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BUN GASIT dragi cititori ai revistei cu editia Famost noiembrie 2020! Speram ca sunteti
sanatosi, cu o buna stare de spirit, in aceste timpuri destul de dificile pentru noi toti.
Revista Famost noiembrie 2020 este una bogata, cu multi invitati - poate mai multi ca de
obicei, cu noi colaboratori, la care adaugam articole interesante si utile, rubricile deja traditionale.
Pe coperta il avem pe Dr. Oltjoni Cobani si discutam la interior despre tendintele chirugiei
plastice, care sunt procedurile cele mai cautate; un interviu amplu, cu multe informatii utile.
Scriitoarea romanca - Monica Ramirez - ce a cunoscut succesul in SUA, ne-a acordat la randu-i
un interviu foarte frumos, din care aflam detalii interesante din viata profesionala, ce inseamna
a fi scriitor in America si cum stam la acest capitol pe plan autohton. Regizorul Toma Enache
este invitatul Danielei Sala, cu care a purtat o frumoasa discutie si in care ne povesteste despre
viata si cariera lui.
O prezenta aparte in revista este Olga Shevtsova, de origine ucraineanca, personal stilist, cu
care am stat de vorba in cadrul unui interviu din care am aflat ce inseamna moda pentru ea si
cat este de implicata in aceasta industrie; de asemenea, Olga, va avea lunar rubrica de moda,
de unde speram sa aflam lucruri cat mai interesante. Andreea Nebunu este si ea o colega
noua, care a discutat cu tanarul designer Ioana Serban, de la care am aflat lucruri cu privire
la inceputurile propriei cariere. Aflandu-ne tot la capitolul “moda“, Beatrice Lianda Dinu ne
aduce in prim plan doua evenimente de moda - Clara Rotescu si Yokko Fashion, Daniela Sala
ne-o prezinta pe Cristina Mihelle, artista care se reinventeaza. Tot aici, multe articole din moda,
tendinte, alaturi de traditionalele rubrici ale Andreei Popescu, Mirelei Novak, Ginei Codrescu,
Alin Temeliescu.
Impreuna cu Diana Pavel am realizat un frumos editorial beauty ” dedicat” rujului rosu, la fel si
in cazul nail artistei Monica Dragan - o interesanta idee de Halloween. Adriana Ivan ne vorbeste
despre procedurile de infrumusetare actuale si avantajele lor, Roxana Tomescu isi face debutul
in revista Famost noiembrie 2020 si ne povesteste despre pasiunea sa - micropigmentarea si
avem informatii in premiera despre noua locatie Diva Academy si noile ambitii. In plus, avem
multe informatii utile si actuale din domeniul infrumusetarii, atat de iubit de cititoarele noastre.
Dr. Laura Gotz ne prezinta 10 pasi pentru o viata fericita, Irina Maria Berdila ne explica ce
este karma - mai ales ca tot mai multa lume foloseste acest termen, iar Marta Iozefina Bencze
ne spune ca ascultarea activa imbunatateste relatia cu ceilalti.
Pentru ca majoritatea vom sta mai mult in casa de acum, Roxana Negut ne prezinta aparitiile
editoriale ale lunii precedente, ne ofera o frumoasa poezie, careia i se alatura si Doina Bezea.
Blog de zambit ne pune la meditatie cu o tema extrem de interesanta, iar Valentin Goran ne
prezinta filmul Jojo Rabbit, intors pe toate partile.
Prezentarea acestei editii este una succinta si cel mai bine este sa descoperiti voi insiva cele
mai interesante si adecvate articole pentru voi si care, speram noi sa fie si de folos. Pana la
urmatoarea editie, va dorim toate gandurile bune si multa sanatate!

Nota editorului

C u lt u r a

Blog de zambit
... Mirror, mirror on the wall
Who are we, when we’re alone? ...
In linistea unei seri racoroase de toamna, in care apusul picta in nuante rosiatice metafora timpului, s-a
nascut intrebarea...

Noi cine suntem?
Cine suntem cand nu e nimeni in jurul nostru? Cand suntem singuri, cu temerile noastre si increderea
pe care o avem ca le vom depasi? Cand privim catre oamenii si lucrurile care ne fac fericiti, noi cine
suntem? Cand te uiti in oglinda, la finalul unei zile, uneori obosit, alteori energic, cine esti? Esti fericit?
Impacat cu tine? Te-ai iertat? Te ajuti, te spijini, te incurajezi?
Cine suntem in noptile in care somnul intarzie sa apara, iar luna ne e sfatuitor? Ori in diminetile in
care timpul pare ca trece mai lent, in care cafeaua poate fi bauta in tihna? Cine suntem fara machiaj,
dezgoliti de bunurile materiale, cand suntem sinceri cu noi?
Cine suntem daca ar trebui sa vorbim despre noi fara sa ne spunem numele, varsta, statutul social, locul
de munca? Cine suntem cand toate retelele de socializare sunt offline?
Suntem fericiti? Suntem mandri de noi? Ne cunoastem? Ne acceptam?
Cati dintre noi mai suntem noi insine? Cu rasul colorat, cu lacrimi de fericire, cu ochii in care se ascund
griji si fericire, cu dor, cu dragoste, cu impliniri. Cati dintre noi nu ne-am transformat in toata fuga asta
nebuna dupa fericirea inchipuita, ne-am pierdut pe noi insine incercand sa pastram oamenii nepotriviti
si lucruri care nu meritau?
E NOIembrie, iar in linistea unei seri racoroase de toamna, in care apusul va picta in nuante rosiatice
metafora timpului, se va naste intrebarea...

Noi cine suntem cand nu ne vede nimeni?
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Sunt a ta, fericire
Doina Bezea
Refrene cantate pe promenada apusului, urme de pasi ... un sarut
Un lampadar inaltat in nestire, primul curtean rastignit ca tribut.
Ferestre inchid ratacirea taranei pe coapsele slugarite de veri
Si zbuciumul inimii din hotarele granei aduna timid graniceri.
E noapte tacuta sugrumata-n cadelniti cu umbre furate din lut
Stinghera doar luna mai soarbe credinta virginului prim sarut.
Pluteste iubirea invelindu-si in purpura al stelelor dans efemer
Inelele timpului le scutura clipele din aripi de dor si mister.
Mainile ating intr-o ruga, icoana fericirii, cu ganduri fierbinti
Sunt a ta, pentru prima oara, iubire, hai s-alergam prin saruturi, cuminti .
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E atata toamna uda pe aleile pierdute
Un neant jilav se scurge pe pervazuri
Si timpul parca si-a incetinit clepsidra
Cazuta lent peste a ploilor macazuri.

ploi de toamna
Roxana Negut
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Sunt vijelii ce se abat cu sete cruda in furtuna
Se aprind in noapte, stinghere ceruri de otel
Se sting pale lumini si infloresc umbrele
Sub nori jilavi ce curg alene pe petice de cer.
Sunt ploi de anotimpuri, ploi stinghere
Zidite in timp, zidite intr-un moment tomnatic
Furtuni ce parca rascolesc stari, sentimente
Cu fulgere aprinse peste un oras apatic.
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Cronica unui eveniment literar
APARITIILE EDITORIALE ALE LUNII OCTOMBRIE

Roxana Negut

d

ragi prieteni, a sosit si noiembrie, o luna incarcata din plina de noutati literare. Si de aceasta data avem
multe titluri atractive pentru alungarea monotoniei din serile ploioase de toamna. Carti interesante,

dramatice sau relaxante abia iesite de sub tipar sau alte comori literare aparute in ultima perioada. Calatorim
impreuna prin toate genurile literare, romane science fiction care ne infatiseaza lumi distopice, carti fantasy
pline de magie si creaturi fantastice, romane de dragoste care ne indeamna la romantism sau poezia, cuvant si
emotie. Cu ajutorul autorilor straini dar si al autorilor romani descoperim toate aceste universuri magice prinse

Noiembrie. E frig. E vant si ploaie.
Vreme creata pentru ceai fierbinte, ciocolata, o patura calda si cele mai frumoase carti.
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“

in paginile cartilor. Lecturile toamnei pentru zile si seri de poveste!

SC IE N C E F I C T I O N

C u lt u r a

SERIA CONSPIRATIA, 2 volume - CLAUDIU
MURGAN, editura Pavcon
ARCA MANTUIRII (Trilogia Spatiul Revelatiei, partea
a II-a) - Alastair Reynolds, editura Nemira.
Al doilea volum din trilogia SPATIUL REVELATIEI.
Descrierea cartii:
Tarziu in secolul al XXVI-lea, rasa umana a avansat
suficient de mult cat sa atraga atentia nedorita a
Inhibitorilor“ masini de ucis extraterestre, facute sa
detecteze viata inteligenta si s-o distruga.
Politicienii par sa fi abandonat lupta si vor sa fuga,
lasand de izbeliste triburile umane. Singura speranta
a omenirii este sa gaseasca armele apocalipsei,
acum bine ascunse.
Clavain, un renegat, e decis sa le gaseasca, pentru
ca nu se poate impaca cu decizia lasa si cinica a
conducatorilor. Insa nu e singurul, in joc sunt si alte
factiuni, cu agende diferite. Armele au, la randul lor,
propria agenda.
“O poveste epica despre razboi, politica, ideologie
si invazie extraterestra. Cu o tehnica narativa
inteligenta si personaje bine construite, acest roman
isi va absorbi complet cititorii.” Booklist
“Respicienta nu punea niciodata intrebari despre
activitatea ei. Ea stia doar ca actiona pentru binele
final al vietii inzestrate cu ratiune. Nu era deloc
ingrijorata ca aceasta criza pentru a carei evitare
actiona, criza care avea sa devina un dezastru
cosmic incontrolabil daca vietii inteligente i se
permitea sa se raspandeasca, se afla tocmai la
treisprezece Rotatii - trei miliarde de ani - in viitor.
Asta era lipsit de importanta. Timpul nu insemna
absolut pentru Inhibitori.”
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Descrierea cartii:
CONSPIRATIA APEI, vol. 1
Cand vom intelege ca apa are memorie, ca apa
e vie si ca a venit vremea ca ea sa se trezeasca?
Ce va face omenirea daca lipsa apei devine realitate
si nu doar un subiect pentru filme? De ce nu putem
intelege ca suntem facuti din apa structurata si ca,
prin nerespectarea apei, ne aratam noua insine lipsa
de respect?
Crearea pamantului, a apei si a cristalelor a avut loc
in miliarde de ani, potrivit ciclurilor evolutiei naturii. Si
in tot acest timp, apa a observat aparitia oamenilor si
dezvoltarea lor tulburatoare, dar fascinanta, preluand
energiile si vibratiile din tot acest ecosistem uimitor.
In 2055, activistii ce militeaza pentru apa lupta
impotriva corporatiilor iresponsabile, care prada
Pamantul. Hayyin, identitatea ascunsa a lui Cherry
Mortinger, limnolog, e cea care conduce aceasta
miscare. Va fi ea capabila sa dovedeasca faptul ca
apa are memorie si e vie si ca ne-am putea trezi
ca suntem pusi in fata unei lupte acerbe impotriva
elementului primordial care ne-a dat viata: apa?
Conspiratia apei este o poveste captivanta
despre uluitoarele tulburari provocate de locuitorii
Pamantului, care nu respecta apa. Intriga povestii
ne conduce intr-un viitor in care apa trebuie sa fie
rationalizata la sange, ceea ce provoaca fenomene
catastrofale la nivel mondial.
Acest roman este un puternic semnal de alarma
destinat trezirii fiecaruia dintre noi in relatia cu apa.
Ne invita sa ne regandim conceptia despre apa si,
mai ales, sa luam in considerare incredibila putere
latenta a apei!
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PATURI OCULTE, DOINA RUSTI, editura Litera.
Biblioteca de proza contemporana

FA N TASY

Descrierea cartii:

Esti doar o umbra
si umbrele nu pot atinge nimic.
Kyllar decide sa renunte la Calea Umbrelor si sa
traiasca o viata linistita alaturi de Elene si de fiica
lor adoptiva. Dar cand esti purtatorul saâ€™kariului
negru, tihna iti poate fi adusa doar de indeplinirea
datoriei â€“ un asasinat care sa elibereze Cenaria de
Regele-zeu si sa-l repuna in drepturi pe mostenitorul
legitim al tronului. In ciuda suferintelor si a pierderii
celor dragi, a regasirilor si a razbunarilor, tanarul
asasin trebuie sa-si accepte in cele din urma natura si
sa-si asume rolul de Inger al Noptii.
Dragostea e fragila si coruptibila, totusi am vazut-o
manifestandu-se uneori cu o forta stranie.
Dragostea este slabiciunea ce reuseste sa invinga
puterea.
Cand luam viata cuiva, nu luam nimic de valoare.
“O poveste captivanta despre eroism, razbunare si
magie.” The Greenman Review
“Weeks creeaza un melanj bogat de politica, cultura
si personaje in trilogia Ingerul Noptii, dupa care
arunca in peisaj asasini care cunosc tainele magiei.
Brent Weeks e atat deÂ bun, incat incepe sa ma
enerveze.” Peter V. Brett
“Cartea lui Weeks isi pastreaza forta de atractie,
Kyllar ramane un personaj interesant, iar schimbarea
de perspectiva a eroului - gasirea unui tel in primul
volum devine acum gasirea identitatii - este naturala
si bine reprezentata.” www.sffworld.com
“Consider ca Marginea Umbrei este mai bine
echilibrata si o lectura mult mai buna decat primul
volum.” www.fantasyliterature.com
“Daca ti-a placut prima parte, aceasta o sa te
incante.” fantasyhardships.booklikes.com
”Marginea Umbrei o sa te tina cu sufletul la gura.
Daca esti dispus sa stai pana tarziu devorand
o poveste grozava cu asasini, o sa iubesti cartea
aceasta.” onlythebestscifi.blogspot.com
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MARGINEA UMBREI - BRENT WEEKS, editura Paladin

Descrierea cartii:
Doi studenti de la Litere se indragostesc in mod
straniu, dupa ce intra in contact cu niste paturi mistice.
In spatele intamplarii se afla un sir lung de povesti
dintr-o lume mai veche sau mai noua, palpabila sau
subtila, dar in mod clar legata de istoria actuala.
“Plina de umor in unele secvente, in altele tragica si
feroce, uneori fantastica si luminoasa ca o pictura
de Chagall.” El Mercurio, Santiago de Chile
“Cu totul coplesitoare este explozia de expresii
originale si fulminante prin care Doina Rusti isi
descrie personajele.” La Stampa
Doina Rusti cunoscuta in tara si in strainatate, a
scris, printre altele, trilogia fanariota: Homeric, Mata
Vinerii, Manuscrisul fanariot.
Premiul pentru Proza al USR pentru
romanul Fantoma din moara.
Premiul “Ion Creanga” al Academiei Romane
pentru Lizoanca.
I PUT A SPELL ON YOU ... - ALEX TRUSCA, editura
Litera. Biblioteca de proza
contemporana
Descrierea cartii:
Un barbat infidel si bantuit
...
Cristian,
protagonistul
romanului, are mustrari
de constiinta in urma unei
aventuri cu o necunoscuta
intr-o padure si incearca sasi salveze casnicia cazuta
in rutina. Lucrurile iau insa o turnura fantastica si
sotia lui incepe sa se transforme, capatand treptat
fizionomia si comportamentul amantei intamplatoare,
in timp ce el insusi e din ce in ce mai sleit de puteri
si mai derutat. O serie de intamplari neobisnuite si
intalnirea cu alte fatete ale feminitatii ii descopera
in cele din urma ceea ce-si doreste cu adevarat ...
“Parabola a fascinatiei si a exacerbarii sexuale, I Put
a Spell on You... este scris intr-un stil alert si degajat,
de o senzualitate frusta” Doina Rusti
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TINUTUL SECETEI - CHRISS HAMMER, Editura Rao
Castigator al premiului Dagger pentru debut.
Descrierea cartii:
Intr-un orasel izolat, ravasit de seceta, un tanar
preot carismatic deschide focul asupra congregatiei
sale, ucigand cinci barbati, si apoi se sinucide. Un
an mai tarziu, jurnalistul Martin Scarsden ajunge
la Riversend pentru a scrie un reportaj cu ocazia
comemorarii tragediei. Insa povestile pe care le aude
de la localnici nu se potrivesc cu versiunea oficiala a
evenimentelor. In acest timp, o descoperire socanta
zguduie orasul: trupurile a doua turiste, disparute de
pe vremea masacrului, sunt descoperite in zonele
defrisate. Luptandu-se cu proprii demoni, Martin
se vede nevoit sa riste totul pentru a descoperi un
adevar care devine mai complex cu fiecare pas.

PARALLEL de MONICA RAMIREZ, editura UP
Parallel - Povestiri in nuante de gri
Descrierea cartii:
ADN PERFECT DEFECT
ORIZONTUL DE DINCOLO
PORTAL SPRE O DIMENSIUNE SECRETA
KIT BLACK
AMURG DE CENUSA
Fiecare poveste are un sfarsit. In viata insa, fiecare
sfarsit reprezinta un nou inceput.
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C u lt u r a

CONTESA DIN TOSCANA - DINAH JEFFRIES, editura
Nemira.
Descrierea cartii:
De la autoarea bestsellerurilor “Sotia plantatorului de
ceai” si “Fiica negustorului de matase”.
Un razboi. Doua femei. Vor putea sa salveze oamenii
pe care-i iubesc? In 1943, contesa Sofia de Corsi
traieste intr-o vila toscana linistita, inconjurata de
maslini, cand trupe de soldati germani ocupa intreaga
zona. Disperata sa-si ajute vecinii din sat, contesa
hotaraste sa adaposteasca un soldat britanic ranit,
ascunzandu-l inclusiv de sotul ei, Lorenzo, desi stie
prea bine ca acest lucru le va pune vietile in pericol.
Apoi apare Maxine, membra a Rezistentei, cu care
contesa va face o alianta dificila. Incapatanata
si independenta, Maxine si-a promis sa nu se
indragosteasca niciodata. Dar, cand il cunoaste pe
partizanul Marco, isi da seama ca nu-si poate tine
promisiunea. Cele doua femei se vor trezi jucand un
joc mortal cu nazistii. Cat vor mai putea sa-i protejeze
pe cei dragi?
“O minunata poveste despre dragoste si loialitate in
vreme de razboi.” Rachel Hore
ANTHOS - ELENA PETREA KYRINTZIS, editura Velvet
Story
Descrierea cartii:
“Anthos” este acea povestea
de dragoste de citit si de recitit
: intensa, unica, captivanta,
memorabila care exprima mai
mult decat o pot face, uneori,
cuvintele.
Sa simti ca iubesti un barbat de care nu iti amintesti?
Crescuta in orfelinat? Un alt barbat ce o iubea si ar
fi facut orice sacrificiu pentru a o avea? El, cel mai
puternic om de pe Planeta? Dragoste? Suferinta?
Tradare? Teorii ale conspiratiei? In mod cert aceasta
carte a fost scrisa cu mai multa pasiune decat oricine
si-ar putea imagina.
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Descrierea cartii:
Ama se intoarce in Romania pentru inmormantarea
tatalui sau, dupa patru ani petrecuti in strainatate. In
clipa cand decide sa lase in urma trecutul si sa ramana
acasa, destinul incepe sa-i joace feste. Il cunoaste pe
Andrei, directorul televiziunii Alma4, insa se produce
o neintelegere si lucrurile nu merg asa cum trebuie.
Cei doi devin dusmani, dar de la dusmani la iubiti este
un singur pas. Insa, chiar si cand par sa ingroape
securea razboiului, lumea le sta impotriva. Ama va
trebui sa isi cantareasca prioritatile si sa aleaga intre
cei doi barbati care ii bantuie gandurile. Oare de cine
este indragostita cu adevarat? Realitatea se imbina
cu secretele, tradarile cu coruptia, in timp ce iubirea
isi va crea propriul ritm in sensul acelor de ceasornic.
Vor reusi sa invinga obstacolele? Ce impact va avea
dezvaluirea secretelor.
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R O M A N E P R E M I AT E

DESTINUL SARUTA DE 3 ORI - vol. 1 - NINA MARCU,
Literpress Publishing

SEZONUL SECETOS - GABRIELA BABNIK, editura
Darclee
Carte distinsa cu Premiul Uniunii Europene pentru
Literatura in 2013.
Descrierea cartii:
Sunt cum nu se poate mai diferiti, dar in acelasi
timp foarte asemanatori. Ea are 62 de ani, este o
intelectuala rafinata din Europa Centrala care fuge in
Africa pentru a scapa de apasarea unei vieti de familie
neimplinite. El are 27 de ani, este un tanar african care
a crescut pe strada, victima a saraciei si a abuzurilor
de tot felul. Ana si Ismael provin din universuri
indepartate atat din punct de vedere geografic, cat,
mai ales, cultural si rasial, dar ii apropie sentimentul
acut de insingurare, viata de orfani tolerati in familii
disfunctionale, copilaria nefericita in care, desi pentru
o vreme au avut mame, nu au simtit nicio clipa iubirea
materna.
Nascuta in timpul armatanului, sub a carui suflare
fierbinte nu pot inflori nici natura, nici iubirea,
povestea de dragoste dintre Ana si Ismael isi cauta
febril implinirea din dorinta disperata a fiecaruia de
a-si gasi refugiul in celalalt.
Cu o scriitura sofisticata, moderna, in care alterneaza
inteligent perspectiva narativa, planurile spatiotemporale si stilurile de reproducere a vorbirii,
Gabriela Babnik reuseste sa redea in Sezonul
secetos nu numai o poveste de iubire neobisnuita, ci
si o imagine vie a peisajului african, in care elementele
socio-politice reale ale unei tari inca agitate se imbina
armonios cu realismul magic.
Sezonul secetos al naturii prevesteste distantarea
sufleteasca sau personajele vor reusi sa-si gaseasca
in aceasta relatie salvarea mult visata?
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C u lt u r a

FECIOARA OLANDEZA - MARENTE DE MOOR,
editura Darclee
Carte distinsa cu Premiul Uniunii Europene pentru
Literatura in 2014 si cu Premiul AKO in 2011.
NUMAI IUBIREA - LAURENCE PLAZENET, editura
Darclee
Premiul Uniunii Europene pentru Literatura, Premiul
Charles Oulmont si Premiul Thyde Monnier.
Descrierea cartii:
Louise-Catherine d’Albrecht are numai cincisprezece
ani cand intalneste iubirea. Orfana de mama, respinsa
de un tata caruia chipul fetei ii aminteste de sotia
disparuta prematur si pe care remuscarea de a o izola
il face sa o copleseasca in secret cu daruri scumpe,
tanara aristocrata traieste retrasa, inconjurata de
carti. Aparitia domnului de Ramon, profesorul ei fara
varsta, ii trezeste primii fiori ai iubirii. Intre ei se infiripa
o relatie secreta si pasionala, nu lipsita de contradictii
si respingeri.
Asemenea lui Pigmalion, domnul de Ramon o invata
pe domnisoara d’Albrecht atat bucuriile sufletului,
cat si pe cele ale trupului, dar amandoi viseaza la o
iubire absoluta, nepamanteana. Drumurile celor doi
amanti se vor desparti in curand, dar focul mistuitor
din inimile lor ii va face sa se caute unul pe celalalt
in carti, in vise, in fantasme, in singuratatea lor mereu
crescanda. Va reusi flacara dragostei neimplinite sa-i
aduca iarasi impreuna? Si daca da, pentru cat timp?
Scris intr-un limbaj poetic pur si riguros, cu personaje
admirabil creionate, Numai iubirea este un roman de
dragoste tulburator despre pierderea inocentei si
desavarsirea iubirii.
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Descrierea cartii:
In vara anului 1936, Janna, o tanara olandeza, este
trimisa in Germania sa studieze arta scrimei cu un
vechi prieten al tatalui ei, maestrul Egon von Botticher.
Intors din Primul Razboi Mondial cu rani pe care le
poarta atat pe chip, cat si in suflet, ursuzul Egon isi
duce zilele pe un domeniu singuratic, in apropiere de
frontiera germano-neerlandeza. Aici le preda lectii de
scrima unor adolescenti gemeni nespus de frumosi
si organizeaza dueluri sangeroase si ilegale intre
studenti - faimoasele Mensur.
Janna se simte stinghera in noul univers - unul
masculin si aprig, in care se regasesc doar doua
prezente feminine, contrastante - si incearca sa
se integreze. Intre ea si Egon se naste la inceput o
aversiune profunda, care se transforma treptat intr-o
iubire interzisa, asupra careia planeaza secrete din
trecut: un conflict vechi intre tatal ei si Egon, care i-a
facut sa se evite reciproc vreme de doua decenii. In
cautarea raspunsurilor, Janna incalca teritorii dupa
teritorii.
Dar zorii schimbarii se prefigureaza la orizont,
efectele ascensiunii lui Hitler patrund si pe domeniul
izolat al lui von Botticher, iar lumea veche pe care au
cunoscut-o cu totii se dezintegreaza in mod dramatic.
Cu admirabila maiestrie, Marente de Moor surprinde
in imagini vii dinamica subtila a unei perioade de
tranzitie: pacea lasa loc razboiului, fecioara olandeza
devine femeie, inocenta se transforma in vinovatie, iar
viata este mai fragila decat oricand.
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L I T E RATU RA P E N T R U A D O L E S CE NT I

VRAJA OASELOR SUB CLAR DE LUNA - KATHRYN
PURDIE, editura CorinTeens
Descrierea cartii:
Descantatoarele de Oase au o misiune sacra.
Fiind ultimele descendente ale unei stravechi familii
de Fermecatoare, ele sunt singurele care ii pot
impiedica pe morti sa-i vaneze pe cei vii si sa le ia
Lumina. Insa puterea lor de a calauzi spiritele celor
raposati spre Paradis sau spre Infern presupune
un sacrificiu. Zeii cer devotament absolut, iar asta
inseamna ca Descantatoarele de Oase trebuie sa
plateasca cu viata sufletului pereche.
Ailesse a fost pregatita inca din frageda pruncie sa
devina conducatoarea Descantatoarelor de Oase.
Dar, mai intai, trebuie sa indeplineasca ritul de
trecere si sa-l ucida pe baiatul pe care i-a fost menit
sa-l iubeasca.
Tatal lui Bastien a fost ucis de o Descantatoare de
Oase si, de atunci, cauta sa se razbune. Insa ocazia
de a o face se iveste prea tarziu. Ritualul lui Ailesse a
inceput, iar acum destinele lor sunt intrepatrunse - in
viata si in moarte. Sabine n-a avut niciodata curajul de
a savarsi munca Descantatoarelor de Oase. Dar cand
cea mai buna prietena a ei, Ailesse, e rapita, Sabine
va face tot ce-i sta in putinta pentru a rupe legatura
dintre Ailesse si Bastien. Inainte ca tinerii sa moara.
Primul roman al unei noi si captivante serii fantasy
aduce in fata cititorilor o poveste de dragoste nascuta
sub o stea potrivnica, magie macabra si o tradare
care are puterea de a spulbera legatura dintre vii si
morti.
“Frumoasa, captivanta, mortala!” Evelyn Skye,
autoarea seriei JOCUL COROANEI
“Lupte pe viata si pe moarte, dusmani care se
indragostesc, prietenii puse la incercare si un sfarsit
plin de rasturnari de situatie - acest roman va fi
cantecul tau de sirena.“ A.G. Howard, autoarea seriei
SPLINTERED
“O poveste magica despre compasiune, iertare
si acceptarea de sine.” Jodi Meadows, coautoarea
romanului My Plain Jane.
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CEA MAI INTUNECATA LUNA - ANNA TOD, editura
Trei
De la autoarea seriei AFTER, #1 bestseller
international si bestseller New York Times. Al doilea
volum din seria STARS
Descrierea cartii:
Karina practica masajul terapeutic cu multa empatie
pentru pacientii ei. Datorita meseriei sale, l-a
cunoscut pe Kael, misteriosul soldat tocmai intors din
Afghanistan.
Dupa ce amicitia lor s-a transformat intr-o relatie
de iubire pasionala, fiecare s-a deschis in fata
celuilalt, marturisindu-si temerile si dorintele cele mai
profunde. Kael a indemnat-o pe iubita lui sa-si infrunte
tatal autoritar si manipulator, iar Karina, la randul ei,
l-a ajutat sa depaseasca mai usor amintirile dureroase
de pe front.
Totusi, fara sa vrea, Kael a facut o greseala: incercand
sa ordoneze un pic viata lui Austin, fratele Karinei, a
aflat de hotararea acestuia de a se inrola in Armata si
a ales sa nu-i dezvaluie nimic iubitei sale.
Consecintele pentru relatia lor au fost dezastruoase,
iar Kael incearca acum sa repare lucrurile. Desi vrea
sa para de fier, Karina duce o lupta inauntrul sau.
Va avea ea puterea de a sterge trecutul? Totodata,
o descoperire neasteptata legata de cea mai buna
prietena a ei o bulverseaza ...
“Todd e cel mai important fenomen literar al generatiei
sale.” - Cosmopolitan
“Anna Todd reuseste sa te faca sa tipi, sa plangi, sa
razi, sa te-ndragostesti si sa te asezi cu genunchii la
gura... AFTER este o serie pe care n-ai voie sa o ratezi
- dar pregateste te sa simti si acum emotii pe care nu
credeai ca ti le poate aduce o carte.” - Fangirlish
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NU EXISTA LUMINA PURA - PABLO NERUDA,
editura Art

NE INTOARCEM IN CURAND, MERGEM PANA-N
AFRICA - OLIVER SCHERZ, editura Polirom
Descrierea cartii:
Ce faci daca un elefant iti bate in geam seara tirziu?
Si daca acest elefant a fugit de la gradina zoologica
pentru a-si vizita familia numeroasa din Africa? Si
daca nici macar nu stie unde-i Africa? Pui in rucsac
niste mere, niste prajiturele si un glob pamintesc, lasi
un bilet pentru parinti si-l insotesti. Exact asta fac
Joscha si Marie. Africa nu poate fi departe, isi zic ei si
pornesc intr-o calatorie care intrece orice imaginatie.
MANUSA - JAN BRETT, Editura Vlad si Cartea cu
Genius
Descrierea cartii:
“Manusa” de Jan Brett, adaptata dupa un celebru
basm ucrainean, prezinta povestea unor animalute
care-si gasesc un loc calduros intr-o manusa pierduta
in padure. Autoarea a introdus in ilustratiile sale
elemente din traditia ucraineana pentru pastra cat mai
mult din originalitatea basmului.
“Multe dintre povestile pe care le scriu si le ilustrez
vin din imaginatia mea. Altele insa pornesc de la un
basm popular. Manusa este un asemenea basm. Am
aflat despre el de la trei profesori care-mi erau si
buni prieteni. Ei s-au gandit ca mi-ar face placere
sa desenez animalele padurii si peisajele inzapezite
ale Ucrainei, de unde provine basmul. Si aveau
dreptate!”
Cand Nicusor isi scapa manusa alba in zapada, nici
nu-si da seama ca a pierdut-o.
Rand pe rand, animalele din padure se strecoara
in manusa, unde e cald si bine. In vreme ce ele se
culcusesc inauntru, Nicusor isi cauta manusa peste
tot, fara sa stie ce se intampla de fapt cu ea.

P O E Z I E

L I T E RATU R A P E N T R U CO P II

C u lt u r a

Pablo Neruda, marele poet chilian, laureat al Premiului
Nobel pentru literatura, in 1973. Motivatia Academiei
Suedeze : “pentru opera lui, care, cu suflul unei
forte elementare, da viata destinului si visurilor unui
intreg continent”. Gabriel Garcia Marquez obisnuia sa
spuna despre Neruda ca este “cel mai mare poet al
secolului XX, in orice limba”
Descrierea cartii:
“Eu vin dintr-o provincie obscura, dintr-o tara pe care
o taioasa geografie o separa de toate celelalte. Am
fost cel mai disperat dintre toti poetii, iar poezia mea
a fost regionala, dureroasa si ploioasa. Dar am avut
intotdeauna incredere in om. Si nu mi-am pierdut
niciodata speranta.” Pablo Neruda
“Poetul palpeaza spatiul si substanta confuza din
realitatea imediata, incercand sa forteze misterul
transcendentei. Poezia si viata pe care o contine
ii apar ca o descoperire uimitoare, terifianta, dar si
fastuoasa prin spectacolul diversitatii lor. Neruda
intuieste “gravitatea si misterul vietii”, cum ar spune
Fernando Pessoa. Si dobandeste deja convingerea
ca aceasta viata este si viata poeziei.” Dinu Flamand
ARIPI DE GAND - VERO BUDEA, RODICA PUSCASU
- Literpress Publishing
Descrierea cartii:
Arta de a exprima prin versuri anumite stari, de a
descrie locuri sau sentimente este incantarea celor
ce sunt indragostiti de poezie. Aripi de gand este un
volum special care contine viziunea diferita a doua
poete unite prin frumusetea cuvantului.
Cuvantul imbraca emotiile si le armonizeaza dupa
culorile sufletelor iubitoare de poezie. Prin vers,
sufletul se descatuseaza si apoi se inalta.

Acestea au fost doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada. Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor.
Indiferent ce carti veti alege, 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!

30

www.famost.ro noiembrie 2020

Doza de cinema - Valentin Goran

P REZEN TAR E

P RO D U C T I A ,

Taika Waititi priveste societatea
Germaniei Naziste prin ochii unui
baietel de zece ani care il divinizeaza
pe Hitler si isi doreste nespus sa faca
parte din armata lui. Daca Michael
Haneke ne arata in “Panglica Alba”
mai multi copii ce aveau sa ajunga
nazistii anilor ‘30-40, in Jojo Rabbit,
Taika Waititi vine cu o completare a
ideii, repovestind-o dintr-un punct
de vedere amuzant, cat si ironic,
pastrand insa elementele serioase cum
ar fi rasismul, ideea rasei superioare,
cat si propaganda politica.

R EG I A

S I

S C E N A RIU L

C u lt u r a

Ca si in filmele lui Sacha Baron
Cohen, Taika Waititi creeaza
personaje cu un comportament
ridicol pentru a starni umorul cu care
se joaca atat in momente comice, cat
si in momente serioase, unde nu ar fi
trebuit sa fie nimic amuzant. De pilda,
satirizeaza pana si situatia femeilor
de pe atunci, in care serveau societatii
naziste drept masini de nascut copii
pentru Fuhrer.
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Ca si cineast, Taika Waititi s-a
remarcat prin filmul de comedie cu
specific documentarist, “What we
do in the shadows”, transformandu-l
recent intr-un serial de succes,
conturand si mai mult lumea
respectiva. Datorita stilului sau unic,
a fost cooptat si de cei de la Marvel
Studios, ajungand sa regizeze Thor:
Ragnarok.
In Jojo Rabbit, Taika pastreaza
aceleasi caracteristici ca si pana acum,
rafinandu-si stilul regizoral intr-un
subiect ce poate starni controverse,
mai ales cum societatea moderna este
usor ofensata de trecut si tinde sa-l
ascunda sub pres in loc sa invete din
greselile lui pentru a le evita pe viitor.
Vorba regizorului: “daca uitam cine a
fost Adolf Hitler, riscam sa ne trezim
cu altul”.
In 2010, mama lui Taika ii
recomanda o carte numita Caging
Skies ce prezenta povestea unui baiat
obsedat de idealurile naziste, care
descopera ca proprii parinti ascund
o fata evreica la ei in pod. Romanul
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spune povestea intr-un mod mult
mai dramatic, cu toate ca si ea avea
cateva momente menite detensionarii
actiunii. Taika si-a dat seama ca
daca avea sa ecranizeze romanul,
trebuia sa-si puna amprenta proprie
asupra lui, folosindu-se de stilul sau,
adaugand chiar si elemente ce tin de
fantastic.

In 2011 terminase de scris scenariul,
urmand ca in 2012 sa caute finantare,
insa renuntase la idee pentru a face
filme cu buget mai mic. Abia in 2017
primise vestea cea mare de la Fox
Searchlight care fusesera incantati de
poveste. In anul urmator, productia
luase amploare, terminand cu unele
cadre refilmate in iarna lui 2019.
La inceput, Taika planuise sa
filmeze totul in Noua Zeelanda,
insa nu gasise niciun loc care sa
aiba o oarecare asemanare cu fosta
Germanie Nazista. Asadar, locatiile
fusesera restabilite in Europa, mai
exact in Cehia - “ tara care fusese
anexata Germaniei in cel de-al
Doilea Razboi Mondial.

O alta tema pe care filmul o prezinta,
mentionata si mai sus, este fanatismul
patriotic. Cum Jojo il idolatrizeaza
pe Hitler, acesta poarta nenumarate
conversatii cu el, fiindu-i cel mai bun
prieten imaginar. Interpretat chiar de
regizor, Adolf ii este mereu alaturi lui
Jojo, fiind constiinta care il ghideaza,
de cele mai multe ori spre lucruri rele
- intrucat este in natura copiilor sa
greseasca.
Rasismul este o alta tema dusa la
extrem de catre regizor. In relatia
dintre Jojo si Elsa, Taika se foloseste
de ura nazistilor fata de evrei, dar
portretizand-o intr-un mod comic,
unde acestia erau aratati drept

balauri scosi din basme. O astfel de
caracterizare o mai intalnim si in
Borat, unde la fel, atat personajul
principal, cat si partenerul sau de
drum, ii considera pe evrei ca fiind
demoni iesiti din infern pentru a-i
ucide pe oameni.

Roman reuseste sa-si transpuna
trasaturile sale specifice din viata
reala cand il interpreteaza pe Jojo,
dandu-i viata intr-un mod in care
toata lumea ajunge sa il indrageasca,
in ciuda cauzei pentru care lupta.

Pantofii lui Rosie ajung sa aiba
semnificatie atat vizuala, cat si
narativa. Prezentati in mai multe
momente pe parcursul filmului,
incadrati specific cat sa fure
privirea, directorul de imagine
Mihai Malaimare Jr. atentioneaza
spectatorul despre rolul pe care il
vor avea in poveste, chiar daca vor
culmina intr-o rasturnare de situatie
ce il va afecta pe Jojo.

Titlul filmului este dat de un
moment de la inceputul povestii
cand Jojo este pus de superiorii sai sa
ucida un iepure. Fata in fata cu noua
sa sarcina, Jojo refuza sa-i ia viata
animalului, starnind furia nazistilor,
care ucid iepurele in fata sa. Asa isi
capata porecla de “Jojo Rabbit”, fiind
vazut ca un iepure fricos. Imediat
dupa are o conversatie cu prietenul
sau imaginar, care il convinge ca
iepurele nu este neaparat un animal
fricos, ci unul viclean si curajos, care
in ciuda aparentei sale, e capabil sa
scape de multe pericole. Parabola
respectiva urmand sa il caracterizeze
pe Jojo pe tot parcursul filmului.
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Inca din perioada de auditie,
Roman si-a demonstrat capacitatea
actoriceasca prin felul in care rostea
replicile lui Jojo in momentele de
foc. Iar faptul ca a fost inconjurat pe
platou de actori mari precum Scarlett
Johansson sau Alfie Allen, l-a ajutat
sa-si intre si mai mult in personaj.
Toata echipa l-a adorat pana la urma
pe pusti la filmari, inclusiv Thomasin
McKenzie, interpreta Elsei.

P E R S O N A J E

C O N C E P T

In ciuda specificului comic, filmul
are si o latura serioasa, prezentand
mai multe teme precum integrarea
in societate, discriminarea, speranta
si cea mai importanta, dragostea.
Dragostea este cea care leaga
personajele din Jojo Rabbit si duce
povestea mai departe. Pornind de
la fanatismul patriotic al lui Jojo,
ajungand pana la dragostea materna a
lui Rosie, atat pentru el, cat si pentru
fata pe care o protejeaza de nazisti,
culminand cu dragostea romantica
pe care Jojo o va dezvolta pana la
final. Fiind mai mult o sumedenie de
sentimente nevinovate pe care le va
arata, atasandu-se de “inamicul sau
de moarte”.

La numai zece ani, Jojo Betzler,
interpretat de Roman Griffin Davis,
este devotat regimului Nazist, fiind
capabil de orice numai pentru a se
remarca printre ei. Regizorului i-a
fost greu sa faca un personaj de varsta
actorului sa fie placut publicului. De
acest motiv a decis ca Jojo sa fie cel
mai slab si firav dintre ei, fiind mereu
cel care greseste si luat in ras.

Prin Elsa, Taika a vrut sa evite
stereotipul personajului slab care este
capturat, transformand-o pe ea in
cea care are mai multa putere asupra
capturatorului ei. Dinamica dintre
ea si Jojo i-a permis regizorului
sa contureze o relatie care incepe
dintr-o pozitie antagonica, ajungand
sa se imprieteneasca pe masura ce
Jojo o vizita din ce in ce mai mult
pentru a afla informatii despre evrei.
Thomasin citise o gramada de
carti pe tematica holocaustului si a
antisemitismului din perioada nazista

C u lt u r a

Rosie,
personajul
interpretat
de Scarlett Johansson, reprezinta
tiparul femeii puternice, respectata in
societate, care incearca sa aiba grija
de toata lumea, in special de fiul ei
si de Elsa, pentru care este in stare sa
isi dea viata. Societatea de la vremea
respectiva a intarit-o atat de mult pe
Rosie, incat de cele mai multe ori
face trecerea de la un comportament
feminin, matern la unul masculin,
fiind dura in momentele in care
Jojo se afla in pericol sau chiar cand
copilul ii duce lipsa tatalui plecat pe
front.

I M A G I N E

pentru a se pregati de rol, insa Taika
a venit cu o idee si mai buna pentru
ea si a pus-o sa vada filmul Heathers
din 1989, cat si Mean Girls. Intrucat
rolul ei avea sa fie unul de fata mai
baietoasa.

Imaginea filmului ii apartine
lui Mihai Malaimare Jr. - singurul
director de imagine roman care a
ajuns sa lucreze cu regizori mari
precum Francis Ford Coppola
sau
Paul
Thomas
Anderson.
Admirandu-i munca anterioara a
lui Taika, lui Mihai i-a fost usor sa
lucreze cu el, mai ales ca cei doi au
aceeasi viziune imagistica a felului de
a incadra, axandu-se foarte mult pe
simetrie.
Directorul de imagine s-a inspirat
din stilul vizual al documentarelor
vremii pe care le-a urmarit in varianta
lor colorizata. Aici a observat ca atat
imbracamintea oamenilor, cat si
cladirile in sine aveau culori cat mai
vii. Lucru care contrazice multe filme
americane in care perioada respectiva
este redata in culori reci. Citind
scenariul si uitandu-se peste schitele
decorului, Mihai realizase ca atat el,

Rosie este cea care il invata pe Jojo
sa pretuiasca iubirea pe care i-o va
arata intr-un punct Elsei, asumandusi rolul de protector din momentul
in care decide sa o lege la sireturi,
precum facea si Rosie pentru el.
Interpretand rolul intr-un mod
teatral, Scarlett Johannson reuseste
sa portretizeze un personaj care in
ciuda conflictului interior, nu isi
pierde niciodata taria. Iar legatura
dintre ea si Roman, actorul lui Jojo
a fost puternica inca din prima zi Scarlett comparandu-l de multe ori
cu propriul copil.

Actrita sustine ca pentru a fi un
parinte potrivit trebuie sa stii cum
sa imbini cele doua lumi diferite: cea
in care esti serios si ai grija de copil,
cat si cea in care cobori in lumea
lui si incerci sa-l intelegi si sa razi
impreuna cu el.
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cat si Taika voiau acelasi lucru si pe
partea cromatica.

Camerea aleasa a fost un model de
ARRI Alexa SXT, intrucat permitea
modelarea formatului in care
filmau. In combinatie cu obiectivele
anamorfice de la Hawk V-Lite redau
un aspect ratio de 1:85 fara a taia si a
pierde din informatia imaginii.

Un alt aspect al stilului vizual al
lui Mihai Malaimare il reprezinta
miscarile de traveling. Acesta a putut
crea secvente dinamice precum cea
in care Jojo alearga cu prietenul sau
imaginar prin padure, folosindu-se de
o metoda improvizata cu o masina de
golf pe care a fixat camera. Fata de
traditionala dolie pusa pe sina care ar
fi fost imposibil de montat in padure.
Cand ai de-a face cu filmatul in
exterior, lumina naturala poate fi atat
aliatul unui director de imagine, cat si

inamicul cel mai mare - atunci cand
vine vorba de racord. Tot in secventa
din padure, Mihai Malaimare alesese
un loc, care dupa calculele sale, ar fi
fost suficient imprejmuit de copaci
cat sa nu patrunda soarele atat de
puternic. In ziua filmarii, s-au trezit
cu o lumina mult mai puternica in
padure chiar cand filmau una dintre
secvente. Pentru a remedia noua
problema, Mihai a decis sa inceapa
mai intai cu cadrele largi, dupa care
sa revina la incadraturi mai stranse,
pastrand in felul acesta racordul noii
surse de lumina.

La prim planuri, insa, a fost nevoit
sa stinga cele doua Skypanels si sa
foloseasca o lumina de contur din
spatele personajului, intrucat cea de
la sursele anterioare ar fi fost prea
dura. Pe langa acesta, s-a mai folosit
si de un proiector Dedo pe care l-a
pus sa bata in fata de masa alba si sa
se reflecte pe fata lui Jojo.

C O N C L U Z I E

In ceea ce priveste lumina artificiala
pe care a folosit-o in interior, la
secventa cinei dintre Jojo, mama sa
si Hitler, directorul de imagine s-a
folosit de doua Skypanels de la ARRI
pentru a lumina de sus, dand impresia
ca sursa principala din poveste ar
fi candelabrul. Intrucat senzorul
camerei reda imaginea mult mai
luminoasa, nu a fost nevoie de lumina
de umplere prea multa la cadrul larg.

Indraznet ca de obicei, Taika Waititi face din nou senzatie in lumea filmului
american. Nu se fereste de rusinea trecutului pe care il avem, ci il retranspune
intr-o comedie plina de suflet la care te-ai putea intoarce mereu. Vazand lumea
prin ochii unui baiat de zece ani, orbit de un ideal nociv, lui Taika ii este usor
sa se foloseasca de elementele satirice pentru a face amuzanta o situatie care in
mod normal nu ar fi fost.

Filmul reprezinta in acelasi timp si o victorie pentru Romania, intrucat
directorul de imagine Mihai Malaimare Jr. demonstreaza ca si noi avem oameni
priceputi la filme, care daca li s-ar da o sansa, ar ajunge sa incante mii sau chiar
milioane de spectatori.
Jojo Rabbit s-a bucurat si de sase nominalizari la Premiile Oscar, castigand
premiul pentru cel mai bun scenariu.

Secventa din pod in care Elsa
vorbeste cu Rosie a fost filmata cu un
alt set de obiective, ci mai exact cele
Vantage One T1. Mihai Malaimare
discutase schema de iluminare si cu
Taika, cazand de acord sa mearga cu
incredere pe lampile cu gaz ca sursa
principala pentru intreaga secventa.
Numai cand a trecut la un cadru
mai strans s-a folosit de o lumina
de umplere pe care a obtinut-o cu
ajutorul unei role cu lumini LED.
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Tinuta ideala de HALLOWEEN!
Vrei sa fii Femeia Fantastica de HALLOWEEN?

INTOTDEAUNA
NE DORIM SA FIM
FEMEIA FANTASTICA,
BINEINTELES, AVAND
CEL MAI TARE
COSTUM!

Sunt iritata de fiecare data cand vad o femeie
imbracata ca o pisica imensa. Uitati acasa:
mustatile, coada si urechile pufoase!
Halloween-ul este momentul in care Tu te
distrezi, te joci de-a costumele, esti creativa, o
poti lua complet razna.

a!
STOP! costumelor de pisic

Y!

Exceptie doar HALLE BERR

DOUA COSTUME CARE AU
INTOTDEAUNA SUCCES:

Ca model de
inspiratie, o
recomand pe
LADY GAGA!
Asa ca, inspira-te
si iesi in oras!

1- O celebritate moarta: acestea
sunt de doua ori mai populare
decat cele care sunt in viata!
2- Un star de reality-Show: unele
chiar sunt inspaimantatoare!
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NU RECOMAND COSTUMELE
Vrajitoare
Vampir
Pirat
A s i s t e n ta m e d i c a l a
Politist
Sunt costume banale, fara creativitate.
Le alegi doar in cazul in care nu ai
timp sa te gandesti la un costum.

Tinutele recomandate de

ITI SUGEREZ SA ALEGI UN
LOOK ISTET SI CREATIV.
1. Vrei sa iesi in evidenta prin
machiaj? Atunci fii atenta la nuanta
rujului si la sclipiciul de la ochi
(spre exemplu : violet inchis)

designerul MN!

Este una din tinutele mele

O alta tinuta pe care o ador,

preferate

ii zic eu

BOMBONIERA!

SEXUALITY!

Ca rochie, poti opta pentru
o rochie neagra pe corp
accesorizata cu diverse
forme de bomboane. Ca
ACCESORII: un colier din
bomboane sau o bratara. Vei
fi dulce si cu bun-gust.

Halloween este o petrecere
de adulti care iti permite
sa iti dai frau liber. Toti cei
care au in ei un Ladyboy sau
Sexybitch o pot scoate la
iveala.

Tin sa mentionez ca acest articol se refera la costumul ideal de
Halloween pentru o petrecere de adulti!
Deoarece la o petrecere de Halloween la birou sau de copii,
costumul respecta alte reguli si idei haioase!

DACA TE INTERESEAZA O
COSTUMATIE FANTASTICA
LA PETRECEREA DE
HALLOWEEN la birou sau la
petrecerea de copii, nu ezita sa
imi scrii, voi raspunde cititoarelor
mele cu cel mai mare drag.

2. Vrei sa iti pui in evidenta
personalitatea? Exemplu: ca sa
evidentiezi o personalitate puternica,
te inspiri de la o Judecatoare
Emblematica de la Curtea
Suprema. Sunt atatea Judecatoare
Emblematice in lume, la care te
uiti si te apuca groaza. Inspira-te si
foloseste creativitatea ta!
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Si daca tot am vorbit de
costumul ideal la o petrecere
de adulti de Halloween,
distreaza-te si fii atenta la
barbatii mascati si la zombies!

Pentru ca,
Va iubesc 
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Text : Andreea Popescu | Sursa foto : pinterest.com

SEZONUL DE TOAMNA ESTE UN BUN PRILEJ PENTRU A SCOATE LA
PURTARE UNELE ACCESORII.
Recomandarea mea este sa va faceti o triere a accesoriilor pe care le aveti deja si
apoi sa mergeti la shopping pentru noi achizitii, daca este cazul.
Prin urmare, am pregatit pentru voi, un TOP 5
			cu cele mai COOL accesorii pe care puteti sa le alegeti, in acest sezon.

GENTILE MINI

1.

CERCEII STATEMENT

Un accesoriu pe care il recomand atunci
cand iesiti cu prietenii, in weekend.
Acest accesoriu nu il recomand
persoanelor care sunt obisnuite cu o
geanta masiva, in care pun foarte multe
obiecte.
Geanta mini este un accesoriu pe care il
recomand atunci cand iesiti cu prietenii,
in weekend.

Va recomand sa purtati
cerceii statement cu o
pereche de conversi,
un T-shirt si o pereche
de jeansi, iar seara la o
iesire cu prietenii puteti
schimba T-shirtul cu un top si
conversii cu
o pereche de
pantofi.

2.
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3.

CHOKER-UL MASIV

CERCEII COLORATI
Va recomand sa purtati cerceii colorati
cu o tinuta monocroma pentru un efect COOL.

4.

Un microtrend pe care il folosesc si eu, fie doar un chocker purtat
peste o camasa sau chockere purtate in pereche pentru un efect COOL.
Acest accesoriu este o varianta potrivita pentru o aparitie remarcabila,
la un eveniment.

5.

See you next time,
ANDREEA
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hen you love something very much, no matter what life offers you and what your path is, you will find
the ways and tools to do what you love. And if you love fashion, if you breathe fashion, you definitely
have a multitude of opportunities that fit your way of being and thinking, your vision and personality.

Olga Shevtsova is originally from Kiev and is based in Romania. She loves fashion and as she says she is 100%
involved, working every day to improve her knowledge about fashion and everything that this industry means. Personal
stylist & image maker, Olga manages to highlight to people everything that is most beautiful, through the strategies
adopted and well-argued advice, the consequence of the knowledge gained as a result of the fashion schools she
attended, the experience and the continuously study. And the best proof of its success are the numerous clients it has
both in Romania and abroad. She loves life and freedom and enjoys everything that comes with them, lives fashion
and offers everything that is most beautiful in fashion.
We continue to talk about fashion and passions, about life in general, with our new colleague - OLGA SHEVTSOVA,
a beautiful and open dialogue, from which we find interesting and useful information, well anchored in reality and
which we invite you to continue reading. Enjoy it!
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Hi, Olga and “Welcome” to Famost magazine! Where did you get your love for fashion? Were you
attracted to it as a child?
Hi, Thanks a lot for this great opportunity, happy to be in touch with you and Famost readers.
I believe that everything comes from childhood, and I was growing in love with my grandparents.
They had an enormous roses garden, a big library, and my grand grandmother created clothes for all
families. So, I was in touch with the fabrics, buttons, old fashion magazines, and
beauty since I remember myself. That gave me a feeling that everything you see,
feel, and touch should be beautiful or at least in harmony. For me, it means that I
On the personal website olgashevtsova.com
have a deep connection to fashion and art naturally.
you present yourself as a personal stylist and
Did someone instill in you a love for fashion or did it come naturally from within?
image maker. What do these mean for you?
I think. Naturally, I liked to draw sketches, create clothes for my dolls, and watch
I think that I answered a little on this
old Hollywood and Bollywood movies. I just had it. My mom could leave me alone
question above. For me, this is a chance to
for hours. I had fun with myself.
help people around me to become a better
How did you nurture your love for fashion from the moment you realized you
version. If there is any reason and you can’t
wanted to do something in fashion industry?
start today from your inner. Start from
I love to learn new things, and as a teenager, I attended tailoring school, fashion
your image, and vice versa. If you already
illustration classes, fashion journalist classes, and many more. Of course, a lot of
started to work with your thoughts, habits,
practice with private clients and work on myself every single day. I can not teach
and patterns, early or late, you will begin to
or recommend smth that is not my routine or own way.
think about your image, style, and what to
Tell us about yourself. What’s your story? You were born in Ukraine and live in
wear. I help people to live their life. They can
Romania. How did you get here?
delegate me some things, such as shopping,
I am Ukrainian, and Kyiv gave me so much knowledge. My friends and parents
stylization, and reminding them how to
are in Kyiv. But my own family is in Romania now. So, the decision to move here
contact inner peace. This is a journey, and
was very natural. Oh, trust me to live between two countries is not the best idea
only those who are ready - come to me. With
for me as I have many clothes, books and everything that makes me happier. So
me, you have more time for yourself, family,
I was thrilled to have my home and stuff in one place.
your hobby; you have time for the routine
You studied fashion in Kiev but also in England. Tell us about them, what they
that you love. Everything related to clothes
did well in your life and how they influenced your career.
and your image - on me.
One of my fave questions ever. Thanks for this one.
What do you do concretely as a personal
stylist and image maker? Who can use your
When you want to become the best stylist, like in my case. STYLIST. PERSONAL
services and how you can help them?
STYLIST, you want to let people know that you have an education, people can
trust you and follow you. But this field, frankly to say, is not super popular. We
As a personal stylist, I provide consultation
don’t have the right course. I am not talking about the fashion stylist, luxury
on style & image. This is an essential service
segment. I am talking about the person who helps other people improve their
when the client and I can talk, and I share
style, increase life level, find love, become more feminine, or improve the family’s
some quick tips that can quickly improve her/
relationship between two people. I allow people to remember who they are, build
his style. My second basic service: wardrobe
their image, make them confident, and love themselves through the clothes. This is
review; I clean the wardrobe, select outdated
between psychology, and I am not a therapist. I just know some tools that usually
clothes; if we have time and enough clothes, I
help a lot, and this is fashion, habits, and self-love. We don’t have good courses
create outfits, new combinations, and take the
yet, in my opinion. Every blogger or influencer open their schools and share a
client’s photo. The client starts to wear clothes
fundamental knowledge that everyone who can read and use Google can easily
in a new way to follow my recommendations,
find the information.
also I make a shopping list. During the
lockdown, I began to create a capsule for
We live in this reality. When I decided to go deeper and get some basic
clients. This is an online service, something like
knowledge and trampoline to become professional, I began to monitor. I found
online shopping but based on my guidance.
the 3ColorsRule fashion academy in the UK. I wanted to get that knowledge an
This service is very popular with all who
English and have support and mentor. I received it. Other schools just increased
worked with me before. I already know her/
my practice, expert my determination, provide a strong community, and helped
his behavior and parameters, preferences,
me see what is going on. See what is the tendency in this field now. And I believe
and just create new multifunctional outfits.
only in approach, practice, hard-working, real cases, and real clients who can
Shopping offline is still popular, and I always
honestly say what is right and wrong, especially when you are in the beginning.
happy to work with clients in real-time.
Listen what people say. They are your clients.
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Fashion is not about the trends. Style is about the message you want to share
with people around you; style is about your dreams and comfort.

What kind of customers do you have?
I am lucky as all my clients are young, beautiful, and successful. Some of them
are into business, some after or during maternity leave. I work with couples who
want to have one style, and this is an immensely exciting experience. I enjoy and
look at how men and women look at the same things differently.
My primary target audience is 25-45. All these people are really cool; of
course, I have exceptions; as I said, I started to work with teenagers, and I
have a client who is around 60. She is one of the most irresistible and stunning
women.
Have you had more difficult clients? If so, how did you resolve the situation?
I have pre-consultation, it’s for free. During this consultation, I acquainted
with the client, and the client does the same. If I understand that I can not help
this client now, I can recommend somebody else. I had cases when I saw that
client just need to talk with the therapist and solve deep and painful issues, and
the client came back to me. Some people reject this kind of recommendation,
and we don’t work. This is normal. The client should like the stylist, trust, and be
open, and always share his/her opinion. This is a must-have if we don’t have this
connection, nothing good except. I like to build long term relationships with my
clients.
As far as we know, you have clients in many cities. How do you communicate
with them and how do you know if they are really satisfied?
Yes, I work with clients online and offline. I am always happy to come to Cluj,
Bucharest, or any other city. I have clients in Ukraine and still have a list of clients
I will work with for the next days/weeks when I come back home. I am happy to
perform worldwide, as I have some clients, even in India.
How I know that they are satisfied? I feel it, I ask their feedback, and of
course, they come back to me again and again. As I mentioned earlier, I believe
in long-term relationships.
What are the essential elements of a successful outfit?
Confidence and smile. Look, when you are happy and relaxed, you know who
you are; all doors are opened.
The problem is that people choose uncomfortable and not beautiful clothes,
nobody taught them how to do that. When you like yourself in the mirror - a lot of
issues go away. This is a very personal deep feeling; there is no one right answer.
What shouldn’t be missing from a girl’s closet?
Clean hair, smile, comfortable shoes, and good perfume.
What advice would you give to a person who is at the beginning of the road in terms of style?
I highly recommend put nearby the bed good magazines, books about art, use Pinterest, and select those pieces that you like more,
people who inspire you. Follow Vogue Runway and Vogue Collections. And of course, follow me on Instagram @theolashwayfashion as
I share many tips and pics that inspire me a lot. Increase your taste level and start to answer the question: What do you like?
Do you follow fashion trends? Are you trying to integrate them in what you propose to your clients?
Yes and no, this is my job to follow the trends, discover them, feel, love, and show people how they can adopt these trends in life.
The second part of your question ... Not always; it depends on the request, style, preferences, and many other things that I see and
know from my client. Fashion is not about the trends. Style is about the message you want to share with people around you; style
is about your dreams and comfort. And I am about the confidence and what my clients feel while choosing this or another trend.
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I work with the person, human, and it is essential to show the real options
and clothes that can help my client be herself/himself.

What are your advantages in what you do compared to other competitors?
I don’t like frames and rules. I work with the person, human, and it is essential to show the real
options and clothes that can help my client be herself/himself. I am not a big fan of color analysis; I
am not about body types and other theories. Yes, I know all these tools and use them just for my prework, and I don’t believe that client should follow the rules; the client should feel the style and find out
the inner power working with stylists. I am about facts and strong points, feelings, and goals. I listen
and show options, recommend them. There is no magic pill. I am not pushing; I am a tool, and if you
want to get maximum and ready to listen to me - welcome. I appreciate it when everyone is doing their
job, and I am happy when people let me do my job.
What is the most beautiful experience you have had in the fashion industry?
I am super happy when I receive cool news from my clients. After our work, we chat, and clients
share the positive changes in their life. This is my personal magic.
Suppose we are talking about fashion, of course. In that case, everything related to the catwalks
and fashion show is absolutely another world. Still, I decided that I like to work with real people; it
makes me happy. For now, this is my path. And I enjoy it a lot!
Has this pandemic affected you much? How did you manage to adapt to this situation? What have
you done in this regard? What strategies have you adopted?
Frankly, to say no. I am working remotely for more than 5 years, and I am super disciplined and
know how to plan my day, week, month, year. I was lost a few months as probably everyone on the
planet. But now I know what I am doing. I am concentrated mostly on online shopping. I am teaching
my clients how to do it right. And I do online shopping, create capsules, and work offline when it’s
possible.
Do you only deal with these, are you only involved in fashion or do you
do something else?
Now I am into fashion 100%. I develop my skills every single day. So
I have so many things to do.
What does fashion mean for Olga Shevtsova?
Fashion is a mix of art, culture, and of course, business.
It is believed that brands create fashion.
They make money on it.
The street, politics, ecology, technology, and characters create
fashion.
And we, the audience, are using it.
And this is just about life. Some need new doping, others avoid
changes.
Fashion reflects the time, the moment in which we live.
Is there an element of international fashion that caught your attention
in a special way? Something that marked you?
Now it’s all about the gloves. This is a beautiful element.
One more element that we have is the absence of gender differences.
This is cool. Now we can have one wardrobe for both females and
males. This is a new option for people.
Which should be considered the international capital of fashion?
Paris? Sure, Paris!
I like Kyiv style; I like the mix that you can see there and try to catch the vibe of freedom and love.
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I will tell the stories about the clothes and what this is for me, and maybe
someone will catch my vibe and use some tips.

What designers or fashion houses do you particularly like?
Vionnet, Dries Van Noten, Miu Miu, Prada, Jil Sander, Jacquemus.
I like a lot of Ukrainian designers like Kseniya Schneider, the Coat, Bevza.
How does Olga Shevtsova see fashion in Romania? Are you watching what’s going on here? Where
do you place Romanian fashion?
I like just a few Romanian designers, for example, Ioana Ciolacu, Raquette. I see a lot of issues, and I
am happy to see good quality things here. I think that Romania will see significant
changes in the future. I wish Romania and all designers have their own place on
the fashion map.
What are your principles of life? Do you
Where do you dress? Do you have favorite stores, catalogs, sites where you can
have a motto?
buy your clothes? Or are you a fan of personalized clothing?
Love. Faith. Strength of will. Forever.
I was a big fan of personalized clothes when I lived in Kyiv, I had a few tailors,
Where can those interested in what you do
and I really liked to create the clothes by myself. But this is in the past for me,
find you and how can they contact you?
and now I like high-quality garments and accessories ready to wear. I like Korean
My website is now available only on the
brands, for example, the Osoi brand, I like Nanushka, Arket, Cos, Massimo
desktop; a mobile version is in progress Dutti, Zara, and some Ukrainian brands.
www.olgashevtsova.com
You will start a collaboration with us. What topics will you address in Famost
My
Instagram
page
@
magazine?
theolashwayfashion,
https://www.
I will tell the stories about the clothes and what this is for me, and maybe
instagram.com/theolashwayfashion/?hl=ru
someone will catch my vibe and use some tips. I will write about fashion, trends,
FB page Stylist. Olga Shevtsova - https://
and those illusions that most people have. I will try to shatter illusions.
www.facebook.com/theolashwayfashion
What is the biggest desire at the moment?
I will be delighted to see new followers and
Hug my grandma; I did not see her for almost 1 year.
beautiful people on my social channels.
How does Olga Shevtsova dress in the usual way? What is her style? How would
Thank you for your presence and we wish
you like to see girls dressed on the street?
you much success in what you do, but also
One day I can look like a homeless person style, more boyish, and like a queen
with us!
the next one. It depends on my workflow, plans, and mood.
Thank you for such interesting questions,
I would like to see happy, smiling girls; I want to see shiny skin, clean hair, and
and
wish you have million new readers and
natural nails. This is the style - at least beginning. The next step is clothes and
followers!
All the best!
accessories. But first cared for look.
How does Olga Shevtsova spend her free time and what are her passions? Tell
us something about you that no one knows or very few know.
I like to walk and be in touch with nature; this is a massive thing for me. I want
to start my day with a croissant and coffee, but now I control myself, and I allow
myself to do it only for a special moment.
The perfect morning for Olga is ...
Yoga, short meditation, breakfast and morning meetings with clients.
The ideal vacation must have the following elements: ...
Don’t make a plan. Listen to me, what I want today: stay nearby the sea, listen
to nature, sleep in my hotel room or lost on the new streets. No plans, just enjoy
the atmosphere and food.
You are not missing from your handbag ...
Lipstick.
Olga loves the most in life ...
Freedom. Travel.
The most important piece of advice you received was ...
Be yourself, believe in yourself and follow your dream.
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W

THE NEW
SEASON IS HERE

e live in a strange
timelessness.
There is no
exact feeling what day of the week is
today, and what month. We are not
making any plans. News and social
networks write about the economic
collapse and the victims of the
pandemic. We all are into advice on
how to get rid of anxiety, panic, what
to read, and cook.
I fall asleep and wake up with a clear understanding that I
miss: for loved ones, for butterflies in the stomach, pleasant
insomnia, and anticipation of magic.
Everyone praises the phone, the Internet, and Facetime,
and I don’t like my face in this small phone
window. Sometimes, during a conversation, I
start looking at myself for new wrinkles, instantly
losing interest in the conversation.
I miss letters and post cards that you can
carefully send to your friends. I constantly miss by
smell, shopping during my promenade. Shopping
... it can be something small, an accessory, wallet
or hair clip, maybe even a bag or cardholder,
underwear or perfume.
My memories are kept in a closet. They hang
on hangers or are arranged on shelves. I believe in
the energy of things, their ability to evoke our emotions, our
memories, and even bring good luck.
For example, I have lucky underwear set in my closet;
I will not explain their magic now. I will leave a field for
imagination. I can only say: it always works.
I will leave it until better times.
It’s time to sort out in the wardrobe, as well as in your head,
which usually happens at the same time. When you are locked
in an apartment, you do want to change. But for something
new, you always have to clear the way.

Cleaning in this sense, as various
gurus teach us, is a useful thing.

The first to come across a
small handbag bought in Milan.
My first visit to one of the most
stylish cities. I wandered through
shops and showrooms, museums
and streets, ate delicious food,
and drank wine. It was one of the
strange, beautiful days that will
remain in my memory for a lifetime. I love to travel alone,
and at that time, I belonged to myself for my first time in
Milan!

Find warm memories in
your wardrobe!
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I tenderly chose the bag in the Coach brand; it is calm
shades, small, and on a short
chain! This bag always cheers
me up and helps me make
my outfit A W E S O M E. I
again carefully folded it into
the boot and moved on.
Nearby is a neatly folded
sweater that served me with
truth and faith in Nice, then
I was blonde and met the
sunrises on the Promenade
des Anglais. I was in the city for only three days, and my
luggage was very minimalistic, a sweater, a dress, and a top
with trousers and shoes - loafers that I soaked in seawater.
Even now, it seems to me that my hair smells like a sea breeze,
just like my sweater. Of course, I took it to the dry cleaner a
million times. But memories take their toll!
This sweater warmed me on January evenings, and looking
at the stars and breathing in the aromas of the Mediterranean
Sea, and I dreamed that the morning would never come. No,
I just can’t give this sweater to anyone. It will stay with me.
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Another trophy in my wardrobe is a red suit. I have always
been attracted by the image of the woman Yves Saint
Laurent. I liked the direct provocation in it, the deep cut on
the jacket. This suite was remembered by all parties to which
my husband and I were invited. I managed to prove myself
and be harmonious. I was the only one in such a provocative
way; all other guests were in dresses and more classic outfits.
I switched from clothes to shoes. Here are sandals with very
high soles caught my eye. I love this pair of shoes very much,
not only for their unusual Jacquard print but also for one
utterly crazy evening in Cairo, which I spent in them. It all
started with invitations to the wedding, and before that, there
was a fun party - preparation for the evening in a circle of
incredibly beautiful Egyptian women. And a night trip to
Hurghada by bus that evening. As always, I was unusually
dressed, especially for a bus trip on a night flight, but what
difference does it make if I was thrilled and happy to enjoy
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my condition and beautiful sandals - time to move them to a
separate closet for summer clothes.
It looks almost a day to sort out the wardrobe. The
unnecessary was thrown away; the most valuable was lovingly
laid out and hung in its places. It was a strange sensation, but
the melancholy vanished - the lightness of being appeared.
Locked in four walls, I felt free. It became clear that this
is my conscious choice: to stay at home. It became easier.
And I also make a decision when the quarantine is lifted; I
am not getting rid of the sweatshirts and T-shirts, joggers in
which I have been walking around the apartment for a week.
These things will remind me of this time of self-discovery.
Loneliness brings you to clean water. As people advanced in
esotericism, I clearly understood or say, I caught the insight
that adventure awaits me. And somewhere in the back of the
closet, dresses are waiting with me - new release and new
travels.
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MODA
PERSONALIZATA
People photo created by freepik - freepik.com

A

imbraca o piesa vestimentara sau o intreaga tinuta personalizata, iti ofera un sentiment unic de
confort: esti speciala, starea de spirit este una foarte buna si ... iti sta foarte bine! De cele mai
multe ori, imbracamintea personalizata este apropiata segmentului office sau unor anumite tipuri de
evenimente, ceea ce face ca intreaga experienta sa fie una deosebita.
Si poti apela la un astfel de serviciu din mai multe considerente: fie nu gasesti marimea potrivita, croiul nu este
cel mai reusit, alaturi de multe alte elemente minore care te fac sa nu iti doresti articolul respectiv sau iti ia din
entuziasm. Si ai doua posibilitati: aceea de a cumpara piesa vestimentara pentru ca ulterior sa o personalizezi
sau sa cauti un material de calitate si sa faci totul de la zero. Trebuie sa iei in calcul care este cea mai buna solutie
pentru tine din punct de vedere financiar, al timpului, al modificarilor care trebuiesc facute si nu in ultimul
rand, cat de priceput este croitorul: ai mai lucrat cu el? De unde il cunosti? Ai prieteni care au apelat la serviciile
lui si sunt multumiti? Partea cea mai buna este aceea ca imbracamintea la comanda iti ofera posibilitati nesfarsite,
pana la cele mai mici detalii; totul pentru ca tu sa arati foarte bine!
Croitoria, regasita cu mult timp in urma in randul barbatilor, a inceput sa isi deschida portile oamenilor de
toate genurile. Doar ca, pe masura ce codurile vestimentare se relaxeaza din ce in ce mai mult si un costum nu
este doar pentru un serviciu la birou de 8 ore pe zi, croiala personalizata este in crestere si se bucura de renastere.
Multi croitori cu experienta afirma ca nu considera ca ceea ce fac ei este moda, ci o necesitate, modul lor de
abordare fiind unul progresiv.
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Imbracamintea personalizata ofera
atat increderea pe care ti-o ofera
perfectiunea unei haine, dar si unicitate
prin creativitatea adusa. Si mai ales in
perioada rece cand majoritatea imbraca
haine in nuante neutre, unii dintre noi
simtim nevoia de a iesi din tipare din
punct de vedere vestimentar. Si asta nu
inseamna ca trebuie sa luam pe noi ceva
galben sau rosu sa iesim in evidenta!
Putem avea haine in culori mai atenuate,
dar aici, croiul si anumite elemente de
design pot face diferenta. Iar cand iesi
dimineata din casa, ceea ce ai pe tine
trebuie sa iti aduca zambet si bucurie, in
contrast cu vremea de afara si starea celor
din jur.
O problema destul de importanta este
pretul, care poate fi destul de mare cand
iei totul de la zero. Pentru ca daca vrei
ceva personalizat, trebuie sa fie unic din
toate punctele de vedere, iti doresti sa
fie confortabil. Iar ca aceste conditii sa
fie indeplinite, materialul trebuie sa fie
unul bun, mana de lucru foarte priceputa
si este greu de crezut ca atunci cand este
gata iti va veni perfect si vei fi 100%
multumit. Si toate acestea costa.
Partea buna este aceea ca oamenii vor
haine personalizate si dintr-un anume hai
sa-i zicem “dezgust” fata de moda rapida
si revin la ceea ce insemna la un moment
dat cultura in aceasta privinta. De aceea
este necesar sa acorzi o atentia deosebita
atunci cand iti faci haine personalizate,
pentru ca acestea sunt de fapt investitii,
care trebuie sa poata fi purtate ani buni.
Business photo created by freepik-freepik.com
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CUM
SA TE
IMBRACI
CA UN
MODEL
(II)
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Daca iti doresti ceva mai versatil, o pereche de tocuri inalte
este tot ce ai nevoie! Iti ofera inaltime, suplete si o mai buna
postura, asta in pofida faptului ca se pot simti dure pentru corp,
mai ales cand sunt purtate pentru perioade lungi de timp! Daca
nu iti ofera disconfort, poarta-le fara nicio problema!
O pereche de stiletto negri sunt potrivite unei varietati largi
de tinute, de la blugi skinny la rochii mici negre. Acestea iti
ofera acea vibratie pe care o emana un model.
Platformele reprezinta iarasi o alegere buna, indreptandute catre acel LOOK de model si poti completa aceasta idee,
acordand o atentie deosebita restului hainelor.
Poti purta cizme sau talpa plata daca tocurile sunt prea
dureroase pentru tine. Si nici nu trebuie sa porti tocuri inalte
pentru a arata ca un model, mai ales daca moda foarte feminina
nu este pentru tine. Sa te bazezi doar pe o singura pereche de
incaltaminte cu talpa plata nu este ok, deoarece nu sunt foarte
versatile, dar partea buna este aceea ca ai solutii.
Ai putea incerca mocasini, balerini, mai ales daca iti doresti
un stil boho sau feminin si se potrivesc cu rochii si bluzite fluide.
Daca iti doresti un LOOK chic, mergi pe loafers, pantofi de
tenis sau tip oxford, la care adaugi un blazer.
Daca iti doresti un LOOK masculin, ai putea incerca
Doc. Martens sau alt tip de cizme cu dantela.
Un aspect elegant il poti obtine foarte
usor cu ajutorul ochelarilor de soare,
care te vor proteja in acelasi timp
si de razele solare. Acestea sunt
accesorii simple si usor de
achizitionat, in sensul ca nu
trebuie sa cheltui multi bani,
iar ca stil clasic, orienteazate catre ochelari de soare
tip aviator, rotunzi, ochi de
pisica.

O buna modalitate de a-ti
creste increderea este aceea
de a inceta sa iti pese de ce
zic altii!

ATITUDINE
Stai drept!
Nu doar ca este buna pentru spate, dar te face sa pari si mai
increzatoare! Cand mergi, lasa umerii in jos si trage-i in spate.
Anumite piese vestimentare cum ar fi corsetele sau chiar si
vestele si blazerele, te pot ajuta sa pastrezi o postura normala.
Evita purtarea gentilor grele, deoarece iti pot afecta pozitia.

Fii sanatoasa!
O buna sanatate este indicata pentru corp si cu toate astea
nu trebuie sa ai dimensiunile ideale unui model pentru a arata
bine! trebuie doar sa ai grija de tine: exercitii fizice, mancare
sanatoasa, consum de apa si grija de piele. Daca nu vrei sa mergi
la sala pentru efort fizic, poti alerga in zona unde locuiesti
sau poti face acasa yoga cu ajutorul filmelor de pe
platformele sociale. Investeste in produse de
calitate si adaptate propriilor nevoi, in
asa fel incat sa ai grija de pielea ta; iar
factorul de protectie, nu trebuie
sa iti lipseasca, indiferent de
temperatura de afara!

Construieste

de sine!

Acesta este un pas esential
daca vrei sa te imbraci ca un
model, pentru ca este important
sa stii cum arati si ca te simti
bine cu ceea ce porti. Daca tu simti
ca arati bine intr-o anumita tinuta,
exact acest lucru vei transmite.

Geanta de mana este un
accesoriu practic cu care poti
completa orice tinuta si in
care iti poti tine diverse lucruri
utile. In mod ideal, trebuie sa se
potriveasca culorii tinutei, iar daca
porti un imprimeu, atunci mergi pe culoarea
fundalului; ai putea sa incerci si alb sau negru.

Fii indrazneata!

Argintul si aurul sunt culori neutre, astfel ca merg combinate
cu majoritatea nuantelor. Daca preferi rucsacul, mergi pe o
varianta simpla, din piele.
O geanta de mana tote este foarte eleganta, iar daca esti
mai indrazneata, poti merge pe forme distractive (piramida,
animalut).
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increderea

A fi model nu inseamna ca trebuie sa urmezi tendintele,
ci trebuie sa porti ce te avantajeaza si in ce te simti bine. Nu
trebuie sa ai vreun stres ca vei purta ceva ce nu este la moda,
iar daca vei purta exact ce ti se potriveste - indiferent cat de
indraznet este - poti inspira si pe cei din jur sa fie ei insisi. Si
acest lucru merge mana in mana cu increderea: vrei sa ai un
LOOK indraznet? Atunci trebuie sa fii o persoana increzatoare!
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CUM
PURTAM
ROCHIILE
TOAMNA
SI IARNA
In general, rochiile sunt usor
de imbracat si de potrivit cu
diverse accesorii, asta daca ai
rochia perfecta pentru tine.
Pasii sunt simpli: pui in
fata rochiile pentru sezonul
rece, le treci pe cele de vara
in spate, dupa care scoti
puloverele, gecile si paltoanele
in fata, esarfele, palariile si
incaltamintea adecvata.

P

entru un LOOK casual, poti
combina o rochie alunecoasa pe
corp cu un tricou alb, ce iti va
proteja gatul si umerii
de aerul rece. Pe deasupra este
indicat un pardesiu lung si
calduros, avand in vedere ca
astfel de rochii au o textura
foarte subtire.
Pentru un aspect chic
confortabil, ai putea merge pe
un pulover gros, jucandu-te cu
lungimea acestuia si a rochiei
pentru a testa LOOK-ul
perfect pentru tine. Poti merge
pe un pulover mai lung care sa
lase libera partea de jos a rochiei sau poti
combina un astfel de pulover cu o fusta
cu volum. Un aspect jucaus il poti obtine
dintr-un pulover lung peste o rochie mai
scurta si botine, iar daca e destul de frig,
adauga colanti sau sosete inalte.

Un aspect curat poate fi
obtinut cu ajutorul unei
rochii fara maneci combinata
cu un pulover pe gat si astfel
nu vei avea nicio problema
cu frigul. Alege un pulover
pe gat mai subtire pentru a se
completa mai bine cu textura
rochiei, un pulover gros,
tricotat, facandu-ti rochia sa
arate incretita.
O rochie cu putin volum deasupra
unei perechi de pantaloni croiti, aspect
completat de o camasa in nasturi si tocuri,
iti ofera un aer modern, eleganta office, dar
si o trimitere actualizata catre anii ‘60.
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Un aspect jucaus il
poti obtine dintrun pulover lung
peste o rochie mai
scurta si botine.

Colantii negri
merg oricand, dar
ai putea incerca
ceva mai indraznet
ca bleumarin sau
burgund.

I NCA LTA M I N T E A
Pentru un aspect elegant si pentru
caldura, o pereche de cizme inalte este
alegerea perfecta. Alege intre o pereche
de cizme pana de deasupra genunchiului
sau o pereche de cizme pe picior din piele
intoarsa pana la genunchi. Poti adauga o
pereche de colanti sau sosete pentru caldura
extra si iti poti lasa sosetele sa se vada din
cizme pentru un aspect stratificat, relaxat.
Botinele iti ofera un LOOK cu stil in
functie de aspectul total si sunt foarte
versatile. Reprezinta incaltamintea parca
facuta special pentru toamna, mergand bine
atat pentru rochii mai scurte dar si pentru
cele maxi. Alege o pereche de pantaloni din
piele pentru un LOOK elegant sau alege o
pereche din piele intoarsa pentru un aspect
mai moale, de toamna.
Pantofii clasici reprezinta o buna alegere
in purtarea rochiilor, iar bocancii se
potrivesc toamnei, oferindu-ti si caldura.
Poti merge pe nuante neutre ca bleumarin
si o pereche de colanti care sa se potriveasca.

ACCESORIILE
Poarta o pereche de colanti sub rochie
pentru caldura, acestia fiind ideali pentru
vremea rece. Negrul merge oricand,
dar ai putea incerca ceva mai indraznet
ca bleumarin sau burgund. Iar cand
temperaturile incep sa scada, treci de la
o pereche de colanti normali, la una mai
groasa.
Folosirea unei curele la talie, creeaza
o silueta mai atragatoare si iti scoate in
evidenta corpul intr-un mod
armonios. Adauga o centura
unei rochii largi pentru
accentuarea taliei, aceasta
putand fi simpla, neagra cu
catarama metalica sau poti
alege ceva cu mai multe detalii:
brodata, cu lant sau din piele
intoarsa.
O esarfa lunga si moale pentru caldura si
versatilitate este perfecta si o poti purta fie
infasurata in jurul gatului sau impaturita,
depinde cum se potriveste tinutei si cat de
frig este.
O palarie din tricot sau pasla poate
completa foarte bine tinuta, iar cele
tricotate sunt si dragute si functionale si
se potrivesc tinutelor casual. Palariile cu
boruri adauga eleganta tinutei, mai ales
cand intreg aspectul este unul elegant.

Botinele reprezinta
incaltamintea parca facuta
special pentru toamna,
mergand bine atat pentru
rochii mai scurte dar si
pentru cele maxi.
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“

Vad moda ca pe o manifestare estetica a
tot ceea ce traim si resimtim ca oameni.

De vorba cu
IOANA SERBAN
... de ANDREEA NEBUNU
Buna, Ioana

si bine ai venit in paginile revistei

Famost. Multumesc

ca ai acceptat

invitatia mea de a raspunde la acest interviu.

Spune-ne pentru inceput, cateva lucruri despre tine: ce pregatire ai, studii, cum ti-ai
inceput cariera.
Buna! In primul rand, va multumesc pentru invitatie si ma bucur ca avem ocazia sa
realizam impreuna acest interviu!
Sunt designer vestimentar la inceput de drum, acum un an si jumatate am realizat prima
mea colectie de haine, imediat dupa ce am absolvit Universitatea Nationala de Arte din
Bucuresti, sectia Moda. De atunci, am continuat sa creez haine, sa propun colectiile in
campanii si sa am colaborari in domeniu.
Cand ai realizat ca vrei sa intri si sa activezi in industria modei? Ce te-a impulsionat?
Cumva de cand ma stiu imi doresc asta, mereu mi-a placut sa imi exprim latura creativa,
iar o mare inspiratie in ceea ce fac este Lady Gaga.
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Este foarte important sa
fim prezenti si sa exprimam
artistic ceea ce resimtim.

Care din etapele procesului de
creatiei le iubesti cele mai mult
si care nu iti plac?

Cel mai mult imi place sa vin cu
ideile de haine, dar fiecare parte
a procesului ma entuziasmeaza si
ma “tine in priza”.
Care este “semnatura”
creatiilor tale? Ce element
“must be” regasim in
majoritatea creatiilor?
Buzunarele! Mai ales pe forme
diferite fata de cele clasice.

Ce inseamna moda pentru tine?
Vad moda ca pe o manifestare estetica a tot ceea ce traim si
resimtim ca oameni.
Care a fost primul articol creat si de ce l-ai creat? Ce
te-a inspirat?
Imi amintesc ca in seara in care am primit prima mea masina
de cusut mi-am dorit foarte mult sa experimentez. Cum nu
aveam materiale textile in casa, am rupt o fata de perna si am
facut un tricou din ea. Acesta a fost prima mea “creatie” si
inca il pastrez!
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“

In momentul in care incepem sa facem
ceva, motivatia pleaca in majoritatea
cazurilor, din pasiune. De unde

Eu exprim prin piesele pe care le
fac tot ceea ce sunt, ma regasesc in
fiecare in parte si ma simt completa
atunci cand le port.

pasiunea pentru creatiile vestimentare
si pentru moda, in general?

Cum

ai

caracteriza

stilul

tau

personal?

Liber, versatil, vibrant.
Ce designeri/ case de moda admiri sau
urmaresti?
Admir foarte multi designeri, iar
o emblema pentru mine este Yohji
Yamamoto.
Care este din punctul tau de vedere
capitala internationala a modei?
Care iti sunt argumentele?
Pentru mine este Tokyo, deoarece am
simtit mereu moda si cultura japoneza
foarte apropiate sufletului meu.
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Ca designer la inceput de drum, am
invatat ca pasiunea este de fapt interesul,
atentia si deschiderea pe care o avem fata
de tot ceea ce ne inconjoara. Este foarte
important sa fim prezenti si sa exprimam
artistic ceea ce resimtim.
Prin creatiile tale vestimentare, iti
exprimi propriul stil de a te imbraca?
Sau iti exprimi doar latura creativa?
Atingi si comercialul?
Eu exprim prin piesele pe care le fac
tot ceea ce sunt, ma regasesc in fiecare
in parte si ma simt completa atunci cand
le port. Ating si comercialul, insa fiecare
haina are cel putin un element propriu
si inovativ, care este specific stilului si
esteticii abordate de mine.

Care este cea mai frumoasa experienta de
cand lucrezi in aceasta industrie?
Mereu voi tine minte cand eram la
un eveniment imbracata intr-o tinuta
din colectia mea, iar o fata pe care nu o
cunosteam a venit la mine sa imi spuna ca
stie cine sunt dupa hainele pe care le port.
Cum te pot gasi si urmari cei interesati
de activitatea ta?
In primul rand, sunt recunoscatoare
fiecarui om care este interesat de ceea ce fac
si apreciez enorm toata sustinerea!
Cum site-ul este in proces de constructie,
momentan prezint ceea ce fac pe pagina mea
de Instagram: @theioanaserban.
Va multumesc mult pentru acest interviu!
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TOTUL despre MODA cu DANIELA SALA
POVESTEA CRISTINEI MIHELLE, ARTISTA CARE SE REINVENTEAZA!
Cristina Mihelle este artista care impleteste in mod natural pasiunea sa pentru flori cu stilul Art-Deco, reusind sa
capteze atentia privitorului prin maiestria cu care acceseaza jocul cromatic. Impletind pasiunea pentru pictura si
dragostea pentru aranjamente florale, Cristina Mihelle a inceput sa creeze din 2017 un univers floral complet, pe
diferite sectiuni.
Asa a aparut MIHELLE CRISTINE CAMELL ATELIER, unde iau nastere creatiile unicat, fie ca vorbim despre o
tinuta unicat flower dresses, fie buchete de mireasa din panglici si bijuterii sau panouri florale pentru photo-corner,
ori accesorii variate si se integreaza perfect in mediul din care face parte, creand totodata noi optiuni pentru
accesorizare si oferind variante pentru design complementar. Designerul penduleaza intre arta decorativa Home
Decor, pictura si arta vestimentara.

Jucandu-se cu cromatica diversa si folosindu-si imaginatia, Cristina Mihelle a realizat ample colectii vestimentare
originale, in care mediul floral capata un accent deosebit.
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De la inceputul anului 2019 designerul a participat la diverse evenimente de moda si concursuri de Miss pentru copii,
in cadrul carora a lansat colectiile de rochii Rose si Passion by Mihelle Cristine Camell Atelier si a sprijinit dezvoltarea
carierelor unor tinere modele la inceput de drum, prin organizarea de sedinte foto profesionale in folosul acestora.
Astfel, modelele care au beneficiat de serviciile designerului Cristina Mihelle, au aparut in reviste internationale.
In prezent, Cristina Mihelle s-a adaptat noilor conditii fiind prezenta in spatiul public cu obiecte
vestimentare decorative specifice timpurilor, oferind astfel masti de protectie de 2 categorii: cele Fashion
unicat pentru prezentarile de moda si cele accesorizate hand-made pentru publicul larg, oferind astfel o
gama completa de accesorii, atat pentru doamne si domni, cat si pentru copii.
MESAJUL DESIGNERULUI CATRE PUBLIC:
Daca tot purtam mascuta, hai s-o facem mai draguta!

(accesorizare

personala, pentru situatia actuala).

61

www.famost.ro noiembrie 2020

Moda

A DOUA
VIATA A
HAINELOR

A

stazi
sunt
folosite resurse
dintre cele mai
diverse
pentru
producerea
hainelor, o consecinta fireasca
de protejare a mediului
inconjurator, venita poate din
constiinta sau ca urmare a
presiunilor unor organizatii.
Pana la urma, nu are ce sa fie
rau in toate acestea, este o etapa
din evolutia modei si trebuie
acceptata ca atare. Sunt branduri
care se bazeaza mai mult pe
materie prima reciclabila ca
plastic sau alge, altele incearca
sa gaseasca cu totul si cu totul
alte resurse, pentru ca anumite
branduri sa foloseasca textilele
care exista deja. Cele din urma
vor fi in atentia noastra in
continuare.
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P R E L O V E D

www.getpreloved.com

I

n urma cu 25 de ani lua nastere Preloved,
brand infiintat de Julia Grieve (de origine
canadiana) si a carui activitate se bazeaza pe
reciclarea/ reutilizarea textilelor, astfel ca,
din mostre de denim, lana, au fost
produse tricouri, pulovere. Si
cu toate laudele si admiratia
primita, la care adugam si
longevitatea, etica ecologica
vizionara, Preloved a avut de
suferit din cauza gigantilor din
moda, in mod special ai celor ce
se bazau pe fast-fashion.
Doar ca, situatia actuala
a schimbat regulile jocului si
reciclarea in moda a devenit o
necesitate si devine poate inainte
de toate - o obligatie morala, mai
ales daca esti un brand respectabil.
Iar reciclarea/ reutilizarea nu este evident - asociata cu luxul si cu toate
acestea, schimbari sunt si vor fi in
continuare. Exista branduri care au mers
pe aceasta ideologie de eco-fashion,
reusind-o sa o aduca si la nivel de lux;
si fie ca sunt folosite denim, covoare
sau textile vintage, teoretic nu exista
nicio limita pentru branduri sa le (re)
foloseasca si sa le dea o viata noua, punand
sustenabilitatea in fata tuturor actiunilor.

www.kevingermanier.com

G E R M A N I E R

D

esigner-ul Kevin Germanier
accentueaza ideea ca estetica
vine intai in schitele sale si
sustine ca nu a folosit niciodata
sustenabilitatea ca un instrument de
marketing. Isi continua punctul de
vedere sustinand ideea ca el nu exista
pentru a educa pe cei din jur sau a da
lectii de moralitate, scopul lui fiind
acela de a realiza lucruri frumoase,
pentru ca, inainte de toate este
... designer. Kevin Germanier isi ia
tesaturile din locuri ca Marche Saint
Pierre si isi afirma recunostinta
pentru toti cei care ii vand materiale
de epoca si toti cei care ii ofera
tesaturi sau alte accesorii pentru a le
folosi in colectiile sale.

Colaborarea si comunitatea
sunt extrem de importante.
Sunt cu adevarat binecuvantat
ca oamenii inteleg ceea ce fac
si ma ajuta ,

a afirmat designer-ul
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P E T E R S O N
S T O O P
www.petersonstoop.com

A

vand sediul in Amsterdam,
Peterson abordeaza un design
sustenabil intr-o maniera holistica
si nu doar din punct de vedere al
deseurilor care apar inevitabil, dar
atrage atentia
nocivitatii
a n u m i t o r
e l e m e n t e
folosite
in
industria
fashion. Cand
au
inceput
prin
2013,
confectionau doar genti si pantofi,
nu stiau in ce directie vor merge,
deoarece, ambii parteneri veneau
din scoala de arta, avand principii
idealiste si poate nerealiste despre
crearea unui brand; doreau sa faca
totul “in casa” , o colectie mare si
completa. Acum, acest duo foloseste
materialele existente pentru a
confectiona pantofi reciclati care
au caracteristici familiare, dar care
in acelasi timp arata ingeniozitatea
anumitor elemente, de multe ori
ignorata in productia de masa. In
general, oamenii nu se gandesc ca
produsele pe care le cumpara au fost
facute de cineva; nu constientizeaza
faptul ca poate o pereche de pantofi
poate trece prin mana a 20-30 de
persoane care fac lucruri aparent
marunte. Iar scopul Peterson Stoop
este acela de a arata ca au fost
realizate manual.

Moda

M

M I S S O N I
www.missoni.com

M

3 _ 3 _ 4 _ 7

www.threethreefourseven.com

D

esigner-ul din Montreal - Courtney Pedersen sustine reciclarea, ca o
consecinta a bataliei dintre dragostea pentru moda si dezgustul fata de
risipa. A studiat cu multi ani in urma despre arta fibrelor si chiar de atunci nu
agrea impactul negativ al industriilor textile si confectiilor asupra mediului.
Hainele realizate de Pedersen constau din articole de imbracaminte unice confectionate din magazinele secound-hand, de unde a luat de la matase, pana
la tifon, lenjerie, folosind chiar si cearsafuri. Si avand in vedere ce se intampla
astazi din punct de vedere ecologic, considera ca cel mai bine este sa fii deschis.

C A L L A
www.calla.fr

C

alla Haynes stabilita in Paris si nascuta
in Toronto a gasit o modalitatea de
a-si exprima inclinatiile creative printrun mod sustenabil. Sustine ca a vrut
sa faca ceva semnificativ cu tesaturile
care insemnau foarte mult pentru ea,
simtindu-se coplesita de stocurile care
pareau ca nu mai au nicio intrebuintare.
Cererea minima si o gandire in functie de
dorinta pentru producerea unor cantitati
mai mari pentru a vinde mai mult,
reprezinta la un moment dat, motive
serioase pentru designeri sa scape de
exces. Haynes, care a lucrat pentru Nina
Ricci si Rochas, trimite intial tesaturile
spre maroc pentru a fi transformate in
covoare Boucharouite, dar de cand se
ocupa mai mult si de reciclare, face si
papuci babouche, realizati din covoarele
marocane. Practic este o reciclare dubla,
covoarele fiind si ele facute din tesaturi
vechi, pentru ca apoi sa ia nastere papucii.
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argherita Missoni
a devenit in 2018
director de creatie
la M Missoni si
printre
principalele
sale
preocupari
s-a
remarcat aceea de a
pastra linia brandului,
accentuandu-i
in
acelasi timp filosofia.
Astfel, ea a studiat
istoria
brandului
si
arhivele, descoperind multe
materiale apartinand liniei,
dar si ca decor pentru
casa. Colectia primavara
2020 are geci si paltoane
care incorporeaza tesaturi
de arhiva din ultimele
decenii si pulovere din fire
reciclate. Pentru
designerii care au adoptat
aceasta
tendinta,
gestionarea
asteptarilor
presupune
la
fel de multa
munca precum si
proiectarea in sine,
toate acestea fiind
lucruri noi pentru
toata lumea. Cand
produci articole
vestimentare din
fire
reciclate,
trebuie sa existe
intelegere
atat
din partea celui ce le
vinde, cat si din partea
celui ce cumpara;
poate exista un anumit
numar de articole care
au o anumita culoare,
altele - intr-un numar
mai mic, alta culoare,
iar lista unor astfel
de situatii poate
continua.

# L AVA EG O
Proiectul # l ava e g o celebreaza focul interior,
acea energie care motiveaza in momentele esentale ale vietii.
Inspirat de fenomenele naturale cu o forta deosebita, incontrolabila, de neoprit:
eruptiile vulcanice, avnd la baza mituri si zeitati orientale.

design si styling : Sabina Georgescu @sabina_georgescu, www.sabinne.com
foto : Jennifer Parcalabescu @jenezep (instagram)
model : Nara Jackson, Attitude Models
make up artist : Daniela Stanciu @daniella.stanciu

Moda
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NOUA COLECTIE CLARA ROTESCU
Te x t : B e a t r i c e L i a n d a D i n u
Cea mai noua colectie a fost prezentata in cadrul unui eveniment organizat intr-o
locatie superba la Snagov. Rochii diafane si romantice din matase, voal, tafta au
plutit pe podiumul de iarba.Volane si linii ample, culori pale, tonuri reci. Modelele
mici si mari, au propus optiunile pentru noul sezon primavara -vara.
Vremea a fost perfecta pentru un eveniment organizat in aer liber.

Beatrice Lianda ne
aduce in atentie un
eveniment care desi
a avut loc in plina
pandemie a vrut
sa aduca un tribut
modei. CLARA
ROTESCU, un
nume care a devenit
cunoscut indeosebi
prin prezentarile de
moda numeroase
la Paris, Dubai dar
si prin prezenta la
targurile de profil.

Chiar daca pandemia a tinut in loc multe evenimente, iata ca dorinta de a
experimenta momente si evenimente este mare.
Colectia urmeaza sa fie prezentata la Paris si am avut bucuria de a ma numara
printre invitati. CLARA ROTESCU sub numele Miau by Clara Rotescu creeaza
tinute simple dar speciale, aducand de fiecare data un element important in designul
rochiior : volanul. Fiecare piesa individuala are ceva special fie prin detaliu, fie prin
material. Piesele au fost compuse atat pentru mama - fiica, cat si individual.
Piesele principale au fost indelung admirate de publicul spectator.
Invitata special Ianna Novac a deschis prezentarea de moda, uimind cu vocea de
soprana. Cunoscuta artista este una dintre fostele componente ale trupei Asia. Chiar
si micuta fiica a artistei a defilat, alaturi de multe alte modele din colectie.
Jojo si fiica ei de asemenea au defilat ca modele, purtand rochii fluide in nuante
de havan. La sfarsitul prezentarii, Clara ne-a declarat in exclusivitate ca este o
colectie inspirata din frumusetea Romaniei, exuberanta dobrogeana si multitudinea
de nationalitati, pregatita sa fie prezentata si la Paris.
Prietenii si vibe-ul bun au facut ca evenimentul sa fie unul reusit!
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YOKKO
FASHION
Te x t : B e a t r i c e L i a n d a D i n u

Intr-o maniera unica in Romania,
Yokko Fashion vine cu o propunere aflata la a treia editie!

D

esigneri in vitrina Yokko, este optiunea
ideala pentru promovarea si sustinerea
designerilor romani. Un concept care
vine atat in ajutorul tinerilor designeri, cat si a
celor consacrati. Prezentarea de moda a avut loc
chiar pe strada in fata magazinului Yokko.
Gazda evenimentului a fost Gianina Corondan,
care in stilul caracteristic a incalzit atmosfera, cu
atat mai mult cu cat cerul dadea semne de ploaie.
Invitatele speciale ale serii, au fost Crina
Matei, Bianca Brad si alte artiste din diferite
domenii. Colectii pline de culoare, linii clasice
ori extravagante, bijuterii cat si palarii, au facut
ca seara sa fie incununata de succes! Fiecare
model ori artist au fost indelung rasplatite cu
aplauze.
Spectatorii au fost si ei rasplatiti, cu multe
surprize, votul fiecaruia dintre ei, aducand in
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preferinte, tinutele de top. Piesele cele mai votate
au adus bucurie unora dintre specatatoarele
dornice de FRUMOS.
Printre spectatori s-au numarat Silvia
Dumitrescu, Alin Galatescu, Dana Savuica,
Cerasela Rogen, mama Crinei Matei, multe
bloggerite, clienti fideli, dar si simpli trecatori.
Dana Savuica a exprimat public si Gianinei,
dorinta de a fi fost chemata alaturi de actrite in
defilare. Nostalgia vremurilor trecute, se pare ca
nu ii da pace.
Vin bun, piscoturi si zambete, acesta a fost
evenimentul Yokko care la a treia editie deja
prinde contur, notorietate, drept dovada si
numarul mare de participanti.
In asteptarea urmatorului eveniment Yokko,
noi povesti de designer vor umple vitrinele
magazinelor!
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O NOUA GARDEROBA CU
Cum sa alegi tinute practice si stylish de toamna in 2020?

MISTER

Am decis sa iti prezentam un set de tinute pentru a crea o noua garderoba
				

alcatuita din piese statement in nuante neutre.

1

2

3
4
5
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Opteaza pentru piese vestimentare cu imprimeuri formate din carouri, linii si pepite,
astfel incat diferitele culori sa se completeze reciproc!
Vei realiza extrem de multe combinatii vestimentare daca ai in garderoba ta piese in culori neutre.
Poti sa le porti in combinatii diverse, le poti redefini constant.

1

2

3

4

5
7
6

75

www.famost.ro noiembrie 2020

SPRING/SUMMER
2021 MENSWEAR
t e x t

:

A

l i n

T

e m e l i e s c u

SAPTAMANA MODEI MASCULINE PRIMAVARA/VARA 2021 s-a terminat,
asa ca este momentul perfect pentru a face bilantul colectiilor care au atras atentia.
Brandurile din fashion s-au reinventat in pandemie, au devenit eco-friendly si sustenabile.
Marii creatori au propus tinute spectaculoase,
inducand publicului ideea de noi-inceputuri si faptul ca exista viata si dupa pandemie.
Majoritatea au pus accentul pe reciclare, pijamale sau haine de stat in casa si nu numai.
Astfel, colectiile pentru PRIMAVARA/VARA 2021 au fost asteptate de toti pasionatii de moda.

dior

louis vuitton
C

u o initiativa inovatoare, reciclabila, ultima
colectie a lui Virgil Abloh pentru casa de moda
franceza Louis Vuitton, este o calatorie plina de viata
si creativitate. Potrivit directorului de creatie, a sapa
adanc in inima si sufletul modei inseamna a vedea
lumea prin ochii unui copil. Pentru conceptualizarea
colectiei
primavara/vara
2021, Abloh a patruns
Intitulata “Mesaj
mentalitatea
tinereasca,
intr-o sticla”,
canalizand perspectiva unui
colectia duce casa de
copil pentru a vedea dincolo
moda intr-o directie
de ideile preconcepute si
inspirata de fantezie
de starile sociale ale lumii
si personaje din
actuale. Colectia a fost
desene animate.
realizata
din
materiale
suprastoc
reciclate
din
sezoanele trecute, cu item-uri
care poarta logo-ul reciclarii in cinstea naturii, unde
trecutul si prezentul se intalnesc.

P

entru colectia sa de primavara/vara 2021, directorul
artistic Kim Jones a colaborat cu apreciatul pictor
ghanez Amoako Boafo, educat in Viena si nascut in
Accra. Parteneriatul creativ a inceput pentru prima
data in 2019 si continua cu
aceasta noua colectie pentru
Piesele sport luxoase si rafinate
barbati, unde mostenirea
sunt puternic influentate de croiala
Dior se uneste cu viziunea
emblematica a brandului, cu un
unica a pictorului pentru
echilibru armonizat al viziunilor
a exprima un amestec
respective ale lui Boafo si Jones.
de culturi si o fuziune de
tehnici. Conceptia lui Boafo
despre barbatii de culoare si
masculinitate este transpusa pe articolele vestimentare
ce ilustreaza istoria Haute Couture.

f ot o

:

J

a c k i e

N

foto

i c k e r s o n
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armani

versace

L

C

asa de moda italiana Versace, si-a
expus recenta colectie intr-un decor
utopic venit parca din paginile mitologiei
grecesti. Pe un podium ca niciun altul,
directorul de creatie Donatella Versace a
oferit o serie de
Cu siguranta sursa de inspiratie
LOOK-uri jucause
a venit din Grecia antica,
si colorate purtate
creand propria viziune a unui
de modelele care
Versacepolis.
stateau nemiscate
contrar coloanelor
stil ionic. Brandul a reprogramat show-ul
din iunie pentru septembrie, dar cu ideea
de a uni atat colectia destinata femeilor,
cat si cea a barbatilor, in urma pandemiei.

f ot o

:

C

o u r t e s y

o f

V

e r s a c e
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a polul opus, casa de moda
Giorgio Armani a adus in fata
publicului o colectie care exploreaza
originile brandului, surprinzand
vremurile in care traim, pentru a crea
ceva ce transcede
Nuantele neutre
moda.
Intitulata
si siluetele fluide
“Timeless Thought”
au alcatuit
si prezentata in
garderoba
cursul Saptamanii
esentiala de vara
Modei la Milano,
in colectie.
accentul colectiei a
fost pus pe tiparele
geometrice, evidentiind cu usurinta
tesaturile si siluetele esentiale pentru
barbati si femei.

foto : C
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kozaburo
tom ford

I

n speranta unui viitor mai luminos,
Tom Ford si-a imbracat modelele
masculine astfel incat acestia sa para
perechile modelelor feminine. De fapt,
Ford a incercat sa se intoarca in acea
epoca calma, inceputul
Aceasta atitudine de bine a
anilor ‘60 si ‘80, cand
fost evidentiata prin seria
viata parea sa fie mai
de imprimeuri florale retro
lipsita de griji, facand
vizibile pe pantaloni de matase
referire
la
modele
si camasi largi in timp ce
iconice precum Donna
pijamalele - o mare tendinta
Jordan si Pat Cleveland.
a sezonului de primavara - a
Designerul american a
sporit aerul boem al colectiei.
vazut aceasta colectie
ca fiind speranta unor
momente mai fericite
care vor veni, momente in care vom avea
nevoie de piese vestimentare care sa ne
faca sa zambim si care sa dea o stare de
bine.

f ot o

:

C

o u r t e s y

o f

T
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F
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B

randul Kozaburo a revenit cu un mesaj de
pozitivitate si cu ideea de noi inceputuri
pentru primavara. Acest sezon i-a oferit
designerului Kozaburo Akasaka sansa de a-si
provoca abilitatile creative si de a explora
alte mijloace de implicare a publicului si a
clientilor. Spre deosebire de sezoanele trecute,
acesta a marcat un nou
inceput pentru brand,
Akasaka a ales sa-si prezinte
creand piese care induc
colectia intr-o maniera
sentimentul de confort
alternativa, iar rezultatul final
- cum ar fi un set de
s-a desfasurat intr-o prezentare
pijamale cu imprimeu
digitala in trei parti.
psihedelic care duce
la futurismul anilor
‘90. In afara pieselor
casual, fularul rasucit manual in negru a
adaugat un touch elevat tinutelor, un tribut
adus videoclipului “Scream” de la Michael si
Janet Jackson.

foto : C ou rt
o f
Koz abu r o
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Touch the Leather

model&text: Alin Temeliescu

foto: Famost
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Insensibila la tendintele
schimbatoare, jacheta din
piele nu mai este de mult
preferata doar de motociclisti
sau muzicieni. Majoritatea
fashionistilor o poarta atunci
cand temperaturile nu le mai
permite sa plece de acasa
fara o jacheta, devenind cea
mai la indemana varianta
si totodata, principalul aliat
pentru vremea de tranzitie.
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Sinonima in ochii publicului
cu termeni ca “indraznet” ,
“stylish” si “rebel” , nu este
de mirare ca jacheta biker
a devenit favorita ultimilor
ani, deoarece are mult mai
multe caracteristici, cum
ar fi cureaua cu catarama,
fermoare, buzunare, capse si
aproape intotdeuna vine cu
acel guler cu revere mari.
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Poti merge pe reteta clasica,
purtand-o cu o pereche de
jeansi albastri, un pulover de
culoare contrastanta cu guler
rulat si ghete sau botine din
piele. Sau poti opta pentru
o abordare ceva mai actuala,
un jeans cu insertii din piele,
accesorizate cu capse. Fii
un rebel cu stil in jacheta de
piele!
TSCHUSS!

OUTFIT
Jacket: Bershka
Turtleneck: ZARA
Pants: ASOS
Shoes: Giuseppe Zanotti
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Fii conectat cu FAMOST, or iunde te-ai afla!



facebook.com/famost.ro



instagram.com/famostmag



twitter.com/famost_ro

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!

REVISTA FAMOST
w w w

.

f a m o s t

.

r o

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


facebook.com/famost.ro



instagram.com/famostmag



twitter.com/famost_ro

FRUMUSETE de la A LA Z cu

Dr. OLTJON COBANI
medic specialist in chirurgie plastica,
estetica si microchirurgie reconstructiva

Si-a dorit de mic sa aduca schimbari in bine in viata oamenilor
si acest lucru l-a ambitionat sa imbratiseze cariera de medic,
indiferent de greutatile intalnite pe parcursul unui drum destul de anevoios.
Iar cand iti doresti ceva cu adevarat si depui tot efortul posibil,
orice obstacol nu reprezinta decat o noua etapa catre evolutie.
DR. OLTJON COBANI este invitatul nostru special in aceasta editie a revistei,
o personalitate care a reusit sa devina un reper in chirurgia estetica autohtona,
dovada fiind multitudinea de clienti care ii calca pragul.
La aceasta adaugam si setea infinita de cunoastere
si de a fi la zi cu tot ce inseamna informatie de specialitate, tendinte,
si avem portretul unui om profesionist 100%, dedicat si implicat total in ceea ce face.
Iubeste familia si din nefericire este cateodata restrictionat de clipele parca prea putine acordate acesteia,
are o mare dragoste pentru calatorii
si este cat se poate de constient de necesitatea ingrijirii mediului inconjurator,
pentru care face si ar face si mai multe daca timpul i-ar permite.
Va invitam asadar, sa cunoasteti o parte frumoasa a medicinei,
insotiti de Dr. Oltjon Cobani, care a venit cu foarte multe informatii utile si interesante,
atat pentru cei care vor sa aiba parte de astfel de interventii,
dar si pentru cei care isi doresc pur si simplu sa cunoasca anumite dedesubturi ale chirugiei plastice.
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P

entru inceput, as vrea sa ne axam pe povestea din
spatele profesiei. Cine este omul OLTJON COBANI
cand nu il vede nimeni?

Intr-adevar, cea mai mare parte a zilei o petrec in sala
de operatii si la consultatii; imi place ceea ce fac. In rest
sunt un om normal cu preocupari normale. Incerc sa-mi depasesc
limitele doar in sala de operatie, dar atunci cand ies din clinica, imi
las costumul de medic in cuier si revin la preocuparile de zi cu zi!
Cum arata o zi din viata dumneavoastra cand nu sunteti la
clinica?
Cand nu sunt la clinica, incerc sa petrec cat mai mult timp cu
sotia mea Ioana si cu cainele nostru, Kinnara, iar cand pot sa
calatoresc (anul acesta a fost mai dificil) incerc sa o fac. Imi place
sa explorez si sa vad noi lucruri. Mi se pare fascinant ca traim intr-o
planeta atat de mica si totusi cu o diversitate culturala atat de
mare. Imi place istoria si de cate ori calatoresc, am prilejul sa vad si
invat lucruri noi. Si desigur, sa nu uitam ca cel mai important lucru
este familia, asa ca de cate ori am ocazia, imi
vizitez parintii in Albania. Sambata dupa amiaza
cand am liber, merg la socrii mei la masa, iar
Stiam de
duminica, uneori petrecem timp in natura!
De ce ati ales Romania? Cum ati venit aici?
Eu sunt de origine aroman, si cand s-a ivit
ocazia, parintii mei m-au sfatuit sa urmez cursurile
Facultatii de Medicina in Romania pentru
ca scoala de aici era recunoscuta in sud-estul
Europei. Am ajuns in Bucuresti, la varsta de 14
ani, unde am urmat mai intai cursurile Liceului
Teoretic, “Ion Neculce”, specializarea chimie
-biologie, apoi urmand cursurile de medicina in
cadrul UMF Carol Davila. Nu a fost o perioada
usoara, pentru ca la 14 ani nu cunosteam atat
de bine limba romana; eu fiind aroman, nu
aveam prea multi prieteni, locuiam in camin, dar
m-am acomodat si am facut fata cu brio tuturor
greutatilor acelor ani.
Cand ati simtit ca medicina ar putea fi implinirea
dumneavostra profesionala?

plastica necesita imaginatie, sa recontruiesti parti ale corpului care
au fost lezate. Si aici vorbesc de chirurgia reconstructiva, chirurgia
estetica ocupand doar o mica parte a acestei vaste specialitati. Cred
ca acesta este motivul pentru care am ales aceasta specialitate.
Dincolo de profesie, ce va implineste? Timpul liber este limitat?
Cea mai mare provocare si satisfactie, pentru mine, o reprezinta
zambetul unui pacient multumit. Din punct de vedere medical,
fiecare caz in parte prezinta o provocare, fiecare fiinta umana
avand propriile caracteristici anatomice. Acesta este un lucru pe
care toti pacientii trebuie sa il inteleaga. Putem sa ne ghidam dupa
unele standarde sau trenduri, dar in limitele respectarii propriei
fizionomii. Nerespectarea acestora duce la dezastre in chirurgia
estetica. Astfel, acel trend “eu as vrea asa” are limite. In medicina
este important “prima non nocere” (intai sa nu faci rau). In momentul
de fata, o provocare este si pandemia Covid-19. Este important sa
respectam masurile de siguranta ca sa ne protejam pe noi si pe
ceilalti din jurul nostru. Acest lucru nu inseamna sa ne isterizam.
Viata trebuie sa continue ca si pana acum, si
poate sa fie asa, daca respectam regulile.

cand eram mic
ca voi deveni medic, imi
doream acest lucru. Am
simtit inca de la inceput
ca acesta era drumul meu,
doream sa ma implic, sa
fac o schimbare in viata
oamenilor.
Fiecare dintre noi percepe
frumosul din punctul
lui de vedere, sau cum
imi place mie sa spun frumusetea sta in ochii
privitorului.
Refuz sa le promit
pacientelor transformari
nerealiste. Cand
interventia estetica iese
din tiparul armonios, face
mai mult rau decat bine.

Stiam de cand eram mic ca voi deveni medic,
imi doream acest lucru. Am simtit inca de la
inceput ca acesta era drumul meu, doream sa
ma implic, sa fac o schimbare in viata oamenilor.
Dupa terminarea facultatii am ales sa urmez
specializarea in chirurgie plastica, estetica si
microchirurgie reconstructiva. Nu am ales aceasta
specialitate ca sa am o situatie financiara favorabila, care oricum
este un concept gresit, nu castigam mai mult decat alte specialitati
medicale. Si oricum, cand am terminat eu facultatea nu stiam ca va
deveni un trend, ca va fi atat de cautata. Intotdeauna mi-a placut
frumosul, lucrurile pe care sa le poti vedea si aprecia. Chirurgia
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Dintre toate ramurile medicinei, de ce ati ales
chirurgia plastica?
Fiecare dintre noi percepe frumosul din punctul
lui de vedere, sau cum imi place mie sa spun frumusetea sta in ochii privitorului. Pacientii care
apeleaza la un medic de chirurgie estetica, trebuie
sa se intereseze mai intai cine e, ce a facut acesta,
ce experienta are. Cea mai buna recomandare
este un pacient multumit. Personal, ma stradui ca
toti pacientii mei sa aiba parte de grija cuvenita,
ca toti sa plece din cabinet cu zambetul pe buze.
Cum spuneam mai sus, refuz sa le promit
pacientelor transformari nerealiste. Cand
interventia estetica iese din tiparul armonios,
face mai mult rau decat bine. Si de acolo incep
problemele. Pacientii pot dori multe lucruri, nu au
cunostintele medicale pe care le avem noi, nu este
vina lor. De asta revine in sarcina noastra sa le
explicam de ce nu si ce se poate face. Decizia
apoi revine pacientei. Personal, descurajez
exagerarile de orice fel.
Considerati ca lucrati intr-o lume dominata
de oameni superficiali? Colegii de breasla sau
pacientele?

Nu as putea spune ca traiesc intr-o lume
dominata de oameni superficiali. Fiecare om are felul lui de a fi.
Nu sunt eu judecatorul nimanui. Eu fac ce pot eu sa fac si invat ce
pot eu sa invat. Pot doar sa dau sfaturi in ceea ce cred eu ca este
bine sau rau, dar mai departe, este decizia fiecarui om in parte,
pacienta sau medic.
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Cum stau romanii si romancele la capitolul educatie estetica?
Romanii stau mult mai bine la capitolul educatie estetica, se
simt progrese si cred ca media a ajutat la transmiterea corecta a
informatiilor pe toate canalele, atat cele clasice, cat si New Media.
Trendul este ascendent, iar mai nou se cauta naturaletea!
Chiar asa: aveti si pacienti? Sau doar paciente?
Am si domni pacienti, ei apeleaza mai mult la tratamente cum ar
fi toxina botulinica. In ceea ce priveste chirurgia, cele mai cautate
in randul sexului masculin sunt rinoplastiile sau abdominoplastiile.
Alte probleme des intalnite ale barbatilor sunt pierderea podoabei
capilare, iar aici le recomand injectii cu PRP si vitamine in scalp!
In ceea ce priveste sexul feminin, evident, vorbim de o paleta mai
larga de tratamente. Incepem cu tratamentele de cabinet cum ar
fi injectiile cu toxina botulinica, acid hialuronic, sau mezoterapiile
la nivelul fetei. In ceea ce priveste chirurgia, vorbim de interventiile
asupra sanilor, lipoaspiratiile, abdominoplastia, rinoplastia si altele.

ca sunt si multe alte combinatii de substante care sa ne ajute
ca un ten sa arate cat mai bine, cocktailuri de acid hialuronic si
aminoacizi, PRP si multe altele.
Ce ar trebui sa stim despre corectiile ridurilor? Cand se foloseste
acidul hialuronic si cand toxina botulinica? Dupa caz, cand
trebuie sa revina pacienta la clinica?
Cocktailurile cu acid hialuronic si aminoacizi va vor ajuta sa aveti
un ten mai frumos si luminos. Daca insa unele riduri s-au instalat
deja, trebuie luate in considerare injectiile cu toxina botulinica sau
filler-ele cu acid hialuronic. Cum imi place mie sa spun, “primavara
nu vine cu o floare”, deci aceste tratamente trebuie repetate la un
interval de timp recomandat de medic.
Ce presupune rejuvenarea faciala PRP?

PRP-ul (platelet rich plasma) foloseste resursele propriului corp
ca sa obtii o rejuvenarea faciala prin ceea ce numim medicina
regenerative. In aceasta categorie de medicina sau chirurgie
regenerativa intra si tesutul adipos (o sursa importanta de celule
Cu ce nevoi se confrunta domnii care ajung la medicul estetician?
stem) sau diferite lasere. Ce trebuie sa intelegem este ca odata
Intr-adevar sunt multi pacienti care isi trateaza la medic
cu varsta, se pierde din volumul fetei si calitatea
complexe pe care si le-au creat in copilarie ori
tegumentului scade. Evident, fiecare dintre cele
in adolescenta, iar aici intervine capacitatea
trei proceduri mentionate mai sus are un efect
medicului de a discuta in prealabil, de a face o
In ceea ce priveste
benefic, dar combinarea lor asigura un rezultat
consiliere psihologica si de a intelege problemele
chirurgia, cele mai
mai bun si de mai lunga durata.
pacientului si asteptarile lui! Unele probleme se

cautate in randul
sexului masculin
sunt rinoplastiile sau
abdominoplastiile.

pot rezolva in sala de operatie, altele isi pot gasi
raspunsurile la psiholog.

M

-am
uitat
pe
www.
doctoroltjoncobani.ro si am
descoperit trei subdiviziuni cu
serviciile pe care le oferiti. As
incepe cu tratamentele nonchirurgicale. As vrea ca toti cititorii sa inteleaga
ca un medic estetician poate lucra si fara
bisturiu, acolo unde este cazul. Augumentarea
buzelor ramane in topul cerintelor femeilor
din Romania, daca ar fi sa ne raportam la
tratamentele non-invazive?
Da, augmentarea buzelor ramane o interventie
ceruta des, dar spre deosebire de anii precedenti,
pacientele vor rezultate naturale, vor sa rezolve
asimetrii ale buzelor, nu isi mai doresc buze
exagerate ca in alti ani, ceea ce ma bucura sincer.

Unele probleme se pot
rezolva in sala de
operatie, altele isi pot
gasi raspunsurile la
psiholog.
Pacientele vor rezultate
naturale, vor sa rezolve
asimetrii ale buzelor,
nu isi mai doresc buze
exagerate ca in alti ani,
ceea ce ma bucura sincer.

Altfel spus, tratamentele non-chirurgicale sunt
destinate doar chipului? Riduri corectate, corectii ale buzelor si
intinerire faciala?
Aceste tratamente sunt destinate atat fetei, cat si gatului, zonei
decolteului ori mainilor. Da, vorbim de corectii de riduri dinamice
(etajul superior al fetei) in care standardul de aur ramane toxina
botulinica. In ceea priveste ridurile statice (nu sunt de create de
miscarea muschilor) tratamentul este cel cu acid hialuronic. Desigur
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Cum ar trebui sa alegem medicul estetician?
Dupa ce criterii?

Evident, trebuie sa il alegem in functie de
experienta, trebuie sa ne documentam in
prealabil despre interventiile chirurgicale pe care
le-a efectuat si trebuie sa purtam o discutie sa
vedem daca suntem pe aceeasi lungime de unda
cu medicul, cu alte cuvinte comunicarea sta la
baza relatiei pacient-medic. Fiecare pacient isi
are medicul lui.
As vrea sa ne axam pe chirurgia estetica.
Este cea mai solicitata zona din activitatea
dumneavoastra profesionala? Chirurgia sanului
ramane in topul cerintelor? Femeile vor sani mai
voluptosi?

Intr-adevar, realizez numeroase interventii
la nivelul sanului, dar nu vorbim numai de
augmentarea mamara cu implanturi de silicon,
ci si de lifting mamar (ridicare), reductie mamara
(micsorare). Personal, efectuez si multe interventii de remodelare
corporala, abdominoplastii de lipoaspiratii. Femeile vor sani mai
mari, dar se observa o tendinta catre naturalete!
La polul opus, se situeaza domnii care isi doresc micsorarea
sanilor?
Cand vine vorba de domni, avem de a face cu conditia
numita ginecomastie (cresterea in volum a glandei mamare) sau
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In primul rand, trebuie sa
intelegem ca in cele mai
multe cazuri chirurgia
estetica nu prezinta un
moft, ci o necesitate. Sa
nu uitam ca, conform
OMS, starea de bine nu
inseamna doar lipsa
infirmitatii, ci si o stare
mentala buna.
Traim intr-o lume in
viteza, unde stresul
psihic isi pune amprenta
si asupra corpului.
In primul rand, as
recomanda un stil de
viata sanatos, hranire
sanatoasa si efectuarea
de exercitii fizice zilnice.
Acestea au un mare
impact si asupra felului
in care aratam.
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pseudoginecomastia care sugereaza mai degraba dezvoltarea
tesutului adipos la nivelul sanilor. Ginecomastiile adevarate sunt
mai rare decat pseudoginecomastiile. Procedeul chirurgical in cazul
pseudoginocomastiei este lipoaspiratia, iar in cazul ginecomastiei,
indepartarea chirurgicala a glandei mamare.
Cand ar trebui considerata chirurgia sanului un moft? Dar o
necesitate? E un aspect relativ?
In primul rand, trebuie sa intelegem ca in cele mai multe cazuri
chirurgia estetica nu prezinta un moft, ci o necesitate. Sa nu
uitam ca, conform OMS, starea de bine nu inseamna doar lipsa
infirmitatii, ci si o stare mentala buna. Si aici intervine chirurgia
estetica, sa ajute diferite persoane cu anumite complexe sa se simta
bine in pielea lor. Personal, cred ca un om care se simte bine in
pielea lui este mai util pentru el insusi si pentru societatea din jur.
In ceea ce priveste sexul frumos, sanii au reprezentat dintotdeauna
un simbol al feminitatii. De aici putem deduce complexul unei femei
care are sanii mici, sau ai carei sani s-au micsorat sau ptozat (lasat)
in urma unei sarcini. In polul opus sunt femeile care au sanii prea
mari. Aici vorbim deja de o necesitate medicala intrucat greutatea
unui san mare poate duce la probleme ale coloanei sau infectii
ale pielii la nivelul santului inframamar. Deci recomandarea de
micsorare aici este clara nu doar din punct de vedere estetic ci
si medical. Desigur ca in multe cazuri se face abuz de aceasta
chirurgia estetica. Aceste cazuri trebuie descurajate.
Cum putem scapa de cearcane? Doar chirurgical? Este o
interventie dureroasa?
Traim intr-o lume in viteza, unde stresul psihic isi pune amprenta
si asupra corpului. In primul rand, as recomanda un stil de viata
sanatos, hranire sanatoasa si efectuarea de exercitii fizice zilnice.
Acestea au un mare impact si asupra felului in care aratam. In
principiu, pentru tratarea cearcanelor este folosit acidul hialuronic
sau injectarea de grasime proprie. Personal prefer injectarea
de grasime proprie pentru ca materialul folosit este propriu al
pacientului, rezultatul este mai natural si are o durabilitate mai
mare in timp. In ceea ce priveste durerea, acesta nu prea exista.
Oricum este bine de stiut ca aproape toate interventiile chirugicale
de intinerire faciala in momentul de fata presupun si injectarea de
grasime proprie, pentru a reda volumele si a intineri zona in care
este injectata.
Dar rinoplastia? In cat timp se reface pacientul?
Nasul se afla in mijlocul fetei si, evident, orice “defect” al
acestuia il poate deranja pe pacient/pacienta. Nemultumirile
pot fi multiple, de la cocoasa, forma, lungime, proiectie etc. Este
important sa subliniem ca nasul trebuie privit si tratat ca un intreg,
modificarea unei parti duce si la modificarea celorlalte parti. Sunt
multe persoane care dau mai multa importanta aspectului estetic
al nasului decat celui functional. Este gresit, un nas trebuie intai
sa fie functional. Astfel, daca acesta prezinta deviatii de sept
sau hipertrofii de cornet, acestea trebuie operate in acelasi timp
cu rinoplastia, altfel vom avea un nas frumos prin care nu putem
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respira. Din punct de vedere al recuperarii dupa rinoplastie as spune
ca acesta este rapida, nu sunt dureri, iar cele cateva vanatai care
pot aparea dupa interventie trec intr-o saptamana sau zece zile. Ce
este important este ca fiecare pacient sa inteleaga interventia si sa
fie pregatit psihologic pentru o astfel de operatie. Acest lucru este
valabil pentru orice interventie chirurgicala.
Vizita la cabinetul medicului estetician creeaza dependenta?
Dupa ce am scapat de un complex, ne vom dori sa reparam cate
ceva la infatisarea noastra, in mod frecvent?
Nu as putea spune ca procedurile estetice creeaza dependenta,
mai ales in cazul interventiilor chirurgicale. Desigur, in timpul vietii
o persoana poate sa constate si alte lucruri care o deranjeaza, si
daca a fost multumita de prima operatie, se va intoarce la medicul
respectiv. Dar intr-adevar, sa te uiti in oglinda si sa constati ca arati
mai bine decat ieri, poate da un grad de dependenta.
Si urechile inestetice se pot corecta? Prin intermediul carei
proceduri?
Urechile decolate (indepartate de cap, mari ori popular clapauge)
pot fi corectate prin otoplastie. Aceasta este o malformatie
congenitala usoara, ce nu se transmite obligatoriu la descendenti;
intre cele doua urechi exista aproape intotdeauna asimetrie de
forma si marime, mai mult sau mai putin sesizabila. Toti pacientii
(copii peste 5 ani precum si adultii ce nu au fost operati la varsta
copilariei) pot beneficia de otoplastie. Operatia se practica sub
anestezie locala asociata cu analgezie intravenoasa, iar durata
operatiei este de aproximativ 2 ore. Incizia se face in spatele urechii,
se evidentiaza cartilajul si apoi se modeleaza cu fire neresorbabile,
plicaturindu-l si apropiindu-l de cap. Dupa ce se sutureaza pielea,
peste urechi se aplica un pansament elastic.
Alfel spus, dr. Oltjon Cobani se ocupa de frumusete de la A la Z?
Asa, este, ofer servicii complete, iar acestea pot fi vazute pe siteul meu: https://www.doctoroltjoncobani.ro/servicii.php
Care ar fi procedura pe care o efectuati cu cea mai mare placere
sau in urma careia observati rezultate spectaculoase? Exista un
top trei?
Toate interventiile chirurgicale le fac cu placere si fiecare caz in
parte prezinta o provocare, dar, intr-adevar, as putea spune ca am
o afinitate pentru unele interventii chirurgicale. Daca am face un top
3, prima ar fi abdominoplastia sau lipoabdominoplastia. Aceasta
interventie se adreseaza persoanelor care au exces tegumentar
(dupa sarcini sau scadere in greutate) la nivelul abdomenului. Prin
aceasta interventie excesul tegumentar este inlaturat, astfel incat
persoana respective sa beneficieze de un abdomen plat. In multe
cazuri acesta interventie este asociata cu lipoaspiratia la nivelul
soldurilor sau chiar si abdomen lipoabdomimoplastia) in vederea
remodelarii taliei (acolo unde este cazul). Desigur ca prin aceasta
operatie se pot repara si diferite defecte ale peretelui abdominal
cum ar fi diastazisul de drepti abdominali (indepartarea muschilor)
sau repararea herniilor ombilicale. Evident ca aici discutia este una
foarte lunga, intrucat fiecare caz in parte prezinta alte particularitati
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care duc la metode diferite de abordare a cazului si poate este o
discutie pe care o vom dezvolta alta data.
A doua in top 3 ar fi pexia verticala cu autoimplant. In cazul
acestei interventii, polul inferior al sanului (partea care este ptozata)
se introduce sub o langheta musculara si este suturata la nivelul
polului superior al sanului, dand acel aspect de augmentare cu
implant. Procedura are rezultate foarte bune si durabile in timp. Pe
locul 3 ar fi rinoplastia.

S

e spune ca ar fi indicat sa avem o grija deosebita de
corpul nostru. Este locul in care traim. Ce facem atunci
cand avem grasime in exces? Cand e momentul sa
apelam la abdominoplastie, de exemplu?

poate asocia, in unele cazuri, cu lipoliza laser pentru o mai buna
”strangere” a pielii. Desigur ca sunt si multe altele depinzand de
fiecare caz in parte.
Frumusetea se invata?
Da, as putea spune ca frumusetea se invata, mai intai in familie,
apoi ca adult prin educatie si autoeducatie.
Infrumusetarea costa (mult)? Sunt proceduri destinate doar
persoanelor cu venituri ridicate?
Atat timp cat complexele aparute in urma unor nemultumiri
de tip estetic nu apar doar la persoanele cu o situatie financiara
favorabila, pot sa spun ca nu se adreseaza doar acestor persoane.
Personal, fac tot posibilul ca multe persoane sa aiba acces la
chirurgia estetica. De altfel efectuez si operatii probono in acest
sens pentru persoanele care nu au posibilitatea financiara de a
apela la aceste servicii. Deci nu, nu este o chirurgie care apartine
doar celor bogati.

Interventiile chirurgicale de tip estetic nu sunt operatii
de slabire, ci de remodelare corporala. Conceptia ca facem o
lipoaspiratie sau abdominoplastie pentru a slabi, este gresita. Daca
dorim sa slabim, ne putem adresa unui nutritionist sau in cazuri
extreme putem apela la chirurgia bariatrica. Abdominoplastia este
efectuata daca persoana respectiva are un exces
tegumentar la nivelul abdomenului, sau prezinta
defecte ale peretelui abdominal. In unele cazuri,
evident, putem efectua si lipoaspiratie asociata,
Interventiile chirurgicale
dar aceasta nu se adreseaza persoanelor obeze,
de tip estetic nu sunt
ci este mai degraba o complementare pentru a
operatii de slabire, ci de
obtine formele dorite.
remodelare corporala.
Ce se intampla cu pielea dupa ce pacientul
slabeste peste 20 de kilograme? Ce interventie
recomandati?
In cazul unei scaderi in greutate, persoana
respectiva se poate confrunta cu cateva
probleme. La nivelul abdomenului poate sa
prezinte tegument in exces si atunci apelam
la abdominoplastie. La nivelul sanilor, poate
constata o scadere in volum si o ptoza (cadere)
a acestora. In acest caz, putem apela la pexia
mamara (ridicare) sau la pexia combinata cu
augmentarea cu implant siliconic daca doreste
un volum mai mare. De asemenea, ne putem
confrunta cu piele in exces la nivelul bratelor si
in acest caz putem efectua o brahioplastie. Sau
exces de piele la nivelul coapselor pentru care
putem efectua un lifting de coapse. Scaderile
mari in greutate pot da nastere la mai multe
probleme si fiecare trebuie tratata in parte.

Sa ai frumusetea dar sa
nu fii sanatos, nu cred
este bine. Sa fii sanatos
fizic dar sa suferi din
anumite complexe, nu
mi se pare nici asta o
rezolvare. De ce nu le-am
putea avea pe amandoua
daca se poate?
Nu uitati: sa
imbatranesti este un
privilegiu de care nu toti
au parte!

Sunt proceduri care se completeaza? Ne puteti da exemple?
Daca in trecut erau efectuate mono proceduri, in momentul de
fata, se efectueaza proceduri combinate pentru a putea obtine un
rezultat mai bun. De exemplu, abdominoplastia poate fi combinata
cu lipoaspiratia, astfel obtinandu-se un abdomen plat cu definirea
taliei si a liniilor. Liftingul facial, aproape intotdeauna este asociat
de lipofilling pentru a putea reda si volumele fetei. Lipoaspiratia se
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Ce
inseamna
pentru
frumusetea? Dar sanatatea?

dumneavoastra

Pentru mine, frumusetea si sanatatea, formeaza
o legatura. O persoana, nu ar fi mai fericita sa fie
sanatoasa si frumoasa? Sa ai frumusetea dar sa
nu fii sanatos, nu cred este bine. Sa fii sanatos
fizic dar sa suferi din anumite complexe, nu mi se
pare nici asta o rezolvare. De ce nu le-am putea
avea pe amandoua daca se poate? Eu asa cred
ca ar fi cel mai bine.
De ce ne sperie inaintarea in varsta?
Sincer nu cred ca ar trebui sa ne sperie
inaintarea in varsta, este un lucru fiziologic. Nu
uitati: sa imbatranesti este un privilegiu de care nu
toti au parte! Din punctul meu de vedere chirurgia
estetica, sau tratamentele estetice nu sunt menite
sa ne transforme, ci sa ne faca sa aratam mai
bine la varsta pe care o avem.
Care este varsta la care ar trebui sa avem o
prima vizita in cabinetul chirurgului plastician?

In primul rand, as dori sa subliniez ca vizita la
cabinetul unui estetician nu este obligatorie, ci doar
daca dorim acest lucru. Nu pot spune ca exista
o varsta la care putem apela pentru ca depinde
foarte mult de ce ne dorim sa imbunatatim.
Interventiile chirurgicale, cum ar fi augmentarea
mamara sau rinoplastia se pot efectua incepand cu varsta de 2122 ani (dupa incheierea perioadei de crestere), abdominoplastiole
dupa varsta de 30 de ani etc. In ceea ce priveste tratamentele de
cabinet - cum ar fi toxina botulinica sau acidul hialuronic, acestea
incep de obicei dupa varsta de 30-35 de ani.
La nivelul chirurgiei plastice reconstructive, care sunt cele mai
cautate proceduri?
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In ceea ce priveste chirurgia plastica reconstructiva, cea mai des
efectuata interventie, cred ca este cea de reconstructie mamara
dupa mastectomie. Aici putem vorbi de reconstructii cu implant
siliconic, reconstructii cu lambouri musculare pediculate sau
lambouri liber transferate, DIEP etc. Personal, in momentul de
fata prefer reconstructia prepectorala cu implant mamar si adm
Brexon (matrice dermica acelulara). In cazul acestei interventii,
implantul mamar este introdus in aceasta matrice acelulara care
este suturata la marele pectoral. Avantajul este ca muschiul nu este
afectat (metoda prepectorala), iar riscurile asociate altor interventii
de reconstructie sunt mult diminuate.

este sa respectam acele indicatii date de autoritati si sa lasam la
o parte toate teoriile de conspiratie. Trebuie sa intelegem ca nu
conteaza ca la un moment dat poate o sa ne infectam toti, ci
conteaza cati se imbolnavesc deodata, intrucat un numar mare de
infectari intr-o perioada destul de scurta va duce la probleme reale
de management al bolnavilor si poate chiar la colabarea sistemului
sanitar, si de aici stiti cazul Italiei. In ceea ce priveste numarul de
pacienti, exista mici fluctuatii dar care au fost si inainte, depinzand
de perioada.

Acest tip de chirurgie vine ca o nevoie? Depaseste ideea de
“moft”?

Este cert faptul ca noi medicii suntem afectati de acesta
pandemie. Nu este usor sa stai toata ziua cu masca, viziera, boneta,
halat si alte masuri de siguranta, dar avem acesta obligatie fata
de pacientii nostri, din respect pentru ei. Acesta este motivul pentru
care ne protejam si ne testam in mod regulat, ca sa-i protejam
pe ei.

Sa nu uitam ca, chirurgia estetica prezinta doar o mica parte
a chirurgiei plastice. Chirurgia plastica este o chirurgie care a luat
nastere in timp de razboi pentru reconstructia diferitelor defecte pe
care le prezentau soldatii raniti in lupte, deci nu poate fi “un moft”.
Aceasta chirurgie se adreseaza reconstructiei
anumitor parti moi ale corpului dupa un accident
sau ablatia unor formatiuni tumorale.

P

rocedurile de infrumusetare tin cont de
tendinte? Spre exemplu, in 2020 se cer
alte proceduri fata de 2005?

Desigur, exista variatii ale tendintelor in
ceea ce priveste standardul in chirurgia
estetica. Din fericire, as putea spune ca, in
momentul de fata, tendinta este spre naturalete.
Pacientii nu vor lucruri exagerate si vor sa obtina
un rezultat cat mai natural. Chirurgia estetica,
ca si toata medicina de altfel, este in continua
dezvoltare, cautandu-se proceduri cat mai sigure
si un timp cat mai rapid de recuperare pentru
pacient.
Care ar fi cea mai placuta amintire de cand
profesati?
Cea mai mare satisfactie pentru mine este
zambetul unui pacient multumit si as putea
spune practic, ca acestea sunt cele mai placute
momente, acea fericire in ochii unei paciente care
nu poate sa creada ca a obtinut ceea ce de mult
timp isi doreste.
2020 a venit cu provocari pentru mai
toate profesiile. Criza pandemica a redus
numarul clientilor care apeleaza la serviciile
dumneavoastra?

Pandemia de coronavirus a schimbat dinamica profesiei
dumnevoastra?

Profesia dumneavostra necesita o invatare
continua?

Chirurgia plastica este
o chirurgie care a luat
nastere in timp de razboi
pentru reconstructia
diferitelor defecte pe care
le prezentau soldatii
raniti in lupte, deci nu
poate fi “un moft”.
Desigur, exista variatii
ale tendintelor in ceea ce
priveste standardul in
chirurgia estetica.

Medicina este in continua
evolutie, tehnicile se
schimba, se imbunatatesc.
Este important sa fii in
pas cu aceasta evolutie,
pentru a putea oferi
pacientilor cea mai buna
solutie la problemele lor.

Este adevarat ca aceasta criza datorita pandemiei cu Covid-19
prezinta o problema pentru toate domeniile si sistemul medical nu
face exceptie. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa ne isterizam,
nu ajuta la nimic, viata trebuie sa continue ca si inainte. Important
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Oricare din ramurile medicinei necesita invatare
continua. Medicina este in continua evolutie,
tehnicile se schimba, se imbunatatesc. Este
important sa fii in pas cu aceasta evolutie, pentru
a putea oferi pacientilor cea mai buna solutie la
problemele lor.
Ce sfaturi aveti pentru studentii care vor sa va
calce pe urme?
Celor care vor sa faca chirurgie plastica le-as
recomanda sa invete, din mai multe surse nu doar
cele din mediul unde isi desfasoara rezidentiatul,
sa efectueze cursuri in afara tarii, sa vada cum fac
si altii ca la un moment dat, sa dezvolte propria
tehnica. Intotdeauna este loc pentru a invata ceva
nou.
Oare cati absolventi ajung sa practice aceasta
latura a medicinei? E nevoie de un caracter
puternic pentru o astfel de profesie?

Se pare ca in ultimii ani din ce in ce mai multi
studenti vor sa continue rezidentiatul in chirurgia
plastica. Acest lucru se datoreaza faptului ca
acesta ramura a medicinei a luat amploare
in ultimii 10 ani cel putin. Ii incurajez si le urez
mult succes in cariera profesionala. Medicina in
general cere un caracter destul de puternic. Viata de medic nu este
una usoara. Dupa 6 ani de facultate, deloc usoara, si sase ani de
rezidentiat, si acestia grei, abia incepe greul. Asa cum am spus
inainte, medicina este o provocare continua. Daca doresti o viata
comoda, medicina nu este pentru tine.
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Va deranjeaza cand vi se spune medic estetician si nu chirurg
plastician?

astfel, sunt chemati tot timpul la controale pentru a asigura o buna
evolutie dupa interventie.

Da, as spune ca ma deranjeaza. Nu exista in nomenclatorul de
profesii medic estetician. Medicina estetica nu este o profesie in
sine.

Ce planuri de viitor aveti?

Cariera la bilant: cate persoane au devenit mai frumoase cu
ajutorul dumneavoastra? Aveti pacienti doar din Romania?

Ce ar fi fost in locul medicinei?

Sper ca am facut de destul de multe paciente fericite pana
acum, nu as putea spune un numar. Majoritatea pacientilor sunt
din Romania, sau romani care locuiesc in afara granitelor. Dar am
si pacienti straini, desi acestia nu reprezinta un procent mare.
Unde va pot gasi cititorii nostri? In cadrul caror clinici? Dar
online? Comunicati frecvent cu pacientii?
In momentul de fata imi desfasor activitatea in cadrul Centrului
Medical Monza si clinicii CronosMed. Datele de contact se pot
gasi pe site-ul meu www.doctoroltjoncobani.ro. Intotdeauna am
o legatura destul de stransa cu pacientii mei. Cred ca este foarte
important urmarirea pacientului dupa interventia chirurgicala;
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Am multe planuri de viitor, dar nu le voi dezvalui, timpul ne va
spune.
Nu cred ca ar fi putut fi altceva in locul medicinei. Cu toate
acestea, ma pasioneaza natura, aceasta planeta, viata din
ea. Cred ca as fi putut activa intr-un domeniu care sa ajute la
salvarea de specii de animale, replantarea padurilor etc, si chiar
sunt un membru activ in astfel de activitati. Trebuie sa intelegem ca
respectand si avand grija sa nu distrugem mediul inconjurator, ne
protejam de fapt pe noi; planeta Pamant va fi aici si dupa ce noi
vom disparea ca specie, ideea este sa traim si noi impreuna cu ea.
Ce mesaj aveti pentru cititorii nostri?
Dragi cititori, aveti grija de voi, de sanatatea si desigur
frumusetea voastra!
Va multumim, Echipa FAMOST.
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Interviu
MONICA RAMIREZ
MONICA RAMIREZ a locuit in SUA, unde a publicat noua romane. Bucuresteanca, absolventa a
Belford University din California, cu o diploma de Creative Writing, membra a EWA - Espionage
Writers of America, si a Romanian Crime Writers Club, a debutat in Romania cu Asasin La Feminin,
primul volum tradus in limba romana din seria de spionaj/romance Alina Marinescu, aparut
la editura Blue Ink Waters Press din America in ordinea care urmeaza: The Unwilling Assassin,
Whispered Identities, Balance of Power, Beyond Smoke and Shadows, Abyss, Requiem for an
Assasin. Editura Boson Books i-a publicat cele doua romane istorice de dragoste, Intimate Strangers
Affair si Kit Black, precum si thriller-ul Blackout.
Au mai aparut in Romania: Seria Alina Marinescu, care include sase volume: Asasin la feminin,
Identitati secrete, Balanta puterii, Bariere de fum, Abis si Recviem pentru un asasin, Kit Black, Cum
se scrie un best-seller - Tehnica americana de scriere creativa cu ajutorul careia poti transforma
o idee intr-un roman de succes, Seductia apei, Viata dubla la Venetia, Fantoma de pe lac, Seria
GEMINI, care include trei volume: Gemini, Rogue si Ops Files: Intelligenex, Protocol 9, primul
volum al Seriei Emma Moss, Cealalta jumatate de vis, Parallel - Povestiri in nuante de gri.
Autoarea are in lucru mai multe proiecte editoriale, cum ar fi Modus 7, urmatorul volum al Seriei
Emma Moss, precum si Configurat, primul volum al Seriei Metropolis.



ce e chiar amuzant! De unde si rezultatele: literatura pe care nu
Buna, Monica si bine ai venit in paginile revistei Famost! Spuneo gusta decat filozofii si, eventual, depresivii. Daca e sa privim la
ne pentru inceput, ce te-a determinat sa te apuci de scris? Care
literatura si filmul american, ambele sunt extrem de comerciale.
a fost factorul declansator? A fost grea trecerea de la dans la
Si cam asta ar fi si ideea, nu-i asa? Publicul isi doreste sa fie
literatura?
entertained, dupa cum spune americanul, nicidecum bagat in
Buna, multumesc frumos pentru invitatie!
ceata. Nu trebuie sa reinventam roata, asa cum ne chinuim de
Am visat si am stiut mereu ca voi scrie la un moment dat. Am
fiecare data, ci sa aplicam in mod corect ceea ce alte industrii de
terminat Liceul de arta George Enescu, Sectia Coregrafie, asa
carte fac deja de foarte multi ani.
ca o parte din viata am fost balerina, acrobata, apoi am intrat
Revenind la intrebare, spionajul este preferatul meu absolut.
in alta lume si, in general, am facut cam tot ce se putea face mai
Mi se pare extrem de ofertant din punct de vedere literar,
riscant. Abia apoi m-am apucat de scris mai mult in ideea de
oamenii care fac parte din aceasta lume
exorcizare si asta doar pentru ca o anumita
intunecata sunt nevoiti sa duca vieti duble,
poveste trebuia spusa. Am descoperit ca
ceea ce genereaza drame intricate. Intrigile
ma completeaza la un nivel fundamental,
au substanta. Oamenii care au privit la un
asa ca am continuat, dar n-as putea spune
moment dat moartea in ochi ori o fac poate
ca am reusit sa renunt la viata riscanta. In
zilnic au adancime. Trairile lor sunt complexe
momentul respectiv, scrisul a fost o alegere
si pot fi disecate in fata cititorului rand dupa
cat se poate de naturala. M-a completat
rand. Lumea secreta e reala, povestile ei pot
perfect, dand un sens experientei de viata
bate de departe realitatea. Doar acest fapt
pe care o acumulasem pana atunci.
in sine e un subiect intrigant, posibilitatile
Abordezi stiluri bine conturate: literatura
nebanuite, emotiile coplesitoare. Ca scriitor, nu
de spionaj si thriller. Ce te atrage la aceste
pot sa nu fiu fascinata si incerc sa speculez la
genuri si cum ai ajuns sa le abordezi?
maximum acest gen de povesti, sa extrag toate
Cred ca in zilele noastre cu greu mai
variabilele. De multe ori, povestea o ia pe un
gasesti romane care sa poata apartine
drum nebanuit si asta in mod natural, fara sa
unui singur gen literar. Este vremea
fiu nevoita s-o fortez in vreun fel. Drumul se
hibrizilor, un amalgam de genuri literare,
afla deja acolo. Agentii operativi sunt supusi
ceea ce este extrem de ofertant pentru
unor antrenamente intense pentru a invata
autor daca stie cum sa le imbine intrcum sa devina soldatii perfecti pe teren, insa
un mod armonios. Sigur ca libertatea de
nu-i invata nimeni cum sa faca fata franturilor
creatie e mult mai ampla, dar si provocarile
de viata normala, eventual in mijlocul familiei
daca vrei sa inchegi actiunea in asa fel
SPIONAJUL E UN GEN LITERAR
si a prietenilor. Si exact acest aspect ma atrage
incat sa nu afecteze firul povestii. Pana la
in principal la lumea cenusie a spionajului,
APARTE,
IN
SENSUL
CA
urma, e adevarat ce se spune: realitatea
imbinarea celor doua lumi aflate la granita
nu are intotdeauna o logica foarte clara,
nu prea poti scrie despre peripetiile
dintre alb si negru.
dar e imperativ ca fictiunea sa aiba mereu
unui agent operativ pe teren
Este greu sa scrii spionaj? Ce cunostinte
o logica! Sunt lucruri care se intampla in
DACA N-AI EXPERIMENTAT IN
trebuie sa ai pentru a aborda acest gen
realitate pe care nu le contesta nimeni, dar
literar?
MOD
PERSONAL
CU
CE
SE
care ar fi catalogate drept absurde intr-o
Spionajul e un gen literar aparte, in sensul ca
lucrare de fictiune. De aceea scriitorul
MANANCA.
nu prea poti scrie despre peripetiile unui agent
trebuie sa-si slefuiasca povestile in asa fel
Apoi intervin termenii de specialitate,
operativ pe teren daca n-ai experimentat in
incat sa para cat mai naturale cu putinta,
MODUL IN CARE SE DESFASOARA
mod personal cu ce se mananca. Apoi intervin
indiferent cat de incredibila ar fi aventura in
O OPERATIUNE SI TIPUL DE
termenii de specialitate, modul in care se
care-si arunca personajele. In industria de
desfasoara o operatiune si tipul de comunicare
carte americana, genul mystery & thriller,
COMUNICARE INTRE AGENTI.
intre agenti. Am cunoscuti scriitori care
in care se incadreaza de fapt si spionajul,
s-au aruncat cu capul inainte in romane de
reprezinta o felie majora din tort. Noi inca
spionaj, in conditiile in care nu faceau diferenta intre un pistol si-o
mai avem de luptat cu perceptia gresita ca acest gen literar ar
mitraliera. Au dat un chix de milioane, cititorul intuieste imediat
constitui un fel de literatura de mana a doua. Daca vom invata sa
lipsa experientei si povestea nu mai e credibila. Daca nu stii cum
preluam si sa aplicam retetele lor dovedite deja a fi drept extrem
se comporta un agent secret si dupa ce reguli se ghideaza, n-ai
de eficiente, poate putem spera la o adevarata industrie a cartii
cum sa creezi un personaj credibil. Nu doar pe teren, ci si in viata
autohtone.O alta perceptie gresita in literatura romaneasca, care
de zi cu zi. Regulile acestei lumi a umbrelor sunt complet diferite
in ultimii ani trebuie sa recunosc ca parca a inceput sa se mai
fata de regulile dupa care se ghideaza oamenii in lumea reala.
atenueze o idee, este adevarata fobie fata de.comercial. Ceea
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sa spun ca asa ceva e aproape inexistent in Romania, unde
toti autorii sunt perfecti si nimeni nu mai are absolut nimic de
invatat. Dupa publicare, autorul este obligat sa faca fata multelor
turnee de promovare, participa la toate evenimentele organizate
de editura, unde trebuie sa aiba o tinuta si un comportament
exemplar, sa raspunda tuturor intrebarilor si cerintelor publicului
cititor, sa semneze nenumarate volume, sa fie amabil si sa
zambeasca oricat de obosit ar fi. Probabil singurul dezavantaj in
a fi scriitor in Statele Unite consta in faptul ca trebuie sa muncesti
de sute de ori mai mult si asta pe toate planurile. Acestea fiind
spuse, ma intorc si spun ca in mica piata de carte din Romania
am intalnit oameni incredibili, prieteni dragi fara de care n-as mai
putea trai, un lucru aproape imposibil in America, unde relatiile
intre oameni lasa mult de dorit. Daca in America esti cu siguranta
mult mai implinit pe plan profesional si financiar, in Romania
totul se compenseaza pe plan emotional, ceea ce pentru mine
conteaza cu mult mai mult. Acesta si este motivul principal pentru
care m-am intors acasa.
Ai o experienta americana intinsa pe mai bine de un deceniu.
Cum sunt cititorii din SUA fata de cei din Romania? Sunt mai
E mai usor sa publici in Romania decat in SUA? Exista vreun
activi, participa la evenimente dedicate, ofera feedbackuri
dezavantaj in a fi scriitor in SUA, comparativ cu a fi scriitor in
importante autorilor?
Romania?
In primul rand, mai multi si extrem de activi. O alta mare
Industria de carte americana e un exemplu de urmat ori macar
diferenta ar fi faptul ca nimeni nu foloseste expresia literatura
copiat, chiar daca la o scara mult mai redusa, mai ales in conditiile
de mana a doua . Genurile comerciale reprezinta pana la urma
in care in Romania nu exista o adevarata industrie a cartii. Imi
fundatia industriei de carte, nimeni nu citeste pe ascuns un anumit
place foarte mult acest termen folosit de americani, book industry,
gen literar. De aceea, cititorul american stie exact ce-si doreste
pentru ca o industrie a cartii poate fi dezvoltata doar pe baza
de la o carte. Entertain me! Distreaza-ma, cum s-ar spune pe
unor reguli foarte clare. Reguli care s-au dovedit ca functioneaza
romaneste. Nu-si doreste filozofii pe tema nemuririi sufletului,
din plin si in alte tari care au preluat modelul american. Da, este
ci o poveste care sa-l scoata din cotidian. Pana la urma, dupa
categoric mult mai usor sa publici in Romania, tocmai din cauza
cum spuneam ceva mai devreme, scriitorul este in primul rand
lipsei oricaror reguli. De unde si inflatia de carti de-o calitate cel
un arhitect de povesti si exact asta trebuie sa livreze: povesti bine
putin indoielnica ce cu greu ar putea fi numite un prim draft. In
inchegate, cu personaje si lumi credibile in care sa te poti pierde
America, spre exemplu, autorul nu poate intra in contact direct
fara prea multe eforturi. Poate de aceea cititorii sunt mult mai
cu editura. Batalia nu se da pentru o editura anume, ci pentru
prezenti si in timpul evenimentelor literare, pun multe intrebari,
un agent literar extrem de bine conectat si ancorat in piata de
se implica in mod activ in discutii si dezbateri. Orice autor roman
carte. Editurile nu primesc niciodata propuneri direct de la autori,
care a participat la evenimente literare cu public cunoaste prea
aceasta fiind treaba agentului literar care cunoaste extrem de
bine acel moment dureros cand se ajunge spre final, pentru ca
bine fiecare editura in parte si genurile literare pe care le publica,
foarte, foarte rar se bucura de intrebari din partea cititorilor.
putand astfel sa reprezinte manuscrisul autorului in ideea unui
Ai simtit si ai trait fiecare cuvant pe care l-ai scris in toate
rezultat pozitiv. Odata acceptat de o editura si in functie de
romanele tale si cu siguranta
cerintele editorului, autorul se
le iubesti foarte mult. Cu
Editurile nu primesc niciodata propuneri direct de la autori,
obliga sa lucreze pe manuscris
toate acestea, ai vreo carte
pana cand se ajunge la un
preferata? Una care sa te
aceasta fiind treaba agentului literar
produs perfect ce poate fi
reprezinte cel mai bine ... sa
CARE CUNOASTE EXTREM DE BINE FIECARE EDITURA
prezentat cu brio publicului
te defineasca?
IN PARTE SI GENURILE LITERARE PE CARE LE PUBLICA,
cititor. Nu exista nu vreau
Categoric, Seria Alina
PUTAND ASTFEL SA REPREZINTE MANUSCRISUL
ori nu pot, nu exista ifosele
Marinescu, copilul meu de
inutile, autorul, oricat ar fi de
suflet. Povestea seriei se
AUTORULUI IN IDEEA UNUI REZULTAT POZITIV.
celebru, asculta cu sfintenie
bazeaza pe fapte reale si
Odata acceptat de o editura si in functie de cerintele editorului,
sfaturile si face tot posibilul
mi-am promis s-o scriu la
autorul se obliga sa lucreze pe manuscris
sa indeplineasca cerintele
un moment dat, in special
editorului. Ca o paranteza, PANA CAND SE AJUNGE LA UN PRODUS PERFECT CE POATE pentru ca era pacat sa se
nu cred ca mai este nevoie
piarda. Personajele cereau tot
FI PREZENTAT CU BRIO PUBLICULUI CITITOR.
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mai insistent sa iasa la lumina, cei care nu mai existau isi cereau
dreptul la existenta macar intre paginile unor carti. N-a fost o
serie de la inceput, am scris-o dintr-o suflare, insa mai tarziu am
despartit cele peste 1500 de pagini de manuscris in 6 volume.
Editorul meu din America mi-a sugerat cu delicatete ca ar putea
deveni arma alba daca ar fi publicata in forma initiala.
Alina Marinescu este un personaj real si foarte drag mie.
Povestea ei este dramatica si incitanta, duce o viata pe muchie de
cutit, iubirea interzisa si imposibila pe care o impartaseste cu Alex
parand a fi din alta lume. O lume fantomatica, unde oamenii
sunt recrutati impotriva vointei lor pentru a deveni agenti operativi
in trupe de elita anti-tero. Elite e o organizatie secreta fictiva, o
structura internationala care combate terorismul in momentul in
care autoritatile nu mai fac fata. Cu alte cuvinte, acesti agenti sunt
carne de tun. Ei calatoresc acolo unde e nevoie, sunt permanent
on call, nu au dreptul la o viata normala, sentimente si relatii.
Alina are nesansa sa devina unul dintre ei,
recrutata si antrenata chiar de catre barbatul
pe care-l iubeste, Alex Stefanescu, ori Alex
Alina Marinescu este un personaj real
Therein dupa propria lui recrutare. Astfel el
devine prietenul, iubitul, ba chiar mentorul
si foarte drag mie.
ei, fundatia distrugerii intregii ei vieti. De aici
POVESTEA EI ESTE DRAMATICA
porneste intreaga drama a iubirii lor interzise.
SI INCITANTA, DUCE O VIATA PE
Conflictul psihologic este enorm, Alina
MUCHIE DE CUTIT,
devenind fara voie un asasin de elita, fara a

la un moment dat, o amintire ori o anumita
atmosfera. Am spus deja ca Seria Alina
Marinescu e inspirata dupa o poveste reala.
Seductia apei am scris-o dupa ce-am citit un
articol despre viata primelor femei doctor si
greutatile cu care erau nevoite sa se confrunte.
Seria Gemini a aparut in urma unor discutii
cu niste prieteni, care mi-au recunoscut cinstit
ca habar n-au contextul in care au pornit si
renunta insa la umanitate si constiinta. Este
iubirea interzisa si imposibila pe care persista toate conflictele din Orientul Mijlociu.
o serie de actiune asezonata cu o poveste o impartaseste cu Alex parand a fi din Protocol 9 a fost un fel de provocare in ideea
de dragoste sfasietoare, care din cate am
de-a crea si-a manui mintea criminalilor in
alta lume.
inteles de la cititori iti ramane in minte si in
serie. Ma inspira multe lucruri, cateodata o
O LUME FANTOMATICA, UNDE
suflet mult timp dupa ce o termini de citit. Prin
simpla fraza rostita de cineva in jurul careia
ceea ce simt unul pentru altul, Alina si Alex
mi se infasoara mintea si da nastere unei
OAMENII SUNT RECRUTATI
raman complicati si tridimensionali intr-o lume
povesti.
IMPOTRIVA VOINTEI LOR
limitata emotional, unidimensionala, de unde
Care ar fi cele 3 elemente de care ai nevoie
pentru a deveni agenti operativi in
si complexitatea povestii lor de dragoste.
pentru a deveni un scriitor de succes?
trupe de elita anti-tero.
Poti descrie Seria Alina Marinescu in trei
In primul rand, talentul. In al doilea, studiul.
propozitii scurte?
In al treilea, sa ai ceva de spus. Studiul e
Trecutul nu mai exista. Prezentul nu le
un subiect extrem de delicat pentru piata
apartine. Viitorul nu le este promis.
de carte din Romania, chiar daca n-ar trebui deloc sa fie asa.
Ai experimentat vreodata acel fenomen al blocajului
Ma refer, desigur, la necesitatea cursurilor de scriere creativa.
scriitoricesc? Care iti sunt sursele de inspiratie?
Nicaieri in lume si in absolut niciun domeniu artistic nu se mai
indoieste nimeni ca ai nevoie de studii de specialitate. In Romania,
Amuzant este faptul ca in America exista o adevarata epidemie
insa, exista falsa impresie ca scriitorii nu au nevoie de asa ceva,
de writer’s block, cum o numesc ei, un procent destul de mare al
iar cursurile de scriere creativa doar le-ar ingradi talentul si
industriei cartii fiind special destinat acestei ... nici nu stiu cum
imaginatia. Este un adevarat mister pentru mine de ce nu se
s-o numesc. Afectiuni? Exista mii de carti cu sfaturi, tehnici si
corecteaza aceasta conceptie gresita, care afecteaza atat de
reguli pentru a o combate, la care se adauga si evenimente cu
mult calitatea literaturii contemporane. Indiferent cat talent are un
tente inspirationale. Din fericire, nu m-am confruntat niciodata cu
scriitor, indiferent cat de minunanta ar putea fi ideea unui roman,
astfel de probleme. Ma inspira povestile de viata si experientele
daca acel scriitor nu stie sa creeze pe marginea unor tehnici si
personale. Cred ca inainte de-a te gandi sa scrii o carte trebuie sa
reguli de baza, poate avea surpriza ca cititorul sa-i abandoneze
experimentezi viata in sine, sa vezi lumea, sa treci prin experiente
cartea dupa doar cateva pagini, catalogand-o drept prost scrisa.
care te definesc ca om. Iubirea, esecurile, victoriile, bucuriile,
Orice autor trebuie sa invete cum se construieste o poveste, un
tristetile, dramele personale ... mai ales dramele personale iti vor
personaj tridimensional, sa exerseze naturaletea cu care trebuie
oferi ceva de spus. Inspiratia poate veni de oriunde, un peisaj,
o frantura de dialog purtat de vant, o persoana, un articol citit
sa curga scriitura, fie ca este vorba despre dialoguri ori descrieri.
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extrem de pozitiv.
Ce inseamna sa fii membra a Espionage Writers of America?
Ce conditii ar trebui sa indeplineasca cineva pentru a fi membru
al acestei organizatii?
EWA este asociatia scriitorilor de romane de spionaj din
America. Calitatea de membru este deschisa oricarui autor
al carui roman a fost publicat de catre o editura traditionala,
ceea ce exclude asa-numitul vanity publishing ori self-publishing,
cu alte cuvinte publicarea pe banii autorului. Asociatia EWA
promoveaza literatura de spionaj, organizand conferinte si
festivitati de premiere anuale, precum si diverse evenimente unde
scriitorii se pot intalni si interactiona. Am fost invitata sa devin
membru al EWA dupa aparitia pe piata americana a Seriei
Alina Marinescu si astfel am participat la numeroase conferinte si
evenimente de gen.
Citisem pe undeva ceva despre Quentin Tarantino si unul dintre
romanele tale. Poti sa elaborezi putin?
Da, Tarantino a cumparat drepturile de film pentru Traficantul
de umbre, care pe piata americana de carte se numeste Blackout.
Ceea ce nu inseamna nimic, pana la urma. Omul a platit drepturi
pentru sute de carti. Just in case. Sigur, poate maine ii vine cheful
sa faca filmul, poate nu. E un fel de ruleta ruseasca. Insa m-a
contactat sa-mi spuna ca povestea si modul cum a fost scrisa sunt
remarcabile. Macar atat!
Ce roman scris de tine ti-ai dori sa fie ecranizat si ce coloana
sonora si actori ai alege?
Evident, Seria Alina Marinescu, care s-ar preta excelent la un
serial TV, de fapt. Nu stiu cine ar fi actorii, insa coloana sonora
le-ar apartine in mod clar celor de la Hybrid Minds. Ca film as
vedea oricare dintre cele trei volume ale seriei Gemini. Si, evident,
Traficantul de umbre, dar il mai asteptam pe Tarantino!
Care este cea mai mare satisfactie pe care ti-a adus-o cariera
de scriitor ?

Nici nu e vreo mare filozofie, nu sunt decat cateva reguli simple
de urmat, asadar chiar nu inteleg ferocitatea cu care sunt respinse
studiile de specialitate atunci cand vine vorba despre scris. Insa
acele cateva reguli te ajuta sa scrii in mod profesionist. Pe mine
m-au ajutat enorm cursurile de scriere creativa si chiar daca in
multe cazuri am avut surpriza sa constat ca deja aplicam in mod
intuitiv unele reguli, tot am avut foarte mult de invatat.
Pe langa studiul de specialitate, ce trebuie sa mai aiba in vedere
un autor inainte de-a incepe sa scrie o carte?
Munca de documentare este unul dintre procesele mele
preferate si sfatuiesc evenualii scriitori aspiranti sa nu sara peste
ori sa dea rasol, pentru ca pot avea surpriza ca locul/lumea/
perioada in care se desfasoara actiunea romanului lor sa nu
fie conturate perfect, lasand astfel cititorul cu gustul amar al
superficialitatii. Plus ca in felul acesta evita eventualele gafe. Si
este extrem de indicat sa se foloseasca de propriile experiente
de viata. Mai toate orasele si tarile in care
se desfasoara actiunile romanelor mele, spre
NICAIERI IN LUME SI IN ABSOLUT
exemplu, sunt locuri pe care le-am vizitat
NICIUN DOMENIU ARTISTIC
personal. Ma folosesc mereu de experientele
nu
se
mai indoieste nimeni ca ai nevoie
personale atunci cand scriu si las cate putin
din mine in personajele pe care le creez.
de studii de specialitate.
Ai scris si carti de dezvoltare personala.
IN ROMANIA, INSA, EXISTA FALSA
Cum ai ajuns de la suspans si spionaj la
IMPRESIE CA SCRIITORII NU AU
astfel de abordari?
NEVOIE DE ASA CEVA,
Dupa cum spuneam, in momentul in care
iar cursurile de scriere creativa doar
am decis ca vreau sa ma apuc serios de scris,
mi-a fost foarte clar ca e necesar sa urmez
le-ar ingradi talentul si imaginatia.
cursuri de scriere creativa. Si cum la noi lipsesc
Faptul ca am putut oferi povesti cititorilor in
cu desavarsire cartile care trateaza acest
care
sa
poata
evada
din
realitate.
aspect, in ciuda faptului ca abunda pe piata de carte americana,
Ce
te
intreaba
cititorii
cel
mai des?
am decis sa scriu Cum se scrie un best-seller - Tehnica americana
Daca
Alina
Marinescu
si cu mine suntem una si aceeasi
de scriere creativa cu ajutorul careia poti transforma o idee intr-un
persoana.
roman de succes, un fel de manual practic destinat potentialilor
Si ce le raspunzi?
autori cu reguli si sfaturi extrem de utile pe care le-am invatat la
cursurile de scriere creativa din America. Feedback-ul a fost unul
Ca una incepe acolo unde se sfarseste cealalta. Daca Monica
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Ramirez e cu adevarat Alina Marinescu si invers, aceasta s-a
Care este opinia ta vizavi de online? Te-a ajutat in ceea ce faci,
era mai bine daca nu exista? Poate ca oamenii ar fi citit mai
intamplat intr-o alta viata.
mult...?
Te desprinzi vreodata de povestile tale ori le porti mereu cu tine,
Sigur, promovarea online e extrem de importanta, mai ales
finisandu-le la nesfarsit?
acum,
cand evenimentele publice sunt interzise si toate targurile de
Nu, de obicei, odata ce termin cu o poveste ma desprind
carte au fost anulate. Trebuie sa stii doar cum sa fii mereu prezent
de ea si ma implic complet in urmatoarea. Sigur, teoria asta a
in online fara sa obosesti cititorii ori, mai rau, sa dai in penibil. Ca
functionat ceva mai greu in cazul Seriei Alina Marinescu, pe care
regula generala, n-ai voie sa te lauzi singur. Niciodata. Lasa-i pe
o port etern in suflet, dar undeva latent, exilata pe la marginea
altii. Si nu e indicat sa faci chestii inutile, cum ar fi video-uri anoste
sufletului. Revenind, atunci cand termin corectura unei carti noi
in care citesti fragmente interminabile din cartile scrise de tine.
mi-o si exilez din minte, nu mai revin la ea in mod obsesiv, nu-mi
N-are nimeni rabdare sa stea sa te asculte. Trebuie sa fii inventiv,
citesc singura cartile. Am un mare defect, ma plictisesc extrem de
sa gasesti mereu modalitati noi si dinamice de promovare care sa
repede, am nevoie in permanenta de provocari noi. De multe ori
nu puna prea mult la incercare rabdarea cititorilor. Traim in epoca
mi se intampla sa ma plictisesc in timp ce scriu o poveste, ceea
vitezei, oamenii nu mai au rabdarea de odinioara. Nu stiu daca
ce pentru mine inseamna ca nu e suficient de complicata si atunci
e bine ori rau, insa nu putem nega ca asta e realitatea. Poate ca
ma intorc din drum si incurc itele pana cand devine dificil sa le
s-ar citi mai mult in lipsa internetului, cert e ca nu te poti opune
descurc intr-un mod logic si natural. Abia atunci am certitudinea
progresului. Asa ca ori te adaptezi din mers, ori ramai pe margine
ca pot oferi o poveste cat mai complexa si interesanta cititorilor.
si te plangi. Iar mie nu-mi prea place sa ma plang...
Urasc povestile liniare.
Ai scriitori pe care ii admiri in
De ce-ar trebui sa citeasca
mod deosebit?
cineva?
Desigur, Radu Tudoran,
Citind, te cunosti pe tine.
Carol
Goodman,
Daniel
Cunoscandu-te pe tine, ii
Silva, Mark Burnell, Khalid
poti intui pe ceilalti. Intuitia
Husseini, Alice Hoffman,
iti ofera protectie. Desigur,
Audrey Niffenegger, Lisa
cu conditia sa ai curajul sa
See, Kathryn Walker, Arthur
te privesti in oglinda si sa
Golden, Steven Gould, Laura
constientizezi cu adevarat
Hillenbrand, Barry Eisler,
cine esti. Cartea inseamna
Peter V. Brett... Si lista poate
cunoastere, cunoasterea iti da
continua la nesfarsit.
putere; cunoastere de sine ori
Presupunand ca stai fata
a lumii in complexitatea ei,
in fata cu o persoana care
oricum ai lua-o, informatia
doreste o carte scrisa de
iti ofera putere. Macar tie in
tine, cum ai convinge-o
Omul are nevoie de emotii, sentimente, are nevoie sa viseze, sa
fata ta, daca nu altfel. Oricat
s-o cumpere, care ti-ar fi
evadeze din rigorile existentei zilnice.
s-ar stradui cei care doresc
argumentele?
sa modeleze lumea noastra SI EXACT ASTA SE INTAMPLA ATUNCI CAND NE PIERDEM IN
Acum cativa ani, la
imperfecta intr-o utopie de
PAGINILE UNEI CARTI.
Bookfest, un critic literar se
tip corporatist, rece si strict
Simtim, experimentam trairi diverse, evadam. Este cel mai
plangea ca este nevoit sa
materiala, adevarul este ca
minunat sentiment, o placere uriasa, o experienta in sine cu fiecare citeasca mereu romane extrem
nu suntem doar materie, ci
de plictisitoare. In general,
carte in parte.
si spirit. Omul are nevoie de
cititorii imi reproseaza faptul
NE CUNOASTEM MAI BINE PE NOI INSINE, DEVENIM MAI
emotii, sentimente, are nevoie
ca atunci cand imi citesc cartile
sa viseze, sa evadeze din
BUNI, MAI INTELEPTI, MAI... UMANI.
pierd statiile de metrou, nu-si
rigorile existentei zilnice. Si
mai fac treaba acasa ori la
exact asta se intampla atunci
serviciu, ard mancarea pe foc, isi neglijeaza familiile ori citesc pana
cand ne pierdem in paginile unei carti. Simtim, experimentam
tarziu in noapte, chiar daca sunt nevoiti sa se trezeasca dimineata
trairi diverse, evadam. Este cel mai minunat sentiment, o placere
devreme. Prin urmare, le-as spune celor care inca nu m-au citit ca
uriasa, o experienta in sine cu fiecare carte in parte. Ne cunoastem
daca-si doresc povesti care sa le acapareze complet imaginatia si
mai bine pe noi insine, devenim mai buni, mai intelepti, mai...
interesul, sa-i fascineze si sa nu-i plictiseasca niciodata, probabil
umani. Ii privesc cu mila, nicidecum cu superioritate, pe cei care
ar trebui sa citeasca un roman scris de Monica Ramirez. Ca tot
spuneam sa nu te lauzi singur...
declara cu mandrie ca nu citesc. Habar n-au cat si ce pierd.



101

www.famost.ro noiembrie 2020

Interviuri

alaturi de cei 4 copii. Insa viata are mereu alte planuri, drept
Ne spui cateva
pentru care traiesc o poveste de iubire fix ca-n filme pentru
cuvinte
despre
care sunt profund recunoscatoare. Prioritatile mi s-au modificat
Cealalta jumatate
dramatic, accentul fiind pus acum pe bucuria vietii de zi cu zi
de vis, cea mai
alaturi de cel care ma invata sa-mi extrag fericirea din lucrurile
recenta
carte
marunte: un zambet, o privire plina de semnificatii ascunse, un
scrisa de tine?
sarut, o imbratisare. Sunt mai fericita decat am fost vreodata si
Mi-e tare draga,
nu mi-e teama s-o recunosc. Inainte scrisul era cumva o evadare,
am tesut in ea
acum pe primul plan e bucuria fiecarui moment al fiecarei zile.
toata
dragostea
Cu toate astea, dupa cum spunea Harlan Ellison, “daca te poate
mea pentru viata
opri vreodata cineva si ceva sa scrii, atunci probabil nu esti cu
pe mare si pentru
adevarat scriitor”.
una dintre tarile
Ce ti-ai dori cel mai mult pe plan profesional in momentul de
mele
preferate.
fata?
Misterioasa Scotie. Este povestea unui capitan de corabie care
Sa reinceapa targurile de carte si evenimentele literare cu public
bantuie lumea dintre vis si realitate, reusind sa comunice prin
pentru
a-mi putea revedea colegii si cititorii.
intermediul viselor cu o cautatoare de epave si comori demult
Ce planuri de viitor are Monica Ramirez? Ai proiecte interesante
pierdute pe fundul oceanului in speranta ca-l poate ajuta sa
ce merita sa fie aduse in prim plan?
revina in lumea reala. Numai ca... lucrurile se complica. Cititorii
Pana la finalul anului sper sa termin de scris Modus 7, urmatorul
vor fi vrajiti de un blestem stravechi, comori misterioase, legende
volum al seriei Emma Moss. Iar pentru la anul planuiesc o noua
celtice si o iubire atemporala intre o muritoare si un spectru prins
serie distopica pe nume
intr-o realitate paralela...
Metropolis, care va include 7
Ce pasiuni mai are Monica
volume.
Ramirez in afara scrisului?
In general, cititorii imi reproseaza faptul ca atunci cand imi citesc
Iti
multumim
pentru
Cum iti petreci timpul liber?
cartile
prezenta
in
revista
si iti
Evident, citesc mult. Apoi
PIERD
STATIILE
DE
METROU,
NU-SI
MAI
FAC
TREABA
ACASA
dorim
succes
si
inspiratie
imi place sa merg cu motorul,
maxima!
ORI LA SERVICIU, ARD MANCAREA PE FOC, ISI NEGLIJEAZA
chiar daca nu conduc eu,
Multumesc si eu inca o
ci jumatatea mea. Viata pe
FAMILIILE ORI CITESC PANA TARZIU IN NOAPTE,
data
pentru invitatie, sa
motor are un farmec aparte,
chiar daca sunt nevoiti sa se trezeasca dimineata devreme.
auzim
numai
de bine!
experimentezi un tip de libertate
cu note euforice! Imi place sa
navighez, pe apa ma simt in
elementul meu. Valurile, vantul, absolut
totul iti induc o stare aparte de libertate.
Ador furtunile, vremea mea preferata!
Am prieteni care ma suna atunci cand
izbucneste o furtuna si-mi spun: “Ma
gandeam la tine, Ramirez e-n extaz ca e
furtuna!” Au dreptate, cand eram copil
incalecam geamul, spre groaza bunicii,
si inspiram furtuna prin toti porii.
Cum te imparti intre familie si scris?
Am avut pana acum o viata cu bune
si cu rele, suisuri si coborasuri, asa cum
este normal. Anul trecut m-a luat pe sus
o surpriza uriasa, pentru ca la 49 de ani
Dumnezeu mi-a trimis iubirea vietii fix
in momentul in care renuntasem sa mai
cred in iubirea adevarata, considerand-o
doar o himera buna de carti si filme. Ma
resemnasem cu acest gand si, sincer, imi
doream sa-mi traiesc restul zilelor doar
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PERSONALITATI de TOP
cu DANIELA SALA
Interviu cu

TOMA ENACHE
regizorul filmului Intre Chin si Amin.

O CARIERA DE 22 DE ANI

-

un film cu

35

de premii internationale

-

TOMA ENACHE a publicat 3 volume personale de poezie, Arta Destinului,
Lagarele Mintii, Pastorul ideilor. In 2013 a realizat lung-metrajul ,,Nu
sunt faimos dar sunt aroman’’, acesta fiind primul film artistic din istorie
vorbit in aromana. Filmul a primit premiile ,,Premio Unica’’ la Festivalul de
film ,,Babel’’, titlul de ,,Best Balkan Spirit’’ in Albania si ,,Best feature film’’ la
Barcelona Planet Film Festival din Spania.
In Romania a luat premiul pentru debut al Uniunii Autorilor si Realizatorilor
de Film. Dupa premiera americana a filmului, primarul New York-ului, Bill de
Blasio, a decretat ziua de 5 iunie drept ziua prezervarii culturii aromane. (“Vlach/
Aromaniam Cultural Preservation Day” .) Criticul de film Calin Caliman
a scris depre acest film: “Din mai multe puncte de vedere, filmul regizorului
Toma Enache Nu sunt faimos, dar sunt aroman (Nu hiu faimos ama hiu
arman), este un film singular, aparte. Dincolo de faptul ca este primul film vorbit
in aromana, filmul este singular si prin prisma destinului sau, ba chiar si din
perspectiva tematica a subiectului sau, sau din perspectiva stilistica, a modului
de realizare”.
Ambele filme regizate de TOMA ENACHE se pot vedea pe Netflix.
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Buna ziua si bine ati venit in paginile revistei Famost! La ce varsta ai inceput sa
lucrezi ca regizor de film?
Multumesc pentru invitatie. In 2010 am inceput lucrul la filmul “Nu sunt
faimos dar sunt aroman”. Aveam 40 de ani si o activitate intensa in spate ca
regizor de teatru.
Stim ca ai inceput sa regizezi in timp ce studiai o alta meserie. A fost o intamplare
sau asta iti doreai sa faci? Cum ti-ai descoperit pasiunea de a regiza?
Scriam poezie si eram student anul I la Facultatea de Zootehnie, in 1992.
Faceam parte din Asociatia “La Steaua” in care erau mai multi scriitori, poeti,
oameni pasionati de literatura. Am decis sa facem un spectacol de poezie pe care
m-am oferit sa il regizez. Spectacolul a iesit foarte bine si a fost difuzat la TVR.
In anul urmator am dat la Facultatea de Teatru. Piesa Alcesta de Euripide
montata la Teatrul de Stat din Constantin 1998 a fost examenul meu de licenta.
L-am avut profesor si indrumator pe regizorul Tudor Marascu.
Cum ai defini meseria de “regizor de film” ?
Regizorul e cel care culege bucati de adevar care intregesc perceptia despre viata
sau deschide noi orizonturi de perceptie a vietii. Un regizor ar trebui sa lucreze
mereu in gradina adevarului. Si al adevarului vazut de toti dar, si al celui nevazut.
Ce trairi ai cand esti in sala de cinema la premiera filmului propriu?
Emotie, bucurie si implinire. Dar as adauga trairile pe care le am cand primesc
mesaje extraordinare de la oamenii care imi vad filmul. Spre exemplu, cel de la
Andra Trifan, o spectatoare:

“

E un amestec de durere cu revolta, cu respect, cu credinta, cu iubire, pe care le
simt puternic in stomac si in vene. E atata nedreptate si atata ura si totusi atata
demnitate si iubire ... e un film la care am plans din toate celulele, mi-am simtit
cotloane ale sufletului si ale mintii despre care nu stiam ca exista. La final, a fost
tacere ... S-a iesit din sala fara inghesuiala, cu capul plecat. Am retrait parca
atmosfera din curtea bisericii copilariei mele, de Prohod. Simteam nevoia sa
aprind o lumanare.

Stim ca ai studiat si actoria. Cum teai simtit cand ai jucat in proiectele
tale?
Ce pot sa-ti spun e ca atunci cand
joc in proiectele mele, regizorul se
intelege foarte bine cu actorul.
Cum arata o zi obisnuita din viata
ta?
Incepe cu cafeaua si micul
dejun alaturi de familie si de Lola,
iepuroaica fiului meu. Se termina
tarziu in noapte, cu ceva film, poezie,
fotbal sau fragmente de scenariu.
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai
bine sa prepari?
Da, gatesc in anumite ocazii. Ma
pricep sa fac saramura de peste si
miel la cuptor. Am invatat sa prepar
saramura de la o ruda de-a mea din
localitatea 2 Mai.
Care este cea mai mare teama a ta?
Nu am o teama, mai degraba o
ingrijorare, aceea ca poate nu voi
apuca sa finalizez toate proiectele
importante pe care imi doresc sa le
fac.

Care este motto-ul tau?
Imi place foarte mult un citat din piesa Asteptandu-l pe Godot: “Nu suntem
sfinti dar suntem la intalnire. Cati oameni pot spune un asemenea lucru?”
Si-mi mai place sa spun “Perfectiunea a fost depasita”. E o replica pe care o
spun des la filmari, un mod de a ma amuza impreuna cu echipa.

Te-ai gandit vreodata sa te muti
intr-o alta tara?
Da, cand simt acut ca Romania nu
se va schimba, ca nu s-a schimbat
nici un sfert din cat mi-as fi dorit.
Cand vad ca atat de multi oameni
performanti sunt dati la o parte si
in locul lor sunt pusi oameni care
nu au realizat nimic notabil, care
sa ii recomande pentru functii
importante, simt cel mai tare asta.

A fost greu sa te faci remarcat in acest domeniu. Cine este Toma Enache, persoana
din spatele platourile de filmare?
In domeniul artistic din Romania e o adevarata salbaticie. E un infern din care
scapa foarte putini. In cinematografie, cea mai mare provocare e sa faci rost de
finantare.

Care a fost cel mai fericit moment
din cariera ta?
Momentele in care au avut loc
premierele filmelor si ale pieselor
mele.
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Care este cel mai mare regret pe care
il ai?
Cum zice si melodia lui Edith
Piaf, “je ne regrette rien” .

Nu stiu exact la ce m-as fi oprit. Am lucrat in toate vacantele, incepand din clasa
a IV-a pana am terninat cele doua facultati. Incepand cu munca pe camp pana la
hamal in aeroport, ospatar, barman. Dupa terminarea studiilor, au fost perioade
in care lucram in trei locuri diferite in acelasi timp.

Au fost momente in care ai vrut sa
renunti la cariera aceasta?
Au existat momente grele. Si nu
putine. Dar niciodata nu s-a pus
problema sa renunt.

Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in acest domeniu?
Niciun sfat. De obicei contextul si personalitatea fiecaruia sunt diferite. Unii
pot avea un drum usor ... altii foarte greu. In Romania un regizor are nevoie de
o capacitate de efort extraordinara si e obligat sa fie si un manager foarte bun.

Daca nu iti alegeai cariera de
regizor, ce altceva ai fi facut?
Habar nu am ... stiu doar ca ma
pricep la foarte multe alte lucruri.

Care este urmatorul proiect pe care il pregatesti?
Nu-mi place sa dezvalui inainte subiectul urmatorului film. Ce pot sa va spun
insa, e ca atunci cand va deveni public, se vor intreba cu totii cum de nu s-a
gandit nimeni pana acum sa faca un film cu acest subiect.
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Interviuri

Premii si nominalizari
Vienna Independent Film Festival 2020
Won, Best Feature Film
Won, Best Music Score
Accolade Competition 2020
Won, Award of Excellence Special Mention - Feature Film
Won, Award of Excellence - Direction
European Cinematography Awards (ECA) 2020 ( AMSTERDAM)
Won, November Award Best Director
Five Continents International Film Festival 2020 (VENEZUELA)
Won, Best Make Up Feature Film
Won, Best Cinematography Feature Film
Won, Special Mention Director Feature Film
Won, Special Mention Costume Design Feature Film
Won, Special Mention Sound Design Feature Film
Won, Best Supporting Actor Feature Film Constantin Cotimanis
Won, Special Mention Lead Actor Feature Film Vali Popescu
Won, Best Feature Film
Best History Feature Film
Won, Special Mention Art Direction Feature Film
Diana Samuila, Medeea Enciu
Won, Best Screenplay Feature Film
Toma Enache,Eugen Cojocariu,Â Elena EnacheÂ
Won, Jury Prize
Special Mention Lead Actress Feature Film
Ana Parvu
Won, Best Feature Film
Best Production Feature Film
Elena Enache
2020
Kosice International Monthly Film Festival 2020
Â Won, March Award
Best Director Feature Film
Toma Enache

The IndieFest Film Awards 2020
Won, Award of Excellence Special Mention
Feature Film Toma Enache
Vienna Film Awards 2020
Won, Jury Prize
Best Drama
Toma Enache
Atlanta Award Qualifying Film Festival 2020
Won, Best Political Film
Amsterdam World International Film Fest 2020
Won, Jury Prize
Best Feature Film
Balkan Film&Food Festival , Pogradec 2020
Won, Jury Prize
Human Rights Award
Around International Film Festival, BARCELONA
Won, ARFF Official Award
Best Director, Toma Enache
European Cinematography Awards (ECA)2019
Won, July Award
Best feature film
European Screen Awards 2019
Won, Platinum Award
Emerging European Director Toma Eache

Montreal Independent Film Festival 2020
Won, International Narrative Feature
Best Direction Toma Enache
New York Movie Awards 2020
Won, December Award
Best Feature Film - Honorable Mention
North Europe International Film Festival 2020 (LONDON)
Nominated, Jury Prize
Best Director of a Foreign Language Feature Film
Toma Enache
Nominated, Fusion Award
Best Make-up Florina Marcuta
Nominated, Fusion Award
Best Production Design Foreign Film
Diana Samuila,Medeea Enciu
Â Won, Fusion Award
Best Supporting Actor in a Foreign Language Film
Constantin Cotimanis
Nominated, Jury Prize
Best Original Screenplay of a Foreign Language Feature Film
Toma Enache, Eugen Cojocariu, Elena Enache
South Europe International Film Festival 2020 (VALENCIA)
Nominated, Festival Award
Best Foreign Language Feature Film
Toma Enache
Nominated, Fusion Award
Best Original Screenplay of a Feature Film
Toma Enache,Eugen Cojocariu, Elena Enache
Nominated, Festival Award
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Best Director of A Foreign Language Feature Film
Toma Enache
Nominated, Festival Award
Best Costume Design Diana Samuila
Nominated, Festival Award
Best Hair, Make-up, and Body Design
Florina Marcuta (makeup artist)

Florence Film Awards 2019
Won, Florence Film Award
Best Director Feature Film
Toma Enache
Won, Honorable Mention
Make-up
Florina Marcuta
Won, Florence Film Award
Best Production Design
Medeea Enciul
Gold Movie Awards 2019
Nominated, Best of the Year Award
Best Foreign Language Feature film
IPIFF - Independent Producers Indie Film Festival 2019 (Romania)
Â Won, IPIFF Trophy
Best Feature Film
Toronto International Film and Video Awards 2019
Nominated, TIFA Award
Best Feature Film Mid Budget
UCIN Awards (Romania), 5 nominations:
Special Jury Award
Best Screenplay
Best Lead Actor
Best Editing
Best Makeup
Won, UCIN Special Mention - Diploma of Excellence
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Fii conectat cu FAMOST, or iunde te-ai afla!



facebook.com/famost.ro



instagram.com/famostmag



twitter.com/famost_ro

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!

Splendida

RUJUL
rosu

Make-up&Text : D I A N A P A V E L
Aranjament floral : A V A N T G A R D E N
Model : R O X A N A Z .
Concept&Foto : F A M O S T
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Rujul rosu reprezinta unul dintre
cele mai populare instrumente de
infrumusetare pentru femei. A
rezistat in timp, s-a diversificat prin
multitudinea nuantelor de rosu
abordate si prin calitatea oferita,
imbunatatita de la an la an, gratie
evolutiei cercetarilor, a interesului
tot mai crescut in privinta
industriei beauty, alimentat de
dorinta femeii de a fi cat mai
frumoasa.
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Se spune ca daca nu ai multe
alternative de imbracat sau de
infrumusetare, sau pur si simplu nu
iti permite timpul sa te aranjezi,
te dai cu ruj rosu si problema e
rezolvata. Un lucru discutabil, la
fel ca si afirmatia ca “rujul rosu se
potriveste oricui”. Aceasta ultima
afirmatie poate era valabila cu multi
ani in urma cand industria beauty
nu era la nivelul actual si cand
infrumusetarea se limita doar la un
ruj rosu si contur cu negru, sau alte
nuante elementare.

112

www.famost.ro noiembrie 2020

Astazi in schimb, cand arunci o
privire - fie ea si superficiala - a
ceea ce inseamna evolutia acestei
industrii de infrumusetare, nu mai
poti afirma acelasi lucru. Asta ca sa
nu mai vorbim ca o femeie care se
respecta, tine cont de vestimentatie,
tonul pielii, locul unde merge
(serviciu, intalnire, club) inainte
de a “imbraca” un ruj. Si da, rujul
rosu poate fi o salvare daca nu esti
o femeie pretentioasa, daca nu te
intereseaza parerea celor din jur sau
pur si simplu nu iti pasa: te porti cum
vrei si cum apuci!
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In alta ordine de idei, daca te hotarasti sa folosesti rujul rosu, trebuie sa tii cont de
anumite aspecte, unele mentionate in randurile anterioare, iar daca rujul rosu este
unul profund, trebuie sa fii si mai atenta. O astfel de nuanta este destul de puternica
si nu are nevoie de extramachiaj, o combinatie intre ruj si creionul negru fiind
suficienta. Si poti accentua nuantele acestui mix cu un accesoriu natural si simplu,
sau poti merge pe bijuterii care “rup” aceasta formula puternica prin introducerea
unei pete de culori mai calde sau neutre, imblanzind aspectul puternic si sofisticat.
Totul depinde de crearea unei armonii si ce vrei tu sa transmiti, doar ca, trebuie sa
retii ca o astfel de nuanta puternica NU ESTE PENTRU ORICINE!
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Succes in alegerea rujului rosu perfect
pentru tine, iar daca ai intrebari sau
vrei sa inveti despre cum sa folosesti
corect nuantele rujului, nu ezita sa ma
contactezi!

Diana Pavel
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HALLOWEEN NAILS
Concept & Text & Unghii : Monica Dragan / Make-up : Diana Pavel / Hairstyle : Joes Hairstylist / Foto : Famost

d

e HALLOWEEN, toate femeile isi doresc sa impresioneze printr-un machiaj spectaculos sau un costum infricosator.
Insa, dincolo de aceste doua accesorii, nici modelul de pe unghii nu trebuie neglijat, pentru o aparitie impecabila.
Pentru a avea un LOOK complet de Halloween, detaliile fac diferenta! Daca esti o fire nonconformista, alege un model
de unghii care nu il poti purta zilnic, care sa fie cu totul unic si infricosator, cu o forma aparte!

FI I
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FE LUL TAU !
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a

m ales sa va arat ceva cu totul diferit, unghii cu lungimi extreme, forme ce nu pot fi purtate zilnic si nici facute mai
scurte. Forma la majoritatea unghiilor este denumita RAZOR, autorul formei fiind Kostka Bojana. Ce am ales sa
aplic pe unghii sunt picturi facute manual, iar pe degetul mijlociu, ca sa para mai interesant, am ales sa pun cateva pietre.
Pe fiecare parte a unghiei modelul difera pentru a-i da o complexitate, o unghie avand trei unghiuri diferite. Timpul de
executie a acestei picturi este de aproximativ 12 ore, iar in total, aceasta lucrare a fost realizata in 3 zile.
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d

upa cum v-am obisnuit, mie imi plac formele extreme, formele iesite din tipar! Ele ma ajuta sa evoluez in frumoasa
mea meserie si sa imi arat tenacitatea,

IA R

C U

ACE AS TA

LUC R A R E ,
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fara buze
sau culoare stearsa
Optiunea 2 in 1
Sunt pe piata produse care spun ca fac multe lucruri,
indeplinesc diverse sarcini, iar acesta chiar face ceea ce
promite: rezista la saruturi si mentine culoarea pentru un
timp indelungat pentru buze si obraji. Este o formula usoara,
curata si iti lasa o nuanta minimalista pe piele, aproape de
culoarea naturala, care intra frumos in piele. Benefit Love
Tint Lip & Cheek Stain (1)

(1)

(2)

Optiunea mata hidratanta
Daca nu esti o mare fana culori, ai posibilitatea sa alegi
intre 6 nuante de la nude, roz, pana la maro. O formula care
odata pusa, se transforma instantaneu aproape intr-o nuanta mata; in plus, formula
unica de ulei in apa iti ofera garantia pentru ore bune ca buzele nu se usuca. L’Oreal
Paris Rouge Signature Lightweight Matte Colored Ink in Armored (2)
Optiunea balsam
Te astepti ca atunci cand in nume scrie ‘extra’ intr-adevar sa vezi beneficii!
Balsamul Bobbi Brown este foarte hidratant si iti ofera o culoare plina dintr-o
singura miscare. Vei avea buze fericite, hidratate si care vor striga “Musca-ne” !
Bobbi Brown Extra Lip Tint in Bare Raspberry (3)
Optiunea tatuaj
Daca nu ai timp sa te dai cu ruj sau nu prea iti place dar este necesar, cu ajutorul
unei singure miscari poti sa te dai pe intreaga buza. Are o consistenta asemanatoare
gelului, ceea ce e perfect pentru imprastierea uniforma a culorii. Are extracte de
minerale si vitamine, care iti vor mentine gura hidratata si cu aspect de plinatate.
Etude House Dear Darling Water Gel Tint in RD308 (4)
Optiunea uleioasa
Uleiul si matul pot sta acum impreuna datorita noii formule bazate pe apa de
zmeura si aloe vera, oferind o culoare si care nici nu se simte pe buze. Aceasta
formula foarte rezistenta nu se sterge nici la saruturi si nici nu exista pericolul de
estompare. Mai mult, iti poti “regla“ intensitatea culorii cu fiecare strat aplicat.
Clarins Water Lip Stain in Rose Water (5)
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(3)
(4)

(5)

GEN E NO I FAL SE
CITESTE
URMATOARELE,
INAINTE DE A-TI
CUMPARA O
NOUA PERECHE
DE GENE!

Designed by master1305

Ce ti se potriveste
Daca esti persoana care iubeste un LOOK no make-up make-up, mergi pe
benzile translucide. Iti vor oferi un aspect natural “fara efort” cu noile gene,
exact ceea ce iti doresti. Daca gasesti si lungimea care sa ti se potriveasca e
si mai bine!
Inaltimea buna
Cauta gene false care se termina putin mai jos de arcada si daca gasesti
genele perfecte, nu te vor atinge cand ochii sunt perfect deschisi. Chiar daca
ar cam trebui sa ghicesti lungimea ideala pentru tine, nu trebuie sa ai niciun
stres, pentru ca la urmatoarea achizitionare, vei sti exact ce ai nevoie!

Un stil reutilizabil
Benzile de calitate pot fi purtate de multe ori, daca le dai o reimprospatare. Pune intr-un recipient de mici
dimensiuni o cantitate micuta de demachiant si adauga genele pentru a se inmuia! Odata ce lipciul se dizolva,
sterge-le usor cu un servetel de hartie si ... cam atat; te pregatesti pentru urmatoarea (re)folosire.
Conform abilitatilor tale
Genele vin de cele mai multe ori tinute circular sau o banda subtire. Cele din prima categorie se pot rasuci
cand le aplici, facandu-ti aceasta misiune destul de dificila, cea mai buna solutie fiind folosirea pensetelor.
Versiunile cu banda sunt aparent simplu de aplicat, dar a le intinde pe linia genelor poate fi adevarata provocare.
Multiplele lungimi
Din momentul in care LOOK-ul este unul personalizat, poti amesteca si incerca diversele lungimi ale
fiecarui brand, pana cand gasesti ceea ce ti se potriveste. Iar daca sunt refolosibile si ai grija de ele si din punct
de vedere al pastrarii, ingrijirii si igienei, poti astazi sa ai un LOOK mai cuminte, in timp ce maine poti sa
scoti in evidenta femeia sexi.
Volum
Trebuie sa stii ca lungimea genelor nu este echivalentul unui aspect cu volum mare. Gene scurte dar ciufulite
si dese asezate de-a lungul liniei genelor, iti ofera un aspect mult mai natural daca vrei volum, pentru ca adaugi
ceva extra la ceea ce ai deja.
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La limita dintre cabinetul cosmetic si

cabinetul medicului estetician!
Material realizat de A D R I A N A I V A N

p

entru ca traim in secolul vitezei si pentru ca stilul nostru de viata este unul alert, organismul nu mai
face fata, nu mai sintetizeaza cele necesare stralucirii si hidratarii pielii noastre. Iar acest lucru din
nefericire, incepe si este vizibil de la varste destul de precoce, adica 23-24 de ani!

De aici si dorinta de a repara problemele ridurilor, a pielii flasca, la fel de repede precum au aparut!
Astazi, exista proceduri NON invazive care repara problemele ridurilor si anume substante de umplere,
precum acidul hialuronic - cunoscute comercial sub numele de Juvederm, Revolax, MyLips, Hyalax, JPX,
Dermafill, ce sunt de fapt compuse din acid hialuronic - o substanta 100% naturala in organismul uman, care
hidrateaza si adauga volum pielii.
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Introducerea fillerelor de umplere in
tesutul pielii este o procedura minim
invaziva sau non invaziva pentru:
 buzele pline
 netezirea ridurilor
 umplerea pliurilor si ridicarea printrun conturing la nivelul initial - de exemplu:
obraji obositi
 remodelare forma nas

Aici apare granita de care
vorbeam! Aceste inbunatatiri ale
aspectului la nivelul fetei se pot
realiza de catre un cosmetician
cu o vechime vasta in domeniu si
actualizat cu specializari necesare
pentru injectarile NON invazive!

O ALTA PROCEDURA
NON INVAZIVA
LA INDEMANA
COSMETICENELOR
ESTE
MICRONEEDLING-UL!

Hialuron pen este dispozitivul
la
indemana
cosmeticenelor
acreditate, care este in totalitate
nedureros si care nu foloseste ac,
dar care are eficacitate 100%.

Mezoterapia Microneedling este o procedura cosmetica inovatoare care foloseste un dispozitiv, denumit
derma pen, mezo pen sau alte denumiri similare, dispozitiv caruia i se ataseaza un sistem de ace mici,
necesare pentru a crea o multitudine de microcanale de absorbtie avansata pentru serurile concentrate
folosite in acest tratament.
Intepaturile realizate pentru crearea microcanalelor sunt catalogate drept micro-vatamari la nivelul pielii,
lucru ce stimuleaza celulele pielii pentru procesul de vindecare si productia suplimentara de colagen, atat de
necesar sanatatii pielii.
In acest fel, mezoterapia cu microace promoveaza o piele mai neteda, mai moale si mai tanara! Procedeul
se realizeaza de asemenea in cabinetele medicilor dermatologi cu o singura diferenta: adancimea cu care se
lucreaza este de 3,5 mm in loc de 2,5mm, profunzime permisa in cabinetele cosmetice!
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Cum
ne
reparam
pielea
I

ndiferent ce ai facut afara cand vremea era
calda, fie ca ai mers pur si simplu, ai facut
antrenamente sub cerul liber sau pur si simplu teai bucurat de vremea frumoasa, razele solare ti-au
afectat pielea intr-o mai mare sau mica masura,
totul depinzand de cat de bine te-ai protejat, care
este nivelul de sensibilitate al pielii, samd.
Cand vorbim de piele de vara, gandul ni se duce
la o piele proaspata si ferma, cu pori aproape
invizibili si o stralucire sanatoasa. Doar ca, in
realitate, lucrurile stau altfel. Anotimpul in care
caldura atinge cote maxime, aduce in plus multi
daunatori tenului tau, crescand in acest fel riscul de
“photodamage” - modificari ale pielii cauzate de
expunerea la razele solare, pana la pigmentarea
aparuta oarecum peste noapte, cauzata de
activitatea melanocitelor. Partea buna este aceea
ca expertii nu stau degeaba si pot oferi solutii
pentru ca pielea ta sa isi recastige stralucirea si
aspectul sanatos.
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PREGATIRE PIELE
Multe persoane consuma alcool din diverse motive,
doar ca, conform statisticilor, in perioada pandemiei
cantitatea a crescut, acest lucru intamplandu-se
inaintea redeschiderii barurilor. Dar, din ce stii si tu,
alcoolul nu este bun pentru piele; “interzice” accesul
vitaminei A catre piele, neexistand astfel absorbtia
acesteia prin accelerarea defalcarii si reducerea ei la
depozitare. Astfel, eroul pielii nu isi mai face efectul
devenind neputincios, noile celule rezultate in urma
ciclului de reintinerire a pielii fiind in cantitate mica, de
aici si un efect mat si nesanatos al pielii.
Iar daca crezi ca a consuma diverse cocktailuri este
mai ok avand sucuri sanatoase din fructe, expertii
avertizeaza ca se poate accelera imbatranirea pielii
datorita procesului cunoscut ca glicatie. Glucoza se
ataseaza de proteinele vitale, formand noi vitamine
cunoscute ca radicali liberi, ce dauneaza colagenului
si elastinei, ducand in final la o imbatranire prematura
a pielii.
Conform unui studiu aparut in British Journal Of
Dermatology, aceste efecte cresc la varsta de 35 de
ani si continua rapid pe masura trecerii timpului. Dar,
cel mai rau lucru pe care il poate face alcoolul este
cu siguranta deshidratarea, fiind un diuretic temporar.
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Aceasta are drept consecinta uscarea celulelor pielii,
ducand la inflamatie si mai multe linii vizibile pe ten;
daca nu este suficient acest lucru, trebuie sa stii ca
alcoolul creste riscul arsurilor de soare. Cum? Alcoolul
scade concentratia oxidantilor din piele, ei fiind mai
putin capabili sa lupte impotriva radicalilor liberi ai
razelor solare.
Acizii si avocado - salvatorii pielii
Din moment ce alcoolul decelereaza reintinerirea
celulelor pielii, trebuie sa cauti produse care lucreaza
pentru a-ti lumina tenul. Acizii indeparteaza usor
celulele moarte de pe piele, lucreaza rapid, oferinduti rezultate vizibile chiar si peste o noapte. DCL
Multi Action Penta Peel contin acizi mandelici,
lactici, salicilici, fitici, care lucreaza impreuna pentru
luminarea pielii. Este important sa lucrezi si din
interior, consumand alimente ca avocado, frunze verzi,
ardei, afine, cu scopul de a reduce inflamatia pielii.
Si aplicand vitamine topic, functioneaza foarte bine.
Fresh Vitamin Nectar Glow Juice Antioxidant Face
Serum iti ofera vitaminele C, E, B5, dandu-le celulelor
pielii o doza dubla de lucruri bune pentru piele prin
intermediul hidratarii si antioxidantilor, eliminand
aspectul de piele plictisitoare si fara viata, aducand-o
la starea sanatoasa intiala.
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HIPERPIGMENTAREA
Daca te trezesti cu pete intunecate peste noapte
sigur este hiperpigmentare, rezultat al excesului de
melanina, pigmentul care da culoarea pielii, a parului,
a ochilor si care este produs in piele, un motiv destul de
des pentru care pacientii vin la dermatalog.
Trebuie stiut ca exista mai multe tipuri de
hiperpigmentare, doar ca doua se evidentiaza in mod
deosebit si asta datorita faptului ca apar ca urmare a
luminii soarelui. Lentigoo aka pistruii sau petele solare
apar aleatoriu pe chip si alte parti ale corpului care
sunt expuse luminii solare mai mult, iar partea si mai
neplacuta este aceea ca acele parti pot dezvolta riduri
sau linii, care urmare a photodamage-ului. Melasma
este al doilea tip si se prezinta ca pete deschise pana
la inchise pe frunte, barbie, obraji, partea superioara
a buzei. Are legatura cu schimbarile hormonale
(sarcina si menopauza) si poate fi si o consecinta
a introducerii hormonilor sintetici prin intermediul
pilulei contraceptive, iar expunerea la soare amplifica
acest proces prin trimiterea melanocitelor, celulele
responsabile pentru crearea melaminei. Cand razele
UV ating pielea, melanocitele produc pigmenti pentru
a se proteja de daune, facand din aceasta una din cele
mai mari ingrijorari ale femeilor in privinta aspectului
pielii.

vreo imbunatatire si vrei sa scapi de pete, se pare ca
ajuta si tehnicile de relaxare. Explicatia? Melasma
poate fi un bun indicator al stresului sau a tulburarilor
tiroidiene, adaugarea exercitiilor de respiratie si a
automasajului in rutina zilnica putand ajuta, la fel cum
si o vizita la medic este indicata, pentru a vedea cum
stai cu glanda tiroida. Iar prevenirea este mereu mai
buna decat vindecarea.
Produsele de curatat care contin parfumuri sau lauritsulfat de sodiu, afecteaza pielea intr-o mare masura
si permite bacteriilor rele sa infloreasca si nivelurilor
naturale de ulei sa fluctueze, ceea ce slabeste bariera
pielii si o face susceptibila pigmentarii.
In schimb, ingrijirea pielii o poti face cu ceramide.
Acestea sigileaza golurile dintre celulele pielii si
pastreaza umezeala vitala, blocata. F-Balm Electrolyte
Waterfacial de la Drunk Elephant contine 5 tipuri de
ceramide pentru reintarirea barierei tale. A avea SPF
zilnic iarasi reprezinta o buna optiune, iar pentru o si
mai buna protectia si corectare, incearca Skinceuticals
Brightening UV Defense SPF30. Greutatea redusa a
fluidului uniformizeaza tonul pielii si absoarbe razele
UV inainte de a patrunde in piele. Ochelarii de soare
nu trebuie lasati deoparte indiferent de anotimp,
melancocitele fiind de asemenea in spatele ochilor,
protejandu-i.

Vitamina C si ceramidele - salvatorii pielii
Daca nu esti sigura de tipul de pigmentare pe care
o ai, a merge la un specialist este cel mai bun lucru si
te scuteste de risipirea banilor pe produse care nu vor
functiona asa cum trebuie si chiar ar putea amplifica
aceasta problema avand ingredientele nepotrivite.
Pentru hiperpigmentarea produsa de soare,
vitamina C este cea mai buna varianta, ea ajutand la
inhibarea enzimei tirozinaza, ce incurajeaza productia
de melanina, majoritatea specialistilor fiind de acord
ca aceasta vitamina previne hiperpigmentarea sa
devina o problema si mai grava. Clinical Grade IPL
Dark Spot Correcting Serum de la Dr Dennis Gross
are 10 procente vitamina C, alaturi de acid kojic si
acid lactic, impreuna lucrand pentru indepartarea
suprapigmentarii celulelor de suprafata. Nu trebuie
sa te astepti la minuni peste noapte, dar anumite
imbunatatiri majore apar undeva dupa 6 saptamani,
ceea ce coincide intr-o oarecare masura cu ciclul de
schimbare a celulelor pielii. Daca nu ai rabdare,
tratamentele ciclice cu laser functioneaza instantaneu
prin spargerea pigmentului care este absorbit in piele.
Conform anumitor specialisti, laserele distrug epiderma,
asta daca sunt folosite in mod constant. Daca nu vezi

PIELEA ARSA
Aerul umed din timpul lunilor calde are un efect
de hidratare asupra dermei, in timp ce razele soarelui
poate deshidrata pielea, aceasta pierzand fluidele si
sarea prin transpiratie. Soarele reduce de asemenea
capacitatea pielii de a retine apa prin reducerea
nivelurilor de ulei dintre celulele de pe stratul superior
al pielii.
Spre deosebire de pielea uscata care nu are mai
deloc ulei, pielea deshidratata nu mai are apa. Si
este important sa cunosti aceasta diferenta atunci
cand alegi cremele, alegerea nepotrivita putand duce
aparitia acneei, mai ales cand supraincarci pielea cu
ulei cand ea are nevoie de apa. Iar semnele care arata
o piele deshidratata sunt un aspect mat si linii fine, mai
proeminente ca de obicei.
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Apa si pepenii - salvatorii pielii
Asa cum si hainele tale par mai luminoase si mai
aerisite pe timpul verii, asa ar trebui sa fie si rutina
de ingrijire a pielii. Daca aplici strat dupa strat si/
sau groase iti pot face pielea lenesa, hidratarea in
exces trimitand un semnal catre rezervoarele de apa
sa opreasca productia. Pielea apoi devine lipsita de
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vigoare, mata, ceea ce te va determina sa folosesti
creme mai hidratante, fapt ce va agrava problema.
Scopul este sa-i oferi pielii instrumentele necesare sa-si
faca singura treaba. Cauta creme usoare sau spray-uri
pentru a-ti pulveriza tenul pe parcursul zilei. Acestea
functioneaza in asa fel incat iti ofera putina hidratare,
astfel ca nu va trebui sa supraincarci pielea si sa ai
ulei in exces.
Saint Iris Adriatica Vitality Spritz amesteca
proteinele din alge marine stimuland productia de
colagen, rodie pentru hidratare si acid hialuronic, care
actioneaza ca un burete, tragand apa din aer in piele.
In plus pe langa aceasta, ai grija sa bei cei doi litri de
apa si sa mananci alimente bogate in apa, precum
mere, afine, morcovi, pepene verde. Apa se afla in
structura acestora si este eliberata gradual in celule.

ATHLETIC COOL
DOWN PURIFYING
GEL CLEANSER

BRIGHTENING UV
DEFENSE SPF30
SKINCEUTICALS

TRANSPIRATIA
Daca faci antrenament acasa, cu siguranta ai
devenit un specialist avand in vedere perioada trecuta!
Dar, indiferent ca faci antrenamente acasa sau la sala,
daca trebuie sa iesi undeva sau mergi la munca, trebuie
sa ajungi inainte de toate, la dus. Exercitiile fizice cresc
fluxul sanguin din piele, ceea ce ajuta la furnizarea
unui mediu bogat in oxigen, pentru pastrarea pielii in
stare buna. Doar ca, dupa ce ai terminat miscarea,
incepi sa te racesti si transpiratia se usuca. Ceea ce
a mai ramas este doar o pelicula subtire de reziduuri
din sare, apa, bacterii, un mediu nou, ideal dezvoltarii
bacteriilor naturale ale pielii pentru a se inmulti.
Daca intr-o prima faza acestea sunt inofensive, daca
ajung la foliculii din par, se ajunge la pete cauzate de
acnee. Daca faci antrenamente in aer liber si ai si SPF
inseamna ca stii sa ai grija de tine si cu toate acestea,
un exces de transpiratie si SPF poate duce la aparitia
acneei, mai ales daca nu te cureti imediat.
Blocarea bacteriilor - salvatorii pielii
Inainte de antrenament, este indicata aplicarea unei
creme hidratante pe baza de apa pe fata. Formulele
usoare hidrateaza pielea rapid, deoarece acestea nu
contin emolienti. Clarifying Oil-Free Water Gel de
la Murad distruge bacteriile pana la aparitia acneei
prin blocarea bacteriilor rele, pana la detectarea
lor, prevenind inmultirea. Este indicata folosirea unui
cleanser delicat dupa fiecare antrenament, Athletic
Cool Down Purifying Gel Cleanser indepartand usor
transpiratia si continand probiotice pentru sustinerea
florei microbiene, bacteria buna care intareste
barierele pielii si opreste acneea.

CLINICAL GRADE
IPL DARK SPOT
CORRECTING SERUM

FRESH VITAMIN NECTAR
GLOW JUICE ANTIOXIDANT
FACE SERUM

DLC MULTI ACTION PENTA PEEL

SAINT IRIS ADRIATICA
VITALITY SPRITZ

F BALM ELECTROLYTE
WATERFACIAL

CLARIFYING OIL FREE
WATER GEL
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RETINOLUL
PENTRU
INCEPATORI

RETINOLUL ESTE CUNOSCUT PENTRU EFECTELE BENEFICE
ASUPRA PIELII, UN PRODUS MINUNE CARE STERGE LINIILE
FINE, LUMINEAZA TENUL SI ELIMINA ACNEEA. DOAR CA NU
TOATE FEMEILE AU CURAJ SA IL INCERCE, DE ACEEA ESTE
BINE SA CITESTI URMATORUL GHID DE FOLOSIRE A ACESTUIA.

R

etinolul, derivat al vitaminei A, chiar face o calatorie in timp pentru piele, iar calitatile sale
merg mai departe, fiind o vedeta in industria beauty si responsabil cu solutionarea multor
probleme specifice. Linii fine, ten luminos, pori mai mici, toate isi gasesc solutionarea in
acest ingredient minune. Ideal pentru perioada post acneica, retinolul creste si grabeste procesul
natural de reinnoire a celulelor pielii, declansand productia de elastina si colagen si regland
nivelul uleiului pielii.
Dar ca in cazul multor produse, multe persoane nu stiu cum sa il foloseasca in mod corect si in
cazul multora, exista o perioada in care, dupa folosirea lui, pielea capata o culoare rosie si fulgi.
Un motiv suficient pentru ca multi utilizatori sa renunte inainte de a ajunge la rezultate bune.
NOTIUNI ELEMENTARE
In afara situatiei in care tratezi acneea, nu ar trebui sa incepi sa folosesti retinolul inainte de
30 de ani. Este crescuta productia de colagen si reduce defalcarea colagenului existent, al carui
nivel scade cu aproximativ 1% in fiecare an, dupa ce ai atins varsta de 25.
Exista si anumite persoane care trebuie sa evite retinolul, cei care sufera de eczeme, rozacee
sau in cazul in care femeia este insarcinata. Ar putea incerca sa inlocuiasca retinolul cu peptide
sau bakuchiol - un retinol alternativ pe baza de plante. Daca ai pielea foarte sensibila, poti
incepe a folosi retinol, dar cu o putere redusa, intre 0,01% si 0,03%; adauga incet in rutina ta si
vezi cum reactioneaza pielea!
CUM TREBUIE FOLOSIT
Retinolul este un fotosensibilizator, ceea ce inseamna ca poate provoca reactii cutanate
neplacute daca este aplicat inainte de expunerea la soare. Retinolul traditional poate fi inactivat
prin expunerea solara, reducandu-i-se eficacitatea, acesta fiind motivul pentru care este indicata
folosirea lui pe timp de noapte, iar ziua, neaparat folosite creme cu protectie solara.
In privinta rutinii de ingrijire a pielii este recomandata aplicarea unei cantitati de marimea
unui bob de mazare dupa curatare, dar inainte de crema hidratanta. Incepe prin utilizarea
acesteia timp de trei saptamani, de doua ori pe saptamana. Daca pielea reactioneaza bine,
treci la utilizarea acesteia de trei ori pe saptamana (noaptea) timp de trei saptamani. Nu ai nici
acum vreo problema? Mergi pe utilizarea retinolului in fiecare noapte!
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PIELEA SENSIBILA
In acest caz este indicata aplicarea retinolului dupa 20 de minute dupa hidratare, comparativ
cu situatia in care ai aplica direct pe piele dupa curatare. Trebuie sa cauti formule care contin si
niacinamida, Flawless Nightly Serum de la Dr. Sam fiind o buna optiune. Niacinamida creste
productia ceramidelor, care ajuta pielea la retinerea umezelii si sustine functia de bariera a dermei,
facandu-ti pielea adaptabila retinoizilor. Acesti pasi ajuta la prevenirea descuamarii,
un efect secundar comun de utilizare a retinolului.
Din momentul in care ai o baza, trebuie sa continui. Introdu in rutina ta un
ingredient activ la o anumita perioada pentru a gestiona mai usor aceasta situatie
si a reduce riscul iritatiei. Aici poti include tonere acide, care nu sunt chiar necesare
atat timp cat retinolul netezeste, lumineaza si reduce liniile fine. In schimb, poti
merge pe un demachiant bland, o crema hidratanta calmanta, un ser antioxidant
cu vitamina C cu protectie solara, schimbandu-le pe ultimele doua cu retinolul pe
timp de noapte.

RETINOIDUL ESTE TERMENUL PENTRU VITAMINA A SUB TOATE
FORMELE EI. IATA IN CONTINUARE DIFERITE TIPURI, DE LA CELE MAI
BLANDE PANA LA CELE CARE REPREZINTA O FORTA!
 Esteri de retinili
Acestia sunt cei mai blanzi retinoizi, ideali pentru cei care sunt la inceputul folosirii
tratamentului anti-imbatranire si/ sau au pielea senibila. Cauta pe etichete palmitat de retinil,
acetat de retinil si retinil linoleat!
 Retinoil retinoat
Acesta este considerat noua generatie de retinol, oferind aceleasi beneficii ca si formulele
prescrise mai puternice, dar este mai putin sensibilizant pe masura ce se transforma in acid
retinoic la o rata mai lenta pe piele. Pretul este cam mare, dar se merita.
 Bakuchiol
Nu este un retinoid, dar este alternativa naturala a retinolului. Un ingredient pe baza de
plante, functioneaza exact ca un retinol, dar cu mai putine efecte secundare iritante.
 Retinolul
Poate fi gasit in multe creme si seruri anti-imbatranire si spre deosebire de formulele
anterioare mai blande, retinolul trebuie sa fie convertit doar o data de receptori in piele,
acesta fiind motivul pentru care functioneaza mult mai rapid.
 Retinaldehida
Conform expertilor, aceasta functioneaza de 11 ori mai repede comparativ cu retinolul,
acest fapt datorandu-se faptului ca se transforma in acid retinoic mult mai repede, adica vei
vedea rezultatele mai repede decat in cazul retinolului.
 Adapalene
Acesta este prezis mai ales in tratarea acneei si este disponibil prin intermediul unor
anumite produse daca faci o consultatie, dar este recomandabil sa vorbesti cu medicul de
familie inainte de toate.
 Tretinoina sau acidul retinoic
Cel mai probabil ai auzit de ea ca acid retinoic, forma activa a vitaminei A, cea mai buna
in combaterea imbatranirii si acneei, destul de puternica pentru a fi utilizata doar conform
prescrierii.
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SI PENTRU CA ACUM AI INFORMATIILE ESENTIALE DESPRE VITAMINA A,
POTI GASI FORMULA PENTRU O PIELE RADIANTA SI SANATOASA.

IMBATRANESC

PUNCTE NEGRE, ALBE,
ACNEE ...
imi

vad linii fine ... destul de
multe

porii mei sunt mari, iar
tenul arata foarte rau

ELEQURA RADIANCE
ACCELERATOR SERUM.
Urmele
intunecate
si
cicatricile acneice ar trebui
sa dispara cu ajutorul
acestui ser puternic. Are
0.25% retinol, vitamina
C, acid hialuronic si
niacinamida, ceea ce iti va
face o piele radianta, incat
nici nu vei mai folosi filtrele
de pe telefon!

OLAY
REGENERIST
RETINOL 24 NIGHT
MOISTURISER
este
pentru cele care nu au
incercat niciodata retinol.
Aplica-l inainte de culcare
si te va ajuta reduci liniile
de pe chip, datorita
mixului dintre retinol si
retinil propionat, o formula
blanda de retinol.

MEDIK8 R-RETINOATE
YOUTH
ACTIVATING
CREAM DAY & NIGHT
este cumva mai scump,
dar, acest produs este
ideal daca iti doresti sa
integrezi retinolul in rutina
de ingrijire. Contine retinoil
retinoat care a fuzionat
cu retinol si acid retinoic,
creand o formula puternica
in lupta impotriva leziunilor
pielii, a aspectului mat si a
porilor mari.

hiperpigmentarea
cuprinde tot tenul

Ai fost vreodata la un
dermatolog?
Da, dar petele au revenit
dermatica.co.uk este un
site care ofera o reteta
personalizata
pentru
ingrijirea
pielii
prin
intermediule echipei de
dermatologi. Ce ai de
facut? Sa completezi un
formular online, iar ei vor
decide ce tratament este
eficient pentru tine.
Nu si nu stiu ce as putea
face
Daca acneea interfereaza
cu viata ta, stabileste o
intalnire cu medicul de
familie, care te poate
indruma ulterior catre un
dermatolog pentru un
ajutor suplimentar. Iar daca
nu doresti intermediar,
fa-ti
o
programare
directa la un dermatolog,
dar dupa ce ai facut o
cercetare
amanuntita
a
profesionalismului
acestuia.
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PASI CATRE O MESERIE
CE A DEVENIT PASIUNE
text : Roxana Tomescu / locatie : Visage Clinique / foto : Famost

i

nteresul meu pentru dermopigmentare nu a aparut intamplator. Atrasa de tot ce este frumos si
de imbunatatirile pe care simteam ca le pot aduce, in urma cu aproximativ 10 ani am absolvit
cursuri acreditate pentru specializarea de cosmeticiana si make up artist. Schimbarile in bine pe care
reuseam sa le obtin pentru clientele mele prin tehnica de stilizare a sprancenelor si make up erau limitate si
de scurta durata. Intalneam des situatii in care pensatul excesiv sau asimetriile sprancenelor nu avantajau
aspectul clientelor mele si le recomandam sa apeleze la tatuajul cosmetic. Imi spuneau ca nu au incredere
sa se lase pe mainile tehnicienilor de atunci.
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Transformarile pe care le pot realiza cu
ajutorul tehnicilor de dermopigmentare nu
doar imbunatatesc aspectul fizic, au si un
impact de natura psihologica.

133

www.famost.ro noiembrie 2020

Splendida

Acord multa atentie
clientelor mele si le ofer toate
informatiile detaliate depre

inceputuri

Acest lucru
mi-a atras atentia si
am inceput sa ma documentez despre
acest domeniu. Descopeream astfel,
ce inseamna dermopigmentarea. Am
fost fascinata! Si doar dupa un an de
profesare in cosmetica decid ca in 2012 sa
particip la primul curs de specializare ca
dermopigmentist. A fost dragoste la prima
vedere!

invatare continua

In perioada aceea am avut ocazia
sa ma pregatesc cu specialisti precum
Elena Copaceanu si Anca Alexandra
Higiu. Binenteles ca am urmat nu doar
un curs de baza; imi doresc constant
performanta. De-a lungul anilor am
participat la multiple Masterslass-uri
pe diferite teme din dermopigmentare.
Urmatorul Masterclass va fi chiar in luna
noiembrie de pe 15 pana pe 19, zile in care
voi obtine cele mai noi informatii despre
corectia tatuajelor.

responsabilitate

procedura ce urmeaza.

Meseria de dermopigmentist este o arta
iar tehnicienii isi asuma o responsabilitate
foarte mare in ceea ce priveste rezultatul
si impactul acestuia asupra clientei. Si
pentru ca am inteles acest lucru, au urmat
nenumarate ore de practica si executie pe
piele artificiala, necesare in dobandirea
preciziei si sigurantei din timpul executiei
tuturor tehnicilor de dermopigmentare.

pasiune

Imi amintesc ca in primul an ca
dermopigmentist, visam in fiecare seara
cum tatuez sprancene. Era ca o continuare
a activitatii mele intense din timpul zilei.
Inca
de
atunci,
machiajul
semipermanent castiga popularitate de la
o luna la alta si a depasit statutul de trend
trecator sau moft, devenind un serviciu ce
nu trebuie sa lipseasca din oferta niciunui
salon. In prezent, tatuajul cosmetic
se numara printre cele mai solicitate
proceduri din industria frumusetii.
Transformarile pe care le pot realiza cu ajutorul tehnicilor de dermopigmentare nu doar imbunatatesc aspectul fizic, au
si un impact de natura psihologica. Prin redesenarea sprancenelor, a conturului ochilor sau a buzelor, reusesc sa obtin si o
transformare de spirit, o inbunatatire a starii de bine a clientei mele.
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Meseria mea este fascinanta
si ma provoaca permanent sa

tehnica

Dupa atatia ani in acest domeniu,
recunosc ca cel mai mult imi place sa
lucrez sprancenele. Sunt fascinata de
imbunatatirile pe care le obtin doar prin
atingerea simetriei perfecte si a volumetriei
acestora. Dovada reusitelor mele sunt
zambetele fiecarei cliente care a trecut prin
aceasta transformare impreuna cu mine.
Tehnica mea preferata este cea fir cu fir sau
tehnica hybrid. Personal, consider ca doar
prin aceste tehnici se obtine o imitatie care
se apropie cel mai mult de o spranceana
naturala.

produse folosite

Talentul si experienta tehnicianului sunt
esentiale si determina obtinerea unor
sprancene fabuloase. Insa rezistenta
in timp sub influenta
factorilor interni si externi
este
datorat
calitatii
pigmentului introdus in
piele. Am ales sa lucrez
cu ArtLiner. Este singurul
pigment care mi-a dovedit
stabilitate in timp si care
prezinta o paleta foarte larga de nuante.

atentie la detalii

ma autodepasesc.

Acord multa atentie clientelor mele si
le ofer toate informatiile detaliate depre
procedura ce urmeaza. Este foarte
important sa descopar si care sunt asteptarile
si dorintele lor. Rezultatele de un real succes
sunt cele in urma unui diagnostic corect:
alegerea potrivita a formei sprancenelor
care se incadreaza in coordonatele date
de proportiile fetei, intensitatea si nuanta
pigmentului, tipul de ac sau blade cu care
vom trasa firele. Nu in ultimul rand, se tine
cont de personalitatea clientei.
Meseria mea este fascinanta si ma
provoaca permanent sa ma autodepasesc.
Implinirea mea profesionala sunt reusitele
din acest domeniu in care pot sa enumar
sute de cliente fericite.
Eu sunt R o x a n a To m e s c u , dermopigmentist ... iar daca serviciile mele iti pot fi de folos, trebuie sa stii ca
V I S A G E C L I N I Q U E este locul in care ne putem intalni.
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Ingrijirea
la comun
Cu produsele de ingrijire a pielii pentru ambele sexe in ascensiune,
au nevoie femeile si barbatii de produse diferite?

F

emeile fac incursiuni in dulapurile
barbatilor pentru haine, in timp
ce barbatii le folosesc cremele de
ingrijire. De la purtarea blugilor largi si a
blazerelor supradimensionate de femei, pana
la ascunderea cremei preferate intr-un loc
de negasit datorita curiozitatii barbatilor,
societatea evolueaza intr-un mod in care
nu l-am fi putut anticipa cu ceva ani in
urma. Si conform unui studiu apartinand
Euromonitor International se pare ca
produsele de ingrijire a pielii pentru barbati
vor creste cu aproximativ 25 de procente in
urmatorii 5 ani. Daca pe sertare se gaseau
mai demult produse de baza ca deodorant,
sapun, gel de dus, iata ca acum avem seruri,
creme hidratante, balsamuri de buze, uleiuri
pentru barba, iar lista poate continua. Acum,
barbatii nu mai fura de la prietene sau sotii,
isi cumpara doar pentru ei, dar se pune
problema: pot sa imprumute de la ele? Exista
diferente semnificative intre pielea feminina si
cea masculina?
Raspunsul, conform specialistilor, este
si DA si NU ... Barbat sau femeie, avem
aceleasi componente: glande uleioase, foliculi
de par, derma, epiderma, colagen, elastina,
dar, analizand la microscop, exista anumite

diferente cheie. Inainte de toate, barbatii
au mai multe glande sebacee, ceea ce le face
pielea mai grasa, implicit au sanse mai mici
ca ridurile sa apara mai devreme pe masura ce
imbatranesc. Apoi, densitatea colagenului este
mai mare, molecula proteica ce actioneaza ca
o schela, ajutand la mentinerea pielii intinse.
Hormonii nostri afecteaza comportamentul
pielii diferit, un alt lucru in plus, in timp ce
femeile pot fi predispuse la aparitia acneei.
Barbatii au si ei fluctuatii, dar exista un declin
gradual al testosteronului comparativ cu
ciclurile menstruale la femei care se manifesta
la extreme.
Pentru persoanele trans care ar putea fi
supuse terapiei de substitutie hormonala, tipul
de piele si problemele pielii si se pot schimba.
Pentru barbatii trans, nivelurile ridicate de
testosteron pot cauza o crestere in productia
de sebum, acnee si pigmentare, in timp ce
femeile trans pot experimenta pielea uscata,
roseata si melasma. Indiferent de situatie, cea
mai indicata este abordarea personalizata a
ingrijirii si sanatatii pielii.
Dar, pentru ca pielea este diferita, asta nu
inseamna ca oamenii nu pot folosi aceleasi
resurse; fluiditatea produsului trebuie adaptata
astfel incat sa poata accesa pielea.
Designed by pressfoto
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Procentajul unui ingredient activ are de
asemenea o importanta mare. Se poate folosi
acid glicolic mai mult in cazul barbatilor,
deoarece exista tendinta de avea mai multe
celule moarte ale pielii cand nu te barbieresti.
Tendintele in domeniul beauty se
indreapta catre noi produse care se adreseaza
atat femeilor cat si barbatilor, mai ales ca
diversitatea de gen mult vizibila, consumatorii
incepand sa se indeparteze de stereotipurile
traditionale. Adaugarea optiunilor neutre in
functie de gen incalca restrictiile de frumusete
si indiferent de produsele folosite, principiile
de baza ale ingrijirii a pielii sunt la fel. Fiecare

avem nevoie de produse de curatare, fiecare
avem nevoie de produse de protectie solara si
am putea beneficia cu totii de beneficiile antiimbatranire ale retinolului.
In anumite cazuri, companiile aud de la
clientii barbati care au incercat produsele
partenerului cautand echivalentul, multi
avand impresia ca produsele destinate
femeilor sunt mai eficiente. Cu siguranta
viitorul pielii nu va implica imprumuturi intre
ingrediente pentru realizarea produselor, ci
vor exista rutine de ingrijire personalizate
nevoilor unice, concentrandu-se pe aspecte ca
piele, etnie, stadiul vietii si nu genul.

Toate lumea vrea produse de ingrijire a pielii care functioneaza, iar
urmatoarele produse reprezinta o imbunatatire instantanee a oricarei
rutine de ingrijire a pielii.

L’OREAL PARIS
REVITALIFT 10%
PURE GLYCOLIC
ACID SERUM
AESOP
SEEKING
SILENCE
FACIAL
HYDRATOR

SCHAF AGE
REPAIR CREAM
AESOP
SEEKING
SILENCE
FACIAL
HYDRATOR
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NGS
EVERYTHING
CLEANSER

U
AR TREBUI
SA FIM
INGRIJORATI
DE
POLUAREA
INTERIOARA?

ltima perioada, ultimele luni mai bine
spus, s-a petrecut mult timp in interior
si dupa acest timp, e normal sa iti pui intrebari
legate de sanatatea ta sau poate chiar si de
ten. Si poluarea interioara poate fi un dusman
al tenului, Environmental Protection
Agency estimand ca aerul din interior poate
fi de 2 pana la 5 ori mai poluat decat aerul
de afara. Partea buna este aceea ca, luand
masurile necesare pentru protectia pielii, fie
ca vorbim de masuri elementare de protectie
sau folosirea unor anumite produse, poti evita
astfel de probleme.
Daca te intrebi de unde vine aceasta
poluare interioara, trebuie inainte de toate
sa iti schimbi punctul de vedere in privinta
poluarii. Pentru ca, in general, ne gandim
la poluare la aerul cu care intram in contact
afara in mediul inconjurator, dar cel din urma
include si spatiile interioare. De asemenea,
se spune ca razele UV isi fac loc si in casa,
mai ales daca stai langa o fereastra, asta pe
langa expunerea prelungita la lumina albastra
de la dispozitivele actuale, emisii ce intra
in piele, accelerand probleme ca inflamatia
sau pigmentarea. Apoi mai exista compusii
volatili care intra in casa prin intermediul
produselor de curatare si a odorizantelor
de orice natura, ei ramanand in aer si
avand puterea de a trece de bariera pielii,
facand-o mai susceptibila radicalilor liberi.
Formaldehida este o substanta care se gaseste
in mobilier si tesaturi, la fel ca dioxidul de
carbon care este eliberat de diverse cazane
si plite. Chiar si lumanarile de orice fel pot
afecta pielea facand-o mai sensibila prin
perturbarea barierei de protectie a pielii. Si
toate aceste lucruri normale care se gasesc
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in aproape orice casa pot deveni per total o
problema.
Locuitorii din mediul urban si in mod
deosebit cei care stau undeva la strada unde
traficul este intens, sunt si mai supusi riscului
de a avea mai multa toxicitate in interior prin
noxele care patrund in casa pe ferestre si usa.
Mai mult, datorita evolutiei, casele noastre
sunt mult mai bine izolate astazi, ventilatia
este spre zero, toate aceste toxine ramanand
“prinse” si mai mult in interior.
Cel mai bun lucru pentru a contracara
poluarea este acela de a incepe sa investesti in
plante de apartament, fotosinteza consumand
dioxid de carbon si absorband poluantii care
cauzeaza deteriorarea pielii. Si se pare ca orice
planta mai inalta de 20 de cm are puterea de
a elimina substantele organice din aer. Planta
paianjen si areca sunt usor de intretinut si
sunt ideale acestui scop. Purificatorul de aer
este iarasi o buna idee, prinzand particulele
toxice din aer in filtre si neutralizandu-le,
ceea ce iti ofera un aer fara poluanti si radicali
liberi care iti distrug pielea. Aspirarea regulata
duce de asemenea la eliminarea alergenilor si
substantelor chimice asimilate in timp.
Produsele de curatat trebuie sa fie naturale,
iar pielea ta trebuie sa fie aparata de produse
de ingrijire cu antioxidanti, care intaresc si
protejeaza bariera pielii.
Evita de asemenea sa te expui direct la
fereastra cand stai in casa, iar daca nu ai
alternativa, o crema de protectie cu factorul
de protectie SPF 50 nu trebuie sa-ti lipseasca.
Daca munca ta se desfasoara la calculator,
foloseste ochelari de protectie pentru lumina
albastra si incerca sa faci pauze din fata
ecranelor!

Splendida

DIVA ACADEMY
- UN NOU INCEPUT -

Tex t : Di va Aca de my / Fo to : Famost

i

n ultimii ani, scolile de
make-up au devenit
tot mai cautate pentru
ca foarte multe persoane
sunt atrase de tehnica
machiajului si posibilitatile
pe care acesta le ofera.

Deschisa in 2015, DIVA ACADEMY - ART& BEAUTY, una din cele mai cunoscute scoli de
make-up din orasul Galati, are ca figura centrala, make-up artist, brow master si trainer (formator
autorizat) pe Mihaela Alexandru.
In 2019, Mihaela a decis autorizarea cursurilor de machiaj, clasand astfel DIVA ACADEMY
ca o scoala de top, ce furnizeaza nu numai un produs de calitate, ci si certificate de absolvire
recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Decizia a fost una inspirata,
intrucat importanta acreditarii nu poate contestata. Numarul cursantilor a crescut, desi in plina
pandemie, acestia dorindu-si ca la absolvire sa primeasca “diploma recunoscuta international”.
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Recent, Diva Academy s-a mutat intr-un sediu nou,
mai spatios, ce permite atat adaptarea la noile conditii de
distantare sociala, in contextul actualei pandemii, cat si
largirea orizontului de cursuri, dar si a serviciilor prestate.
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Academia beneficiaza acum de spatii independente
pentru servicii de beauty si sali de curs (teoretice si
practice), avand toate dotarile necesare pentru formarea
profesionala in domeniile sus mentionate.
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Gama de cursuri disponibile
include, din aceasta toamna,
pe langa machiaj profesional
pentru incepatori, perfectionari
in stilizare sprancene, vopsire,
laminare, henna, machiaj pentru
avansati, augmentarea buzelor si
umplerea ridurilor cu Hyaluron
Pen, BBGlow.

O noutate in domeniul serviciilor prestate este cosmetica, de care se ocupa Liliana Rolea, colega si buna prietena a
Mihaelei. Pachetele de servicii de cosmetica includ: epilare, pensat, vopsit clasic sau cu henna al sprancenelor, tratamente
faciale de hidratare, luminozitate si intinerire (BB Glow), augmentare buze si umplere riduri. Planurile de viitor includ
dezvoltarea pe parte de epilare definitiva.
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De asemenea, academia beneficiaza de propriul studio,
folosit in cadrul sedintelor foto pentru portofolii, dar care este,
de asemenea, disponibil si pentru inchiriere absolventelor
care nu dispun de astfel de mijloace proprii pentru promovare.
Relocarea academiei a venit manusa in anul pandemic 2020,
intrucat extinsa permite respectarea normelor impuse de
autoritati in aceasta perioada dificila.
Pentru informatii si detalii suplimentare, pe Mihaela
Alexandru si Rolea Liliana le gasiti in locatia noua a academiei,
pe strada Marasesti nr. 16, Galati, sau la numerele de telefon
0745294968, 0758491816.
Facebook : Diva Academy-art &beauty
www.diva-academy.ro

Devii ceea ce gandesti,
atragi ceea ce esti, creezi
ceea ce iti imaginezi!

Am descoperit ca si cautarea
poate fi la fel de interesanta
precum gasirea. Atat timp cat
ne invingem teama.

Mihaela Alexandru

Rolea Liliana

“
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Splendida

Vizita la salonul de
infrumusetare ACUM
Vizita la salonul de infrumusetare trebuie sa fie una placuta si in siguranta, mai ales in
perioada post pandemica. Iata ce ar trebui sa stii si sa faci in acest sens!

L
U
N
O
L
A
S
1 Fa-ti programare!

Trebuie sa fii sigura ca salonul face programari! Astfel,
nu iti vei pierde timpul atat de pretios astazi asteptand.
Un lucru important este acela de a sti daca se face scanare
termica tuturor clientilor.
2 Proceduri de siguranta

Atat tu cat si angajatii din salon trebuie sa ia masuri de
siguranta, de la minima masca de pe fata, la manusi si pana
la o distanta sigura. Cu cat sunt mai putine persoane care sa
astepte, cu atat este mai sigur, de aceea sunt importante si
programarile, iar cei care lucreaza acolo ar trebui sa tina cont
de acestea.
3 Igiena

Indiferent de situatie, saloanele de infrumusetare ar
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trebui sa se apropie ca standarde de igiena de cabinetele
medicale, sterilizarea si curatarea/ spalarea constanta a
instrumentelor de lucru, styling, pensule, samd, trebuind
facuta corespunzator.
4 Atentie

Clientul merita cea mai mare atentie din partea
lucratorului din salonul de infrumusetare, astfel ca el trebuie
tratat ca atare. Este destul de nepoliticos sa fii deranjata de
coversatia telefonica sau discutiile galagioase intre cel care ar
trebuie sa iti ofere relaxarea maxima. Iti ofera disconfort si
un sentiment de frustrare.
5 Plata

Cel mai bine si sigur este sa poti plati de la distanta,
platile cash fiind contraindicate pentru propria siguranta.
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Cand intri intr-un salon de infrumusetare, ar
trebui sa gasesti o atmosfera primitoare, un aer
in care sa se simta mirosuri de oja, sampon,
balsam, pentru ca ai intrat intr-un colt al
frumusetii si relaxarii. Si aici, ca si in multe alte
locuri sunt anumite lucruri de care trebuie sa tii
cont, ce trebuie si ce nu trebuie sa faci.

TU
1 Programarea

Aceasta trebuie facuta cu cel putin 2-3 zile inainte, iar in
perioada anumitor sarbatori cu mult mai mult timp, pentru
a evita anumite dezamagiri sau panica. Daca nu se poate
in ziua respectiva, roaga-i sa te anunte in cazul in care se
elibereaza vreun loc!
2 La timp

Ia in calcul traficul in functie de locul in care esti si unde
este salonul de infrumusetare pentru a ajunge la timp. Daca
crezi ca intarzii, poti sa-i anunti sa stie! Nu esti singura
care asteapta, astfel ca, ei pot lua un client care a ajuns mai
devreme si pana ajungi tu sa fie gata! Iar daca ajungi la
salon mai devreme cu 10 minute nu este nicio problema,
dimpotriva!
3 Stii ce vrei

Multumita internetului, ai o multitudine de surse de
inspiratie, astfel ca poti face un studiu inainte de a merge
la salon daca vrei o schimbare de LOOK sau anumite
transformari. Ia fotografiile cu tine, analizeaza-le cu
stilistul si tine cont si de sfaturile lui (presupunand ca este
un profesionist recunoscut). Ia in calcul ca daca faci ceva
la par, trebuie sa tii cont de lungimea parului, forma fetei,
tipul de par, etc.
4 Costurile trebuie stiute

Vezi ce presupune vizita la la salonul de infrumusetare,
ce trebuie sa iti faci si intreaba inainte costurile! Sunt fixe,
se mai adauga ceva pe parcurs? Nu te baza pe presupuneri,
pe comparatii cu alte saloane sau ce ti-au zis prietenele!
Este important acest lucru, pentru a nu avea surprize
neplacute la sfarsitul respectivei proceduri! Daca pretul nu
este ok pentru tine, poti refuza fara nicio problema si sa
incerci in alta parte!
5 Fara telefon

Stand aplecata tot timpul spre telefon, miscandu-ti in
continuu capul, eventual razand sau dezaproband ceea
ce vezi pe ecran, ii faci viata grea stilistului. E posibil ca

145

anumite lucruri sa le greseasca sau poti da nastere unor
accidente. Nu mai vorbim de vorbitul la telefon care poate
deranja nu doar pe cel ce are grija de tine, dar si pe cei din
jurul tau, intrerupandu-i din clipele de relaxare. A seta
telefonul pe modul “silentios” este cel mai bun lucru pe
care il poti face in astfel de cazuri.
6 Incredere in expert

Daca te-ai lasat pe mana unui profesionist in adevaratul
sens al cuvantului, recunoscut si apreciat, lasa-l sa isi faca
treaba si nu ii pune foarte multe intrebari! Nu esti prima si
nici ultima care se lasa pe mana lui, iar scopul lui este sa te
faca cea mai frumoasa. Asa ca, lasa-te pe spate si relaxeazate!
7 Comunicarea

Nu iti place ce ti-a facut stilistul? Nu e nicio problema!
Comunica-i in mod frumos acestuia si discuta ce anume
nu ti se pare ok! Daca este intr-adevar un profesionist, va
face ajustarile necesare ca intr-adevar sa pleci multumita!
8 Copiii

Chiar daca sunt dragalasi, simpatici in tot ceea ce fac,
sub nicio forma nu trebuie sa ii iei cu tine cand mergi la
salon! Salonul de infrumusetare nu este centru educativ, asa
ca, fa-ti din timp aranjamaentele necesare pentru ca acestia
sa stea fara ca tu sa ai vreo grija!
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Pot face
parul sa
creasca
mai
repede?
i

n general, parul creste cu aproximativ
jumatate de centimetru pe luna, asa
ca in decurs de 1 an vei avea 6 cm in
plus in privinta lungimii parului. Partea
buna este aceea ca poti face anumite
lucruri pentru a adauga si mai multa
lungime. Partea mai putin placuta
este reprezentata de faptul ca parul
este foarte sensibil in ceea ce priveste
sanatatea generala, starea de spirit,
alimentatia; din nefericire, el face parte
din tesuturile neesentiale, astfel ca
primeste ce mai ramane din nutrienti.
Asa ca, ai nevoie de o alimentatie
bogata in proteine, fier si carbohidrati,
toate ajutand la o buna hranire a
parului.
Sanatatea scalpului, ca “teren”
de crestere a parului, este cea mai
importanta, un scalp sanatos ajutand
la cresterea parului, in timp ce
descuamarea provoaca sau agraveaza
caderea firelor de par.

Un exfoliant saptamanal pentru scalp
este cel mai indicat pentru indepartarea
celulelor moarte si pastrarea firelor de
par puternice. De asemenea, aranjarea
parului in cocuri, impletituri, ajuta la
protectia capetelor firelor de par de
vant, frictiune si manipularea zilnica.
Este indicata folosirea unui hidratant
pentru par pentru a pastra umiditatea.
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Descopera FAMOST!
VESTIMENTATIE

NOUTATI MODA
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BLOGURI
STIL DE VIATA

CULTURA
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BEAUTY
MODELLING

EVENIMENTE

SANATATE

www.famost.ro






facebook.com/famost.ro

twitter.com/Famost_Ro

instagram.com/famostmag

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

Stil

de viata

GRATIELLA,
succesul unei violoniste
Text : Beatrice Lianda Dinu / Foto : Arhiva personala artist
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Beatrice Lianda Dinu: Fiecare drum de succes are o poveste
in spate. Care este povestea ta?
Gratiella: Am inceput sa studiez vioara la varsta de 7 ani,
la Liceul de Arte “Dinu Lipatti” - Pitesti.
Voiam, de fapt, sa studiez pianul, insa, in ziua in care am
sustinut admiterea, nu mai erau locuri la acea sectie. Din
acest motiv, simt si imi place sa spun ca vioara m-a ales.
In urmatorii ani, am participat la olimpiade si concursuri
nationale si internationale, iar apoi am urmat cursurile
Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti - sectia Vioara,
pe care le-am absolvit in anul 2013.
De-a lungul timpului am avut mai multe proiecte si
colaborari cu artisti deosebiti, cum ar fi HAVASI, recunoscut
ca fiind cel mai rapid pianist din lume, trupa Smokie, Nicolae
Voiculet, Anthony Icuagu, Pitt Lefer, numeroase aparitii TV si
radio alaturi de Alexandra Stan, Nadir, AMI, F. Charm, etc.
Am concertat in Austria, Belgia, Bulgaria, Italia si Dubai,
unde am locuit timp de un an, cantand pentru evenimente
extraordinare, desfasurate in unele dintre cele mai luxoase
locatii, printre care vestitul hotel Burj Al Arab, Five Palm
Jumeirah Dubai (violonist rezident), Four Seasons Hotel Dubai.
Pana in prezent, am lansat doua albume de cover-uri, unul
in 2016, cel de-al doilea in decembrie 2019 si am intentia ca
prin sunete sa aduc emotii de bucurie in vietile oamenilor.
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Beatrice Lianda Dinu: Ce reprezinta vioara pentru tine ?
Gratiella: Vioara face parte din mine si reprezinta poarta
mea catre Sufletele oamenilor si Tot Ce Exista.
Beatrice Lianda Dinu: Care era visul tau cand erai mica?
Gratiella: “Vreau sa fac muzica si sa ajut oamenii”,
spuneam la varsta de 5 ani. Simt ca sunt pe drumul meu si
imi indeplinesc misiunea pentru care sunt Aici si Acum,
pe Pamant. Pe langa muzica, dragostea mea pentru viata
si oameni, setea de cunoastere si evolutie, m-au ghidat sa
ma calific anul acesta ca Life Coach, tocmai pentru a le fi
celorlalti de un real folos, prin a-i ajuta sa-si (re)descopere
Puterea si Potentialul Divin din interiorul lor.
Beatrice Lianda Dinu: Care este motto-ul tau?
Gratiella: Traieste viata cu bucurie, cu recunostinta
pentru toate!
Beatrice Lianda Dinu: Ce te defineste ca om si ca artist?
Gratiella: Atat ca om, cat si ca artist, ma definesc puterea
mea interioara si iubirea. Noi toti suntem iubire, indiferent
de profesie sau statutul social. Asta suntem in esenta - doar
IUBIRE si asta simt sa transmit prin tot ceea ce fac.
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Stil

de viata

ASCULTAREA ACTIVA
IMBUNATATESTE RELATIA
CU CEILALTI!

A

asculta nu inseamna pur si simplu a auzi; ascultarea presupune efort
si autodisciplina. Ascultarea atenta ne procura intreaga informatie
asupra a ceea ce se intampla si, daca nu ne ajuta indeajuns la rezolvarea
problemelor cel putin, ne scuteste de neplacerile neatentiei.

Ea are darul de a ne imbunatati relatiile cu ceilalti, pentru ca ne ajuta sa-i intelegem efectiv pe
ceilalti si, pentru ca a asculta atent este un semn de respect si intelegere, ne ajuta sa castigam
simpatia celor din jur sau sa le dezarmosam supararea.
A U R E L

C O D O B A N

Tex t : M a rta I oz ef i na B enc z e / Fo to : Fam ost

Ascultatorul
activ are
capacitatea de
a reformula cu
acuratete in
propriul limbaj
ceea ce se
spune, ...

Majoritatea oamenilor isi doresc
in primul rand sa fie ascultati, ca o
dovada de respect si intelegere. Simpla
ascultare atenta scade nivelul emotional
al discursului interlocutorului si este
reciproc avantajoasa pentru ca de
regula, cel care este astfel ascultat, se
simte respectat si respecta pe cei care
il respecta.
Sunt trei tipuri de ascultare:
ascultarea
flotanta,
ascultarea
participativa si ascultarea activa.
Ascultarea flotanta este prezenta
atunci cand, intr-o multime de
conversatii simultane si diferite, la
care participam sau nu in mod direct,
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putem auzi numele persoanei care ne
intereseaza sau alte cuvinte specifice.
Ascultarea participativa are loc
atunci cand participam la conversatie,
fiind in acelasi timp cu gandul in alta
parte. Ascultarea activa apare atunci
cand suntem in intregime concentrati
asupra a ceea ce se discuta.
Ascultatorii interpreteaza ceea ce
aud ca se spune si felul cum se spune in
lumina a ceea ce stiu ei despre limbaj,
despre context, despre personalitatea
celui care vorbeste, si din perspectiva
problemelor si intentiilor lor si
vorbitorilor si nu acorda atentie
mesajului efectiv.
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Apar astfel numeroase blocaje in care
unei bune ascultari, precum: neatentia
sau visarea; divagarea de la subiect;
pregatirea replicii; filtrarea; blamarea
sau judecarea; sfatuirea; contrazicerea;
ghicirea scopurilor ascunse; concilierea
exagerata.
Ascultatorul activ stie ca nevoia
de atentie este una foarte reala: cel
care vorbeste e interesat de propria
persoana decat de ascultator si ii place
sa-si poata auzi vocea si sa fie ascultat.
El se angajeaza pozitiv in jocul eucelalalt: daca eu tac el constata ca poate
vorbi fara sa fie intrerupt; daca eu ii
respect tacerile de dialog simte ca se
poate exprima liber; daca privirea mea
se indreapta spre el, neagresiv, daca il
aprob si il stimulez sa continue ideea,
el constata ca i se acorda atentie si are
cel putin sentimentul ca este inteles.
Ascultatorul
activ
incurajeaza
interlocutorul
sa
vorbeasca,
necenzurandu-i
sentimentele
si
atitudinile; el nu minimalizeaza si nu
anticipa sentimentele vorbitorului,
nu il invata pe celalalt ce sa simta sau
sa faca, nu il aproba sau dezaproba, ci
doar il incurajeaza sa-si exprime deplin
si liber reactiile emotionale pentru a
mentine dialogul deschis.
Ascultatorul activ are capacitatea de
a reformula cu acuratete in propriul
limbaj ceea ce se spune, precum si pe
aceea de a urmari si intelege semnele
neverbale, limbajul corporal.
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Empatia se
poate defini ca
fiind calitatea
de a asculta si
intelege corect
ascultatorul,
de a vedea
lucrurile din
punctul lui de
vedere.

Priveste
persoana care
iti vorbeste,
respectiv
persoana careia
ii vorbesti.
Astfel, persoana
are sentimentul
ca este
ascultata, ca ii
dam atentie ...

de viata

Intrebarea este o invitatie adresata
celuilalt de a vorbi. Intrebarile arata
faptul ca interlocutorul este interesat
de ceea ce se spune. Intrebarile bune
ajuta oamenii sa se auto-exploreze, sa
isi analizeze faptele si sentimentele
mai in profunzime.
Incurajarea minimala si parafrazarea
ajuta la adancirea conversatiei,
dandu-i celuilalt sentimentul ca
este ascultat. Ambele abilitati se
bazeaza pe focalizarea pe cuvintele
cheie. Incurajarile minimale verbal
sunt cuvintele scurte care il ajuta pe
vorbitor sa vorbeasca mai departe.
Parafrazarea este un mod special de a
acorda atentie vorbitorului, implicand
capacitatea de a recomunica persoanei
in cauza ceea ce ea a spus anterior.
Este vorba de oferirea unui feedback
asupra aceea ce s-a inteles din ceea ce
a spus el.
Empatia se poate defini ca fiind
calitatea de a asculta si intelege corect
ascultatorul, de a vedea lucrurile din
punctul lui de vedere. Se considera ca
cea mai importanta abilitate pentru
dezvoltarea intelegerii empatice o
constituie reflectarea sentimentelor,
emotia este o parte importanta a
relatiei, chiar daca nu este mereu
constientizata. Sentimentele se pot
exprima atat verbal cat si nonverbal,
si trebuie observate si valorizate; de
multe ori este mai important cum se
spune ceva, decat ceea ce spune.
Rezumarea
este
similara
cu
parafrazarea
si
reflectarea
sentimentelor, dar cere o centrare
mai ampla asupra a ceea ce s-a spus
pentru o perioada mai lunga de
timp, de cateva minute, descoperirea
cuvintelor cheie si a relatiilor dintre
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ele si reformularea lor.
Priveste persoana care iti vorbeste,
respectiv persoana careia ii vorbesti.
Astfel, persoana are sentimentul ca
este ascultata, ca ii dam atentie si ca
poate fi astfel condusa sa vorbeasca
despre ceea ce il intereseaza cel mai
mult pe interlocutor.
In cultura noastra, distanta normala
este de un brat. E bine sa-ti gasesti
propria modalitate de relationare
spatiala cu cel pe care-l asculti stand
la birou, sau chiar pe podea alaturi de
el.
Ascultatorul
activ
comunica
emitatorului ce inseamna pentru el
mesajul primit, ceea ce ii creeaza
acestuia cel putin impresia ca
este urmarit cu atentie si permite
emitatorului
sa-si
controleze
receptarea. El isi pastreaza mintea
deschisa, fara prejudecati sau concluzii
pripite, amanandu-si argumentele
si contraargumentele, dar ascultand
critic, cantarind argumentele si
dovezile. Iar daca descopera o
neadecvare intre limbajul verbal
si limbajul corporal al vorbitorului
si ascultatorul activ are ocazia sasi verifice interpretarea, e bine sa
o faca pentru a elimina posibilele
neintelegeri.
In era tehnologiei in care toate
informatiile
vin
instant,
orice
intrebare isi gaseste raspuns in
cateva secunde, ascultarea devine o
provocare!
Te invit cu prima ocazie, sa aplici
o parte din recomandarile mele de
mai sus si apoi sa reflectezi asupra
rezultatului! Cu siguranta vei avea
parte de o comunicare mai buna!
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Ce este

i

n ultima vreme, tot mai multa lume
foloseste cuvantul “karma” facand
referire la o actiune care se intoarce
impotriva celui care a initiat-o. Multi
dintre noi folosim acest termen dar, de cele
mai multe ori, nu cunoastem semnificatia.
Conform definitiei oficiale, KARMA este
inteleasa ca un concept filosofic-religios,
prin care fiecare actiune, decizie, chiar
si gand - nu raman fara urmari. Budistii
considera ca actiunea cu pricina poate
avea o urmare si in viata viitoare, nu
neaparat in aceasta.
Tex t

:

IRINA

MA RI A

B ERD I L A

Cuvantul sanscrit Karma inseamna
“actiune” .Eu prefer cuvantul
“alegere” . Karma se refera la alegerile
pe care le facem si la toate consecintele
lor. Sa traiesti frumusetea si lucrurile
bune ale vietii fara sa ajungi sclavul
lor, fiind in acelasi timp, dispus sa-i
ajuti pe ceilalti si ramanand fidel
tie insuti - astfel se rezuma legea de
baza a karmei. Si astrologia tibetana
incearca sa dezlege karma fiecarui
om, urmand firul karmei din vietile
anterioare pana in prezent. Daca vrei
sa iti cunosti viata trecuta, uita-te la

conditiile vietii tale actuale. Daca vrei
sa afli cum va fi viata ta viitoare, uitate la actiunile tale din prezent , a spus
Padmasambhava, un cunoscut calugar
budist indian, rezumand karma in
cateva cuvinte.
In cateva cuvinte putem reduce
definitia karmei care este explicata
printr-un proverb romanesc si anume:
“Bine faci, bine gasesti” . Ceea ce
putem intelege de aici este faptul ca
fiecare actiune are o urmare, iar daca
faci bine, Universul urmeaza sa te
rasplateasca la un moment dat pentru
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acest lucru. Este de retinut ca nu
trebuie sa facem bine si sa asteptam
imediat o rasplata sau sa facem un fel
de schimb, troc cu Universul, pentru
ca nu asa functioneaza lucrurile. Fapta
buna, ajutorul acordat cuiva trebuie
sa fie dezinteresat, adica sa nu te
astepti sa primesti ceva la schimb.
Costientizand
cum functioneaza
Universul, nu facem decat sa ne
usuram existenta. Exista 12 legi ale
karmei care ne ajuta cum sa actionam,
ce trebuie sa acceptam pentru a fi mai
fericiti.

Stil

1 LEGEA CAUZEI SI A
EFECTULUI

Prima, si cea mai importanta lege
karmica, spune ca “fiecare om culege
ceea ce seamana”. Ce dam Universului,
primim inapoi. Pentru a primi fericire,
pace, iubire si prietenie, trebuie sa fim
fericiti, pasnici, iubitori si sa oferim
prietenie adevarata. Orice sadim in
Univers va veni inapoi catre noi.

2 LEGEA CREATIEI

Viata nu se intampla pur si simplu,
trebuie sa ne formam propriul
Univers. Tot ceea ce ne inconjoara,
ne da indicii cu privire la interiorul
nostru. Fii tu insuti si inconjoarate de acele lucruri pe care le vrei
prezente in viata ta!

3 LEGEA UMILINTEI

Daca vedem intr-o persoana o
trasatura pe care o gasim negativa,
trebuie sa facem apel la nivelul mai
ridicat al existentei ce ne poate
permite sa acceptam oamenii din
jurul nostru.

4 LEGEA EVOLUTIEI

“Oriunde te duci, acolo esti”. Noi
suntem cei care trebuie sa se schimbe
si nu oamenii, locurile sau lucrurile
din jurul nostru, daca vrem sa crestem
spiritual. Singurii pe care putem sa-i
schimbam, suntem noi insine.

5 LEGEA RESPONSABILITATII

Ori de cate ori se intampla ceva
negativ in viata noastra, inseamna ca
exista un dezechilibru la nivel interior.
Oglindim ceea ce ne inconjoara si
ceea ce ne inconjoara se oglindeste in
interiorul nostru. Fiecare om trebuie
sa-si asume responsabilitatea pentru
ceea ce se petrece in propria viata.

6 LEGEA CONEXIUNII

Chiar daca ceea ce facem pare
irelevant si uneori fara sens, in

de viata

Univers totul este conectat. Fiecare
pas duce catre un alt pas, ajunganduse la un anumit scop. Trecut-prezentviitor, toate sunt conectate.

7 LEGEA CONCENTRARII

Nu te poti gandi la doua lucruri in
acelasi timp. Atunci cand ne focusam
asupra valorilor noastre spirituale,
este imposibil sa avem ganduri
de joasa factura cum ar fi mania,
suferinta sau invidia.

8 LEGEA OSPITALITATII

Daca tu crezi ca ceva este adevarat,
atunci la un moment dat in viata ta
vei fi chemat sa demonstrezi acel
adevar particular. Este un moment
cand trebuie sa punem in practica tot
ceea ce am invatat.

9 LEGEA LUI AICI SI ACUM

Daca ne intoarcem mereu in trecut,
nu reusim sa fim in totalitate prezenti
AICI si ACUM. Gandurile vechi si
tiparele de comportament mostenite
ne impiedica sa avem visuri noi.

10 LEGEA SCHIMBARII

Istoria se repeta pana cand invatam
lectiile si ne dam seama ce trebuie sa
schimbam la noi.

11 LEGEA RABDARII SI A
RECOMPENSEI

Adevarata fericire vine cand
actionam cu bucurie si rabdare.
Recompensele de valoare necesita
rabdare si truda.

12 LEGEA INSPIRATIEI

Primesti ceea ce oferi. Adevarata
valoare a ceea ce traiesti este
rezultatul energiei pe care tu
o investesti in acel ceva si ce
semnificatie dai chiar tu acelei trairi.
Orice contributie personala la viata ta
este o contributie personala la intreg.
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Pentru a intelege mai bine aceasta
lege a cauzei si a efectului (karma) nu
trebuie sa privim viata ca pe o serie
de intamplari si evenimente aleatorii,
ci sa o integram intr - o retea globala
de suflete libere sa faca alegeri. Nu
exista victime sau explotatori, nu
exista noroc sau ghinion, coincidenta
sau destin. Nu exista haos. Dimpotriva,
exista un sistem ordonat, guvernat
de cele 12 legi. Exista o legatura
previzibila intre alegerile noastre si
consecintele lor. Adevarul este ca noi
avem controlul, dar renuntam deseori
la puterea noastra si devenim sclavii
dorintelor si nevoilor. Odata ce accepti
ca ai controlul, dar renunti la el vei
face orice e necesar sa treci din nou la
volan. Atunci cand preluam controlul,
ne este mult mai usor sa infruntam
greutatile pe care noi ni le cream.
Principalul lucru pe care trebuie sa-l
acceptam este ca nu ni se intampla
nimic fara acordul si cooperarea
noastra. Astfel, intreaga realitate este
produsul alegerilor pe care le facem.
Pana si momentele dificile, grele,
care par de cele mai multe ori imposibil
de depasit, apar in viata noastra cu
un scop si anume, sa ne invete niste
lectii care ne ofera sansa sa evoluam,
sa devenim o varianta mai buna ca
ieri. Pentru a nu mai avea parte de
evenimente nefericite in viata noastra
trebuie sa ne eliberam de emotiile
negative din trecut cat si din prezent,
care ne blocheaza calea spre evolutie.
Legea karmei se refera la alegerile
pe care noi le facem.
Exista doua alegeri de
Ca sa ne mai destindem un pic, iata si cateva glume
baza: fie alegem sa fim
referitoare la legea karmei:
ignoranti, fie alegem sa
Karma este la fel ca si pozitia 69. Primesti exact ce oferi.
fim constienti de faptul
Ati auzit de noul restaurant KARMA? Nu are meniu,
ca fiecare actiune are
fiecare client primeste ceea ce merita.
consecintele ei. Cea
Draga Iceberg-ule, chiar imi pare rau de incalzirea
de-a doua optiune
globala. Karma asta nenorocita.
inseamna sa realizam
Cu drag, Titanic.
ca in fiecare moment
avem datoria sa alegem
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ce este cel mai bine pentru viata
noastra. Daca refuzam sa facem una, va
alege trecutul in locul nostru, pentru
ca intentia veche ramane in picioare.
Schimbandu-ne intentia originala
din copilarie putem sa trecem la
urmatorul nivel al existentei. Karma se
reduce la actiunile si experientele din
trecut. Tineti minte: toate actiunile
produc amintiri. Amintirile creeaza o
dorinta noua de a realiza ce nu a fost
rezolvat in trecut. Dorinta pe care o
manifestam ne va conduce la actiune,
care duce la karma.
E foarte clar ce se intampla atunci
cand nu ne rezolvam emotiile: suntem
prinsi intr - un cerc vicios care devine
tot mai greu de rupt. Circumstantele
vor varia, dar tiparul de baza va
fi acelasi. Intelegand si acceptand
aceasta lege, castigam in rezistenta si
flexibilitate, necesare pentru a face
fata greutatilor din viata.
Ca sa rezumam: dincolo de fiecare
accident, actiune, gand, sentiment,
nevoie sau dorinta se afla o intentie.
Aceasta
deriva
din
situatiile
nerezolvate. Cand actionam constient,
putem sa intrerupem acest ciclu karmic
si sa facem mai mult loc pentru lucruri
pozitive, creative, pentru energii bune
si o viata traita fara efort. De asemenea,
orice actiune, gand, sentiment, decizie
care nu este in concordanta cu cele 12
legi ale karmei se va intoarce la noi
mai devreme sau mai tarziu, pentru a
ne da o sansa sa revenim la starea de
armonie cu acestea. Practic, karma
nu este ceva negativ, ci reprezinta cel
mai echilibrat sistem universal prin
care fiecare primeste ceea ce ofera. Ea
iti permite sa faci o alegere noua iar
partea buna este ca nu exista niciun
judecator care sa-si piarda vremea
cu evaluarea si tinerea evidentei
actiunilor noastre.

Stil

de viata

10 pasi catre o viata fericita
cu Dr. Laura Gotz
SFATURI DIN SEDINTELE MELE PRIVATE DE LIFE-COACHING

C

a medic, ma simt deseori mai degraba ca un preot. Dramele pacientelor ies la iveala in timpul
consultului ginecologic, in special daca ele simt ca pot sa ti se destainuie. Am lucrat cu zeci de mii
de femei si le-am ascultat povestile, pentru a le ajuta cat mai bine. In spatele unei dureri de burta

se afla o cearta cu iubitul, mancarimea vaginala e cauzata de stresul de la servici, durerea de inima e de
fapt un atac de panica si nu infarct miocardic. Cu anii, ingrijirea psihosomatica a femeilor m-a atras din
ce in ce mai mult, iar la life-coaching am ajuns in urma unei discutii cu o prietena psiholog. Mi-a explicat
simplu, asa ca o sa impartasesc definitia ei, pentru a intelege diferenta intre un life-coach si un psiholog.
Un psiholog vrea sa te schimbe ACUM, umbland in trecut, un life-coach vrea sa te schimbe ACUM, pentru
viitor. Eu asta am dorit, ca sa ajut femeile sa reduca vizitele la medic, ajutandu-le sa isi rezolve anxietatea,
teama, panica din viata de zi cu zi. Stiind ca vizita la doctor costa bani, timp si chiar mai multi nervi,
consider ca se merita sa apelezi in unele cazuri la life-coach, direct, in cadrul unei sedinte, sau indirect,
citind carti de dezvoltare personala, vizionand clipuri pe internet, ascultand meditatii, etc.
Personal, consider ca dragostea de sine este cheia spre o viata fericita, lipsita de prea multe griji, care
oricum sunt nefondate - exista numai in capul nostru. Englezii spun Love yourself! cu usurinta, dar cel
tarziu cand ne uitam in oglinda, si mai descoperim un rid, realizam ca nu este asa usor sa ne iubim atat
de mult pe cat meritam. Ori acesta este secretul fericirii. Conform LEGII ATRACTIEI, daca noi ne iubim
cu adevarat, exact dragostea adevarata o sa atragem, fie ca e vorba de partener, loc de munca, cerc de
prieteni. Astfel ca, dragelor, va ofer 10 sfaturi cu care puteti incepe in orice ordine doriti, pentru a aduce
un plus de fericire in viata voastra.
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Stil

de viata

1. Iubeste-te!

2. Fa ceea ce te face fericita!

4. Misca-te dupa bunul tau plac!

Aici au probleme toate persoanele, in
special mamele. Am avut o clienta care
avusese trei operatii estetice dupa cele
doua nasteri. M-a abordat disperata,
pentru ca nicio operatie nu reusise sa
o faca sa se simta mai bine si nu mai
facuse sex pe lumina cu sotul de cinci ani
din cauza asta. Mai rau, ultima operatie
o lasase cu o cicatrice mare pe linia
bikinilor.
Indiferent de circumstante, iubestete! Cu bune si cu rele. Fiecare persoana
e unica, iar orice unicat este frumos si
pretios. Cine nu iti vede valoarea, nu stie
ce pierde, ca un cersetor ce arunca in sila
o piatra pe marginea drumului, nestiind
ca e un diamant neslefuit. Nu astepta
ca un expert sa te descopere si sa te
‘’slefuiasca’’. Fii tu expertul si recunoaste
din start potentialul tau extraordinar!
TEST: Pune-te dezbracata in fata
oglinzii si spune cu voce tare ce iti
place la tine. Apoi spune ce nu iti place,
eventual scrii pe hartie. Nu imi place ca
am vergeturi. Apoi repeti ceea ce nu iti
place, insa altfel: Vergeturile mele ma fac
unica si frumoasa. Nimeni nu are exact
ce am eu. Vergeturile mele ma fac mai
bogata la altii!
Spune cuvintele din inima, cu dragoste,
cu un zambet si un raset! Crede-ma, esti
frumoasa asa cum esti si meriti iubire
nemarginita! Fii prima care te iubeste,
iar altii vor urma!
Apropo, acelei mame i-am recomandat
sa faca exercitiul impreuna cu sotul.
ACUM se iubesc si mai mult.

Intr-o sedinta am rugat o doamna sa
faca o lista cu tot ce a facut in aceea zi.
A scris cateva puncte, bineinteles dupa
ce mi-a aruncat cateva piriviri confuze.
A inceput sa planga cand am intrebat-o
cate dintre acele lucruri i-au facut
placere sa le faca. Zero.
Pentru cine traiesti? Chiar vrei sa ii faci
pe toti fericiti, in afara de tine?
TEST: Realizeaza o lista cu ceea ce iti
place sa faci, de la chestii mici, gen sa
asculti muzica populara, la evenimente
mari, gen sa mergi pe munte. Intr-un
calendar notezi zilnic ce bucurie doresti
sa iti faci si le desfasori constient,
vorbind cu voce tare, pentru tine. Da,
am mancat o napolitana in pauza de
pranz, dar am facut-o nu pentru ca imi
era foame, ci pentru ca iubesc gustul
ciocolatei si imi face bine la suflet! O sa
recunosc personal ca imi fac des acest
moft cand sunt in garda si ‘’rezolv’’ toate
naponitanele de pe sectie! E ca sa ma
simt bine!

Eu dansez. De una singura, fara
muzica. Ma destresez imediat cand ii
permit corpului meu sa faca miscari ce,
in alte circumstante, le folosea doar
pe ringul de dans. De ce sa ne distram
‘’doar’’ in club? Eu ma simt bine, mai
rad si asistentele, se simt si ele bine. Toti
castiga!
TEST: la servici, cand speli vasele,
s.a., da din solduri, zumzaie o melodie
preferata. Brusc, activitatea monotona
devine mai distractiva si vei avea instant
un zambet pe fata!

3. Bucura-te de lucrurile mici!
Te trezesti dimineata si injuri alarma
de la telefon? Stim cu totii cum e. Dar
dimineata poate incepe si altfel. Cum
fac eu: Astazi e o zi minunata! Ce bine
miroase cafeaua! Ce ma bucur ca am
pisicile cu mine! De abia astept sa ajut
clientele mele sa descopere ce inseamna
fericirea!
Nu, nu merg la o intalnire cu Papa in
acea zi, dar asta nu inseamna ca nu pot sa
ma bucur de orice moment. Vara iubeam
adierea vantului, zborul pasarilor, faptul
ca aveam gheata de pus in limonada.
TEST: Ia pur si simplu loc pe un scaun/
banca si analizeaza ca un detectiv spatiul
inconjurator. Ce observi? Ce ti se pare
frumos? O cafea e o cafea. Dar o cafea
calda servita la geam, privind crengile
copacilor cum se leagana in vant, este o
experienta frumoasa de viata.
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5. Vorbeste-ti bland!
Stiai ca 95% din gandurile noastre
de azi le-am avut si ieri, iar peste 80%
sunt negative? Esti o soferita proasta,
esti urata in rochia asta, iar nu ai spalat
vasele si stau in chiuveta de doua zile!
Halal femeie mai esti! Sigur vrei sa
mananci ciocolata aia, graso? Pai daca
as avea o alta persoana langa mine care
mi-ar zice numai din astea, zau ca as face
box! De ce ne permitem noua sa vorbim
astfel cu noi insine?
TEST: Vorbeste cu tine dragastos,
imagineaza-ti ca si cum ai discuta cu un
copil. Conduci foarte bine, doar uite, ai
ajuns la destinatie la timp! Rochita asta
iti scoate in evidenta ochii frumosi! Mai
bine iesi la plimbare cu prietenul, doar
vasele nu pleaca nicaieri! Stiai ca atunci
cand mancam ciocolata se elibereaza
hormonul fericirii?
Nu fii cel mai crunt dusman al tau!
Alege in schimb sa iti fii cel mai bun
prieten!

6. Fii recunoscatoare pentru
greselile tale!
Am ajuns unde sunt acum datorita
insucceselor mele si nu din cauza lor.
Multumita unei relatii nesatisfacatoare
am putut aprecia dragostea pe care o
impart acum cu sotul meu. Din greseli
invatam, ne perfectionam, evoluam.
Gandeste-te: cand ai invatat mai mult?
Cand erai linistita, fara griji, sau cand
s-a intamplat ceva ce te-a fortat sa iei
masuri ca sa iti reechilibrezi viata?
TEST: Scrie trei lucruri pe care le
regreti. In pasul urmator, gandeste-te
cum te-au ajutat acele evenimente sa te
dezvolti.
Inchei acest punct cu povestea unei
cliente de 50 de ani, care a fost rapita
si fortata aproape 20 de ani sa se
prostitueze: “Nu regret ca am fost naiva
si l-am lasat pe acel barbat sa ma ia din
casa parinteasca. Daca ramaneam la
ai mei, as fi ajuns o drogata ca mama,
batuta de barbat. Experienta prin care
am trecut m-a facut puternica si stiu ca
nimic nu ma mai poate dobori.” Aceasta
femeie are de ani de zile propria ei
afacere de succes cu peste 10 angajati.

8. Ingrijeste-te de copilul tau
interior!
O problema a adultilor este ca uita
ca au fost odata copii. Uita exact de
perioada din viata cand erau cei mai
fericiti. Tineti minte vremurile cand in
loc de Smartphone ajungea un Sotron,
desenat cu o creta alba pe aleea din fata
blocului?
Multe dintre hipnozele mele cu
pacientele sunt pe baza copilului interior,
sursa noastra de bucurie nemarginita. De
aceea va rog sa exersati sa luati legatura
cu aceasta parte a voastra. Merge si
fara hipnoza! Va invit la un exercitiu de
incepator.
TEST: Care a fost jocul tau preferat
cand ai fost la gradinita/scoala? Noteaza
pe hartie apoi imagineaza-ti ca tu,
adultul, vorbesti cu tu, copilul. Intreaba:
De ce ti-a placut jocul acela? Cum s-a
desfasurat? Cine era acolo? Noteaza
totul pe hartie sau inregistreaza-te cu
telefonul, iar la re-evaluare vei descoperi
ceva interesant despre tine, iti vei
descoperi vocea copilului din tine, o voce
care apare mai des in capul tau decat
crezi. O voce care iti spune ce e bucuria,
dar tu o acoperi cu vocea de adult.
Eu am plans la prima mea hipnoza de
acest gen. Abordarea copilului interior
poate fi pentru unii dureroasa, daca
circumstantele i-au fortat sa devina mai
repede adulti. Ca sora mai mare, ma
incadrez in aceasta categorie. Daca v-a
placut acest exercitiu, va invit sa cautati
repede pe internet meditatii sau hipnoze
audio, o sa va schimbe viata!

7. Neglijeaza parerile celorlalti!
Da, ai citit bine, ar trebui sa inveti sa te
prefaci ca ploua mai des. Stii cate sfaturi
primesc de la ‘’doctori fara diploma’’?
Daca ar fi fost sa ascult de altii, unu la
mana, nu as fi ajuns medic si, doi la
mana, nu as fi ajuns medic ginecolog.
‘’Ce-o sa zica lumea?’’ este o intrebare
ce a distrus, distruge si va continua
sa distruga vise marete si momente
memorabile. Din fericire, am un antidot
si il testam imediat!
TEST: Ca sa aveti succes in viata,
repetati des cuvintele: ‘’Ma doare in c...
ot de parerea celorlalti!’’.
Va urez ca sa treceti cat mai multi cu
bine acest test si sa aveti o viata fericita!
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de viata

9. Vorbeste adevarul tau!
Acesta este sfatul meu de suflet. Prea
des ni se spune sa tacem din gura, ni
se arata de mici unde ‘’ne este locul’’,
suntem pedepsiti sau luati in deradere
daca spunem ceva gresit. Asa ca invatam
destul de repede sa nu ne exprimam
dorintele. Ori daca nu zicem ceva, la
sfarsit auzim: Vai, dar de ce nu ai spus
nimic? Daca stiam, faceam ce doreai
tu! Unele cuvinte spuse dor, dar la fel
de otravitoare sunt si vorbele nespuse.
La servici sigur ati auzit des fraza: Taci si
inghite, adica aproba tacit orice idiotenie
a superiorului. Ce fel de bucurie sa ai la
un astfel de job? Daca te iubesti pe tine,
i-ai permite cuiva sa iti spuna asta?
TEST: In fata unei oglinzi, spune cu
voce tare tot ceea ce te supara. Nu lasa
gandurile in cap. Multe frustrari, odata
vocalizate, o sa isi piarda din esenta,
pentru ca o sa realizezi ca de fapt nu sunt
importante. Ce ramane sunt problemele
cele mai personale, pe care ar trebui sa
le iei in serios si sa incerci sa le rezolvi.
Vorbeste cu tine, analizeaza fiecare
situatie, este mult mai usor sa te exprimi
verbal uitandu-te la o alta fiinta umana
- la tine, in oglinda. Mai devreme sau
mai tarziu vei avea incredere in tine sa
abordezi subiectele si cu altii. Cine stie,
poate cu partenerul sau poate cu seful.
De retinut: daca te iubesti cu adevarat,
vei actiona intotdeauna cu intentia ca sa
fii fericita si nu vei regreta nimic in viata!

10. Ingrijeste relatia cu familia
si prietenii!
Stiu ca nu am fost singura care,
datorita situatiei COVID19, am vorbit
mai des cu familia si nu ca sa aflu ce mai
face vecinul de la patru, ci ca sa ii intreb
de sanatate. Brusc, am realizat ca timpul
pe care il am cu ei este destul de scurt.
Ce sunt anii, ce sunt zilele? Chiar daca am
cateva minute cu ei, sa ma bucur de ele
si sa profit la maxim.
TEST: Verificati in agenda de telefon
sau pe Facebook contactele prietenilor.
Scrieti pe o lista pe cei cu care doriti cu
adevarat sa mai schimbati cateva vorbe
si dati un telefon! Hei, salut, stiu ca nu
am mai vorbit de trei ani, dar esti asa
faina! Sa stii ca te apreciez si acum! Ce
ai mai facut? Ce ai mai invatat si poti
sa impartasesti cu mine? Folositi cat
mai multe complimente din inima, in
special cu familia apropiata. Chiar daca
schimbati cinci minute cu cineva, o data
la trei ani, sa fie de calitate!
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Dragele mele, poate am pus altfel
problema, dar nu am spus nimic nou.
Sigur stiati si voi multe dintre sfaturi.
INTREBAREA ESTE: cat de des le
aplicati in viata voastra? Eu lucrez zilnic
cu ele, uneori ma iubesc mai putin decat
de obicei, dar persist! Daca sunteti
curioase, nu strica sa incercati un curs
de dezvoltare personala, sau chiar sa
apelati la un life-coach. Ajuta mult cand
vezi lucrurile din alta perspectiva. Zic
mereu clientelor mele:
DACA TU CAUTI CEL MAI SCURT
DRUM SPRE FERICIRE, FA-TI ROST DE
UN GHID!

RAMANETI SANATOASE!

DACA TE AFLI INTR-UN LOC PUBLIC INCEARCA SA VEZI CE ESTE IN JURUL TAU!
Fie ca este la o cafenea, la o coada asteptand ceva, in autobuz sau in birou,
		
fiecare dintre cei din jur stau cu ochii in telefoane.

Stil

de viata

Partea buna este aceea ca anumite
obicieuri se pot corecta si a crede in tine
ca poti face schimbarile este un prim
pas esential. Creierul tau este intr-o
continua evolutie, orice activitate in plus
(cantatul la un instrument, invatarea
unei limbi straine) transformandu-l.
Iar acest proces de transformare
continua a creierului se numeste
neuroplasticitate. Inainte de anii
2000 se credea ca creierul nu se mai
dezvolta din momentul in care tanarul a
devenit adult, dar cercetarile ulterioare
au demonstrat ca informatiile noi care
intra in creier dezvolta noi sinapse si
elibereaza neurotransmitatori. Fiecare
dintre noi avem miliarde de neuroni
cu care ne nastem, iar ei se pot adapta
noilor stimuli.

o concentrare pe negativ, iar cautarea
distragerii este scaparea de negativitate
sau de sentimente incomode. Omul
incearca, ca raspuns a dorintei
creierului, sa gaseasca diverse obiceiuri
care intra intr-un anumit “reflex” si care
se declanseaza in anumite momente
specifice. Pentru a scapa de astfel de
probleme, exista o anumita tehnica terapia de angajament si acceptare,
iar primul pas este acela de a identifica
si invata disconfortul care precede
distragerea atentiei, acest disconfort
fiind declansatorul intern. Aici intervii
tu cu partea practica, scriind unde si
cand s-a intamplat acest lucru, cum
ai simtit si ce faceai. Narand intregul
proces, te va ajuta sa recunosti si sa
intelegi ce se intampla. Un al doilea pas
Neurogeneza are semnale destul de
este acela de a deveni curios despre
reale ca noi neuroni se pot forma in
senzatia resimtita; cum te simti cand ai
hipocampul creierului,
parte de noi sentimente,
zona responsabila cu
cum si ce simti cand ele
recunoasterea spatiala,
EXISTA UN
cresc in intensitate si cand
memoria si emotiile.
ELEMENT
ele scad? Majoritatea simt
Astfel de schimbari nu
un anumit dispret fata
EMOTIONAL
sunt usoare, iar pentru
de ei insisi sau arunca
IMENS IN
rezultate bune, trebuie
intreaga vina pe ei pentru
SPATELE CAUTARII
stiut ca efortul trebuie
distragere. Dar cel mai
DISTRAGERII
sa vina din partea ta,
bun lucru pe care il poti
concentrarea atentiei
ATENTIEI IN ORICE
face este acela de a sta
acolo unde trebuie
MOMENT SI
langa tentatii si a fi curios
in lumea moderna de
ORIUNDE. CREIERUL
in legatura cu aceasta. Un
astazi, fiind o sarcina
A EVOLUAT IN ASA
alt pas pe care il poti face
deloc usoara.
este acela de a fi atent la
FEL INCAT SE SIMTE
Teoriile si cercetarile
anumite situatii cand apar
NESATISFACUT CU
in privinta acestei
tentatiile si de a-ti impune
O CONCENTRARE
probleme arata ca
anumite reguli; daca
PE NEGATIV,
exista un element
exista tentatia de a te uita
emotional
imens
IAR CAUTAREA
la telefon, impune-ti sa nu
in spatele cautarii
DISTRAGERII ESTE
te uiti de exemplu 20 sau
distragerii
atentiei
SCAPAREA DE
30 de minute la el. Chiar
in orice moment si
NEGATIVITATE SAU
daca intensitatea dorintei
oriunde. Creierul a
este mare, rezistandu-i,
DE
SENTIMENTE
evoluat in asa fel incat
vei vedea ca se linisteste.
INCOMODE.
se simte nesatisfacut cu

INFORMATIILE NOI
CARE INTRA IN CREIER
DEZVOLTA NOI
SINAPSE SI ELIBEREAZA
NEUROTRANSMITATORI.

NEUROGENEZA ARE
SEMNALE DESTUL DE
REALE CA NOI NEURONI
SE POT FORMA IN
HIPOCAMPUL CREIERULUI,
ZONA RESPONSABILA
CU RECUNOASTEREA
SPATIALA, MEMORIA SI
EMOTIILE.
La fel faci si tu: cum prinzi un minut
liber, ai tendinta sa intri cu ochii
in ecranul telefonului. Nu e nicio
problema atunci cand astepti emailuri
sau mesaje importante, dar de multe
ori te intersectezi cu stiri nedorite,
diverse produse de cumparat de care
nu ai nevoie ... In astfel de situatii, te-ai
gandit cat de mult timp pierzi pe activitati
neproductive?
Iar distragerea atentiei nu provine
doar de la dispozitivile electronice, ci
din toate partile! Este usor sa arunci
vina imediat pe smartphone si cu toate
astea nu renunti la el! Esti la munca si
in loc sa te concentrezi pe ceea ce ai de
facut, vorbesti cu un coleg despre cu
totul altceva, te ridici sa iti faci o ceasca
de ceai sau cafea in timp ce ar trebui sa
fii atent la ceea ce ai de facut si ce este
important. Intr-adevar tehnologia cu
tot ce implica ea joaca un rol important
in privinta distragerii atentiei, iar cea
mai buna solutie este aceea de a gasi
propriile metode prin care sa nu fii
distrasa.
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MAJORITATEA SIMT UN
ANUMIT DISPRET FATA
DE EI INSISI SAU ARUNCA
INTREAGA VINA PE EI
PENTRU DISTRAGERE.

A INCERCA SA INCEPI
SA TE CONTROLEZI IN
PRIVINTA UTILIZARII
DISPOZITIVELOR NU ESTE
O SARCINA USOARA,
NECESITA TIMP SI O
ANUMITA ACOMODARE;
DAR IN MOMENTUL IN
CARE VEI REUSI SA POTI
CONTROLA TOTUL, VA
La fel de importanta este negocierea
anumitor modificari si in privinta altor
persoane, pentru ca poate iti doresti sa
nu mai fi intrerupta de vreun coleg in
anumite situatii sau poate un alt coleg
este zgomotos si iti distrage atentia in
vreun mod anume. Poti discuta cu ei
sau poti oferi oferi semnale ca nu vrei
sa fii deranjat; purtarea unei perechi
de casti audio este destul de elocventa
pentru a transmite acest mesaj. Daca
lucrezi de acasa este aceeasi situatie,
fie ca e vorba de copii care se misca
prin spatiul tau sau poate un animal de
companie caruia nu ii rezisti. Cu toate
acestea, acesti factori care pot fi sau
nu vinovati de distragerea ta, nu intra
in calcul atunci cand ai de efectuat o
sarcina importanta si tu te “trezesti”
ca te uiti la un film pe Youtube.

FI MULT MAI USOR DIN
TOATE PUNCTELE DE
VEDERE.
Este indicat si sanatos sa lucrezi
pentru tine si binele tau pentru a nu
mai fi distrasa, dar nu traiesti izolata
intr-un loc in care nu se intampla nimic.
Sunt atatea lucruri care se intampla in
jurul tau, esti pusa in situatii la care nu
te-ai gandit, iar pandemia poate fi un
bun exemplu. Si aici trebuie sa o iei de
la capat cu munca de detectiv, dar acest
lucru nu trebuie sa te copleseasca! Sa
presupunem ca ai in fata ta un birou plin
de dosare; nu trebuie sa intri in panica
deoarece sunt multe. Trebuie doar sa
astepti sa vezi ce ai de facut, care iti
sunt sarcinile. Sortezi totul de facut
pentru astazi, saptamana viitoare, peste
trei saptamani. Totul trebuie ordonat
si bine gandit. Nu este atat de usor
cum pare, dar este un inceput pentru
noua ta varianta, mai putin distrasa de
elementele exterioare.

Dar daca munca de zi cu zi continua
sa fie o cauza principala de distragere
a atentiei este necesar sa ai nevoie de
o anumita schimbare in viata. Daca
se asteapta de la tine ca mereu sa
raspunzi la email-uri sau la telefon
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fara nicio intarziere, atunci acolo
exista o problema destul de mare.
Poate fi rezolvata, dar este complicata
abordarea din multe puncte de vedere.
Cea mai sincera solutie este aceea de a
discuta cu cei din conducere ca multa
tehnologie nu este foarte buna in
astfel de situatii, iar aceasta distragere
a atentiei este neproductiva pentru
toata lumea.
A incerca sa incepi sa te controlezi
in privinta utilizarii dispozitivelor
nu este o sarcina usoara, necesita
timp si o anumita acomodare; dar in
momentul in care vei reusi sa poti
controla totul, va fi mult mai usor din
toate punctele de vedere. Vei avea
timp mai mult, vei fi mai organizata
si ca lucrurile sunt mult mai simple
decat par, doar ca, de cele mai multe
ori avem tendinte de a le complica
printr-un stil de viata dezordonat si
adoptarea unor obiceiuri de care ne
putem lipsi fara nicio problema si
care nu constituie un necesar in viata
noastra.

Stil

de viata

OCHELARI
ANTI LUMINA ALBASTRA.
FUNCTIONEAZA?
foto : www.quayaustralia.com

I

n cazul in care nu stii foarte multe, lumina albastra face parte din spectrul de culori care face
lumina pe care o vedem, deci este in permanenta in jurul nostru. Dispozitivele moderne tind
sa fie iluminate din spate cu lumina LED care contine lumina albastra si galbena in proportie
de 50/ 50. Si stand mai toata ziua cu ochii in ecran - fie monitor sau smartphone - expunerea
este una ridicata si are legatura cu diabetul, bolile de inima, degenerescenta maculara (care
poate cauza reducerea vedereii sau o vedere incetosata), alaturi de multe altele.

MULTE STUDII AU ARATAT
CA LUMINA ALBASTRA DE LA
ECRANELE DIVERSELOR DISPOZITIVE
INTERFEREAZA CU CEASUL CORPULUI
SI PERTURBAREA SOMNULUI, A
CEASULUI NOSTRU INTERIOR. POATE
OARE O PERECHE DE OCHELARI SA
FACA DIFERENTA?

Studiile au aratat ca folosind ecranele care te expun luminii
albastre, suprima melatonina, hormon care te ajuta sa ai
parte de somn. De aceea, cantitati mici te pot ajuta sa stai
alert si treaz, in timp ce cantitati mai mari pot perturba ceasul
corpului; anumiti specialisti sustin ca poate afecta tulpina
ochiului si provoca dureri de cap. Un studiu din 2017 sustinea
ca expunerea la lumina albastra intre orele 21:00 si 23:00 pot
afecta calitatea si durata somnului.

De aici si utilitatea ochelarilor impotriva luminii albastre;
conceptul are cativa ani, dar stilurile au diferit de-a lungul
timpului. Quay are astfel de ochelari despre care sustine ca
poate reduce oboseala ochilor, vederea neclara si durerile de
cap. Se simt ca o pereche de ochelari obisnuita si clara, doar ca exista o usoara nuanta galbena
cand te uiti in jur.
Cei care i-au purtat au afirmat ca au simtit o imbunatatire in privinta somnului; intreruperea
somnului nu prea a existat pe timpul noptii. Ca utilizator obisnuit nu poti sa dai un calificativ
exact, fie ca isi fac treaba sau este efectul Placebo care functioneaza, dar daca achizitionezi asa
ceva, ar fi indicat si sa-i porti, pana cand studiile vor veni cu argumente pro in mod real.
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REVENIREA la NORMAL

DACA NU ESTI SIGURA IN LEGATURA
CU REVENIREA LA O VIATA
NORMALA, indiferent cum este situatia
acum sau cum va evolua, PARCURGE
URMATOARELE RANDURI pentru a fi
pregatita pentru orice!
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Stil

de viata

D

in nefericire, situatia actuala si depinde ce ne va oferi viitorul - fie apropiat
sau indepartat, ne ofera multora dintre noi o anumita teama, avand la baza
incapabilitatea de a ne (re)adapta modului de viata de dinaintea aparitiei
Covid-19. Aceste fenomen exista de mult timp, doar ca poate cunoaste o raspandire
mai larga acum, datorata pandemiei. Revenirea intr-un mediu de lucru de exemplu,
unde se vor aplica noi reguli, vor avea efect de exacerbare a sentimentelor de izolare si
singuratate. Acest sentiment de “a nu apartine” se manifesta ca si cum nu te-ai putea
adapta destul de repede sau suficient, poate afecta increderea, identitatea de sine
si sanatatea mentala. Ceea ce trebuie retinut este faptul ca aceasta anxietate este
normala, mai ales dupa aceste schimbari in care totul in jurul nostru a fost perturbat,
de la familie, prieteni, loc de munca, stil de viata; iar acest mod de viata inca este in
transformare.

REVENIREA la locul de munca
Daca lucrezi de acasa de ceva timp,
te vei simti ciudat sa te intorci la locul de
munca, indiferent cand se va intampla.
Anxietatea trebuie recunoscuta, dar
trebuie sa mergi putin mai departe,
astfel incat si cunosti in mod clar
motivele specifice care o determina.
Esti ingrijorata de sanatatea ta, de
mediul de lucru si orice are legatura
cu acestea, de anumite asteptari din
partea colegilor si a colaboratorilor.
Dar, din moment cei vei clarifica ce
anume determina aceasta reticenta, vei
putea reconfigura ce simti, astfel ca vei
face totul din alta perspectiva si tot ce
vei intreprinde va fi intr-o nota pozitiva.
Socializarea este foarte benefica
pentru sentimentul de apartenenta
si pentru a te simti ca faci parte din
comunitate, facand minuni pentru
sanatatea noastra mentala, astfel
ca vei putea sa vezi in acest caz
beneficiile readaptarii, in detrimentul
sentimentelor infricosatoare. Sau, e
posibil ca asteptarile de la voi sa se
transforme in sentimente de admiratie
si competenta, ceea ce te poate ajuta
sa iti dezvolti increderea in tine, dar si in
instruirea celorlalti. Cu siguranta nu vei
putea schimba lumea din exterior, dar,
poti schimba modul in care abordezi
relatia cu ea.

DISCUTA despre ce se afla in
SPATELE ANXIETATII!
Daca te confrunti cu obstacole
reale, utilizeaza aceasta perioada de
tranzitie ca o oportunitate! Toti cei din
jur - familia, colegii, locul de munca in
ansamblu - sunt si vor fi in continuare
afectati de aceasta perioada cu tot
ce vine ea, asa ca, poti folosi aceasta
oportunitate pentru a-ti impartasi
gandurile, ideile, invatarea, dorintele si
nevoile. Si multe firme care beneficiaza
de o conducere avand o mentalitate
sanatoasa au nevoie de pareri sau
chiar solutii din partea celor implicati in
activitatea lor, asa ca, fii increzatoare
in a-ti exprima opinia. Si chiar daca, ca
urmare a opiniei exprimate de tine, are
loc doar o simpla schimbare (reducerea
orelor de lucru), aceasta exprimare a
gandurilor si materializarea lor, te ajuta
sa iti construiesti increderea de sine si da
un sens de control in ceea ce faci, cand
situatia poate arata haotica. Iar acesta
abordare verbala este una extrem de
sanatoasa in abordarea anxietatii, mai
ales ca sunt sanse destul de reduse ca
totul sa fie exact cum era inainte.
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CE TE MOTIVEAZA si care iti este
rutina
Suntem sclavi ai obisnuintei si tanjim
dupa consecventa si rutina, astfel ca,
revenirea intr-un mediu schimbat,
de la neaplicarea vechilor norme,
la schimbarea modului de munca si
a interactiunii cu colegii si pana la
distantare si noua digitalizare, ne
poate schimba si pune la indoiala
acel sentiment de “apartenenta”.
Daca mergem mai departe, exista
posibilitatea sa ne punem la indoiala
chiar si capacitatea noastra de a ne
efectua sarcinile.
Avand sau construindu-ne mental o
“ancora” , ne va ajuta sa cream un sens
al rutinei si sa simtim ca suntem stapani
situatiei. Aceasta ancora ar putea fi o
serie de lucruri sau activitati, de la a
bea o ceasca de cafea sau ceai la o
anumita ora, de a te plimba timp de
10 minute in pauza de masa, de a sta
timp de 2-3 minute in sala de sedinta
sau in oricare alt loc pentru a practica
respiratia, sau pana la a avea un
obiect pe birou la care sa te uiti si sa te
concentrezi.

CONCENTREAZA-TE pe
momentul prezent!
Una dintre cel mai bune modalitati
de a pastra anxietatea la distanta
este aceea de a face efortul sa
ramai conectat la momentul prezent,
motivul fiind acela ca anxietatea si
stresul se concentreaza pe necunoscut
si incertitudine, fie ca e vorba de
siguranta, sanatate, mediul din jurul
tau sau cum viata de zi cu zi s-a
schimbat. Din nefericire este de ajuns
pentru mintea noastra sa se agate de
aceste frici pentru ca gandurile sa se
intensifice si te vei agita si stresa in cel
mai inutil mod.
Nimeni nu stie cum vor fi lucrurile
in viitor si cum vor evolua, fie ca este
pandemie sau nu! Asa ca, aceasta
frica nejutificata ca maine s-ar putea
sa fie ceva rau - este gresita. Iar pentru
a ramane ancorata in prezent in cazul
in care simti ca pierzi controlul asupra
situatiei, incearca sa practici sofrologia,
o forma de meditatie dinamica, ce
foloseste o serie de tehnici de respiratei
de calmare, miscare, vizualizare si
grounding. Exista tehnica The Pump
care te ajuta sa te eliberezi de stres si
anxietate, atunci cand mintea incepe sa
intre in zonele negative ale gandirii.

THE PUMP
Aceasta

tehnica

apartinand

sofrologiei

elibereaza

stresul

acumulat si anxietatea si trebuie incercata ori de cate ori mintea
incepe sa intre pe caile negative.

CONECTEAZA-TE cu familia si
prietenii!
Nu trebuie subestimata puterea unei
discutii bune cu familia sau cu prietenii,
chiar daca aceasta se desfasoara
online! Exprimandu-ti gandurile cu voce
tare este un bun mod de a intelege de
unde vin anumite ingrijorari si mai mult
decat atat, sa poti actiona in asa fel
incat se le suprimi. Iar a avea pe cineva
care sa te asculte si de ce nu, sa iti ofere
sprijin in ceea ce gandesti - fie cu o
solutie sau pur si simplu prin puterea
exemplului, iti poate oferi oportunitatea
de a vedea lucrurile clar si de a gandi
creativ in privinta obstacolelor.

1 - Stai in picioare, inchide ochii si lasa-ti bratele sa cada pe langa
corp, relaxate!
2 - Localizeaza mental unde in corp simti stresul, anxietatea sau
tensiunea si inclesteaza-ti pumnii!
3 - Expira prin gura, inspira adanc prin intermediul nasului si tine-ti
respiratia!
4 - Misca-ti ambii umeri in sus si in jos, pana cand simti nevoia
expiratiei, aceasta actiune avand scopul de a oxigena creierul!
5 - Pe masura ce expiri, relaxeaza-ti pumnii vizualizand toata
tensiunea si anxietatea cum se scurge prin varful degetelor!
6 - Repeta acest procedeu atat timp cat este nevoie sa te simti
eliberata de orice agitatie care inca persista!
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Sanatate

TESTAREA
COVID-19
Testarea pentru a afla daca ai
sau nu Covid-19 poate fi cu dus
si intors, pentru ca nu se stie
inca sigur cata acuratete ofera
acestea si cat de mult te vor
ajuta pe viitor.

D

aca te gandesti sa faci un test pentru
a afla daca esti sau nu infectat cu
Covid-19 poti face un test de sange sau
testul PCR (RT-PCR). Testarea coronavirusului
poate fi un subiect confuz, doar ca a-l detecta
cat mai repede atunci cand e cazul este esential
pentru eliminarea lui si asta insemna ca a
detecta mai repede locul infectiei, inseamna ca
virusul poate fi eliminat acolo, fara a apuca sa se
raspandeasca la un nivel mai mare.
Daca ai simptome, este indicat un test
PCR care foloseste un betisor cu fibra in varf.
Simptomele obisnuite Covid-19 includ o
temperatura ridicata, tuse continua, pierdere
de miros sau de gust. Iar un astfel de test arata
daca esti sau nu infectat in prezent. Asta e tot ce
iti spune.
Este un lucru important acest test, deoarece
izolarea timp de 14 zile reduce sansa de a
raspandi virusul, iar denumirea PCR vine de
la reactie de polimerizare in lant (polymerase
chain reaction). Din partea din spate a nasului si
a gatului sunt luate probe care merg apoi la un
laborator, pentru a vedea daca contin materiale
genetice ale virusului. Efectuarea unui astfel de
test arata daca ai particule virale detectabile in
corp, ceea ce inseamna ca esti infectat. Ceea ce
trebuie retinut este faptul ca testul cu tampon
(PCR) este cel mai eficient in primele 5 zile daca
ai astfel de simptome.
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Cat de fiabil este un astfel de test
Conform cercetarilor, sunt ratate 1 din 5 cazuri, iar
testele fals negative sunt periculoase, deoarece, cineva
infectat poate raspandi boala fara sa stie, daca i s-a spus
gresit ca rezultatele sunt negative. Sansa pentru un
fals negativ creste daca testul este facut prea devreme.
In prima zi a simptomelor, procentul de fals negativ
este de 38%, descrescand pana la 20% trei zile dupa
infectare. Sansele unui fals negativ cresc foarte usor
dupa 4 zile de la infectare, astfel ca, a afectua testele in
primele zile este cel mai important pentru acuratete.
Erori mai apar de asemenea cand sunt probe luate cu
kitul de la domiciliu. Si conform specialistilor, acestea
nu sunt teste simple de facut la domiciliu. Tu trebuie
sa ajungi cu tamponul destul de profund in cavitatea
nazala si in cavitatea gatului, ceea ce iti poate da o
senzatie incofortabila sau neplacuta. Mai mult, daca nu
faci aceasta procedura destul de profunda, exista mari
sanse de un fals negativ.

Anticorpii
Pana cand nu se stie cum functioneaza virusul, nu
este clar daca tu poti dezvolta imunitate la infectie.
Daca ai avut virus si apoi te-ai recuperat, probabil ca ai
fost ajutat de anticorpii din sange. Anticorpii reprezinta
modul in care sistemul tau imunitar lupta impotriva
infectiei. Poti face un test anticorpi pentru a verifica
daca ai fost infectat de virus in trecut, dar nu poate
dezvalui daca esti inca infectat cu el.
Anticorpii probabil apeleaza la memoria imunologica,
un mod in care corpul isi aminteste sa lupte impotriva
infectiilor specifice, protejandu-te de reinfectare.
Dar cat de mult dureaza aceasta protectie si cine este
protejat, inca nu se stie. Oamenii de stiinta afirma ca
nu exista dovezi convingatoare care sa arate ca cei
infectati vor dezvolta imunitate pe termen lung.
Persoanele care au avut rezultate pozitive a
anticorpilor dupa focarul din 2003, i-au avut cativa ani
inainte ca anticorpii sa se diminueze. Poate fi aplicabil
si in cazul Covid-19, din moment ce este un virus
asemanator, dar nu se stie nimic.
Un test anticorpi va fi disponibil in curand si vor
avea prioritate cei cu ingrijire la domiciliu. Este un
test de sange efectuat de un medic specializat si un
laborator ce va examina sangele pentru anticorpii
Covid-19. In curs de dezvoltare este si un test anticorpi
ce va lua probe de sange din deget. In prezent, un test
anticorpi este folositor doar pentru colectarea datelor
si urmarirea datelor virusului, dar nu iti poate spune
daca esti infectat in prezent si nici daca ai imunitate. Cu
toate acestea, situatia se poate schimba daca cercetarile
arata ca anticorpii ofera o oarecare imunitate.
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Exista un alt test anticorpi de incredere?

ESENTIAL
de RETINUT
Testul PCR este
cel mai eficient in
primele 5 zile.



Conform

cercetarilor, sunt
ratate 1 din 5
cazuri.


Pana 
cand nu

se stie cum
functioneaza
virusul, nu este
clar daca poti
dezvolta imunitate
la infectie.


 un
In prezent,

test anticorpi este
folositor doar
pentru colectarea
datelor si
urmarirea datelor
virusului.


ca testul
Se spune
cu saliva ar avea
acuratetea mult
mai mare decat
actualul PCR.


 ca
Se pare

testarea rapida
si precisa este
cea mai buna
arma pentru
impiedicarea unui
alt blocaj.

Au fost numeroase teste publicate despre fructe si
animale neinfectate cu rezultate ale testelor fals pozitive
despre Coronavirus, dar ele nu sunt sustinute stiintific.
Din nefericire, multe tari au importat teste anticorpi
din China, care nu si-au dovedit eficacitatea nici in tara
de origine, fapt ce se datoreaza faptului ca au intrat
repede pe piata, fara a fi validate corespunzator.
Chiar si testele produse de lideri mondiali si validate
de organele competente nu sunt chiar 100% exacte,
fiind reale doar in procent de 83% pentru cei care au
anticorpi Coronavirus si 100% in cazul celor care nu
au anticorpi Coronavirus. Alte teste oscileaza tot intre
valori asemanatoare, astfel ca nu exista garantia unor
teste avand o acuratetea de 100%.
La fel de bine poti avea un fals negativ deoarece nu
produci anticorpi, chiar daca ai fost infectat. Pentru
un numar mic de oameni, anticorpii nu pot fi detectati
post-virus. Acest lucru se intampla deoarece sistemul
tau imun a luptat impotriva virusului folosind o alta
metoda, folosind celulele T sau cele NK. Ambele distrug
celulele infectate, raspunsul celulelor T putand oferi
protectie viitoare impotriva infectiei. De cealalta parte,
celulele NK nu vor face asta.

Viitorul in testari
Tehnologia testarii va evolua pe masura ce va evolua
cunoasterea virusului, noile inovatii incluzand test de saliva
pentru cei infectati cu Covid-19, dar inca nu a fost aprobat.
Si se spune ca ar avea acuratetea mult mai mare decat
actualul PCR.
A obtine rezultate rapide in aproximativ 15-20 de minute
cu ajutorul unor teste anticorpi este in curs de dezvoltare si
se va face prin inteparea unui deget pentru a lua mostre de
sange si detectarea anticorpilor Coronavirus.
Noile tipuri de teste sau studii vor avea nevoie de
raspunsuri la intrebari care acum ne blocheaza. Nu se stie
daca pacientii cu Covid-19 au simptome persistente chiar si
dupa ce virusul nu mai poate fi detectat.
Iar in aceasta perioada, se pare ca testarea rapida si
precisa este cea mai buna arma pentru impiedicarea unui
alt blocaj. Virusul inca exista, astfel ca testarea este esentiala
pentru identificarea si izolarea infectiilor la nivel local si
pentru a preveni raspandirea.
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Durerile

de spate
DURERILE DE SPATE
REPREZINTA UNA
DINTRE CELE MAI
FRECVENTE AFECTIUNI
ALE ORGANISMULUI
UMAN. CARE SUNT
CAUZELE APARITIEI
ACESTORA SI CUM LE
PUTEM TRATA FARA
MEDICAMENTE?

d

urerile de spate se pare ca reprezinta una
din problemele de sanatate moderne, cu care
mergem mai departe in viata; si se pare ca mai bine
de un sfert din populatie se confrunta cu acestea,
pornind de la dureri usoare resimtite in fiecare an,
pana la situatia in care sunt necesare pastile si pana
la interventii chirugicale. Problema principala este
aceea a faptului ca durerea de spate este foarte
raspandita, a castigat mult teren in ultimii ani si nu se
doresc solutii extreme. Conform specialistilor, aceste
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dureri sunt o urmare a stilului nostru de viata si a obiceiurilor posturale
proaste zilnice. Modul in care stam in picioare, pe scaun si chiar intinsi,
ne afecteaza mult, aceasta incorectitudine a posturii fiind principala
vinovata. In plus, modul in care tinem o geanta, telefonul si alte astfel
de pozitii, duc la agravarea unor probleme, pozitiile necorespunzatoare
punand presiune inutila pe muschi si tendoane. In timp, se ajunge si la
decenerescenta discului, o problema care ar putea fi evitata. Si cu toate
ca nu te doare acum sau nu ai semnale in acest sens, poti face anumite
ajustari din timp, poti lua anumite masuri specifice, pentru a te proteja
de problemele care pot aparea.
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d

aca ai dureri de spate persistente sau chiar si usoare, mergi la medicul de familie, care te poate indruma
mai departe, pentru investigatii suplimentare. Te poti intalni cu un medic ortoped, fizioterapeut, pentru a
gasi cea mai eficienta modalitate de tratament. Si chiar daca faci aceste lucruri, e posibil sa nu scapi de anumite
pastile. In cazul in care esti la inceputul problemelor si problemele legate de durerile de spate au fost solutionate
sau nu se pot vindeca complet, este indicat sa pastrezi totul la un nivel minim si aici intervin medicamentele.
Continua sa te misti!
Unul dintre cele mai dificile lucruri de facut atunci cand ai dureri de spate este sa te misti si cu toate acestea,
specialistii recomanda exercitiile usoare ca o parte esentiala a vindecarii. Stiintific, s-a demonstrat ca yoga
reduce durerile de spate, datorita capacitatii sale de a intari si intinde. Asigura-te ca instructorul tau stie unde
te doare, astfel incat sa modifice exercitiile pentru a-ti fi benefice. Mersul pe jos in mod regulat de 2-3 ori pe
saptamana timp de 30 de minute ajuta la fel de mult ca tratamentul unui specialist terapeut fizic. Poti incerca
pantofi usori cu talpile usor curbate, despre care s-a dovedit ca ajuta la reducerea durerilor cronice lombare
prin intarirea muschilor spatelui si imbunatatirea curburii coloanei vertebrale.
Stai corect!
A invata sa stai corect este o lectie importanta pentru
sanatatea ta, iar pentru a ajuta la gestionarea si prevenirea
durerilor de spate, trebuie sa stai bine echilibrata pe oasele
destinate acestui lucru si nu altfel! Gaseste-ti pozitia
corecta a oselor stand cu fundul pe maini, astfel incat sa
simti cum oasele acestuia pun presiune pe palme. Capul
trebuie sa stea pozitionat in partea de sus a coloanei
vertebrale intinsa si relaxata, iar picioarele trebuie sa stea
sprijinite pe podea.
Fara dureri de spate!
Este bine sa vorbesti!
Exista dovezi stiintifice ca terapia vorbitului te poate
ajuta la reducerea durerilor cronice de spate in combinatie
cu fizioterapia traditionala. Daca ai parte de dureri
constante, vorbeste cu medicul de familie sau chiar ia in
considerare aplicatii mindfulness (Headspace).
Presopunctura
este o forma de terapie medicala chinezeasca care
functioneaza prin aplicarea presiunii pe diverse parti ale
corpului pentru a ajuta la ameliorarea durerii si reducerea
oboselii. Aplicarea unei presiuni ferme in punctele exact
din spatele genunchilor, poate ajuta la reducerea rigiditatii
si sciaticii, in timp ce apasarea pielii intre degetul mare si
aratator poate ameliora stresul spatelui.
Usurare instantanee
Apasa butonul de resetare a corpului prin practicarea
pozitiei semi-supinului zilnic, cate 10 minute. Intinde-te pe
o suprafata ferma si intinsa cum ar fi un covor pe podea si
pune si o carte sub cap avand o grosime de aproximativ 2-3
cm. Indoaie genunchii cu picioarele intinse pe podea cam
la latimea umerilor. Ia-ti timp sa te asezi si dupa aceasta,
gandeste-te la intreg spatele, incepand de la baza coloanei
vertebrale pana sus!
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Ajuta la prevenirea durerilor
si problemelor de spate cu
ajutorul acestor exercitii
simple!

I

ntinde-te pe spate cu genunchii indoiti si talpile pe podea!
Roteste usor genunchii dintr-o parte in alta cat de parte
poti, dar sa te simti confortabila! Daca poti, mareste gradual
miscarea, de fiecare data! Incearca sa faci cate 10 repetari pe
fiecare parte!

S

tai instinsa pe fata cu mainile langa umeri, ca si cum ai
face flotari! Impinge bratele pentru a-ti ridica jumatatea
superioara! Impinge usor atat timp cat te simti confortabil si
incearca gradual sa faci miscarea mai mare de fiecare data,
atat cat iti permite durerea sau rigiditatea. Sunt recomandate
10 repetari.

S

tai intinsa pe spate cu genunchii indoiti si pastreaza cutia
toracica in contact cu podeaua! Aplatizeaza partea de
jos a spatelui pe podea, apoi inverseaza miscarea pentru a-ti
arcui partea de jos a spatelui departe de podea! Incearca sa
repeti de 10 ori!

S

tai pe spate cu genunchii indoiti, trage usor zona buricului
spre partea de jos a spatelui ca si cum ai incerca sa iti
subtiezi talia! Ai grija de cutia toracica sa nu se ridice si
incearca sa nu aplatizezi aceasta pozitie inapoi pe podea!
Respira normal in timp ce efectuezi exercitiul, tinand timp de
10 secunde si repetand de zece ori.

S

tai sprijinita si pe picioare si in maini! Lasa-te usor pe
calcaie in timp ce iti lasi pieptul la podea si intinzi bratele
in timp ce faci aceste miscari. Stai astfel timp de 20-30 de
secunde si repeta de 3-5 ori!
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glanda tiroida
Pentru milioanele dintre noi care se lupta cu oboseala frecventa si cresterea in greutate,
daca ar veni un specialist si ti-ar spune „Mananca mai multi carbohidrati!”, cu certitudine
te-ai uita surprins la el. Indiferent ca vorbim de cereale cu fructe, paste, cercetarile vin in
sprijinul acestei afirmatii spunandu-ne ca sunt ideale pentru o sanatate optima a tiroidei.
O tiroida sanatoasa este cuptorul care lasa corpul sa arda caloriile, sa stocheze grasimile
pentru a furniza energie. Mai mult, in urma studiilor, s-a vazut ca oamenii chiar incep sa
se simta bine imediat, chiar si in cazurile in care medicamentele pentru tiroida par sa nu
faca o diferenta majora. Pierederea in greutate in cazul femeilor, a cunoscut o imbunatatire
semnificativa, unele ajungand la o scadere de pana la 5-6 kg saptamanal.
Tiroida este o mica glanda in gat care secreta hormonii responsabili reglarea greutatii
corpului, respiratia, functia inimii, functiile creierelui, iar lista poate continua. Cand tiroida
devine lenta, metabolismul si orice este legata de ea, devin lente. Partea delicata este
aceea ca probleme tiroidine devin probleme comune de sanatate, anticorpii despre care se
presupune ca trebuie sa distruga virusii, pot ajunge intamplator la tiroida. Nimeni nu se stie
ce se intampla cu exactitate, dar cercetarile sugereaza ca alimentatia zilnica poate declansa
aceste probleme; partea buna este ca, odata cu adoptarea unor obiceiuri sanatoase, poti
readuce tiroida intr-o forma buna.
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VINDECARE
Cu cativa ani in urma, un studiu avand peste 65.000 de persoane a aratat ca cei care au
adoptat o alimentatie bazata pe carbohidrati pe baza de plante, sunt mai putin probabil sa
dezvolte probleme de tiroida. Comparativ cu cei care se bazau pe o alimentatie sanatoasa cu
produse animale, cei din prima categorie, aveau o tiroida sanatoasa. Recent, cateva studii
europene au folosit teste de sange si jurnale alimentare pentru a determina daca adultii
care au multi anticorpi ce ataca tiroida, consuma mai multe grasimi animale, lactate, oua,
carne procesata, ulei. Intre timp, cei cu mai putini anticorpi periculosi, mananca mai multe
vegetale, nuci, cereale integrale.
Mancarurile care se bazeaza pe elemente animale declanseaza afectiuni inflamatorii
in interiorul corpului nostru, in timp ce alimentele naturale au un rol invers. Avand mai
putina inflamatie se pare ca protejeaza tiroida si ofera o serie de alte beneficii, incluzand aici
reducerea riscurilor oricaror tipuri de artrita, imbatranire a pielii si cancer.
Mancarea bazata pe plante au ajutat in mod vizibil metabolismul chiar in timp ce era mai
slab in calorii decat caloriile din alimentele animale, astfel ca anumite persoane slabesc
mult, fara a sari peste portii. Nu exista niciun dezavantaj la a manca o cantitate mai mare
din alimentele din plante, ele fiind cele mai indicate si sanatoase.

IN VIATA REALA
Se cunosc foarte multe familii in care mancarea se invarte in jurul produselor animale,
doar ca, aceste persoane au fost surprinse cand au mancat la restaurante mancaruri bazate
pe plante si au realizat cat de gustoase pot fi. Ulterior, au aflat si ca pot sustine o alimentatie
bazata doar din alimente din plante pentru sanatatea tiroidei. Incet, multe astfel de persoane
au renuntat la carnea rosie, carne de pasare, peste, lactate. Dupa o perioada, pe langa o
tiroida sanatoasa, majoritatea au observat ca au scapat si de kilogramele in plus si se simt
mult mai bine ca inainte. Iar o astfel de alimentatie reprezinta un nou mod de viata.

ALIMENTE
Pentru a te bucura de o tiroida sanatoasa, specialistii recomanda mese bazate pe legume,
fasole, nuci, cereale integrale, timp in care poti sa renunti la alimentele procesate, produse
animale, ulei. De asemenea sunt indicate discutiile cu medicul de familie daca simti
oboseala, daca ai pielea uscata si iti simti creierul incetosat; in astfel de cazuri, e posibil sa
fie necesare medicamente tiroidine. Incerca dupa discutia cu medicul sa ajungi in asa fel
incat sa inlocuiesti medicamentele cu o alimentatie adecvata! Aceasta este cea mai inspirata
decizie pe care o poti lua in privinta sanatatii tiroidei si a sanatatii tale per ansamblu!

173

www.famost.ro noiembrie 2020

Sanatate

174

www.famost.ro noiembrie 2020

GROUNDING
Grounding sau legatura cu pamatul ar putea fi solutia daca ai nevoie de un
impuls fizic sau mental.

A

i putea incepe prin a-ti imagina ca mergi descult prin iarba racoroasa sau bogata, pe malul
marii unde simti nisipul fin. Acest gen de legatura intima cu pamantul te face sa zambesti,
iti ridica starea de spirit si daca te-ai bucurat de asemenea experiente, ti le vei aminti mult
mult timp, asta daca nu vei dori sa le (re) experimentezi mai repede.

Termenul de grounding (impamantare in traducerea noastra) sau legatura cu pamantul aduce
modificari chimice si electrice in corpurile noastre, oferindu-ne un impuls pozitiv in dispozitie. In
plus, conform studiilor publicate in Journal of Environmental and Public Health, ceea ce numim
grounding, ne poate ajuta la usurarea si reducerea inflamatiei, cresterea circulatiei sanguine, reducerea
durerilor musculare si sanatatea inimii.

Grounding este un instrument indispensabil de vindecare si recuperare pentru orice tratament or
regim de recuperare in ceea ce priveste leziunile, chirugia si performanta atletica maxima. Intr-un
mod oarecum uimitor, planeta pare sa fie cel mai natural si puternic antiinflamator pe care il avem.

Corpul tau este capabil sa-si creeze propria electricitate. Sistemul nervos central genereaza
impulsuri electrice care iti instruiesc corpul sa respire, sa inghita sau sa fuga de un atacator. In mod
natural, corpul are o incarcatura neutra, dar in zilele noastre, lumina albastra a dispozitivelor electrice
formeaza o abundenta de poluare, care poate modifica aceasta neutralitate, iar ionii pozitivi in forma
radicalilor liberi, incep sa invadeze si sa se acumuleze in tesuturi. Cercetarile asociaza radicalii liberi
cu imbatranirea prematura, inflamatie, dementa, artrita, caderea parului, cancer si chiar deteriorare a
ADN-ului, asa ca e interesul tau sa scapi de ei cat mai repede.

Pamantul are o incarcatura blanda de negativitate si conform chimiei elementare de prin scoala,
pentru a elimina sarcina pozitiva trebuie introdusa una negativa. Prin urmare, contactul direct al
corpului - pozitiv, cu pamantul - negativ, aduce organismul intr-o stare neutra. Natura ofera o â€
nutritieâ€ electrica de la pamant pentru a mentine ordinea in mod natural si a vindeca circuitele
bioelectrice din corp. Studiile au aratat ca aceste aflux de electroni de la pamant ajuta la calmarea
sistemului nervos, reducand inflamatia si aducand pace corpului si mintii.
Daca vrei sa testezi acest lucru singur, nu ai decat sa te descalti si sa mergi cu picioarele goale prin
iarba, nisip, sau chiar si noroi. Poti de asemenea sa stai cu palmele pe pamant sau sa te scufunzi intr-o
apa naturala. In mai putin de jumatate de ora, vei simti beneficiile contactului cu pamantul.
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H O R M O N I I ?
A J U T A
I T I

Dintre toate schimbarile corpului la varsta mijlocie, declinul estrogenului
este cel mai insemnat si poate incepe din momentul in care ai atins anii ‘30;
afecteaza nu doar distributia grasimii corporale, ci tinde sa se acumuleze la
mijloc, ceea ce duce la un somn de calitate slaba, energie scazuta, schimbari de
dispozitie, bufeuri. Sistemul hormonal sau endocrin este foarte complex si nu
exista niciun aliment care sa poata afecta in mod direct, de aceea este indicata
o varietate a alimentatiei. Cu toate acestea, exista anumite alimente care sustin
productia si functionarea hormonilor fitoestrogeni.
Acestea sunt substante chimice din plante care actioneaza ca estrogen in corp
si se crede ca scade ratele anumitor tipuri de cancer, probleme cardiovsculare si
simptome ale menopauzei. Boabele de soia sunt foarte bogate in fitoestrogeni,
care se regasesc de asemenea in semintele de in, fructe uscate, seminte de susan,
usturoi, germeni de fasole.
Aminoacizii care se gasesc in proteinele slabe sunt elemente de baza ale
hormonilor, deci este important sa mananci o proteina de calitate buna. Ouale,
pestele, carnea slaba sunt surse excelente, iar dintre vegetale sunt de reamintit
quinoa, ovaz, fasole, linte, nuci. Triptofanul este un aminoacid utilizat in
producerea serotoninei, hormonul care te face sa te simti bine. El joaca un rol
important in reglarea dispozitiei, somnului si apetitului si il poti gasi in oua,
carne de curcan, branza de vaci, seminte, nuci.
Grasimile sanatoase se gasesc in nuci, vegetale, peste si seminte si sunt
esentiale pentru productia hormonilor. Cand gatesti, foloseste uleiurile bogate
in monosaturati, ca uleiul de masline sau cel organic de rapita. Pestele gras cu
ajutorul omega-3 sustine productia de estrogen.

C I N E

H

ormonii pot deveni o problema serioasa la varsta mijlocie,
consumul anumitor alimente fiind o buna solutie pentru a restabili echilibrul.
Broccoli contine Indol-3Carbinol care creste metabolismul
estrogenilor. Incearca sa-l gatesti
in cuptor cu usturoi, ulei de
masline, suc de lamaie! Usturoiul
este si el bogat in fitoestrogeni.
Soia, inclusiv miso, tempeh,
fasole edamame si tofu fermentat
sunt bogate in izoflavone, un
tip de fitoestrogen, despre
care se crede ca este unul din
motivele unei incidente scazute
a simptomelor de menopauza
in randul femeilor japoneze.
Poti cumpara fasole edamame
inghetata
in
majoritatea
supermarketurilor si poti inlocui
fara nicio problema mazarea.
Avocado este bogat grasimi
sanatoase
monosaturate.
Si
poti incerca ceva delicios, prin
amestecarea de avocado, banana,
lapte si putina scortisoara cu
ajutorul unul blender.

Multi experti sunt de acord ca a petrece timpul singur, iti
poate imbunatati creativitatea, creste increderea si intareste
relatiile sociale. Cercetarile au aratat ca acest lucru poate
fi bun pentru sanatatea ta prin scaderea presiunii arteriale,
imbunatatirea concentrarii si reducerea stresului.

177

www.famost.ro noiembrie 2020

Sanatate

SUPER PUDRE

REUSESC OARE SUPER PUDRELE SA NE TRANSFORME IN SUPER OAMENI?
VEZI IN CONTINUARE CE TI SE POTRIVESTE SI CARE DINTRE ELE SUNT POTRIVITE NECESITATILOR TALE!

I

n timp, au existat numeroase alimente care au devenit superalimente datorita calitatilor benefice asupra sanatatii
oamenilor, iar astazi multi dintre noi cautam aceste beneficii sub diverse forme. Dintre tendintele acestei perioade,
sunt de mentionat prafurile nutritive adaugate in alimente si bauturi pentru a ne bucura de aromele si beneficiile lor.
Dar, din nefericire, nu toate aceste produse sunt benefice sau pur si simplu nu sunt cele mai indicate pentru noi in
anumite perioade, asta ca sa nu mai aducem in discutie ca putem fi “victime” ale marketingului agresiv care se practica.
Asa ca, mare grija pe ce cheltui banii si mai multa constientizare a ceea ce consumi!
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Condimente ca cardamon sau ghimbir sunt
frecvent adaugate la golden milk pentru
a ajuta la compensarea aromei puternice
si astringente a curcumei, in timp ce
furnizeaza in plus beneficii antiinflamatorii si
ameliorarea durerilor.

Pudra de cacao
BENEFICII: reduce tensiunea arteriala,
imbunatateste, performanta, sporeste
pierderea in greutate.
Cacao se bucura de multi compusi
sanatosi, inclusiv flavonolii - antioxidanti
care au fost studiati pentru capacitatea lor
de a reduce tensiune arteriala si a imbunatati
sanatatea
sitemului
cardiovascular.
Feniletilamina, alt compus gasit in cacao,
imbunateste performanta atletica, scade
depresia si ajuta la pierderea in greutate. Si,
surpinzator, o lingura de praf de cacao are 2
grame fibre.
Doar ca, nu toata pulberea de cacao este
creata la fel! Alege produsele “naturale”
sau “brute” in detrimentul celor prelucrate
si conform Journal of Food Science,
aceasta prelucrare alcalinizeaza produsul
cu intentia de a-i imblanzi aroma, dar
dauneaza si antioxidantilor valorosi.
Incearca cacao atunci cand faci prajituri,
poti folosi cacao cand gatesti friptura de
porc sau pui prin frecarea carnii inainte.
Pudra de canepa

Cercetari publicate in Chemistry
Central Journal arata ca cacao
contine o cantitate mai mare de
antioxidanti comparativ cu alte
pulberi de fructe, acai sau coacaze.
Pulberea de cacao este realizata
prin presarea la rece a boabelor de
cacao neprajite; pudra de cacao
este facuta din boabe prajite si
procesate de cacao.

BENEFICII: construieste muschii, intareste
oasele, imbunatateste sanatatea gastro intestinala.
Pudra de canepa este bogata in proteine,
oferind aproape 15 grame intr-o portie de un
sfert de cana servita si contine un spectru
complet de amino acizi pentru stimularea
refacerii si cresterii musculare. Canepa
contine de asemenea grasimile sanatoase
omega-3 - bune pentru inima, multe fibre si
o doza buna de magneziu, mineral esential
pentru o sanatate osoasa optima.
Adauga pudra de canepa in smoothieuri post-antrenament, schimba cu anumite
faini in clatite, adauga in oala cand fierbi
fulgi de ovaz sau quinoa.
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Pudra golden milk
BENEFICII: amelioreaza durerile articulare,
reduce inflamatia, protejeaza impotriva
leziunilor musculare datorate exercitiilor.
Aceasta bautura sanatoasa de inpiratie
ayuverdica contine turmeric, care, datorita
compozitiei ridicate de curcumina, a
fost studiata pentru proprietatile sale
antiinflamatoare si de ameliorare a durerii.
Cercetarile sugereaza de asemenea, ca
curcumina poate imbunatati performanta
exercitilor fizice prin reducerea leziunilor
musculare asociate antrenamentelor,
conform Journal of Inflammation
Research. Poti consuma lapte cald cu
curcuma, multe pulberi golden milk
continand piperina, un compus din piper
negru care imbunatateste absorbtia
curcuminei prin cresterea temporara a
permeabilitatii intestinale, conform unor
studii publicate in Planta Medica.
Adauga pulbere golden milk in lapte cald
sau pentru o experienta completa “golden
milk” , presara desupra conopidei inainte de
prajire, adauga la oua cand le bati.
Pudra de ciuperci
BENEFICII: creste puterea creierului,
previne cancerul, imbunatateste VO2 max.
Exista multe ciuperci ca lingzhi, coama
leului, chaga, cordyceps, ce devin adevarate
medicamente. Cercetarile publicate in
Journal of Alzheimer’s Disease speculeaza
ca compusii bioactivi din ciuperci, pot
imbunatati functiile creierului, iar alte
studii indica faptul ca ciupercile pot ajuta
la prevenirea anumitor tipuri de cancer si
reducerea inflamatiei. O investigatie aparuta
in Journal of Dietary Supplements a
aratat ca consumul a 4 grame dintr-un
amestec de ciuperci medicinale zilnic timp
de trei saptamani a imbunatatit parametrii
de fitness, cum ar fi VO2 max - absorbtia
maxima de oxigen.
Pulberea de ciuperci o gasim intr-o
singura specie sau dintr-un amestec de
mai multe, doar ca, gustul poate aminti de
solul argilos, asa ca nu prea este indicat in
piureuri sau in combinatie cu fulgi de ovaz.
Amesteca-l cu humus, adauga-l in
tocanite si supa ca minestrone, dizolva-l in
cafea dimineata.

Sanatate

Pudra de in
BENEFICII:
controleaza
apetitul,
imbunatateste
imunitatea,
combate
depresia.
Inul este accesibil si benefic, are gust
de nuci si se afla pe podium cand vine
vorba de nutritie. Profilul sau a grasimilor
sanatoase functioneaza prin promovarea
sanatatii inimii, reducerea tensiunii
arteriale si scaderea colesterolului,
conform cercetarilor publicate in Clinical
Nutrition, iar lignanii din in s-au dovedita
ca echilibreaza hormonii; mai mult, se
pare ca au legatura cu un risc mai scazut
al cancerului la san. Ajuta si la controlul
poftei de mancare, fibra sa solubila ajutand
la digestia lenta si imblanzirea nivelurilor
ridicate de zahar din sange, ceea ce
inseamna o contributie la pierderea in
greutate.
Consuma odata cu legumele prajite
presarand inainte, foloseste in loc de pesmet
si la batoanele energizante facute acasa.
Pudra verde
BENEFICII: sprijina functia imunitara,
imbunatateste sanatatea gastro-intestinala,
combate radicalii liberi.
Beneficiile pudrei verzi tind sa fie vandute
in exces, iar cei mai entuziasmati fani
considera ca pot vindeca aproape orice.
Desi nu este un panaceu, pulberile verzi au
un profil nutritiv care poate ajuta mult o
alimentatie sanatoasa. Formularile variaza

180

www.famost.ro noiembrie 2020

in functie de marca, dar constau de obicei
dintr-un amestec de spirulina, broccoli,
fructe, ierburi, enzime digestive, probiotice.
Anumiti producatori adauga de asemenea o
proteina pe baza de plante pentru a stimula
valoarea sa nutritiva, in timp ce altele contin
compusi energizanti precum extractul de
ceai verde. Impreuna, aceste ingrediente
verzi sustin imunitatea si digestia sanatoasa,
un studiu publicat in International Journal
of Molecular Sciences aratand ca doua
linguri de pudra verde luate zilnic timp de
1 luna, a ajutat la cresterea antixodantilor
din sangele care circula, ceea ce duce la
combaterea radicalilor liberi.
Amesteca acest praf cu alte sucuri
naturale pentru a-i creste puterea, pune-l in
sosuri de salata.
Pudra de sfecla
BENEFICII: Imbunatateste performanta
atletica, reduce tensiunea arteriala,
combate inflamatiile.
Nitratii pe care ii contine sfecla, sunt
convertiti in corp in oxid nitric care
vasodilateaza vasele de sange. Acest
lucru mareste fluxul de sange atunci cand
muschii tai lucreaza si le permite acestora
sa performeze mai bine. Mai mult, aceeasi
nitrati naturali mentin tensiunea arteriala
intr-un interval sanatos.
Amesteca cu apa inainte cu jumatate de
ora de a incepe exercitiile fizice, foloseste
in smoothie-uri sau cu iaurt, foloseste in
anumite produse de patiserie.

Prea multa sare

STIM DE FOARTE MULT TIMP CA ZAHARUL SI GRASIMILE NU SUNT BUNE
PENTRU SANATATEA NOASTRA, DOAR CA E POSIBIL SA AI UN INAMIC AL
SANATATII MAI MARE SI ANUME SAREA.

SEMNE CA MANANCI SARAT
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Sanatate

Dus
pentru un
somn de
calitate
Daca e ora 3 dimineata si tu
inca te gandesti ca cina a avut
prea multe calorii, inseamna ca ai
probleme serioase cu somnul, iar
conform studiilor, te incadrezi in
procentul de 20% dintre cei care
nu dorm cele 8 ore pe noapte.
Majoritatea se pare ca dorm in
jur de 6 ore sau mai putin. Si in
afara ochilor de panda pe care
ii poti avea datorita somnului
insuficient,
exista
riscul
sa
dezvolti diabet sau sa ai un risc
crescut de obezitate.
Oamenii de stiinta din SUA au
demonstrat ca a adauga un dus
fierbinte inainte de somn, adica
cu 90-120 de minute inainte de a
te baga in pat, te poate ajuta sa
adormi mai repede, oferindu-ti in
plus inca 15 minute de somn. De
ce? Apa fierbinte dilata vasele de
sange, imbunatatind capacitatea
pielii de a pierde excesul de
caldura. Acest lucru ajuta corpul
sa reduca temperatura interna,
un proces care este esential unui
adormi cu usurinta.
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