte!

Respiratia si linistea interioara
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Incearca urmatoarele exercitii timp de 5 minute imediat dupa ce te trezesti si 
inainte de culcare! Trebuiesc completate de trei ori!

1
Stai intinsa in pat, indoaie genunchiul drept si inclina-l spre stanga - deasupra 
piciorului stang - pastrand umarul drept apasat impotriva patului si capul intors 
spre dreapta!

Repeta aceasta miscare pe partea opusa!

2
Stai in genunchi si intinde-te inainte cu capul si bratele cat poti de aproape de 
podea.

Stai asa timp de 5 secunde!

3
Inclina-ti usor capul spre dreapta cat poti de aproape de umar! Poti folosi mana 
pentru accentuarea intinderii care trebuie sa ramana lenta si moale.

Fa acelasi lucru si in cealalta parte!

Inclina usor capul inainte si lasa-l pe spate usor, in timp ce mentii umerii relaxati!

Intoarce capul spre stanga si apoi spre dreapta, oricat de mult poti.

Roteste-ti capul in sensul acelor de ceasornic de trei ori, apoi fa aceeasi miscare 
invers!

Roteste-ti umerii in fata, apoi in spate!

4
Roteste fiecare mana!

Intinde-ti degetele fiecarei maini, aplicand presiune cu cealalta mana!

5
Stand in picioare, executa miscari circulare ale pelvisului, apoi repeta in sens 
invers!

6
Pune mainile pe genunchi!

Executa miscari circulare ale pelvisului in sensul acelor de ceasornic, apoi invers!

7
Roteste-ti glezna dreapta in sensul acelor de ceasornic, apoi invers!

Ridica calcaiul!

Repeta rotatia la glezna stanga!

Cum sa respiram bine

Respiratia este o parte esentiala a 
vietii noastre de zi cu zi si cu toate 
acestea este subestimata sau nu 
prea este luata in considerare. Cand 
suntem stresati, tindem sa respiram 
sacadat si scurt. Acest lucru duce 
la o scadere a cantitatii de oxigen 
care ajunge la creier si in organism, 
deschizand usa catre stres si 
diversele probleme de sanatate.

Incearca urmatorul exercitiu in 
fiecare dimineata cand te trezesti si 
in fiecare seara inainte de culcare!
10 respiratii lungi si profunde.

Respira prin intermediul nasului cat 
de profund poti, umflandu-ti burta 
pentru a permite aerului sa intre in 
partea inferioara a plamanilor care 
impinge automat diafragma in jos.

Expira prin intermediul nasului cat 
de lent poti si desumfla-ti burta!

Intre inspiratie si expiratie, 
blocheaza-ti respiratia timp de 3-5 
secunde pentru a simti un moment 
de calmitate.

Poti executa aceasta tehnica 
in orice moment al zilei cand te 
confrunti cu stresul sau cu emotiile 
negative.

Intinde-te pentru a elimina durerile!
Se spune ca tot ce nu misca 

ingheata, lucru aplicabil si in cazul 
corpului, iar pentru a-l mentine 
sanatos, a evita durerea si tensiunea, 
este important sa ne mentinem 
supli, sa fim flexibili din cap pana in 
picioare. Iar mentinerea articulatiilor 
flexibile stimuleaza o buna circulatie 
si o buna oxigenare, reducand 
durerea si tensiunea.
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Mentinerea spiritului pozitiv

Emotiile negative atrag si mai multa 
negativitate, in timp ce emotiile 
pozitive atrag pozitivitatea. Cum le 
poti imbunatati pe cel pozitive?
Incepe prin a fi multumit si a 
constientiza tot ce este bun in viata 
ta! Vizualizeaza lucrurile pe care vrei 
sa ti le aduca viata in ziua respectiva 
si simte emotiile pe care vrei sa le 
simti! 

Daca simti anumite emotii negative 
pe timpul zilei, incearca sa te detasezi 
de tine insati si ancoreaza-te in ceva 
pozitiv, fie ca e emotie, activitate sau 
orice iti aduce pozitivitate. Poate 
parea - si sigur va fi - mai dificil la 
inceput, dar cu practica vei reusi sa 
fii din ce in ce mai pozitiva in timpul 
zilei.

La sfarsitul zilei, noteaza-ti trei 
lucruri bune care ti s-au intamplat in 
ziua respectiva!

Uleiuri esentiale calmante

Anumite uleiuri esentiale au 
proprietati antivirale, Ravintasara 
(camfor) - o planta din Madagascar 
fiind una din ele. Si exista multe alte 
plante care au diverse proprietati 
care ne afecteaza starea de spirit, 
ajutandu-ne sa ne calmeze sau sa ne 
creasca starea de alerta. Poti merge 
pe lavanda, ylang ylang, maghiran 
dulce pentru calmare, menta si 
muscata pentru stimulare.

Aplica de doua ori pe zi 10 picaturi 
pure sau mixate alternativ cu ulei 
vegetal sau balsam neutru. Freaca 
repede mainile si aplica pe piept si 
partea de jos a coloanei vertebrale! 
Pune mainile in jurul nasului si 
respira in profunzime!

Poti de asemenea difuza ulei in 
jurul camerei, diluand in apa pentru 
purificarea atmosferei.
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MITURI
DESPRE SOMN
DACA TE SIMTI OBOSITA SAU AI PROBLEME DE SOMN, POATE CA CEVA NU ESTE OK IN RUTINA TA!

M I T  1
Ai nevoie de mai putin somn pe 
masura ca inaintezi in varsta

Acest lucru nu este adevarat, chiar 
daca vei incepe sa dormi mai 

putin cand te indrepti spre varsta a 
treia, datorita schimbarilor hormonale 
si a imbatranirii propriu zise. Pe 
masura trecerii anilor, pierdem celulele 
care produc substantele ce favorizeaza 
somnul - ca melatonina, volumul 
creierului scade, toate ducand la un 
adormit din ce in ce mai dificil.
SOLUTIONARE. Incearca sa dormi 
7-8 ore pe noapte, iar daca nu poti sa 
dormi atat si te simti odihnita, nu e 
nicio problema! Incearca sa iti faci o 
rutina in fiecare seara care te relaxeaza! 
Probleme de somn ca apneea de 
somn sunt din ce in ce mai frecvente 
in randul femeilor in timpul si dupa 
menopauza; vorbeste cu medicul de 
familie pentru putin ajutor!

M I T  3
Exercitiile fizice imbunatatesc 
somnul

O face dar nu cele solicitante si 
nu cu putin timp inainte de 

somn! Iti va fi stimulat creierul, iar 
temperatura corpului va creste. 
SOLUTIONARE. Exercitiile fizice 
trebuiesc facute mult mai devreme, 
o plimbare rapida la lumina zilei 
ajutandu-te la reglarea ceasului interior 
al corpului. Receptorii din ochi 
raspund la lumina si intuneric prin 
ajustarea productiei de melatonina. 
Lumina reduce melatonina, corpul 
primind mesajul ca este timpul zilei si 
ajuta la medierea vigilentei. Intunericul 
permite nivelului de melatonina sa 
creasca, transmitand corpului ca 
este noapte si e timpul pentru somn. 
Este recomandata o camera de somn 
intunecoasa.

M I T  2
Alcoolul te adoarme

Intr-adevar alcoolul te adoarme mai 
repede, dar iti afecteaza calitatea 

somnului si sigur ai observat acest 
lucru daca ai consumat alcool inainte 
de somn. Stadiile somnului iti vor fi 
afectate, iar dimineata nu vei fi foarte 
ok, nici ca stare de dispozitie.
SOLUTIONARE. Daca ti-ai facut 
un obicei sa consumi alcool in fiecare 
seara, incearca sa schimbi lichidele, 
poate la inceput treptat, substituind 
cu un ceai de musetel. Trebuiesc 
evitati stimulentii - cafeina, iar daca ai 
consumat alcool, lasa cel putin o ora 
inainte de somn pentru fiecare pahar 
consumat. Daca ai probleme de somn, 
ai putea folosi cateva stimulente, dar 
daca problema persista o saptamana, 
mergi la medic!
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M I T  5
Telefoanele mobile sunt ok in modul 
noapte

A reduce lumina de la cea normala 
la una mai puternica, o nuanta 

mai calda, este un lucru bun si poate 
ajuta, dar interactiunea propriu zisa 
cu telefonul, tot transmite semnale 
catre creier. Interactiunea in modul 
„noapte” cu lumina si sunetul scazute 
stimuleaza eliberarea hormonilor de 
placere - dopamina si adrenalina, ceea 
ce te va tine treaz.
SOLUTIONARE. Intrerupe orice 
interactiune cu telefonul cu cel putin o 
ora inainte de culcare! Daca te gandesti 
la alarma ceasului de pe telefon, 
solutiile mai vechi - ceas cu alarma, 
functioneaza la fel de bine!

M I T  4
Cititul in pat este un bun mod de relaxare

Conform specialistilor, patul trebuie sa fie folosit doar pentru relatii intime si dormit, de aceea trebuie sa te concentrezi pe o 
eficienta de 100% pe dormit. Orice altceva faci, iti stimuleaza creierul, facand somnul din ce in ce mai dificil si distrugand 

conexiunea pat-somn.
SOLUTIONARE. Nu trebuie in pat nimic care sa aiba ecran, nimic care sa stimuleze activitatea creierului ... nici carti, nimic. Daca 
totusi, cititul face parte din rutina ta iar somnul tau este de calitate, atunci continua; in caz contrar, ar trebui sa renunti!

M I T  6
O baie calda te adoarme

Da, dar baia calda creste 
temperatura corpului care 

trebuie sa scada pe masura ce te 
indrepti spre somn. Acesta este unul 
din motivele pentru care transpiratiile 
nocture si alte astfel de manifestari din 
timpul menopauzei perturba somnul 
in aceasta perioada.
SOLUTIONARE. Trebuie sa te asiguri 
ca apa nu este fierbinte si nu incerca 
sa adormi imediat ce ai facut baie! 
Corpul trebuie sa aiba timp suficient 
sa se raceasca, iar dormitorul trebuie 
sa nu fie foarte incalzit comparativ cu 
restul casei. Lenjeria de pat si hainele 
de noapte trebuiesc sa fie usoare, din 
bumbac si confortabile.

M I T  7
A te trezi devreme inseamna ca ai 
dormit destul

Nu neaparat, pentru ca, daca nu 
esti in forma si te simti molesit 

toata ziua, cu siguranta somnul nu a 
fost suficient si/sau de calitate. Daca 
te trezesti constant noaptea, ar putea 
fi un semn a unei probleme de sanatate 
si poate fi apnee de somn, sindromul 
picioarelor nelinistite sau altceva.
SOLUTIONARE. Poate nu ai luat 
in calcul, dar animalele de companie 
nu ar trebui sa doarma cu tine, pentru 
ca iti iau din cursivitatea somnului. 
Trebuie sa practici tehnici de relaxare, 
iar daca somnul tau nu este de calitate, 
te poate afecta pe termen lung, putand 
dezvolta anumite boli cronice.
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Stomacul si problemele intestinale
Probleme de sanatate are toate lumea, iar daca nu sunt considerate 
la prima vedere grave, iar apoi se linistesc, nu se prea iau masuri 
decat maxim cateva pastile, fara un consult specializat. Iar cand 
te afli in situatia in care, ca mama, ai multe de facut - obligatii 
normale ale vietii de zi cu zi si esti apasata si de o durere de 
stomac, totul devine foarte foarte greu, coplesitor.

Si sunt multe mame in aceasta situatie si stii faptul ca nici nu merg la medic, chiar 
daca se plang de mult timp de manifestari ca balonarea, constipatia sau alte probleme 
specifice stomacului. Au renuntat la alcool, lactate si mult timp il petrec in apropierea 

baii. Din nefericire, femeile sunt mult mai predispuse sa aiba probleme gastrointestinale cum 
ar fi sindromul de colon iritabil sau constipatie cronica, comparativ cu barbatii. Hormonii, 
anatomia, raspunsul la stres, pot duce la aceste probleme de sanatate, lipsa somnului, 
mancarea consumata in ritm haotic, ingrijorarile, toate pot creste aceasta sensibilitate a 
intestinului. Folosirea in exces a antibioticelor si dieta occidentala cu continut redus de fibre, 
zahar, grasimi, alimente procesate, schimba de asemenea echilibrul bacteriilor si flora care ne 
mentin corpurile sanatoase. Aceasta modificare se pare ca are legatura cu o crestere a riscului 
de a dezvolta boala Crohn si colita ulcerativa, doua forme inflamatorii de boala a intestinului, 
al carui debut tipic este intre 15 si 35 de ani.

In pofida disconfortului cronic, multi adulti nu cauta tratamente pentru probleme de 
digestie cronica, multi, mai nou, merg online si isi dau singuri diagnosticul. Doar ca aceasta 
nu este o solutie reala, simptomele digestive sunt ca un puzzle si din nefericire, daca adopti 
o astfel de metoda de autodiagnosticare, ai mari sanse sa dai gres. Este foarte important sa 
te consulte un medic specializat, care sa iti vada istoricul, sa iti asculte si sa-ti cunoasca stilul 
de viata, sa iti faca un studiu fizic complet, sa faca analize in laborator, pentru ca, in final, sa 
identifice problema reala. Si nu de multe ori, femeile care au mers intr-un final la medic au 
fost diagnosticate cu probleme de sanatate care nu aveau nicio legatura cu autodiagnosticarea.

Daca ai avut probleme digestive timp de aproape 3 luni si nu ai 
reusit sa le elimini, e timpul sa mergi la medicul de familie sau 
gastroenterolog. Si acest lucru trebuie sa il faci imediat daca ai 
probleme ca scaunul sangeros, scadere inexplicabila in greutate, 
dureri severe. Care ar fi cele mai importante semnale ale unor 
diagnostice intalnite in mod frecvent, vezi in continuare.

Bolile intestinului, decodificate
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Refluxul gastroesofagian are o senzatie de ardere in stomac sau in mijlocul pieptului, rezultat al refluxului 
acid care se intoarce din esofag. Multi dintre noi pot experimenta aceasta senzatie din cand in cand, mai ales 
dupa o masa copioasa seara tarziu. Dar cand refluxul acid loveste de mai multe ori sau des, acest lucru poate fi 
un semn al refluxului gastroesofagian, o boala digestiva care are un impact destul de insemnat asupra populatiei.

In plus fata de aceasta durere, poti experimenta respiratie urata, o descompunere a dintilor, stari de greata, 
dureri abdominale, probleme de inghitire.

Sindromul colonului iritabil face ravagii in intestine si este cea mai comuna tulburare a intestinului, afectand 
functiile tractului digestiv, dar nu este cauzat de anomalii structurale si nu dauneaza organelor sau tesuturilor. 
Simptomele includ dureri abdominale, diaree, constipatie, crampe, balonare.
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Bolile inflamatorii intestinale reprezinta o problema in care exista o inflamatie cronica in intestin si 
poate provoca daune fizice semnificative. Exista doua forme principale: colita ulceroasa care afecteaza colonul 
si rectul si boala Crohn care poate afecta orice parte a tractului digestiv, de la gura la anus. Pentru ambele 
forme, semnalele includ diaree, scaune sangeroase, scadere in greutate, dureri abdominale. Bolile inflamatorii 
intestinale sunt asociate de multe ori cu complicatii dincolo de tractul digestiv: artrita, eruptii cutanate, ulcere 
in gura.

Boala vezici biliare are ca simptome senzatia de greata, varsaturi, diaree, febra, durere in partea superioara 
dreapta a abdomenului, care radiaza spre partea superioara a spatelui. Vezica biliara este mica, in forma de 
para, se afla sub ficat si stocheaza bila, care ajuta la descompunerea si digerarea grasimii in intestinul subtire. 
De multe ori, anumite particule dure sau „pietre” se formeaza si blocheaza conductele biliare, fapt ce duce la 
inflamarea vezicii biliare, de aici simptomele enumerate mai sus. In cazul in care o astfel de piatra blocheaza 
conducta catre intestin, o rezerva a bilei poate cauza urina inchisa la culoare, scaune deschise ca nuanta, febra, 
batai rapide ale inimii, icter.

Endometrioza este de regula dureroasa si apare cand tesutul endometrial se intinde dincolo de uter, spre alte 
parti ale abdomenului, ca ovare sau trompe uterine. Simptomele tipice de endometrioza sunt dureri pelviene, in 
special in timpul menstruatiei, perioadelor „grele”, dureri in timpul actului sexual, infertilitate. Pentru ca tesutul 
endometrial inflameaza abdomenul, poate invada rectul, intestinul, dand nastere balonarii, senzatiilor de greata, 
diareei, constipatiei.

In jurul Sindromul intestinului permeabil sau „leaky gut” sunt multe discutii despre ce il cauzeaza, existand 
multe opinii care spun ca poate aparea in urma unei diete sarace, a multor antibiotice, alte aspecte ale vietii 
moderne, care pot uza mucoasa intestinala, permitand bacteriilor si substantelor alimentare sa penetreze 
intestinul si sa ajunga in fluxul sanguin. Cei care sustin aceasta notiune, afirma in acelasi timp ca aceasta 
problema cronica de sanatate reprezinta reactia corpului la microbi. Nu se pune problema permeabilitatii 
intestinului, dar cercetarile nu pot afirma sigur ce poate creste aceasta permeabilitate sau ce rezulta din aceasta. 
Daca experimentezi simptome neobisnuite poate fi tentant sa accepti o explicatie care te incadreaza in forme 
mai usoare ale bolilor de intestin, dar cel mai bine este sa mergi la medic.

Pentru cele care sufera de tahicardia posturala ortostatica (aceasta boala se regaseste in majoritatea 
cazurilor in cazul femeilor cuprinse intre 13 si 50 de ani), creierul nu se poate  ocupa sa regleze automat 
tensiunea arteriala, functia intestinului si alte functii importante, mai ales cand persoana s-a ridicat in picioare 
dupa ce a stat intinsa. Cele mai comune simptome sunt ameteala, bataile rapide ale inimii, lesin, iar in anumite 
cazuri, probleme digestive ca senzatia de greata, constipatie, diaree, dureri abdominale, balonare.

Indiferent de 
simptome si ce 

intuiesti tu ca ai 
avea, consultul 

unui medic 
specializat este 

obligatoriu!
Iar daca nu 

esti convinsa 
de diagnostic 

sau ai anumite 
rezerve, poti 

apela fara nicio 
problema la 

parerea unui al 
doilea, al treilea 

medic ...

S a n a t a t e
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