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ROLEA LILIANA
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ROLEA LILIANA MAKE-UP ARTIST

DIVA ACADEMY
www.diva-academy.ro / 0758 491 816

https://www.facebook.com/Rolea-Liliana-make-up-artist-113044952659516


Desene animate educative in limba romana

p e n t r u  c a  a v e m  n e v o i e  d e  e d u c a t i e

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


“ “
Mandy Hale

F A M O ( S ) T I V A T I O N A L

SCHIMBAREA POATE FI INFRICOSATOARE,
DAR STII CE ESTE MAI INSPAIMANTATOR?

SA-I PERMITI FRICII SA TE OPREASCA
DE LA A CRESTE, A EVOLUA SI A PROGRESA!



TENDINTE, MODA, FRUMUSETE,
STIL DE VIATA, CULTURA ...

S U N T  M A I  F R U M O A S E  C U

https://famost.ro/


Nota editorului

I
ata-ne ajunsi si la editia revistei Famost februarie 2021, ultima de iarna 
din punct de vedere calendaristic, dar cum nu putem interveni asupra 
vremii, vom ramane cumintei sa vedem ce ne asteapta. O editie speciala, 
cu multi invitati, subiecte diverse, noi colaboratori.

Pe coperta revistei Famost februarie 2021 se afla Irina Kuhlman, coach 
si persoana de succes, cu care am purtat un interesant dialog, insotit de un 
frumos editorial. Indragita artista Alessia Mikri este invitata Danielei Sala 
la rubrica “Personalitati de top“, Andreea Nebunu poarta un dialog despre 
moda cu tanarul designer Robert Moraru. O avem de asemenea invitata si 
pe colega noastra Andreea Popescu cu care am purtat o interesanta discutie 
despre moda, stil si nu numai. Laura Perian, noua noastra colega pe partea 
de beauty ne vorbeste despre machiaj si ce inseamna pentru ea acesta si ne 
face cunostinta in acelasi timp si cu esteticianul Elena Mitu, cu care poarta 
o interesanta discutie.

Cum abordam si partea culturala, ne bucuram ca avem si aici un debut: 
Antone Ioana Alexandra, care ne va face editie de editie recenzie a unei carti 
citite; pentru ca tot vorbim de carti, Roxana Negut ne aduce in atentie cele 
mai noi si interesante aparitii editoriale ale lunii ianuarie.

Moda ramane in atentia noastra atat prin tendintele prezentate, rubricile 
deja traditionale si invitati, dar si prin intermediul aparitiilor deosebite, 
brandul Cristallini – prin intermediul directorului de creatie Roxana 
Ostroveanu, fiind un bun exemplu.

Despre peeling ne vorbeste Roxana Tomescu, aflam cum vede Adriana Ivan 
frumusetea si ce va face in acest sens, iar la rubrica “Dr. Cobani recomanda”, 
aflam tendintele de infrumusetare pentru 2021. Mainile reprezinta cartea 
de vizita a barbatului dupa cum afirma Monica Dragan care a realizat un 
frumos editorial in aceasta privinta, “Look behind the LOOK“ este un 
proiect Mihaela Alexandru – Diva Academy, iar Florina Serban ne aminteste 
originile noastre prin intermediul proiectului “Lumea celor care nu cuvanta“.

Marta Iozefina Bencze ne spune ca putem fi fericiti atat cat vrem noi sa fim, 
iar Irina Maria Berdila ne propune sa iubim in fiecare zi! Ne intalnim iarasi 
cu Irina Kuhlmann, care ne va impartasi din aceasta editie din cunostintele 
si experienta sa, prin intermediul articolelor ce le veti gasi in revista, numar 
de numar. Mariana Colceru este o ambitioasa iubitoare de handmade si ne 
arata ce se poate face pentru un eveniment, in timp ce Beatrice Lianda Dinu 
ne prezinta conceputul “scenografie de nunta“.

Dr. Laura Gotz ne explica ce este Telemedicina cu avantajele si dezavantajele 
ei, o notiune foarte bine cunoscuta de ea, avand in vedere anii de experienta.

Ca de obicei, nu am facut o trecere in revista a tuturor subiectelor 
interesante, acest lucru ramanand in sarcina voastra, sa le descoperiti pe 
masura ce rasfoiti revista Famost februarie 2021!

Cu optimismul unor vremuri mai bune, va dorim multa sanatate in 
continuare, sa aveti parte de cele mai frumoase lucruri si cele mai bune 
ganduri pana data viitoare!
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Caut un om serios, cu care sa ma uit la desene animate

Poate o sa radeti, dar exact de la <anuntul> asta a pornit articolul meu. Obisnuiam sa gandesc cu 
destul de mult timp inainte articolele pe care sa le scriu aici pentru voi. Ma gandeam la tema lor, 

la mesajul lor, cum sa imbin mai potrivit timpul si lectia. In ultima perioada ideile au inceput sa apara 
neasteptat. Cred ca exact despre asta este scrisul, ori ar trebui sa fie. Despre acea clipa unica, definita 
de un om, un cuvant, o intamplare, care merita sa fie transcrisa si sa ramana in eternitate. 

Incercam sa ma pun la curent cu noutatile de prin social media, cand am dat peste citatul de mai 
sus. Am zambit si apoi am realizat ca in februarie vreau sa vorbim despre iubire. Poate suna a cliseu, 
dar imi asum riscul.

Ma intreb ce a fost prima oara, standardele sau iubirea? Sa recunoastem .. . exista standardizarea 
iubirii. Toti avem anumite criterii care trebuie indeplinite pentru a considera <ca iubim si suntem 
iubiti>. O fisa a postului. Omul bun de iubit trebuie sa aiba inaltimea potrivita, culoarea ochilor pe 
gustul nostru, statura atletica, iar pe langa aspectul fizic, trebuie sa iti scrie des, ori sa nu iti scrie des, 
sa ii placa filmele SF, ori romantice, sa fie langa tine, dar sa nu te sufoce. Nu stiu daca ar putea scrie 
cineva toate criteriile pe care le-a auzit la oamenii din jur in ceea ce priveste <omul bun de iubit>. In 
orice caz, eu nu. Si am senzatia ca de multe ori iubirea s-a pierdut prin neconcordanta intre criterii sau 
a nesincronizarii lor. 

Aproape toti avem un om despre care credem ca nu ne-a iubit, doar pentru ca nu ne-a iubit cum am 
vrut noi. Si aproape toti am fost omul care a iubit din tot sufletul, asa cum intelegea el iubirea, dar in 
afara standardelor celuilalt. 

Sunt niste limite care trebuie sa existe. Respectul, sustinerea reciproca, sinceritatea sunt niste 
<must have-uri> pentru iubire. Dar dincolo de asta, ar trebui lasata mai libera. Mi se pare ca exact 
atunci cand lista aia complicata de criterii e mai scurta, apare omul care le indeplineste pe toate, chiar 
si pe cele de care nu stiai ca exista.

Sa fie un om serios cu care sa te poti uita la desene. 

Sa fie langa tine cand ai obrajii plini de lacrimi ... de fericire, ori nefericire.

Iubirea nu apare cand la mijloc e o fisa a postului. Nu trebuie sa angajezi pe nimeni sa te iubeasca. E 
mai mult bazata pe voluntariatul sincer. Cand faci un lucru pentru ca te simti bine, pentru ca iti face 

placere, pentru ca vrei sa fii acolo.

Blog de za
mbit
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dragoSte la indigo
Doina Bezea

Cine a uitat
primul de noi?
pe coltul inecat
acum de ploi,
stergand de ceata
orele din ceas
punand in lanturi
urme fara glas.

Si-n noaptea cand
furam furtuni din cer
tipand pe lame
de cutit in ger,
doar crivatul imi 
raspundea tacut
taind in mine
c-un suras de lut.

Straini in vorbe
luate cu-mprumut
zambeau peretii
goi, si-un asternut,
eu singura mereu
tu doar in doi
acelasi chip de plastic
prins in foi.

Singuratate stinsa 
in pahar
cu bici de foc
si ochi raniti de jar,
mereu ascunsa
fara de ecou
muiata-n tusul
mov de indigou.

Cat as fi vrut
sa strangem inapoi
aceleasi margini
indoite-n doi,
sa fii si tu
o data-n preajma mea
sa nu mai simt
tacand doar umbra ta.

Cine a uitat
primul de noi?
pe coltul inecat
acum de ploi,
stergand de ceata
orele din ceas
punand in lanturi
urme fara glas.
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GANDURI
Roxana Negut

Scriu
Si totusi nu stiu pentru cine scriu
Scriu pentru tine
Scriu poate pentru mine 
In lumina unui apus tarziu.
Scriu insa pana cand imi vor sangera degetele
Si le voi pierde
In lumina tarzie a unui rasarit
Prea tacut.
Rup idei, desfac ganduri
Colorez clipe in alb si negru,
In griuri
Creez un univers inca necunoscut.
Scriu si totusi nu stiu pentru cine scriu
Poate pentru un papusar ce trage niste sfori intortocheate
De acolo de sus,
din haosul de neclintit.
Vreau sa scriu insa pana cand lumea se va sfarsi
Din toate lumile mele
Pana cand vor cadea granite
Si se vor rupe momente.
Sa scriu, sa prind, sa impart 
Si sa desfac cuvinte
Colorate, anoste, neutre, pierdute sau 
Regasite
Sa prind gandurile  si sa le inchid intr-un borcan
Facut din umbre si lumina
Si hartie.
Si sa le las
Sa zaca acolo
Pentru sute si mii de ani.
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Duminica, 21.02.2016: Plec maine spre Bucuresti, franta si cu ochiul pasarii rotund intors 
in inima mea, rasucit. Scriu din ce in ce mai rar aici, dar asta nu inseamna ca nu ma gandesc.    
Ti-am lins ranile ca sa pot adormi mai apoi, in liniste Am facut tot ceea ce era de facut ca sa fie 
mai bine. Trupul meu e o autostrada. Am intrebari infinite pentru tine, dar ma opresc la una 
singura, singura, singura, singura si egoista: ti-am placut?

Marti, 8.10.2017: Nu stiu ce se scrie despre cat de mult simt. Am ras mult, m-am dat peste 
cap, am ras apoi din ce in ce mai mult. Nu sunt omul ideal, cu atat mai putin fiica, iubita, 
omul social ideal, nici prietena cea mai buna nu sunt. Dar mereu hoata, mereu fricoasa, 
mereu sfioasa. Am ras mult, am ras din ce in ce mai mult si m-am dat peste cap. E si asta o 
certitudine: dintre cele mai arzatoare, mai aprige si mai frumoase.

Miercuri, 7.12.2016: Cateva idei pentru lucrarile ce urmeaza sa fie predate. + Starea de latenta 
in care ma aflu. + Inchipuirile din miez de noapte.  + Prietenia pe care mi-o doresc. + Mama pe 
care o iubesc de mor. Si acoperisul de deasupra capului. Toate acestea sub incapatoarea cupola 
a iubirii si tandretii.

Miercuri, 30.05.2017: Am aflat ca am picat examenul. I-am povestit desigur si ei. Am trecut pe 
la Bookofest. Prin Cismigiu trecea D. Ne-am salutat distant, de abia daca ne-am oprit. Privirile 
noastre spuneau tot. E greu sa fi impacat cu tine insuti. Om mai nebun eu n-am intalnit. Mi-e 
dor de el in fiecare minut.

Luni, 10.06.2019: Am trupul ciupit si ranit ca dupa o lunga batalie cu o insecta fantastica, 
uriasa. Da, sunt doar insectele si cea mai frumoasa pereche de sandale care a fost purtata 
vreodata. Am visat iar. Sunt alegerea aceea ratata, intamplatoare din viata fiecarui om. Intre noi 
doi e o distanta de ani-lumina.

Marti, 20.08.2019: Cea mai grea lupta va fi cu mine insami. Mereu. Zilele se duc, se scurg 
intr-o clipita. Le simt fosnetul sau nu mai simt nimic. M-am trezit dupa un somn de nici zece 
minute sub asediul celor mai cumplite ganduri, azi-noapte la fel, doar c-am adormit iarasi. 
E frica de a rata, de a face cel mai mic gest, si acel gest sa-l raneasca pe cel pe care-l iubesc. 
[Da, Nadeja, stiam ca o mie de clipe fericite cu omul pe care-l iubesti vor aduce si aceasta 
chinuitoare dorinta de a salva! Pentru ca omul acela e mereu in inima mea.]

Duminica, 1.09.2019: [Trezeste-te, creier, trezeste-te!] Viata cu ea e insuportabila, iar gandul 
la tine ma alina. Fericirea cu tine a fost mai mare si grijile mai putine ... Am iubit-o si am 
aratat-o lumii pe care cel mai pretios obiect. Nu stiam ca urma sa ma desparta de sora si de 
fratele meu, ca se va gandi mereu la altcineva, ca ne vom dispretui profund. Iubirea dintre noi e 
un secol intrerupt.

Extrase dintr-un jurnal - Un haos in sapte 

zile (CODRUTISME)

-

C o d r u t a  T u d o r i u
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Cronica unui
eveniment literar

cu Roxana Negut

Dragi prieteni, am intrat in luna februarie iar noi  ne continuam incursiunea in 
lumea cartilor insotiti de personaje memorabile si de magia unor povesti frumoase. 
Lecturi alese din toate genurile literare, aparitii editoriale interesante, romane 
premiate si volume de povestiri, titluri celebre, literatura pentru copii si nu in 
ultimul rand, poezie. Fiecare carte ascunde in paginile sale o lume diferita si va invit 
sa o descoperiti!

aparitiile editoriale ale lunii ianuarie

Jaqueline Kennedy“
Sunt atat de mul te moduri in care ii pot i largi universul copilului tau. 
Dragostea pentru cart i e unul dintre ele.
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📚 TARAMUL VERII - Hannu Rajaniemi, editura Nemira

Descrierea cartii:
Moartea e doar inceputul. Crima e irelevanta.
In 1938, moartea nu mai e capatul vietii. Dimpotriva, este o continuare in alta dimensiune, pentru ca oamenii au descoperit viata 

de apoi. Imperiul Britanic s-a extins pana la Taramul Verii, o metropola pentru cei recent decedati. Dar Britania nu e singura care vrea 
puterea in viata asta“ si in urmatoarea. Spionii sovietici sunt si ei acolo, cu tehnologia potrivita pentru a construi un nou zeu.

Agenta Rachel White nimereste in miijlocul unui complot si trebuie sa faca imposibilul: sa prinda un om care e deja mort.

“Incredibil de originala. O lume fascinanta. Ar trebui sa le placa si cititorilor de fantasy si celor care se bucura de istorii alternative avand ca 
fundal al Doilea Razboi Mondial.” Booklist
“Hannu Rajaniemi, incoronat regele cyberpunk-ului si nanofictiunii, scrie un science fiction menit sa devina un clasic, despre o lume unde 
spiritualitatea a fost codificata si moartea cucerita.” Wall Street Journal

📚 MAREA SPIRALA ASTEAPTA - Dan D. FaRcas, editura Pavcon

Descrierea cartii:
Iata ca a sosit momentul de a ne bucura de toate povestirile maestrului Dan D. Farcas, intre copertele aceleiasi carti. Volumul 

reuneste, pentru prima data intr-o forma accesibila oricarui cititor, toate textele de fictiune stiintifica si fantezie publicate de Dan D. 
Farcas.

In prima parte au fost incluse povestiri SF scrise pana cel tarziu in 1985 si publicate din 1966 si pana in 1996, inclusiv sub 
pseudonimul Dan Arcasu, in periodice si almanahuri azi devenite raritati.

Partea a doua este un mini-roman fantastic. Au fost adaugate si trei texte nepublicate pana acum, din aceeasi perioada, precum si o 
noua tesatura narativa, menita sa inveleasca intr-un mod admirabil toate componentele acestei adevarate lucrari de arta.

Textele sunt ilustrate cu zeci de desene originale ale autorului.
Volumul contine povestirile: Marea Spirala asteapta, Iza, Sfinxul din Crucea Sudului, Preludiul de foc, Pana in zori, Creierii lui 

Ambrosio, Vega, Misiunea Hyperion, Euthanatorul, La poarta de stele a timpului, Discutie neoficiala, Copilul a intrat in padure, Pe un 
fir de praf, Incidentul din sera 123, Legenda despre cosmonaut, In asteptarea luminii (mini-roman).

S C I E N C E  F I C T I O N
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📚 PACHET SERIA CANTEC DE GHEATA SI FOC 1-5 (ed. 2020) - GeoRGe R.R. maRtin, editura Nemira
Cartile sunt acum disponibile intr-un pachet de colectie + afis original.

Descrierea cartii:
Cea mai iubita serie fantasy din prezent, cartile pe care TOATA lumea le-a citit si serialul pe care TOATA lumea l-a urmarit: Cantec 

de gheata si foc reprezinta capodopera fantasy a epocii noastre, asa cum Stapanul inelelor a fost capodopera epocii lui. Intrigi si 
comploturi, tragedii si tradari, victorii si teroare, prevestiri sumbre. Soarta personajelor, a aliatilor si a dusmanilor se afla intr-un 
echilibru precar, caci fiecare vrea sa castige cel mai periculos joc: Urzeala tronurilor.
Pachetul contine cele cinci titluri din saga Cantec de gheata si foc (A Song of Ice and Fire), de George R.R. Martin, in format 
paperback:
1. Urzeala tronurilor 
2. Inclestarea regilor 
3. Iuresul sabiilor 
4. Festinul ciorilor
5. Dansul dragonilor 

📚 10 VIETI SI INCA O MOARTE VOL.1 - miHai steFan, editura Creator

Descrierea cartii:
Povestiri fantastice

Ce te face sa crezi ca ceea ce ti-ai dorit pana acum e ceea ce ai avut nevoie? Ce te face sa zici ca esti cu adevarat fericit ori, din 
contra, profund trist? Cine ti-a apasat sufletul astazi si cine ti l-a frant?

O calatorie prin zece lumi calauzite mereu de catre o Moarte. O aventura printr-un taram al sentimentelor, pierderilor si regasirilor 
de sine; ba chiar Padurea basmelor uitate intr-o lada prafuita, in pod, in care te vei adanci si in care te vei rataci fara ca macar sa-ti dai 
seama...

Nu vei sti niciodata de ce o fetita aduna obsedant ace, un domn palid mananca friptura in sange, o vrajitoare fuge dintr-un tablou, 
iar o printesa isi neaga coroana pana cand nu vei trai, in parte, fiecare 10 vieti si inca o moarte.
Ilustratii de Gabriel Stratulat.

F A N T A S Y
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📚 PARCUL GORKI - maRtin cRuz smitH, editura Paladin
 
Descrierea cartii:

E bine de stiut ca in Rusia nu exista multe indicatoare rutiere. Daca nu ai habar incotro duce un drum, nu ai ce cauta pe el.
Trei cadavre sunt gasite iarna intr-un mare parc moscovit. Din cauza frigului, nu se stie cand au murit; nu pot fi identificate, 

deoarece au fost desfigurate si lipsite de amprente. Cazul pare sa se indrepte spre o clasare rapida, mai ales ca KGB-ul evita sa se 
implice. Singurul care nu se multumeste cu solutia facila este anchetatorul-sef de politie Arkadi Renko, care, in ciuda recomandarilor 
primite de la superiori, porneste pe un drum intortocheat si cu implicatii politice care se va sfarsi in New York.

Crimele noastre sovietice sunt trecute la secret.
Noi suntem pe dos in privinta publicitatii.
Chiar si accidentele sunt secrete la noi, oficiale si neoficiale.
Martorii nostri mint. Uneori cred ca martorii nostri
se tem de anchetatori mai mult decat criminalii.

“Un thriller plin de suspans, memorabil, cu atmosfera realista si un detectiv remarcabil.” crimefictionlover.com
“Nu este doar un simplu thriller, ci descrierea plina de viata a luptei unui om pentru adevar si sens in sistemul sovietic.” The Christian 
Science Monitor
“Musteste de animatie si autenticitate - un adevarat triumf literar.” Independent

📚 TATA STIE MAI BINE! - PetRe nicHita, editura Velvet Story

Descrierea cartii:
Fictiune sociala. Un parinte are puterea sa ucida pentru copilul sau! Aceasta este povestea unui tata care recurge la violenta, 

crezand ca asa netezeste drumul unei adolescente predispusa la erori. Este o poveste despre cum sa nu cresti un copil, despre cum nu 
trebuie sa te pierzi in teorii, uitand ca in primul rand conteaza comunicarea.

Cine ar putea condamna reactiile unui parinte cand acesta isi doreste numai binele copilului sau? Ce esti dispus sa faci pentru a-i 
asigura un drum in viata lipsit de pericolele: te-ai sacrifica pe tine sau ai fi chiar in stare sa ucizi? Nimic nu mai pare imposibil atunci 
cand in jur roiesc tentatii si un pas gresit poate duce la catastrofa. â€žTata stie mai bine!â€  pune in scena un scenariu care reda 
realitatea si o complica in acelasi timp intr-un mod cutremurator, autorul Petre Nechita debutand astfel cu o carte ce marseaza la 
firea oricarui parinte si propune o tema de reflectie importanta: cat de mult conteaza comunicarea in relatia cu copilul tau.(Velvet 
Story)

T H R I L L E R  / C R I M E / F I C T I U N E  S O C I A L A
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📚 INTALNIRE LA BOMBAY - jenny asHcRoFt, editura Litera

Descrierea cartii:
O minunata poveste de dragoste, complexa si rascolitoare 
E Ajunul Anului Nou in Bombay, in 1913, iar Madeline Bright, inca neacomodata cu caldura sufocanta a Indiei coloniale, tanjeste 

dupa tot ceea ce a lasat in urma in Anglia. Apoi, la miezul noptii, Maddy il intalneste pe Luke Devereaux si, din clipa in care se schimba 
anul, la fel se intampla si cu vietile lor.

Indraznet si charismatic, Luke ii arata lui Maddy minunatiile din Bombay, iar frumusetea si vivacitatea lui Maddy il cuceresc pe Luke. 
Singura care se opune legaturii lor este mama lui Maddy, care il prefera pe devotatul Guy Bowen ca pretendent al fiicei ei.

Insa, in vreme ce Maddy si Luke se indragostesc, lumea intreaga se zguduie din temelii. Primul Razboi Mondial e pe cale sa 
izbucneasca, iar Luke nu va avea de ales si va trebui sa lupte. El si Maddy vor fi separati de continente intregi, de primejdii si de 
pierderi devastatoare, insa ii va uni promisiunea facuta de Luke, aceea ca se vor intalni din nou la Bombay.

“Una dintre acele rare si minunate carti care te transpun cu adevarat intr-o alta lume si intr-o alta epoca, prin perfectiunea termenilor alesi, 
a tonului si a detaliilor.“ Lauren Willig

📚 BARBAT DE CASA - tHeo anGHel, editura Quantum Publishers

Descrierea cartii: 18+
Andrei este un barbat fermecator. Are o cariera de succes, o sotie iubitoare si un copil pe care-l adora.
Andrei  a fost dintotdeauna un vanator de senzatii.Ii plac femeile. Mult. Prea mult.
Niciun barbat n-a fost mai greu de dus la altar. Andrei este un rebel, un spirit liber.
Faptul ca Marisa a reusit sa-l faca “barbat de casa” nu i-a schimbat obiceiurile de pradator.
Lupul isi schimba parul, dar naravul ba.
Andrei este un maestru al discretiei sau Marisa, de teama sa nu-l piarda, inchide ochii la escapadele lui amoroase?
Asta veti afla citind.
Oricum ar fi, pentru o vreme, Andrei impaca de minune si casnicia, si euforia sexului fara obligatii.
Pana in ziua cand cade in plasa Clarei. Clara nu este ca femeile cu care Andrei era obisnuit. Ea este .. .

“Clara nu lua prizonieri. Clara voia totul sau nimic.” (extras din carte)

R O M A N E  D E  D R A G O S T E 
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📚 POVESTIRI BIZARE - OlGa tokaRczuk, editura Polirom
Premiul Nobel pentru Literatura 2018

Descrierea cartii:
Un medic scotian din secolul al XVII-lea, ajuns in slujba regelui Poloniei, descopera o rasa ciudata de copii vegetali. O familie 

formata din patru femei identice primeste vizita unui cuplu de barbati similari. Un batran vaduv, insingurat si tipicar, observa 
intr-o dimineata ca lumea din jur s-a transformat aleatoriu (sau, daca nu, ca si-a pierdut el mintile). O lume degradata, dintr-un 
viitor nedefinit, isi pastreaza stabilitatea gratie sacrificiului unui personaj misterios, aparent nemuritor, ce sufera pentru oameni de 
peste trei sute de ani. In zece texte dense, pline de dinamism si surprinzatoare de la premise pina la final, imaginatia neangradita 
ce caracterizeaza ,,Povestirile bizare ale Olgai Tokarczuk,, cucereste nu doar prin subiecte ori prin atmosfera creata, ci si prin forta 
empatica ce le strabate. Penduland intre fantastic, SF, straniu si insolit, aceste povestiri reprezinta tot atatea mostre de virtuozitate si 
inventivitate artistica ale acestei remarcabile prozatoare.

“Bizare, insolite, stranii, neobisnuite ... si totusi clasice, cunoscute, familiare, povestirile din acest volum ne lasa impresia ca le-am mai 
auzit undeva, cindva. Dar ce se ascunde in spatele misteriosului titlu al Olgai Tokarczuk, Povestiri bizare? Un sir de plasmuiri si traume 
neasumate, vesnicia sufletului, intrupari succesive, cautarea propriului loc pe pamint si teama ca omul va observa cu usurinta cum magia si 
cotidianul se intrepatrund.” Magdalena Brodacka
“Dupa prelegerea sustinuta la ceremonia decernarii premiilor Nobel, se vorbeste foarte mult despre tandretea, sensibilitatea si duiosia fata 
de lume pe care le iradiaza scrierile Olgai Tokarczuk. Aceasta tandrete se face simtita si in Povestirile bizare mai ales prin maniera calda, 
empatica in care scrie despre destine umane lipsite de stralucire, ratacind dezorientate in propria viata, chinuite de singuratate, angoasa, 
alienare, frica de batrinete, boala, moarte, dar si de viitorul apocaliptic.” Cristina Godun

📚 JURNALUL UNEI IUBIRI PIERDUTE - Eric emmanuel scHmitt, editura Humanitas
Premiul Jules Renard 2020

Descrierea cartii:
Doliul dureaza doi ani, ii repeta prietenii lui Eric-Emmanuel Schmitt cand acesta incearca, fara succes, sa depaseasca suferinta 

incomensurabila a mortii celei ce i-a dat viata. Fiul indurerat documenteaza, in emotionantele pagini ale acestei confesiuni sfasietoare, 
parcursul de la deznadejde la constientizarea datoriei de a fi fericit “singura cale de a-si omagia mama.

Penduland neincetat intre evocarea trecutului fericit si consemnarea prezentului, cu realitatile sale inexorabile, Jurnalul unei iubiri 
pierdute transforma experienta mortii intr-o pledoarie pentru viata.

R O M A N E  P R E M I A T E
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📚 VIETI PARALELE. CINCI CASNICII VICTORIENE - PHyllis Rose, editura Polirom

Descrierea cartii:
In fiecare relatie exista doua povesti, iar adesea ele nu prea converg. Iata ideea de la care porneste cartea clasica a lui Phyllis Rose, 

Vieti paralele, ce incearca sa descopere cum apare fericirea sau nefericirea in casnicie si ce arata acest lucru despre “proiectul narativ” 
sau “fictiunea subiectiva” pe care o creeaza cuplurile. Intr-o perioada in care divortul era scandalos, iar formula “pana cand moartea ne 
va desparti” era luata ad litteram, cinci scriitori si scriitoare - cHaRles Dickens, joHn Ruskin, tHomas caRlyle, joHn stuaRt mill si GeoRGe 
eliot - au fost nevoiti sa gaseasca solutii inventive si surprinzatoare pentru a ramine impreuna cu partenerii lor. Povestind cu farmec, 
multa anecdotica si detalii savuroase, Phyllis Rose se bazeaza pe marturiile lor si pe relatarile epocii, aratind ce imagine afisau aceste 
cupluri si care erau in realitate viata lor domestica si atmosfera familiala in epoca victoriana. Si, mai ales, ce rol joaca dorinta, fantezia 
si controlul in relatiile noastre cele mai intime.

“Vieti paralele explica mecanismele prin care povestile pe care le spunem - despre vietile noastre si despre cele ale unor oameni care au murit 
demult - sunt structurate de nevoia noastra de implinire narativa - si viceversa.” The Guardian
“Cartea lui Rose a deschis noi perspective, nu doar in ceea ce priveste modurile in care am putea concepe casnicia, ci si modurile in care citim 
si scriem.” New Statesman

📚 IMBARCAREA CATRE CYTHERA - octavian soviany, Editura Hyperliteratura, seria Lelian, cartea a II-a

Descrierea cartii:
Dupa Micul saturnian, in care cititorii au facut cunostinta cu Lelian si au parcurs pasii copilariei sale, Imbarcarea catre Cythera este 

cartea primei tinereti a lui Verlaine. Traseul sau biografic trece prin satul Champdoux, unde ii cunoaste pe Pauline si pe taica Roche, 
prin cercurile literare pariziene, unde leaga prietenii importante, prin meandrele complicatei sale relatii cu Victorine. Isi publica primele 
carti. Pierderea unor fiinte dragi il arunca in ghearele absintului, din care nu se va mai elibera niciodata. Moartea lui Marie a fost oare 
un accident sau o sinucidere? Pe fundalul povestii lui Lelian, istoria se agita, se contureaza pericolul unui razboi, tronul lui Napoleon al 
III-lea incepe sa se clatine. Eroul nostru o intalneste pe Therese, in care i se pare ca descopera femeia ideala, ingerul de lumina care sa 
ii schimbe viata.

B I O G R A F I E /  B I O G R A F I E  F I C T I O N A L I Z A T A



27  www.famost.ro  februarie 2021

📚 CARTEA 8 SUPRAVIETUITORII. IN TOIUL NOPTII - eRin HunteR, editura Galaxia copiilor

Descrierea cartii:
Cainii supravietuitori se intalnesc cu noi provocari
Cartea a VIII-a ii va lua prin surprindere pe fanii seriei cu intamplari misterioase si rasturnari de situatie petrecute la adapostul 

intunericului.
In lumea cainilor, Marele Marait reprezinta momentul zero al unei noi etape. Un cutremur devastator a dus la disparitia oamenilor, 

iar cainii supravietuitori ai cataclismului sunt nevoiti sa se adapteze conditiilor dure. Asa incepe povestea lui Norocel, un Caine 
Singuratic pe care destinul l-a adus apoi in pozitia de lider al Haitei Salbatice, sub numele de Beta. Treptat, i s-au alaturat si alte 
personaje-cheie, iar impreuna au transformat Supravietuitorii intr-una dintre cele mai indragite serii semnate de Erin Hunter.

In acest punct al aventurii, neintelegerile din Haita sunt tot mai mari. Furtuna pe de o parte, Alfa si Beta pe de alta parte, au o 
viziune diferita privind descoperirea ucigasului lui Soapta. Furtuna se confrunta cu o adevarata furtuna interioara. Temerea ei este 
aceea ca acel caine malefic, vinovat de toate necazurile Haitei, ar putea fi chiar ea. Cine stie ce grozavii poate savarsi un Caine Fioros 
somnambul! Decide sa renunte la somn, dar aceasta hotarare o baga si mai mult in bucluc. In cele din urma, toti cainii Haitei se 
conving: vrajmasul este unul dintre ei! Acum e acum! Asupra cui se vor indrepta suspiciunile tuturor?

📚 DRAGONUL FARA ARIPI - seRGiu somesan, editura Pavcon

Descrierea cartii:
Seria “Adolescent”

Adrenalina de la un capat la altul!
Soldati americani, intamplari ciudate, eroi de neuitat, intr-o lupta pe viata si pe moarte cu... Dragonul fara aripi!
Dinozauri, secrete de dincolo de timp si o misiune speciala a Armatei Americane in inima Africii, chiar in locul considerat ‘Leaganul 

Omenirii’. . .
Ce rol joaca sergentul Amber Blood, supranumita ‘Frumoasa cu Bestiile’, o tanara de numai 21 de ani, in salvarea rasei umane de la 

extinctie, veti afla citind palpitantul roman al scriitorului brasovean Sergiu Somesan.
Un thriller SF care ar putea sta cu fruntea sus pe orice raft de literatura SF Young Adult americana de calitate, semn ca Sergiu 

Somesan nu isi dezminte renumele de scriitor de romane de actiune pentru adolescenti, reusind inca un roman de exceptie in 
panoplia-i impresionanta.

L I T E R A T U R A  P E N T R U  C O P I I  S I  A D O L E S C E N T I 
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📚 VERSURI DESPRE PREAFRUMOASA DOAMNA - aleksanDR Blok, editura Cartea Romaneasca Educational

Descrierea cartii:
La finalul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX, moment deopotriva crepuscular si auroral - ca sa folosim doi termeni dragi 

creatorului care semneaza aceasta carte -, se iveste, dezlantuit si purtator de aura romantica, izvoditor de mir poetic si tainuitor 
simbolist, Aleksandr Blok.

Inca insuficient cunoscut publicului romanesc, il infatisam acum, la Editura Cartea Romaneasca Educational, intr-o traducere care ii 
aduce omagiu, traducerea regretatului profesor de la Catedra de Limbi Slave a Facultatii de Litere de la Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iasi, distinsul Emil Iordache. Proiectul recuperator al editurii iesene nu este intamplator.

“El marturiseste cum legatura cu axiologia trecutului - cea autentica deoarece si-a castigat soliditatea razbind timpul si vremurile - poate si 
trebuie sa fie pastrata, cum mentinerea vie a interesului pentru valorile universale produce saltul necesar in profitul generatiilor tinere, si 
nu in lupta surda impotriva lor. Pentru ca, in fond, ea inseamna atitudine si altitudine in cultura.” Livia IACOB

📚 POEZII - miHai eminescu, editura Litera

Consecvent convingerilor sale conservatoare, Eminescu se inscrie in epoca romantismului, aflata deja la final. Patriotismul vibrant, 
nostalgia fata de marile momente si figuri istorice genereaza in poezia sa ample discursuri evocatoare de trecut si de revolta fata de 
contemporaneitate.

Nostalgia il indeamna la insistente incursiuni in copilarie si intr-o natura atotstapanitoare, departe de agitatia si deceptiile vietii 
sociale. Pe treapta cea mai inalta a creatiei sale, poetul este influentat de vastele cunostinte de filosofie acumulate, de ideea de 
curgere continua a lui Heraclit, de teoria ideilor a lui Platon si, in mod acut si complex, de viziunile lui Schopenhauer, Kant si Hegel.

Vesnic inadaptat la realitatea concreta, meschina, viata si creatia lui Eminescu au fost marcate de permanenta lui aspiratie de a 
deveni “nemuritor si rece”.

C u l t u r a

Acestea au fost doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioda. Descrierile 
cartilor apartin editurilor.  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!

P O E Z I I
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Fredrik Backman
si ursii din Bjornstad

Toti iubitorii de lectura buna il cunosc pe FREDRIK BACKMAN. Sau ar trebui sa-l cunoasca. Scriitor, blogger si editorialist 
de origine suedeza,  cartile sale au ajuns bestseller si au fost traduse in peste 25 de tari, bucurandu-se de un real succes 
si in Romania, editura Art fiind responsabila de obsesia pe care noi, cititorii, am dezvoltat-o asupra romanelor acestuia. 
“Un barbat pe nume Ove” , seria Beartown - in original Bjornstad (“Scandalul” si “Noi contra voastra”), “Oameni anxiosi”, 
“Bunica mi-a zis sa-ti spun ca-i pare rau” si “Britt-Marie a fost aici” sunt titlurile de care cititorii romani se pot bucura 
in prezent. 

As putea discuta zi si noapte despre cartile lui Backman, dar, in acelasi timp, este destul de greu sa vorbesti despre o serie cum este 
BEARTOWN, cea pe care vreau sa v-o prezint in continuare si care beneficiaza si de o ecranizare marca HBO Nordic. Simti ca nu-ti 
gasesti cuvintele potrivite pentru a reda amalgamul de sentimente ce te rascolesc inca de la citirea primelor pagini si care sapa adanc 
inlauntrul tau pe tot parcursul lecturii. Orice ai spune, nu este de ajuns. Nu-i face cinste autorului, care este unul dintre cei mai buni 
scriitori contemporani pe care i-am citit, poate chiar cel mai bun.

 
Locul asta are un fel al sau, greu de explicat, de a-ti prinde sufletul. Pe de o parte, lista cu toate cate sunt 

rele aici e lunga, pe de alta parte, putinele lucruri bune sunt atat de bune, incat stralucesc prin toata mizeria. 
Oamenii, mai ales. Tari ca padurea, incapatanati precum gheata.

Ce mai citim ...

Text : ANTONE IOANA ALEXANDRA

“
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Backman este un barbat empatic, inteligent si bun cunoscator 
al firii umane, calitati care sunt usor de ghicit la el. Este de 
ajuns sa-i citesti un singur roman si vei descoperi toate aceste 
lucruri despre el. Da, este si talentat, caci are un anume fel de 
a povesti - simplu, de efect, concis, fermecator - , insa scrierile 
sale se evidentiaza de ale altora prin faptul ca transmit atat de 
multe cititorului, invita la introspectie si te lasa cu o anumita 
caldura in suflet si cu speranta ca, poate, umanitatea inca mai 
exista. Ca nu este pe deplin pierduta. Ca oamenii pot fi si buni 
sau mai mult buni decat rai, caci, nu-i asa, “ceea ce e complicat 
cu oamenii rai si buni e ca majoritatea suntem si una, si alta in 
acelasi timp.” Asta nu inseamna, neaparat, ceva rau. Inseamna 
doar ca toti suntem oameni complecsi si complicati, diferiti 
dar nu chiar atat de mult cum ne place sa credem. Ca, pusi in 
anumite situatii de viata, reactionam cum stim noi mai bine. Unii 
dintre noi isi pot controla impulsurile si analizeaza totul la rece. 
Altii sunt manati de instincte si uita ce inseamna umanitatea. 
Dar toti, mai ales, avem momente cand uitam care sunt lucrurile  
pe care nu trebuie sa le facem. Cuvintele pe care nu trebuie sa 
le spunem. Oamenii pe care nu trebuie sa-i frangem. Pentru ca 
este usor sa te dezlantui, sa maturi totul in cale si sa-ti urmezi 
propriul interes. Este mai usor sa ai regrete, sa iti para rau, sa 
faci greseli. Dar cel mai dificil lucru este sa nu ai pentru ce sa 
ai regrete. Sa stii cand sa te opresti, sa stii sa eviti o actiune pe 
care mai tarziu o vei regreta, sa stii cand sa taci sau sa alegi o 
alta abordare. Pentru cei mai multi dintre noi, cel mai dificil este 
sa nu ranim alta fiinta umana. De cerut iertare este usor, dar de 
cele mai multe ori, inutil. Si tardiv. 

Nu-i vorba doar de a nu face rau cuiva. E vorba si de 
a nu tacea.

In cartile lui Backman comunitatile mici prind glas, iar viata 
intr-un oras mic, unde toata lumea stie pe toata lumea, dar 
mai ales toti stiu secretele celorlalti, capata noi conotatii. Un 
astfel de orasel este Bjornstad, situat in inima padurii, acolo 
unde iarna dureaza sase luni pe an, padurea inghite secrete, 
ca mai apoi sa le scuipe sub forma de reprosuri, iar oamenii 
sunt duri, neclintiti precum stancile. Singurul foc ce le arde 
in inima este sportul. Echipa de hochei nu este doar salvarea 
economica a Bjornstad-ului, ci si mandria locuitorilor. Motivul 
pentru care cei mai multi se ridica din pat dimineata. Este 
familia pe care si-au ales-o, deoarece mai aveau nevoie de inca 
una, ori tocmai pentru ca n-au avut niciodata o familie. Totul se 
invarte in jurul acestui sport. Un sport care daruieste atat de 
multe, dar care si distruge. Visuri, idealuri, timp care nu se va 
mai intoarce. Inocenta. Copilarie. Fericire. Chiar si viata. Pentru 
ca, in momentul in care interesele sunt puse mai presus decat 
sentimentele, sanatatea si siguranta locuitorilor, umanitatea 
devine doar un concept utopic, un termen necunoscut pentru 
cei care nu cunosc limite.

Cultura inseamna, in aceeasi masura, ceea ce 
incurajam si ceea ce permitem.

Hocheiul este, deopotriva, salvare si distrugere. Atunci 
cand meciurile sunt castigate de catre ursii din Bjornstad, 
bucuria si mandria se revarsa din locuitorii micului orasel cu 
o viteza uluitoare, acaparand totul in cale. Asa se intampla si 
cu infrangerile, numai ca in acest caz, durerea, neputinta si 
ura distrug absolut totul. In special ura. Si razbunarea. Caci 
vinovati trebuie sa existe mereu. Un tap ispasitor. Sau mai multi. 
Iar atunci totul se innegureaza, raceala se revarsa din fiecare 
locuinta, ura dintre locuitori devine coplesitoare, sufocanta. 

de ce este nevoie pentru a distruge o comunitate? de a frange 
relatiile dintre oameni? Simplu: doar de un pretext. Iar sportul 
este un pretext suficient de bun, caci sa urasti este simplu, nu 
conteaza prea mult motivul. Dragostea se intretine mai greu, la 
fel si bunele relatii dintre oameni.

Pana sa citesc romanele, nu intelegeam  titlurile celor doua 
carti - Scandalul si Noi contra voastra. Acum stiu ca titluri 
mai potrivite decat acestea nu se puteau gasi. La fel si titlurile 
capitolelor, reprezentative pentru fiecare situatie in parte. 
Aceste carti sunt precum cantecele. Au o semnificatie aparte, 
mesaje de transmis, trezesc emotii si sentimente, te ravasesc si 
te poarta pe aripile lor, aratandu-ti ca este in regula sa iti doresti 
sa zbori cat mai sus, dar sa nu uiti niciodata ca mai presus de 
toate trebuie sa iti amintesti de unde ai plecat, caci la fel de 
bine poti primi si o palma mentala, care te va cobori rapid de 
pe culmile succesului. Iar de acolo cazatura va fi cu atat mai 
dureroasa.

Orice om se gandeste, cand si cand, la o alta viata, 
cea pe care ar fi putut-o avea in locul celei pe care o 
traieste. Cat de des o faci depinde, pesemne, de cat de 

fericit esti.

“

““
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Ca orice melodie, cele doua romane au si refrene. Unele dintre 
cele mai repetitive cuvinte sunt “ursii din Bjornstad”, spuse la 
nesfarsit pana cand mintea cititorului le va reproduce noapte 
si zi, iar gandurile ii vor fugi necontenit la povestea asternuta 
de autor. Ursii din Bjornstad se striga de fiecare data cand au 
loc antrenamente si meciuri. Se striga in autocare, pe gheata 
si in tribune. Se striga in case, in baruri si in clase. Trei cuvinte 
pe care locuitorii micului orasel le au tatuate in suflet. Ursii din 
Bjornstad este, intr-un fel, laitmotivul seriei. Totul depinde de 
cat de pregatit esti, de cat de calificat esti pentru acest sport. 
dar pentru rolul de copil? adolescent care isi sacrifica cei mai 
frumosi ani? parinte care isi sacrifica viata si cariera pentru 
bunastarea copiilor? antrenor care isi sacrifica timpul? director 
tehnic, sot si tata, care isi sacrifica propria-i familie? comunitate 
care isi sacrifica proprii locuitori pentru a castiga un renume? 
care este pregatirea de care au nevoie toti acesti oameni pentru 
a fi asa cum trebuie? Pentru a indeplini dorintele si normele 
societatii. Pentru a contribui la satisfactia colectiva. ce trebuie 
ei sa sacrifice pentru a fi validati? si sa nu uitam ca o comunitate 
este alcatuita din oameni. este suma alegerilor noastre. cum pot 
unii oameni sa sacrifice viata altora doar de dragul aparentelor? 
ce spune asta despre ei? cine le-a furat umanitatea, empatia? Se spune uneori ca tristeta e psihica, iar dorul e 

fizic. Alteori ca tristetea e ca si cum ai avea o rana, 
iar dorul ca si cum ti s-ar amputa un brat. O frunza 
ofilita fata de o tulpina rupta. Tot ce creste suficient 
de aproape de ceea ce iubeste ajunge, inevitabil, sa 

aiba aceleasi radacini. Putem vorbi despre pierdere, 
o putem procesa in timp, dar biologia ne forteaza sa 

traim dupa anumite reguli: plantele spintecate pe 
mijloc mor, nu se vindeca.

Backman are un fel aparte de a scrie povesti, o modalitate 
prin care fura inima cititorului si-i capteaza atentia de-a lungul 
celor peste o mie de pagini, atat cat insumeaza cele doua volume. 
Personajele inchipuite de autor sunt oameni ca mine si ca tine, 
simpli dar si dificili, cu visuri si sperante, cu dureri in suflet, ce 
cara bagaje emotionale asa cum doar un om poate sa o faca: ori 
in tacere, suferind si indurand fara ca altii sa stie sau fara ca 
altora sa le pese, ori strigandu-si amarul si neputinta. Pe unii o 
sa-i iubesti, pe altii o sa-i urasti. Pe unii ii vei dori in echipa ta, 
pe altii ti-i vei face dusmani. Cert este ca nici macar un singur 
personaj nu va trece pe langa tine fara sa nu te atinga intr-un 
fel cu povestea lui de viata. Toti isi vor lasa amprenta asupra ta, 
la toti te vei gandi mult timp dupa ce ai intors si ultima fila a 
cartii. Pentru ca sunt reali. Pentru ca te vei regasi in povestile 
lor, vei descoperi situatii similare cu cele prin care ai trecut si 
tu odinioara sau, daca esti strain de unele situatii, te vei trezi 
intrebandu-te ce ai fi facut tu in locul respectivului personaj? 
Ai fi reactionat mai bine, ai fi putut impiedica catastrofa? Ai fi 
reusit sa-ti aperi copii? Parintii? Prietenii? Echipa? Ai fi putut 
impiedica moartea?

 
Uneori, cand totul doare la exterior, doare mai putin 

in alte locuri.
“

“
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Antone Ioana Alexandra, blogger de carte si content creator
Ma poti gasi aici https://twistinmysobriety-alexa.blogspot.com
Si aici https://www.instagram.com/fata.dintre.file

Backman scrie convingator si are capacitatea de a tinti fix 
unde doare mai tare. Are curajul de a spune lucrurilor pe nume, 
iti presara cu buna stiinta sare si piper pe rana pentru a te trezi, 
pentru a te face sa constientizezi anumite lucruri, pentru a te 
face sa iti pui necontenit intrebari. Sa cauti raspnsuri simple la 
intrebari dificile. 

Unii copii nu scapa niciodata de parintii lor. Se 
ghideaza dupa ei ca dupa o busola, vad lumea prin 
ochii lor. Cand se intampla lucruri ingrozitoare, cei 

mai multi oameni devin valuri. Dar un anumit tip de 
oameni devin stanci. Vantul arunca valurile inainte 
si inapoi, dar stancile indura neclintite sfichiuirile, 

asteptand sa treaca furtuna.

Seria Beartown are toate ingredientele necesare unei 
serii memorabile. Iti demonstreaza, cu exemple concludente, 
ce inseamna cu adevarat iubirea, iertarea, ura, sacrificiul si 
durerea. Iti vorbeste despre familii instrainate si prietenii care 
salveaza vieti. Despre sport si vanatoare, despre functii inalte 
si coruptie, despre politica, violenta si hartuire, vina si vicii. 
Despre invingatori, invinsi si cei ce se afla intre ei si se uita 
de pe margine. Despre adevaruri complicate si minciuni simple, 
onestitate si indiferenta. Despre acceptare si ura. Despre 
diferenta dintre o relatie disfunctionala, toxica si o relatie care 
poate nu este perfecta, dar care merge mai departe, deoarece in 
ea ambii parteneri au investit timp, iubire, efort. Despre parinti 
si copiii si cum acestia din urma dau dovada de mai multa 
maturitate decat adultii in momentul in care trebuie sa care si 
povara greselilor parintilor lor. Despre oameni care sunt plini de 
cicatrice, dar care tot mai au puterea de a-i salva pe cei din jurul 
lor, pentru ca stiu prea bine cum se simte cand iti porti propriile 
rani zilnic.

La betie, oamenii nu-si simt propria greutate, nu 
inteleg ca pot inspira frica fie si doar dand buzna 
in casa. Sunt uragane ce pustiesc paduri tinere. Se 

ridica ametiti de la masa din bucatarie si se clatina 
incolo si-ncoace, fara sa bage de seama ce calca in 

picioare. A doua zi nu-si amintesc nimic, iar sticlele 
goale au fost adunate, paharele spalate in secret si 
casa e cufundata in tacere. Nimeni nu zice nimic. 

Nu vad niciodata pustiul pe care il lasa dupa ei in 
proprii copii.

Backman ne arata, mai presus de orice, ca toti suntem 
oameni si toti suntem supusi greselilor, insa  noi toti ar trebui 
sa ne asumam faptele intreprinse. Sa avem curajul de a vorbi, 
clar si raspicat, atunci cand toti ceilalti prefera confortul tacerii. 
Sa iesim in fata si sa nu permitem violentei, coruptiei, faimei, 
banilor sa ne perverteasca sufletele si sa ne suceasca mintile. Sa 
nu permitem nimanui sa ne fure inocenta, libertatea, zambetul 
de pe buze. Sa ne revoltam in fata nedreptatii ce i s-a facut celui 
de langa noi, sa tipam sus si tare adevarul, caci daca preferam 
tacerea si minciuna, va veni o zi in care toti vom fi inghititi 
de acestea, iar vocile noastre se vor stinge in cel mai profund 
intuneric. Intr-o tacere de moarte.

Orice om e o suta de lucruri, dar, in ochii celorlalti, 
de cele mai multe ori n-avem sansa sa fim decat unul 

singur.

“ “

“



Doza de Cinema cu VALENTIN GORAN

Scent of a woman
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REGIA SI SCENARIUL

Scenaristul Bo Goldman, cunoscut si 
pentru munca remarcabila a adaptarii 
romanului “Zbor deasupra unui cuib 
de cuci (1975)” a lucrat si cu romanul 
lui Giovanni Arpino, care mai fusese 
ulterior ecranizat in 1974 de catre 
regizorul Dino Risi. Astfel, versiunea 
americana este considerata in acelasi 
timp un remake, cat si o adaptare 
libera, intrucat scenaristul a combinat 
personalitatea protagonistului din 
roman cu cea a unui fost sergent din 
plutonul in care a servit, cat si cu cea a 
tatalui sau autoritar.

Spre deosebire de remake-urile din 
ziua de astazi, cu cateva decade in 
urma, cineastii care readaptau o idee 
reuseau sa o imbunatateasca din toate 
punctele de vedere, fie cu o tehnica mai 
buna, o regie mult mai potrivita sau un 
joc actoricesc mai natural. Cum a fost 
si in cazul lui “Scent of a Woman” care 
i-a adus lui Al Pacino Oscarul pentru cel 
mai bun actor la editia din 1993.

PREZENTARE

Regizat de Martin Brest, “Scent 
of a Woman” spune povestea unui 
licean care se angajeaza sa aiba grija 
de un veteran de razboi ajuns acum 
orb. Avand un punct de plecare cat se 
poate de normal, spectatorul este luat 
prin surprindere din momentul in 
care Colonelul Frank Slade (Al Pacino) 
isi dezvaluie intentiile si ne taraste 
impreuna cu Charlie (Chris O’Donnell) 
intr-o calatorie a redescoperirii sinelui.

“Scent of a Woman” ajunge sa 
exploreze diverse teme legate de viata, 
cum ar fi importanta integritatii, 
asumarea responsabilitatii sau chiar 
infruntarea turnatoriei.

PRODUCTIA

Pentru rolul Colonelului Slade, 
Brest il ochise pe Jack Nicholson, care 
a refuzat rolul in favoarea altuia. Nici 
macar Al Pacino nu fusese incantat 
prima data de oferta, dar la insistenta 
agentului sau de casting, l-a acceptat. 
Fiind genul de actor metodic, Pacino 
e mereu prins in personaj, chiar si 
in pauze, facandu-i placere sa repete 
secventele cu mult timp inainte de a fi 
filmate pentru a le juca cat mai bine, 
discutand si cu regizorul care dintre 
variante s-ar potrivi. Desigur, acest 
fapt se datoreaza lungii lui experiente 
cu cinematografia, intrucat insusi 
Pacino sustinea ca la inceputul carierei 
nu se pricepea la film, fiind mai mult 
un actor de teatru.Pentru a-si intelege 
rolul mai bine, Al Pacino s-a intalnit cu 
membrii Asociatiei Nevazatorilor din 
New York. Aici, actorul a fost invatat de 
oamenii care si-au pierdut vederea cum 
sa-i inteleaga si sa intre in pielea lor, 
acestia povestindu-i traumele prin care 
au trecut si punandu-l la incercari.

Pentru rolul lui Charlie, Chris 
O’Donnell a concurat cu nume mari 
precum Matt Damon, Ben Affleck sau 
Brenden Fraser, castigand in cele din 
urma rolul prin iscusinta si talent, dar 
si prin potrivirea de caracter.

In mare parte, filmarile s-au tinut in 
New York, dar si in alte locatii precum 
Universitatea Princeton din New Jersey 
sau Emma Willard School, cele doua 
din urma servind in poveste ca punct 
de localizare al liceului Braid.

Pe platou, regizorul a incercat sa-i 
tina separati pe O’ Donnel si Pacino 
pentru a lasa loc tensiunii dintre ei in 
timpul filmarii secventelor, insa cei doi 
actori au ajuns sa-si petreaca timpul 
impreuna si in spatele camerelor, 
Pacino insusindu-si rolul de mentor, 
invatandu-l pe Chris multe tehnici 
actoricesti.

Filmul transpune mersul vietii cu bune si cu rele, aratand pericolele de care trebuie sa ne ferim, cat si problemele 
pe care trebuie sa le infruntam. Pe de-o parte, il avem pe Colonelul Frank Slade ca om trecut prin viata, invatat cu 

toate siretlicurile ei, fapt pentru care vede numai raul. In cealalta contradictie se afla Charlie, care abia de acum 
incepe sa descopere despre ce este viata. 
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CONCEPT SI PERSONAJE

Titlul filmului este dat de o calitate 
de-a lui Frank Slade. Fiind orb, acesta 
a dezvoltat un miros mai puternic, 
asemenea unui caine, stiind exact ce 
parfum folosesc femeile. Este un lucru 
recurent pe tot parcursul povestii 
pana spre final, cand reuseste sa puna 
zambetul pe buze femeii alese de el.

Colonelul Frank Slade, interpretat 
de Al Pacino este un veteran de razboi 
pensionat dupa ce si-a pierdut vederea 
in urma unui accident. Traind multi 
ani incapabil de a mai vedea ce se 
intampla in jurul sau, Frank s-a adancit 
intr-o stare de depresie ce i-a intarit 
dementa pe care o avea intr-o masura 
mai mica inca de pe vremea cand 
era militar. Fiind de “scoala veche”, 
diferenta de comportament dintre el si 
Charlie, pustiul care are grija de el, este 
enorma. Pe langa faptul ca este alcoolic, 
Frank mai este si agresiv, are tendinte 
suicidale, pe care pustiul i le va rezolva 
pe masura ce trece timpul.

Frank porneste intr-un drum al 
cautarii sinelui in care il taraste pe 
Charlie fara voia lui, fortandu-l si 
pacalindu-l sa mai ramana cu el. 
De asemenea, drumul este benefic 
si pentru personajul jucat de Chris 
O’Donnell, care se maturizeaza fortat, 
fiind pus intr-un timp atat de scurt sa isi 
asume responsabilitati pe care in mod 
normal nu si le-ar fi asumat, ajungand 
sa constientizeze cum functioneaza de 
fapt viata.

Ticul verbal al lui Frank a venit din 
improvizatia lui Al Pacino, dupa ce un 

Colonel orb l-a invatat cateva trucuri 
militare, printre care si asamblarea 
pistolului. De fiecare data cand Pacino 
isi ducea treaba la bun sfarsit, Colonelul 
il felicita printr-un strigat de lupta 
“Hooah”, care dateaza inca din 1841, pe 
cand soldatii americani purtau razboaie 
cu amerindienii salbatici. Lui Pacino 
i-a venit ideea sa imprumute strigatul 
Colonelului, dar sa-l transpuna in 
varianta sa proprie, modificandu-l intr-
un “Hoo-ha”. Pana in ziua de astazi, a 
ramas printre cele mai populare replici 
de la Hollywood.

Charlie, jucat de Chris O’Donnell este 
un licean ce provine dintr-o familie 
saraca, care a primit o bursa de merit 
la un liceu prestigios din State. Ca 
orice nou-venit, Charlie este increzator 
in oameni si incearca sa fie prietenos 
pentru a se integra in noul colectiv, 
ajungand sa se inhaiteze cu copii de 
bogatasi ce sunt pusi pe sotii, ajungand 
sa-l implice intr-un incident din care il 
vor invinovati pe nedrept, profitand de 
bunatatea lui.

Intre timp, pentru a se intoarce 
acasa de Craciun, Charlie se angajeaza 
la o familie pentru a avea grija de un 
unchiul lor orb si putin senil, aici fiind 
vorba de Frank Slade cu care se va 

imprieteni, ajungandu-i atat mentor, 
cat si un tata adoptiv, sustinandu-l pe 
Charlie pana la capat.

Filmul transpune mersul vietii cu 
bune si cu rele, aratand pericolele de care 
trebuie sa ne ferim, cat si problemele 
pe care trebuie sa le infruntam. Pe de-o 
parte, il avem pe Colonelul Frank Slade 
ca om trecut prin viata, invatat cu toate 
siretlicurile ei, fapt pentru care vede 
numai raul. In cealalta contradictie se 
afla Charlie, care abia de acum incepe 
sa descopere despre ce este viata. 
Prezentand meticulos imbinarea celor 
doua extreme, scenaristul Bo Goldman 
isi aduce personajele la un punct 
comun al constientizarii. Mai exact, 
cu toate ca exista rau in lume, acesta 
trebuie infruntat si cu toate ca vrei sa 
faci un bine cuiva, asigura-te ca binele 
facut nu se va intoarce impotriva ta. 

Prezentand un astfel de concept, 
scenaristul ne arata traiul unei societati 
distantate de clasele sociale doar la 
suprafata, creand o falsa idee a ce 
inseamna puterea garantata de statut 
prin folosirea ei in scopuri malefice, 
distrugand meritocratia si integritatea. 
Ramanand la latura unor oameni 
simpli precum Frank sau Charlie sa 
aiba curajul de a infrunta nedreptatea.
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IMAGINE

Imaginea filmului ii apartine 
raposatului Donald E. Thorin, care a 
mai lucrat si la pelicule precum “Ace 
Ventura” cu Jim Carrey sau “Shaft” cu 
Samuel L. Jackson. Stilul vizual folosit 
de catre operator este unul cat se poate 
de alert, spargand monotonia cadrelor 
statice cu multe secvente trase cu 
camera mobila.

O alta trasatura intalnita in stilul 
lui Thorin sunt cadrele stranse. 
Directorul de imagine se foloseste 
de prim planuri pentru a accentua 
stilul jocului actoricesc al lui Pacino, 
intrucat expresia actorului face totul in 
povestea respectiva. Un stil asemanator 
il remarcam si in Tacerea Mieilor unde 
Tak Fujimoto se foloseste de imagine 
pentru a ne transpune in mintea lui 
Hannibal Lecter. 

Cu toate ca nu avem parte de 
un psihopat, am putea spune ca 
personajul lui Al Pacino se incadreaza 
tot in zona persoanelor cu tulburari 
de personalitate antisociale, mai exact 
sociopatia. Fiindu-ne aratata atat 

direct in momentele in care Frank 
Slade are caderi nervoase violente, dar 
si indirect, tot in secventa cinei cand 
aflam adevarul despre cum Frank si-a 
pierdut vederea.

CONCLUZII

“Scent of a Woman” este un film 
despre o societate aflata in cumpana, 
despre cum raul imbolnaveste 
constiinta umana si despre cum binele 
ar trebui asumat. Este o poveste 
despre constientizare si maturizare, 
despre faptul ca nu este niciodata prea 
tarziu sa iti refaci viata si despre cat 
de importanta, dar si cat de rara este 
integritatea printre oameni.
Pentru interpretarea rolului lui Frank 
Slade, Al Pacino a primit un Premiu 
Oscar in 1993. In acel an, concurand cu 
actori precum Clint Eastwood, Denzel 
Washington, Stephen Rea si Robert 
Downey Jr. De asemenea, Pacino a 
castigat si premiul pentru cel mai bun 
actor la Globurile de Aur din 1993. In 
total, filmul insumand trei premii la 
acea editie.

“Scent of a Woman” este un film despre o societate aflata in cumpana, despre cum raul 
imbolnaveste constiinta umana si despre cum binele ar trebui asumat. Este o poveste 
despre constientizare si maturizare, despre faptul ca nu este niciodata prea tarziu sa iti 
refaci viata si despre cat de importanta, dar si cat de rara este integritatea printre oameni.
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Daca e sa analizam cele mai importante tendinte accesorii par 2021, vom vedea ca ele nu sunt atat de 

multe comparativ cu sezoanele precedente, dar sunt puternice. Pandemia si-a spus din nou cuvantul, multi 

designeri reducand colectiile cu tot ce inseamna ele si cu toate acestea, ele s-au facut remarcabile.

FLORI

Una dintre cele mai 
feminine tendinte accesorii 
par 2021 sunt florile, find 
vazute margarete - ca 
flori de primavara usor 
dezvaluite printre suvitele 
de par, flori romantice 
masive, flori care decorau 
baticuri.

PERLE

O nota delicata printre 
cele mai importante 
tendinte accesorii par 2021, 
ne este data de perle. Au 
fost vazute combinatii de 
franghii cu perle si suvite 
de par care ne duceau ca 
gandul la sirene, au fost 
vazute plase cu perle, perle 
peste alte accesorii.

ESARFE

Un farmec aparte, rustic si 
elegant, aflat pe podiumul 
celor mai importante 
tendinte accesorii par 2021 
il dau esarfele. Au fost 
vazute esarfe purtate ca 
niste bentite cu un nod 
chiar in centru, au fost 
vazute variante colorate, 
care ieseau foarte mult in 
evidenta.

ACCESORII PAR 2021
T E N D I N T E  P R I M A V A R A  V A R A

simone rocha

dolce & gabbana

acne studios

rodarte

etro

dior
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PANGLICI NEGRE

Regasim panglicele in 
orice sezon, dar cele 
negre se inscriu in 
cele mai importante 
tendinte accesorii par 
2021, ele reprezentand 
optiunea designerilor, in 
detrimentul celor colorate 
sau deschise de sezon. Au 
fost vazute panglici negre 
folosite pentru sustinerea 
cozilor inalte, panglici 
negre prinse la coada de 
cal joasa, alte variante, mai 
cuminti sau bizare.

BENZI DE PAR

Aceste benzi sunt printre 
cele mai feminine tendinte 
accesorii par 2021 prin 
faptul ca sunt delicate, 
atragand atentia in mod 
deosebit cele metalice 
argintii avand logourile 
inserate la mijloc; au fost 
vazute benzi duble atasate 
unui par dezordonat, 
au fost folosite pentru a 
strange parul.

ACE DE PAR

2021 aduce multe 
posibilitati de a folosi acele 
de par in cele mai diverse 
moduri. Le poti folosi 
pentru a “calma” o aranjare 
a parului mai indrazneata 
sau daca ai parul ondulat; 
daca iti doresti un LOOK 
mai sofisticat, poti folosi 
stifturi de infrumusetare 
+ un aranjat al parului 
adecvat.

PLASE

Un aspect misterios, dramatic, 
ne este oferit de plasele purtate 
pe chip, fiind vazute astfel de 
accesorii negre simple, a fost 
vazuta plasa la anumite piese 
florale excentrice sau lasate 
pe spate, ceea ce ne ducea cu 
gandul la o mireasa.

dolce & gabbana

dries van noten

rodartechanel

chanel

ashley williams

bevza

chanel
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Daca e sa vorbim de principalele 

tendinte palarii 2021 vom observa 

ca si acest segment al accesoriilor 

a fost afectat in acelasi mod ca 

toata industria modei, multi dintre 

palarierii cu care lucrau casele de 

moda, restrangandu-si sau chiar 

suspendandu-si activitatea. 

Cu toate acestea, au fost vazute 

destule palarii pe pistele de 

prezentare, in asa fel incat 

prezentarile sa nu fie vazute 

ca saracacioase, iar casele de 

moda au facut tot posibilul ca 

palariile pentru sezonul 2021 sa fie 

memorabile.

Palarii tip bowler 
supradimensionate

Una din cele mai 
remarcabile tendinte 
palarii 2021 sunt cele 
tip bowler realizat 
supradimensionat, un 
articol vestimentar 
excentric, mai ales 
pentru cele ce vor 
sa fie altfel. Vorbim 
de colectia realizata 
de Nina Ricci 
unde au fost vazute 
astfel de palarii in 
nuante solide de alb, 
albastru, lavanda, 
verde neon.

Sufragetele

Bineinteles ca in 
ziua de astazi cand 
informatia circula 
foarte repede, 
anumite lucruri isi 
pun amprenta peste 
tot, politicul facandu-
si simtita prezenta in 
cele mai importante 
tendinte palarii 
2021, cu ajutorul lui 
Christian Siriano. 
S-au remarcat 
palariile de barca 
plate, cu boruri, cele 
cu mesaje pe ele si 
chiar daca nu toate 
au avut influente 
politice, aratau destul 
de sic in culori solide 
sau imprimeuri 
distractive.

TENDINTE
PALARII
2021

PRIMAVARA
VARA

N I N A  R I C C I

C H R I S T I A N  S I R I A N O
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Casual  

Practice si 
relaxante, palariile 
de vara realizate 
de Celine, au 
atras atentia in 
mod deosebit, 
fiind ajutate si 
de cadrul in care 
s-a desfasurat 
prezentarea: 
stadion. Palariile 
au avut atingeri 
sportive casual 
la fel ca tinutele, 
realizate din 
tesaturi moi; 
notele de lux si-au 
facut si ele simtita 
prezenta.

Palariile tip 
bucket

Una din cele mai 
prezente tendinte 
palarii 2021 au 
fost cele tip 
bucket, varietatea 
lor fiind 
imbucuratoare, 
dar inca nu ne 
putem pronunta 
daca ele vor fi 
cele mai purtate. 
Au fost vazute 
astfel de palarii 
traditionale, 
printate, variante 
feminine si 
confortabile 
datorita 
imprimeurilor 
florale sau 
a modelelor 
crosetate.

Margini largi

Sezonul palarii 
2021 nu ne-a 
oferit prea 
multe optiuni 
traditionale sau 
din paie, dar 
exista destule 
modele de palarii 
care sa fie in 
concordanta cu 
o tinuta fluida 
de vara. Au fost 
vazute variante 
structurate, 
margini largi 
intoarse oferind 
senzatia de casual, 
modele potrivite 
stilului street 
style sau chiar si 
gradinaritului.

Viziera

Avand un 
aspect practic 
si sportiv, 
vizierele 
se inscriu 
printre 
cele mai 
importante 
tendinte 
palarii 2021, 
fiind vazute 
palarii cu 
margini largi 
imprimate 
cu detalii 
de esarfa, 
influente 
sport, insertii 
de cristale, 
LOOK-uri 
luxoase.

Palarii albe

Una dintre cele mai “izbitoare” tendinte 
palarii 2021 au fost palariile albe realizate 

de Thom Browne. Iar faptul ca erau 
crosetate din lana alba, a completat viziunea 

colectiilor per total, una putin bizara de 
altfel, fiind vazute palarii de soare cu boruri, 

palarii de pescar sau tip bucket.

T H O M  B R O W N E

C E L I N E

V E R S A C E

E T R O

J A S O N  W U

P A U L 
C O S T E L L O E

A N N A  S U I

F E N D I



In mare parte, principalele tendinte resort 2021 au avut ca mesaj imbratisarea universala 
a imbracamintei de zi, mai ales ca prea curand nu vom putea calatori. Iar modul in care au 

fost create colectiile, a aratat faptul ca designerii erau constienti de faptul ca stilul de 
viata ni se va schimba. Indiferent ca vorbim de tricotaje, denim sau halate, toate fac parte 
din viata de zi cu zi si au fost prezentate in modalitati actuale, care emanau bucurie si 

pofta de viata, in ciuda actualei situatii.

Pentru sezonul resort 2021, designerii au fost pusi in fata unei situatii delicate, in 
primul rand prin modalitatea de a-si prezenta colectiile, apoi prin faptul ca acestea nu au 
ajuns pana in noiembrie in magazine, asa cum era in mod obisnuit. Partea buna este aceea ca 
designerii si-au manifestat creativitatea cu ajutorul materialelor elementare, reduse, un 

proces “purificat” asa cum a fost descris de Pierpaolo Paccioli de la Valentino.

T E N D I N T E
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DENIM
Una din principalele 
tendinte resort 2021 
a fost denimul, in 
mod deosebit pentru 
anumite case de 
moda, care de obicei 
nu prea il promovau. 
Denimul este un 
material destinat 
in mod deosebit 
stilului de strada, 
dar iata ca 2021 
aduce ineditul; pe 
langa aceste case de 
moda, au existat si 
cele in care acest 
material si-a urmat 
cursul firesc.

FORME NOI

Multe dintre brandurile care 
s-au adaptat culorilor sau 

imprimeurilor, lasa formele sa 
vorbeasca in locul lor, astfel 
luand nastere una dintre cele 
mai surprinzatoare tendinte 
resort 2021. Au fost vazute 
si siluete obisnuite, avand 
inserate elemente de design 
“altfel”, fie ca vorbim de 
buzunare exagerate, maneci 

rotunjite, pantaloni in forma 
de baloane, totul pentru un 

LOOK unic.

MINIMALISM
Minimalismul 
este poate 

una din cele 
mai potrivite 

tendinte resort 
2021 si nu 
numai, asta 
daca este sa 

facem referinta 
la aceasta 

perioada. Mai 
putin volum, 

nuante solide, 
nimic iesit 

din comun sau 
excentric.

CHANEL

PRADA

BROCK COLLECTION

GIAMBATTISTA VALLI

BOTTEGA VENETA

JIL SANDER

2

1

3
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IMBRACAMINTE 
LOUNGE
Pantalonii de 
trening au un nou 
rol in acest sezon, 
fiind incadrati 
in principalele 
tendinte resort 
2021. Si este un 
lucru logic la cum 
se prezinta moda 
acum, iar designerii 
s-au inspirat 
in crearea lor 
destul de mult din 
anii 2010, facand 
combinatii luxoase 
cu blazere si geci 
utilitare.

TRICOTAJE
O tendinta care nu 
surprinde, absolut 
normala daca stilul 
nostru de viata nu 

se schimba. Si cum in 
momentul de fata nici 
nu exista semne in 

acest sens, ne putem 
gandi la pulovere 
ca la un accesoriu 
vestimentar “must 
have” in tinutele 

noastre de zi cu zi. 
S-au remarcat asocieri 

confortabile intre 
tricotaje si materiale 
contrastante, denimul 

si matasea fiind 
printre ele.

4

5

LOUIS VUITTON

NILI LOTAN

GABRIELA HEARST HELLESSY
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CROITORIE
Una din cele mai importante 
si continue tendinte resort 

2021 este croitoria, 
regasind-o de cateva sezoane 
in colectiile marilor nume 

din moda. Cu siguranta 
un avantaj major este 
practicitatea, piesele 

putand fi purtate atat ca un 
intreg cat si separate, iar 
daca sunt caracterizate si 
de simplitate, asa cum este 
cazul in aceasta perioada, 
sansele sa regasim aceasta 
tendinta si in anii viitori 

este garantata.

CONSERVATORISM
Exista anumite piese vestimentare feminine, dominate de un 
anumit conservatorism si inscrise la “clasic”, fie ca vorbim 
de cardigan sau rochii camasa. O tendinta resort 2021 in 

care domina influentele anilor `60, pastelurile, camasile cu 
guler, tweed-ul si care a determinat mai multe case de moda 

mari sa isi schimbe optica in privinta propriului stil.

PIESE SEPARATE

Cam totul s-a 
redus acum la 
simplitate, iar 
tendintele resort 
2021 exprima foarte 
bine acest lucru, 
multe branduri mari 
abordand un design 
mai simplu. Iar 
una din tendintele 
resort ale acestui 
an este reprezentata 
de combinatii din 
piese vestimentare, 
realizate in asa 
fel incat sa mearga 
purtate si in alte 
combinatii, chiar 
daca, la fel de 
“cuminti”.

6

7
8

VALENTINO

VERSACE ERDEM

MAISON MARGIELA

ALBERTA FERRETTI 

BURBERRY
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P O T R I V I T
P O R T O F E L U L

ortofelul reprezinta unul dintre cele mai importante accesorii din viata de zi cu zi, atat pentru 
barbati, dar in mod deosebit pentru femei. Iar in aceasta perioada in care abundenta de modele a 
atins cote maxime, portofelul nu trebuie sa fie neaparat practic, ci sa se integreze perfect stilului 
tau, sa iti placa si sa fie in tendinte.

Ce portofel mi se potriveste?
Exista multe modele de portofele, marimi si stiluri diferite, dar este important sa stii ce iti doresti tu de 

la un portofel. Vrei sa pui mai multe lucruri in portofel? Vrei sa fie compartimentat pentru a tine in locuri 
diferite cardul, hartiute importante, acte personale? Vrei ca portofelul sa iti fie aproape de mana sau nici 
sa nu stii ca il ai? Stiind raspunsul unor astfel de intrebari (lista poate fi mai lunga), iti va fi mai usor sa iti 
gasesti portofelul potrivit.

P
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DACA ITI DORESTI UN 

PORTOFEL PENTRU O 

PERIOADA MAI MARE 

DE TIMP, CALITATEA 

PRIMEAZA.

1

2

3

Portofel pentru femeia practica

O persoana practica are un portofel cu fermoare pentru multiplele compartimente, oferind 
in acelasi timp siguranta ca obiectele din portofel ca nu vor cadea. Tot in aceasta situatie, 
un portofel mai mare va fi mai mereu insotit si de o geana de mana spatioasa, iar culoarea 
portofelului este esentiala daca iti doresti viteza in tot ceea ce faci. O culoare care iese 
in evidenta (exemplu: rosu aprins sau albastru luminos) te va ajuta sa iti gasesti imediat 
portofelul cand esti la casa sa platesti.

In multe cazuri, dupa o anumita perioada in care este folosit, portofelul capata o forma 
usor bombata, “de vina”  fiind calitatea materialului. De aceea trebuie atentie daca iti doresti 
sa faci o investitie pe termen lung mai serioasa, iar portofelele din piele pot rezista mai mult, 
oferind un risc mai scazut de deteriorare.

Portofel pentru femeia 

minimalista

Multe compartimentari, detalii 
prea multe, aspect luxos .. . poate 
nu sunt pentru tine, asa ca, un 
portofel simplu, de dimensiuni 
mici este ceea ce iti trebuie. 
Poate daca ai cardul, 2-3 carti de 
vizita si putini bani de cheltuit 
este tot ce conteaza, lucruri 
esentiale pana la urma; daca vrei 
mai multe, optezi pentru geanta 
de mana sau rucsac.

Daca din punctul tau de vedere 
exista riscul de a pierde monezile, 
le poti lasa acasa si le poti 
strange cu ajutorul unei cutiute 
speciale. Astfel, poate vei reusi 
intr-o anumita perioada de timp, 
sa strangi o suma satisfacatoare!

Portofel pentru femeia versatila

Esti o femeie careia ii place sa 
combine stilurile, sa aiba tinute 
diferite, de aceea si portofelul tau 
trebuie sa fie pe masura. Fie ca 
mergi la cumparaturi cu geanta 
mare, iesi in club cu prietenele, 
mergi la locul de munca, 
portofelul tau trebuie sa incapa 
oriunde si sa se potriveasca peste 
tot.

In astfel de situatii, un portofel 
de dimensiuni mici este tot ce 
ai nevoie. Nu este indicat un 
portofel de dimensiuni mai mari 
dintr-un motiv simplu: in orice 
portofel al femeii se aduna/ se 
adauga lucruri in continuu. Asa 
ca, daca te incadrezi in acest tipar, 
trebuie o curatenie constanta; 
orice este maruntis in portofel, 
sa mearga in cutiuta unde strangi 
banii si lasa ce este esential!
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4

5

Portofel pentru femeia de lux

Daca iti plac hainele, accesoriile marilor case de moda, modelele care iti ofera aspect de lux, atunci portofelul de lux 
este pentru tine! Partea buna este aceea ca, cu toate ca pretul este unul destul de mare, sunt mai ieftine comparativ cu 
gentile de mana.

Important este sa stii ce anume te intereseaza in privinta portofelului: designul, culoarea, marimea? Poate iti place 
sentimentul pe care il ai cand scoti de fiecare data portofelul de lux .. . Merita investitia sau nu? Daca pretul este prea 
mare pentru tine, dar ti-l doresti in mod deosebit, asteapta pana cand vine ziua ta de nastere si atunci, poate ca vei da 
cu mai multa usurinta banii respectivi. Iar daca iti doresti ca portofelul sa te tina mai mult, sa treaca testul timpului, 
mergi atat pe modele clasice cat si pe culori care sa se potriveasca mai tot timpul, negrul fiind o alegere mai mult decat 
potrivita.

Portofel pentru femeia eleganta

Stilul tau este recunoscut de cei care te stiu, totul este in deplina armonie; geanta se potriveste cu bijuteriile, culorile 
sunt clasice (negru, gri, maro, bej), materialele sunt de inalta calitate. Preferi doar pielea veritabila si accesorii ca genti 
de mana, curele, portofele, sunt in general negre.

Pentru ca preferintele tale sunt guvernate de clasic si calitatea e pe primul loc din punctul tau de vedere, un portofel 
poate arata foarte bine si dupa mult timp. Trebuie doar grija si sa il cureti mai serios din cand in cand.

Ce material este indiCat?
Daca iti doresti un portofel pentru o perioada mai mare de timp, calitatea primeaza. Si cand vorbim de calitate, 

spunem piele. Si nu doar ca este usor de curatat, dar un portofel din piele rezista repetatelor caderi din poseta.
Daca esti o persoana care preferi produsele vegane si esti impotriva cruzimii animalelor, pielea artificiala este si 

ea de calitate. Sau poate preferi materiale ca PVC-ul, tesaturile sau chiar pluta. Totul depinde de necesitatile tale, de 
posibilitatile financiare si de propriul stil.
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202020202020 ANUL CARE A SCHIMBAT MODA 
(definitiv)?

2020 a fost un an care va ramane in istorie, iar 
motivele sunt destule. Dar cum suntem la capitolul 
moda, trebuie mentionat ca raspandirea rapida si 
globala a virusului Covid-19 a perturbat lanturile de 
aprovizionare, magazinele au fost fortate sa inchida, 
hainele nevandute au devenit vechi, multe afaceri au 
fost ingenunchiate. Partea cea mai buna - daca se 
poate vorbi de asa ceva, a fost ingeniozitatea de care 
au dat dovada anumite branduri pentru a continua in 
vreun fel moda, cu tot ce atrage aceasta dupa ea.

Niciodata in istoria moderna, moda sau orice alta 
industrie nu au fost mai conditionate ca in 2020, 
moda esentiala pentru majoritatea reducandu-se la un 
tricou si o pereche de pantaloni de trening purtate prin 
casa. Cu toate acestea, moda a supravietuit, au existat 
si momente de moda ale unor vedete, brandurile si-au 
schimbat politica in privinta prezentarilor colectiilor.

Elementul nou si “must have”  al prezentarilor 
colectiilor a fost si va fi pentru o lunga perioada de 
timp, masca, multi designeri incercand sa ofere variante 
cat mai originale si atractive mastilor de protectie, 
indiferent ca s-au bazat pe culori, imprimeuri originale, 

mesaje. Multe dintre aceste masti, cu siguranta nu 
sunt eficiente ca mastile medicale, dar scopul nici nu 
ar fi acesta, chiar daca sunt purtabile. Important e sa 
arate chic si sa se integreze in outfit si plecand de la 
aceasta idee, multe vedete au devenit “amabasadori” 
ai mastilor purtate.

Pe de alta parte, confortul este noua moda, 
petrecutul timpului in interior, facandu-ne sa scoatem 
din dulap pulovere supradimensionate (chiar daca nu 
erau ale noastre), treninguri, tricouri si chiar paturi. 
Pe instaGRam contul @wfhfit (care inseamna `woRkinG 
FRom Home outFit`) isi invita urmatorii sa iti prezinta 
propriile tinute avute acasa, avand un succes total, cu 
precadere in prima etapa a pandemiei.

In continuare va fi interesant sa aflam ce ne ofera 
viitorul . . . Ne vom continua vietile doar in haine 
confortabile? Vom reveni la viata initiala, chiar daca 
va exista o perioada tampon de acomodare? Va fi 
masca un accesoriu regasit in colectii, la egalitate 
cu ochelarii de soare sau gentile de mana? Cel mai 
probabil, raspunsurile le vom da chiar noi, pe masura 
trecerii timpului!
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“

ANDREEA 
POPESCU

Consultant de stil & imagine

Andreea este Consultant de stil & imagine 
si o gasiti in fiecare luna, in revista noastra, 
la rubrica, “detalii de stil”, unde ne prezinta 

trend-urile din fashion.
Ne bucuram ca a acceptat sa ne povesteasca 

despre proiectul ei @andreeadetails si 
bineinteles despre stilul vestimentar.

Dupa o experienta de peste 10 ani in 

domeniul farmaceutic, am creat proiectul, 

@Andreea Details (Consultanta de stil). 

Am pornit de la ideea ca ne dorim sa fim 

admirati in fiecare zi, la job, pe strada 

sau la un eveniment important din viata 

noastra, iar cu ajutor specializat (consultant 

de stil), putem sa ne construim foarte usor o 

imagine remarcabila.
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Pentru inceput ne dorim sa ne spui ce 
inseamna un ”Consultant de stil”?

Consultantul de stil este persoana 
care evalueaza vestimentatia clientelor 
si stilul vestimentar al acestora. 
Consultantul de stil face recomandari 
legate de conformatia clientei, paleta 
cromatica si stilul vestimentar potrivit 
personalitatii clientei, iar rezultatul 
final este o persoana cu o imagine noua 
si adecvata cu stilul ei de viata.

De asemenea, un Consultant de stil 
poate avea proiecte si in zona Corporate, 
cum ar fi implementarea unui cod 
vestimentar, Workshop-uri pentru unele 
departamente/echipe dintr-o Companie.

Ce ne poti spune despre cel mai nou 
serviciu de stil, din cadrul proiectului 
tau @andreeadetails?

In ultima perioada am elaborat o 
serie de servicii personalizate, pentru 
clientele mele, insa noul serviciu este 
un program pentru construirea stilului 
vestimentar, dedicat 
persoanelor care isi doresc o 
imagine remarcabila. 

Programul “Stilul 
veStimentar Se conStruieSte”, 
dureaza 4 saptamani 
si lucram constant la 
construirea stilului 
vestimentar, in vederea 
obtinerii rezultatului dorit, 
de catre persoana care 
apeleaza la acest serviciu.

Ce te inspira atunci cand 
vine vorba de Consultanta 
de stil & imagine?

  Cand vine vorba despre 
inspiratie, imi place sa ma 
indrept spre lucrurile si 

momentele care imi aduc o stare de bine. 
Asa se intampla si cu acest domeniu 
de consultanta de stil, este momentul 
meu de creatie, atunci cand pregatesc 
o garderoba capsula pentru o clienta 
sau lucrez la tinutele ideale pentru o 
sedinta foto. Din punctul meu de vedere, 
stilul nu reprezinta doar o vestimentatie 
perfecta, este vorba 
si despre atitudine, 
creativitate si 
maturitate. Ma 
gandesc la mine 
acum 20 de ani, 
cand nu prea stiam 
ce inseamna stil 
vestimentar, insa 
o data cu trecerea timpului, mi-am 
construit stilul in functie de profesia 
mea si stilul de viata.

Ce reprezinta moda pentru tine si cum 
te influenteaza in proiectul tau?

De mica am fost pasionata de moda, 
insa cu trecerea timpului am realizat 

ca este foarte 
important sa preiei 
unele trend-uri 
din moda si sa le 
introduce in stilul 
tau vestimentar, 
doar daca ti se 
potrivesc.

De asemenea, 
recomand si 
clientelor mele 
acelasi lucru, 
sa introduca in 
vestimentatia lor 
doar piesele care 
li se potrivesc, in 
vederea obtinerii 
unui stil remarcabil.

Programul “Stilul vestimentar se 
construieste”, dureaza 4 saptamani si 

lucram constant la construirea stilului 
vestimentar, in vederea obtinerii 

rezultatului dorit, . . .“
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“

“

Din punctul meu de vedere, stilul 
nu reprezinta doar o vestimentatie 

perfecta, este vorba si despre atitudine, 
creativitate si maturitate. 

. . . am realizat ca este foarte important 
sa preiei unele trend-uri din moda si sa 
le introduce in stilul tau vestimentar, 

doar daca ti se potrivesc.
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Cum este o zi din viata unui consultant 
de imagine?

Imi place sa ma trezesc in jur de ora 7, 
iar primul lucru pe care il fac dimineata 
este miscarea, fie fac cateva exercitii 
de aerobic sau merg in parc, sa alerg, 
deoarece am un parc la 10 minute de 
casa.

Apoi imi incep ziua cu o cafea buna si 
imi citesc email-urile. Sunt o persoana 
organizata, prin urmare imi trec intr-o 
agenda task-urile dintr-o zi, iar la 
sfarsitul programului de lucru imi bifez 
ce am realizat in ziua respectiva. In acest 
mod imi evaluez constant proiectele si 
stiu in ce stadiu sunt cu fiecare proiect 
in parte.

De asemenea, mi-am facut o rutina in 
a pastra pentru dupa-amiaza proiectele 
si intalnirile online de consultant de 
imagine.

Povesteste-ne despre proiectul tau, 
@andreeadetails!

Anul 2020 a venit cu multe provocari 
pentru toti, dar si pentru industria 
fashion si implicit pentru cei care 
apelau la un consultant de stil, insa 
m-am mobilizat imediat si am mutat  
intalnirile si workshop-urile “Find your 
Style”, in online.

Proiectul meu este la inceput de drum, 
este din 2019, unde am crescut frumos, 
insa in acest moment consider ca mai am 
multe de invatat. 

In contextul actual, ce schimbari ai 
facut in stilul tau vestimentar?

Sunt adepta stilului “leSS iS more”, prin 
urmare, in contextul actual, am renuntat 
la unele piese vestimentare si incerc sa 
ma identific cu un stil mult mai “clean”.

De cele mai multe ori, prefer o 
tinuta comoda, rochia peste pantalon 
sau orice mix stilistic in care sa ma 
simt confortabil. Cand vine vorba de 
weekend, prefer ca vestimentatie o 
rochie oversize purtata cu un pulover 
colorat si o pereche de pantofi sport. 
In general, am un stil city chic, insa in 
timpul liber sunt adepta stilului natural. 

         

Care sunt planurile tale privind 
proiectul @andreeadetails?

In acest moment lucrez la prezentarea 
pentru workshop-ul “Find your Style”, 
care  spre bucuria mea a ajuns la editia 
nr. 4 si pe care vreau sa-l sustin in luna 
Martie, ca un cadou pentru clientele 
mele, avand in vedere ca este luna 
noastra. M-am gandit ca luna Martie 
este perioada din an cand femeile isi pot 
face un cadou special, un workshop de 
stil, unde sa invete cum sa-si contureze 
intr-un mod placut stilul vestimentar.

Ai vreo recomandare pentru cititorii @
Famost, in privinta stilului vestimentar?

Le recomand cititorilor revistei 
Famost sa isi construiasca un stil 
vestimentar aferent stilului lor de viata.

De asemenea, le recomand sa puna 
accent pe calitate, nu cantitate atunci 
cand au in vedere, achizitia unor noi 
piese vestimentare.

“Sunt adepta stilului “Less is more”, 
prin urmare, in contextul actual, am 

renuntat la unele piese vestimentare si 
incerc sa ma identific cu un stil mult 

mai “clean”.
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5 VARIANTE DE PALTOANE 
PENTRU SEZONUL RECE

DETALII DE STIL cu Andreea Popescu

PALTONUL DIN 2 CULORI

Va recomand sa purtati 
aceasta piesa vestimentara cu 
o pereche de pantofi stiletto, o 
camasa  alba si o pereche de 
jeansi,  pentru o aparitie cool.

Pentru multe persoane, paltonul este piesa 
vestimentara cheie din sezonul rece.

Imi place sa spun ca perioada aceasta 
este un bun prilej pentru a face noi achizitii 
vestimentare, privind paltonul mult visat.

Recomandarea mea pentru voi este sa va 
verificati inainte de o noua achizitie,  piesele 
din garderoba (paltoane pe care nu le-ati 
purtat de ceva vreme, sau pe care le-ati 
uitat in dulap), apoi sa va ganditi la o noua 
sesiune de shopping.

Paltonul este o piesa vestimentara pe care 
o achizitionam de cele mai multe ori, pentru 
mai multe purtari, chiar pentru mai multe 
sezoane.

Prin urmare, am pregatit pentru voi, 5 
variante de paltoane, daca va ganditi la o 
noua achizitie, in acest sezon!

P h o t o  s o u r c e  :  P i n t e r e s t
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PALTONUL 
OVERSIZE

Imi place foarte mult 
stilul minimalist, iar 
daca si tu esti adepta 
unui stil minimalist, 
atunci paltonul 
oversize este alegerea 
potrivita pentru tine.

PALTONUL CU 
PRINT GEOMETRIC

Daca optati pentru 
un palton cu print, 
va recomand sa 
alegeti pentru restul 
vestimentatiei, piese 
basic, astfel incat 
paltonul sa fie piesa 
cheie.

PALTONUL ROSU

Preferatul meu 
pentru aceasta luna 
este paltonul rosu, 
deoarece este foarte 
usor de asortat si iese 
in evidenta intr-un 
mod placut.

Prin urmare, asa mai 
spus,  varianta mea 
favorita, este paltonul 
rosu.

PALTONUL BEJ

Daca iti 
construiesti in noul 
an, o garderoba 
functionala, 
recomandarea mea 
este sa nu iti lipseasca  
din garderoba un 
palton bej. 

See you next time!
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INTALNIREA AMOROASA de SFANTUL VALENTIN

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

Sarbatoarea de Sfantul Valentin este ocazia de a-ti sarbatori povestea de dragoste, dar nu este 
decat o singura noapte. 😊 Asa ca, ai o singura noapte ca sa testezi seriozitatea, sinceritatea si 
interesul lui pentru tine!

Cand relatia este la inceput este o ocazie sa vezi cat de serios este el. Pentru noi, femeile, gesturile 
romantice, conteaza foarte mult in timpul curtarii si cea mai potrivita zi pentru aceste gesturi este Sfantul 
Valentin! 

Sfatul meu pentru 14 februarie pentru cele care sunt de curand intr- o relatie? Sa faci planuri! Nu spera 
ca el iti va cadea la picioare! S - ar putea sa o faca, ceea ce ar fi minunat! (insa se intampla foarte rar) 
Preia initiativa! Esti o femeie moderna! Petreceti seara acolo unde consideri ca va veti cunoaste mai bine 
unul pe celalalt; cel mai important este sa fii relaxata!

Daca sunteti impreuna de ani de zile, Sfantul Valentin este ocazia perfecta de a va indragosti din nou. 
Profita de aceasta seara pentru a relua legatura si sa petreceti clipe minunate.

ARTICOLE VESTIMENTARE : o pereche 
matasoasa de pantaloni gen pijama, este 
o optiune pentru seara romantica petrecuta 
acasa. Combina pantalonul cu o bluza fara 
maneci sau cu un top impletit!

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

TU, IDEALA!
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LENJERIE sexy, sexy, sexy: picanta! 
Sfatul meu: jartiera este obligatorie si poarta ceva matasos pe deasupra!

ROCHIE: ceva elegant, dar sa iti 
evidentieze silueta si sa fie sexy. 
Gandeste- te la ceva mulat si placut 
la atingere - casmir sau matase ... 
Simte-te ca o zeita! 

HAINA : daca iei cina in oras , ai nevoie de o haina. 
Alege ceva care sa inspire romantism!

ACCESORIILE: ceva simplu. Poarta ceva primit de la el! Daca 
nu, poarta ceva cu valoare sentimentala. 

INCALTAMINTE: tocuri romantice sau balerini din matase 
(daca petreceti acasa).

Sfantul Valentin nu trebuie sa fie 
o creatie mareata.
Uita de reguli ...

Rasfata- te cu placeri senzuale 
... stii TU!

Fierbe la foc scazut,
nu da in clocot!

Pentru ca, 
Va iubesc 💗 !
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oda in viata oamenilor joaca un rol extrem de important, dar stilul 
vestimentar este unul esential! Creatorii de moda vin mereu cu noi 
propuneri vestimentare, lansandu-si colectiile la doar cateva luni 
distanta, schimband mereu si venind cu noi propuneri in ceea ce priveste 

moda si ceea ce se poarta. Desigur ca sunt si multe piese statement care se poarta si se 
vor purta mereu, precum rochia neagra, camasa, fusta creion, maleta, etc. 

Crearea unui stil vestimentar este esentiala, deoarece asa cum v-am spus mereu, 
imbracamintea este un mijloc de comunicare nonverbala care vorbeste despre 
personalitatea noastra, inainte ca noi sa incepem sa avem un dialog cu interlocutorul 
nostru. Mai presus de atat, imbracamintea are influente pozitive sau negative in 
crearea unei impresii a interlocutorului nostru, astfel incat trebuie sa stim ce dorim sa 
transmitem pentru a nu transmite mesaje eronate si a nu forma pareri gresite.

Este important sa gasim un echilibru intre ceea ce suntem, ceea ce purtam si ceea ce 
vrem sa le transmitem oamenilor din jurul nostru. 

Atunci cand alegem sa adoptam un anumit stil vestimentar este esential sa ni se 
potriveasca personalitatii noastre si bineinteles sa alegem acele piese vestimentare 
caracteristice stilului ales, tinand cont de proportiile corporale astfel incat sa existe o 
armonie si sa ne vina bine.

Haideti sa vedem care sunt piesele cheie ale fiecarui stil vestimentar ca sa va 
dati seama care vi sa potriveste astfel incat sa adoptati in totalitate acel stil si sa va 
personalizati imbracamintea!

 Stilul casual este reprezentat de outfituri relaxante alegand piese vestimentare 
precum: tricouri, malete, blugi si rochii de zi.
 Stilul clasic - piese cheie: camasi, fuste conice, sacouri, pantofi cu toc mic.
 Stilul smart casual - piese cheie: tenisi, pulovere, sacouri, jeansi.
 Stilul elegant - piese cheie: salopete, rochii de ocazie, stiletto.
 Stilul romantic - piese cheie: rochii cu imprimeuri florale, incaltaminte cu toc.
 Stilul boho chic - piese cheie: pantaloni evazati, bluze supradimensionate, pantofi 
cu platforma.
 Stilul dramatic - piese cheie: rochii de seara  din brocard sau catifea in nuante 
inchise, elemente vestimentare masculinizate.
 Stilul glam - piese cheie: rochii de seara extrem de sexy, decolteuri adanci, rochii cu 
spatele gol, fuste din paiete.

Care este stilul tau?

IMPORTANTA CREARII
unui STIL VESTIMENTAR

M

TOTUL DESPRE 

MODA cu 

DANIELA SALA
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IMBRACAMINTEA ESTE UN 
MIJLOC DE COMUNICARE 

NONVERBALA CARE 
VORBESTE DESPRE 

PERSONALITATEA NOASTRA, 
INAINTE CA NOI SA INCEPEM 

SA AVEM UN DIALOG CU 
INTERLOCUTORUL NOSTRU.
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How to put Romania
on the world’s fashion map

FASHION IS THE MOST BEAUTIFUL ART 
around the world. What if everyone starts 
getting dressed, and it will be an act of 
patriotism? Is it possible?

There are so many opportunities to make 
something significant and necessary for your 
country. We should think broader and choose 
less, but better. Yes, it’s essential to find your 
designer, style, and so on so far. But how about 
the mixing mass market, premium segment 
brands, and your local designers? You can 
quickly start from the accessories and then 
discover the fashion world from the other side.

Responsible FASHION

W O R D S  :  O L G A  S H E V S T O V A

p h o t o  :  P I N T E R E S T

Is your intention always to wear clothes which are created by the designers you are proud of?

Just imagine if only you begin to support local brands, designers, and stylists - what can happen? 

I am asking myself why Romania is not so well known and famous, popular in the fashion world?

There’s always a person who can wear 
beautiful clothes and look irresistible, but it is 
also important what kind of mission they have. 
Dressing for the street style blogs has come to 
mean wearing a well-calculated ensemble or a 
head-to-toe runway look. But are you dressing 
for your country? That shows the power of style.

Home growing designers are also your power, 
pride; one more reason is why you want to live 
here and be part of this community. Something 
unique that your kids will share with their kids. 

We are not street style influencers, you will 
say. Yes, but don’t forget that now street style 
gives inspiration to designers and fashion 
brands. We, people, provide a new breath for 
all those talented and beautiful artists. Keep 
in mind it when mixing crazy colors and wear a 
skirt over the pants. Now, you are muses. 

Do you understand the responsibility you are 
taking on by wearing a certain outfit?

m i l a n  f a s h i o n  w e e K
r o m a n i a n  t r a d i t i o n a l  s t y l e
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I think now the way fashion is 
becoming responsible is critical. 
I am talking about reflecting on 
the world of today. Sustainability, 
obviously inclusivity. There are 
so many people that are curious 
and interested in fashion for the 
last decade. We have to grab 
that moment and don’t let it 
go and communicate messages 
that are very positive and make 
things evolve. I think this is a 
responsibility in a way that we 
have. So it’s the way I see things 
for me.

The responsibility that is a sort of self-created 
ambassadorship is crucial for designers from your 
country. In modern Romania, the exposure for young 
creative people is limited. But what if we all make an 
effort - we will get much more benefits. People are 
calling it support, trust, and love.

I prefer wearing a dress by a young unknown designer 
that looks different from what other people wear. And 
that’s what I’m about - I will sacrifice the mass trend in 
order to stay different.

Usually, photographers are searching for unique 
styles and creative quirkiness. Why still don’t have well-
organized street style show in Cluj or Bucharest such 
people have in Georgia, Tbilisi, for example?

For me, creativity is the most important criteria when I am choosing what to wear. 

Street style helps people get promoted and noticed, but what is essential is personality and what you do.

t i b i l i s i  f a s h i o n  w e e K

u K r a i n i a n  f a s h i o n  w e e K 

t i b i l i s i ,  g e o r g i a
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ANDREEA NEBUNU

ROBERT MORARU

Bine ai venit in paginile revistei Famost!
Multumesc ca ai acceptat invitatia mea de a 
raspunde la acest interviu!
As dori pentru inceput sa-mi faci o 
introducere despre tine.

Numele meu este Moriii, activez ca stylist de 
4 ani si de curand am absolvit Universitatea 
Nationala de Arta Bucuresti sectia Moda. Cu 
aceasta ocazie mi-am inceput si cariera in 
design prin lansarea primei colectii, moment 
ce li asteptam de foarte mult timp. In zona 
stylingului am lucrat si colaborat cu diversi 
stilisti si reviste de la noi (ELLE, Cosmopolitan, 
Viva), insa am avut si proiecte in afara tarii. 
Poate cel mai important lucru despre mine 
este ca mereu am incercat sa depasesc reusita 
anterioara si sa imi ofer mie si celorlalti 
exemplul ca oricand se poate mai mult.
Ce te-a atras sa incepi o cariera in industria 
modei si sa urmezi studiile in aceasta 
industrie?

O cariera in industria modei era un vis inca 
de cand eram mic, insa pe atunci parea ca va 
ramane doar o pasiune. Asta pana in liceu 
cand am realizat ca arta si implicit moda sunt 
lucrurile in jurul carora gravitez, si care mi-ar 
putea aduce ulterior satisfactia personala si 
profesionala la care aspiram.

Initial am urmat cursurile Academiei de 
Studii Economice, insa aveam foarte clar in cap 
urmatorul pas, astfel dupa terminarea primului 
an, m-am inscris si la UNArte, moment la care 
deja eram intern pentru revista ELLE.
Ce inseamna moda pentru tine?

Moda este un lucru ce nu poate fi exprimat 
si explicat. E o traire, un sentiment, culoare 
si foarte multa munca. Poate fi modalitate de 
exprimare, arta, ocazie de a parasi cotidianul 
sau pur si simplu o nevoie. Toate acestea 
impreuna cu o pasiune nebuna si mult curaj 
m-au facut sa spun ca moda este modul in 
care vreau sa imi traiesc viata.

in dialog cu
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Care a fost primul articol creat si de ce l-ai 
creat? 

Pentru a ajunge la primul “articol” realizat de 
mine trebuie sa ne intoarcem in copilaria mea 
la incercarile mele de a crea haine papusilor 
si jucariilor. Aveam mereu resturi de materiale 
cu care ma jucam si pe care le combinam in 
diverse moduri, realizand tarziu ca de acolo 
a inceput toata pasiunea mea pentru moda 
in general. Daca ar fi sa vorbim despre o 
piesa concreta, atunci ar fi primul proiect din 
facultate, un sacou deconstruit, inspirat dintr-o 
colectie Viktor&Rolf care a ramas pana in 
momentul actual, proiectul meu preferat .. .
Unde iti gasesti inspiratia atunci cand creezi 
sau concepi un articol sau o colectie?

Chiar daca poate parea cliseic, niciodata nu 
imi caut inspiratia, ea ma gaseste pe mine. 
De obicei procesul creativ difera foarte mult de 
la proiect la proiect. Avand foarte multe surse 
de inspiratie, directe sau indirecte, gasirea unei 
teme, alcatuirea unui moodboard, colaj sau 
schita decurge diferit de fiecare data. Muzica, 
performance-ul, filmul si cultura pop au 
reprezentat mereu repere importante in creatia 
mea, oferindu-mi o libertate creativa pe care 
am invatat in timp sa o materializez.
Care este”semnatura” creatiilor tale? Ce 
element “must be” regasim in majoritatea 
creatiilor?

Demontarea barierelor de gen, asumarea si 
lupta pentru individualitate sunt elementele 
care as dori sa reprezinte “semnatura” 
creatiilor mele. Vorbind despre prima mea 
colectie “PSYCHOTROPIC” consider ca am 
reusit sa imi las aceasta amprenta asupra 
pieselor, alaturi de perle ce au reprezentat 
laitmotivul colectiei.
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Cum ai caracteriza stilul tau personal si daca 
acesta se regaseste in creatiile tale? Sau iti 
exprimi doar latura creativa?

Ca stil personal sunt intr-o continua cautare, 
experimentez diverse zone stilistice si incerc 
sa caut elementele ce imi pot defini stilul. 
Procesul creativ nu prea interactioneaza cu 
stilul personal, desi poate fi usor influentat, 
insa nu reprezinta un punct de plecare al 
creatiilor mele. As putea spune ca se intampla 
fix invers.
Ce designeri/ case de moda admiri sau 
urmaresti?

Niciodata nu am fost fanul vreunei case 
mari de moda, sau a vreunul designer iconic in 
istoria costumului pe care sa li venerez. Fiind o 
persoana creativa, imi schimb destul de repede 
si usor punctele de focus ce ma inspira, de 
aceea designerii mei preferati se pot schimba 
de la sezon la sezon. In momentul de fata 
admir si urmaresc constant cativa designeri 
tineri ce mi se par relevanti si fresh. Urmaresc 
Harris Reed pentru fluiditatea pieselor, Charles 
Jeffrey pentru rebeliune si Kevin Germanier 
pentru o noua directie in moda sustenabila.
Care este cea mai frumoasa experienta de 
cand lucrezi in aceasta industrie?

Nu am o experienta preferata in aceasta 
industrie pentru de fiecare data e total diferit 
si iubesc sa intalnesc oameni noi ce iti ofera 
energii diverse. O experienta remarcabila din 
ultima perioada ar fi momentul cand mi-am 
vazut piesa in cadrul expozitiei DIPLOMA 
2020. A fost foarte emotionant pentru ca 
stiam cat de greu a fost sa creez aceasta 
colectie in pandemie si faptul ca a fost 
apreciata, a fost o confirmare a muncii depuse.
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Care crezi ca sunt cele mai importante lucruri 
care trebuie stiute de cineva care isi doresti 
sa inceapa o cariera in aceasta industrie?

Un lucru foarte important pe care ar trebui 
sa li faca cineva ce isi doreste o cariera in moda 
este sa fie conectat la tot ce inseamna aceasta 
industrie. Pentru a reusi sa scrii viitorul trebuie 
sa stii trecutul si sa traiesti prezentul.

Un alt lucru important este sa fii cat 
mai implicat in diverse proiecte, oricat de 
nesemnificative ti-ar parea, si sa le tratezi pe 
fiecare cu maxim de seriozitate. Nu trebuie 
sa ratezi nicio oportunitate pentru ca nu stii 
niciodata cand te vei intalni cu aceeasi situatie 
sau oameni. Nu exista reteta pentru a reusi in 
moda, fiecare isi scrie propria poveste diferit.
Unde iti pot gasi creatiile cei interesati si 
unde te pot urmari?

Pentru mine mediul online ramane locul 
perfect de expunere si de contact cu oamenii. 
@instamoriii e pagina unde imi postez toate 
proiectele de styling si design si unde cei 
interesati imi pot gasi creatiile.
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TREBUIE SA PUNEM ACCENT PE CALITATE, NU 
PE CANTITATE!

Daca revizuim anii trecuti, realizam ca am cumparat 
foarte multe lucruri pentru a umple anumite goluri 

emotionale ori pentru “a avea”! Tot ce am facut a fost sa 
acumulam, iar acum nu avem unde sa “refulam”! Cred 
ca de acum inainte, ar trebui sa avem mult mai multa 
grija cu absolut tot ce “acumulam” si nu ma refer doar 
la haine. Mai bine sa avem mai putine lucruri, dar de 

calitate si care sa ne reprezinte!”

ROXANA 
OSTROVEANU,
creative director CRISTALLINI, ne 
propune cateva trend-uri pentru 

a ne regandi COMPORTAMENTUL 
DE SHOPPING IN 2021!
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IN 2021 AR TREBUI SA PURTAM TINUTE 
CONFORTABILE, DAR FEMININE!

Tinand cont ca deja nu ne simtim bine in acest 
context creat de pandemia Covid-19, daca totusi ne 
aranjam si avem o atitudine mai detasata, ne vom 
oferi noua insine o stare de bine! Ar trebui sa ne 

imbracam pentru noi, pentru a ne simti increzatoare 
in noi insine, pentru a avea o stare de bine.

ATENTIE SPORITA LA CALITATEA 
MATERIALELOR!

“Se spune spune ca este superficial sa tii cont de 
modul in care te imbraci, dar eu cred ca obiectele 
vestimentare care sunt atat de aproape de corpul 

meu, energetic vorbind, imi transmit anumite 
stari! In showroom-ul CRISTALLINI din Aleea 

Alexandru nr. 7, punem mereu accent pe calitate, 
pe materiale precum vascoza, bumbac, matase, 

toate produse in Franta si in Italia, in fabrici cu 
zeci de ani de traditie in domeniu. Fiind create 

din tesaturi naturale, hainele (fie ca vorbim despre 
lenjerie intima, loungewear ori rochii de cocktail, 

rochii de ocazie, costume feminine, costume Su 
Misura) preiau din energia noastra!
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GESTIONAREA IMPULSULUI DE 
MOMENT!

Cumparam mult, inutil, avem mai putini bani 
pe card, apoi ajungem acasa si constientizam 

ca o anumita piesa vestimentara nu ne 
avantajeaza ori nu se potriveste cu restul 

garderobei si nu facem decat sa ne frustram 
din ce in ce mai mult! De aceea, pentru mine, 

cel mai important lucru in 2021 este sa fac 
actiuni constiente!

REVIZUIREA GARDEROBEI

Inceputul anului 2021 mi se pare un prilej 
perfect, tinand cont ca nu sunt evenimente 

ori alte distractii si distrageri, sa stai 
sa te gandesti ce vrei sa transmiti prin 

personalitatea ta si prin modul in care te 
imbraci. Imi reanalizez faptele din trecut si 
incerc sa nu mai cumpar compulsiv conform 
unui comportament deja intiparit in modul 

meu de a fi! Stiu deja ca am un drum pe 
care il urmez: detin haine pe care nu le port, 
imbrac obsesiv aceleasi piese vestimentare.
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REGANDIREA UNUI STIL PERSONAL

Tot ce imi doresc de la 2021 este sa ne invete sa fim din 
ce in ce mai feminine! Avem aceasta tendinta in ultima 

vreme sa fim foarte masculine, crezand ca asa ne exprimam 
personalitatea, ca ne afirmam independenta, asumarea, 
puterea! Faptul ca ne imbracam feminin nu ar trebui sa 

insemne ca suntem mai putin independente ori inteligente 
. . . Din contra! Inseamna ca nu ne este teama sa parem 

gingase, fragile ori seducatoare . . . si nici nu inseamna ca 
transmitem astfel un “mesaj gresit”.

IN 2021 REGANDIM, RECICLAM, REINVENTAM

Sfatul meu este sa dam acele haine pe care le evitam 
mereu si carora nu le gasim utilitatea unor prieteni sau 
altor oameni care se vor bucura mult mai mult de ele. 

Totodata,CRISTALLINI incurajeaza clientele sa revina 
dupa eveniment si sa le modificam rochiile de seara 

in rochii de cocktail. Croiul este gandit astfel incat orice 
rochie lunga se poate face trei sferturi, mini sau conica, 

ceea ce inseamna ca ulterior o poti repurta!

In aceasta perioada, CRISTALLINI va propune 
REDUCERI de 70%, atat in showroom, cat si online!
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 Text : Alin Temeliescu / Photos: vogue.com

7 TENDINTE PENTRU SEZONUL DE IARNA

DDesignerii marilor case de 
moda par sa intoarca o noua 
pagina in privinta stilului si a 
statutului de “bine-imbracat”, 
inchizand definitiv capitolul 
streetwear. Noile tendinte 
vizeaza redefinirea ideii de “bun 
gust”, tinand cont de calitatea 
tesaturii si a lucrului manual, 
pentru a crea piese vestimentare 
si accesorii durabile. Anul 2021 
pare sa aduca in prim-plan 
mai putine propuneri “hyper-
technical” si mai multe optiuni 
rafinate pentru barbati, printre 
care si revenirea puternica a 
anilor ‘70.

IATA IN CONTINUARE 
CARE SUNT TENDINTELE 

CHEIE ALE SEZONULUI DE 
IARNA!

ICONIC OUTERWEAR
 

Paltonul sau geaca 
puffer? Opteaza pentru 
una dintre variante 
numai daca este necesar 
sau in cazul desfasurarii 
unor activitatii sportive. 
Moda barbateasca in noul 
sezon pare sa elimine 
praful de pe cateva tipare 
iconice din categoria 
pieselor vestimentare 
esentiale pentru iarna: 
pardesiul de molton - 
duffel, shearling, si geaca 
bomber, modele din anii 
‘70 care au fost regandite 
in note moderne. La 
aceste trei propuneri, 
se mai poate adauga 
si jacheta din piele, 
disponibila in diferite 
culori, urmand paleta de 
culori in tendinte.

1
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JACHETA DE CATIFEA
 

Pentru un outfit stylish cu 
eforturi minime, fura o piesa 
din look-ul dandy: jacheta 
confectionata din catifea 
in stil francez. Ea poate fi 
purtata nu doar seara, ci si 
ziua atunci cand este mixata 
cu o pereche de jeansi si un 
fular in jurul gatului, dintr-o 
singura miscare, lasand 
unul dintre terminatii mai 
lung pentru un plus de stil. 
Se poate spune ca datorita 
materialului versatil pe care 
il poti purta din nou si din 
nou, catifeaua este o mare 
tendinta fie ca este o geanta, 
o pereche de botine sau un 
blazer perfect pentru job.

PANTALONII LARGI
 

In timp ce jeansii nu sunt 
demodati si vor fi in permanenta 
un element esential in garderoba, 
acest sezon a venit cu o progresie 
care ar putea duce colectia ta de 
blugi/pantaloni la nivelul urmator. 
Unul dintre cele mai interesante 
tendinte este revenirea pantalonilor 
largi. Asta inseamna ca este timpul 
sa lasi in urma lumea pantalonilor 
mulati si stramti. Dinamismul 
contemporan este intr-adevar 
reprezentat de pantalonii largi. 
Cool, lejer, trendy si nu intotdeauna 
stransi in talie cu o curea, pantalonii 
largi aduc multe croieli inedite. 
Noutatea consta in faptul ca piesa 
este eliberata din estetica baggy in 
favoarea tesaturilor clasice, precum 
carourile Glen si dungi. Usori si 
vaporosi, cu o atingere placuta, 
acestia domina podiumul.

PULOVERELE CU MODEL
 

Nu doar pentru petreceri sau 
evenimente, puloverul cu model 
de jacquard este un must-have 
in sezonul de iarna si poate 
fi purtat la primul semn de 
frig. Aceste piese vestimentare 
versatile poate evidentia alte 
elemente din tinuta ta, in functie 
de croiul si materialul din care 
sunt confectionate. Incearca 
variantele moderne care amintesc 
de basme si filme horror sau cele 
cu impletituri marunte si moi, 
care iti vor lasa corpul sa respire 
chiar si atunci cand vine vorba de 
imbracare in straturi.

2

3

4
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IMPRIMEUL MILITAR
 

Sursa inepuizabila din 
tinutele casual, inclusiv la 
barbati, “lumea militara”  
cucereste din nou moda 
si dicteaza regulile in 
privinta camuflajului si a 
imprimeurilor, a costumelor 
cu influente utilitare care 
merg purtate in locul 
costumelor adaptate. 
Aceasta inspiratie militara 
a influentat designerii de 
pretutindeni pentru ca 
sugereaza putere, curaj 
si masculinitate. Cel mai 
bun aliat sunt cizmele de 
lupta si nu in ultimul rand, 
jachetele in stil militar, in 
culori specifice precum: 
gri metalic, verde inchis, 
nuante de pamant.

CIZME CHELSEA
 

Saptamanile de Moda au 
intors foaia complet inca din 
2020, punand “The End” 
erei sneakersilor, timp in 
care designerii s-au inteles 
asupra reinvierii cizmei 
Chelsea. Modelul este un 
clasic recunoscut pentru 
eleganta pe care o degaja, 
demonstrand in fiecare 
secunda originea sa regala. 
Cizmele Chelsea reusesc sa 
uneasca confortul cu stilul 
intr-un mod autentic datorita 
constructiei fara siret, doar 
cu elastice laterale, facand 
incaltarea si descaltarea mult 
mai usoara. 

NUANTE NATURALE
 

Negrul si griul care 
predomina in general 
sezonul toamna-iarna 
stau langa paleta de culori 
inspirata de culorile 
pamantului: verde padure, 
bej nisip, galben sofran si 
nuante arse. Trebuie spus 
un cuvant despre maro, 
culoarea de care toata 
lumea a uitat de ceva timp 
si acum revine pentru 
a domina podiumurile 
barbatilor. Apreciate doar 
in randul accesoriilor, 
nuantele naturale pot aduce 
un plus de personalitate 
tinutelor daca stii sa alegi 
nuanta care te flateaza si 
elementele pe care arata cel 
mai bine.
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Leopard is IN!Leopard is IN!Leopard is IN!

O U T F I T  o f  t h e  M O N T H

m o d e l & t e x t :  A l i n  T e m e l i e s c u
f o t o :  F a m o s t



78  www.famost.ro  februarie 2021

M o d a

it’s fashion that bites back ... 
leopard, zebra, and tiger in 

untamed outfits. Do your own 
wild thing this winter! Fiind 
un pattern omniprezent in 
colectiile marilor designeri 
si tratat ca o culoare de baza, 
an dupa an, sezon dupa sezon, 
imprimeul animalier reuseste 
sa acapareze de fiecare data.
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moda masculina 
imbratiseaza frumusetea 

salbatica a printurilor, 
care inca din antichitate, 
simbolizau forta si puterea. 
Cu toate acestea, in ciuda 
puterii lor in moda, nu le poti 
purta literalmente cu orice 
- este important sa combini 
cu atentie aceste imprimeuri 
“salbatice” cu alte piese 
pentru a obtine un LOOK 
stylish. 

unui blazer negru cu revere 
animal print ii va fi prieten 

o pereche de pantaloni cu 
imprimeu, de preferat cel 
regasit pe reverele blazerului. 
Daca preferi minimalismul si 
vrei sa iti usurezi misiunea, 
poti “stinge” imprimeul 
excentric, asociindu-l 
cu neutre. Tine minte ca 
printul de leopard va merge 
intotdeauna bine cu elemente 
clasice!

TSCHUSS!
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OUTFIT
Blazer: Religion

Shirt: H&M
Trousers: ASOS
Shoes: giuseppe Zanotti



TENDINTE, MODA, FRUMUSETE,
STIL DE VIATA, CULTURA ...

S U N T  M A I  F R U M O A S E  C U

https://famost.ro/


UNGHII ULTRA LUNGI
Un contrast interesant 

a fost vazut intre unghiile 
lungi si ascutite si cele 
scurte, dand senzatia de 
periculoase, fantastice, 
indemnand la evadare 
din realitate. Variante 
de unghii ascutite negre 
sau rosii, unghii stiletto 
stralucitoare, aspecte 
dramatice.

TENDINTE UNGHII
Tendinte unghii 2021 - destul de 
inspirationale, cu toate ca nu au fost 
mai dramatice sau mai complicate 
comparativ cu sezoanele anterioare. 
Manichiura dramatica a cam fost 
taiata din preferintele designerilor, 
foarte multe modele avand manichiura 
nude, curata sau lucioasa, iar anumite 
incursiuni in culori s-au facut in 
cel mai simplu mod, rozul si negrul 
regasindu-se printre preferinte.

P R I M A V A R A - V A R A  2 0 2 1

FOR
ME 

UNG
HII 

202
1

UNGHII SCURTE
In mare parte, unghiile 

sunt atat de scurte incat 
abia depasesc lungimea 
degetelor, o lungime 
practica, dar care “accepta” 
culori foarte distractive, 
mai ales cand tinutele sunt 
potrivite.

UNGHII OVALE
Unghiile ovale pentru 

acest sezon au avut o 
lungime usor mai mare 
peste cele scurte, practicul 
fiind in atentia celor ce 
dau tonul tendintelor. 
Au fost vazute LOOK-
uri naturale, unghii bine 
ingrijite, dar si unghii 
ovale nud.

d o l c e & g a b b a n a c h r i s t i a n  c o w a n b u r b e r r y

m i u  m i u b a l e n c i a g a m a r K  f a s t
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UNGHII NEGRE
Unghiile negre 

reprezinta una din acele 
tendinte dure 2021 si 
chiar daca au fost vazute 
si in alte sezoane, iata ca 
acum au fost prezentate 
intr-o maniera eleganta 
si clasica. S-au remarcat 
combinatiile interesante 
si constrastante dintre 
unghiile negre si tinutele 
preppy care primeau o 
atingere sofisticata, s-au 
remarcat LOOK-urile rock 
`n roll care aveau stelute 
albe.

UNGHII PURE
Una dintre cele mai 

purtate tendinte unghii 
2021 au fost cele curate, 
fara o nuanta bine 
definita, multe avand doar 
unghii curate acoperite 
de un strat reflectorizant; 
unghii facute in mod 
simplu, dar de efect.

UNGHII ROZ
Rozul este una dintre 

cele mai purtate tendinde 
unghii 2021, o culoare care 
se inscrie la clasic, avand o 
nota de confort si care in 
anumite circumstante, ne 
trimite in lumea copilariei. 
Au fost vazute nuante 
de guma de mestecat 
roz cu scopul de a oferi 
o nota vesela tinutelor 
relaxate, variante dulci 
de roz stralucitor si chiar 
variante pastelate nud.

UNGHII NEUTRE
Astfel de unghii nud 

au rolul de a imita intr-o 
anumita masura culoarea 
pielii si a ajuta degetele 
si unghiile sa para mai 
lungi, chiar daca exista si 
anumite insertii subtile de 
oja. Au fost vazute multe 
modele de unghii lungi 
nud, variante nud care se 
potriveau foarte bine cu 
tinutele subtile.

v e r s a c e

t o m  f o r d

m i c h a e l  K o r s

z i m m e r m a n n

f e n d i

f e n d i

g a b r i e l a  h e a r s t

c h a n e l
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caRtea de viZita a baRbatului

Concept&text&unghii : MONICA DRAGAN | Machiaj : DIANA PAVEL | Model : ALIN T. | Foto : FAMOST
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A tunci cand zici manichiura barbati, te poti duce cu gandul 
la efeminarea barbatilor. Nimic mai gresit! Din punctul meu 
de vedere, atunci cand ma gandesc la manichiura barbatilor, 
ma gandesc la unghii curate, ingrijite si la un aspect normal.

Pentru cei care nu dau importanta detaliilor, mainile curate ale 
barbatului sunt litera de lege, fiind considerate ca o carte de vizita. 
Mainile sunt vizibile tot timpul, atunci cand interactionezi. Te simti 
mai bine la o discutie si vei fi mai sigur pe tine atunci cand esti 
impecabil “pana-n varful unghiilor”, decat sa fii preocupat cum sa-ti 
ascunzi unghiile pe care nu ai avut dispozitie sa le aranjezi, iar la 
finalul discutiei, constati ca ai pierdut esentialul.

Iar barbatul care indrazneste sa iasa in societate cu unghiile 
facute, din punctul meu de vedere e un barbat asumat, creativ, 
elegant, responsabil si foarte misto!
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Pentru ca am intrat in noul an cu mari planuri de a evolua 
si de a ma tine de cuvant - asa cum am promis clientelor 
care mi-au cerut ajutorul in a le calauzi pasii in domeniul 

frumusetii, iata ca ma asez la lucru!

De ce nu am facut-o pana acum? Voi raspunde sincer: din 
lipsa timpului si pentru ca imi place sa imi fac meseria cu simtul 
raspunderii!

Asa cum multi stiu, in cei 15 ani de activitate am format multe 
persoane care si-au dorit acest lucru, dar niciodata oficial! Am fost 
mandra de ele! Mi-au fost colege si chiar angajate ulterior! Le-am 
felicitat si m-am mandrit ca le-am pus cum se spune “penseta in 
mana”!

Asa cum imi spunea cineva apropiat din domeniul beauty care 
avea mult mai multa experienta ca mine, am multa rabdare 
pentru ca o fac din tot sufletul si pentru ca imi doresc prestatori 
din ce in ce mai buni in domeniu, pentru ca am reparat multi ani 
sprancene stricate, de asa spusi “prestatori de beauty”!

Consider ca nu am spus tot ce aveam de spus in acest domeniu! 
Cert este ca avem nevoie de persoane calificate, cu talent, cu 
dorinta si daruire care sa dezvolte mai departe domeniul beauty, 
care din punctul meu de vedere se afunda in exagerare!

CONCEPTUL de FRUMUSETE

EUFORIA CONCEPT

t e x t  :  A d r i A n A  i v A n

experienta 

mea pentru 

evolutia 

specialistilor

restart

notiunii de 

BEAUTY
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Cu certitudine trebuie sa dam un restart 
notiunii de frumusete in cabinetul cosmetic! De 
la primirea clientei, la consilierea ei referitor 
la procedura ce i se va face ulterior, pana la 
normele de igiena si terminand cu ingrijirea 
dupa iesirea din cabinet!

Toate acestea vor fi din luna februarie 
sintetizate cu mare grija in salonul EUFORIA 
CONCEPT in cursuri de perfectionare, pe 
care o sa ma straduiesc sa le desfasor cu cea 
mai mare atentie!

Pe langa partea de teorie pe care cu siguranta 
multe din viitoarele cursante o stiu, avand chiar 
o diploma in domeniu, o sa abordez mult mai 
mult partea de practica, pentru ca aici am 
observat ca este problema esentiala!

Bineinteles ca am avut nevoie de ajutoare 
ca sa pun totul la punct si cine putea sa ma 
ajute mai bine decat colega mea Ana Iliescu, 
care are deja experienta in a preda frumoasa 
meserie de stilist!

accent pe 

partea 

practica

specialisti de 

incredere
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GHID
DE SUPRAVIETURIE
PE TIMP DE IARNA

Bucura-te de o piele radianta si fina
cand temperaturile sunt reci!

HRANESTE!

Diminetile geroase, vanturile aspre 
si ploaia inghetata, pot face pielea 
sa se usuce, sa se stranga sau sa 
dezvolte fulgi. Hidrateaza-ti pielea 
si rasfat-o cu ajutorul hidratantului 
bogat Nivea Nourishing Day 
Cream 24H Moisture si aplica 
de trei ori pe saptamana o masca 
hidratanta, pentru un efect deplin. Ai 
putea incerca Liz Earle Hydrating 
Cream Mask ce contine unt de shea 
pentru o hidratare de lunga durata.

PIGMENTARE

Cu toata ca o astfel de problema nu are o 
solutionare facila, o poti tine sub control cu 
ajutorul produselor cu ingrediente potrivite. 
Poti folosi o crema cu factor de protectie 
30 + chiar si iarna, pentru ca razele UV 
deterioreaza pielea pe tot parcursul anului. 
Eucerin Anti-Pigment Face Cream SPF30 
protejeaza impotriva daunelor provocate de 
soare si ajuta la reducerea aparitiei petelor 
intunecate. Vitamina C ajuta la luminarea si 
decolorarea petelor maronii, un ser fiind mai 
mult decat potrivit; poti incerca Sanctuary 
Spa Vitamin C 20% Daily Glow Serum.
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EXFOLIATORUL POTRIVIT

Chiar si pe timp de iarna, a folosi un 
exfoliator de cateva ori pe saptamana, 
iti va face pielea mai fina, ajutand-o 
sa absoarba mai eficient produsele de 
ingrijire a pielii. Incearca ceva bland 
ca E.l.f. Gentle Peeling Exfoliant 
care iti lasa pielea radianta fara a 
o irita. Pentru corp, poti incerca No7 
Beautiful Skin Gorgeous Glow Body 
Scrub, care contine ulei de migdale, 
ulei de argan si ulei de seminte de 
macese, ideal pentru pielea sensibila.

IRITAREA

Temperatura rece de afara in 
contrast cu caldura din interior, 
poate provoca ravagii asupra 
tenului, roseata, mancarimea si 
inflamatiile fiind frecvente in astfel 
de conditii, de aceea trebuiesc 
calmate astfel de probleme. O 
crema de zi cu antioxidanti este 
ideala. YourGoodSkin SPF30 
Anti-Oxidant Day Cream 
protejandu-ti pielea de poluare, 
raze UV si alte efecte daunatoare. 
Inainte de culcare, mergi pe un 
ulei calmant pentru ten, Botanics 
Simply Calm Facial Oil fiind 
alegerea ideala, creat special 
pentru un pielea stresata.
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PICIOARELE

Picioarele nu trebuiesc neglijate, chiar daca le protejezi 
de frig fie prin intermediul sosetelor si a incaltamintei de 
iarna! Iar cand te vei incalta data viitoare, ia o pereche 
de sosete groase si confortabile, dar inainte de asta, 
foloseste o crema hidratanta potrivita. Caldura sosetelor 
va permite ingredientelor din crema sa patrunda mai 
eficient in piele si te poti bucura saptamanal de un 
parfum proaspat si o piele delicata a picioarelor, folosind 
Soap & Glory Heel Genius Foot Cream.

BUZELE

Pentru a te bucura in continuare de buze 
netede si fara fulgi, ai nevoie de o ingrijire 
specifica temperaturilor scazute si ai putea 
aplica Barry M Apple Lip Scrub inainte de 
culcare, urmat de Lanolips Banana Balm 
Lip Sheen 3-in-1. Daca buzele tale sunt 
inflamate, sari peste scrub si trateaza-le 
cu o masca ce are grija de buzele crapate 
in timp ce dormi. Poti incerca Burt`s Bees 
Overnight Intensive Lip Treatment.

MAINILE

Deja am suprasolicitat mainile 
cu spalare in exces si cu folosirea 
solutiilor igienizante, astfel ca 
avem mari sanse ca pielea de pe 
maini sa fie crapata si solzoasa, 
de aceea, folosirea unui scrub 
corporal pentru maini poate fi 
o buna solutie. Foloseste INC 
Thirsty Hands Super Hydrating 
Hand Mask si lasa pentru 15-
20  de minute pentru a permite 
ingredientelor sa patrunda in piele, 
apoi aplica o crema hidratanta ca 
Avene Cold Cream Concentrated 
Hand Cream.
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Deodorantul Wild (1) este pentru cele ingrijorate de plasticul 
din oceane si natura in general. Wild are invelisul din aluminiu si 
100% biodegradabil, reincarcari fara a fi folosit plasticul, o formula 
cremoasa care iti ofera o glisare mai uscata la subrat.

Mitchum Women Natural Power in Coconut (2) are 0% aluminiu 
si o formula 96% naturala, fara miros - neutralizandu-l in mod 
natural - si cu ajutorul pudrei de bambus este absorbita umezela.

Malin+Goetz Bergamot Deodorant (3) este cea mai noua formula 
a brandului pentru subrat si daca te dai doar o singura data, ti-l vei 
dori mereu! Vei avea senzatia ca ai un lamai la subrat toata ziua ...

Deodorant in Rose + Vanilla (4) de la Schmid are bila si este un 
deodorant minunat daca nu transpiri foarte tare; in acest caz, nu se 
va simti niciun miros neplacut din partea ta.

Natural Fresh Cream Deodorant (5) de la MooGoo are grija de 
tine si iti ofera o senzatie de prospetime chiar si in cele mai toride zile. 
Previne bacteriile sa se dezvolte, ingredientele continute prevenind 
iritatiile; are un miros proaspat de lamaie.

Green People Aleo Vera & Prebiotcs Deodorant (6) este o formula 
fara alcool si contine aloe vera pentru linistire, musetel pentru 
calmare si prebiotice pentru inhibarea bacteriilor urat mirositoare sa 
se dezvolte. Ideal pentru subratele unde se produce iritatie.

(3)
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Despre peeling
cu ROXANA TOMESCU

T U  A I  I N C E R C A T  P A N A  A C U M  T R A T A M E N T E L E  C U  P E E L I N G  C H I M I C ?

C hiar daca pasiunea mea este cea de dermopigmentist, imediat dupa, urmeaza interesul pe care-l acord 
partii de estetica a tenului. Debutul meu a fost ca si cosmeticiana, iar partenerul care m-a sustinut in 
parcursul practicii acestei meserii l-am gasit in MESOESTETIC, o firma de top ce ofera o gama larga 
de tratamente faciale si corporale, dar si aparatura.

In cei zece ani de colaborare, am obtinut rezultate fabuloase cu produsele lor. Nu am recomandat clientelor mele 
niciodata ceva ce nu am testat eu prima oara si nu am obtinut rezultate. Cartea mea de vizita este intotdeauna 
aspectul tenului meu. De foarte multe ori, clientele m-au admirat si au intrebat care este secretul 😊. Raspunsul este 
simplu: ocazional, tratamente profesionale si o rutina zilnica ce sustine rezultatele obtinute in cabinetul cosmetic. Spre 
final, voi da detalii si despre procedurile la care am apelat eu, plus schema si produsele mele de ingrijire.

Gama tratamentelor de la Mesoestetic cu care lucrez cel mai frecvent sunt peelingurile chimice. 

Desi are o denumire neatractiva, peeling-ul chimic actioneaza controlat la nivelul pielii si ofera o varietate de 
beneficii chiar de la prima sedinta de tratament. Este un tratament ce reseteaza functia celulelor si le ajuta sa 
se regenereze mult mai repede, efectul fiind exfolierea, indepartarea celulelor moarte, stimularea procesului de 
regenerare si al secretiei de colagen.
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C A N D  S E  F A C E  T R A T A M E N T U L  S I  C A R O R  T I P  D E  P R O B L E M E  S E  A D R E S E A Z A

R E Z U L T A T E  V I Z I B I L E  I N C A  D E  L A  P R I M A  S E D I N T A  D E  I N F R U M U S E T A R E

Momentul cel mai potrivit in care recomand sa se apeleze la o astfel de procedura este sezonul rece, atunci cand 
puterea soarelui scade si nu mai reprezinta o amenintare asupra pielii dupa un peeling chimic, deoarece pielea este 
mai sensibila.

Acest tip de tratament se potriveste urmatoarelor probleme ale tenului : 

- petele pigmentare,

- cicatricile si petele post inflamatorii, 

- foto-aging-ul,

- ridurile fine, 

- deshidratarea pielii provocate de soare si fumat,

- scaderea tonusului si elasticitatii pielii,

- coloratia neuniforma,

- tendinta seboreica

In functie de tipul de piele, afectiunile ce necesita tratament si varsta clientei, ca specialist este datoria mea sa aleg 
intensitatea si concentratia peelingului cu care urmeaza sa lucrez.

Chiar daca am o pregatire in domeniul cosmetic si specializare directa pe peelingurile chimice, in cabinet pot lucra 
cu o limita de concentratie ce variaza de la 10% pana la 30% ceea ce acopera sfera peelingurilor superficiale si 
medii. Doar medicii dermatologi ating concentratii de peste 60% , sunt peelinguri profunde, iar protocolul de executie 
este diferit, lucrandu-se dupa aplicarea unei creme anestezice pe suprafata pielii.

Beneficiile tratamentelor faciale cu peeling chimic se observa imediat. Tenul este mult mai curat, cu un aspect 
intinerit, o culoare uniforma pe toata suprafata lui, un bust de tonus si o finete la atingere. La prima privire in oglinda, 
clientele exclama : WOW!

Constat ca asteptarile si fricile lor cu care au venit la programare sunt total diferite de reactiile din timpul procedurii 
si rezultatele obtinute. Adica ... daca initial cuvantul peeling chimic le-a indus impresia ca tenul va fi supus unui 
procedeu de ardere/ topire si ca vor avea senzatii de usturime si durere, constata ca la aplicarea solutiei pe ten simt 
doar mici furnicaturi, la o senzatie de intensitate foarte redusa. Isi mai imaginau ca post procedura tenul lor va arata 
iritat, sensibilizat puternic, cu zone foarte inrosite, poate chiar sangerare. Ma amuza inca ceea ce imi marturisesc 
multe dintre ele.

Si contrar asteptarilor acestea ce preconizau un dezastru, la prima privire in oglinda la sfarsitul tratamentului ... 
totul se termina cu : WOW!
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M E S O E S T E T I C  P U N E  L A  D I S P O Z I T I E  O  G A M A  VA R I A T A  D E  P E E L I N G U R I : 

B E N E F I C I I  M A I  M A R I  D E C A T  U N  T E N  R A D I A N T  S I  S A N A T O S

ACIDUL GLICOLIC: in concentratii de 20% si 35%

Il folosesc atunci cand doresc sa combat: semnele de imbatranire, acnee comedogena, pete pigmentare.

Beneficii observate imediat dupa procedura sunt: hidratarea pielii, imbunatatirea texturii, uniformizarea culorii 
tenului.

ACID LACTIC: in concentratii de 30%

Este un peeling ce se preteaza tenurilor sensibile.

Beneficii obtinute : hidrateaza pielea, confera luminozitate instantanee

ACIDUL MANDELIC: in concentratii de 30%

Actioneaza foarte bine asupra petelor pigmentare si a tenului cu tendinta seboreica/ acneica

ACIDUL SALICILIC: in concentratie de 10%, 20% si 30%

Este ideal pentru tratarea tenului cu pori dilatati, cu exces de sebum si acnee. Ajuta la regenerarea cicatricilor 
superficiale post acnee, trateaza comedoamele si keratoaza seboreica.

MELANOSTOP PEEL TRAN3X: este un cocktail de acizi ce a fost 
conceput pentru tratarea  in special al melasmei/ petelor maronii. Interesant 
este ca trateaza aceste pete, dar in acelasi timp actioneaza si stopand 
secretia de melanina in exces.

Fiind  un cocktail complex de acizi si pentru ca cele mai intalnite probleme 
ale tenului in ultimul timp sunt petele pigmentare, bineinteles ca  Melanostop 
Peel tran3x este si cel mai des folosit tratament de peeling chimic din salonul 
meu.

PEELINGUL PRX-T33 

Acest tratament il ador efectiv! Actiunea lui se axeaza pe rejuvenare/ 
intinerire si revitalizare a tenului.

Are un puternic efect de crestere a fermitatii cutanate, diminueaza excelent 
ridurile medii si adanci, trateaza pielea flasca ingrosand stratul 2 al pielii, 
trateaza fotoimbatranirea, petele pigmentare, se obtine chiar si un lifting 
facial.

Pe langa  beneficiile aduse direct pielii, tin expres sa adaug si alte plusuri valoroase: starea de bine, increderea 
in sine, satisfactia ca au facut ceva pentru ele, momentul de respiro, de atentie si rasfat pe care-l primesc in timpul 
tratamentului facial, volumul de informatii noi despre ingrijire si imbunatatire a tenului  conceput si personalizat pentru 
fiecare ... si poate mai pot adauga clientele mele alte beneficii in urma experientei lor din salonul meu 😊.

In cazurile cu afectiuni serioase ale tenului, recomand o schema de maxim 6 sedinte la 2 saptamani, de doua ori pe 
an. Sunt situatii in care este suficienta o sedinta pe luna si apoi mentenanta. Totul se discuta pe fiecare caz in parte 
impreuna cu clienta, dupa o evaluare a tenului.
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Revenind asupra promisiunii de a-mi dezvalui o parte, poate cea mai semnificativa a ritualului meu de ingrijire a 
tenului: lunar o sedinta de PRX-T33, hidratarea pielii zilnic cu crema nutritiva WIQo , aplicarea cremei cu factor de 
protectie 130 Mesoestetic, periodic fiolele cu Vitamina C, fiola sau ser cu vitamina B3, crema cu Retinol concentratie 
de 1% si nu in ultimul rand, consum 2 litri de apa pe zi.

C A R E  E S T E  R I T U A L U L  M E U  D E  I N G R I J I R E ?

PANA DATA VIITOARE,
AVETI GRIJA DE PIELEA VOASTRA!
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in majoritatea cazurilor, cea mai buna forma a sprancenelor pe care o poti alege este 
cea pe care o ai in mod natural si poti folosi pentru ingrijirea si definirea lor, produse 
diverse de indepartare a firelor si de umplere a unor goluri. Doar ca, in final, forma 

sprancenelor va fi cea data de forma fetei si modul in care iti creste parul, asa ca, doar 
informeaza-te si ia in considerare ce este natural!

totul despre sprancene (III)PRINCIPALELE FORME ALE SPRANCENELOR
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FORMA CLASICA (GOLDEN RATIO)
Aceasta este principala forma a sprancenelor, folosita 

in predarea artistilor in machiaj si esteticienilor; 
principiile de baza pentru crearea sau rafinarea acesteia 
sunt transferabile catre alte forme ale sprancenelor. 
Forma clasica a sprancenelor are treimea frontala putin 
mai lunga, ce se ridica pe o diagonala ascendenta, un 
arc dupa mijlocul sprancenei si o coada ascutita.

Multi profesionisti din domeniu vor folosi diverse 
instrumente de masurare (rigle specifice) pentru 
a determina cele trei linii clasice care 
formeaza acel “Golden Ratio”.

SPRANCENE ARCUITE IN EXTERIOR
In ultimii ani, punctul de pornire al 

arcului s-a miscat inspre coada, facand 
colturile exterioare arcuite ale sprancenei 
mai populare comparativ cu forma 
clasica. Arcul este de obicei mai inalt, iar 
sprancenele par putin mai dure, pastrand 
totusi un anumit unghi. Exista si variante 
promovate de anumiti specialisti ai 
industriei beauty care au versiuni proprii 
ale Golden Ratio, intr-o varianta mult 
mai placuta si moderna.

SPRANCENE DREPTE
Sprancenele drepte sunt si ele in 

tendinte acum ca multe alte forme de 
sprancene, detaliul principal fiind acela ca 
nu exista un arc care sa iasa in evidenta. 
Linia de jos poate fi foarte dreapta sau 
usor curbata si cu toate acestea pot exista 
varfuri usoare, ce adauga putina structura 
fara a elimina linia dreapta. Sprancenele 
drepte pot face chipul sa arate mai tanar 
si dragut, o caracteristica de baza intalnita 
in frumusetea femeilor din Asia.

Este important de retinut faptul ca 
partea inferioara a sprancenelor este 
situata deasupra ochilor, umbrind ochii si 
facandu-i sa para mai mici.

SPRANCENE CU ARC INALT
O astfel de spranceana este o variatie a formei clasice, 

dar poate fi si o varianta a formei arcuite in spate si 
cu cat arcada va fi mai arcuita, cu atat chipul va avea 
un aspect mai dramatic. Aceste sprancene au acel 
LOOK care spune “nu te pune cu mine!”, iar majoritatea 
femeilor care incearca sa aiba astfel de sprancene, 

esueaza. Pentru o arcada inalta este importanta ca acea 
crestere sau unghi dramatic sa plece din coltul interior 
al fruntii, iar grosimea sprancenei la arcada sa fie - daca 
nu egala, putin mai subtire comparativ cu grosimea de 
la partea din fata a sprancenei.

SPRANCENE ARCUITE IN UNGHI
Aceasta forma poate fi incadrata ca subforma 

a sprancenelor clasice sau arcuite in spate, unde 
unghiurile sunt mai vizibile si mai drepte. Treimea din 

fata si coada sprancenei sunt ambele drepte, 
in timp ce arcul vine si formeaza un triunghi. 
Aceasta forma de sprancene are un aspect mai 
sever, dar acest lucru depinde de inaltimea 
arcului si cat de ascutite sunt unghiurile.

SPRANCENE ARCUITE ROTUNJITE
Aceasta forma a sprancenelor este contrariul 

formei de sprancene arcuite in unghi, partea 
din fata putand fi rotunjita sau mai dreapta, 
iar principala caracteristica este aceea ca arcul 
are o forma usor arcuita. Poate fi inalta, joasa, 
clasica sau arcuita, dar indiferent de acest 
lucru, aceasta forma ii ofera chipului un aspect 
minunat si dragut.

SPRANCENE IN FORMA DE `S`
Aceasta este o forma naturala a sprancenelor, 

fermecatoare care pare sa incalce toate 
“regulile” unei forme normale a sprancenelor. 
Aceasta forma are parte de o mica inclinare 
dupa partea din fata dar inainte de arc, undeva 
in centrul primei treimi. Aceste sprancene pot 
ajuta mult la expresivitate, chiar daca va exista 
tendinta de aducere a formei sprancenelor la o 
forma mai traditionala.

FORMA DE SPRANCEANA DE VULPE
Principala caracteristica a acestei forme de 

spranceana este ca partea din exterior - coada 
sprancenei - in loc sa coboare, ramane dreapta 
sau chiar urca. De regula, aceste sprancene 

sunt mai scurte comparativ cu stilurile clasice si dau 
impresia unui chip alungit.

Cu toate ca sunt in tendinte acum aceste sprancene de 
vulpe, nu se stie cat va mai dura, de aceea, mare atentie 
daca ai aceasta forma si cum o gestionezi; tendintele vor 
trece si trebuie sa ai in continuare posibilitatea sa poti 
adopta si alte forme care se incadreaza in “traditional”.
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SEMNE
CA
PIELEA
ARE
NEVOIE
DE 
INGRIJIRE
De cele mai multe ori, modul cum arata pielea noastra este o reflectare a propriei sanatati, iar probleme ca aparitia unor cosuri pe fata, roseti, samd, pot fi semne ca poti avea nevoie doar de putina ingrijire.

PIELE INTUNECATA

Pielea intunecata poate parea fara culoare sau putin mai galbena ca de obicei, iar ca sa iti dai seama de acest lucru, compara 
culoarea pielii tenului cu cea a corpului! Este mai galbena sau mai putin decat in mod obisnuit? Si ce anume ar cauza acest aspect?

Ar trebui sa iei in calcul fumatul si expunerea la fumul de tigara. Substantele chimice ale tigarii, inclusiv nicotina, iti pot pune 
anumite piedici fluxului de sange, perturband miscarea oxigenului pe piele, iar rezultatul este un aspect obosit si intunecat al pielii.

Alimentatia iti afecteaza tenul si sunt numeroase polemici cu privire la acest subiect. Trebuie sa retii ca produsele lactate pot fi 
inflamatorii, cofeina poate fi deshidratanta, iar lipsa vitaminelor si a substantelor nutritive, ii poate da pielii un aspect plictisitor. 
Daca celulele pielii nu au parte de substante nutritive esentiale, se ajunge in timp, la un aspect ceros al pielii.

Pentru a combate acest neajuns, asigura-ti o alimentatie bogata in vitamine, recomandabile fiind verdeturile cu frunze verde inchis, 
alaturi de citrice, broccoli, nuci, fructe de padure, etc.
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De cele mai multe ori, modul cum arata pielea noastra este o reflectare a propriei sanatati, iar probleme ca aparitia unor cosuri pe fata, roseti, samd, pot fi semne ca poti avea nevoie doar de putina ingrijire.

PIELE CARE SE SIMTE STRANSA

Daca ai senzatia ca pielea ta cumva ”scartaie” dupa ce te speli pe fata, acesta este un semn ca ceva nu este in regula si ca 
faci ceva gresit in ceea ce priveste rutina de ingrijire a pielii.

Detergentii duri

Exista produse de curatare a tenului foarte dure, care pot elimina toate uleiurile naturale de pe chip, diminunadu-i 
aspectul frumos si perturband mantaua acida. Si cand acesta are de suferit, bariera naturala a pielii nu poate functiona 
eficient, pielea fiind mai susceptibila la pierderea umiditatii. Rezultatul final va fi o senzatie de strangere inconfortabila, 
mai ales dupa curatare.

Astfel, se recomanda folosirea produselor de curatare cat mai blande, poate o combinatie intre lapte si diverse uleiuri.

PIELE CARE SE SIMTE SUBTIRE

Cand vorbim de piele subtire, ne 
gandim la modul in care ni se pare pielea 
mai putin rezistenta asa cum o stiam. In 
timp, factori ca poluarea, alcool in exces, 
pot afecta nivelul colagenului, ceea ce 
duce la o piele mai subtire, in anumite 
cazuri, chiar cu aspect translucid.

Stres oxidativ

Razele daunatoare UVB si UVA, 
consumul execsiv de alcool, fumatul, 
toate pot afecta in mod negativ pielea 
cauzand stres oxidativ. Acesta este cauzat 
de radicalii liberi ce ataca compusii 
chimici din piele, ii deterioreaza si ii 
scade pielii elasticitatea. Acest lucru 
poate face pielea sa se simta si sa para 
mai subtire, lasand-o susceptibila 
ridurilor vizibile si premature si liniilor 
fine.

Antioxidantii, compusi care au puterea 
de a neutraliza radicalii liberi, pot ajuta 
sa combati efectele stresului oxidativ. Un 
bun antioxidant indicat este hidratantul 
matcha si uleiul facial chia. Pentru 
prevenirea deteriorarii radicalilor 
liberi cauzata de expunerea la soare 
este recomandabila folosirea protectiei 
solare, dar mereu trebuie atentie in 
alegerea produselor, pentru a nu avea 
parte de substante chimice dure, iar 
ingredientele sa fie de calitate.
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DESHIDRATARE

Pielea deshidratata nu are umiditate in stratul superior 
al pielii, exact locul in care apare senzatia de piele uscata, 
stransa si aspra. Acesta este un lucru comun si poate fi 
cauzat de multi factori externi si interni, printre care 
se pot numara faptul ca bei putina apa, caldura intensa 
din interior sau expunerea prelungita la sisteme de 
aer conditionat, expunerea la conditii dure, mult timp 
petrecut in avioane, consum excesiv de alcool, cofeina si 
lista poate continua.

Cea mai buna solutie (chiar daca este banal de simpla) 
este hidratarea interioara si exterioara, astfel ca ne 
putem pastra stratul superior al pielii hidratat, evitand 
etanseitatea sau disconfortul.

ASPECT PLICTISITOR

Daca simti ca pielea si-a pierdut stralucirea si aspectul 
radiant, inseamna ca ceva ai facut gresit sau ai incetat sa 
faci ceea ce faceai bine.

Celulele moarte ale pielii

O modalitate rapida de a-ti restabili stralucirea, o 
reprezinta exfolierea. Celulele pielii cad in mod constant 
si neindepartarea lor, va duce la “fixarea” lor pe suprafata 
pielii, dandu-i un aspect neuniform si plictisitor.

A-ti exfolia pielea de 2-3 ori pe saptamana garanteaza o 
piele fina si neteda, doar ca trebuie atentie la exfolianti! 
Cei care au particule largi pot crea mici puncte in 
piele, iritand-o si deschizand-o bacteriilor; si se pare 
ca exfoliantii cu muschi de mare ar fi cea mai indicata 
solutie!

POLUAREA

Daca locuiesti in mediul urban, acest lucru iti poate 
afecta pielea in cel mai neplacut mod. Fabrici, masini, 
autobuze, toate elibereaza in aer substante chimice si 
poluanti daunatori, care pot irita pielea si pot provoca 
daune ca urmare a actiunii radicalilor liberi. Aerul care 
nu este mai deloc curat, chiar iti poate lasa un strat fin pe 
piele de murdarie, particule si substante chimice.

Pentru a combate aceste efecte este recomandabila 
folosirea unei doze sanatoase de antioxidanti din piele 
pentru protectie, iar o curatare profunda de noapte ajuta 
la indepartarea reziduurilor sau a murdariilor lasate de 
aerul poluat.
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Pure Shots Airthin UVDefender de la YSL 
Beaute are o textura redusa pe care abia o resimti 
pe piele, ajutand la apararea pielii impotriva 
agresorilor ca praful si poluarea. Niacinamida si 
extractul din coaja de citrice lucreaza de asemenea 
pentru textura si ton.

este 
Se cunoaste faptul ca mirosul 

de trandafir calmeaza tensiunea 
acumulata si iti ridica spiritul. Iar 
daca vrei acest lucru, cea mai buna 
modalitate este sa incorporezi 
aceasta nota florala in rutina zilnica 
de ingrijire a pielii. Dior Prestige 
Micro-Huile de Rose Advanced 
Serum este un ser reparativ, anti - 
imbatranire, in care vedeta si rolul 
principal il detine extractul din Rose 
de Granville, de la tulpina pana la 
floare si seva. Apoi, poti continua cu 
Rose Face Mask de la Fresh care 
este infuzat cu apa de trandafiri pura 
si o cantitate generoasa de petale de 
trandafir pentru calmare, hidratare 
si tonifiere. Poti incheia cu Prick 
EDP de la Tom Ford Beauty.

Tinted Sunscreen SPF 
50 PA+++

Aceasta este o protectie 
solara de la IDS Skincare 
care utilizeaza o tehnologie 
de oxidare a zincului 
pentru a ajuta la protectia 
pielii impotriva daunelor 
cauzate de razele UV in 
timp ce ofera si beneficii 
antioxidante si anti-
poluare. Este de asemenea 
perfect pentru zilele in care 
vrei sa te machiezi.

UVWise Brightenin Multi 
Protector in Milky Tone Up de 
la Sulwhasoo

Este imbogatit cu formula 
brandului din Plantia 
Protecting Complex si formula 
Snowise, un scut pentru piele 
impotriva daunelor provocate 
de mediul inconjurator, de la 
fumul de tigara, pana la lumina 
albastra, ajutand in acelasi timp 
sa ai o piele luminoasa si fina. Are 
o textura laptoasa nelipicioasa si 
un finish mat.

Losec Summa Elixir 
Golden Lipstick de la su:m 7 
livreaza culori intense, precum 
si beneficii pentru ingrijirea 
pielii. Tehnologia Skin-Fit 
Oil ajuta pigmentii sa stea 
pe buze pentru mai mult 
timp, perioada in care le si 
hidrateaza. Intre timp, Ferm-
Theriaca si Citoza actioneaza 
pentru minimizarea semnelor 
vizibile ale imbatranirii si 
imbunatateste capacitatea 
pielii de a se repara.

FRUMUSETEA
PENTRU TINE

Morning Glow de la Sigi Skin

Protectiile solare fizice lasa de regula o culoare 
alba pe piele, dar nu si aceasta. Ofera un spectru 
larg de protectie UV, o formula care hidrateaza si 
ingrijeste pielea cu niacinamida, precum si extracte 
nutritive de acai si avocado.
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EROI
anti-imbatranire
care ar trebui sa faca parte din rutina 

TA zi lnica de infrumusetare!

ACIDUL HIALURONIC

Acesta este probabil cel mai discutat ingredient de 
frumusete, acest bun pastrator al umezelii in piele 

care face ca celulele pielii sa ramana bine hidratate; 
de aici, un ten netezit, moale si radiant. De aceea 
acidul hialuronic este un “must have” pentru piele.

RETINOLUL

Derivat din vitamina A, 
aceasta minune a industriei 

beauty poate fi gasita in 
produse nocturne de anti 
imbatranire. Si nu doar ca 
va face “schimbul” de celule 
noi pe timpul noptii, dar 
are si puterea de a stimula 
productia de colagen, reparare 
a daunelor produse de razele 
UV si reducerea liniilor fine. 
Este destul de potent, asa ca 
foloseste retinolul gradual, pe 
masura ce pielea ta il va tolera 
din ce in ce mai bine!BY TERRY 

HYALURONIC 
PRESSED 
POWDER

ELIZABETH ARDEN HYALURONIC 
ACID CERAMIDE CAPSULES

EUCERIN HYALURON 
INTENSIVE MASK

DERMALOGICA 
RETINOL 
CLEARING OIL

SVR MICROGOMMAGE 
EXFOLIATING MASK

REGENERIST RETINOL24 
NIGHT MOISTURISER
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COLAGENUL

Adaugarea colagenului in rutina beauty zilnica, creste 
nivelul natural al tenului. Alege o crema care contine 

amino acizi de colagen destul de mici pentru a patrunde 
in piele, in caz contrar ramanand pe piele, fara un efect 
benefic asupra pielii. Pentru a ajuta la absorbtie si a 
mentine colagenul pentru mai mult timp, este indicata si 
folosirea vitaminei C in acelasi timp.

CERAMIDELE

Pe masura ce imbatranim, scade productia moleculelor 
lipidice, ceea ce duce la diminuarea functiei de bariera 

protectiva. Ceramidele repara/ restaureaza acest lucru, 
ceea ce este destul de important, deoarece pielea iti este 
protejata extern de poluare, alergeni si radicali liberi, in 
timp ce este prevenita pierderea umiditatii, mentinandu-ti 
tenul neted si fara riduri.

AHA

Alpha Hidroxi Acizi - acidul 
glicolic si acidul lactic 

sunt cunoscuti ca diminueaza 
decolorarea datorata 
modificarilor pigmentarii, 
reduce aspectul porilor si 
lumineaza pielea plictisitoare. 
Lucreaza ca un exfoliant, dar 
fara textura dura.

THE ORDINARY
AHA 30% + BHA 2%

HERBIVORE PRISM 
EXFOLIATING GLOW FACIAL

REN READY STEADY 
GLOW AHA TONIC

C + COLLAGEN 
PERFECT SKIN SET 
& REFRESH MIST

ELEMIS PRO-
COLLAGEN 
ENERGISING 
MARINE 
CLEANSER

CHARLOTTE TILBURY 
COLLAGEN LIP BATH 
IN ROSY GLOW

ROSE 
CERAMIDE 
CREAM

SUPERACTIVE CAPSULES 
ESSENTIAL CERAMIDES+

CLINICAL CERAMIDE- 
ENRICHED FIRMING 
MOISTURIZER



106  www.famost.ro  februarie 2021

S p l e n d i d a

Dr. Cobani
RECOMANDA



A nul 2021 continua trend-ul 
naturaletii din ultimii ani, 
cu mai mult accent pus in 
zona de sanatate si cu masuri 
suplimentare de protectie a 

pacientilor si personalului medical, datorate 
pandemiei Covid-19. Naturaletea este un trend 
intrat deja in normalitate! Daca intre anii 1970-
1990, tendintele de frumusete erau date de machiaj 
si de coafura, acum fillerele, botox-ul, acidul 
hialuronic, metodele de infrumusetare corporala, 
traseaza directiile esteticii si frumusetii. In plus, 
social media si tehnologia pun o presiune mai 
mare asupra femeilor care isi doresc o imagine 
perfecta din toate unghiurile, mai ales ca aceasta 
este surprinsa de camera foto a telefonului mobil, 
atat la nivelul fetei prin Selfie-uri, cat si la nivelul 
intregii siluete prin Instastories, Reels, postari 
foto si video.

Iata care sunt tendintele ...

Toxina botulinica si fillerele raman in continuare 
la mare cautare. Acestea estompeaza ridurile 
fetei, de la nivelul ochilor, ale ridurilor din 
jurul gurii. Daca botox-ul blocheaza actiunea 
muschilor fetei, acidul hialuronic umple santurile 
ridurilor profunde. Injectarea cu grasime proprie 
este o metoda care si-a castigat popularitatea, 
datorita naturaletii efectului obtinut si continua 
pe trend ascendent sa isi castige din ce in ce mai 
multi adepti, atat in zona publicului feminin, cat 
si al celui masculin.
Se va pune mare accent pe zona pometilor, a 
buzelor, a liniei mandibulei ori a barbiei. Datorita 
numeroaselor fotografii selfie, femeile, dar si 
barbatii, isi doresc o simetrie perfecta a fetei, asa 
ca apeleaza la medicul estetician, chiar daca au 20, 
30 sau 40 de ani. Eu le recomand pacientelor mele 
sa aiba asteptari realiste de la aceste interventii 
estetice, sa isi accepte propria frumusete si sa 
nu vina la medic cu fotografii cu vedete de la 
Hollywood si sa se astepte sa obtina imaginea 
acestora printr-o interventie chirurgicala! Ideal 
ar fi sa vina cu o fotografie din tineretea lor si 
sa incercam sa obtinem o remediere a aspectului 
estetic prin diferite mijloace!

Toxina botulinica ramane in continuare 
populara, dar noua tendinta este ca aceasta sa fie 
folosita pentru a oferi o relaxare a fetei. Ne dorim 
un aspect relexat al fetei, luminos, care nu este 
rigid si inghetat; pentru acest lucru recomand 
si metodele de rejuvenare ale fetei. Rejuvenarea 
faciala prin chirurgie regenerativa se realizeaza 
cu ajutorul tesutului adipos, laserelor si a PRP. 
Odata cu varsta, se pierde din volumul fetei si 
calitatea tegumentului scade. Fiecare dintre cele 
trei proceduri are un efect benefic separat, dar 
combinarea lor asigura un rezultat mai bun si mai 
de durata.  
Se poarta tenul luminos, radiant, cu acea 
prospetime pe care o orice femeie o are la 20 de 
ani; in acest sens recomand chirurgia regenerativa 
care combina laser-ul fractional cu PRP si 
injectare de grasime proprie pentru recapatarea 
volumelor fetei. De asemenea, trebuie sa amintim 
si mezoterapiile cu acid hialuronic si aminoacizi 
sau diferite cocktailuri care ne vor ajuta sa avem 
un ten hidratat si luminos.

Totodata, recomand tratarea cearcanelor cu 
tesut adipos! Cearcanele, acea coloratie inestetica 
prezenta la nivel sub-ocular, insotita uneori 
de marirea in volum a zonei, pot avea cauze 
multiple, de la cele de natura ereditara, la cele 
care tin de stil de viata sau probleme medicale, 
insa indiferent de natura lor, pot fi ameliorate 
prin proceduri estetice.
Si in 2021 se poarta sanii cu aspect cat mai natural, 
fara exagerari ori vulgaritati, iar din ce in ce mai 
multe femei renunta la ideea de sani cat mai mari 
si opteaza pentru implanturi care sa dea un aspect 
cat mai natural. Recomand in continuare operatia 
de marire a sanilor sau augmentarea mamara cu 
implant de silicon, o procedura uzuala, datorita 
careia multe femei isi rezolva complexele estetice 
generate de un bust prea mic in opinia lor.
Se pune accent pe o silueta mai zvelta, au aparut 
foarte multe solutii de body contouring care 
pot fi combinate cu diferite interventii estetice 
precum liposuctia ori abdominoplastia. Desigur 
ca acestea doua pot fi combinate, efectuandu-se 
ceea ce numim lipoabdominoplastie prin care 
persoana respective scapa de pielea si grasimea in 
exces in acelasi timp chirurgical.
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LOOK behind the LOOK!
Text & Concept & Machiaj : MIHAELA ALEXANDRU

foto : Oana Artem
model :Teodora Voroneanu
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“LOOK BEHIND THE LOOK!” este un concept nou, abordat cu indrazneala caracteristica de catre make-up trainerul Diva 
Academy, Mihaela alexandru.

Ideea are la baza atat interesul aratat de catre cursantele Diva Academy pentru machiajele creative, dar si dorinta fondatoarei 
de a extinde gama de cursuri oferite si a le potoli setea de cunoastere.

foto : Oana Artem
model : Raluca Rarinca
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Totul a pornit de la intrebarile cursantelor mele legate de lucrarile din 
portofoliul meu. Vazandu-le atat de fascinate, m-am gandit sa le si 
satisfac curiozitatea. Practic, m-am focusat pe termenul de “ZIUA 
PORTILOR DESCHISE”, in care curiosii au acces in incinta unor 
anumite firme, institutii etc si pot observa desfasurarea procesului 
tehnologic sau a unei zile obisnuite de munca, dupa caz.

 specifica Mihaela. 

IN CE CONSTA “LOOK BEHIND THE LOOK”? 

Astfel, in cadrul acestui eveniment, permitem accesul 
tuturor celor care isi doresc sa afle cum se desfasoara 
o zi de shooting, o sedinta foto profesionala, in care un 
make-up artist lucreaza cu fotografi, modele profesioniste, 
hairstylisti si designeri, dezvolta impreuna un concept, pun 
la punct detaliile realizarii unui editorial.

“

“

foto : Radu Alin Lupascu
model : Ana Tinjala

foto : Radu Alin Lupascu
model : Manolache Danut
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CE VOR PUTEA INVATA CEI CARE PARTICIPA LA ACEST TIP DE EVENIMENTE? 

“Vor invata cu se pune in practica 
o idee, relationand cu colegii 
din domeniul vestimentar, 
coafura si fotografie. Munca in 
echipa este foarte importanta 
in acest context, pentru ca 
va trebui sa comunice foarte 
bine cu modelul, fotograful, 
designerul, etc. Vor vedea 
efectiv cum desfasoara 
sedinta foto, de ce au nevoie 
pentru realizarea acesteia. 
Vor invata sa foloseasca 
materiale neobisnuite. Sa 
isi aleaga modelele, chiar si 
modele neobisnuite (eventual 
modele masculine, de ce 
nu?). Scopul meu este sa 
ii invat si sa ii incurajez sa 
#thinkoutsidethebox. Va 
fi foarte palpitant pentru 
incepatorii din domeniu!

foto : Oana Artem
model : Raluca Rarinca
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foto : Oana Artem
model : Ana Tinjala
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LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 

Machiaj + idei cadru : MAKE-UP FLORINA SERBAN/ Text : MIHAI MOCANU
Model : TOADER CAZAN / Foto : FAMOST

LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA ZAMBESTE FARA MASCA,
PLANGE FARA MASCA ESTE PURA SI SINCERA.

De multe ori, ne credem superiori tuturor fapturilor, dar ne emotionam pana la sange
cand vedem dragostea sincera a unei ursoaice pentru puiul ei din urma.
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PENTRU CE MASTI? 

Pentru ca suntem mereu ceea ce 
tindem sa fim, un animal, inferior dupa 

cum spunem, noua, nu are pe cine 
sa pacaleasca sau sa minta, face cu 

sinceritate ce stie si ce poate .. . si simte 
mult mai mult fara masca, poate respira!

Ne innabusim in noi insine purtand 
in orice context un voal pe fata, ca sa 
dea bine, si in fapt uitam ca de invatat 

avem de la cei de langa noi, asa ca 
data viitoare cand vrei sa fii altcineva 

decat cel care esti, uita-te in ochii 
maidanezului de la scara care nu spune 

ceva, transmite dincolo de cuvinte.



117  www.famost.ro  februarie 2021

foto: @borderlineproduction

i n t e r v i u

LAURA PERIAN

Laura Perian
iubeste machiajul mai 
mult ca orice si poti sa 
iti dai seama de acest 
lucru doar auzind-o si 
vazand-o cum vorbeste 
despre aceasta ramura 
a industriei beauty. Si 
cu toate ca a intrat in 
acest domeniu destul de 
tarziu dupa cum afirma 
ea, ambitia si dragostea 
pentru machiaj si 
pentru a evolua, au 
facut-o sa invete si sa se 
perfectioneze intr-un 
timp extrem de scurt, 
in comparatie cu alte 
iubitoare ale makeup-
ului.

Este la zi cu tot ce 
inseamna tendinte 
beauty si moda si 
incearca sa le integreze 
in ceea ce face, atat 
cat ii permite situatia 
respectiva. Si intr-o 
perioada in care 
pandemia ne-a pus 
pe toti la incercare, 
Laura nu a stat deloc, 
ci a cautat metode de a 
deveni mai buna si a se 
perfectiona, de a aduce 
machiajul in prim 
plan prin intermediul 
diferitelor activitati, 
adaptate timpurilor 
actuale.

Din aceasta editie, Laura Perian va fi colega noastra, aducandu-ne oameni si noutati din industria 
beauty, furnizandu-ne informatii valoroase care ne pot folosi oricand sau cand situatiile ne-o cer. 
Astfel, am considerat necesar sa o invitam pe Laura la un dialog, pentru a o cunoaste mai bine, 
pentru a-i intelege gandurile si filosofia de viata, o discutie frumoasa, utila si deschisa si pe care 
va invitam sa o parcurgeti in continuare!
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Buna, Laura si bine ai venit in paginile 
revistei Famost! Spune-ne pentru 
inceput - de cand faci machiaj si cum 
a inceput atractia ta pentru acest 
segment al industriei beauty?

Bine v-am gasit. Am inceput sa fac 
machiaj acum aproximativ 5 ani, cand 
dintr-o intamplare mai mult decat 
fericita, am ajuns pe mana Danei 
Argesan, care imi era de mult idol in 
materie de machiaj. Am stat alaturi de 
ea ca studenta si asistenta de makeup 
un pic mai mult de un an, dupa care 
am plecat pe picioarele mele. Atractia 
pentru machiaj aparuse deja de cativa 
ani, insa in acea perioada lucram in 
corporatie si de abia aveam timp liber. 
Machiajul nu era o prioritate. Ce este 
insa paradoxal este faptul ca eu nu sunt 
genul de femeie care sa se machieze 
foarte mult sau foarte des. Pentru mine, 
machiajul este o forma de arta si asa 
am si ales sa il practic.
Cand ai realizat ca vrei sa faci doar 
machiaj? Care au fost argumentele 
pro, care te-au facut sa lasi totul 
deoparte si sa te axezi pe makeup?

Candva in timpul trainingului meu 
ca makeup artist, dupa ce am primit 
confirmarea ca fac bine ceea ce fac, 
mi-am dat seama ca asta vreau sa fac. 
Si doar atat, mi-am dat seama ce fel de 
makeup artist vroiam sa fiu. Au mai trecut 
inca 3 ani si jumatate pana sa ma dedic 
complet machiajului, insa niciodata nu 
am foat un makeup artist de weekend. 
De multe ori aveam sedinte foto ziua 
si noaptea imi terminam alte proiecte. 
Cand am inceput aceea perioada de 
training eram deja freelancer de cativa 
ani, asa ca eram obisnuita cu meseria 
liberala. Argumentul suprem in decizia 
de a ma dedica zonei de frumusete in 
exclusivitate a fost dragostea pentru 
acest domeniu si sentimentul de fericire, 
implinire si continua minunare pe care 
il simt atunci cand tin pensula in mana. 
Cat de mult conteaza cursurile de 
makeup si cat cantareste talentul in 
aceasta meserie?

Nu vreau sa folosesc procente, 
insa cred ca ambele sunt necesare ca 
sa te poti numi profesionist. Talentul 
este esential, insa si el se educa si se 

slefuieste. Singur, nu este suficient ca sa 
te dezvolti si sa cresti. Un curs de baza 
bine facut si un trainer bun si dedicat 
iti construiesc fundatia. Insa nici acesta 
nu este suficient. Consider ca in meseria 
noastra, ca si in alte meserii, ai nevoie 
de educatie constanta. Doar asa poti 
creste, poti ramane actual si relevant 
ca profesionist. De 1 an de zile sunt 
trainer de makeup si acelasi lucru le 
spun cursantilor mei in prima ora: dupa 
ce plecati de aici continuati sa invatati, 
sa experimentati si sa creati. Si acelasi 
lucru il fac si eu.
Consideri ca acum ai ajuns la 
o maturitate in ceea ce priveste 
machiajul?

Nu stiu daca as folosi termenul de 
maturitate, pentru ca parca de acolo 
lucrurile o iau cumva in jos. Dar da, 
am ajuns la un nivel de experienta de 
care sunt mandra, nivel care mi-a dat 
voie sa pot da mai departe ca trainer 
cu fruntea sus. Nivel care mi-a permis 
sa coordonez echipe de makeup artisti 
la show-uri de moda de referinta in 
spatiul romanesc, care mi-a dat accesul 
in publicatii importante de la noi si nu 
numai.
Considerand ca fiecare dintre noi 
avem un spirit autocritic exigent, ce 

crezi ca ti-ar mai trebui ca tu sa te 
consideri un makeup artist complet?

Am un fel de “bucket list” profesional 
daca il pot numi asa. Imi doresc sa 
explorez si zona de machiaj prostetic si 
FX, imi doresc sa ajung sa machiez la 
Paris/London/Milan/NY Fashion Week 
si o coperta sau un editorial in Vogue. 
La un moment dat mi-ar placea sa 
creez si niste produse si accesorii pentru 
profesionisti.
Acest segment al frumusetii a cunoscut 
un boom cu ceva timp in urma si 
acum, se pare ca a intrat intr-o 
normalitate. Cum iti explici aceasta 
abundenta de makeup artisti si cum se 
face diferenta?

Asa este. Acum 15 - 20 de ani 
numarai makeup artistii profesionisti 
de la noi pe degete. Acum sunt mii. 
Iar asta se datoreaza exploziei retelelor 
de socializare si platformelor de tip 
Youtube, dar si a sutelor de scoli de 
makeup aparute multe peste noapte. 
Diferenta o fac clientii pana la urma. Fie 
ei persoane private, agentii sau media. 
Facusem la un moment dat un calcul, 
ca lunar isi iau diploma de machior 
sute de romani. Dar adevarul e ca din 
ei ajung sa profeseze un numar foarte 
mic. Meseria de makeup artist necesita 
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Ce crezi ca este esential pentru ca o 
femeie sa arate decent - sa isi faca 
dimineata inainte de a iesi pe usa, mai 
ales daca nu are mult timp?
Cred ca rutina de skincare este mai 
importanta dacat machiajul in sine. 
Iar daca timpul este scurt, atunci 
pune ingrijirea tenului pe primul loc! 
Curatarea, tonifierea, hidratarea si 
factorul de protectie solara nu trebuie 
sa lipseasca in nicio dimineata. Un ten 
sanatos este mai important decat orice 
machiaj. Si daca e sa alegem cateva 
produse cu care sa te aranjezi rapid, 
(mai ales in perioada asta in care 
purtam mult masca) atunci as spune 
un concealer, o mascara si un gel de 
sprancene. 
Cat de mult conteaza calitatea 
produselor pe care le folosesti? Este 
esentiala sau te adaptezi?

Pentru un profesionist care se 
respecta, calitatea produsele pe care 
le are in kit este esentiala. Nu poti sa 
te numesti profesionist si sa ceri un fee 
decent cand tu machezi cu produse 
ieftine si de calitate indoielnica. Eu aleg 
sa lucrez doar cu produse profesionale, 
iar preferatele mele sunt de multe ori 
cele create de alti makeup artisti. In 
acest fel sustin munca unui alt artist, 
dar ma si bucur de produse create de 
un profesionist cu gandul la profesionisti. 
Sunt intrebata des la curs daca e ok 
sa iti cumperi produse mass market la 
inceput si sa le schimbi pe parcurs. Si 
mereu raspunsul este acelasi: NU. Mai 
bine incepi cu produse mai putine dar 
profesionale si versatile. E important sa 
investi sa lucrezi cu produse profesionale 
si sa le stapanesti secretele.
Cand este machiajul o necesitate si de 
unde incepe sa devina arta?

Cred ca arta este o necesitate. Fie 
ca este sub forma de machiaj, hairstyle, 
fotografie etc. Daca e sa ma refer strict 
la machiaj, el este o necesitate atat 
personala cat si comerciala. Felul in 
care il realizezi si cum te raportezi la el il 
face sa devina arta.
Iti place in ce directie se indreapta 
industria beauty acum, fie ca vorbim 
de tendinte, micropigmentare, gene, 
samd?

In zona vestica a Europei trendurile 
par a se duce mult catre zona de natural. 
Daca ne uitam in editorialele de beauty 
nu o sa vedem extensii de gene de 
exemplu. Tehnicile de micropigmentare 
au evoluat la a crea sprancene extrem 
de realiste si naturale. Un trend foarte 
important este aspectul pielii. Toti 
makeup artistii cu greutate in industrie 
incearca sa obtina o uniformizare a 
pielii cu aspect de “real skin”. Mai simplu 
spus, vremea fondului de ten care iti 
facea fata ca o masca a apus. Lucru 
care nu face decat sa ma bucure.
Urmaresti tendintele in ceea ce priveste 
machiajul? Le integrezi in machiajele 
pe care le realizezi, indiferent de tipul 
acestora?

Normal ca sunt la curent cu tot ce se 
intampla si incerc sa adaptez trendurile 
care imi plac viziunii mele. Dar nu le 
integrez doar de dragul de a face ceva 
“trendy”. Iubesc machiajele atemporale, 
la care te poti uita si peste 10 ani si sa ti 
se para actuale. Cred ca este important 
sa ne uitam nu doar inainte ci si inapoi. 
Tot ce facem noi acum in machiaj isi are 
originea in ultima suta de ani. 
Cat de mult te-a afectat pandemia si 
cum ai reusit si reusesti in continuare 
sa razbati?

Pandemia a afectat enorm intreaga 
industrie si nici eu nu am fost scutita. 
Lipsa evenimentelor, a show-urilor 
de moda, a campaniilor, a cursurilor 
in timpul carantinei au facut situatia 
financiara sa fie subreda. Primele 2 
saptamani de carantina au fost destul 
de dezorientante pentru mine, mai 
ales ca veneau la scurt timp dupa ce 
renuntasem la alte activitati in favoarea 

o investitie initiala mare, rabdare, mult 
exercitiu si de abia apoi incepi sa castigi 
bani. Toate astea ajuta in filtrarea pietei. 
Ce crezi ca ai tu in plus fata de alti 
makeup artisti? Care ar fi punctele 
tale forte? Ce atuuri ai?

O sa sune amuzant, dar pentru ca 
m-am apucat de machiaj la 32 de 
ani am simtit ca am mai putin timp la 
dispozitie in care sa evoluez, asa ca am 
muncit si am crescut in 5 ani cati altii in 
10. Cred ca dragostea pentru aceasta 
arta, nevoia constanta de evolutie, ma 
ajuta sa cresc si sa ma autodepasesc. 
Lucrez constant la mine ca om iar asta 
se transpune si in latura profesionala. 
Artistic incerc sa ma raportez constant 
la ceea ce se intampla in tarile care sunt 
trendsetteri in domeniul de beauty.
Care sunt machiajele tale preferate?

Sunt cunoscuta ca un makeup artist 
care lucreaza mult in zona de natural 
si glam. Insa si zonele de fashion si de 
creativ imi sunt foarte dragi.
Ce inseamna pentru Laura Perian un 
machiaj perfect?

Machiajul perfect este acela care 
o face pe purtatoare sa se simta mai 
frumoasa ca oricand, care o face sa 
zambeasca cu gura pana la urechi si o 
face sa se oglindeasca in orice suprafata.
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machiajului si incepuse o perioada 
care promitea multe. Dupa acele 2 
saptamani in care am trecut prin tot 
felul de stari urate, mi-am dat seama 
ca eu nu pot sa stau fara sa machiez, 
asa ca m-am apucat sa fac ceva ce 
imi propusesem de mult: tutoriale pe 
youtube. Cu ajutorul unor oameni dragi 
care mi-au imprumutat aparatura mi-
am creat repede un studio acasa si 
m-am pus pe treaba. 

Dupa terminarea carantinei am 
luat-o pe un drum contraintuitiv pentru 
momentul ala cand multi inchideau 
afaceri: eu mi-am creat atelierul meu 
unde sa pot crea in voie indiferent de 
ce vremuri vin. Am profitat de perioada 
asta si am invatat mult si am crescut ca 
si profesionist. Recunosc insa ca de multe 
ori presiunea perioadei nefaste mi-a 
furat din creativitate si din entuziasm. 
Dar imi caut mereu resurse sa mi le fur 
inapoi.
Mai faci si altceva in afara de 
makeup?

Da, anul acesta am inceput sa fac si 
laminare de gene si sprancene, pentru 
ca este o procedura in care cred si 
care imi place foarte mult. De un an 
sunt trainer de makeup la o scoala 
importanta din Bucuresti.

In paralel cu asta, am pastrat ceva 
din prima mea dragoste: marketingul, 
si am creat un concept de eveniment 
dedicat exclusiv makeup artistilor 
profesionisti. C.A.M.P. - Cocktail and 
Makeup Party este un concept unic 
in Romania, singurul care pune fata 
in fata makeup artisti profesionisti cu 
reprezentanti ai brandurilor relevante, 
in cadrul unei petreceri. Acest concept a 
venit dintr-o nevoie a mea si a colegilor 
mei de a participa si la alte evenimente 
decat seminarii, masteclass-uri sau 
targuri. 

Desigur ca pandemia nu ne-a mai 
lasat sa facem evenimente offline, asa 
ca impreuna cu partenera mea Dana 
Stancu, am mutat C.A.M.P. in online. 
Asa am reusit sa strangem o comunitate 
de peste 400 de makeup artisti, pe 
care i-am provocat luna de luna sa 
fie creativi si sa se autodepaseasca 
in cadrul unor challenge-uri realizate 

impreuna cu branduri care ne sunt deja 
prietene.
Care sunt cele mai mari satisfactii pe 
care le ai de cand machiezi?

Momentul in care rezultatul imi 
depaseste viziunea initiala si ajung sa 
ma minunez de chipul modelului meu 
este ca un drog. E o senzatie incredibila 
pe care ajungi sa o vanezi. Iar acel 
moment urmat de cel in care ea se vede 
in oglinda si o vezi fericita sunt cele mai 
mari satisfactii. 

O alta satisfactie personala este aia 
cand iti vezi numele langa un editorial 
intr-o revista glossy pe care o citeai cu 
drag inainte sa fii makeup artist. Sau 
cand vezi ca un makeup artist pe care 
il admiri incepe sa te urmareasca si sa 
te aprecieze.
O clienta apeleaza la serviciile tale, 
vrea un anumit tip de machiaj, dar 
tu consideri ca nu ii sta bine si nu o 
avantajeaza. Ce faci?

Cred cu tarie ca avem o datorie 
ca profesionisti sa educam clientela si 
sa ii ajustam asteptarile. De multe ori 
doamnele vin cu o poza de pe net fara 
sa se gandeasca ca acea poza este 
supraeditata sau ca persoana din poza 
nu seamana deloc cu ea. Si atunci cu 
tact, cu eleganta si cu argumente trebuie 
sa ii explici clientei care este viziunea ta. 
Cumva sa ajungi la un punct comun cu 
ce isi doreste ea. Ego-ul exacerbat nu 
cred ca isi are locul in aceste momente. 
Daca doamna insista cu ceea ce isi 
doreste atunci ii ofer acel lucru in masura 
in care imi permite fizionomia. Nu mi 
s-a intamplat decat foarte rar asta. In 
general, ma contacteaza cliente dupa 
ce imi vad stilul de machiaj si considera 
ca ne potrivim ca si viziune.
Ai refuzat vreodata o clienta?

Nu am refuzat clienta, insa am 
refuzat sa machiez o persoana publica 
pentru ca nu am vrut sa imi asociez 
numele cu cineva care lupta pentru 
restrangerea drepturilor unei minoritati 
din Romania, lucru care era impotriva 
valorilor mele personale. Sunt unele 
compromisuri pe care nu sunt dispusa 
sa le fac. 
Incepand cu aceasta editie a revistei 
Famost, vei incepe o colaborare cu 

noi. Cum vezi aceasta colaborare si ce 
subiecte vei aborda?

Ma bucura mult aceasta colaborare. 
O vad ca un pe canal in care sa continui 
sa dau mai departe din dragostea 
mea pentru zona de beauty. Vreau sa 
abordez teme legate atat de makeup 
cat si de skincare, vreau sa discut cu 
specialisti din domenii conexe si sa creez 
materiale din care fiecare cititor sa ia 
cate ceva.
Cum ti-ai dori sa fie fetele din 
Romania, atat din punct de vedere 
vestimentar, dar si al modului cum se 
aranjeaza?

Mi-as dori sa ne simtim toate mult 
mai bine in pielea noastra decat o 
facem. Sa ne simtim mai libere sa fim 
asa cum ne dorim fara sa ne gandim 
la cum ne vad altii. Mi-as dori sa vad 
mai multa creativitate si mai putina 
standardizare, mai mult focus pe self 
care si self love si mai putin pe capra 
vecinului. Mi-as dori sa vad femei care 
sustin alte femei. 
Ce isi doreste Laura Perian pentru 
viitor? Ai planuri/ proiecte in viitorul 
apropiat?

Pfff ... lista e lunga si revista are numar 
limitat de pagini 😊. Glumesc, dar da imi 
doresc multe si muncesc pentru tot ce imi 
doresc. In viitorul foarte apropiat vreau 
sa imi iau diploma de cosmetician. Sunt 
intr-o perioada in care ma educ mult cu 
privire la skincare, iar diploma aceasta va 
veni ca o completare a ceea ce sunt eu 
ca profesionist. Am in plan dezvoltarea 
conceptului C.A.M.P. si deja am facut 
primii pasi in aceasta directie. Lucrez la 
diversificarea contentului pe care il ofer 
pe platformele pe care activez. Si astept 
cu nerabdare noi grupe de studenti. 
Unde te pot urmari cei ce sunt 
interesati de activitatea ta?

In fizic ma gasiti in atelierul meu 
boem de langa Ateneu, iar in online 
pe Instagram: www.instagram.com/
lauraperianmua pe Facebook: www.
facebook.com/lauraperianmua pe 
site www.lpmakeup.ro/blog sau aici in 
paginile revistei FAMOST.
Mult succes in continuare si inspiratie 
maxima!
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Interviu cu
ELENA MITU, estetician

FRUMUSETE
FARA BISTURIU

Z ilnic in media ne lovim de noi tratamente, gadgeturi, 
proceduri si interventii care ii promit tenului tau tinerete 
fara batranete. E greu sa iti dai seama care sunt 

rezultate reale si care sunt tactici de maketing, sa alegi ce ti 
se potriveste si care este pretul corect pentru procedurile de 
infrumusetare.

De aceea am decis sa aflu de la ELENA MITU, estetician la 
Elite Skin, secretele mezoterapiilor, tendintele in tratamentele 
de frumusete si de ce nu, daca exista vreun remediu magic 
impotriva imbatranirii.

Buna Elena, iti multumesc ca ai acceptat sa stai cu mine la povesti 
despre frumusete. Pentru inceput, o sa te rog sa imi spui de ce ai 
ales sa te indrepti catre aceasta ramura a industriei de beauty?

Buna tuturor! Multumesc pentru invitatie si ma simt onorata sa 
impartasesc informatii si noutati despre domeniul beauty. Prima 
chemare am avut-o in anul 2010, dupa ce am facut o procedura 
cosmetica care s-a soldat cu pete hiperpigmentare profunde din 
cauza personalului neinstruit, iar urmarile au fost neplacute si de 
lunga durata. 

Ce te-a facut sa iti deschizi propria ta clinica si sa nu continui sa 
lucrezi in clinica altcuiva?

Motivele au fost multiple, dar in acelasi timp imi era greu sa ma 
desprind de oamenii cu care am colaborat. Ca sa zambim putin la 
inceput de material, am sa ma exprim astfel: intr-o relatie, fie ea 
de prietenie sau de o alta natura, ambii parteneri trebuie sa vina 
cu noutati, evolutie, lucru care sa demonstreze ca sunt in castig din 
toate punctele de vedere. Prin urmare, dupa aproximativ 4 ani, am 
hotarat sa pun capat colaborarii, plecand singura la drum pentru 
a-mi dezvolta capacitatile si a ma bucura pe deplin de eforturile 
depuse pana in acel moment.

M a t e r i a l  r e a l i z a t  d e  L A U R A  P E R I A N

S p l e n d i d a
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Ce fel de proceduri realizezi in cadrul clinicii tale?
In cadrul clinicii, realizez proceduri non-invazive menite sa ajute 

in procesul de slabire si remodelare faciala si corporala. Hifu, 
criolipoliza, dermapen, peeling chimic soft facial si corporal, epilare 
definitiva diode laser si liposonix sunt procedurile din care pot alege 
clientele mele.

Cum este sa fii estetician in Romania? Ce asteptari au romancele 
de la un estetician? 

Lucrand doar in Romania pana la momentul actual si raportandu-
ma la meseria pe care o indragesc, consider ca o poti practica oriunde 
exista deschidere catre partea de frumusete. Asteptarile romancelor 
de la un estetician sunt realiste acestea fiind tratamente eficiente, 
consiliere pre si post-procedura, informare asupra avantajelor si 
dezavantajelor fiecarei proceduri, explicarea fiecarui pas realizat in 
timpul procedurii, recomandari, cost, experienta si pregatire. 

Care sunt motivatiile clientelor, pentru a apela la serviciile tale? 
(intinerire, intretinere, probleme ale tenului, rezultate rapide)

Clientele apeleaza la serviciile mele pentru a-si imbunatati aspectul 
pielii, eliminarea tesutului adipos, liftarea tenului. 

Cum ar trebui sa se pregateasca si la ce ar trebui sa se astepte o 
clienta care vine la tine pentru prima data? Cum decurge prima 
intalnire?

Clientele care vin la mine pentru prima data ar trebui sa se astepte 
la rezultate satisfacatoare, iar ce tine de ingrijorari n-ar trebui sa 
existe. Prima intalnire decurge printr-o evaluare ampla a istoricului 
clientei pentru a putea decide care tratament este mai potrivit. 

Care sunt cele mai dorite proceduri?
Procedurile cele mai dorite sunt epilarea definitiva, dermapen si 

hifu. epilarea definitiva cu laser este o procedura care te ajuta 
sa scapi de parul nedorit din orice zona a corpului, indiferent ca e 
vorba de picioare, maini, axila si alte zone mai sensibile precum zona 
inghinala sau fata. derMapen este folosit pentru a intinde, ridica 
si intineri pielea. Este eficient in reducerea liniilor fine si a ridurilor, 
vergeturilor, cicatricelor chirurgicale si acneei. fractionarea cu 
Microace sau terapia prin inductia de colagen utilizeaza ace pentru 
a strapunge pielea intr-un mod controlat si precis. hifu stimuleaza 
productia de colagen (Neocolageneza) in fundatia pielii, rezultand o 
tonifiere semnificativa a pielii in decursul a catorva luni.

Care sunt procedurile care au cele mai vizibile rezultate?
Procedurile cu cel mai mare impact vizual sunt: peeling chiMic 

soft, derMapen, hifu si liposonix. 

Ce aparatura si produse folosesti, si de ce le-ai ales pe acestea?
Aparatele folosite sunt hifu, liposonix, criolipoliza, epilare definitiva, 

peeling chimic soft, Dermapen. Produsele utilizate in cadrul clinicii 
sunt Dr. Obagi. Aesthetic Dermal, Dermedics. Atat aparatura cat si 
produsele sunt de ultima generatie si foarte apreciate de catre clienti. 

Clientele apeleaza la 
serviciile mele pentru a-si 
imbunatati aspectul pielii, 

eliminarea tesutului adipos, 
liftarea tenului. 

Clientele care vin la mine pentru prima 
data ar trebui sa se astepte la rezultate 

satisfacatoare, iar ce tine de ingrijorari n-ar 
trebui sa existe.
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Exista vreo procedura care i se potriveste oricui indiferent de varsta, 
tip de ten?

Da! Exista cel putin 2 tratamente care pot fi facute indiferent de 
varsta sau ten, acestea fiind dermapen si peeling chimic soft. 

Care sunt cele mai mari greseli de ingrijire pe care ai observat ca le 
fac femeile care ajung la tine?

Greselile des intalnite la majoritatea clientelor par minore la prima 
vedere, insa ele afecteaza o mare parte din rutina zilnica si pastrarea 
unui ten sanatos. Faptul ca nu se demachiaza intotdeauna chiar daca 
au folosit sau nu machiaj. Lipsa exfolierii si hidratarii tenului si faptul 
ca nu utilizeaza protectie solara sunt cateva din cele mai intalnite 
greseli.

Crezi ca exista o exagerare in ultimii ani in ceea ce priveste 
procedurile invazive, sau este o evolutie normala a proceselor de 
infrumusetare?

Sunt PRO procedurilor invazive care vin sa corecteze anumite 
imperfectiuni sa ne scape de complexe si sa ne ridice stima de sine. 

Realizezi si proceduri invazive?
Meseria de estetician nu ne permite sa facem proceduri invazive, 

prin urmare, doar medicii pot face aceste proceduri.

Care sunt trendurile in materie de tratamente si procedure 
cosmetice? La ce ne putem astepta in perioada urmatoare?

Trendurile in materie de tratamente se indreapta in continuare catre 
a avea o piele sanatoasa fara imperfectiuni. In perioada urmatoare 
ne asteptam la o atentie sporita asupra stilului de viata incepand cu 
alimentatia si terminand cu ore de meditatii. 

Daca ar fi sa alegi o procedura sau un tratament care este 
preferatul tau, care ar fi?

Tratamentul meu preferat este Dermapenul deoarece are multiple 
beneficii asupra pielii ajutandu-ma de-a lungul timpului sa imi rezolv 
problemele tenului. 

Si in incheiere, intrebarea de la care a pornit acest material: exista 
vreun remediu magic impotriva imbatranirii?

Remediul magic impotriva imbatranirii este in primul rand stilul de 
viata cat mai sanatos, suplimentele alimentare si nu in ultimul rand, 
1-2 vizite la estetician pentru a-ti mentine si a-ti imbunatati aspectul 
tanar si suplu al masinariei noastre, numit corp.

Greselile des intalnite la 
majoritatea clientelor par 

minore la prima vedere, insa 
ele afecteaza o mare parte din 

rutina zilnica si pastrarea 
unui ten sanatos.

Trendurile in materie de tratamente se 
indreapta in continuare catre a avea o piele 

sanatoasa fara imperfectiuni. 
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Multumiri deosebite JOLIE REGIM HOTELIER GALATI si 
RESTAURANT ACQUARELLO

Viata ne supune multor incercari si in multe situatii 
nu facem fata sau pur si simplu nu solutionam 
respectivele situatii asa cum ne-am dori, fie ca 
problemele sunt personale sau profesionale. Partea 
buna este ca astazi, datorita deschiderii de care ne 

putem bucura, avem persoane specializate la care putem apela in 
cazul in care ne dorim sa obtinem solutiile dorite.

Cum gasim specialistul potrivit? Aceasta este cea mai buna intrebare 
in momentul in care cautam ajutor!

Cel mai bun specialist ar trebui sa detina o combinatie intre 
experienta de viata, o foarte buna cunoastere de sine, o buna 
intelegere a diferitelor culturi, o capacitate de a patrunde in 
substraturile adevaratei probleme si a-i intelege subtilitatile.

Irina Kuhlmann este persoana care vorbeste si actioneaza pe 
baza experientelor traite si analizate, in care si-a demonstrat intai 
ei apoi celor care au apelat la serviciile sale, ca solutiile si metodele 
aplicate sunt eficiente si dau roade. Iar cele mai bune dovezi in 
acest sens sunt acelea in care cei ce au obtinut rezultate se intorc, 
pentru ca vor mai mult de la ei, isi doresc sa evolueze si sa obtina 
maximul in ceea ce fac.

Incercam sa intelegem mai bine si sa patrundem in aceasta 
fascinanta lume a coaching-ului prin intermediul unui foarte 
interesant si deschis dialog avut cu Irina Kuhlmann, pe care vi-l 
prezentam in continuare si in care am abordat subiecte legate de 
activitatea ei, ce inseamna cu adevarat meseria de coaching, stil 
de viata, experiente, alaturi de multe alte lucruri, pe care suntem 
siguri ca le veti gasi utile.

IRINA KUHLMANN



Buna, Irina si bine ai venit in paginile revistei Famost! Faci 
coaching de performanta de foarte multi ani ... spune-ne cand 
ti-a intrezarit aceasta idee si care a fost motivatia principala in 
luarea acestei decizii? 

Este o poveste lunga despre care nu povestesc prea des, deoarece 
a fost extrem de dureroasa. E adevarat ca ea m-a propulsat spre 
ceea ce sunt astazi, lucru ce m-a facut sa fac pace cu ea. Voi 
concretiza pe cat posibil ce este cel mai important din ea. 

Ideea de a fi coach profesionist a aparut ca urmare a unei 
perioade de timp indelungata in care am lucrat cu mine ca sa-
mi recapat sanatatea, ce devenise foarte precara in urma unui 
accident. Fiind pe terasa casei intr-o dimineata rece de martie, mi-
am pierdut instant constienta si am cazut fara niciun control. M-am 
ales cu o comotie cerebrala usoara si o afectiune destul de grava 
asupra cervicalei. Mi s-a propus sa ma operez, insa am refuzat de 
teama de a ajunge in carucior. Am urmat diverse terapii - unele 
alternative - care m-au ajutat mult. In paralel, am lucrat cu mine si 
mintea mea ...

A fost o perioada de suferinta fizica si sufleteasca intensa, cu 
durere profunda si multe simptome, ce a dus la un moment dat la 
somatizarea lor: adica afectiunea fizica se redusese la minim, insa 
simptomele ramasesera programate in minte si in corp. 

Din disperarea de a-mi recapata sanatatea si a trai o viata 
normala, am intrat intr-un proces de  autocunoastere si dezvoltare 
personala si spirituala. Trebuia sa-mi invat mintea si corpul ca 
nu mai am suferinta care sa genereze simptomele. Nu exista 
niciun medicament pentru asta, ci doar lucru cu mintea mea si 
reprogramarea ei si cat mai multa liniste sufleteasca. Usor de spus ...

Asadar, profesia de coach a aparut ca o consecinta a acestei 
perioade de reflectie, evaluare, gasirea de raspunsuri legate de 
mine si viata mea. O perioada in care mi-am dat seama ca suntem 
si putem mult mai mult decat credem, insa este important sa ne 
gasim acea formula proprie si personalizata, datorita diferentelor 
atat de mari dintre noi. 

Cand ma refer la diferenta ma gandesc la acea parte nevazuta 
din noi - subconstientul ce ne conduce din umbra si in care avem 
stocate experiente de viata, credinte, frici, amintiri de tot felul, care 
ne determina personalitatea, modul de a gandi, simti si actiona 
si pana la urma modul in care ne traim viata. Acel ceva ce ne 
determina sa facem alegerile pe care le facem in orice sau sa lasam 
pe altii sa faca alegerile pentru noi. 

In determinarea de a-mi recapata sanatatea, am inceput sa 
studiez programare neurolingvistica, hipnoza ericsoniana si sa ajung 
la coaching. Se plia perfect pe ideea de a afla cat mai mult adevarul 
propriu si a trai in acord cu el, lucru ce mi-a placut intotdeauna. 
Intrebarile de coaching te ajutau sa faci asta. Adevarul este ca nu 
mi-a placut niciodata sa primesc sfaturi sau sa fiu caracterizata de 
o persoana din afara mea. Cine m-ar putea cunoaste mai bine ca 
mine? 

In paralel, am studiat mult despre minte si cum functioneaza ea, 
despre dezvoltarea personala si spirituala si am aplicat tot felul de 
tehnici si metode. Ma fascina cunoasterea naturii umane si modul 
in care ne putem transforma, sau mai bine zis - apropia de ceea ce 
suntem cu adevarat, dincolo de tot felul de “programari”  la care am 
fost supusi inca de la nastere. 

Am lucrat mult cu mintea mea, cu gandurile care ne schimba 
instant starea emotionala si fizica. Am descoperit credinte si blocaje 
ce ma impiedicasera sa-mi indeplinesc dorinte importante in viata 
mea. Am introdus meditatie si yoga zilnic si multe alte practici. A 
fost o transformare radicala cu mine.

A durat 7 ani pana m-am eliberat complet de ultimele simptome 
care persistasera de-a lungul intregii perioade: senzatia puternica 
de ameteala - ca si cum eram pe un vapor pe o apa agitata, 
pierderea instanta a energiei si durerea de cap. Imi recapatasem 
complet sanatatea si echilibrul si in plus - castigasem foarte multe 
abilitati legate de evolutia si dezvoltarea mea ca om si cu care 
puteam sa realizez multe lucruri.

Intre timp, am ajuns la concluzia ca vreau sa renunt la a ma 
reintoarce in cariera de business si sa devin coach profesionist, 
sau mai bine zis sa fac o combinatie si anume sa fiu coach pentru 
oameni de business si cei care vor sa atinga inalta performanta cu 
ei si viata lor. 

Am continuat sa fac si alte formari de coaching si programe de 
leadership si dezvoltare personala pentru a putea lucra in mod 
holistic si cat mai complet cu oamenii.

Ideea de a fi coach profesionist a aparut 
ca urmare a unei perioade de timp 

indelungata in care am lucrat cu mine ca 
sa-mi recapat sanatatea, ...

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/
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Se afla coaching-ul pe lista ta in perioada adolescentei, cand 
fiecare se gandeste ce isi doreste in viata, ce drum sa aleaga si 
ce i s-ar potrivi? 

Nu ... nici nu stiam ce este. Inca de mica imi doream sa fiu ceva 
“deosebit” dar nu stiam mai exact ce anume. Am cochetat cu sportul 
si muzica si am fost un elev foarte silitor si mereu premiat. Din fericire, 
am avut multa libertate si sprijin din partea parintilor mei.

Coaching-ul, abordat intr-o maniera profesionala, este menit 
sa ajute oamenii. Te-a incantat mai mereu aceasta dorinta de 
a ajuta oamenii sau ti-ai descoperit-o pe parcurs? Care au fost 
primele impulsuri in aceasta directie? 

Cred ca mi-a placut mereu sa ajut oamenii, chiar daca uneori a 
fost interpretat gresit. Uneori poate chiar m-am implicat mai mult 
decat ar fi trebuit sa o fac. Primele impulsuri au fost la scoala, cand 
dadeam lectiile gata facute colegilor. Punctul maxim a fost cand 
am lasat pe cineva sa copie la examenul de bacalaureat si pentru 
ca eram un elev foarte bun, am fost doar penalizata cu scaderea 
destul de mult a notei meritate, in loc sa pierd examenul. 

A existat o persoana (sau poate mai multe) care sa te sustina 
neconditionat in aceasta frumoasa calatorie a coaching-ului? 

Da, fiul meu atat de drag, care m-a incurajat si inspirat tot mereu.

Ce facea Irina Kuhlmann inainte de coaching? Care era 
experienta ta profesionala? 

Inainte de perioada aceea de suferinta si transformare personala 
de care am povestit, dezvoltasem o cariera in business. Traiam in 
Danemarca de la inceputul anului 1990, unde m-am specializat in 
General Business si Export Consultancy. In ‘97 am fondat propria 
firma cu rolul de a facilita conexiuni de business intre companii 
daneze si romanesti. La un moment dat, am inceput colaborarea 
cu o firma daneza ce detinea o parte din business in Romania, 
devenind dupa un timp unul dintre angajatii ei. Responsabilitatea 
principala pe care am avut-o a fost atat management si business 
development pentru firma subsidiara din Romania cat si asigurarea 
unei colaborari productive si de succes intre cele doua culturi: 
romana si daneza. Inspirata si initiata in stilul de management si 
leadership danez, am coordonat activitatea intregii afaceri din 
Romania, avand in subordine intreaga directiune si cei 200 de 
angajati la acea vreme. Traiam si aveam biroul in Danemarca si 
petreceam mai multe zile in fiecare luna la firma din Romania.

In vara lui 2003 am renuntat la acest job plecand cu familia 
in Germania. Acolo am intrerupt activitatea profesionala datorita 
provocarilor pe plan de sanatate despre care am scris deja.

Concret, care sunt directiile carora se adreseaza activitatea ta? 
Ce domenii abordeaza Irina Kuhlmann? 

Mi-am indreptat atentia spre oameni de business - in mod special 
manageri, directori si antreprenori - cat si oameni care vor inalta 
performanta cu ei si viata lor, care vor sa exceleze. DE CE? Pentru 
ca ma identific cu ei si pentru ca in acea perioada speciala de 
transformare, am reflectat tare mult la ce as fi putut sa fac diferit, 
ca sa am mai mult succes in business si in general in viata, pentru a 
avea mai multe rezultate si mai multa satisfactie. 

Asadar, pentru doritorii din aceasta nisa care vor transformari 
radicale, abordez toate ariile de viata. Doar avand un echilibru in 
toate poti atinge satisfactia vietii. In plus, daca ne focalizam doar 
asupra unei arii, celelalte care nu prea functioneaza “bruiaza” din 
umbra si ne saboteaza succesul si implinirea sufleteasca. Chiar daca 
focusul este asupra a ceea ce-si doreste omul - sa zicem de exemplu 
afacerea pe care o detine/un proiect anume - intotdeauna ajungem 
sa lucram si cu omul din spatele ei. Nu poti lasa personalitatea 
acasa in timp ce esti la munca. 

In cazul oamenilor de afaceri si celor care au echipe, lucram mult 
si pe partea de Leadership.

Mai sunt si cazuri in care clientul vrea programe scurte in care 
lucram doar pe un subiect anume, cum ar fi: time management, 
project management, inteligenta emotionala, productivitate, 
coordonare echipa, etc. 

Ce ai identificat ca element esential, ca cineva sa aiba succes in 
urma contactului cu tine si a coaching-ului propriu-zis? 

Sa lucreze cu propria persoana si sa aplice cele invatate si 
descoperite in procesul de coaching. Eu ghidez omul, insa el este cel 
care lucreaza, aplica, face toata munca de transformare. 

Cum descoperi tu si cum identifici necesitatile fiecarei persoane in 
parte care apeleaza la tine? Poate ea vine la tine cu o anumita 
problema, dar adevarata problema poate fi in alta parte ...

Coachingul se bazeaza pe intrebari ce il ajuta pe om sa 
constientizeze lucruri, sa gaseasca solutii pe care altfel nu le-ar fi 
gasit, sa descopere adevaruri despre el, sa ajunga la adevarata 
lui personalitate si autenticitate. Asadar, intrebari puse cu multa 
maiestrie: intrebari potrivite la timpul potrivit. Uneori lucram cu ceva 
si in consecinta se rezolvau si alte lucruri fara vreo alta interventie. 

Cum au fost primele sedinte de coaching? Au decurs normal, in 
cel mai profesional mod sau au existat si ceva emotii? 

Evident, au fost emotii, mai ales ca la inceput nu ai increderea 
cea mare in abilitatile tale de coach. Ea vine cu timpul. Pentru ca 
nu urmezi un script sau o formula exacta ... din contra! In plus este 
foarte important sa poti asculta omul la mai multe nivele deodata. 
Asculti ce spune si dincolo de ceea ce spune si modul in care spune 
ceva, in timp ce urmaresti mimica fetei, respiratia, chiar si culoarea 
pielii.

Coachingul se bazeaza pe intrebari ce il ajuta 
pe om sa constientizeze lucruri, sa gaseasca 

solutii pe care altfel nu le-ar fi gasit, sa descopere 
adevaruri despre el, sa ajunga la adevarata lui 

personalitate si autenticitate.
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Cat de mare este implicarea emotionala a Irinei in sedintele de 
coaching? Ai nevoie de pauze ulterior sau abordarea ta este una 
degajata? 

Am invatat sa am o abordare degajata si detasata. Preia coach-ul 
din Irina, care este important sa pastreze cat mai multa neutralitate, 
sa nu intre in povestea clientului. In timpul sesiunii folosesc din cand 
in cand cateva secunde pentru recentrare. E un exercitiu mental 
de focalizare. Ma straduiesc sa mentin acel echilibru necesar, mai 
ales pentru faptul ca uneori ca coach esti nevoit sa provoci clientul 
pentru a-l scoate din tiparele mentale ce il saboteaza.

Ce inseamna pentru Irina Kuhlmann ducerea la bun sfarsit a unui 
plan de coaching. Cand te simti implinita 100%? 

Cand stiu ca am facut tot ce mi-a stat in putinta sa ajut omul 
sa obtina ce a dorit si chiar mai mult de atat si vazand rezultatele 
clientului. Rezultatele cele mari se vad partial la terminarea 
procesului de coaching si chiar mai mult dupa o perioada de timp 
in care omul a aplicat cele invatate si a consolidat acel fundament 
creat in programul de coaching. Este un proces de transformare, de 
creare a unui mindset puternic si pozitiv, de gestionare a emotiilor, 
de schimbare de obiceiuri si pastrare a resurselor interioare si a starii 
de bine, care continua si dupa finalizarea programului de coaching 
propriu-zis.

Care sunt cele mai importante elemente/ principii de care tii cont 
in orice sedinta de coaching, care asigura o buna desfasurare a 
acestuia si in final, succesul?

Sedinta are o structura clara. Focusul este indreptat spre solutii. 
Intrebarile sunt relevante si puse la timpul potrivit. Starea emotionala 
a persoanei cu care lucrez. Ascultarea activa - la diverse nivele - de 
care spuneam mai devreme. Neutralitatea, atitudinea degajata si 
detasata ce le pastrez in relatie cu clientul. 

Ai multe certificari importante in coaching. Cat de relevante 
sunt ele in ceea ce faci si in ce mod te ajuta si ii ajuta pe cei ce 
apeleaza la serviciile tale? 

Sunt foarte relevante, desi constituie doar o parte din experienta 
si expertiza de coach pe care o am. Cred ca mai mult de 50% 
din coach-ul care sunt vine din experienta mea de viata cu toate 
celelalte domenii in care am fost si sunt implicata, dezvoltarea 
personala proprie, intelepciunea si cunoasterea capatate de-a 
lungul vietii. In coaching se foloseste foarte mult intuitia, care se 
bazeaza si pe experienta. In plus, pe langa certificari, studiez foarte 
mult si up-datez informatia despre noi ca oameni, cum functionam 
si ce ne ajuta in evolutia noastra. 

Sedinta are o structura clara. Focusul este 
indreptat spre solutii. Intrebarile sunt relevante 

si puse la timpul potrivit. Starea emotionala a 
persoanei cu care lucrez.
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In momentul in care esti fata in fata cu o audienta numeroasa, 
cum reusesti sa ii mentii activi, atenti si conectati pe cei prezenti? 

In primul rand sunt centrata si am incredere in ceea ce spun. 
Folosesc informatie care sa intereseze si sa ajute oamenii. Imi 
doresc tot mereu sa plece cu ceva aplicabil de acolo. Tin cont de 
faptul ca oamenii sunt diferiti: unii mai mult vizuali, altii auditivi 
sau chinestezici, etc., asadar ma straduiesc sa folosesc un limbaj 
pentru toata lumea, in asa fel incat fiecare sa perceapa cat mai 
bine mesajul meu.  Dar cel mai important este faptul ca vorbesc 
dintr-o stare de autenticitate. Ma pregatesc foarte bine inainte, desi 
deseori spun doar putin din cele pregatite si mai mult din cele ce-mi 
dicteaza intuitia.

Care crezi ca sunt caracteristicile unui coach pentru ca acesta sa 
aiba succes, dar inainte de toate, sa fie eficient? 

Autentic, bine pregatit, echilibrat, pasionat, cu experienta si cu 
dorinta de a ajuta omul, intr-o continua pregatire si up-datare. Un 
bun ascultator care pastreaza neutralitatea si nu are tendinte de a 
judeca interlocutorul.

Cum te vezi tu in aceasta ipostaza si care ar fi atuurile tale? De ce 
ar apela la serviciile tale persoanele si de ce nu, anumite institutii? 

De ce ar apela? 

Aici imi permit sa ma detasez complet de modestie ... In primul 
rand, rezonez si ma identific cu caracteristicile tocmai prezentate. 
De asemenea, am o experienta vasta de viata si business in medii 
culturale si societati diferite. Am trecut printr-o experienta deosebita 
ce m-a impins catre transformare si m-a ajutat sa o fac, asadar 
am asimilat cunoastere si am practicat pe mine tehnici si metode 
ce m-au ajutat personal sa ma reinventez din propria cenusa, 
lucru care a cerut dezvoltare personala maxima. Acreditarile si 
formarile pe care le am, toate fiind facute cu oameni si foruri cu 
traditie si recunoscute pe plan international. Omul care sunt dincolo 
de coach-ul din mine. Am multa tarie interioara si in general sunt 
aliniata cu mine. Vorbesc si actionez din experienta si nu doar din 
carti. Aplic lucruri ce mi-au adus sanatatea si transformarea proprie 
si de aceea am siguranta ca pot functiona si cu alti oameni. Am o 
pregatire holistica ca om si ca profesionist si am multa cunoastere 
si intelepciune. 

De ce nu ar apela? Chiar nu stiu ce sa raspund ... Poate pentru 
faptul ca sunt foarte directa si spun lucrurilor pe nume!?

Avand in vedere ca ai activat in multe domenii, cum vezi tu viata 
dedicata coaching-ului? Trebuie sa te dedici complet sau merge 
si cu jumatati de masura? 

Din punctul meu de vedere, cere implicare maxima si studiu 
permanent, daca vrei rezultate excelente ca coach si pentru clientii 
tai. Nu cred ca poti avea un full time job si sa faci si coaching la un 
nivel la care ai profesa tot timpul.

Care au fost cele mai mari satisfactii de cand esti implicata 
coaching? Ce experiente ti-au adus cele mai mari bucurii? 

Rezultatele oamenilor cu care am lucrat cat si recunoasterea mea 
ca coach la nivel international, in sensul ca apar din ce in ce mai 
multe colaborari frumoase. Faptul ca am reusit sa inchei cu succes 
formarea de executive & corporate coach cu cativa ani in urma si sa 
obtin acreditarea de Master Coach International.

Ma bucura sa vad cum oamenii cu care am lucrat au avansat in 
cariera si in viata personala, cum au trecut la un alt nivel pe toate 
planurile. Sunt si oameni care revin dupa cativa ani pentru ca au 
obtinut ce voiau si acum vor si mai mult.

Viata ti-a oferit pana in momentul de fata numeroase incercari. 
Cum ai reusit sa treci cu brio peste ele si ce anume te-a ajutat cel 
mai mult in aceasta privinta? 

Am crezut intotdeauna ca poti orice, daca esti sanatos. Sunt o 
persoana cu multa determinare si vointa, multa putere de actiune si 
disciplina, incredere in mine, dorinta de a excela in toate. In ultima 
vreme am inceput sa ma pretuiesc si sa ma iubesc cu adevarat 
(trebuie sa recunosc ca multa vreme nu am facut-o suficient). 
Refuz sa raman intr-un stadiu care nu imi place si caut tot felul de 
posibilitati si solutii sa avansez si sa ma simt bine cu viata mea. Ma 
bazez pe mine si pe adevarul meu si apelez la ajutor doar cand 
am foarte mare incredere si rezonanta cu persoana/ persoanele in 
cauza. Si, cel mai important, cred in potentialul nostru extraordinar.

Cum ai convinge un potential client sa apeleze la tine, 
presupanand ca inca nu este hotarat sau are ceva dubii? Care 
ti-ar fi argumentele? 

Nu incerc sa conving pe nimeni. Ii spun ca sunt aici, ii prezint tot 
ceea ce pot sa-i ofer si ce rezultate poate obtine si atat. Nu am 
agreat niciodata ideea de a “convinge” pe cineva. Eu insami nu 
rezonez cu asta. O incercare cat de mica din partea cuiva sa ma 
preseze, ma face sa rejectez.

Care sunt etapele unei sedinte de coaching? Cum abordezi o 
astfel de intalnire si cum decurge in mod general? Ce urmaresti 
tu pentru a scoate la suprafata ce este mai bun si ce trebuie facut 
in continuare?

In cateva minute, clientul imi spune ce a realizat si ce merita atentie 
de la sesiunea trecuta si pana acum. Apoi abordam subiectul/ 
situatia pe care urmeaza sa lucram in sesiunea respectiva, incepand 
cu expunerea lui de catre client si precizand ce vrea sa obtina pana 
la sfarsitul sesiunii legat de subiectul in cauza. Dupa aceea exploram 
subiectul cu toate aspectele lui si gasim solutiile de rezolvare, facem 
un plan de actiune si stabilim deadlines. Asta in mare.

Am mereu in atentie sa urmarim subiectul si nu sa ne pierdem in 
discutii fara relevanta. Clientul pleaca intotdeauna cu solutii, plan 
de actiuni si clarificare a situatiei respective.

Ma bucura sa vad cum oamenii cu care am 
lucrat au avansat in cariera si in viata personala, 

cum au trecut la un alt nivel pe toate planurile. 
Sunt si oameni care revin dupa cativa ani pentru 

ca au obtinut ce voiau si acum vor si mai mult.
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Exista foarte multe persoane aparute in ultimul timp, care, 
indiferent de activitatea abordata, intra in categoria “coach”, 
doar ca multi nu au succesul pe care si-l doresc sau nu au clienti. 
Unde se greseste? 

Ma doare faptul ca multe astfel de persoane denatureaza 
aceasta metodologie extraordinara. 

Cred ca exista de asemenea si o doza de confuzie. Daca luam 
de exemplu coaching-ul de business, sunt multi oameni care cred 
ca daca ai avut o super pozitie intr-o companie inainte esti si un 
coach excelent. Poate fi si asa, doar ca e important sa te uiti si la 
experienta ca coach. Vrei un fost executiv care are si ceva cunostinte 
de coaching, sau vrei un coach care cunoaste si partea de business? 
Un coach bun are expertiza de a lucra si cu omul din spatele pozitiei 
pe care o detine. Deseori componente din personalitatea omului il 
impiedica sa obtina rezultatele dorite, indiferent cat de bine este 
pregatit profesional. 

Te-ai aflat in situatia in care, stand fata in fata cu un client, sa iti 
dai seama ca nu vei reusi ceea ce ti-ai propus cu el, din diferite 
motive?

Da. Daca in urma catorva sesiuni nu vad angajament din partea 
clientului, consider ca ar fi bine sa caute un alt coach. 

Ai identificat anumite secrete care pot face ca o persoana sa 
devina de succes? 

Desigur! Curajul de a fi asa cum vrea sa fie si a-si urma inima. 
A trai in acord cu valorile sale, a fi determinata si increzatoare in 
propriile forte si abilitati. A merge inainte fara a renunta la primul 
obstacol. Pana la urma toate tin de dezvoltarea sa personala 
cu tot ce implica, mai bine zis descoperirea si folosirea resurselor 
extraordinare cu care suntem inzestrati in interiorul nostru, acel 
potential de care se vorbeste din ce in ce mai mult.

Ai trait mult timp in afara Romaniei. Cum este perceput coaching-
ul acolo si cum este la noi? Care sunt diferentele? 

In afara este traditie si este credibil. A fost practicat intr-un mod 
profesionist si responsabil si a dat rezultate extraordinare. Cei mai 
mari oameni de business, sportivi, artisti, presedinti de tari, apeleaza 
la coaching. La noi sunt inca foarte multe persoane care, dupa un 
curs de coaching se pretind coach si promit rezultate pe care nu le 
pot obtine cu clientii lor. 

Este coaching-ul o meserie in care, daca stii anumite principii de 
baza este de ajuns sau necesita studiu continuu? 

Cred ca meseria de coach cere studiu continuu si permanent. In 
plus, cere ca tu sa lucrezi in permanenta cu tine pentru a avea acel 
echilibru/ aliniere necesara.

Care sunt principiile tale de viata si daca sunt aplicabile si in 
coaching? Ai un motto preferat? 

Ma focalizez pe prezent si viitor. Rareori merg in trecut ... doar 
daca este strict necesar. Am multe. Unul dintre ele ar fi: “Ai incredere 
in tine, cand nimeni nu are incredere!”.

Cei mai mari oameni de business, sportivi, 
artisti, presedinti de tari, apeleaza la coaching.
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Vei incepe o frumoasa colaborare cu revista noastra. Ce subiecte 
vei aborda, care vor fi temele si ce informatii le vei oferi cititorilor 
nostri? 

In legatura cu colaborarea cu revista Famost, ma voi adresa in 
mod special, omului din zona de business, in contextul actual in care 
s-au schimbat foarte multe lucruri si care a scos la iveala cat este 
de importanta latura noastra umana pe care suntem nevoiti sa o 
up-datam. Voi aborda subiecte legate de: 

- productivitate, cum ar fi: self-management, time management, 
fixare obiective, fixare limite

- leadership/coordonarea echipei la distanta, cum ar fi comunicare, 
motivare, colaborare, 

- rezilienta, cum ar fi starea de bine/gestionare emotionala, stress 
management, work-life balance

Cat de important este stilul vestimentar pentru o persoana care 
isi doreste succesul? 

Studiile arata ca ne simtim mai bine in preajma oamenilor 
care arata bine/ agreabil. Stilul vestimentar are cu siguranta un 
rol in acest sens. In orice caz, cred ca este important sa reprezinte 
persoana, sa fie in armonie atat cu ea cat si contextul in care se 
afla. Pentru ca, indiferent ce haina pui pe un om, omul din haina 
transpare ...

Care este stilul tau vestimentar obisnuit sau cu care te identifici 
cel mai mult? 

Imi place sa port de la blugi rupti si tricou pana la cea mai 
eleganta tinuta. Asadar, adaptez cu usurinta stilul meu vestimentar 
la ocazia in care il port. Important este sa fie confortabil, sa-mi stea 
bine si sa ma simt bine in el. Chiar daca adevarata stare este creata 
din interior, suntem influentati si de detalii exterioare. Altfel, am fi 
computere.  

Cum arata o zi obisnuita din viata ta? 

Imi place sa ma trezesc dimineata, inaintea rasaritului de soare. 
Atunci ma simt plina de energie si vitalitate si functionez optim. Dau 
o atentie foarte mare programului de dimineata care ma pregateste 
pentru restul zilei. Primul lucru pe care il fac dupa ce ma trezesc este 
sa meditez, iar apoi continui cu cateva exercitii de yoga, dupa care 
beau apa calda cu lamaie. Intre timp cafeaua este gata si imi iau 
timp sa o savurez impreuna cu ciocolata neagra si scriind in jurnal. 

Apoi imi incep activitatea planificata pentru acea zi. Incep 
intotdeauna cu ce este cel mai important pentru business-ul meu 
pentru ca am toata energia pentru asta. Poate fi ceva legat de un 

proiect pe care il pregatesc, sau ceva de marketing, sau un articol/
emisiune/webinar pe care il pregatesc. Bineinteles, prioritate au 
programarile cu oamenii, adica sesiunile de coaching. Acum lucrez 
doar online. Imi iau pauze in timpul zilei pentru masa, mers/alergat 
in parc, cumparaturi daca este cazul. Este foarte important pentru 
mine sa ma relaxez si sa ma reincarc. Seara ma straduiesc sa ma 
detasez de partea profesionala si sa fac doar ceea ce imi place. Ma 
culc devreme, in jur de 10 - 10:30 pm.

Ce inseamna fericirea si implinirea pentru Irina Kuhlmann? 

Sa ma simt bine cu mine si contextul in care ma aflu, sa vad 
oamenii veseli, sa am o stare in care simt ca traiesc si savurez viata, 
chiar daca are si momente neplacute si dureroase. Sa-mi vad fiul 
fericit si implinit.

Ce nu iti lipseste niciodata din geanta de mana? 

Ceva de scris si ceva pe care sa scriu. Imi vin mereu idei ... De 
asemenea o trusa mica de machiaj, servetele si evident, telefonul 
si cheia.

Cum arata cea mai frumoasa vacanta pentru tine? 

Poate varia, insa ceea ce imi doresc momentan si intentionez sa 
realizez, este o vacanta undeva la mare cu plaja superba cu nisipul 
alb si apa turcoaz, cat mai libera si linistita, cu palmieri si briza 
calda, cu soare mult si cer albastru. Frumusetea naturii ma incanta 
maxim si ma umple de fericire. Asta este cadrul in care as putea 
petrece una dintre cele mai frumoase vacante pentru mine.

Nu ti-ai imagina nicio zi fara ...    

Lumina.

Dimineata perfecta pentru Irina Kuhlmann este atunci cand ...

O dimineata de vara cand ies in natura cu picioarele goale in 
iarba plina de roua sau nisipul plajei si vad rasaritul.

Ce iti doresti sa iti aduca viitorul? 

In primul rand, sa-mi pastrez sanatatea, energia, vitalitatea si 
starea de multumire sufleteasca si de bine pe care le am. Restul 
vine de la sine. 

Ce pasiuni are Irina Kuhlmann? Ce iti place sa faci in timpul liber? 

Poate ca suna exagerat, insa mare parte din ceea ce fac ca 
profesie este pasiune si bucurie pentru mine, adica tot un fel de timp 
liber. Altfel, pe langa timpul petrecut cu cei mai dragi mie, cat mai 
mult timp in natura, intalniri cu prieteni, sport, citit, calatorii ...

Care sunt planurile si proiectele tale de viitor? 

Pe plan profesional, cat mai multe colaborari de coaching la nivel 
global. Deoarece profesia imi permite, cochetez chiar cu ideea de a 
locui mare parte din timp intr-un loc exotic, lucrand de la distanta.

Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta si cum pot 
apela la serviciile tale? 

Site, Linkedin, Facebook, Instagram.

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

Si eu multumesc mult si asemenea!

In legatura cu colaborarea cu revista Famost, 
ma voi adresa in mod special, omului din zona de 

business, in contextul actual in care s-au schimbat 
foarte multe lucruri si care a scos la iveala cat este 

de importanta latura noastra umana ...



... mare parte din ceea ce fac ca 
profesie este pasiune si bucurie pentru 

mine, adica tot un fel de timp liber. 
Altfel, pe langa timpul petrecut cu 

cei mai dragi mie, cat mai mult timp 
in natura, intalniri cu prieteni, sport, 

citit, calatorii ...
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O  C A R I E R A  D E  1 0  A N I !

i n t e r v i u r i

I n 2010 lanseaza primul single  “boro na sou po” care devine 
rapid un hit, fiind una dintre cele mai difuzate piese ale anului 
si primind in 2011 premiul “New Entry Top Hit” la ROMANIAN 
TOP HITS.

In 2011 apare cel de-al doilea single  “find me (ale, ale)” care 
de asemenea se bucura de un mare succes in randul publicului 
situandu-se in Top 10 cele mai difuzate piese ale verii, conform 
clasamentului intocmit de Media Forest.

La inceputul anului 2012 a lansat cel de-al treilea single intitulat 
“everyday” lucrand la realizarea lui cu Boier Bibescu, Preston, 
Chucho, Don Baxter.

Pentru sfarsitul anului a pregatit single-ul intitulat sugestiv “ale 
Kumaye”, produs de Allexinno & Starchild. Piesa urmeaza aceeasi 
linie ca precedentele, fiind vesela si dinamica.

ALESSIA este o artista care contribuie la compunerea propriilor 
melodii si isi doreste ca fiecare melodie sa aduca ceva nou si sa 
exprime o parte din personalitatea ei.

PERSONALITATI 
DE TOP cu 
DANIELA SALA

i n t e r v i u

aLessia mikri
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Buna ziua si bine ai venit in paginile 
revistei Famost.
La ce varsta ai inceput sa activezi in 
acest domeniu? A fost greu sa te faci 
remarcata?

La 14 ani si jumatate am intrat 
pentru prima data intr-un studio si 
din acel moment s-a produs cea mai 
mare schimbare din viata mea. Nu ma 
gandeam sa ma fac remarcata cand am 
inceput sa fac asta, faceam totul din 
pasiune, fara niciun fel de asteptare.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei 
tale?

Multe drumuri pe jos pana la studio, 
cu pachetel cu mancare la mine si cu 
inima plina!
In 2010 ai lansat primul tau single 
“Boro na sou po”  a avut un succes 
colosal. Cum a fost pentru tine? Ce 
amintiri ai de la inregistrari si de la 
filmari?

Totul m-a luat prin surprindere, nu am 
stiut cum sa reactionez. Plangeam la 
fiecare rezultat bun pe care il avea piesa. 
De la filmari tin minte ca mi-am uscat 
hainele de multe ori in pauze, dupa care 
le udam la loc sa continuam filmarile. 😅
Cine a scris versurile primului tau 
single?
Sunt scrise de mine! 😊
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Am avut mai multi pe parcursul anilor, 
dar doar in adolescenta imi aduc aminte 
ca imi placea mult T-Boz de la TLC in 
care ma regaseam foarte mult, fiind la 
fel de baietoasa ca si mine; imi placea 
mult si Brian de la East 17, partile lui 
din piese erau preferatele mele. 
Care a fost cel mai fericit moment 
din cariera ta? Povesteste-ne cateva 
amanunte!

Au fost foarte multe. Primul a fost 
cand “Boron a sou po” a ajuns pe locul 1. 

Ma intorceam de la al doilea concert 
din proiectul ALESSIA ; tin minte ca 
fusese la Valcea si ascultam in masina 

topul. Cu o saptamana inainte, eram 
pe locul 4. Incepusem sa inregistrez pe 
telefon topul ca sa imi ramana amintire. 
Cand a ajuns sa anunte locul 4 si nu 
eram eu, incepusem sa imi pierd orice 
speranta. Am lasat telefonul langa mine, 
dezamagita fiind si am inceput sa ma 
uit pe geam pierduta. Cand a ajuns sa 
anunte locul 1 si mi-am auzit numele 
l-am sunat pe managerul meu si am 
inceput sa plangem ca doi copii!
Care a fost cel mai trist moment din 
cariera ta?

Cand un playlist manager de la radio 
mi-a transmis ca ei decid in functie de 
gusturile personale daca noi ajungem la 
radio. Eu eram la al 3 - lea single, care 
din pacate nu a mai intrat pe radio. 

Faptul ca am aflat ca publicul nu are 
nicio putere de decizie, m-a afectat 
enorm si am intrat in depresie vreo 6 
luni . . .

Cand a ajuns sa anunte locul 1 si mi-am auzit 
numele l-am sunat pe managerul meu si am inceput 

sa plangem ca doi copii!
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i n t e r v i u r i

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

Am vrut sa renunt de foarte multe 
ori, dar efectiv oamenii m-au intors din 
drum si m-au trezit la realitate. Prietena 
mea cea mai buna imi amintea mereu 
cate sacrificii am facut doar sa ma bucur 
de muzica pe care o fac. Imi scriau o 
gramada de oameni si imi spuneau ca 
le e dor de o piesa de la mine. De cate 
ori mergeam acasa, vecinii imi aminteau 
cat de mandri sunt de mine. Multi imi 
trimiteu filmulete de la concerte in 
care toata lumea stia versurile pieselor 
si intotdeauna am revenit la muzica . . . 
prima mea dragoste adevarata!
Ce inseamna aceasta cariera pentru 
tine?

Cariera nu atat de mult, pe cat 
inseamna muzica. 
A fost greu sa te mentii in topul 
preferintelor?

A fost foarte greu cand acesta era 
scopul meu principal si a fost usor cand 
am facut muzica fara sa tintesc topul 
preferintelor cuiva.
Care sunt ingredientele succesului in 
acest domeniu?

Muzica este principalul ingredient, 
restul e management!
Ce sfaturi ai pentru persoanele care 
vor sa paseasca in acest domeniu?

Sa iubeasca muzica si sa se dedice ei!
Cat de importante consideri ca sunt 
imaginea si stilul vestimentar pentru o 
persoana publica?

Nu atat de importante precum muzica. 
Poti sa fi imbracat in orice, daca atingi 
inimi atunci cand tu canti, nu mai 
conteaza nimic!
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce 
altceva ti-ar fi placut sa faci?

Nu stiu, probabil tot ceva in domeniu 
sau poate incercam mai multe domenii 
si ma opream acolo unde simteam ca imi 
place.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o 
alta tara?

Am locuit 7 ani in Grecia, cateva luni in 
Anglia, dar nu am reusit sa ma adaptez. 
Nu stiu de ce, dar nu reusesc sa stau 
departe de tara mea. Asa cum e ea, o 
iubesc!
Ai activat vreodata in alt domeniu?

Oooo daaa! In multe, mi-a placut sa 
experimentez, dar nu pentru perioade 
foarte lungi.
Ce te face fericita cu adevarat?

Iubirea!
Te simti o femeie implinita?

Nu 100%. Cred ca sunt putin cam 
pretentioasa. 😅

... sunt o persoana destul de dif icila, dar cu toate astea, 
toti cei din jurul meu ma iubesc pentru ca sunt tot timpul 
pozitiva si glumeata.
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Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai 
schimba?

Asteptarile mele de la ceilalti!
Cum este relatia ta cu familia ta?

Intotdeauna am fost un copil rebel, 
spun un copil pentru ca si acum sunt la 
fel! Ai mei ma accepta asa cum sunt si 
incerc intotdeauna sa creez o relatie mai 
buna dupa fiecare greseala pe care o fac 
vizavi de familia mea.
Cine esti tu, persoana din spatele 
camerelor de filmat? Ce pasiuni ai si ce 
iti place sa faci?

Sincer, sunt o persoana destul de 
dificila, dar cu toate astea, toti cei din 
jurul meu ma iubesc pentru ca sunt tot 
timpul pozitiva si glumeata. De multe ori 
imi place sa stau singura, imi place sa 
gatesc, sa dansez, sa compun, sa citesc, 
sa creez haine si sa lenevesc! 😁
Care este cea mai mare teama a ta?

De a nu fi iubita. Ma hranesc cu iubire!
Care este cel mai mare regret pe care 
il ai?

Ca nu sunt mai muncitoare.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc, ma spal pe dinti, pe 
fata, ma dau cu crema, fac yoga face, 
meditez, fac sport, fac dus, dupa care 
incep sa ii pregatesc micul dejun lui 
Alvin, il trezesc si pe el, il spal, ii dau sa 
manance, pregatesc pranzul, iesim afara, 
ne intoarcem, mancam, facem nani la 
pranz, ne trezim, pregatesc cina, imi aloc 
o ora cel putin ca sa scriu ceva, apoi mai 
citesc putin si cam asa trece ziua.
Practici un sport?

Nu. Fac exercitii, dar nu sunt pasionata 
de sport. 
Care este motto-ul tau in viata?

Poti sa faci orice! Trebuie doar sa iti 
doresti!
Ce alte surprize ne pregatesti?

Am planuri mari pentru 2021! Vreau 
sa revin dupa o pauza de 2 ani si sper 
sa realizez tot ce mi-am propus. In 
principiu, multa muzica!!! 

Poti sa faci orice!
Trebuie doar sa iti doresti!
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Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

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

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

email la
office@famost.ro
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Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.
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ericirea este un cuvant subiectiv. Pentru unii, 
fericirea este realizarea obiectivelor profesionale, 
castigarea unui salariu cu multe zerouri, 
achizitionarea de obiecte, etc. Pentru altii, este 

simpla placere a unei cani calde de ceai intr-o dimineata 
racoroasa. Dar pentru a gasi fericirea, oricare ar fi ea, trebuie 
mai intai sa definim ceea ce in viata noastra ne face mai 
fericiti - apoi sa atingem si sa imbratisam cu dragoste acele 
lucruri, fiinte, momente.

DANIS PRAGER argumenteaza ca, dincolo de orice, suntem 
obligati, daca nu sa fim fericiti, macar sa actionam ca si cum 
am fi, caci le-o datoram celor cu care ne intersectam vietile. 
Fericirea noastra sau lipsa ei afecteaza profund persoanele 
din jurul nostru.

Cei mai multi oameni se gandesc la fericire ca la o 
chestiune egoista: “Vreau sa fiu fericit - si vreau sa fiu 
fericit pentru mine”. As vrea sa sugerez ca, de fapt, fericirea 
este, de departe, mai mult decat o dorinta egoista. De fapt, 
ea este o obligatie  morala.

Majoritatea oamenilor nu s-au gandit niciodata la fericire 
in acest fel. O buna parte din viata nici eu n-am facut-o. 
Credeam ca fericirea si mai ales cautarea ei, era ceva ce tine 
doar de fiecare in parte.

Dar nu este asa.
Daca esti sau nu fericit si mai ales daca te comporti sau nu 

ca un om fericit are legatura cu altruismul, nu cu egoismul, 
pentru ca tine de cum afectezi vietile celor din jurul tau. Si 
asta face din fericire o problema morala.

Din punct de vedere moral, suntem obligati, macar sa 
actionam ca fiind cat de fericiti se poate - chiar daca nu ne 
simtim fericiti.

O stare de spirit proasta poate fi foarte bine asemanata 
cu o respiratie urat mirositoare. De ce ne sPalam Pe Dinti De 
mai multe oRi Pe zi? Nu doar din ratiuni de igiena, ci si pentru 
ca vrem sa avem o respiratie placuta pentru oricine intra in 
contact cu noi.

Acelasi lucru este valabil si cand vine vorba de starea 
noastra de spirit. O dispozitie proasta ar trebui privita exact 
ca o respiratie urat mirositoare. De ce sa imi PRovoci mie un 
DisconFoRt? sau De ce sa iti PRovoc eu tie un DisconFoRt? Nu 
e deloc corect. De asta trebuie sa actionam ca fiind cat de 
fericiti se poate, cat de des se poate.

Si aproape oricine poate face asta. Indiferent cat de 
nefericit te poti simti intr-un anumit moment, poti si trebuie 
sa iei o decizie despre cum te vei comporta. Poate ca nu 

putem intodeauna controla sa ne simtim tristi sau fericiti, 
dar suntem liberi sa decidem daca vom arata celor din jur o 
expresie vesela sau una Trista.

Asta nu inseamna ca nu ne impartasim sentimentele 
si emotiile cu familia si prietenii cei mai apropiati sau cu 
partenerul de viata. Bineinteles ca o putem face: “Stii? 
Sunt foarte trist. Am avut o problema la job astazi. Am o 
problema cu copilul. Am probleme cu familia. Am probleme 
in casnicie.”

Dar nu trebuie sa provoci, cu nefericirea ta, o stare proasta 
celor din jurul tau. Asta e cu totul alta poveste. 

Noi, adultii, avem capacitatea sa controlam felul in care ne 
exprimam, indiferent cum ne-am simti. Va pot demonstra. 
Imaginati-va ca cineva se comporta urat cu partenerul de 
viata, iar in acel moment suna cineva la usa. ati oBseRvat 
vReoData cat De FRumos se va PuRta aceasta PeRsoana cu noul 
venit? cum De a Fost PosiBil ca, in cateva secunDe, acea PeRsoana 
sa tReaca De la a se PuRta mizeRaBil cu PaRteneRul De viata la 
a actiona coRDial Fata De noul venit? Evident, putem sa ne 
controlam dispozitia.

Sau ce spuneti de urmatorul exemplu? sa PResuPunem ca 
esti, cRonic, intR-o staRe De sPiRit nePlacuta si v-as oFeRi o suma 
De Bani FoaRte maRe saPtamanal sa nu mai Fiti intR-o DisPozitie 
PRoasta. cReDeti ca asta v-aR Face sa va scHimBati DisPozitia? Eu 
cred ca da. Si sunt sigura ca stiti vorba aceea: “O sesiune de 
shopping, te face fericit.”

ABRAHAM LINCON a spus: “Suntem cat de fericiti 
decidem sa fim”. Clar, avem puterea de a modifica felul in care 
ne simtim, nu doar modul in care actionam. Si asta e ceea 
ce ar trebui sa decidem. Sa fim fericiti este bine pentru noi 
si este ceea ce datoram si celor care exista in viata noastra.

Sa devii fericit este de fapt o consecinta a faptului ca 
te comporti ca si cum ai fi fericit: cu cat ne exprimam mai 
mult ca fiind fericiti, cu atat devenim mai fericiti. Credem 
ca actiunile noastre sunt determinate de sentimentele pe 
care le avem. Dar avem puterea sa obtinem exact opusul, sa 
ne construim sentimentele in functie de actiunile pe care 
le intreprindem. Ar trebui ca felul in care ne comportam 
sa ne influenteze sentimentele mai mult decat permitem 
sentimentelor sa ne influenteze comportamentul.

Da, avem intr-adevar o obligatie morala sa fim fericiti sau, 
macar, sa actionam ca si cum am fi. Cei fericiti fac lumea un 
loc mai bun. Fericirea este o chestiune extrem de importanta. 
ABRAHAM LINCON avea dreptate, suntem cat de fericiti 
decidem sa fim: E TIMPUL SA LUAM ACEASTA DECIZIE!

F

Esti cat de FERICIT vrei TU SA FII!
text : MARTA IOZEFINA BENCZE / foto : FAMOST
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IUBESTE IN 
FIECARE ZI!

text : IRINA MARIA BERDILA / foto : DUAL ART MEDIA

Inainte de toate, haideti sa definim iubirea pentru a intelege 
adevarata putere acestui sentiment nobil. Potrivit dex-
ului, iubirea este o afectiune puternica pentru cineva sau 

pentru ceva, un sentiment puternic de simpatie si admiratie 
pentru cineva sau pentru ceva, o atractie fata de cineva.

Parerea oamenilor de stiinta este ca in diferite etape ale 
iubirii, in corpul nostru se produc diferite procese chimice.

Prima faza - este chiar inceputul iubirii. Pupilele sunt usor 
dilatate, ochii scanteie, respiratiile se fac cu gura si sunt putin 
mai adanci decat de obicei. Pulsul este frecvent si este dificil 
sa adormi in aceasta stare. Temperatura corpului si tensiunea 
arteriala sunt, de asemenea, instabile. Se modifica (devine mai 
activa) alocarea secretelor pielii. Si au un miros special, nu 
foarte deosebit, dar atractiv. Apetitul este redus. Straturile 
grase au dimensiuni reduse. Exista o imbunatatire temporara 
a sanatatii, creste imunitatea, afectiunile cronice se restrang o 
perioada, fluxul venos se imbunatateste. Exista un sentiment 
de usurinta in corp si o claritate deosebita a constiintei, dar 
capacitatea de concentrare este practic zero. Periodic (de mai 

multe ori pe zi) apare un sentiment de fericire fara cauza. 
Cu toate acestea, exista pentru asta si un motiv - o noua 
portiune a hormonului serotonina a intrat in sange.

Faza a doua - adrenalina suplimentara este aruncata in 
fluxul sanguin. Obiectul iubirii devine neinteresant si devine 
chiar subiect de agresiune (nu a apreciat, nu a inteles).

Faza a treia - are loc productia de amfetamina. In acest 
stadiu, este produs in cantitati mari si sprijina iubitii aflati 
intr-o stare de euforie. Mai mult, organismul se obisnuieste 
rapid si necesita tot mai multe cantitati. Pentru iubitii din 
aceasta etapa apare necesitatea de a “fi impreuna”.

Faza patru - aceasta este o perioada critica a unei relatii. Ca 
urmare a cresterii productiei de dopom (hormonul creativitatii 
si al riscului), severitatea si criticitatea experientelor scad 
- ajuta sa nu-ti fie frica de nou, sa-ti asumi riscuri. Toate 
acestea sunt necesare pentru a conveni asupra apropierii cu o 
alta persoana si asupra prezentei sale in propria viata, asupra 
capacitatii de a face schimbari serioase.
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Pe baza rezultatelor acestei faze, persoana ajunge la doua 
probleme importante:
 Este posibil sa traiesc impreuna cu acest partener?
 Are sens sa pastram relatia?
Faza cinci - in prezenta partenerului, corpul produce 

endorfine care ofera sentimente de pace, tandrete, placere 
echilibrata si vizibila. Cei care reusesc sa ramana in aceasta 
faza sunt teribil de norocosi.

Faza finala - apare de obicei dupa 18-30 de luni. Fundalul 
hormonal revine la normal, oamenii se vad asa cum sunt. 
Cuplul care a fost creat in tot acest timp sau are deja suficiente 
motive sa traiasca impreuna si fara acest suport chimic, sau 
oamenii inteleg ca nu pot gasi nimic interesant unul in celalalt.

Pentru a iubi pe cineva, intai trebuie sa ne iubim pe noi, 
sa ne apreciem la adevarata valoare calitatile si sa imbratisam, 
deopotriva si defectele. Aici este vorba de un alt tip de iubire, 
si anume, iubirea de sine. Aceasta  este o preocupare fireasca 
pentru corpul, mintea, sufletul si spiritul tau, atunci cand iti 
accepti toate neajunsurile. Iubirea de sine poate fi egoista 
sau nu. Atunci cand e vorba de primul caz - e o reflectare a 
personalitatii, iar daca o persoana este egoista, atunci iubirea 
lui pentru sine va fi si ea egoista.

Iubirea este cea mai puternica forta din Univers. Doar 
cand o sa invatam sa oferim iubire sincera, neconditionata si 
din toata inima celor din jur, Universul ne va darui iubirea de 
care avem nevoie in acel moment din viata noastra. Iubirea 
este gravitatie, deoarece ii face pe unii oameni sa se simta 
atrasi de altii. Iubirea e putere, deoarece multiplica tot 
ce avem mai bun si ofera umanitatii sansa de a nu pieri in 
propriul egoism orb. Iubirea expune si reveleaza. Pentru iubire 
noi traim si murim. Iubirea e Dumnezeu si Dumnezeu este 
Iubire. Sa darui totul, sa sacrifici totul fara speranta de rasplata, 
asta inseamna iubire. - ALBERT CAMUS.

Iubirea se face zi de zi impreuna cu persoana iubita, cu 
inima deschisa si cu sufletul impacat. In fiecare zi avem 
nevoie sa fim intelesi, acceptati si iubiti. Atunci cand esti in 
relatia potrivita, fiecare zi e una a indragostitilor. In fiecare 
seara avem nevoie sa fim imbratisati, mangaiati si sa stim ca 
pieptul persoanei de langa noi e cel mai sigur loc de pe pamant! 
Zi de zi sufletul nostru are nevoie de putere, de eliberare si de 
vindecare. Ele vin din impacarea cu Dumnezeu si din iubirea 
neconditionata a celui de langa noi. Dar fundamentala este 
relatia noastra cu Dumnezeu si cu persoana iubita. Aici sta 
echilibrul nostru launtric. Toti ceilalti vin si pleaca . . .

Oamenii care se iubesc nu au nevoie sa-si demonstreze 
asta de cateva ori pe an. Oamenii ce se iubesc se privesc la fel 
in fiecare zi chiar daca uneori exista mici conflicte intre cei doi. 
Acestia nu se duc la culcare suparati unul pe celalalt, deoarece 
somnul ar fi nelinistit si mintea intunecata de zbuciumul 
sufletesc.

Oamenii care se iubesc stiu sa valorifice fiecare moment 
impreuna, indiferent ca se afla in pijamale, in bucatarie, 

pe malul marii, blocati in trafic, intr-un restaurant sau la 
coada intr-un supermarket. Fericirea li se citeste pe chip, iar 
pentru ei este soare in fiecare zi. Secretul  consta in daruirea 
neconditionata a iubirii insotita de mici gesturi spontane, dar 
care valoreaza enorm pentru celalalt.

Cele mai frumoase momente in doi nu sunt cele 
planificate. Asa cum iubirea apare cand te astepti mai putin, 
nici dragostea nu se planifica. Ea se traieste si se simte la cote 
maxime in inima fara sa te gandesti prea mult. Iubirea este 
lipsita de ratiune,  te loveste ca o tornada, de cele mai multe 
ori este de neinteles. Cele mai frumoase momente in doi sunt 
atunci cand ei devin unul, o singura entitate. Si dimineata 
cand tu esti cu parul ravasit si el cu ochii mici de la prea putin 
somn, dar de la prea mult bine.

O iubire adevarata nu apare si nu dispare precum o ploaie 
de vara. Ori exista si o simti in fiecare imbratisare, in fiecare 
imi e dor, ai grija de tine  sau imi lipsesti.  Ori nu a existat 
niciodata cu adevarat.

In aceasta luna este VALENTINE S DAY, ziua indragostitilor 
si varianta romaneasca, DRAGOBETELE. Nu sunt fan al 
acestora, dar nu ii inteleg pe unii de ce sunt impotriva lor. 
Daca doar in aceste 2 zile iti marturisesti sentimentele sau 
faci gesturi frumoase pentru jumatatea ta, atunci chiar exista 
o problema la tine. Sunt ocazii de a face un cadou, un gest 
simbolic, dar semnificativ in ochii parteneri/partenerului 
facandu-i inima sa tresalte de emotie.

Iubeste in fiecare zi! Cu aceeasi intensitate si aceeasi puritate. 
Iubeste sincer si traieste fiecare moment cu inima deschisa la 
intensitate maxima! Fa gesturi mici si dese care sa surprinda tot 
timpul si ai grija ca persoana de langa tine sa se simta mereu 
apreciata si iubita!
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t e x t  : irina kuhLmann

UN AN NOU
CU POSIBILITATI NOI ...

ne-a aratat cat de  impredictibila  este viata, cat de repede si 
neasteptat se poate schimba mai totul in jurul nostru. In acelasi timp, 
cred ca ne-a trimis cel mai puternic mesaj: “ESTE TIMPUL SA TE 
UP-DATEZI/ ACTUALIZEZI”, intr-o lume atat de schimbatoare. 

Majoritatea oamenilor doresc ca situatia din exterior sa se schimbe, sa se intoarca la 
normalitate pentru a-si capata echilibrul si starea de bine, desi, daca suntem sinceri cu noi, nici 
inainte de aceasta perioada nu exista cu adevarat. Conditiile mai prielnice dadeau acces mai 
multor activitati care sa distraga atentia de la modul in care ne simtim noi cu noi, de la acea 
lume interioara, creata din ganduri si emotii. O lume interioara ce ne conduce de fapt din umbra 
si de care starea noastra de spirit si actiunile noastre depind in mare masura. 

Studiile arata ca 95% din actiunile noastre sunt determinate de subconstient, unde avem 
stocate memoria experientelor trecute, tot felul de credinte limitatoare, frici, regrete, frustrari 
-  asa zisele “programe” ce intervin si ne creeaza o stare neplacuta pe care nu o putem explica, 
sau ne determina deseori sa actionam altfel decat ne-am fi dorit la nivel constient. 

Ne-am invatat sa fim conditionati de lumea exterioara ca sa ne simtim bine in interiorul 
nostru, insa in acelasi timp, orice lucru negativ din afara ne influenteaza starea interioara.

Stim cu totii ca este foarte usor sa pastrezi o stare interioara grozava, sa te simti plin de 
iubire si accept cand lucrurile merg bine in exterior, in mod special cand simti ca toate usile ti 
se deschid.

2020
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INSA CE FACEM IN PERIOADELE PLINE DE PROVOCARI, CA CEA PRIN CARE TRECEM? 
Timpul in care traim este intr-o continua nesiguranta, tranzitie si tulburare - un timp in care 

se pare ca nu avem prea mult control asupra a ceea ce se intampla in jurul nostru. Adevarul 
este ca singurul control pe care il avem este asupra a ceea ce se petrece in lumea noastra 
interioara.

Pentru a o stapani este nevoie sa traim in acord cu inima noastra, sa pastram o stare de pace 
interioara si iubire, sa ne reechilibram mereu, chiar si in fata lucrurilor dureroase si neplacute, 
cum ar fi: tradare, insucces, stiri neplacute, pierderea sanatatii si alte pierderi ce duc la teama, 
anxietate, frustrare, suparare, durere, suferinta, cat si la activarea programelor vechi create in 
trecut si stocate in subconstientul nostru.

Cheia este pastrarea starii de bine si revenirea la ea cand este cazul. Stiu ca multi dintre voi 
vor spune: “Daaa, usor de spus!” “Este imposibil” . . .

Din proprie experienta pot spune ca se poate, insa este nevoie de timp si rabdare si evident 
sa te antrenezi in asta. Nu vreau sa se inteleaga ca ajungi la o viata in care nu mai exista nimic 
negativ: nicio suparare sau durere, sau pierdere si nici ca trebuie sa iti negi emotiile, ci ca aceste 
perioade se scurteaza extraordinar de mult si nu vor mai avea putere asupra ta, pentru ca vei 
avea o alta perspectiva asupra lor si iti vei putea gestiona emotiile.

Iata in continuare 4 strategii pe care le poti folosi pentru a-ti imbunatati lumea interioara si a 
crea o stare de bine cat mai dominanta in ciuda conditiilor din lumea ta exterioara. Le poti folosi 
indiferent in ce context de viata te afli si care este profesia ta!
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In general, exista trei forme de stres din care sa ne restabilim echilibrul: fizic, chimic si 
emotional.

In cazul stresului fizic si chimic este mult mai usor, pentru ca apelam poate la un chiropractor 
sau la acupunctura, ne alimentam corect, practicam yoga si pilates, ne luam mici vacante, etc.

Dar cand este vorba despre emotii, ne gandim la un proces propriu si mai complex de 
transformare. 

Chiar daca suntem ghidati de cineva, avem nevoie sa lucram singuri, in mod special cu 
gandurile noastre, care genereaza emotia. Suntem pana la urma fiinte emotionale.

Multi oameni care se implica sau imbratiseaza aceasta munca - de gestionare emotionala 
- o interpreteaza gresit, crezand ca nu ar trebui sa mai simtim sau sa ne exprimam emotiile. 
Nimic mai gresit ca asta! E important sa le dam atentie, insa sa nu ramanem prea mult in cele 
distructive. Poate ca voi detalia aceste lucru cu alta ocazie . . .
HAI SA VEDEM CE POTI SA FACI PENTRU INCEPUT: 
Fii constient tot mereu la ce te gandesti, daca acele ganduri sunt relevante si daca te ajuta 

cu ceva!
Dupa ce ai reperat o anumita problema, indreapta-ti atentia spre solutii si evita sa-ti mai 

pui intrebari care nu te ajuta cu nimic altceva decat sa te enerveze mai mult!
Fa tot posibilul sa-ti indrepti atentia spre ganduri ce te fac sa te simti cat mai bine, spre 

ceea ce vrei sa obtii si modul in care te-ai simti cand ai obtine acel lucru!
Eu folosesc de cativa ani o practica ce ma ajuta foarte mult si anume, ma intreb: “oare acest 

gand ma duce spre ceea ce imi doresc?”. Stim cu totii ca acolo unde iti indrepti atentia se 
indreapta si energia ta si ca orice gand influenteaza intr-un mod pozitiv sau negativ starea ta 
emotionala, care influenteaza modul in care actionezi si drept urmare, rezultatul ce vrei sa-l 
obtii.

O alta practica este de a ma focaliza spre lucrul dorit si nu spre absenta lui. Este o mare 
diferenta pe care o simti imediat la nivel de emotie. Aici poti sa-ti pui intrebarea: “cum ar fi sa 
am acel lucru?” Gandeste-te la asta doar cat te simti bine, altfel indreapta-ti atentia in alta 
parte - poate spre ceva neutru.

Referitor la stres, stim ca este imprevizibil si poate lua controlul cand devine prea mult. Astfel 
dispare echilibrul tau mental si emotional si starea ta de resurse interioara se micsoreaza 
considerabil. 

Din fericire, poti interveni in astfel de situatii, ramanand centrat, adica revenind in mod 
constient la starea de calm si echilibru interior. Iata un exercitiu simplu de focalizare pe care il 
poti aplica incepand chiar din acest moment!

Asadar, ori de cate ori te simti agitat, distras, nelinistit, imprastiat sau la limita in care simti 
ca nu mai poti, ia-ti cateva minute si centreaza-te. Gaseste un loc linistit, inchide ochii, inspira 
de cateva ori profund si indreapta-ti atentia spre mijlocul pieptului - in zona inimii. Stai linistit 
si respira normal pana cand te simti calm si centrat. Chiar daca atentia incearca sa zboare la 
alte ganduri, revino cu ea in zona inimii si sesizeaza cum respiri. Pentru amplificarea senzatiei, 
poti sa te gandesti la cineva drag si sa-ti umpli inima cu iubire, sau la orice altceva ce te face 
sa te simti bine.

Cu cat cat intervii mai repede - adica la primele semne de stres - cu atat iti recapeti echilibrul 
mai repede. Cheia acestei practici este repetitia. Foloseste-o cat mai des in timpul zilei, adica 
ori de cate ori simti ca ai pierdut acea stare de centrare. Vei capata o pace interioara placuta, 
care iti linisteste mintea si iti permite sa revii in echilibru.

LUCREAZA 
CU 

GANDURILE 
SI EMOTIILE 

TALE!

RAMAI 
CENTRAT 

SI MENTINE 
STAREA DE 

BINE!
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Este foarte important cum iti incepi ziua, mai bine zis - cum te pregatesti pentru ziua in curs. 
Asa cum un avion este pregatit pentru cursa ce urmeaza sa o faca. 

Cand te trezesti, ai un moment in care te simti foarte bine, insa imediat pot aparea ganduri si 
ingrijorari care iti influenteaza starea. Aminteste-ti ca dimineata ai cele mai mari resurse, pentru 
ca tocmai ai dormit, timp in care ti-ai recuperat fortele. Daca te lasi victima gandurilor care te 
ingrijoreaza, starea ta de resurse interioara scade foarte repede. De aceea este important sa 
faci ceva care sa te ajute sa te pastrezi intr-o stare buna si productiva. 

Tu decizi ce faci si cat timp iti iei pentru asta. Eu de exemplu, meditez, apoi fac cateva 
exercitii de yoga si apoi savurez cafea si ciocolata amaruie in timp ce scriu in jurnal sau citesc/ 
ascult ceva ce imi place, dupa care trec la celelalte activitati. A devenit o rutina pentru mine, 
ceva ce fac ca si cum ma spal pe dinti. 

In orice caz, este important sa fie ceva bun pentru tine si in acord cu programul tau, ceva care 
te bucura si te revigoreaza. Chiar si numai 10-20 de minute pot fi suficiente!

Pe parcursul unei zile este foarte usor sa devii coplesit de toate activitatile ce ti le-ai trecut 
pe lista de prioritati - asa zisa TO DO List. Interactiunea ta cu ceilalti - atat cei dragi, colegi sau 
straini - pot produce stari de stres si cateodata chiar anxietate. Daca ai copii, partener, casa, 
cariera, sau un parinte mai in varsta, poate fi dificil sa mai gasesti si timp pentru tine. Insa este 
foarte necesar, pentru ca te ajuta sa treci mai usor prin ziua ta si task-urile ei.

Cel mai important este sa gasesti un echilibru in toate si sa te poti conecta si la lucruri 
care te fac cu adevarat fericit. Asadar, gandeste-te la lucruri, locuri sau activitati ce iti umplu 
sufletul de bucurie si gaseste ceva timp pe parcursul zilei pentru ele. 

Acest timp ar trebui sa fie nenegociabil si sa aiba o prioritate adevarata.
Ai in primul rand grija de tine, pentru ca altfel nu te poti ocupa in mod optim de ceilalti care 

au nevoie de ajutorul tau! Daca esti parinte de exemplu, este de preferat sa petreci un timp 
frumos si calm cu copilul tau, timp in care sa simta iubirea ta si nu frustrarea faptului ca nu ai 
dus anumite sarcini la indeplinire. Asadar, centreaza-te inainte de a petrece timp cu el.

Poate iti vei spune “nu am timp de asta!!!”. 
Totusi, cu cat ai o stare mai buna si mai echilibrata, cu atat mai repede si bine te poti ocupa 

de task-uri. Timpul de recentrare iti poate lua maxim 5 -10 minute. Cand devine rutina, vei 
face asta in 2-3 minute.

Acest lucru iti va da energia sa stai prezent si sa te bucuri mai mult de viata. Cand dai tot 
mereu celorlalti, iar pe tine te pui ultimul pe lista, incepi sa creezi resentimente, vinovatie, 
anxietate si chiar depresie. Fa tot posibilul sa te alimentezi pe tine in primul rand, ca sa ai de 
unde da mai departe. Asa cum face inima, fara de care nu am putea trai . . . ea isi ia cel mai bun 
sange dupa care il distribuie celorlalte organe.

CREEAZA-
TI O 

RUTINA DE 
DIMINEATA!

 CREEAZA 
TIMP SI 
SPATIU 

PENTRU 
TINE! FA-TI 

LOC IN VIATA 
TA!

ASADAR, ITI SUGEREZ SA FACI URMATORUL LUCRU: programeaza-ti putin timp pe parcursul zilei 
tale - pot fi 10 minute sau o ora, depinde ce se potriveste planurilor tale - si fa ceva ce iubesti cu 
adevarat. Poate fi ceva simplu, ca de exemplu sa asculti muzica sau sa citesti o carte, sau sa dansezi 
sau sa iesi in natura. Marcheaza acest timp in calendar si respecta-l in fiecare zi! Vei simti mai multa 
inspiratie si creativitate!
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MEREU TANARA, 
MEREU LIBERA
Cum sa ai grija de sanatatea ta 
mentala, sa te simti tanara si sa fii 
fericita in anii care vor urma!

Verifica-ti perceptiile!
Unul din motivele (aflate in subconstient) pentru care ne temem de 

imbatranire este modul in care noi vedem si percepem persoanele in varsta: 
neajutorate si fara speranta. Tu doar intreaba-te care este situatia ta: tu asa 
te simti? Pentru ca ai sanse mari sa nu te afli in aceasta situatie!

Traieste momentul!
Atitudinile noastre vizavi de imbatranire sunt stabilite in copilarie, dar 

anii 40 si 50 reprezinta perioada in care ies la suprafata. Si unul din motive 
este faptul ca se apropie menopauza, multe femei facand o legatura intre 
tinerete si fertilitate; gandindu-te tot mai mult la menopauza, te gandesti 
si mai mult ca imbatranesti. Odata cu aceste ganduri, femeile incep sa se 
gandeasca ca au o anumita varsta sa imbrace asta sau sa faca asta, simtind 
nevoia sa se conformeze unor anumite norme, nestabilite de nimeni, dar 
existente in constiinta oamenilor.

Doar ca astfel de perceptii sunt total nejustificate, iar varsta este doar un 
numar! Nu acest lucru ar trebui sa te preocupe, ci modul in care gandesti, 
modul in care vezi si ar trebui sa faci lucrurile. Bineinteles ca trebuie sa 
exista o anumita concordanta intre modul tau natural de a fi si tot ceea ce 
intreprinzi, de aceea, o analiza corecta care sa cuprinda intrebari despre tine 
si modul in care te simti, ti-ar fi de mare ajutor pentru a fi tu insati.

Petrece timpul cu cei ce gandesc tanar!
Daca ai prietene care deja au inceput sa poarte pantaloni largi si incep sa 

se vaite de “tineretul de astazi”, ai mari sanse sa devii si sa incepi sa gandesti 
ca ei. Pe de alta parte, este normal sa stai cu prietenii tai si sa te integrezi, 
doar ca, ar trebui sa te orientezi spre cei cu atitudine si gandire pozitiva, 
deschisa si toleranta.
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Cunoaste-ti locul!
In stransa legatura cu punctul precedent, este posibil de 

asemenea ca a sta in preajma tinerilor sa iti faca mai rau 
decat bine! Este situatia in care, stand langa tineri sa te simti 
deplasata, sa simti ca nu apartii locului, situatiei, iar acest lucru 
te face sa te comporti mai ciudat ca de obicei. In studii privind 
sanatatea creierului, celor carora li s-a spus ca vor fi comparati 
cu persoane mai tinere, au avut comportamente neobisnuite. 
A-ti imbunatati increderea in sine este un lucru de dorit, dar 
ai grija sa ramai in zona ta de confort, pentru a fi tu insati!

Incearca noi experiente!
Cei care ajung la o varsta si raman tineri la inima si in minte, 

sunt mult mai deschisi la a face lucruri noi, asa ca, pentru a-ti 
mentine un spirit nou, incearca sa iesi din zona din confort si 
din rutina apasatoare!

Google poate fi un bun prieten
Cand se atinge pragul de aproximativ 30 de ani, multora 

dintre noi le dispare interesul de a fi curios, dar, pastrandu-ti 
curiozitatea te mentine tanar. A-ti pastra curiozitatea, te face 
sa fii o persoana relevanta, iar daca se vorbeste depsre subiecte 
actuale si acceptate de tineri, iar tu stii despre ce e vorba, acest 
lucru te va face sa te simti o persoana relevanta, actualizata, iar 
cei tineri vor dori si mai mult sa te includa in cercul lor.

Sarbatoreste-ti ziua de nastere!
A te opri din a-ti celebra ziua de nastere spunandu-i 

creierului ca ai o varsta de care ti-e rusine este un lucru 
gresit! Gandeste-te ca sarbatoresti un an minunat, in care ai 
avut parte de lucruri frumoase si incepe sa sarbatoresti deja 
urmatoare cifra a varstei!

Alege-ti modelele potrivite!
Gasirea unor modele care sa iti schimbe perceptia despre 

varsta, pot fi extrem de benefice pentru stabilirea varstei 
spiritului. Daca vezi pe cineva care alearga la un maraton si 
are varsta de 90 de ani e posibil sa nu fie cel mai bun exemplu, 
ci dimpotriva! Cel mai bine este sa gasesti exemple mai putin 
extreme, exemple care iti arata ca exista persoane care au 
imbatranit frumos, care arata si se comporta la o varsta, mai 
bine ca majoritatea; acestea ar trebui sa fie adevaratele modele 
de admirat si urmat!
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Incepe sa ai un vas al recunostintei!
De fiecare data cand se intampla ceva frumos in 

viata ta, scrie pe o bucatica de hartie si pune-o in 
recipient! Fa eforturi pentru a face si a vedea binele 
si borcanul se va umple curand. Este o reamintire 
frumoasa a lucrurilor pozitive din jurul tau.

Fa-ti un program de intalnire cu un prieten (fie 
si online)

Ziua de duminica sau sambata sunt ideale, asa ca, 
pregateste-ti bautura preferata, stabileste din timp 
ora perfecta pentru amandoi si incepeti conversatiile. 
Abia atunci vei constientiza cate ai realizat pe 
parcursul unei intregi saptamani si cate ai de povestit!

Incepe dimineata cu trei respiratii abdominale 
profunde!

Fa acest lucru in pat inainte de a te ridica si cand 
esti gata, mai stai putin sa te odihnesti si ridica-te usor 
din pat. Neavand nicio graba si facand acest lucru, vei 
avea o atitudine calma pe parcursul intregii zile.

Mazgaleste!
Avand in apropierea ta un creion si o hartie si 

mazgalind-o ori de cate ori esti iritat sau frustrat, te 
calmeaza si revii cu respiratia la normalitate.

Danseaza cand auzi o melodie care iti place!
Indiferent unde te afli in casa si de unde se aude 

melodia care iti place, nu sta pe ganduri si danseaza!

Stai drept!
Daca ai capul drept si o atitudine pozitiva, acest 

lucru va face si corpul sa se alinieze acestei posturi. 
Iar o buna postura este cheia unei stari de bine. Daca 
simti ca te lasi, revino la starea intiala si vei simti cat 
de mult te ajuta acest lucru pentru starea ta de spirit, 
fapt ce isi pune amprenta asupra fizicului.

CALMA 
LA 
INCEPUT 
DE AN

Te simti stresata? Vrei 
sa fii mai calma pe 
parcursul intregii zile? 
Iata ce ar trebui sa faci!
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Meditatia poate avea o serie de specificatii, poate insemna multe lucruri: te poti concentra pe respiratie, poti face 
o scanare blanda asupra senzatiilor de pe corp, iti poti calma vizualizarile, poti repeta o mantra.

Meditatia pentru linistea sufleteasca a devenit o tehnica meditativa populara, cu scopul de a extinde compasiunea 
fata de tine si fata de ceilalti. Este o practica minunata pentru stimularea sentimentului de calmitate, reducerea ciriticii 
de sine, cresterea rezistentei si imbunatatirea relatiilor. Este o practica ideala a sfarsitului de an, a inceputului de an, 
cand se asimileaza multa incarcatura psihica, tensiuni mai mari ca de obicei.

Studiile au aratat ca calugarii tibetani care au experimentat mii de ore de meditatie iubitoare au dezvoltat circuite 
neuronale pentru emotii ca empatia si intelegerea de sine. Psihologii de la Universitatea Standford au aratat ca si 
atunci cand exista si meditatii scurte este sporita conexiunea sociala si sentimentele de compasiune pentru ceilalti.

Trebuie sa iti dedici zilnic timp pentru a practica o astfel de meditatie, chiar si 5 minute de liniste si pace fiind foarte 
binevenite. Incepe sa stai cu ochii inchisi si incearca sa cultivi sentimente de bunatate fata de tine! Iar folosirea unor 
propozitii ca “pot simti pacea” sau “ma pot simti bine” au efecte benefice asupra mentalului.

Din momentul in care te simti calm, incearca sa transmiti sentimentele de bunatate si celor dragi tie. Te poti ajuta, 
amintindu-ti si imagindu-ti respectivele persoane; pot fi partenerul, copii, parintii, prietenii, colegii. Iar expresiile pe 
care le poti folosi sunt aceleasi: “poti fi in siguranta”, ”te poti simti fericit si sanatos”. Dupa ce ai facut si acest 
lucru, extinde-ti sentimentele de compasiune catre straini si persoane pe care nu i-ai intalnit.

Ultimul pas si cel mai dificil este acela in care trebuie sa repeti practica in timp ce te concentrezi asupra oamenilor 
din viata ta, fata de care nu ai sentimente de dragoste sau sunt relatii tensionate. A simti compasiune pentru astfel de 
persoane nu este un lucru facil, dar dupa multa practica, aceste efecte pozitive pot schimba viata.

FOLOSESTE 

MEDITATIA 

PENTRU A TE 

ELIBERA DE 

TENSIUNE!
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1 Ai o noapte libera, dar prietena te suna, iar 
tu ...
A. Raspunzi cu frica pentru ca daca nu o vei 
face, te va critica cumva
B. Eziti in a raspunde
C. Raspunzi fara nicio problema
D. O ignori complet

2 Daca prietenei nu ii place cum ti-ai facut 
parul, cum afli asta?
A. Iti va spune direct
B. Izbucneste in ras cand te vede
C. Iti spune dragut care e parerea ei
D. O “fortezi” cumva sa iti spuna adevarul

3 Prietena ta nu ti-a trimis niciun mesaj de 
vreo luna. Tu ...
A. Iti ceri scuze zilnic, pana cand iti raspunde
B. Iti asumi greseala si o suni pana cand iti 
raspunde 
C. Trimiti mesaj spunandu-i ca esti aici pentru 
ea
D. Nu ii trimiti mesaj; e pierderea ei

4 Nu iti place barul in care prietena ta iti 
sugereaza sa mergeti ...
A. Minti si ii spui ca iti place acolo
B. Ii dai de inteles asta si o astepti sa isi 
schimbe decizia
C. Ii sugerezi sa mergeti intr-un loc iubit de 
amandoua
D. Ii spui ca urasti locul respectiv si refuzi sa 
mergi

5 Prietena intarzie la pranz ...
A. O astepti rabdatoare, fara nicio problema
B. Ii trimiti mesaj si ii spui ca nu e nicio 
problema daca nu mai vine
C. Ii telefonezi si o intrebi da este ok sau daca 
a uitat
D. Pleci. Te cam face sa iti pierzi timpul

6 Noul partener al prietenei nu este bun 
pentru ea. Tu ...
A. Ii spui ca se potrivesc
B. Cantaresti daca se merita sa ii spui adevarul
C. O scoti la pranz si iti exprimi parerea cu 
argumente
D. Ii spui ca il urasti si sa scape de el, altfel ...

7 Prietena ta a pierdut promovarea. Ce faci 
tu?
A. Eviti subiectul in totalitate
B. O inviti in oras sa discutati despre asta
C. Ii trimiti un buchet de flori si ii spui ca iti 
pare rau
D. Ii sugerezi sa incerce mai mult data viitoare

DACA ESTI INTR-O PRIETENIE 

NESANATOASA, EXISTA ANUMITE SEMNE, 

DOAR CA IN MARE PARTE SUNT DIFICIL 

DE OBSERVAT. E TIMPUL POATE PENTRU 

O DETOXIFIERE?

ESTI SAU NU 
INTR-O RELATIE 
TOXICA?
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MAJORITATEA A

Este o relatie toxica. Din 
nefericire, nu iti cunosti 
propria valoare, dar nu este 
nicio problema, deoarece 
majoritatea ne-am aflat de 
multe ori intr-o astfel de 
situatie. Aceasta prietenie nu 
este sanatoasa; se profita de 
modul tau de a fi. Cel mai 
bine este sa va vedeti fiecare 
de viata personala, pentru 
ca altfel, “prietena” ta iti va 
controla viata.

MAJORITATEA B

Rascruce de drumuri toxice. 
Te porti cu manusi cu 
prietena ta, de teama ca nu 
cumva sa se supere. Este o 
prietenie in care prietena ta 
ori poate fi minunata, ori 
doar o scorpie. Trebuie sa 
te intrebi daca merita sa iti 
bati capul sau sa fii implicata 
intr-o astfel de relatie, 
inainte ca anumite lucruri 
sa se inrautateasca sau sa se 
ajunga la situatii delicate.

MAJORITATEA C

Relatie solida. Sunteti 
prietene foarte bune, fiecare 
dintre voi este ca o plasa de 
siguranta pentru cealalta. 
Nu iti poti imagina ca ai 
putea fi rea cu prietena ta, 
ii pretuiesti onestitatea, stii 
cum sa o faci sa se simta bine 
si cum sa abordezi diversele 
situatii ce pot aparea, fie ca 
sunt bune sau rele.

MAJORITATEA D

A ta cu adevarat. La prima 
vedere ar parea ca tu esti 
cea toxica, sinceritatea ta 
poate fi cruda, ai putina 
rabdare pentru prietena 
si se pare tu consideri ca 
timpul tau este foarte pretios 
si prietenii tai nu merita 
asteptarea. Poate ca te 
simti foarte confortabila in 
aceasta relatie? Ai putea sa 
iti verifici atitudinea si sa te 
intrebi daca tu ai tolera un 
comportament ca al tau daca 
ar veni din partea prietenei?
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In mod cert, copiii sunt cei mai afectati atunci cand sunt expusi violentei domestice ca 
martori, fie ca aud, vad, fie ca este vorba de violenta fizica sau sexuala. Iar a vorbi cu ei 
intr-un mod care sa le ofere un anumit confort este esential, dialog care sa le explice si 
sa le ofere argumente realiste de intelegere a evenimentului.

Chiar de la nastere, un copil trebuie sa aiba confort, siguranta si securitate si pe masura 
ce ei se dezvolta emotional, social, cognitiv, temperamentul lor interactioneaza cu mediul 
inconjurator si ii face sa fie cine sunt, prin intermediul celor care le poarta de grija. Iar violenta 
domestica poate sa darame aceasta dezvoltare sigura si fluenta.

COPIII SI VIOLENTA DOMESTICA
MARTOR LA ABUZURI? PARINTE? SITUATII CUNOSCUTE?

INFORMEAZA-TE SI IA MASURILE DE RIGOARE!
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MARTOR LA ABUZ

Cand un copil aude parintii tipand unul la celalalt, devine necajit, se 
simte singur si nesigur. Cu fiecare grad de violenta din casa, nesiguranta 
si lipsa sigurantei de sine devin tot mai profunde, cercetarile indicand 
faptul ca, in cazul in care un copil nu dezvolta o siguranta a atasamentului, 
calea creierului devine concentrat pe amenintare, fara abilitatea de a se 
putea autoregla emotional si gestiona suferinta.

Efectele asupra unui copil supus violentei domestice, poate duce la 
tulburari de somn, dificultati de invatare, simptome precum ameteala 
sau intarzieri de dezvoltare.

UN LOC SIGUR

Este esential sa fii langa copil, astfel incat el sa poata experimenta 
siguranta, securitatea si stabilitatea, pentru a i se reduce frica si 
nesiguranta. Cel mai bun moment de a vorbi cu copii sau nepotii este 
imediat dupa episodul de violenta sau cat mai repede posibil. Copilul 
are nevoie sa experimenteze sentimentul de confort in timpul si dupa 
incidentul dureros de violenta din familie. Da-i copilului multa atentie 
si afectiune, mentine rutinele bune si discuta cu el planurile previzibile 
pentru siguranta! Daca stii de exemplu ca o anumita zi din saptamana 
este un moment critic al violentei casnice, creeaza un plan pentru ca el 
sa se simta in siguranta.

VORBIT

Angajeaza-te intodeauna in discutii sincere, doar ca trebuie sa 
tii cont de varsta copilului! Un copil mai mic, are nevoie de confort 
prin imbratisari, prin timp rezervat de joaca cu el; ofera-i impresia 
si siguranta ca totul este bine in lumea asta! Un bunic de exemplu, 
care este in afara acestor episoade violente, ii poate oferi unui copil o 
astfel de siguranta, o dovada palpabila ca undeva este un loc sigur. Daca 
copilul preverbal se simte nesigur si nu se poate exprima, parintele sau 
bunicul poate fi langa el, linistindu-l si jucandu-se cu el. Copiii care 
pot vorbi, pot fi incurajati sa isi exprime sentimentele, dar nu trebuie 
fortati! Incurajeaza, dar nu forta copilul sa vorbeasca despre gandurile 
si sentimentele sale! Rezuma-te la a le spune ca este un lucru bun ca ei 
sa vorbeasca si ca nimeni nu merita niciun act de violenta.

SUSTINERE PROFESIONALA

Orice violenta domestica repetitiva are nevoie de asistenta psihologica 
pentru copil, supravietuitorul si faptuitorul. Cand cauti un ajutor pentru 
copil, copilul si supravietuitorul trebuie sa aiba parte de suficienta 
siguranta si stabilitate pentru ca terapia sa fie eficienta. Copilul si 
familia trebuie sa inteleaga si sa integreze experientele domestice de 
violenta intr-un mod care sa le imbunatateasca valoarea de sine, iar 
schimbarile terapeutice sa aiba un real efect.
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A te descurca cu banii face parte din viata normala de adult, astfel ca 
este esential sa iti ajuti copii sa inteleaga anumite elemente de baza.

COPIII si BANII

3 IMPLICA-I IN DECIZIILE FINANCIARE!
Niciodata sa nu subestimezi 

obiceiurile proprii - rele sau bune - si 
efectul lor asupra comportamentului 
copiilor. Trebuie clarificat ca 
economisirea banilor este importanta 
si poate fi la fel de “atractiva” intocmai 
ca cheltuitul lor. Copiii trebuie invatati 
despre ambele situatii, doar ca atentie 
la a nu vorbi negativ despre bani si 
despre cele doua situatii! Ei trebuie 
sa inteleaga ca poti si sa economisesti 
si sa cheltui si totul sa fie foarte bine! 
Mai mult, poti implica copii in luarea 
unor decizii financiare din casa; puteti 
planifica o frumoasa zi in familie sau o 
iesire, stabiliti un buget si determinati-i 
sa va ajute cum sa-i cheltuiti.

1 AJUTA-I SA INCEAPA SA 
ECONOMISEASCA!

Unul dintre cele mai importante lucruri 
despre bani si despre viata in general 
este invatarea economisirii, un obicei 
pe care fiecare om ar trebui sa il invete 
cat mai devreme. O modalitate prin 
care-i poti invata pe copii sa inteleaga 
importanta economisirii banilor este 
aceea de a-i face sa se gandeasca la 
ceea ce isi doresc cu adevarat. Daca 
de exemplu, vor o anumita jucarie, 
ei trebuie invatati sa stranga bani; 
impreuna cu ei, elaboreaza un plan 
pentru a ajunge la suma dorita. Daca ei 
au un anumit buget saptamanal pentru 
a cheltui, sa puna deoparte jumatate din 
ei si peste cateva saptamani, conform 
calculelor, vor putea sa isi achizitioneze 
jucaria mult dorita. Ati putea chiar 
impreuna sa faceti un grafic care sa 
arate cat s-a strans pana in momentul 
prezent, pentru a avea o imagine 
vizuala a acestui plan.

2 AJUTA-TI COPILUL SA AIBA SIMTUL 
PRACTIC!

In timp ce ii inveti pe copii despre 
economisire si ca e un element esential 
pentru a te descurca in viata cu banii, 
a-i invata cum sa-i cheltuie inteligent 
este iarasi esential. Trebuie sa-ti inveti 
copiii sa faca cumparaturi la cel mai bun 
pret, sa reziste tentatiilor/impulsurilor 
de a cumpara pe moment. Si o buna 
modalitate de a-i invata acest lucru 
este sa le dai o suma de bani, sa le spui 
ce sa cumpere si sa gaseasca cea mai 
buna oferta/ cel mai bun pret. Iar daca 
isi cheltuie toti banii, fii ingaduitor ca 
parinte si lasa-l sa invete din propriile 
greseli!
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1 ANALIZEAZA CAT CONSUMI!
Anumiti analisti au ajuns la concluzia ca, in 
medie, utilizatorii de date mobile au la sfarsitul 
lunii aproximativ 5GB date ramase nefolosite. 
Este important de stiut acest lucru, deoarece, nu 
trebuie sa platesti mai mult decat este necesar, 
mai ales daca nu folosesti ceea ce platesti. Asa 
ca, mare atentie la volumul de date pe care il 
folosesti in medie pe luna, ia in calcul ca in 
anumite perioade poti folosi mai mult si redu din 
cheltuieli, atat cat este posibil!
2 IA IN CALCUL OPTIUNILE!
Daca esti aproape de sfarsitul contractului 
pe abonament la telefonia mobila si daca esti 
multumita de telefonul actual, poti reduce 
din cheltuieli, achizitionandu-ti o cartela fara 
obligatii contractuale. In acest fel, pe langa 
cheltuiala lunara cu abonamentul telefonului, 
esti “obligata” sa faci economie si la volumului de 
date folosit si sa stai mai putin pe mobil, pentru 
a nu depasi limita. In plus, o astfel de schimbare 
iti poate aduce putina ordine in privinta 
cheltuielilor.
3 FII PRICEPUTA!
Aminteste-ti de fiecare data, cand faci 
cumparaturi sa cauti pe mai multe site-uri! Daca 
vrei un nou telefon, asigura-te ca cunosti toate 
taxele incluse si toate aspectele unui eventual 
contract. Iar anumite site-uri a caror sarcina este 
aceea de a compara produsele, ofera de regula 
toate aceste informatii, asa ca, nu te grabi si 
analizeaza-ti din timp posibilitatile! Mai mult, 
fa-ti niste calcule pentru a vedea cum iesi mai 
bine cu banii:, fie ca te gandesti la abonament, fie 
la cartela SIM!

Vrei un nou 
telefon? 
Iata cum 
poti reduce 
costul!
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DA - Este important sa fii sincer ...

Este esential sa fii o persoana politicoasa si amabila 
in viata de zi cu zi, la fel ca si in situatiile in care primesti 
cadouri. Doar ca, daca de exemplu iti propui intr-o zi sa 

faci o curatenie mai mare in casa si 
dai peste lucruri de care nu ai nevoie 
si sunt primite cadouri, ce faci? Te-
ai bucurat cand le-ai primit pentru 
ca asa este frumos, dar daca incerci 
sa vezi partea practica si calculezi 
valoarea acelor obiecte de care tu nu ai 
nevoie si nu le folosesti, nu sunt banii 
respectivi pur si simplu aruncati? Nu 
este timpul pierdut si eforturile pentru 
achizitionarea lor, clipe irosite in zadar?

Un alt punct de vedere este acela 
ca, a accepta lucruri nedorite si a nu fi 
onest cu respectiva persoana care iti 
ofera cadouri nedorite, nu faci altceva 
decat sa incurajezi intr-o forma sau 
alta sa cumpere lucruri similare. Daca 
vei sti cum sa abordezi problema si cum 
sa explici intr-un mod in care sa nu 
supere si ai si o persoana intelegatoare 
in partea cealalta, nu ar trebuie sa fie 
o problema atat de mare. Incurajeaza 
de asemenea sa fie pastrate bonurile 
si tot ce este necesar pentru a putea 
schimba/ returna cadourile si a putea 
achizitiona ceva ce intr-adevar iti place.

In 2019 au fost returnate 143 
milioane cadouri nedorite de 

Craciun!

Bonurile si chitantele ar trebuie 
pastrate, pentru ca, in cazul in care 
ai cumparat un articol vestimentar 

si nu ai “nimerit” marimea, sa 
il poti ulterior schimba cu ce se 

potriveste.

Ar trebui sa recunosti
ca nu iti place un cadou?

NU - Este un gest de nerecunostinta si nepoliticos ...

Cand vine vorba de cadouri, se poate spune ca “Gestul 
conteaza” si cand cineva ofera un cadou cu siguranta este 
vorba de intentii bune. Respingerea unui cadou luat de 
cineva - si trebuie sa constientizam 
banii dati, timpul pierdut si intreaga 
agitatie pentru a gasi cadoul perfect - 
poate fi un gest nerecunoscator si nu 
frumos.

Pot exista situatii cumva ciudate in 
care cineva iti poate oferi un cadou in 
care a pus mult suflet si s-a implicat 
emotional, iar daca tu nu te bucuri si 
il respingi intr-un mod grosolan, poti 
sa dezamagesti foarte mult respectiva 
persoana. Si astfel de situatii pot veni 
din partea copiilor, care iti deseneaza 
ceva, care mesteresc un cadou, lucruri 
care inseamna enorm pentru ei; iar 
daca tu ca parinte le respingi cadourile 
intr-un mod brutal, nepoliticos - este 
un termen bland pentru acest gest al 
tau.

Fiecare dintre noi a primit cadouri 
care poate nu si le doreau .. . lucruri de 
care nu aveau nevoie sau chiar nu le 
placeau, dar poti face un minim efort 
in a aprecia efortul, banii cheltuiti si 
timpul alocat. Poate ca atat se pricepe 
respectiva persoana, poate ca doar in 
suma de bani s-a putut incadra, poate 
ca nu stie ca sa cumpere si pot exista 
multe astfel de circumstante. Trebuie doar sa apreciezi 
gestul, sa fii multumit si sa accepti cadoul cu inima si 
bratele deschise.

TU ce opinie ai?
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MARIANA, o femeie antreprenor care 
gestioneaza o afacere handmade in 
care ea este artistul, administratorul, 
consilierul. Face totul pentru ca afacerea 
ei sa infloreasca precum aranjamentele 
florale pe care le realizeaza.

Din pasiuni creative se pot naste 
afaceri profitabile. Drept dovada sta 
handmade-ul care, dintr-un hobby, 
a devenit o sursa de venit. In plus, 
aceasta este o meserie in care nu simte 
ca munceste, chiar daca sacrifica de 
multe ori zile si nopti intregi, in care iau 
nastere cu migala, creatii unicat.

text: MARIANA COLCERU
 foto: FAMOST

HANDMADE
W E D D I N G

cu Atelier Colceru

Am inceput banal! Nu a fost nevoie sa 
fac decat o floare si m-am indragostit pe 

loc de ele. Urmarind diverse tutoriale 
pe Youtube, dar din dorinta de a ma 

perfectiona si dezvolta un stil propriu, 
am inceput sa studiez florile naturale.
Nu am flori preferate, imi plac toate 

in egala masura. Imi place sa fac 
aranjamente care contin o gama cat mai 

variata de flori.
Imi place foarte mult sa lucrez 

aranjamente florale cat mai apropiate de 
natural, cu un iz romantic, diafan. Prefer 

culorile pastelate.

“
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Cel mai mult m-a atras faptul ca 
imi pot folosi creativitatea liber. 

Nu e un anumit tipar care trebuie 
respectat.

Nu am o anumita tehnica de lucru, 
f iecare floare e atat de diferita, la 
fel si procesul realizarii acesteia. 
Nu folosesc sabloane, petalele le 

decupez liber.

“
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Dif icil in acest domeniu este 
in primul rand preconceptia 

oamenilor. Desi este o piata intr-o 
mare crestere in ultima perioada 
inca e nevoie de multa munca de 
convingere sa le prezinti o alta 
alternativa la florile naturale.

Poti avea buchete de mireasa cu 
flori din hartie, lumanari de 

cununie sau botez, aranjamente 
pentru nunta, cam orice. Partea 

frumoasa la florile din hartie este 
ca nu se deterioreaza si te poti 

bucura de ele o viata. Cand eram 
mici, gaseam florile din hartie 

creponata sau florile din plastic 
pe la bunici. Poate de multe ori, 

florile din hartie ne duc cu gandul 
la acelea, asezate pe etajera si un 
pic prafuite. Acum gasim buchete 

care spun povesti, buchete de 
mireasa si alte minunatii.

Prin acest tip de produs, am 
incercat sa creez ceva diferit. 

Buchete de mireasa ce spun 
povesti, avand florile create din 

basme, povesti nemuritoare. 
Intotdeauna, am incercat sa aduc 

acel aspect deosebit, diferit, pe 
care unii oameni il cauta ...

“
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Vremurile sunt incerte, de aceea 
alegerile voastre sunt importante si sunt 
sigura ca aveti multe intrebari, temeri 
si nelamuriri. De aceea, vom incerca in 
acest articol sa va usuram deciziile.

Acum insa,exista “arhitectul” de vise.
Fie ca este vorba despre “Save 

the date” sau “Trash the Dress”, fie 
evenimentul in sine, mai mult ca 
oricand povestea momentelor este bine 
sa fie marcata. Cu resurse putine, fara 
neaparat multa recuzita, dar cu multa 
imaginatie, momentele voastre vor fi 
puse in scena.

Iata cele mai importante 10 sfaturi 
pentru o nunta in pandemie!

ALEGEREA LOCATIEI este cea mai importanta, cu atat mai mult in aceste conditii! 
Asigurati-va ca locatia pe care o alegeti are o gradina spatioasa si eventual acoperita. 
Astfel, veti putea primi mai multi invitati. Daca faceti nunta in timpul verii, grijile 
sunt mai putine. Daca insa aveti nunta primavara sau toamna, trebuie sa luati in calcul 
frigul. Asadar, in functie de perioada aleasa, ar fi ideal daca faceti petrecerea la exterior 
sa alegeti o tematica potrivita, pentru a oferi invitatilor posibilitatea de a-si alege tinuta 
conform cu temperatura.

Confortul oferit este un considerent important pentru reusita nuntii tale in pandemie! 
Un alt aspect de luat in calcul ar fi locatiile care sunt mai retrase si care ar oferi 
intimitate mai mare.

Daca totusi alegi ca locatie propria casa sau gradina, nu uita ca poti cu un minim de 
efort sa aduci ballroom-ul la tine acasa! Fie ca optezi pentru un cort, un alt spatiu sau 
gradina, decoratiunile si eleganta nu trebuie sa lipseasca!

In cazul in care numarul limita de invitati ne vor pune in dificultate, putem lua 
in considerare doua spatii care sa fie in aceeasi locatie. Astfel, tinerii intr-o parte a 
gradinii si seniorii in alt colt al gradinii. O situatie de compromis, dificila si ciudata ca 
mai toate lucrurile pe care le traim. In acelasi loc, dar totusi separat!

Scenografia de nunta cu Beatrice Lianda,
un concept nou, readaptat in pandemie 
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 ALEGEREA ROCHIEI DE MIREASA sau tinuta matrimoniala, este cu adevarat 
o provocare. In functie de tematica nuntii, locatiei si temperatura estimata la data 
evenimentului, vom opta pentru varianta ideala.

Daca vrem sa purtam o rochie de mireasa cu trena, evident este ideal sa fie cald 
pentru ca trena sa nu fie etalata prin noroi.

In cazul unei rochii sirena dar si printesa, ne asteptam la o locatie cu eleganta 
si rafinament. In cazul unei nunti pe plaja vom alege o rochie fluida, romantica, 
accesorizata cu o coronita de flori si incaltaminte fara toc. Mirele, poate avea o tinuta 
lejera, camasa si pantaloni in culoare alb, bej sau maro.

In cazul in care se doreste a fi o nunta mai nonconformista, mireasa poate opta pentru 
o tinuta tip costum pretios, accesorizat cu voaleta sau palarie, mirele o tinuta relaxata, 
dar sobra.  

Si costumul national sau elemente traditionale introduse in tinuta, pot fi luate in 
considerare! 

Desigur, pentru orice locatie potrivita in contextul pandemiei, este important sa 
alegem atat rochia de mireasa cat si tinuta mirelui in conformitate.

ALEGEREA BISERICII. Cele mai 
importante lucruri pe care le putem lua 
in considerare ar fi ca biserica sa fie 
spatioasa si luminoasa. Sa ne asiguram 
ca ni se da acordul de folosire a blit-
ului intrucat sunt biserici care nu permit 
acest lucru, din considerentul ca ar 
deteriora picturile.

In cazul in care nu se pot organiza 
evenimente interioare si aici ar fi ideal 
sa existe un foisor exterior sau sa poata 
fi amenajat un spatiu pentru cununia 
religioasa in curtea bisericii.

O alta optiune este organizarea 
cununiei religioase pe malul marii 
sau chiar in locatia stabilita pentru 
eveniment.

Vi se pare ciudat sa ai nevoie de un scenograf la nunta? Nimic mai adevarat! Desi traim intr-o tara in care consideram 
ca nu avem nevoie nici de un planning event, nici de un decorator profesionist sau multe altele, vom veni cu argumente 
pentru care scenografia de nunta, (cununie) dar chiar si alt tip de eveniment este necesara.
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ALEGEREA DECORULUI SI 
MOBILIERUL. Aceasta alegere o 
facem evident in functie de locatie, dar 
in primul rand tinand cont de faptul ca 
poti crea povestea dorita. Cu atat mai 
mult in pandemie cu multe restrictii, 
trebuie sa punem accent mai mult decat 
de obicei pe decoratiuni si crearea unei 
povesti care sa reziste in timp. Chiar si 
in doi sau doar cu nasii si rudele foarte 
apropiate, marcarea momentului face 
parte din povestea completa. Daca 
vrei sa iti creezi un simplu ballroom la 
tine acasa, poti transforma intr-un mod 
inedit gradina, garajul sau livingul.

De la mobilierul ales, decoratiuni 
si elemente, in functie de locatie si 
tematica, potrivit unui studiu realizat 
de noi, sansa ca reusita realizarii 
evenimentului in particular sa fie la fel 
de mare ca intr-o locatie. Rustic, elegant 
sau traditional? Indiferent de alegerea 
facuta este important sa fie in armonie 
cu tot evenimentul.

ALEGEREA ELEMENTELOR DE POVESTE
Orice element care poate fi luat in considerare in cazul in care restrictiile nu se 

relaxeaza, este de bun augur.
Limuzina este unul dintre elementele care pot ajuta ca povestea sa prinda contur. 

Chiar si in doi, plus fotograf si asistent, o plimbare cu limuzina va fi permisa. La fel si 
o caleasca, poate fi un element important. O plimbare cu vaporul in cazul unor locatii 
cu deschidere la lac, de asemenea pot spori la reusita evenimentului vostru.

ALEGEREA MENIULUI SI TORTUL
Trebuie in primul rand, datorita similaritatii cu alte servicii, sa alegeti personalizare 

proprie. Astfel, veti putea in functie de gusturile invitatilor vostri sa aveti un meniu 
inedit. Gusturile sunt impartite, asadar trebuie sa fie una dintre cele mai importante 
lucruri pe care le luam in seama. Meniul va fi realizat in functie de locul de desfasurare. 
Spre exemplu, la o gradina la malul marii, meniul va contine mai mult peste si fructe 
de mare.

ALEGEREA MAKE-UP ARTISTULUI SI HAIRSTYLISTULUI
Cel mai important este faptul ca increderea in sine este construita de toti profesionistii 

care isi pun maiestria la incercare! Un eveniment atat de important necesita implicare. 
Asigura-te ca are recomandari bune si in cazul in care nu ai, alege sa faceti o proba! In 
cea mai importanta zi din viata ta, felul in care arati si te simti, iti va oferi toata ziua 
motivatia de a fi fericita.

ALEGEREA COREGRAFIEI DE NUNTA este strans legata de locatie, tinuta, dar si de tematica aleasa. Melodia este si ea 
importanta, insa trebuie in contextul in care se incadreaza in perfecta armonie cu toate celelalte considerente sa fie potrivita.
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Multumim pentru sustinere si contributia la articol:
Mihaela si Ciprian, Ecaterina Ceban Mua Hairstyle, Fotograf 

Liviu Suciu, Fotograf Catalin Andrei, Beatrice Atelier de 
Scenografie, Make-up artist Mirela Calota, Fotograf Marin 
Dumitru, Beatrice Lianda Design, Hairstylist Arvu Dana, Fabrica 
de zane, Limuzine Bulgaru, modelelor si colaboratorilor.

ALEGEREA LUNII DE MIERE IN PANDEMIE 
Riscul de a opta pentru o luna de miere in afara tarii ii noastre devine tot mai incerta. 

Din pacate, nu avem siguranta ca vom avea o calatorie fara peripetii. De aceea, putem 
opta pentru locatii la o cabana la munte unde in doi ar fi ideal sau un apartament cu 
vedere spre mare. Totusi, daca optam pentru plecari externe, trebuie sa ne asiguram de 
toate detaliile necesare pentru plecare, cerintele, actele sau conditiile pe care trebuie 
sa le respectam. Ideal este sa va asigurati din timp, ca va veti putea recupera banii pe 
avion sau cazare. Un factor important de stiut este ca inainte de a lua decizii, sa studiem 
legislatia in vigoare a tarii respective si sa evaluam corect situatia.

Cu multe griji, sperante si vise, incredere si nerabdare, raspunsul dumneavoastra 
pentru o minunata poveste matrimoniala astfel incat sa aveti rezultate pentru o cununie 
sau nunta de vis chiar cu numar limitat, povestea voastra devine scopul nostru de a 
demonstra ca totul este posibil. In 2, 10, 50 sau un alai intreg, povestile scrise impreuna 
cu profesionistii in domeniu, raman exemplu pentru creativitate.

 ALEGEREA FOTOGRAFULUI SI 
SCENOGRAFULUI DE NUNTA

Arhitectul de vise te scapa de o multime 
de griji. In primul rand, datorita faptului 
ca se adapteaza la locul de desfasurare, 
recuzita si in functie de personalitatea 
MIRILOR, gaseste cele mai optime 
modalitati de evidentiere a momentului. 
Nu multi fotografi au imaginatie bogata, 
dar asta nu inseamna ca sunt mai putin 
talentati! Insa fotograful ca profesionist 
are indatorirea de a sustine un serviciu 
de calitate si de a surprinde momente. 
Insa creativitatea si imaginatia ii revine 
scenografului de nunta, care mai mult 
ca oricand in aceasta perioada are 
indatorirea nu numai de a fi asistentul 
fotografului, ci de a sustine un act 
artistic dedicat mirilor. De la concept 
la emotii, de la momente la sentimente, 
arhitectul de vise in speta scenograful de 
nunta este un concept modern ce prinde 
avant in randul mirilor care pe langa 
coregraful ales isi doresc o poveste bine 
pusa la punct apeland la echipe cu un 
astfel de serviciu. Anul trecut si anul 
acesta, cu atat mai mult s-a dorit crearea 
unor povesti frumoase, iar mirii s-au 
intrecut in dorinte.
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SALVAREA MODERNA A SISTEMULUI MONDIAL DE SANATATE

CCand vine vorba de a face o programare la medic, pe multi ne ia deja cu durere la stomac. Anxietatea 
creste de indata ce apelam numarul cabinetului, pentru ca stim ca vom primi o programare mult mai 
tarziu decat ne asteptam. In sala de asteptare stam cu nervii intinsi la maxim, uitandu-ne la ceas si 
observand ca a trecut deja o ora intreaga peste timpul stabilit si nu am fost primiti. Ca medic, va 
asigur ca situatia este neplacuta nu numai pentru pacienti, cat si pentru doctori. Vestea buna e ca 
salvarea este la orizont: t e l e m e d i c i n a .

TELEMEDICINA
t e x t  :  D r .  L a u r a  G o t z
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Beneficiile pentru tine, ca pacient:

 programarea se realizeaza de obicei automat printr-un calendar online; poti 
vedea exact ce ora este libera la un anumit doctor, sau cauti un specialist care are 
vreme cand esti si tu disponibil (seara, in weekend)
 nu trebuie sa te deplasezi; discuti cu medicul de pe canapeaua din sufragerie;
 nu trebuie sa astepti mult pana sa intri la programare; de obicei exista diferente 
de doar 5 sau 10 minute;
 nu iei contact cu alti pacienti in sala de asteptare, de unde ai sanse sa primesti 
“cadou” vreo boala infectioasa;
 poti primi o programare in doar cateva ore, ca sa ti se raspunda la intrebarile care 
te nelinistesc;
 daca problema ta necesita un control in cabinet, primesti mai repede o programare, 
pentru ca medicul stie deja de tine;

Daca o luam mot-a-mot, este 
medicina prin “televizor” . Contactul 
medic-pacient se realizeaza de la 
distanta, prin telefon sau video. Astfel 
medicii pot trata pacienti din alte orase, 
tari, continente. Telemedicina exista 
de zeci de ani, iar acum ia amploare 
datorita digitalizarii, spre usurarea 
proceselor din sistemul medical.

Ce este telemedicina?



168  www.famost.ro  februarie 2021

S a n a t a t e 

Personal, practic telemedicina de peste 10 ani, incepand ca studenta pe un forum medical, unde raspundeam in scris la intrebarile 
femeilor cu privire la sanatatea femeii. De peste 3 ani fac si consultatii video, prin care am ajutat peste 10.000 de femei in Romania 
(www.drlaurastirbu.com). De anul trecut mi-am extins activitatea international si vad zilnic avantajele unei astfel de activitati. 
Primesc saptamanal poze cu bebelusi de la pacientele sfatuite online, mesaje de la femei care anunta bucuroase ca in sfarsit au 
ramas gravide in urma tratamentelor recomandate, s.a. Cine zice ca, ca sa fii medic, trebuie sa fii in spital? Atat timp cat imi ajut 
pacientele, nu le intereseaza nici pe ele in ce tara ma aflu!

Beneficiile pentru medic:

 nu necesita prezenta fizica in cabinet, si totusi poti online sa interpretezi analize, sa 
trimiti retete si alte documente medicale;
 faci un triaj optim pentru pacientii pe care doresti sa ii vezi in cabinet, pentru 
investigatii suplimentare; deasemenea se reduce considerabil numarul pacientilor 
care se prezinta la spital, usurand activitatea personalului de la UPU, care se pot 
concentra mai bine pe cazuri cu adevarat grave;
 isi usurezi programul de munca; de exemplu, o zi la cabinet, o zi acasa in fata 
laptopului;
 ai pacienti mai putin frustrati, pentru ca nu trebuie sa astepte mult sa discute cu 
tine, odata ce au facut programarea; 
 majoritatea prezentarilor la medic NU necesita o examinare complexa, deci se 
evita multe vizite in cabinet, care este un business scump de intretinut; calculam 
simplu: 8 ore de telemedicina, un doctor si un laptop, sau 8 ore la cabinet, unde se 
plateste chiria, aparatura in leasing, asistenta, persoana care face curatenie, si asa 
mai departe); 
 posibilitatea de office-sharing; asta planuiesc eu cu prietena mea; ne luam un 
cabinet pentru un medic, dar lucram doi, pentru ca atunci cand ea e in cabinet, eu 
fac telemedicina de acasa, si invers; ne impartim locatia cum dorim, eventual putem 
avea si un al treilea medic partener cu care sa impartim costurile intretinerii unui astfel 
de spatiu de lucru;

Dezavantaje

 unii medici de familie/ginecologi/etc. 
nu ofera servicii de telemedicina, asa 
ca daca pacientul vrea o programare, 
ajunge sa discute cu un medic nou, care 
nu are timp sa treaca prin toata istoria 
medicala si poate, din necunostinta 
de cauza, sa ofere tratamente gresite; 
astfel, telemedicina cu doctor aleatoriu 
nu este recomandata pacientilor cu 
multe boli; 
 desi pe unele platforme se pot 
trimite poze cu anumite leziuni (de 
exemplu leziuni dermatologice) , pentru 
alte diagnostice trebuie neaparat 
investigatii suplimentare; 
 in caz de urgente, telemedicina este 
contraindicata;

Concluzii:

- telemedicina este solutia pentru cabinetele si spitalele 
arhipline cu pacienti care nu necesita obligatoriu ingrijiri 
medicale speciale (in functie de specialitate, peste 50% dintre 
pacienti pot fi tratati la distanta);
- telemedicina este o alternativa comfortabila pentru pacient 
(si eventual doctor), discutia realizandu-se practic de “acasa”;
- telemedicina nu inlocuieste in toate cazuri vizita la cabinet/
spital;

Daca nu ati incercat deja serviciile de telemedicina, va incurajez sa o faceti!

S A N A T A T E ! 



169  www.famost.ro  februarie 2021

adevarurI 

despre 

terapIa 

prIn vorbIt

1 Terapia este pentru orice, oricand si ea poate sa-
ti imbunatateasca viata facandu-te sa intelegi de 
ce anume se repeta anumite situatii si tipare. Si nu 
este necesar sa fii intr-o anumita criza, cum de fapt 
se afla majoritatea celor care apeleaza la aceasta 
forma de terapie.
2 Pandemia a schimbat multe, ducand pana si 
anumite terapii in mediul online. Partea buna este 
ca, conform studiilor, pacientii sunt satisfacuti la fel 
ca intalnirea fizica la terapeut.
3 Incearca sa fii sigura ca in timpul unui apel video 
esti vizibila si nu exista nicio intrerupere! Limbajul 
corpului, expresiile faciale, intonatia vocala, ii ofera 
terapeutului informatii importante despre problema 
ta, ajutandu-l sa o identifice si sa ofere un diagnostic 
corect.
4 Costurile unei astfel de terapii pot depinde de 
regiune, serviciu, de cand poate practici aceasta 
modalitate de terapie, sau poate chiar si in functie 
de venitul tau.
5 Anumte retineri, o educatie precara sau alte motive, 
ii impiedica pe cei ce au nevoie sa caute ajutor. Un 
studiu din  2016 realizat de centre for addiction 
and Mental health a constatat ca printre cei care 
au experimentat anxietate sau depresie, 40% au 
simtit rusine in a cauta ajutor specializat. 
6 Exista peste 5 de tipuri de psihoterapie, iar 
psihoterapia cognitiv comportamentala este foarte 
recomandata pentru anxietate usoara pana la 
moderata si depresie.
7 Alte tipuri de terapii frecvente includ training-
ul, care te orienteza catre un scop specific, spre 

performanta si terapia psihodinamica, in care 
vorbesti despre trecutul tau, visele si fanteziile tale, 
pentru a descoperi modele de gandire, care sa iti 
ghideze comportamentul.
8 Pentru a gasi un bun terapeut, cea mai buna 
metoda este din gura in gura. Apoi ai la dispozitie 
mediul online si recenziile, doar ca aici trebuie mare 
atentie, la fel ca si in cazul celor ce ofera prima 
sedinta gratuit, tocmai pentru a te atrage ca client. 
Bineinteles ca poate fi un bun specialist, dar este 
preferabil sa ramai circumspect pana la proba 
contrarie.
9 Exista anumite platforme digitale care functioneaza 
bine si cu doar o simpla aplicatie pe telefon, te poti 
conecta cu diversi terapeuti. Numarul inscrierilor pe 
astfel de platforme s-a dublat de cand a inceput 
pandemia.
10 Poti avea cateva incercari pana cand iti gasesti 
terapeutul potrivit. Nu trebuie ca de prima data sa 
gasesti persoana potrivita, iar daca nu exista chimie 
intre voi si simti ca nu este ce ai nevoie, opreste 
aceasta relatie si cauta alt specialist!
11 Nu trebuie sa ai asteptari de la terapeut ca acesta 
sa iti zica ce ai de facut! Astfel de terapii sunt pentru 
a ajuta oamenii sa se cunoasca mai bine pe ei insisi, 
pentru a lua deciziile potrivite.
12 Daca crezi ca trebuie sa ai un scop in momentul in 
care mergi la terapeut, te inseli! Acesta are rolul de a 
aduna la un loc toate problemele care te framanta si 
a te face sa le intelegi; iar daca terapia iti face bine, 
inseamna ca esti la locul potrivit!
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Stresul blocajului creat de pandemie a creat in cazul unor 
persoane anumite tulburari de alimentatie si principala 

problema acum este aceea de a reintra in normalitate. Ce ar 
trebui luat in calcul?

In primul rand, daca ai identificat o astfel de problema si 
faptul ca stresul a declansat tulburarea, trebuie sa te feliciti 
pentru aceasta. Identificarea declansatorilor unei astfel de 
tulburari, reprezinta primul pas pentru a relua controlul si 
a merge mai departe. Aceasta pandemie a adus in viata 
noastra un alt mod de a trai, neanticipat si nedorit de nimeni. 
A trebuit impreuna sa gasim modalitati pentru a solutiona o 
astfel de situatie care a patruns si a introdus incertitudini in 
toate aspectele vietii noastre. Iar cei care s-au luptat cu astfel 
de tulburari de alimentatie in trecut reusind sa treaca peste 
aceasta situatie, au cazut poate prada din 
nou sau avut dificultati in a se mentine la 
limita. Ce ar trebui sa faci daca te afli in 
una din situatiile mentionate?

1 In ciuda greutatii pe care o resimti la 
inceput, incearca sa mananci regulat 

fara a-ti restrange consumul de alimente! 
A manca adecvat mesele zilnice pentru 
a te simti satisfacuta asa cum te-ai 
obisnuit, va reduce orice presiune extra. 
Iar integrarea unei anumite structuri zilnice 
creeaza o anumita incredere, inlaturand 
ideea sau nevoia de a te gandi prea mult 
la mancare.

2 Umple-ti timpul dintre mese si gustari 
cu treburi si activitati semnificative! 

Mesele si gustarile diverse sunt bune pentru asigurarea unei 
structuri zilnice, dar, intercalandu-le cu activitati serioase si 
importante, iti este distrasa atentia de la mancare. Stresul 
este un factor declansator pentru tulburarea ta alimentara, de 
aceea trebuie sa iei in calcul anumite exercitii tip grounding 
- exercitii de respiratie sau meditatie pentru a-ti echilibra 
sistemul nervos. De asemenea, trebuie sa iti dezvolti un sistem 
propriu de solutii, unelte, modalitati pentru a-ti ajuta mentalul, 
fie ca vorbim de cititul unei carti usoare, o plimbare sau a sta 
de vorba cu un prieten.

3 Solicita ajutorul unei persoane dragi, astfel incat sa nu iti 
fie foarte greu! Exista intr-adevar acel sentiment de rusine 

mai ales in cazul unei tulburari de alimentatie, ceea ce ii poate 
tine pe cei afectati intr-o anumita izolare. Daca este posibil, 

obtine sprijinului unui prieten, al unui 
membru de familie, al medicului terapeut 
pentru a face fata acestei situatii; ei te 
pot de asemenea ajuta sa nu cazi prada 
tentatiilor si pot fi acel factor motivant care 
sa te ajute sa treci peste asta.

4 Daca ceva nu merge asa cum ti-ai dorit, 
nu inseamna ca trebuie abandonata 

aceasta lupta! A avea o noua structura, 
un nou mod de organizare, nu este un lucru 
usor de acceptat si poate dura zile pana 
cand te adaptezi! Nu trebuie sub nicio 
forma sa gandesti sa abandonezi astazi, 
pentru a o lua maine de la capat! Ceva 
nu a mers bine, continua cu urmatoarea 
etapa asa cum este planificat, un nou pas 
fiind o noua oportunitate de a lucra spre 
recuperare!

Te-ai simtit stresat anul trecut 
si ai vrea sa uiti ... poate tot. 
La prima vedere poate fi ok, 
dar un sondaj a aratat ca cei 
care fac un bilant al emotiilor, 
fie ca este vorba de tristete, 
singuratate, frica, pentru ca apoi 
sa le recunoasca si sa vorbeasca 
despre ele cu cineva de incredere 
(prieten, terapeut), au parte de 
niveluri de stres mult mai scazute 
comparativ cu cei care nu fac 
nimic. Si ca regula, a fi mai 
constient de sentimentele tale 
in loc sa le blochezi sau ignori, 
reprezinta cheia pentru o viata 
mai calma si mai multumitoare.

TULBURARE de ALIMENTATIE
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Indiferent ce produse folosesti, 
sanatatea si frumusetea pielii 
pleaca din interior, mai precis, de 
la alimentatie.

a l i m e n t a t i e

BEAUTY

DINTRE FEMEI 

AU UN NIVEL 

SCAZUT AL 

SELENIULUI, 

UN NUTRIENT 

ESENTIAL 

PENTRU O PIELE 

SI UN PAR DE 

CALITATE.

IMBUNATATESTE-TI DIGESTIA!

Cand lucrurile nu functioneaza cum 
trebuie in interior, acest lucru se reflecta 
in modul in care arati si te simti. Refluxul 
acid este un simptom digestiv neplacut, 
determinandu-i pe oameni sa creada ca 
au prea mult acid gastric. In mod frecvent, 
acidul gastric se afla in locul gresit, cauzat 
de mancaruri si bauturi care irita valva 
esofagiana, permitandu-i acidului sa urce 
mai mult decat trebuie. De regula, avem 
o cantitate suficienta de acid gastric in 
stomac, iar acneea, petele rosii de pe piele, 
unghiile crapate, sunt semne ale un acid 
gastric scazut. 

Alimentele picante, ceapa cruda, cafeaua, 
alcoolul cresc aciditatea, de aceea trebuiesc 

evitate daca te confrunti cu o aciditate 
crescuta. Ficatul este esential pentru digestie 
si in plus, are si rolul principal in detoxifiere, 
actionand ca un cos de gunoi. Mai rau este 
faptul ca el poate deveni suprasolicitat si 
atunci, acest lucru se rasfrange in oboseala, 
intr-un aspect al pielii plictisitor, cearcane 
sub ochi.

Microbiomul intestinal este vital pentru 
gestionarea afectiunilor inflamatorii, in 
special eczeme. Incearca sa consumi curcuma, 
vinete, kale, ideale la inceputul mesei pentru 
stimularea productiei bilei, esentiala pentru 
procesul digestiv. Este ajutata de asemenea 
absorbtia nutrientilor cheie cum ar fi fierul 
si vitamina B12. Thisilyn Milk Thistle 
Capsules sustine sanatatea ficatului.

46%
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BIOTINA

Aceasta este vitamina frumusetii, 
partea a familiei de vitamine B si este 
sinonim cu piele, par si unghii minunate. 
Biotina functioneaza ca un factor 
esential care lucreaza cu patru enzime 
cheie, necesare pentru metabolismul 
proteinelor, grasimilor si carbohidratilor, 
precum si cresterea celulelor.

Biotina se gaseste abundent in drojdia 
de bere, ficat, soia, cereale integrale, 
orez brun, mazare, cereale integrale.

SUSTINE-TI COLAGENUL!

Colagenul reprezinta matricea pielii 
tale, productia acestuia incepand sa 
scada dupa varsta de 30 de ani, de aceea 
parul cade, isi pierde din volum, iar pielea 
capata riduri. Poti creste productia de 
colagen prin consumul carnii de vita, 
pui, peste, precum si leguminoase, soia, 
lactate, nuci. Acest lucru incurajeaza si 
productia colageului, dar si a keratinei, 
benefica in special pentru par. Vitamina 
C ajuta la constructia blocurilor de 
colagen si o poti gasi in cirese, ardei 
rosu, citrice, spanac, kiwi.

NaturesPlus Collagen Peptides 
contine 6 tipuri diferite de molecule 
de colagen pentru o absorbtie optima; 
Altrient Vitamin C asigura absorbtie 
maxima, spre deosebire de pulberi.

CRESTE-TI CANTITATEA DE 
MINERALE!

Lipsa fierului are legatura cu caderea 
parului. Seleniul este de asemenea 
un puternic antioxidant care previne 
daunele produse de radicalii liberi care 
ataca parul, unghiile, pielea. Este vital 
pentru hormonii tiroidieni, astfel ca, 
niveluri scazute pot duce la o stare 
proasta a calitatii parului, ceea ce se 
reflecta in caderea lui. Un alt mineral 
important pentru frumusete este zicul, 
el fiind responsabil pentru cele peste 
200 de reactii enzimatice din corp. 
Cantitati scazute de zinc, vor duce la 
probleme ale pielii, pierderea parului si 
deteriorarea calitatii unghiilor.

Ultra Women’s Energy Wholefood 
Plus contine fructe si legume, alaturi de 
alge, pentru un sprijin total al sanatatii.

DINTRE FEMEILE DE PESTE 
65 DE ANI, AU PARTE DE 

SUBTIEREA FIRELOR DE PAR SI 
CADEREA PARULUI. ACEASTA 
SE POATE DATORA ALOPECIEI 

ANDROGENETICE, DEFICIENTELOR 
NUTRITIVE - IN MOD NORMAL FIER 

SI BIOTINA SAU TULBURARILOR 
ENDOCRINE.

50%

DORMI LINISTITA!

Daca reusesti sa ai un somn de calitate 
cuprins intre 7 si 9 ore pe noapte, acest 
lucru te ajuta foarte mult in privinta 
nevoilor tale de frumusete. O calitate 
precara a somnului face parul sa para 
subtire, unghiile predispuse la uscaciune 
si despicare. Corpul are nevoie de timp 
pentru a se odihni si a repara orice 
probleme cauzate de actiunea radicalilor 
liberi apartinand toxinelor din mediu si 
alimentatiei slabe.

Daca ai o problema cu somnul, 
incearca un remediu natural pe baza 
de plante, o combinatie intre valeriana 
si floarea pasiunii; Bonuit Sleep Aid 
le are pe ambele si este folosit pentru 
tulburari ale somnului.

THISILYN 
MILK 

THISTLE 
CAPSULES

NATURESPLUS 
COLLAGEN 

PEPTIDES 

ALTRIENT 
VITAMIN C 

ULTRA 
WOMEN’S 

ENERGY 
WHOLEFOOD 

PLUS

BONUIT 
SLEEP AID
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CAND VINE 
VORBA DE 

ABILITATEA 
CORPULUI DE A 

LUPTA IMPOTRIVA 
GERMENILOR, 

OBICEIURILE 
PERSONALE 
CONTEAZA 

FOARTE 
MULT. IATA IN 
CONTINUARE 
CUM ITI POTI 

OPTIMIZA 
SISTEMUL 

IMUNITAR PENTRU 
UN INTREG AN!

a intelege cum functioneaza 
sistemul imunitar, reprezinta 

primul pas in a-l ajuta sa isi 
indeplineasca functiile. Acest lucru 
este foarte important, dar si mai 
important este in aceasta perioada 
cand racelile, gripa si existenta 
Covid-19 reprezinta adevarate 
amenintari, iar alegerile zilnice din 
viata ta au un impact esential in 
modul in care functioneaza sistemul 
imunitar. Intr-un mod intrigant, 
multe dintre aceste decizii vor juca un 
rol in sanatatea noastra chiar si peste 
zeci de ani!

Sistemul nostru imunitar este o 
retea complexa formata din timus, 
splina, ganglioni limfatici, maduva 
osoasa, celule albe din sange, 
anticorpi, piele. Misiunea intregii 
retele este sa te apere de infectii, 
sa combata bolile, sa te ajute sa te 
vindeci de boli si rani, dar, daca 
sistemul imunitar este slabit, esti mai 

vulnerabil bolilor si afectiunilor, mai 
putin capabil sa lupti impotriva lor cu 
toate armele.

Pe de alta parte, cu siguranta ai 
intalnit multe persoane avand parca 
mereu cate o problema de sanatate, 
poate si o banala raceala, iar altii nu au 
nimic, chiar daca intra in contact cu 
tot felul de persoane, ce au probleme 
de sanatate. Iar acesta este inca un 
mister, oamenii de stiinta inca lucrand 
pentru a intelege toti factorii, dar se 
stie ca exista o anumita baza genetica a 
nivelului sensibilitatii cuiva la infectii.

Varsta isi spune si ea cuvantul: 
cu trecerea anilor, sistemul nostru 
imunitar produce mai putine 
limfocite - globule albe din sange, 
care lupta impotriva bacteriilor, 
virusilor, celulelor canceroase. 
Acestea devin mai putin eficiente 
pe masura imbatranirii. Conteaza 
de asemenea igiena si calitatea 
propriului microbiom.

 CEA MAI BUNA APARARE
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Ai crede ca a avea un raspuns imun 
plin de energie este echivalentul unei 
supraputeri, dar in realitate nu este 
asa. Daca sistemul imunitar este prea 
puternic si faci exces de zel, iti poate 
afecta corpul. In mod particular, in 
privinta Covid-19, anumite sisteme 
imunitare reactioneaza excesiv, pentru 
ca nu intelege si creeaza o furtuna de 
citokine. Iar aceasta furtuna este un 
raspuns imun sever care determina 
eliberarea acestor citokine, proteine 
care pot dauna altor celule si tesuturi 
prea repede, ducand la boli severe si 
chiar decese.

Un sistem imunitar hiperactiv 
contribuie la dezvoltarea unor 
boli autoimune precum poliartrita 
reumatoida, lupus, diabet de tip 1. 
Cu aceste boli, corpul se auto ataca. 
Cercetatorii incearca sa isi dea seama 
de ce se intampla aceste lucruri si 
pe langa influenta genetica, din 
nefericire, femeile sunt predispuse 
de patru ori mai mult sa dezvolte 
o tulburare autoimuna. Factorii de 
mediu precum poluarea pot creste 
astfel de riscuri, iar eventualii 
pacienti ar trebui sa inteleaga ca, de 
multe ori, nu este vina lor pentru 
aceste tulburari autoimune. Daca ai 
o astfel de boala, sistemul imunitar 
este foarte ocupat sa lupte impotriva 
propriului corp pentru a fi mult mai 
susceptibil infectiilor exterioare. Din 
acest motiv este esential sa iei masuri 
pentru a sprijini starea generala de 
sanatate.

Majoritatea sfaturilor pe care le 
auzim privitoare la imunitate este 
despre cresterea sistemului imunitar, 
dar in adevar, noi trebuie sa ajutam 
la echilibrarea sistemului imunitar. 
Tu trebuie sa ai un raspuns imunitar 
suficient de bun pentru a raspunde 
impotriva invadatorilor, dar nu atat 
de mult incat citokinele si alte forme 
de raspuns imune sa iti faca rau.

Singurul impuls pe care ar trebui 
sa-l urmaresti este cel din vaccinari 
care introduce in corp o cantitate doar 
suficienta pentru a determina sistemul 
imunitar sa creeze anticorpi  pentru a 
lupta impotriva bolii. Si chiar daca nu 
devii 100% imun, corpul poate lupta 
mai eficient si se poate imbolnavi 
mai putin (de exemplu, daca faci 
un vaccin antigripal impotriva unei 
tulpini si tu intri in contact cu alta 
tulpina). De aceea este important sa 
fii la zi cu toate vaccinurile, chiar si 
in privinta atat contestatului vaccin 
Covid-19 si al altora atunci cand 
devin disponibile.

Cunoastem ca alimentatia are 
un impact asupra sistemului 
imunitar, existand o lunga lista de 
micronutrienti care ajuta, la fel ca 
vitamina C si vitaminele B, acidul 
folic, seleniul, zincul, ce le poti lua 
din fructe, legume si cereale integrale. 
Daca esti adepta pro suplimente, 
indicate sunt multivitaminele! Zincul 
si vitamina C sunt recunoscute ca 
reduc perioada in care esti racita, 
vitamina D regleaza raspunsul imun 

si se crede ca acesta ar fi motivul 
pentru care multi au cazut prada 
usoara Covid-19. Daca nu iti petreci 
destul timp afara sau pur si simplu ai 
deficiente de vitamina D, ia in calcul 
sa suplimentezi, dar consulta-te cu 
medicul inainte.

A pastra stresul in echilibru este 
iarasi un lucru foarte important, putin 
stres imbunatatind functia imunitara; 
corpul se simte amenintat si creste 
numarul anticorpilor temporar 
pentru a compensa. Doar ca stresul 
cronic duce la scaderea nivelului de 
anticorpi si slabeste rezista in cazul 
infectiilor.

Partea buna este ca avem multe 
obiceiuri care linistesc nivelul 
stresului si ii da functiei imune un 
aspect pozitiv. A face miscare 30 
de minute zilnic, imbunatateste 
activitatea in celulele albe din sange 
ce cauta bacteriile si virusii; este de 
asemenea usurata inflamatia care are 
legatura cu bolile pe termen scurt.

Cand iti doresti sa te relaxezi, 
poate fi tentant sa bei ceva alcool, dar 
trebuie sa ramai la un singur pahar; 
excesul de alcool slabeste imunitatea. 
Culcatul la ore decente iti scade riscul 
de a te imbolnavi cand esti expus unui 
virus si iti este afectata si perioada de 
recuperare. Studiile au aratat ca a te 
odihni dupa ce ai facut un vaccin, le 
face mai eficiente. De asemenea, daca 
esti odihnit, celulele T responsabile 
pentru uciderea virusilor si celulelor 
canceroase, isi fac treaba mai eficient.

MAJORITATEA 
SFATURILOR PE CARE LE 
AUZIM PRIVITOARE LA 

IMUNITATE ESTE DESPRE 
CRESTEREA SISTEMULUI 

IMUNITAR, DAR IN 
ADEVAR, NOI TREBUIE SA 
AJUTAM LA ECHILIBRAREA 

SISTEMULUI IMUNITAR.
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DESPRE OASE

Cum ne este afectat sistemul osos in timpul vietii si cum
putem avea grija de el printr-un stil de viata constient si echilibrat.
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f oarte multe persoane din lume (in special femei) au 
osteoporoza, afectiune asociata frecvent cu intrarea 
femeii in menopauza. Tesutul tau osos este in mod 

constant schimbat si reformat, proces care implica doua 
tipuri de celule: osteoclastele, care elimina osul vechi, fragil si 
osteoblastele, care formeaza noul os. Pe masura ce anii trec, 
aceasta reinnoire osoasa devine mai putin eficienta, oasele 
devin mai subtiri, fragile, sfaramicioase. Dar necunoscuta este 
urmatoarea: cum reuseste menopauza sa creasca riscul de a 
dezvolta osteoporoza si de a avea oase cu densitate scazuta?

In mare parte, totul vine de la hormoni si anume estrogen 
si progesteron, care regleaza ciclul lunar. Acestia au un impact 
major in mentinerea oaselor puternice si sanatoase. Estrogenul 
stimuleaza celulele osoase ale osteoclastului pentru eliminarea 
sarcinilor vechi ale oaselor si progesteronul insarcineaza 
osteoblastele sa construiasca un nou os. Impreuna, acesti doi 
hormoni, ajuta la supravegherea sanatatii oaselor in anii fertili. 
Cu toate acestea, in perioada spre menopauza, nivelurile de 
estrogen si progesteron incep sa scada si dupa menopauza - 
clasificata la 12 luni dupa ultima ta perioada, nivelurile celor doi 
hormoni fiind foarte scazute. Acest lucru face ca femeile aflate 
in perioada post menopauza sa dezvolte un risc crescut de a avea 
o densitate scazuta a oaselor si de a fi predispuse fracturilor.

EFORT de ECHIPA

Fiecare dintre noi a auzit si cunoaste importanta calciului 
pentru oase, doar ca acest mineral nu functioneaza singur. 
Construirea unui nou os si mentinerea sanatatii oaselor este o 
munca si un efort de echipa, care implica colagen, magneziu, 
zinc, bor, siliciu, fosfor, urme de minerale, vitaminele C, D si K. 
Vitamina C si siliciul ajuta la construirea si mentinerea retelei 
de colagen unde sunt depozitate mineralele. Vitamina D si K 
ajuta la absorbtia calciului in intestin si la reglarea nivelului 
calciului din fluxul sanguin. Magneziul lucreaza cu vitamina 
D insotind-o pana in matricea osoasa, unde se alatura muncii 
de echipa cu alte minerale importante, incluzand aici zincul, 
magneziul, borul, fosforul, manganul si urme de minerale. 
Borul reduce de asemenea excretia urinara de calciu, care ajuta 
la activarea vitaminei D.

ECHILIBRUL ACID-ALCALIN

Oasele iti ofera mai mult decat un cadru structural; ele 
furnizeaza corpului o rezerva de metale alcaline pentru a 

mentine echilibrul pH-ului. Corpul tau lucreaza intens pentru 
a mentine pH-ul sangelui si fluidul in afara si interiorul 
celulelor doar usor alcalin. Dar factori extrem de solicitanti ca 
stresul, zaharul, alcoolul, alimentatia slaba, bauturile gazoase, 
adauga o sarcina acida. Corpul contrabalanseaza acest flux de 
acid prin levigarea mineralelor alcaline de la oase inapoi pentru 
a recalibra starea alcalina normala. A fi prea mult acid, duce la 
dizolvarea mineralelor din oase.

PLANTA vs. ANIMAL

Unul dintre cei mai semnificativi dar putin cunoscuti factori de 
risc pentru dezvoltarea osteoporozei este consumul de proteine 
in exces. Alimentele bogate in proteine tind sa formeze acidul 
pe masura ce imbatranesti si treci in menopauza, de aceea este 
important sa incepem sa ne gandim cum sa obtinem proteina 
din alimentatie intr-un mod in care sa nu punem sanatatea 
oaselor in pericol. In timp ce proteinele animale provenite 
din oua, carne, peste, produse lactate - tind sa formeze acid, 
formele de proteine din plante au un impact mai mic asupra 
echilibrului pH-ului. Un studiu publicat in American Journal 
of Clinical Nutrition a aratat ca femeile in post menopauza 
care au consumat o doza mai mare de proteine animale 
comparativ cu cele vegetale, au inregistrat pierderi osoase mai 
mari si un risc de patru ori mai mare de fractura, decat femeile 
in a caror alimentatie au dominat proteinele vegeteale.

LAPTE din PLANTE

Unul din lucrurile pe care trebuie sa le iei in considerare 
este cantitatea de lapte consumata zilnic. Multe persoane sunt 
indrumate gresit, consumand laptele si crezand ca este bine. 
Si exista adevar in faptul ca laptele contine calciu, doar ca 
produsele lactate ofera aciditate mare, despre care stim ca ar 
putea fi mai distructiv in ceea ce priveste oasele. A schimba 
laptele de vaca cu cel pe baza de plante, reprezinta un pas 
important pentru reducerea alimentelor care formeaza acid.

Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru o alimentatie 
alcalina este acela de a introduce in consumul zilnic, cat mai 
multe fructe si legume, legumele cu frunze verzi avand cel mai 
mare efect alcalizant pentru corp - spanac, kale, varza, broccoli, 
toate sunt alegeri inspirate. Iar daca consumi trei portii pe zi 
este si mai bine. Algele verzi ca spirulina sau chlorella sunt 
iarasi o alegere buna si pot fi luate sub forma de pudre in 
capsule.
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c and sezoanele se schimba si zilele 
devin mai scurte, multe persoane pot 

suferi de anumite probleme de sanatate, 
in mare parte avand legatura cu depresia. 
Anumite persoane sufera de tulburare 
afectiva sezoniera, o forma de depresie 
cauzata de lipsa expunerii spre lumina 
directa a soarelui. Conform specialistilor, 
daca stai 30 de minute zilnic in fata 
unei lampe special proiectate ce emite 
o lumina alba stralucitoare, poate ajuta. 
Iar aceasta forma de tratament poate 
fi la fel de eficienta ca antidepresivele, 
un studiu din 2015 sustinand ca pot fi 
ajutati si pacienti a caror depresie nu este 
sezoniera.

Soarele emite diferite forme de lumina, 
dintre care unele sunt mai benefice 
comparativ cu altele, cea mai scurta 
lungime de unda fiind ultravioletele 
si cea mai lunga, infrarosul; intre cele 
doua, exista un spectru de culori vizibile. 
Cercetarile asupra terapiilor cu lumina 
au o vechime de zeci de ani, in anii 1900, 
terapia cu lumina fiind recomandata 
pentru tratarea tuberculozei sau cresterea 
parului. Doar ca, aceasta forma de 
terapie a scazut in popularitate datorita 
aparititei antibioticelor si a cresterii 
produselor industriei farmaceutice.

In ultima decada insa, datorita unor 
incurajari, terapia cu lumina a revenit 
inclusiv in spitale si clinici. Iar lumina 
rosie este analizata in mod deosebit 
datorita capacitatii sale de a ameliora 
simptomele unor probleme grave de 
sanatate, cum ar fi Parkinson, Alzheimer 
si tunelul carpian. Chiar si cu toate 

aceste efecte benefice demonstrate, 
inca se asteapta aprobarea din partea 
unor guverne si a institutilor abilitate. 
Lumina rosie este deja folosita in 
Europa, Canada, America de Sud pentru 
tratarea degenerescentei maculare.

Proprietatile speciale de vindecare ale 
luminii rosii sunt legate de capacitatea 
sa de a activa mitocondriile, structuri 
celulare care joaca un rol important in 
combaterea acestor boli. Specialistii 
afirma ca aceasta lumina loveste parca 
celulele exact in mitocondrii, trezindu-
le si punandu-le la treaba. Terapia 
cu lumina este utilizata in mai multe 
aplicatii obisnuite de zi cu zi.

Lumina rosie si cea aproape de 
infrarosu sunt capabile de a ajunge la 
celulele de sub piele pentru a accelera 
vindecarea vanatailor si ranilor. Acest 
tratament se poate face la multe saloane 
de infrumusetare sau chiar si acasa; 
oamenii tind sa se expuna timp de 15 
minute o data pe zi pana cand se vindeca 
rana. Pentru siguranta si eficienta 
tratamentului, cel mai bine este sa 
consulti un medic inainte de utilizarea 
luminii rosii.

Lumina albastra care poate ajunge 
chiar sub epiderma, este prescrisa in 
mod obisnuit de catre dermatologi si 
administrata acasa sau la birou pentru a 
ucide bacteriile de pe piele care cauzeaza 
acneea.

Lumina verde inca nu este foarte 
bine inteleasa, dar un studiu din 2020 
apartinand University of Arizona, 
indica faptul ca ea poate servi ca o 
terapie preventiva pentru pacientii cu 
migrene recurente. Dupa 10 saptamani 
de expunere autoadministrata de la 
una pana la doua ore pe zi, pacientii au 
raportat o reducere medie a durerii cu 
60 de procente. Acestea sunt rezultate 
promitatoare, doar ca, aprobarea 
medicala mai poate dura ani buni.

De aceea, acum, ca intelegem ca lumina 
are efecte vindecatoare, ar trebui sa 
depasim scepticismul care a tinut in loc 
evolutia luminii in trecut si sa intelegem 
ca nu este magie, ci stiinta!

Expunerea la lumina 
functioneaza si are 
efecte benefice mai 
mari decat a linisti o 
depresie sezoniera!

UN CURCUBEU 
de SANATATE
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Chiar daca poate fi taios, dar daca suporti, aerul 
rece poate fi un bun motiv si un bun prieten, mai 
ales daca iti doresti ca anul acesta sa slabesti!
Cercetatorii austrieci au descoperit faptul ca aerul 
rece creste nivelul vitaminei A! Acest lucru te ajuta sa 
convertesti tesutul adipos alb “rau” in tesut adipos “bun”. 
Grasimea bruna este un lucru bun sa o ai, deoarece te 
ajuta sa te mentii calda si stimuleaza arderea grasimilor, 
ajutandu-te astfel sa dai kilogramele jos!

UN MOTIV PENTRU A IUBI
VREMEA RECE
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