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Cu editia 
revistei Famost aprilie 2021, intram in 

cel de-al optulea an al existentei noastre ca publicatie 
independenta de lifestyle, un an in care speram sa performam mai 

bine si sa ne autodepasim. De fapt, aceasta dorinta ne-a calauzit mereu, 
ea fiind mereu in fata noastra, incercand sa ridicam nivelul de la o editie la 

alta si determinandu-ne sa fim mai buni si mai profesionisti din toate punctele de 
vedere. Important este ca am si reusit acest lucru, soarta favorizandu-ne si 

oferindu-ne taria de a trece peste anumite momente delicate si 
incercari, normale de altfel in orice fel de calatorie. Speram 

sa reusim sa invatam cat mai multe din orice experienta 
- fie ea buna sau mai putin favorabila si sa trecem 
impreuna cu voi, peste aceasta perioada, care ne pune pe 
fiecare dintre noi la incercare, din toate punctele de vedere.
Sunt 8 ani de cand am inceput aceasta calatorie, 
despre care nu stiam cum si cat va continua; nu stim nici 
acum, pentru ca viata este imprevizibila, dar speram 

sa ajungem cat mai departe si sa reusim sa realizam 
impreuna cat mai multe lucruri frumoase, sa aducem 

informatii utile si oameni interesanti in fata voastra, 
pentru ca, pana la urma, despre asta e vorba: despre oameni, despre noi, despre 

ceea ce facem impreuna sau individual, si sa reusim sa le prezentam 
intr-o forma cat mai frumoasa si reala. Pentru ca frumusetea 

si bunatatea, asa cum le cunoastem noi, trebuie sa ne 
domine viata si tot ceea ce facem, sa fie realizat prin prisma 

acestora. Consideram ca raul, grotescul si negativitatea ne-au dominat 
indeajuns demult existenta umana, incat sa constientizam ca nu ne fac bine, ca 

sunt nocive si nu aduc nimic bun in evolutia si existenta noastra. 
Doar ne imping catre o lupta cu noi insine, cu cei din jur, o lupta 

fara sens, fara niciun scop si care nu duce nicaieri.
Cu toate ca este o editie aniversara, nu am facut nimic 

special in acest sens, speciali sunt oamenii pe care ii veti 
regasi in interior, articolele scrise de ei, informatiile 

interesante si utile pe care ni le ofera. Astfel de lucruri ne ofera 
o mare bucurie, ne incarca cu energie si ne alimenteaza 
vointa de a merge mai departe: oamenii cu care interactionam, 
lucrurile minunate pe care le realizeaza si informatiile pe care 
ni le ofera. Acestora si tuturor ce ne-au calcat pragul - fizic 
sau virtual - de-a lungul intregii noastre existente - in calitate 
de colaboratori si/ sau cititori, le multumim pentru increderea 
acordata, pentru sustinerea lor, pentru orice vorba frumoasa 
oferita, pentru orice informatie utila. Speram de asemenea, ca 

aceste lucruri sa aiba continuitate si o calitate pe masura.
Ne vom opri aici cu cuvintele, invitandu-va sa descoperiti singuri 

editia revistei Famost aprilie 2021, oamenii interesanti si ceea ce spun ei. Noi doar va 
multumim ca ne sunteti aproape, ca ne cititi, ca ne apreciati si ne dorim sa faceti 

acest lucru si pe viitor. Cu gandurile si cu actiunile indreptate deja spre editia 
viitoare, va dorim lectura placuta, sa aveti parte sanatate, multe lucruri 

frumoase si o primavara minunata! Cele mai bune ganduri 
pana la editia urmatoare!

Nota editorului



“ “
Zig Ziglar

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

NU FI DISTRAS DE CRITICI!
AMINTESTE-TI CA SINGURUL SUCCES

PE CARE IL OBTIN UNII OAMENII,
ESTE ACELA DE A MUSCA DIN TINE!



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

S U N T  M A I  F R U M O A S E  C U
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Incerc sa scriu de cateva zile. Deschid documentul, tastez o fraza, apoi o sterg. Orice gand care se vrea transcris 
mi se pare nepotrivit. Vreau sa scriu detasat, sa nu va transmit emotiile mele, dar cred ca tocmai ce am realizat 
ca eu nu stiu sa fac asta. Nu stiu sa scriu fara emotii, fara sa imi transmit starea printre cuvinte. 
Ne e mult mai usor sa vorbim despre fericirea noastra si despre impliniri. Cand vine vorba despre opusul 

acestor stari ne pierdem curajul. Ori intervine ideea aceea pe care noi o avem ca popor. Ceilalti ne vor raul, asa ca 
e mai bine sa nu stie nimeni prin ce treci. Nu cred lucrul asta si tocmai de aceea vreau sa “discutam” aici. Eu scriu, 
voi cititi si poate cand stati de vorba cu voi, citind noul numar al revistei, cu un ceai de tei, ori o cafea buna, o sa 
va oferiti putin timp de introspectie.

Si zilele proaste sunt tot ale noastre. Nu vor trece fara sa le acceptam, fara sa vorbim despre ele. Veti ramane 
uimiti cati oameni sinceri va vor fi alaturi. Veti ramane uimiti ca povestea asta a voastra, ce pare trista, e 
cunoscuta atator oameni.

INDIFERENT PRIN CE TRECETI, NU SUNTETI SINGURI!!! 
Din teama de a nu fi judecat, de a nu fi inteles, de a nu fi sustinut, se nasc anxietatea si depresia. Prin jumatate 

din ele am trecut, iar acum, cu lectiile invatate va scriu si voua.
Nu pastrati nimic doar pentru voi, nici bucuriile, dar mai ales tristetile. Deschideti bine ochii si vedeti ca in jurul 

vostru sunt oameni chiar dispusi sa va asculte, sa va sprijine, sa imparta cu voi aspectele pozitive si negative ale 
vietii.

Mama mea imi spunea candva ca “un lucru rau nu vine niciodata singur”. Adesea vin ca teste, care par mult prea 
grele ca sa le putem trece. Suntem mai puternici decat credem. Oricat doare acum, oricat e de greu acum, dincolo 
de zilele astea ne asteapta binele. Binele acela in care pare greu sa crezi. Viata uneori ne da testul si de-abia apoi 
ne spune care era lectia.

Cu lectia invatata, trebuie sa mergem mai departe. Sa ne bucuram de zilele bune si zilele proaste, oricum ar fi, 
sunt tot ale noastre.

ZAMBETE!

Si zilele proaste sunt tot ale noastre. 
Nu vor trece fara sa le acceptam, fara 

sa vorbim despre ele. 

B l o g  d e  z a m b i t
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CULTURA

Cum sa acopar nesfarsitele cuvinte
cu toate netraitele mele clipe?
si umbra de-as scoate-o
ucigand un sorginte,
si zborul meu de dupa
de l-as tocmi sa nu tipe,
tot ar fi prea tarziu
si ... aduceri aminte!

Cum sa acopar nesfarsitele toamne
cu toate netraitele mele lacrimi?
buzele frunzelor rostind
rugaciuni pe sub coroane,
maicuta batrana adunandu-mi
roua din patimi,
tot ar fi prea tarziu,
nu-i asa Doamne?

de Doina Bezea

Cum sa acopar nesfarsitele doruri
cu toate netraitele mele asteptari?
ulciorul ce stie s-ascunda
tristetea din nouri,
mainile care-ai vrea
sa-ti alinte iertari,
tot ar fi prea tarziu
ar fi zboruri!

Cum sa acopar nesfarsitele dureri
cu toate netraitele mele patimi?
sangeriul apus injunghiat de
florile unei primaveri,
scancetul copilului inmuiat
intr-o rascruce cu lacrimi,
tot ar fi prea tarziu
ar fi ieri!

T O T  A R  F I  P R E A  T A R Z I U !
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Poetii pleaca se sting uneori in tacere
Dar poezia e mereu nemuritoare 
Etern univers captiv intre foi 
Ceasuri oprite in versuri 
Urma lasata in timp 
Poezia, niciodata nu moare. 

Zi dupa zi, ne mor in schimb poetii
Ne pleaca in tacere 
In suferinta, in saracie si in chin
Prea modesti si cateodata prea umili
Lasand in urma lor o fina, delicata urma 
Poemele, poduri create peste timp. 

Picteaza eternitatea in pagini 
In versuri albe sau in rime
Lasand in urma lor, un univers frumos 
Si apoi pasesc in liniste
Spre lumi mai bune si mai drepte
Invaluiti de versul lor, cald, luminos.

Caci stiu poetii, o stiu prea bine
O simt in suflet si mai mereu, in gand
Ca poezia nu moare niciodata
Doar omul pleaca, lasand in urma lui
Poemele aprinse, pe albe foi arzand.

P O E Z I A  N U  M O A R E  N I C I O D A T A

R o x a n a  N e g u t
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CULTURA

Dragi prieteni, am intrat in luna aprilie. O luna a primaverii, a  diminetilor insorite si serilor  relaxante 
in compania lecturilor alese.  Si pentru ca luna martie a fost o perioada incarcata de aparitii editoriale 

dar si luna targului de carte Gaudeamus Radio Romania, de aceasta data vom trece in revista doar cartile 
autorilor romani contemporani. Primavara literara la Gaudeamus Radio Romania: o luna de lansari online, 

discutii cu cititorii, interviuri cu autorii, prezentari ale cartilor aparute in ultima perioada si titluri 
interesante, toate acestea cu scopul de a aduce literatura romana cat mai aproape de cititori. 

Luna aceasta este luna autorilor romani pentru ca citim romaneste si pentru ca putem gasi printre cartile 
aparute in ultima perioada, in mod sigur, ceva pe gustul nostru.

Calatorim din nou prin toate genurile literare, romane si antologii science fiction cu universuri si 
povestiri incredibile, lumi fantastice pline de aventura, povesti de dragoste tesute cu maiestrie, literatura 
captivanta pentru copii si adolescenti sau romane thriller incarcate de tensiune si mister. Pastram un loc 

special si poeziei, pentru momente pline de emotie si visare.

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR

LUNA AUTORILOR ROMANI, APARITIILE EDITORIALE ALE LUNII MARTIE
SI TARGUL DE CARTE GAUDEAMUS RADIO ROMANIA

cu Roxana Negut

Virginia Woolf “Citeste o mie de carti si cuvintele tale vor curge ca un rau
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📕 Antologia CSF 2020 - editura Pavcon

Cea de a treia Antologie Colectia Science-Fiction (CSF)

Descrierea cartii

Contine cele mai frumoase povestiri SF, F si H semnate de 50 dintre autorii care au publicat in cadrul CSF si in revista CSF de-a 
lungul anului 2020, majoritatea inedite, scrise special pentru aceasta antologie.

CUPRINS:

Lumea din umbra - Diana Alzner, Puerta del Sol - Aurel Antonie, Douazeci si doi - Ciprian Ionut Baciu, Ziua lor - Mircea Badut, Dificultati 
tehnice - Corneliu Balan, Excursie pe Terra - Lucian-Dragos Bogdan, Eroul - Anamaria Borlan, Cinci zile - Daniel Botgros, Recviem pentru 
un revolver - Rodica Bretin, Furnici sub cort - Roxana Brinceanu, Empatie - Voicu Bugariu, Double vision - Julien Caragea, Circuit inchis - 
Aurel Carasel, Cronozofic - Cristian Carstoiu, Pelaghia - George Cornila, Visul unei nopti eterne - Mihai Cranta, Prisaca - Mihai Dumbrava, 
Perpetuum mobile - Iulia-Ioana Enache, Autoblestemul - Daniela Faur, Sari! - Livia Furia, 6 x tata - Robert Gion, Viata lui Camus - Florin 
Giurca, Zugravul - Mircea Liviu Goga, Povestea Terrei - Mihai Grecu, Te luam cu noi ca sa ucizi - Florin Haidamac, TUNing - Darius 
Hupov, Transmisiune de la stele - Alexandru Lamba, Bibliotecarul - George Lazar, Salutari din Coreea de Nord - Bogdan Marcu (trad.: 
Ovidiu Vitan),Coletul - Victor Martin, Aroma fructului de paroya - Bogdan Mihailescu, Vizita la un savant cu mintea deschisa - Ana-
Veronica Mircea, Vlastare pentru viitor - Claudiu Murgan (trad.: Constantin D. Pavel), Toti vom fi fericiti - Daniel Ninoiu, Drumul 
spre victorie - Dodo Nita, COVID-40 - Dan Norea, Ea in rosu, cu codita - Cezar Parlog, Paparuda - Constantin D. Pavel, 10 minute - Dan 
Popescu, Ultima calatorie - Florin Purluca, Zori cenusii - George Sauciuc, O casca alba si-un copil in ploaie - Sergiu Somesan, Inaintea 
invierii - Liviu Surugiu, Saruta-ma si pe mine! - Laszlo Tarko, Omul de otel - Daniel Timariu, Domnul A - Pompilian Tofilescu, Capra 
Dracului - Allex Trusca, Ultimul cantec al cocosului din Morgana - Boris Velimirovici & Aurel Carasel, Groapa - Cristian Vicol, Dimineti 
cu ferestre inchise - Ovidiu Vitan.

Antologiile CSF sunt parte a Proiectului PAVCON “Reincartuirea”, de ajutorare a copiilor defavorizati cu carti de povesti. Toti 
autorii au ales sa isi doneze drepturile de autor din vanzarea antologiilor si, impreuna cu profitul donat de editura, sa investeasca 
aceste sume in tiparirea de carti de povesti pentru copii. Volumele sunt oferite gratuit micutilor cititori mai putin avantajati de 
viata.

📕 Fetita care visa pentru altii - Petru Racolta, editura Siono

Descrierea cartii

Roman parapsihologic cu elemente de SF traditional

“Cunoastem atat de putin despre noi, despre puterile care poate zac in trupurile, in mintea noastra, fiindca suntem intr-o continua legatura cu baza de 
date universala, legatura enigmatica existenta dincolo de vointa noastra. Tocmai de aceea regasim mereu incercarea de a dezlega aceste mistere. Studiile 
stiintifice, literatura s-au aplecat cu interes asupra unor astfel de fenomene mecanice si psihologice datorate unor forte si puteri necunoscute ce exista, se 

pare, latent in inteligenta umana.

Aceste studii au inceput inca in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, si continua sub denumirea de para-psihologie, pana in zilele noastre. Imbinand 
unele cunostinte stiintifice de acest gen cu inventivitatea, fina observatie a unor realitati, plus fictiunea, autorul ne convinge prin personajele sale ca 
temelia unei bune convietuiri ar fi incercarea de a intelege fenomenele iesite din comun, sau macar acceptarea lor ca un dat, o forma a pozitivismului 

fiintei umane, la care se adauga o logica si o judecata sanatoasa, fiindca aceste procese deosebite nu sunt decat marturia unei alte lumi care se afla dincolo 
de noi si care inca ramane necunoscuta. Rodica Scutaru-Milas

S C I E N C E  F I C T I O N 
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CULTURA

📕 Continentul pierdut - Vol 2. O.G. Arion, Seria Somnul zeilor, editura UP

Descrierea seriei

La marginea lumii-volumul 1.

Un continent. Noua regate. Si o calatorie pana la marginea lumii. Cand tanara regina a Villiei se hotaraste sa porneasca un 
nou razboi, vor putea celelalte regate sa faca fata acestui atac? O istorie de demult iese la iveala, rasturnand ordinea normala a 
lucrurilor.

Tinuturi fantastice, magie, intrigi si comploturi, iubire si ura, batalii si lupta a doi frati pentru tronul de ametist al Elandriei, 
toate acestea impletindu-se intr-o poveste derulata pe mai multe planuri, in care nu exista alb si negru, bine si rau sau dreptate si 
injustitie.

Acesta este doar inceputul!

“Zeii dorm, dar conflicte mocnind de secole se trezesc. O lume fara margini in ale imaginatiei, un univers frematator in care magia palpita sub pojghita 
masinatiunilor politice si a intrigilor briliant trasate. La marginea lumii e o carte precum o bijuterie, sclipind ca o bucata de artensis. Curand, cititorii se 

vor imparti in cei care s-au indragostit de seria Somnul zeilor si cei care urmeaza sa o faca. Oana Arion s-a intrecut pe sine. DivaHair

Continentul pierdut- volumul 2

In Merikas domneste pacea, dar lupta pentru putere a celor care ravnesc la tronul de ametist al Elandriei abia a inceput. Cand 
tanarul print Aserthe isi urmeaza visul si porneste in calatoria catre misterioasa insula Cascadia, lasand carmuirea regatului in grija 
bunului sau prieten Rokkas, planurile celor care comploteaza se pun in miscare. Descoperirile temerarei expeditii sunt umbrite de 
pierderi, secrete cutremuratoare ies la iveala si totul pare sortit esecului. Va reusi Aserthe sa se reintoarca in Merikas ? Rokkas va 
supravietui incercarii de a mentine pacea in Elandria? Continentul cosiderat atata amar de vreme pierdut isi va dezvalui tainele? 

“Noi iti recomandam sa te grabesti si sa aduci si tu acasa aceasta perla de carte, inainte de a deveni fenomen. Sa punem impreuna umarul si sa ne amintim 
peste ani si ani ca am fost cei care au citit in perioada pandemiei si care au sustinut scriitorii romani. Andreea Baluteanu

📕 Vanatorul noptii (seria Vanatorii Renegatilor)- Raluca Sferle, editura Virtuala

Descrierea cartii

Vanatoarea nu a fost niciodata mai apriga de cand salvarea umanitatii a devenit miza luptei. Pentru Renegati e doar un joc, dar 
pentru Vanatorul Noptii e o cursa contra cronometru.

Vanatorul Noptii nu e doar un roman care te va tine cu sufletul la gura, ci e si un portal spre lumea Vanatorilor.

Se numesc Vanatori si misiunea lor este sa pazeasca Pamantul de Renegati. Oamenii nu stiu ca mai exista o lume, una ascunsa de 
ochii lor, in care Vanatorii duc o lupta contracronometru pentru a-i apara. Sfarsitul omenirii bate la usa, iar atacurile din partea lui 
Cezar, conducatorul Renegatilor, devin mai perfide, mascand intentia de a fura Testamentul care-l va face invincibil. 

Intr-o lume care se afla la doar cativa ani de capitulare, Caleb vrea sa-si infrunte soarta si sa evadeze din Kiev pentru a-si gasi 
familia care l-a abandonat. Kira ii incalca teritoriul, iar toate planurile lui Caleb se naruie. Ei au o legatura, dar niciunul nu vrea 
sa recunoasca acest lucru. Trecutul se tine scai de ei, descoperindu-le secretele Testamentului. Caleb si Kira sunt prinsi intr-o 
urmarire pe viata si pe moarte. Trebuie sa gaseasca Testamentul, cheia portii lumilor, inainte ca Cezar sa puna mana pe el. Vor reusi 
sa salveze omenirea si pe ei insisi?

F A N T A S Y
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📕 La bine si la greu - Catalin Dupu, editura Neverland

Descrierea cartii

Cunoscutul prezentator radio Johnny Spicu este in vacanta cu prietenii. Totul e bine, pana primeste un telefon care ii schimba 
complet planurile. Apartamentul ii este jefuit, iar in fata locuintei a fost gasit cineva... Comisarul Voinescu se ocupa de caz, iar 
impreuna cu Delia calatoreste la Roma, Edinburgh - Scotia si in alte locatii misterioase sa gaseasca criminalii. Lectii de viata, 
suspans, umor, ganduri alese si o noua situatie: Delia, sotia comisarului, este insarcinata. La bine si la greu, oare, nu este mai mult 
decat o simpla expresie?

 Un roman de colectie, care se citeste si se recomanda. Catalin Dupu a publicat 24 de carti si a primit doua nominalizari 
internationale pentru filmele regizate. Este doctor in stiinte, a sustinut programe in 10 tari si a vorbit in fata a peste 207.600 de 
oameni.

“Catalin Dupu continua seria Comisarul Voinescu cu romanul La bine si la greu. O carte in care granita dintre fictiune si realitate este aproape imposibil 
de sesizat, iar personajele sunt oameni intalniti aproape zi de zi, de fiecare dintre noi. Ritmul alert al actiunii se impleteste cu secventele in care meditatiile 
asupra realitatii cotidiene vin sa ofere cititorului speranta si incredere. Autorul transmite cititorilor ca binele invinge intotdeauna si ca oamenii obisnuiti 

pot deveni oricand actori, cu sau fara voia lor, in scenariile imprevizibile ale vremurilor pe care le traim. Este un roman dedicat in special celor care 
apreciaza valoarea familiei in societate si a solidaritatii inter-umane. Alexandru Dragulin

📕 Cantecul lacului - Dan Bituica, editura LiterPress Publishing

Descrierea cartii

Cantecul lacului este un roman cu narator subiectiv si prezinta trairile interioare, framantarile si intamplarile prin care trece 
Josh Diker, un tanar scriitor, autorul unui roman de succes, aflat intr-un impas al vietii. Actiunea se desfasoara in SUA, in statul 
Dakota de Sud, oraselul Sioux Falls, situat la poalele muntilor, in inima carora bunicul lui Josh avea o cabana. Revenirea la cabana 
unde isi petrecuse copilaria ii trezeste amintiri dragi, dar si triste. Lacul de langa cabana a ramas la fel, enigmatic si parca viu, 
fiind cel care luase viata unchiului sau, Joshua, si a bunicii sale, care isi pierduse mintile dupa moartea fiului ei. Misterul din zona 
creste cand in padure isi face aparitia un indian-spirit care pigmenteaza povestea cu groaza si necunoscut. Un jurnal misterios, un 
criminal la care nici nu te astepti, FBI, secrete, un lac enigmatic, desene rupestre si multe intamplari ciudate.

T H R I L L E R /  C R I M E /  M Y S T E R Y
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CULTURA

📕 Sonata pentru acordeon-Radu Aldulescu, editura Litera, colectia Biblioteca de Proza Contemporana

Roman distins cu premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor

Descrierea cartii

Ferentari, dragoste, pasiune, lupta pentru supravietuire intr-o lume aflata in marginea Bucurestiului si a istoriei. Scris cu nerv, 
intr-o maniera care a creat un trend si o serie de epigoni, Sonata pentru acordeon este primul roman postdecembrist.

Radu Aldulescu (n. 1954), scriitor de prima marime, autorul unor romane de referinta, intre care Amantul Colivaresei (1995), 
Ingerul incalecat (1996), Cronicile genocidului (2012), a primit numeroase premii, printre care Premiul “Ion Creanga” al Academiei, 
2017, si Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Venetia, 1999, pentru filmul Terminus Paradis, realizat dupa romanul Amantul 
Colivaresei.

“ Radu Aldulescu este omul cu filonul narativ cel mai viril din proza noastra aparuta dupa 1989. Dan C. Mihailescu

📕 O noapte cu Molly Bloom - Mircea Mihaies, editura Polirom

Premiului special al Uniunii Scriitorilor din Romania, 2020

Descrierea cartii

 O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei

Un evantai multicolor: cu acest obiect in minte, m-am aventurat in scrierea cartii de fata, animat de gindul secret de a construi 
un Anti-Ulysses. Fascinat de fiinta de hirtie care, simultan, se ascundea si atragea atentia asupra siesi, am inceput sa explorez un 
continent al feminitatii explozive si tainice, misterioase si accesibile, travestite si autodemascate. E povestea unui personaj care 
ilustreaza acut si submineaza radical ideea de pasiune amoroasa in cultura occidentala a ultimelor secole. Molly Bloom e si “nevasta 
vesela” din Windsorul shakespearian, e si Moll Flanders, si Fanny Hill, si sora mai mica si mai putin nevrotica, dar mai indrazneata 
a Annei Karenina si a Emmei Bovary, si Justine a lui Sade, si Venus in blanuri, si eroina unei Histoire d’O ce n-a mai fost scrisa, 
si o Simone de Beauvoir avant la lettre. E intruparea senzualitatii si a nerusinarii, a visarii exaltate si a tinjirii deznadajduite. Am 
descoperit astfel drama luciditatii, a compasiunii (si autocompasiunii) unei femei ce pare sclava instinctelor fizice, dar care se 
releva a fi stapina absoluta a intuitiilor si viziunilor luminoase despre iubire. Deschise, partile dispuse radial ale evantaiului sint un 
elogiu adus femeii si feminitatii, supletei inteligentei si mladierii pasiunilor ce-si cer dreptul la exprimare artistica. Molly Bloom 
se afla la rascrucea mentalitatilor, perceptiilor si sensibilitatilor premoderne si moderne. Atunci cand nu le-a infrant, a stiut sa-si 
faca din ele un aliat. Le-a cucerit ori si le-a asumat, in toate ipostazele ei: Molly imperiala. Molly impudica. Molly carusel. Molly 
naturalis. Molly triplex. Molly din Troia. Molly de piatra. Molly postmeridian. Molly nocturna. Molly sola. Molly asamblaj. Molly 
mille-feuilles. Molly grande-bouffe. Mircea Mihaies

R O M A N E  P R E M I A T E
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📕 Nepovestitele iubiri. 7 minibiografii sentimentale - Tatiana Niculescu, editura Humanitas

Descrierea cartii

Neagu Djuvara, principesa Elisabeta, Constantin Poroineanu, Florence Baker sau  oameni cu totul necunoscuti se intalnesc in 
necugetate, nabadaioase, tradate sau interzise pagini de viata de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX. Cititorul 
ii insoteste la Nisa, la Londra, la Paris, la Sulina, in Basarabia sau intr-un satuc din Lombardia, starnit de curiozitatea intensei lor 
trairi erotice. Fiecare poveste se destainuie mereu dintr-un alt unghi decat cel indeobste acceptat de istoria oficiala. Inspirate din 
biografii, marturii si situatii reale, cele sapte povestiri de dragoste construiesc un univers al iubirii dincolo de spatiu si timp, in 
sapte tablouri din galeria afectiva a unei lumi de mult pierdute.

 

📕 Suflet de portelan - Andreea Lichi, editura Creator

Descrierea cartii

““Suflet de portelan” este o confesiune, o poveste emotionanta ce are la baza experienta mea de viata. Recunosc ca este si o poveste tulburatoare, care pune 
la incercare psihicul si sufletul oricui prin rememorarile pe care le-am notat in cea mai onesta forma. Andreea Lichi

“O carte extraordinara. O carte pe care o citesti tinandu-ti respiratia. Nu iti vine sa crezi ca ce citesti e realitatea de langa tine, o realitate pe care ai fi 
putut sa o traiesti chiar tu. O carte scrisa in limbaj de adolescent, pe intelesul tuturor, repede, pe nerasuflate, cu multe intamplari pe care oamenii refuza 

sa le vada. O carte pe care o recomand a fi citita si dezbatuta de catre copiii din clasa a XI-a, cu voce tare, in grup, la scoala, sub indrumarea dirigintelui, 
ca sa poata intelege ce inseamna teribilismul, cat de prudent trebuie sa fii cand dai examenul de conducere, ce consecinte dureroase pot avea loc din cauza 

unei clipe de neatentie sau a unei decizii gresite. O carte pe care o recomand parintilor pentru a putea intelege mai bine limbajul, zbuciumul din sufletul 
adolescentului, nevoile acestuia si gandurile interioare. O carte pe care o recomand medicilor si personalului medical, atat celor care empatizeaza cu 

pacientul, cat si celor care se tin mai retrasi. O carte pe care o recomand vecinilor care judeca dupa aparente. E o carte trista. Nu are happyend si nu stim 
cum se termina aventura. E o carte care va smulge o lacrima si celui mai necredincios dintre cititori. O carte care te trezeste la realitate. M-a impresionat 

nespus puterea supraomeneasca a personajului principal de a surmonta toate durerile, neplacerile, nedreptatile, suferinta sufleteasca, chinul parintilor 
si marginalizarea si... toate cele pe care autoarea nu le-a spus aici. O carte care ar trebui sa fie nu doar un indemn, asa cum spune autoarea la final, ci 

o materie de studiu pentru orice adolescent/a si parinte de adolescent/a. O uimitoare carte despre CURAJ. Curajul de a te naste din nou, altfel decat ai 
crezut ca te poti naste. Monica Davidescu, actrita

B I O G R A F I I /  M E M O R I I /  J U R N A L E
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📕 Intre doua fronturi- Oana David, editura Hyperliteratura.

Descrierea cartii

Intr-o seara din toamna lui 1940, in Romania proaspat aliata cu Reichul nazist, la Athenee Palace, cu ocazia receptiei oferite in 
cinstea Misiunii militare germane, Lulli Leonida-Lazarescu, sotie-trofeu si o femeie neobisnuita, inaintea epocii sale, retraieste, in 
mod neasteptat, amintirea unei pasiuni scandaloase. Flashback-urile ei din 1937, din Berlinul turbulent si apasator al lui Hitler, cu 
trupele SS marsaluind pe strazi, il introduc pe Heinrich von Reinhardt, dintr-o veche familie aristocratica prusaca, pilot dorit de 
Goring in aviatia militara germana, ce indrazneste sa sfideze vremurile. Impartasind aceleasi viziuni despre viata, Lulli si Heinrich 
traiesc zorii unei mari iubiri, ce culmineaza cu o noapte petrecuta impreuna in Orient-Express-ul catre Bucuresti.

Cativa ani mai tarziu, in Bucuresti, odata cu inceperea razboiului cu URSS-ul, desi sentimentele lor nu s-au schimbat, Heinrich 
este ofiter Luftwaffe si pare complet altcineva.

Dar, perioada aceea, cu rusii apropiindu-se din ce in ce mai tare de granitele Romaniei, este anotimpul revelatiilor. Lulli isi da 
seama ca, desi sentimentele ei sunt mai puternice decat oricand, toate lucrurile si adevarurile pe care le cunostea ea pana atunci 
s-au transformat dramatic, iar nimeni nu este cine pare.

Asadar, cu inima impartita intre loialitatea fata de tara si iubirea pentru ofiterul german, Lulli traieste o aventura pasionanta, 
in ritm alert, ce o duce din Bucurestiul boem al Athenee Palace-ului si Capsei, misunand de spioni si informatori, de ofiteri si 
diplomati nemti si sotiile lor, pana in Berlinul bombardat de dupa razboi, odata cu schimbarea hartii Europei.

 

📕 Art Nouveau- Cynthia Orszag, editura Velvet Story 

Descrierea cartii

O poveste de dragoste plina de mister, care aduce izul anilor ‘60 si seduce prin atmosfera boema.

Dupa o cearta aprinsa cu iubita, in care zboara farfurii si bibelouri, Leon isi propune sa renunte la viata superficiala pe care o 
duce de cativa ani. Satul sa tot fie intretinut de femei mult mai in varsta si bogate, apeleaza la singura sursa de bani posibila - un 
bunic instrainat. Batranul il trimite tocmai la Constanta, pentru a recupera un tablou misterios si-i promite o frumoasa mostenire 
in schimbul acestuia. Zgarcit in explicatii, barbatul isi uimeste nepotul marturisindu-i ca femeia din tablou a fost iubirea vietii sale.

Tanarul francez, ajuns in Romania, o cunoaste pe Zoe, o angajata a cazinoului din Constanta, care viseaza sa devina actrita si cei 
doi fac o intelegere. Ea il duce la tablou si el o ajuta sa ajunga la Paris. Curand insa, Leon realizeaza ca nimic nu e ceea ce pare, nici 
macar Zoe, si o serie de intamplari stranii incep sa aiba loc.

CULTURA

R O M A N E  D E  D R A G O S T E
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📕 Pierdut Geniu - Irina Dumitru, Editura Cassius Book

Descrierea cartii

Mark nu e un tanar obisnuit, ci un geniu. Chiar daca are tulburari din spectrul autist, e inzestrat cu o inteligenta sclipitoare. 
Singura persoana care-l intelege este prietena sa, Ariana.

O calatorie cu trenul se dovedeste a fi mai mult decat o aventura pentru cei doi amici, atunci cand un necunoscut inarmat apare 
de nicaieri.

Din acel moment, viata lor se modifica la o suta optzeci de grade.

Mark dispare fara urma.

Ariana incearca sa dezlege misterul disparitiei lui, dar se trezeste mereu pusa in situatii limita, care ameninta sa o tina departe 
de adevar pentru totdeauna.

Un roman dedicat publicului Young Adult plin de adrenalina si suspans.

📕 Erus si Lumile Nevazute- Alec Blenche, editura Univers, Ilustrator: Doina Axenti

Descrierea cartii

Erus este printul din Regatul Vanturilor, care a reusit, impreuna cu prietenii sai Roua, Alpi si Sucre, dar si cu ajutorul magilor, 
sa treaca prin cele patru vai magice si sa salveze Lumea Buna. Dar aventurile lor nu s-au oprit aici; Erus a calatorit pe Insula 
Zburicornilor, unde a aflat de existenta acestor creaturi fermecate si inaripate, cu care fiecare copil are o legatura stransa. Mai 
mult, a invatat acolo despre magia cuvintelor si despre cat de mult inseamna vorbele bune in viata oricui. A venit vremea unei noi 
aventuri, iar cei patru prieteni sunt pregatiti.

Echilibrul lumii este din nou in pericol, iar Erus si prietenii sai calatoresc in Lumile Nevazute, in care isi fac noi prieteni, se 
imprietenesc cu fapturi cu infatisare si obiceiuri stranii si vor trebui sa faca fata unor noi provocari. Istetimea, curajul, prietenia si 
inventivitatea celor patru vor fi puse din nou la incercare.

Vor reusi ei oare sa-i opreasca pe Vanatorii de vise sau sa-i imbuneze pe uriasii bacaroni?

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

📕 Versuri in chingi de fier- Andrei Iorga, editura CRUX PUBLISHING

Poetul ar trebui citit si studiat cu atentia cuvenita unui artist ce are la indemana un condei stapanit pe deplin, absolut necesar 
pentru ca voiajul prin universul sau poetic sa marcheze si sa lase insemne intr-o lume in care atipicul e blamat. Dar lui Andrei Iorga 
nu-i pasa de reprobare si bine face cand in volumul sau se ascund giuvaiere ce vor fi apreciate de orice cititor de literatura clasica.

“Inca din cele mai vechi timpuri oamenii au incercat sa explice lumea si natura, iar filosofii greci presocratici au concluzionat ca patru elemente fizice 
formau tot ce se gaseste in jurul nostru, si anume focul, aerul, apa si pamantul. Mai tarziu, Aristotel afirma ca exista un al cincilea, eterul, superior 

celorlalte. Avand un nume derivat cu semnificatia alearga etern, acest element explica miscarea circulara a corpurilor celeste ce nu au un punct de odihna, 
si astfel isi cunosc fiinta.  

Alte culturi aminteau, de asemenea, cinci elemente universale, dintre care patru (materiale) erau identice celor existente in filosofia greaca (focul, aerul, 
apa si pamantul), in timp ce ultimul era numit spirit ori chintesenta. La nivelul macrocosmosului acest element reprezenta un material tranzitoriu intre 

planul terestru si cel ceresc, pe cand la nivelul microcosmosului spiritul era puntea dintre trup si suflet.

Pe elemente clasice, ciclicitate si fiinta este pusa si temelia volumului de debut al poetului Andrei Iorga - Versuri in chingi de fier -, care isi intituleaza 
chiar prima sectiune Aer, apa, pamant, foc. Insa elementele clasice si miscarea ciclica nu se afla in stransa legatura doar cu natura si cu astrele, ci si cu un 

alter ego ce va trece prin mai multe etape existentiale pentru a se odihni, in final, sub mangaierea difuza a Lunii. Alexandra Medaru-scriitoare.

📕 Nuante- Camelia Suciu, editura Lumen

Sarbatoarea delicatetii poetice cu un volum de poezie sensibil, despre radacinile sufletului, jertfa, dor, cautari, lacrimi, cuvinte, 
egoism, povesti, saruturi si daruri. O evadare din realitatea cotidiana si o ocazie de a visa cu ochii deschisi.

Radacini

Ieri alergai in venele timpului 

Si-i sorbeai fiecare picatura de viata

 Ca un pumnal scaldat in sange fraged,

 Ca autobuzul care gonea de teama

 Intarzierii la-ntalnirea cu visele. 

Ecouri picteaza iluzii pe stancile mintii. 

Azi inima erodeaza abisul,

 Iar tu inspiri sperante cu fiecare por 

Si venele-ti seaca de teama

Intoarcerii tale spre radacini - extras din volumul Nuante.

P O E Z I E

Acestea au fost doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada dar si o retrospectiva a targului online 
Gaudeamus Radio Romania. Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor.  Indiferent ce carti veti 

alege, eu va doresc lectura placuta si sper sa gasiti ceva pe gustul vostru! 
Pana data viitoare, va transmit multe ganduri bune si nu uitati dragi prieteni, un cititor traieste o mie de 

vieti intr-una singura! O primavara incarcata de povesti frumoase!
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cu Antone Ioana AlexandraCE MAI CITIM
STEPHEN KING, supranumit si Maestrul genului horror, este unul dintre cei mai prolifici autori ai 
tuturor timpurilor si, conform The Guardian, cel mai bun povestitor din literatura americana, acesta 
publicand peste 60 de carti, marea lor majoritate fiind ecranizate pentru micul si marele ecran. Printre 
cele mai cunoscute romane ale Regelui se numara Carrie (prima sa carte, publicata in anul 1974), Salem’Lot 
(1975), The Shining (1977), 11/22/63 (cunoscut si sub denumirea de JFK si aparut in anul 2011) si Later, 
cea mai recenta carte a sa, de care toti fanii lui King se vor putea bucura incepand cu aceasta luna. In 
Romania cartile lui Stephen King sunt traduse la Editura Nemira, care isi doreste sa aduca in atentia 
cititorilor romani cat mai multe dintre romanele mult indragitului scriitor. De asemenea, in vara ne vom 
putea delecta cu Billy Summers, urmatoarea sa aparitie, tot multumita celor de la Editura Nemira.

Apocalipsa (The Stand), unul dintre primele sale romane, publicat in anul 1978, este poate cea mai 
complexa carte a autorului, aceasta insumand, in varianta originala, peste o mie de pagini. Desi scrisa cu 
atat de multi ani in urma, cartea abordeaza teme complexe si extrem de actuale, putand fi considerata cu 
usurinta o fresca a societatii actuale. Prin primsa subiectelor abordate, autorul doreste sa traga un semnal 
de alarma asupra usurintei cu care societatea poate fi dezintegrata, iar populatia si umanitatea - cu tot ceea 
ce reprezinta acestea, pe deplin anihilate. De asemenea, Apocalipsa are parte si de doua ecranizari, una 
realizata in 1994, cealalta intre anii 2020-2021.
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Profetie. Alegorie. Satira. 
Realism. Fantezie. Apocalipsa. 
Acestea sunt cuvintele care 
reprezinta cel mai bine aceasta 
spectaculoasa calatorie literara si 
care se regasesc pe coperta noii 
editii realizate de Editura Nemira, 
descriind cu acuratete tot ceea ce a 
vrut sa transmita autorul cititorilor 
sai.

Apocalipsa, la fel ca mai toate 
romanele lui King, nu se incadreaza 
intr-un singur gen literar, autorul 
reusind sa imbine cu succes si 
ingeniozitate elemente specifice 
genurilor thriller, horror, distopie 
si fantasy, la care se adauga si 
elemente ale realismului magic. Pe 
aceasta cale doresc sa demontez 
mitul conform caruia romanele 
lui King apartin exclusiv genului 
horror. Cartile lui King pot fi citite 
de catre orice iubitor de carte, 
indiferent de gusturile sale literare, 
deoarece abordeaza o larga paleta 
de teme si apeleaza la caracteristici 
specifice tuturor genurilor de carte 
mentionate mai sus, inclusiv ale 
genului psihologic. Cartile lui King 
sunt umane. Invita la introspectie, 
trezesc in cititor o multime de 
intrebari si propun subiecte delicate, 
inteligente, dar, mai presus de toate, 
actuale, indiferent de anul in care au 
fost publicate romanele. 

Asta-i blestemul speciei noastre - 
suntem niste animale sociale.

Stephen King este un bun 
cunoscator al firii umane, realizand 
cu acuratete si profunzime 
tablouri complete si complexe 
ale personajelor sale, care nu sunt 
nici mai mult nici mai putin decat 
reprezentatii fidele ale diferitelor 
tipologii umane, iar acest lucru 
se poate observa la o scara foarte 
larga si in cartea de fata. King este 
curajos in ceea ce priveste temele 
abordate. Vorbeste franc cititorilor, 
spune raspicat lucrurilor pe 
nume si te lasa sa tragi singur 
concluziile. Scenariul descris in 
Apocalipsa se apropie uimitor de 
mult de realitatea din ziua de azi, 
unde noi toti ne confruntam, de 
un an incoace, cu existenta unui 
virus nou, care a dat peste cap 
lumea pe care o cunosteam si care 
a dus termenul de lupta pentru 
supravietuire la un alt nivel. 

La un alt nivel este, bineinteles, 

si virusul din carte, cunoscut sub 
denumirea de Capitanul Trips, 
denumire care face referire la 
extinderea incredibil de rapida a 
acestuia la nivel mondial. Virusul 
gripal a fost creat intr-un laborator 
al SUA si este eliberat in mod 
accidental, anihiland aproximativ 
99,4% din populatie, iar lumea 
asa cum o stiam odinioara sufera o 
transformare ireversibila, greu de 
suportat de catre putinii oameni 
care, fara a cunoaste motivul, 
sunt imuni la aceasta supergripa. 
De ce acestia au supravietuit, iar 
familiile, prietenii, vecinii lor s-au 
stins in chinuri? ce ii Deosebeste pe 
acesti oameni De restul semenilor 
lor? Nimeni nu poate raspunde la 
aceste intrebari si poate ca nici nu 
au mai ramas suficienti oameni de 
stiinta pe aceasta planeta pentru a 
cerceta si a reusi sa gaseasca niste 
raspunsuri valabile. 

KING ESTE CURAJOS IN 
CEEA CE PRIVESTE TEMELE 

ABORDATE. VORBESTE 
FRANC CITITORILOR, SPUNE 
RASPICAT LUCRURILOR PE 

NUME SI TE LASA SA TRAGI 
SINGUR CONCLUZIILE.

“
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Nu a fost nicio calamitate, nimic 
venit din senin. A fost doar o tampenie 

omeneasca.

Intr-o lume in care domneste 
haosul, banii s-au devalorizat, iar 
facilitatile oferite de institutiile 
de justitie, educationale, sanitare, 
culturale s.a.m.d. sunt practic 
inexistente, supravietuitorii trebuie 
sa afle cum sa traiasca intr-o societate 
post-pandemica, cum sa faca fata 
singuratatii, bolilor odinioara 
inofensive, insa acum mortale in 
lipsa doctorilor, lipsei alimentelor 
proaspete, a apei, electricitatii si 
confortului oferit de un autovehicul. 
La toate aceste provocari se mai 
adauga, bineinteles, una dintre cele 
mai disputate si, pe alocuri, cleiseice 
lupte cu care se confrunta omenirea 
inca de la inceputuri: marea lupta 
dintre Bine si Rau. 

Apocalipsa lui King din 1978 prinde 
cititorul in mreje si are un impact de 
netagaduit asupra cititorului din 
2021, aratandu-i prin nenumaratele 
povesti ale personajelor cum,  prin ce 
fel si in cat timp (extrem de putin) 
poate avea loc dezintegrarea totala a 
societatii, accentuand prin exemple 
semnificative tot ceea ce implica 
aceasta ruptura si mai ales aratand 
consecintele aduse de dezinteresul, 
neatentia si neasumarea actiunilor 
unui singur individ sau a unui grup 
de indivizi. 

Extinderea inimaginabil de rapida 
a virusului este infricosatoare si greu 
de digerat. Primele capitole ale cartii 
prezinta in detaliu modalitatea in care 
primii infectati cu Capitanul Trips 
raspandesc acesta gripa provocata 
de un virus care sufera mutatii, 
felul in care oamenii reactioneza in 
fata acesteia, modalitatea in care 
autoritatile si guvernul manipuleaza 
poporul, tainuind detalii de o 
importanta colosala, raspandind 
stiri neadevarate si gestionand gresit 

aceasta provocare total neprevazuta, 
care insa ar fi putut fi tinuta sub 
control in mod eficient, fara pierderea 
a mii de vieti umane.

 

Toata specia umana nu reprezinta 
decat o mare si apasatoare amintire 
a trecutului, o incoronare a tuturor 
momentelor care ne-au adus in halul 

in care suntem acum.

Lumea postapocaliptica creata 
cu maiestrie de Rege aduce 
cititorilor o lectura tulburatoare, 
care trezeste nenumarate intrebari 
despre supravietuire, umanitate, 
responsabilitate, asumare. Cu 
lejeritatea, talentul si inteligenta 
de care doar un autor de renume 
mondial precum  Stephen King poate 
da dovada, maestrul genului horror se 
foloseste in mod sclipitor de subiectul 
supravietuirii oamenilor in urma 
unui dezastru de proportii pentru 
a sonda mintea umana si a scoate in 
evidenta dedesubturile acesteia prin 
intermediul calatoriei 
initiatice facuta de 
numeroasele personaje 
ale cartii. Suspansul 
creste exponential cu  
entuziasmul si setea 
cititorului, acesta 
insotind  personajele 
in calatoria lor spre 
maturitate si regasire, 
fiind martorul mut 
a nenumaratelor 
evenimente care se 
succed pe repede-
inainte.

Personajele cartii sunt magistral 
conturate, acestea reprezentand 
chintesenta intregului roman. 
Interactiunea dintre acestea poate 
fi asemuita unui joc de puzzle, ce 
spune o poveste complexa pe care 
cititorul are privilegiul de a o pune 
cap la cap, de a o cunoaste in detaliu 

si de a-i savura fiecare particica 
in parte. Cele mai valoroase piese 
sunt doua persoanje despre care se 
poate afirma ca trag sforile tuturor 
evenimentelor si au o contributie 
decisiva asupra actiunilor celorlalte 
personaje. Maica Abagail, o batrana 
negresa de 108 ani, “cu par alb si 
chipul barzDat De riDuri, ca harta unui 
stat a carei geografie nu a fost inca 
prea bine Definita” si Randall Flagg, 
omul in negru, sunt personificari 
ale Binelui si Raului. Cei doi apar 
in visele prevestitoare ale tuturor 
spuravietuitorilor, impartindu-i pe 

acestia in doua tabere 
opuse si conducandu-i 
in marea batalie, o lupta 
in care moartea este 
pacat, dat fiind faptul 
ca deja a murit peste 
90% din populatie, 
insa un pacat necesar, 
un rau esential pentru 
crearea unei noi lumi, 
ce se vrea a fi libera si 
mai buna decat cea care 
a fost odinioara.

Omul negru avea obrajii rumeni; ochii 
ii straluceau prietenosi si veseli iar 

pe buze i se intindea un ranjet larg si 
vorace, dezvelindu-i dintii mari ca 
niste pietre de mormant, ascutiti si 

taiosi ca niste colti de rechin. Si tinea 
mainile intinse inainte, iar in par 

ii falfaiau pene negre si lucioase de 
cioara.

O POVESTE CARE ITI (RE)
AMINTESTE, IN MOD BRUTAL, 

CAT DE IMPORTANTE SUNT  
RESPONSABILITATEA, 

EMPATIA, SOLIDARITATEA SI 
ASUMAREA IN CONTEXTUL 

SOCIAL .. .

“
“

“
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La cele doua chemari raspund 
supravietuitorii, iar cei care se 
remarca inca de la inceput si ajung 
in inima cititorilor prin povestile 
lor de viata impresionante sunt 
Nick Andros - un tanar extrem 
de inteligent, dar care  traieste 
intr-o lume a tacerii absolute, fiind 
surdo-mut, Stu Redman, un barbat 
integru, curajos si care are o evolutie 
spectaculoasa, Glen Bateman - unul 
dintre preferatii mei, de profesie 
sociolog, Lloyd Henreid - un fost 
puscarias salvat din ghearele mortii, 
Larry Underwood - un muzician 
ratat, pe care moartea si singuratatea 
il schimba total, Frannie Goldsmith 
- o tanara extrem de curajoasa si 
demna, care isi ingroapa singura tatal 
si care lupta pentru a-i oferi copilului 
ei nenascut o viata mai buna, Harold 
Lauder - un tanar lipsit de rautate, dar 
pe care deciziile proaste (ori poate 
diavolul?) il trag in jos, Tom Cullen - 
personajul meu preferat, un inapoiat 
mintal care da dovada de cele mai 
frumoase caracteristici umane, cel 
care va juca un rol esential in toata 
aceasta spectaculoasa poveste. Toti 
acesti supravietuitori, dar si multi 
altii, trebuie sa faca fata momentelor 
de teroare pura, suferinta, violenta 
si singuratate. Virusul le-a rapit tot 
ce le era mai drag, iar acum trebuie 
sa reconstruiasca lumea din nimic. 
Lipsiti de tot ce aveau si cunosteau, 
acestia trebuie sa isi pastreze 
sanatatea mintala si umanitatea, doua 
caracteristici esentiale supravietuirii. 
Fiecare dintre ei trebuie sa invete sa 
contribuie la bunastarea celuilalt si, 
implicit, a colectivitatii. Cooperarea, 
comunicarea, sinceritatea sunt 
cuvintele-cheie de care trebuie sa 
se tina cont la construirea relatiilor 
dintre oameni si a unei noi societati 
sanatoase. 

Cartea are o multime de referinte 
religioase, stiintifice, medicale, 
filozofice si psihologice, ce constituie 

deliciul cititorului, cireasa de pe 
tortul postapocaliptic dulce-acrisor 
fara de care romanul ar fi fost mai 
sarac. De asemenea, autorul scoate 
in evidenta pierderile pe care un 
om le experimenteaza de-a lungul 
timpului si pune intr-o noua lumina 
renuntarea la lucruri, obiceiuri si 
obisnuinte, accentuand felul in care 
aceste pierderi sunt  vazute ca un 
gest simbolic, de purificare si intarire 
a omului. 

Aratati-mi un barbat singur sau o 
femeie singura si o sa va spun ca omul 
acela este un sfant. Aratati-mi doi si 
va garantez ca o sa se indragosteasca 

unul de altul. Aratati-mi trei si fiti 
convinsi ca vor inventa chestia aia 

absolut incantatoare pe care o numim 
acum societate. Patru oameni vor 

construi o piramida. Din cinci oameni, 
unul va fi un paria. Sase oameni vor 

reinventa prejudecatile. Sapte oameni 
in sapte ani vor reinventa conflictul 

armat. O fi fost creat omul dupa 
chipul si asemanarea lui Dumnezeu, 

dar societatea omeneasca a fost 
facuta dupa chipul si asemanarea 
adversarului sau, care incearca in 

permanenta sa se razbune.

Calatoria este magistrala, iar 
finalul aduce la suprafata noi 
intrebari la care, cel mai probabil, nu 
vom putea gasi raspunsurile dorite 
nicicand. Caci anumite intrebari 

nasc, la randul lor, alte intrebari, 
nicidecum raspunsuri, fiind de 
datoria cititorului sa discearna 
adevarul de minciuna si binele de 
rau. Insa, de cele mai multe ori, 
acestea se intrepatrund, creand un 
tablou perfect in imperfectiunea sa.

Viata este o roata pe care niciun om 
nu reuseste sa stea prea multa vreme 

in picioare. Si mereu se intoarce de 
acolo de unde a plecat.

Radiografie extrem de minutioasa 
a societatii umane, Apocalipsa este o 
curajoasa invitatie la introspectie, o 
carte cu un impact rasunator asupra 
cititorului, in special in contextul 
actual si cel mai relevant exemplu 
al faptului ca orice scenariu, oricat 
de nebunesc si neverosimil ar parea 
acesta, poate deveni realitate. 
O realitate infricosatoare si 
provocatoare, care va da peste cap 
credintele tuturor si va aduce cu sine 
schimbari neplacute, la care va trebui 
sa ne adaptam pentru a supravietui 
cat mai demn posibil. O poveste care 
iti (re)aminteste, in mod brutal, cat de 
importante sunt  responsabilitatea, 
empatia, solidaritatea si asumarea 
in contextul social si care sunt 
consecintele pe care toti le platim 
atunci cand rautatea, interesul 
personal si nepasarea iau locul 
acestora.

“
“
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BLACKBIRD (Cu inima impacata)

Pr
ez

en
ta

re r egizat de ROGER MICHELL, Blackbird este un remake american al filmului 
european Silent Heart. Povestea reuneste trei generatii in urma unui tragic 
eveniment ce e pe cale sa se intample. Lily (Susan Saradon), aflata in faza 

terminala a aterosclerozei vrea sa-si faca eutanasie, iar ultimele ei clipe de viata, 
tine sa si le petreaca cu familia la care tine. Astfel, regizorul Roger Michell intra 
in psihanaliza personajelor si se concentreaza pe drama fiecaruia si cum percep 
situatia de fata in felul lor propriu.

Cu toate ca familia lor nu este una disfunctionala, ca si restul familiilor, inclusiv 
aceasta are problemele ei si nu toti membrii sunt perfecti. Prin urmare avem si un 
personaj care nu este multumit de viata dusa pana acum si care sufera de bipolaritate 
si are tratament pentru a tine boala psihica in frau. Evenimentul nefericit reuseste 
in cele din urma sa intareasca relatia dintre ei.

Doza de cinema
de valentin Goran



32  www.famost.ro | aprilie 2021

CULTURA

Scenariul ii apartine lui Christian 
Torpe, care a scris si originalul danez. 
El si cu producatoarea Sherryl Clark 
s-au cunoscut la o petrecere, iar aceasta 
l-a intrebat daca are sa-i arate vreun 
scenariu de lungmetraj. La vremea 
respectiva, Torpe avea doar draftul lui 
Silent Heart pe care i l-a prezentat lui 
Sherryl. 

Producatoarei i-a placut conceptul 
si l-a contactat mai departe pe Roger 
Michell pentru a-l regiza. Sherryl si 
cu Roger mai lucrasera impreuna la 
Morning Glory (2010), timp in care ea 
a cautat un deceniu intreg povestea 
potrivita pentru regizor. Ce a convins-o 
pe loc sa-i prezinte scenariul lui Silent 
Heart, a fost intensitatea cu care 
Torpe ii relata povestea, dar si faptul 
ca Sherryl avea o slabiciune pentru 
dramele familiale. 

Chiar si actrita Kate Winslet l-a 
considerat pe Roger ca fiind alegerea 
potrivita in functia de regizor, intrucat 
este un om cu suflet bun, iar acest lucru 
este transpus in felul cum relateaza 
povestea filmului - regizorul ferindu-
se de melodrama unui telenovele, 
explorand interactiunile dintre 
personaje intr-un mod cat de poate de 
calm si linistit.

Stilul lui de cineast este unul mai 
liber. Nu isi forteaza actorii si nu isi 
impune viziunea asupra lor in felul cum 
trebuie sa joace, ci mai degraba observa 
cum interpretul preia rolul in stilul sau 
personal. Pentru spectator, acest lucru 
se observa inca de la inceput, cand 
regizorul incearca sa ne acomodeze 
treptat cu situatia fara a fi intruziv. 

Cu toate ca Roger Michell a afirmat 
ca nu a vazut filmul original pentru 
a nu se lasa influentat, acesta a mers 
tot pe un stil european in felul cum a 
prezentat povestea, atat prin regie, cat 
si cinematografia vazuta prin ochii lui 
Mike Eley, cu care a mai lucrat si la 
“Verisoara mea, Rachel” din 2017. 

Filmarile urmau sa aiba loc in august 
2018, iar in locul lui Susan Sarandon, 
Diane Keaton ar fi interpretat-o pe Lily. 
Dupa cateva reprogramari, au inceput 
in octombrie, cu Susan de data aceasta 
in rolul principal si cu restul actorilor 
ca Sam Neill sau Rainn Wilson 
alaturandu-se proiectului.

Acestia au filmat in West Sussex, 
situat in Coasta de Sud a Angliei, 
foarte aproape de casa unde locuia 
Kate Winslet. Actrita chiar relata ca i-a 
placut experienta de a veni mereu de 
acasa la filmari si invers.

Repetitiile s-au tinut in Londra, dupa 
care intreaga echipa s-a mutat intr-
un orasel la malul marii, mai exact in 
New England. Casa unde au filmat era 
smulsa de lume si de societate, ceea ce 
a dat perfect in film senzatia de izolare, 
dar in acelasi timp si de retragere - casa 
functionand ca un sanctuar in poveste, 
dar si un loc al sfarsitului pentru cine 
era considerata stapana casei.

Stilul actoricesc ales a fost unul 
teatral, repetitiile tinandu-se in acest 

fel, cat si filmarile pe platou. Inclusiv 
actorii au remarcat acest fapt, avand 
o saptamana la dispozitie sa repete 
rolurile, iar cand ajunsesera in punctul 
de a filma, deja se acomodasera 
unii cu ceilalti si intrasera in pielea 
personajelor.

Asemanarea cu o piesa de teatru 
provine si de la faptul ca intreaga 
actiune se petrece in casa, cu aceleasi 
opt personaje pe tot parcursul povestii, 
fara ca altcineva nou sa intervina.

Pentru Sam Neill si Susan Sarandom a 
fost si o experienta de revedere dupa ce 
actorii au mai jucat un cuplu impreuna 
acum aproape 30 de ani in Irresistible 
(2006).

Spre deosebire de majoritatea 
productiilor, care se filmeaza in functie 
de locatie, Blackbird a fost filmat in 
ordinea cronologica a povestii, avand 
numai o singura locatie. Dupa spusele 
regizorului, legaturile intre actori s-au 
intarit enorm pana la sfarsitul filmarii 
- motiv pentru care toti si-au facut un 
tatuaj reprezentand o pasare neagra.
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... legaturile intre actori s-au intarit enorm pana la 
sfarsitul filmarii - motiv pentru care toti si-au facut un 

tatuaj reprezentand o pasare neagra.
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Cu toate ca povestea are in centru 
eutanasia lui Lily, felul in care este 
relatata, face ca acest film sa nu fie 
neaparat despre procedura, ci mai mult 
despre personaje si trairile acestora. In 
America, eutanasia este legala in noua 
state. Susan Sarandon facuse cercetari 
pe baza ei cu multi ani in urma, cand 
jucase alaturi de Al Pacino in “You 
Don’t Know Jack”, pe vremea cand inca 
era ilegala.

Blackbird, insa, intoarce acest 
subiect pe toate partile, explorandu-i 
fiecare latura. Mai intai prin decizia lui 
Lily de a-si pune capat vietii decat sa 
ajunga o leguma fara constiinta la pat 
si sa fie o povara atat pentru ea, cat si 
pentru familie, continuand apoi prin 
intelegerea sotului, medic de profesie, 
care, cu toate ca stie ce are de facut, 
ii este greu sa se desparta de iubirea 
vietii lui, ajungand mai apoi la copii, 
in special la cele doua fiice ale lui Lily, 
care ajung in opozitie, nefiind de acord 
cu dorinta mamei lor.

Din punct de vedere religios, eutanasia 
este considerata, fie o forma de suicid, 
fie forma de ucidere, depinzand de cine 
este agentul care initiaza pana la urma 
procesul.

Povestea se invarte in jurul lui 
Lily, personajul interpretat de Susan 
Sarandon. Fiind un spirit liber, Lily 
si-a trait intreaga viata dupa cum a 
vrut, reusind sa-si intemeieze atat o 
familie la care tine, cat si o casa de vis, 
desprinsa de societate, unde poate avea 
toata linistea din lume alaturi de sotul 
ei, interpretat aici de catre Sam Neill, 
pe care majoritatea il cunoasteti din 
Jurassic Park.

Kate Winslet are si ea un rol in aceasta 
pelicula. O interpreteaza pe Jennifer, 
fiica mai mare a lui Lily. Jennifer a 
fost crescuta precum un copil model, 
diferita din toate punctele de vedere 
fata de sora ei mai mica, crescand intr-
un adult responsabil, fiind printre cei 

care incearca sa-si pastreze moralitatea, 
infruntand atat dorinta mamei de a se 
sinucide, cat si problemele pe care atat 
generatia fiului ei o intampina, cat si a 
surorii mai mici, bipolare.

Intr-un interviu, Kate a sustinut ca 
ea a fost mai mult atrasa de poveste 
decat de personajul pe care avea sa-l 
joace, ceea ce pana atunci era invers. Ce 
a influentat-o in acest sens pe actrita 
a fost faptul ca si-a pierdut mama in 
lupta cu cancerul si a rezonat mai mult 
cu povestea. De atunci, actritei i-a fost 
greu sa mai intre in pielea personajelor, 
iar Blackbird a ajutat-o sa treaca peste 
acea etapa, infruntand acum aceeasi 
problema alaturi de personajul ei.
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Cu toate ca povestea are in centru 
eutanasia lui Lily, felul in care este relatata, 
face ca acest film sa nu fie neaparat despre 
procedura, ci mai mult despre personaje si 

trairile acestora.
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CULTURA

Prin nota avangardista, Blackbird este in acelasi timp atat un film indraznet, cat si 
unul de nisa, subiectul pe care il abordeaza fiind unul destul de sensibil. A avut premiera 
la Toronto International Film Festival in 2019, urmand sa fie lansat in cinematografe 
abia spre sfarsitul lui 2020. La noi il puteti vedea in retelele de cinematografe, Happy 
Cinema, atat pe platforma lor online, cat si in cinematografele fizice, atunci cand 
situatia pandemica actuala permite.

 Kate mai lucrase deja cu regizorul la 
cateva reclame, asa ca a fost incantata 
de noua lor colaborare. Fiind de altfel 
si primul lungmetraj pe care-l fac 
impreuna.

Anson Boon, interpretul lui Jonathan, 
joaca rolul unui adolescent care viseaza 
sa devina actor, fara ca familia lui 
sa stie asta. Avand la baza povestea 
originalului european, unde, spre 
deosebire de America, in Europa cariera 
de actor este una anevoiasa din pricina 
lipsei unei industrii dezvoltate. Pornind 
de la o mentalitate gresita ca “arta n-are 
pret”, majoritatea actorilor debutanti 
sunt nedreptatiti, fapt pentru care 
multe familii europene sunt impotriva 
ideii copiilor lor de a urma o cariera in 
domeniul artistic.

Inclusiv aici, parintii lui joaca un rol 
strict de a-l forta sa urmeze o cariera de 
avocat, prestigioasa, cu toate ca el nu isi 
doreste acest lucru. Iar singurul suport 
emotional pe care il primeste vine de la 
bunica sa bolnava, care intelege altfel 
viata acum.

Actorul fiind de origine britanica, 
a avut o experienta placuta sa joace 
alaturi de actori americani mari precum 
Sam Neill sau Kate Winslet. Nici macar 
acomodarea cu accentul american 
nu a reprezentat o greutate pentru 
el, intrucat a crescut cu formele de 
continut american si era obisnuit.

La capitolul cinematografiei, filmul 
isi pastreaza latura europeana, avand 
cadre de compozitie cu locul unde se 
petrece actiunea, dar si stilul static 
al filmelor europene, folosindu-se 
de camera mobila doar atunci cand 
este cazul. Directorul de imagine, 
Mike Eley, a incercat sa imbine stilul 
european al imaginii cu cel american 
prin compozitiile de tablou, dar si prin 
miscarea alerta din unele cadre.

Un cadru memorabil care serveste 
drept o metafora vizuala este cel in 
care o avem pe Lily in primul plan 
al imaginii care isi priveste familia 
din exterior pregatind ultima cina 

festiva a ei, iar apusul se reflecta in 

geamul care ii desparte. Apusul jucand 

aici un rol premonitoriu pentru ea, 

intrucat sfarsitul ii este aproape si este 

constienta ca isi va lasa persoanele 

iubite in urma.

Mike Eley a tras tot filmul folosindu-

se de lumina naturala. Cum casa avea 

usi facute din sticla, ii permitea 

luminii sa patrunda cat mai mult. Nici 

macar regizorul nu apreciaza lumina 

artificiala, preferand sa filmeze pe 

timp de zi cand totul este luminat. 

Atuul lui consta in lucrul cu actorii, pe 

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

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

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

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

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

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

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

reinventam in continuu.
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Blugii largi si relaxati au fost vazuti in multe 
din colectiile prezentate in tendintele acestui 
sezon, iar propunerile caselor de moda au fost 
combinarea lor cu tricouri grafice sau blazere 
supradimensionate. Adopta aceasta tendinta, 
dar personalizata stilui tau si sa iti ofere 
confortul dorit!

Topurile polo s-au regasit printre preferatele 
multor designeri, fiind vazute in combinatie 
cu pantaloni scurti, pantaloni de piele, fuste 
mini. Un LOOK retro si sportiv, care va da 
dinamismul si romantismul dorit de aproape 
orice femeie si care poate face usor tranzitia 
catre urmatorul sezon.

Chiar daca poate la prima vedere nu ar fi cea 
mai inspirata pereche de incaltaminte, sabotii 
sunt in tendinte, confortul oferit de acestia 
fiind sustinuti de multi designeri. Au fost 
vazute multe variante sic, culori minunate, 
tesaturi luxoase, usor de purtat in casa si afara.

Multe sezoane au dominat colierele scurte, 
dar iata ca feminitatea si delicatetea s-au 
intors prin intermediul colierelor lungi. 
Poarta-le peste tricouri, gulere, rochii, pentru 
un LOOK activ si fresh!

Una din cele mai prezente culori pentru 
sezonul calduros 2021 va fi rozul de guma de 
mestecat. Vibranta si indrazneata, aceasta 
culoare va fi perfecta daca o vei purta 
cel putin in partea superioara a corpului, 
combinata cu o pereche de pantaloni bej, gri 
sau negri. 

O tinuta de tranzitie de la iarna la 
primavara este rochia lunga tricotata, fiind 
vazute in multe prezentari, rochii maxi, simple 

si elegante. Mergi pe o astfel de rochie avand 
maneci lungi si combin-o cu cizme sau alt tip 
de incaltaminte confortabila!

O bluza subtire pe corp ramane o optiune 
foarte buna pentru acest sezon, mai ales ca 
poti pune peste ea un cardigan, o haina groasa 
si o poti purta in combinatie cu o fusta mini.

Pantalonii largii si relaxati iti ofera una 
dintre cele mai echilibrate piese vestimentare 
destinate confortului. Partea buna este aceea 
ca arata bine cu orice, de la un tricou grafic 
pana la un blazer.

Tricotajele isi continua tendintele 
ascendente si castiga popularitate pe zi ce 
trece, fiind optiunea ideala atunci cand iti 
doresti combinatia confort-eleganta.

Regasim imprimeurile in orice sezon, 
prezenta multora din ele fiind parca 
obligatorie. Cea mai buna optiune pentru 
acest sezon nu se afla printre cele mai 
populare, dar daca porti tabla de sah pe un 
top sau chiar si doar la o pereche de pantofi de 
sport, este suficient!

Fustele infasurate sunt in centrul atentiei in 
primavara 2021, o piesa atemporala, potrivita 
poate in orice zi a anului. Daca temperaturile 
sunt putin mai scazute, contureaza-ti LOOK-
ul cu cizme si colanti sau cu sandale, daca 
anotimpul este calduros.

Practicul si utilitarismul se afla in atentia 
designerilor de cateva sezoane, acestia oferind 
multe astfel de variante, iar daca vrei ceva 
mai simplu, poti merge pe o vesta simpla 
cu buzunare, o buna alternativa, usor de 
combinat cu alte piese vestimentare.

din 2021?

MODA
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CUM NE ADAPTAM
TENDINTELOR

inca poate mai 
avem straturile 
de haine pe 

noi in asteptarea 
temperaturilor 
ridicate si 
constante, dar 
asta nu inseamna 
ca trebuie sa 
asteptam pana 
atunci! Putem 
incepe incet incet 
sa integram piesele 
vestimentare in 
outift-urile de 
zi cu zi si sa fim 
in tendinte, mai 
ales ca acestea 
sunt destul de 
permisibile si 
apropiate stilului 
de viata actual.

P R O P U N E R I  P I E S E  V E S T I M E N T A R E  P R A C T I C E
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Moda in
2021

Si dificultatea vine din faptul ca ne-am cam obisnuit cu imbracamintea comoda, articole vestimentare 

colorate si elastice, care ne-au impins incet incet spre o anumita neglijenta, deloc condamnabila. 

Pentru ca fiecare dintre noi, incercam sa ne simplificam viata din toate punctele de vedere, de la 

imbracaminte, machiaj, aranjat parul, timp cat mai putin petrecut in bucatarie si lista poate continua. 

Bineinteles ca prioritatile difera de la o persoana la alta, dar simplificarea vietii este tendinta comuna 

a noului stil de viata.

Chiar si avand in prim plan aceasta tendinta, clasica intrebare “eu ce imbrac acum?” revine printre 

principalele necunoscute ale stilului de viata 2021. Ce as putea imbraCa sa ies din monotonia 

exerCitiilor fiziCe? Cum voi iesi in evidenta? Ce ar trebui sa imbraC sa ma despart de imaginea Creata 

pe zoom sau teamviewer? Ce haine ma vor faCe sa ma simt mai optimista si mai plina de viata? O 

serie de intrebari-dilema, pe care vom incerca in continuare sa le solutionam prin sugestii si prin 

ofertele caselor de moda.

IATA-NE AJUNSI SI IN ACEASTA FRUMOASA PERIOADA DE PRIMAVARA, DUPA LUNI DE 

IZOLARE, INCERCAND SA PRIVIM OPTIMIST SPRE MODA DIN 2021 SI GANDINDU-NE CE AR FI 

MAI  POTRIVIT SA IMBRACAM, CE OUTIFT-URI AR FI CELE MAI INDICATE SI ASTA CONFORM 

COLECTIILOR PREZENTATE DE MARILE CASE DE MODA SI CUNOSCUTII DESIGNERI.
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CE AVEM DEDESUBT
Rochii transparente, delicate, care dezvaluie un corp fluid si gratios, o tendinta 

poate surprinzatoare, ea aflandu-se cumva la polul opus a ceea ce simtim acum, 
repulsia si respingerea tuturor stirilor nocive. In acelasi timp, majoritatea simtim 
nevoia descotorosirii de hainele grele, fie ele treninguri si alte piese vestimentare 
casual/ sport, dorinta de libertate si eleganta fiind pe primul loc.

BRATE PUTERNICE
Cu toate ca senzatia de putere era exprimata prin intermediul gulerului, sezonul 

primavara 2021 ne aduce si bratele puternice, regasite in multe prezentari. Drama 
atinge noi dimensiuni in aceasta perioada prin intermediul exagerarii bratelor, dar 
o poti atenua cu ajutorul diverselor combinatii vestimentare.
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RENASTEREA DENIMULUI
O pereche de jeansi albastri cu aspect retro, avand un croi clasic, este ce ai nevoie daca vrei sa introduci denimul in viata ta 

in acest an. Doar ca, primavara 2021 vrea mai mult, cel putin 2 piese vestimentare din denim, indiferent de nuanta de albastru 
preferata, iar variantele de design si culori sunt cat se poate de ofertante din partea caselor de moda.

ABUNDENTA MINI
Ce este sezonul calduros fara multa piele, fara LOOK-uri sexi sau fara senzatia de libertate pe care ti-o ofera un pantalon 

scurt sau o rochie mini? Iar in situatia de fata, ne ofera in plus si o senzatie de optimism, de aceea trebuie imbratisata pentru a 
grabi revenirea la viata normala.

MODA
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CULORI PENTRU OPTIMISM
Numeroasele studii desfasurate de-a lungul anilor, au aratat ca putem avea parte de o stare de bine, intrand in contact cu 

culorile, cele 7 culori esentiale ale curcubeului fiind se pare de ajuns pentru echilibrarea starii psihice.  Iar daca de aproape 
an, zilele au fost destul de bizare creand toate premisele pentru un moral scazut, iata ca designerii au incercat sa echilibreze 
situatia, fie prin intermediul abundentei de dungi colorate, a culorilor in bloc sau a trimiterilor catre nuante retro.

ROSUL
O astfel de culoare vibranta este dorita cam de toata lumea sa fie purtata, fie in abundenta sau doar ca o insertie subtila, iar 

rujul rosu nu este de ajuns pentru majoritatea. Ca un semn al iesirii din aceasta perioada, multi designeri au apasat pedala de 
acceleratie pana la rosu, fortand cateodata parca nota, dar, ne-au oferit nuante de rosu dulce si romantic, elegant si rafinat, 
pur, arzator. Primavara 2021 are rosu pentru toata lumea, depinde in ce context iti trebuie.
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CELE MAI COOL 
ACCESORII ALE 
SEZONULUI DE 
PRIMAVARA

Dupa acesta etapa de evaluare, 
vei stii exact cu ce accesorii 
ramai in acest sezon, iar apoi  te 

gandesti la noi achizitii.
Recomandarea mea pentru voi este sa 

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

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

top 5

SEZONUL DE PRIMAVARA ESTE UN BUN PRILEJ PENTRU UN REFRESH AL ACCESORIILOR DIN GARDEROBA TA.

Detalii de stil cu ANDREEA POPESCU

PERLELE 

Puteti purta 
perlele 
la rochia 
voastra 
preferata sau 
la un T-shirt 
alb cu o 
pereche de 
jeansi.

photo source : pinterest.com
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GENTILE 

MASIVE

Daca esti genul 
care porti 
multe obiecte 
in geanta ta, 
atunci varianta 
potrivita 
pentru tine in 
acest sezon este 
geanta masiva.

BRATARILE MASIVE 

Va recomand sa 
purtati aceste bratari 
masive la o tinuta 
masculina pentru un 
efect glam.
De asemenea, puteti 
purta aceste bratari 
masive cu o centura 
masiva masiva in talie, 
in vederea evidentierii 
taliei, pentru un efect 
feminin.

UN CERCEL MASIV

Va recomand sa purtati un 
singur cercel atunci cand va 
doriti o aparitie remarcabila.

GENTILE 

MINI 

COLORATE

Daca va doriti 
un accesoriu 
deosebit 
pentru aceasta 
primivara, 
recomandarea 
mea pentru 
voi sunt 
gentile mini 
colorate.

See you next time, Andreea
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CAPCANA PIJAMALELOR
Cum te imbraci cand lucrezi de acasa

Trecem printr- o perioada plina de schimbari. Iar multe dintre noi, ne- am redefinit 
ocupatiile si locurile de munca. Am multe prietene care lucreaza de acasa. Lucratul de 
acasa ridica intrebari serioase cu privire la vestimentatie.

De ce dedic acest articol celor care lucreaza de acasa? 

Pentru ca daca lucrezi de acasa si nu ai deplasari zilnice, atunci esti la o rascruce periculoasa, deoarece 
poti deveni mult prea comoda si sa ai un LOOK neingrijit, dezordonat, incat sa intri in panica de fiecare 
data cand bate cineva la usa. 😊

S t i l u l  i l  e x e r S e z i ,  a l t f e l  i l  p i e r z i !
Cu cat te tavalesti mai mult prin casa imbracata in pijamale, tricouri si pantaloni de trening, cu atat va 

fi mai greu sa-ti compui tinuta atunci cand vei avea nevoie.

Haideti sa exersam stilul! 
Imbracandu-te si pregatindu- te sa incepi o noua zi de munca de la o anumita ora, vei fi mai 

productiva. Pastreaza-ti concentrarea! Acasa e foarte usor sa iti pierzi atentia: treburile casnice, 
Instagram, televizorul, revistele de moda. 😊 Daca te pregatesti si arati ca si cum mergi la serviciu, vei 
intra in starea de spirit necesara pentru a realiza sarcinile.

TU, IDEALA! 

T e x t  :  M I R E L A  N O V A K
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f i i  e f i c i e n t a  c a n d  l u c r e z i  d e  a c a S a : 

Sfatul designerului: “t o t u l  t i n e  d e 
a t i t u d i n e ! ”.

▪Incepe dimineata cu o alergare usoara sau cu o 
sedinta de Yoga! Vei fi plina de energie.

▪Programul de lucru organizat. Vei lucra eficient si 
te vei concentra asupra sarcinilor.

▪Programeaza o plimbare la mijlocul dupa - 
amiezii! Ai nevoie de natura si aer curat pentru idei 
noi.

nu uita! Schimbarile dezvolta creativitatea! Fa-ti 
timp in fiecare zi pentru a te juca cu garderoba ta, 
astfel, iti vei descoperi stilul vestimentar! Profita de 
libertatea pe care o ai! Tu esti tinta invidiosilor care 
lucreaza de la birou!😋

t i n u t a  b u S i n e S S  n u  e S t e  o b l i g a t o r i e 
a c a S a  d e c a t  d a c a  e S t e  S t i l u l  c a r e  t e 
r e p r e z i n t a  c u  a d e v a r a t !

Profita de libertatea pe care o ai si experimenteaza 
LOOK-uri noi in fiecare zi. Adoptand diverse stiluri 
vestimentare, te vei umple de energie, te vei distra si te 
vei redescoperi. Si nu uita de pantofi! Orice ansamblu 
vestimentar nu este niciodata complet fara pantofii 
potriviti.

Un LOOK nou si 
modern

iti va da viata si 
stralucire!

Pentru ca, 
VA IUBESC! ♥



48  www.famost.ro | aprilie 2021

MODA

LA COLLEZIONE DELL`AMORE
by Anisa Sandulache&Domenico Perri

TOTUL DESPRE MODA

CU DANIELA SALA

Spiritul si moda italiana au fost aduse in Romania de catre jurnalista si 
creatoarea de moda ANISA SANDULACHE, printr-o colectie unicat 
de pijamale din matase si catifea, create intr-un atelier din Milano, 

alaturi de DOMENICO PERRI, un nume mare in moda feminina din Italia.

Primavera, Bella, Esotico, Barbie, Irresistible, Innamorata, Attrazione in 
burgundy si Velluto sunt pijamale care exprima senzualitate, feminitate si 
te vor cuceri pe loc.

Pe principiul Dragostea nu e oarba, poarta in fiecare zi haine in care sa 
stralucesti. Nu exista pijama pentru ocazii speciale. In fiecare zi trebuie sa 

te simti frumoasa si feminina si sa porti haine de calitate,

ne sfatuieste creatoarea de moda ANISA SANDULACHE.
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Vestea buna este ca aceste pijamale de 
matase fina cu broderie si dantela pretioasa 
se pot purta si pe strada.

Noi inca mai avem mentalitatea 
romaneasca prin care purtam in casa haine 

ponosite, vechi, pe care nu le mai putem 
imbraca pe strada. Am lansat aceasta 

colectie de pijamale Made in Italy, pe care 
o femeie le poate purta inclusiv pe strada. 

Conditia este sa le accesorizeze corect. Cand 
porti o pijama pe strada trebuie sa creezi un 
contrast vestimentar intre ideea de haine de 
casa si accesoriile pe care le porti. Niciodata 

nu te incalti cu platforme sau adidasi, 
mereu porti toc inalt, iar bijuteriile trebuie 

sa fie impresionante si sa atraga atentia. 
Ideea este sa nu lasi impresia de neglijenta 

in felul in care te-ai imbracat.

spune creatoarea de moda Anisa Sandulache, 
cea care detine brandul de haine de dama 
SPREZZA woman by Anisa Sandulache. Odata ce respecti aceste reguli, poti iesi linistita pe strada intr-o 

pijama de calitate, fina, din matase cu dantela, precum cele din colectia 
prezentatoarei TV.

Colaborarea cu Dom Perri a inceput din dorinta de a oferi femeilor 
din Romania ceva unic din moda italiana. Contributia italienilor 
in lumea modei este remarcata in toate domeniile designului, de la 

creatii vestimentare si accesorii, pana la ateliere bespoke. Cand spui 
moda si bun gust, spui Italia. Asta mi-am dorit si eu pentru creatiile 
mele. Sa pun in ele rafinamentul italienilor. Astfel, am creat designul 
acestor pijamale cu ajutorul lui Domenico Perri, care cunoaste foarte 

bine moda feminina italiana. Rezultatul il vedeti in aceasta minunata 
colectie primavara-vara, de care va veti indragosti pe loc. ,

adauga Anisa Sandulache.
Domenico Perri este detinatorul mai multor branduri internationale, 

iar in Romania are brandul de cafea Kirimba si buticul cu acelasi nume, 
unde poti bea cea mai buna cafea, dar sa faci si shopping in stil italian, 
pentru ca aici poti gasi colectiile creatorului.
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Prezentatoarea TV ne mai asigura ca 
preturile sunt accesibile pentru piata din 
Romania, pentru ca isi doreste ca pijamalele 
sa ajunga la cat mai multe femei. 

Preturile pijamalelor din cea mai fina 
matase sau catifea pornesc de la 580 lei si pot 
ajunge pana la 780, in functie de model.

Anisa Sandulache a deschis un showroom 
cu rochii de mireasa unicat si rochii de seara, 
pe Bulevardul Unirii, in plina pandemie, 
alaturi de sotul ei Dragos Sandulache, care 
face costume barbatesti bespoke premium. 

Impreuna le ofera pachete viitorilor miri, 
de la tinutele complete de nunta, pana la 
organizarea intregului eveniment al nuntii 
cu tematica si artisti. Brandul SPREZZA 
a cucerit multe nume mari din Romania, 
printre care Andreea Marin, Dana Savuica, 
Helmut Duckadam, Gigi Becali, Meme Stoica, 
Giani Kirita si multi altii care poarta cu 
mandrie tinutele celor doi soti creatori de 
moda Anisa si Dragos Sandulache.
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RENNEE DESIGN

in dialog cu

Andreea Nebunu

RENATA STAN

Buna, Renata si bine ai venit in paginile revistei Famost! Ma bucur sa 
te avem in acest numar al revistei.

Buna, multumesc pentru invitatie!
Pentru inceput mi-as dori sa ne spui cateva lucruri despre tine.

Sunt foarte pasionata de estetica in general si de fashion in mod 
special, iubesc animalele si atmosfera Craciunului. 
Cum ai ales acest drum in industria modei?

Am fost atrasa de estetica si fashion inca din copilarie. Acum cativa 
ani am decis sa materializez aceasta pasiune, sa reusesc sa-mi exprim 
latura acesta intr-un mod concret si asa am infiintat RENEE DESIGN.
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Imi place sa vin 
cu ceva care 

are o identitate. 
Pana la urma 
asta inseamna 

creatie.
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Unde iti gasesti inspiratia 
atunci cand concepi o colectie 
sau un produs?

In mod special in mine. In 
trairile mele, in imaginile pe 
care le visez cu ochii deschisi, 
in povestile pe care le creez. Ma 
inspir si din exterior, din linii 
arhitecturale, natura, picturi, 
costume. Exista o sursa infinita 
de inspiratie. Te poti inspira din 
orice. Iti trebuie doar starea.
Tii cont de tendintele actuale 
atunci cand concepi o colectie?

Sunt la curent (sau up-to-
date) cu tot ceea ce tine de 
fashion si trenduri, dar asta nu 
imi influenteaza colectille. Imi 
place sa vin cu ceva care are o 
identitate. Pana la urma, asta 
inseamna creatie.
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Adaptarea iti 
deschide canale 
noi si te face sa 

descoperi lucruri 
pe care poate 

altfel, nu le-ai fi 
accesat.

Cum arata colectia actuala si ce concept are?
Colectia actuala arata bestial si se numeste 

NEXT CHAPTER. Chiar este urmatorul capitol 
pentru mine. Dupa declansarea pandemiei 
am avut un blocaj. Faceam masti continuu, cu 
sentimentul ca acele masti ar fi putut salva 
lumea si in afara de asta ar fi facut-o si la un 
mod frumos.

Am depasit acea perioada si a fost ca 
o renastere. Am inceput sa “vad” o noua 
colectie, un concept care face o asociere 
intre linia clasica, o linie frumoasa, dar care 
te conditioneaza intrucatva din punct de 
vedere al confortului si linia sport, in care 
toti ne simtim in largul nostru. Deci vorbim 
despre materiale predominant sport (tricoturi, 
jersey), aduse in linii clasice si casual, la care 
am adaugat si o nota glam, printr un touch 
de tulle. Este o incununare a stilurilor, care 
sfideaza situatia prin care trecem iar mesajul 
este MERGEM INAINTE NO MATTER WHAT 
SI O FACEM CU STIL.

Este un concept de adaptare, iar adaptarea 
este evolutie. Adaptarea iti deschide canale noi 
si te face sa descoperi lucruri pe care poate 
altfel, nu le-ai fi accesat. Colectia actuala a fost 
inspirata din starile mele din aceasta perioada, 
atat cromatic cat si ca linie. A fost destul de 
dificil de realizat, pentru ca materialele sport 
au mai putina stabilitate pe cut-urile pieselor 
din colectie. Am putut trece si de aceasta parte 
dificila cu ajutorul tehnologului nostru, doamna 
Lungu Mariana, careia ii multumim in fiecare zi 
pentru importantul aport.
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Cum vezi industria modei din Romania?
In crestere, sper. Baby steps. 🙂

Care este stilul tau vestimentar si daca se 
regaseste in creatile tale?

Ma simt foarte bine in tinute casual iar 
acest stil, da, se regaseste in creatiile mele, 
la o maniera “mixata”, in sensul ca simt sa 
nu las in urma elementele clasice. Chiar si 
reinterpretate, ele stau la baza “constructiei”. 
Si prin includerea lor pe parcursul meu este 
ca o constientizare a originilor si un elogiu 
adus primilor creatori.
Ce planuri are Renee pentru viitor si ce ne 
pregateste?

Sa dezvolt RENEE DESIGN in continuare, 
sa investesc mai mult timp si resurse in 
aceasta pasiune si sa ajung la persoanele 
care chiar apreciaza asta. In Romania si in 
mediul international.
Unde te pot gasi cititorii Famost?

Pe retelele de socializare, Facebook Renee 
Design Official, Instagram @renee.design.
official dar si pe site www.reneedesign.ro.
Iti multumesc pentru acest interviu si iti 
doresc succes in tot ceea ce faci!

Multumesc si eu! Mult succes si voua!
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ACEASTA PERIOADA (APARENT) MAI LINISTITA DIN INDUSTRIA MODEI, POATE FI 

UNA FOARTE BUNA, IN CARE PUTEM AFLA LUCRURI NOI, CE SE MAI INTAMPLA 

PE SCENA INTERNATIONALA, CE BRANDURI IMPRESIONEAZA IN MOD DEOSEBIT. 

DESPRE ELE, CITIM IN CONTINUARE ...

BRANDURI de URMARIT in 2021

THE MEANING WELL

Coronavirusul a lovit moda mai rau decat 
s-ar fi asteptat cineva vreodata, ceea ce 
a schimbat abordarea acestei industrii, 

in majoritatea situatiilor. THE MEANING 
WELL este un brand din Marea Britanie 
care utilizeaza tesaturi nefolosite si se 
concentreaza pe productii mici, punand 

confortul in prim plan si mergand pe 
principiul “leSS with More” . Acest brand 

nu este o singura persoana, ci o intreaga 
comunitate ce se inspira din aceasta 

resetare globala; scopul este acela de a 
crea piese oneste, blande, rafinate, care 

regandeste si reseteaza luxul cu bunatatea 
fiecarei noi zile.

Majoritatea proiectelor sunt realizate la 
comanda, tocmai pentru a reduce deseurile 

materiale.
www.themeaningwell.com
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KIKA VARGAS

De origine columbiana, KIKA VARGAS s-a 
nascut in Bogota si a studiat in Statele 
Unite, a studiat artele frumoase la The 

School of the Art Institute of Chicago si 
design vestimentar la Istituto Marangoni 
in Milano, absolvind in 2008. Ea lucreaza 

intre New York, Madrid, Bogota, lucrand ca 
designer in 2008 la Missoni.

Vizavi de situatia actuala, designerul 
columbian are certitudinea ca totul va 
reveni la normal, ea creand rochii de 

vis, pentru party-uri, chiar si in aceasta 
perioada atipica.

www.kikavargas.com

LOVENESS LEE

Fondat in 2016, LOVENESS LEE este 
un brand de bijuterii contemporane din 
Londra, specializat in sculpturi realizate 

manual, inspirate din forme si texturi 
abstracte regasite in natura. O parte din 
filosofia brandului este aceea ca procesul 

de creatie trebuie sa aiba libertate 
proprie, materialele sa fie lasate sa preia 
controlul, iar accidentele creative fericite 

sa fie imbratisate ca forme unice. 
In 2019, Loveness Lee si-a deschis 

magazinul si atelierul in Londra, clientii 
care intra putand participa si la procesul 
direct de nastere a bijuteriilor. In acelasi 
timp, brandul lucreaza cu argint reciclat, 

oferind o noua viata bijuteriilor si 
protejand natura; este garantata calitatea 

rezultatului final, specialistii facand 
bijuteriile sa arate exact ca si cum ar fi 

facute din argint nou nout.
www.lovenesslee.com



60  www.famost.ro | aprilie 2021

MODA

FENG CHEN WANG

FENG CHEN WANG este un designer 
chinez ce isi desfasoara activitatea in 

Londra si face parte din noul val de talente 
al Chinei; a studiat la Royal College of 

Art, absolvind in 2015. Estetica brandului 
pe care il reprezinta este una “modern-
futurista, autentica, multidimensionala”, 

designerul concentrandu-se pe constructia 
tehnica, imbracamintea functionala unisex, 
conceptuala si personala, bazandu-se pe 

cultura orginilor sale.
A castigat numeroase premii, atragand 

atentia si fiind astfel in atentia tuturor de 
la debutul din primavara 2016 de la New 
York Fashion Week. A avut colaborari cu 
UGG, Converse, Levi’s, iar inainte de a 

patrunde serios in industra modei, a lucrat 
cu comunitati locale, invatand tehnici de 
vopsire rezistente, cu traditie de peste 

1000 de ani.

MARTIN M’TOUMO

MARTIN M’TOUMO este nascut in Guadelupa, actualmente traind in Paris; este 
designer, artist, poet. A intiat un proiect numit Chien Fleur ce se situeaza intre 

imbracaminte, performanta si publicatie. Despre acest proiect, Martin M’Toumo afirma 
ca este o “garderoba haute couture deghizata pentru FeMeile carora le place Sa Se iMbrace”.

Filosofia care domina acest proiect este aceea de a promova noi perspective ale 
genurilor, etniei, sexualitatii, iar formele si croiul trebuiesc adaptate pentru a  se potrivi 

oricarui tip de corp si oricarei identitati.
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SIKA

Brandul a fost infiintat de PHYLLIS 
TAYLOR in 2005 cu viziunea ca moda are 

puterea si potentialul sa aduca o contributie 
pozitiva societatii, iar etosul care sta la 

baza filosfiei acestui brand, nu este doar 
pentru a produce confectii in Africa pentru 
piata internationala, ci si pentru a arata ca 
productia de confectii poate fi de succes in 
conditii responsabile fata de oameni si de 
mediul inconjurator. Acest lucru inseamna 
sa platesti salarii corecte, sa creezi locuri 

de munca, samd, articolele de imbracaminte 
fiind realizate in Londra, iar materiile prime 

lucrate manual in Ghana.
Piesele vestimentare SIKA sunt facute 
la comanda, fiecare design fiind unic. 

Phyllis Taylor afirma ca industria de lucru 
secound hand  din Ghana este cea mai 

mare din lume, ceea ce arata ca oricum sunt 
cumparate prea multe haine. In plus fata 
de propriile colectii, Sika are colaborari cu 
ASOS, The Vogue Talents Corner, Beams 

Japan.
www.sikadesigns.co.uk

KAUSHIK VELENDRA

Designerul din spatele brandului isi descrie 
brandul ca fiind all inclusive, hainele 

realizate pentru a fi purtate de majoritatea 
barbatilor, potrivindu-se frumos femeilor. 
Creatiile brandului arata hainele colorate 
si insertiile de margele folosite in moda, 

incercandu-se sa se scoata in prim plan o 
noua latura a mestesugului indian si ce pot 

face oamenii.
KAUSHIK VELENDRA este prima persoana 

nascuta in India care reuseste sa fie 
absolventa a prestigiosul MA Fashion la 

Central Saint Martin’s in 2019, mai tarziu, 
prezentandu-si prima colectie in timpul 

London Fashion Week.
Filosofia creatiilor este aceea de a insufla 
un sentiment de putere si incredere, piese 

totodata inclusive si destinate ambelor sexe.
www.maisonvelendra.com
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MAXIMILIAN DAVIS

Prima colectie este inspirata de 
educatia bunicilor din Trinidad, aspectul 
tinutelor bine croite fiind sexi, elegant. 
Pasiunea pentru moda vine din familie, 

mama fiind model in anii `70, iar 
tatal si sora mai mare studiind design 

vestimentar inainte de a imbratisa 
alte cariere. Iar cea care i-a insuflat 

cu adevarat dragostea pentru o moda 
responsabila, a fost bunica lui, care l-a 

invatat sa coase la 6 ani.
Dupa cum afirma designerul, scopul 
brandului este acela de a arata ca 
“eleganta neagra exiSta”. Multe din 

hainele sale au ca sursa de inspiratie 
viata de noapte a anilor `60, perioada 

disco din timpul cantaretei Donna 
Summer.
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SABIRAH

SABIRAH este un brand modest de 
lux, creat DEBORAH LATOUCHE 
si se adreseaza tuturor femeilor, 

haine care cuprind toate elementele 
unui dulap elegant. Sabirah ofera 
o colectie rafinata si luxoasa care 
depaseste granitele normale, prin 

intermediul tesaturilor frumoase si 
croiului, aducand note proaspete 

uzurii modeste.
Pliurile structurate si draperiile vor 
completa camasile clasice si fustele 
voluminoase, moderne, atemporale, 

gratioase, moderne, “construite”  
din tesaturi luxoase, matase, 

jacquard, bumbac fin, astfel incat 
fiecare piesa sa fie exclusiva.

Brandul se adreseaza femeilor care 
iubesc moda, iubesc sa se imbrace 
modest, dar in acelasi timp vor si 

ceva declarativ.
www.sabirah.co.uk

CLED

CLED este un brand care isi 
desfasoara activitatea in Los 
Angeles, avand misiunea de a 

(re)folosi resursele, minimizand 
vatamarea animalelor si a planetei. 

Insusi numele CLED vine de la 
cuvantul cycle(d) - reciclat, filosofia 
brandului fiind aceea de a contribui 

la reducerea impactului negativ 
asupra mediului inconjurator 
de catre moda, prin folosirea 

materialelor existente, dar fara a 
sacrifica designul si frumosul.
Bijuteriile, fie ca sunt cercei, 

bratari, inele, sunt lucrate manual 
la comanda, fiind folosite chiar 
cioburi de sticla colorata. Iar 

frumusetea bijuteriilor reciclate este 
aratata prin intermediul unui mesaj 

semnificativ, acela ca materialele 
aruncate si nefolosite, pot fi o 

comoara pentru redefinirea luxului 
modern.

www.thecled.com
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11 COOL MODERN TRENDS

+
This is a man’s world, 
this is a man’s world
and I am happy to be a 
part of this world!

I t is customary to write about women’s fashion more than about 
men’s fashion and I am also a sinner. But what if we shift the 
focus and talk about the men’s wardrobe? In our reality, when 

there are no clear rules and everyone chooses what is best for each 
of us. I invite women, to expand opportunities and interests. Now 
we have an opportunity to review what we can borrow from strong 
and confident men’s world, in this case - wardrobe. The information 
will be useful to everyone.

T HEREFORE, DEAR MEN, DON’T TAKE FASHION 
LITERALLY, CATWALK TRENDS JUST CREATE A 
CERTAIN MOOD AND VIBE. OKEY? 

STREETSTYLE INSPIRATION  

M O N O C H R O M E 
TOTAL LOOK

M o n o c h r o m e 
total look - always 
d e m o n s t r a t e s 
expensive, luxurious, 
and highlights 
status. It is a fact! 
There is everything: 
s e r i o u s n e s s , 
f a s h i o n a b l e n e s s , 
courage. Everything 
that nature has given 
us - colors such as 
white, gray, brown, 
beige, khaki - are 
relevant this season.

Let’s refresh your daily LOOKS!

W O R D S  :  O L G A  S H E V T S O V A ERMENEGILDO ZEGNA
SPRING-SUMMER 2021 COLLECTION

PRADA 2020-2021

FENDI’S SPRING 2021 SHOW
WAS ALL ABOUT FAMILY

LEMAIRE
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DENIM TOTAL LOOK

Denim, total denim look 
for the more daring and 
freedom-loving! Denim is 
never too much! Doesn’t 
matter will you choose 
lighter or darker denim. 
The idea is just to find 
your fave combo. Even 
black denim monochrome 
looks cool and bold.

CARDIGANS

For fans of a homely atmosphere - the cardigan will create the 
mood of comfort, relaxation, family. Any shade of a cardigan can 
be worn over shirts, T-shirts. Cardigans can be from different 
textures, with prints or classic one color.

ISABEL MARANT

LOUIS VUITTON 2021

BRIONNI 2020

UNIQLO

HERMES FALL 2020
MENSWEAR FASHION SHOW
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LEATHER

Now only the lazy does 
not have the usual leather 
jacket. 
Dear men, take a look at 
leather shirts, long coats (as 
in the “Matrix”), trousers, 
or start with accessories. 
Brands lavishly create hats, 
bags, cardholders, gloves, 
and mittens using colored 
leather. Start from a small 
challenge, if a coat is too 
much for you.

COAT, TRENCH

Oversize has been living in 
the women’s wardrobe for 
a long time. And now, the 
designers have moved on to 
the male world and I have 
to tell you only one thing: 
oversize is practical! As the 
first layer, you can put on 
an oversized sweater and 
hoodies, cardigans and not 
be constrained in actions 
and movements. The second 
layer - oversized coat or 
trench. 

JIL SANDER FALL 
2021 MEN’S
THE IMPRESSION

JIL SANDER MEN’S 
FALL 2021

PRADA

RAF SIMONS

LOUIS VUITTON 
RESORT 2021 
COLLECTION
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PLAID CLOTHING AND 
EVEN MORE

Brightness and creativity 
are not alien to man’s world 
and the main proof of this 
is the Pitti Uomo. (For over 
60 years, Pitti Uomo has 
served as one of the most 
important men’s trade fairs, 
more specifically in Italy’s 
main fashion sector, “ready-
to-wear fashion.”)
This plaid pattern can be 
combined with another plaid 
pattern, or you can go from 
a small pattern to wide and 
large lines.

HATS

If you don’t have a cap, then 
something is wrong with you 
(just kidding). But seriously 
speaking, buy yourself a cap at 
least - this is a trend and it is 
convenient. And also look at the 
Panama hat, beret, cowboy hat, 
or nice deep color knitted hat. 
All of them will make your image 
more complete and stylish.

AMI

KITON

HERMES

STELLA MCCARTNEY’S FIRST FALL 
MENSWEAR COLLECTION HAS ARRIVED

RHUDE SPRING 2021
MENSWEAR FASHION SHOW
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BAG

The bag has long been a 
part of the men’s wardrobe 
and designers from season 
to season show us from the 
catwalks how they can be 
integrated into the wardrobe. 
And if a banana bag or a belt 
bag has almost become erect 
for men, the next step will be 
the most stylish accent soft 
large bags on the shoulder 
and crossbody bags.

PLEASE, ADD MORE 
COLORS!

Pastel color is a new 
challenge for men. 
If I were to highlight the 
red color! Which is also a 
trend in itself. But I want 
to surprise you and let us 
think wider, let us all be 
more stretchy. And I tell 
you that pastel shades 
nowadays are very much 
in fashion. How about 
a rough sweater or a 
sweatshirt in a nice and 
delicate shade pinky or 
blues, green - is that 
possible in your reality?

JIL SANDER

VERSACE 2021

PRADA

OFF-WHITE

BOSS HUGO BOSS

BOSS SPRING 2021 
READY-TO-WEAR 
FASHION SHOW
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MEN, EMPHASIZE 
YOUR HANDS!

I mentioned already 
gloves and I what 
to say that leather 
gloves -  must-have.
Prada showed us 
amazing gloves, with 
a pocket, where, 
according to the idea, 
the headphone case 
fits well. Is everything 
so practical? Could 
you convince me?

STREET STYLE

Street style has long become the main 
reference point not only for fashionistas but 
for all fashion houses. This year there was not 
as much of it as usual, but we can always refer 
to the previous fashion street style walks of 
influencers and just very fashionable people.

Well, I need to say that it was a huge analytical process and I believe that you already grab some inspo and will 
try to implement some trendy tendencies into your daily outfit.

DETAILED PHOTOS 
OF GIORGIO ARMANI 
AUTUMN (FALL) 
WINTER 2013 MEN’S

IS MILAN FASHION 
WEEK STREET STYLE 
THE HIDDEN GEM OF 
FASHION MONTH

MARC JACOBS

THE BEST STREET 
STYLE LOOKS FROM 
PARIS FASHION 
WEEK SPRING 2021

CANALI FALL 2013

PRADA
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La decernarea premiilor Grammy se vorbeste despre noaptea cea mare a muzicii, asa 

ca nu este o surpriza sa vezi ca cele mai mari nume din muzica s-au prezentat sa faca o 

declaratie, chiar daca ceremonia din acest an arata putin diferit. Gala premiilor Grammy 

2021 s-a desfasurat luna trecuta, pentru prima data in istoria sa de 63 de ani, fara public, 

din cauza restrictiilor. Astfel, gala a fost una hibrid, alcatuita din transmisii live si 

momente preinregistrate. Multi dintre nominalizati si laureati la gala premiilor Grammy 

au impresionat prin alegerile vestimentare. 
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PREMIILE GRAMMY 2021
CE AU PURTAT BARBATII PE COVORUL ROSU

Te x t :  A l i n  Te m e l i e s c u  |  F o t o :  G e t t y  I m a g e s

Cel care a deschis seara premiilor Grammy 
este nimeni altul decat starul britanic 

HARRY STYLES, care se pare ca s-a autodepasit 
purtand nu unul, ci doi “serpi” boa din pene 
artificiale pe tot parcursul noptii. Cantaretul a 
purtat un costum din piele pentru momentul sau 
artistic si ulterior a optat pentru un ansamblu 
marca Gucci, care include un sacou galben in 
carouri cu o vesta pulover diferita pe dedesubt, 
pantaloni din catifea, mocasini galben pal si un 
boa mov in jurul gatului. Pe langa faptul ca a 
rupt de fiecare data toate barierele toxice ale 
masculinitatii afisand o aparitie neasteptata, 
Harry a castigat primul Grammy din cariera 
pentru cea mai buna interpretare pop solo cu 
piesa “Watermelon Sugar”.

1. costum peiele
2. sacou galbgen 
carouri + vesta + 
pantaloni catifea + 
mocasini galben pal
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Tendinta retro din anii 70 este pe val! Fratele artistei 
Billie Eilish, FINNEAS O’CONNELL s-a prezentat pe 

covorul rosu, purtand un smoking intr-o nuanta de roz 
cu revere in contrast marca Gucci si o camasa in dungi 
discrete pe dedesubt care au redat parca atmosfera unei 
nopti de bal. Cand veni momentul adaugarii cravatei, 
muzicianul a simtit nevoia sa opteze pentru o funda 
neagra din matase, completand LOOK-ul cu mocasini de 
la Gucci si facandu-l ideal pentru Grammy.

Este greu sa dai gres cu un 
asemenea smoking din catifea 

- impecabil. TREVOR NOAH a 
avut o aparitie safe, insa plina 
de bun gust si clasa, printr-
un LOOK oarecum clasic de la 
Gucci, rupt din atmosfera anilor 
70 - o tendinta predominanta a 
evenimentului care s-a potrivit 
de minune gazdei premiilor 
Grammy. Desigur, batista de 
buzunar, pantofii si hairstyling-ul 
au facut diferenta.

smoking roz + camasa dungi + funda neagra matase

smoking catifea + batista de 
buzunar + pantofii
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MODA

Plecand acasa cu doua premii 
Grammy, DJ-ul haitiano-

canadian KAYTRANADA a optat 
pentru un costum stralucitor 
care este cu siguranta o alegere 
neasteptata la acest eveniment 
unde se merge in general pe 
safe si clasic. Batista de buzunar 
albastra este accentul care se 
joaca cu acea tensiune dintre 
traditie si subversiune.

Superstarurile K-POP BTS, cea mai 
populara trupa de baieti din lume, si-

au facut simtita prezenta pe covorul rosu, 
purtand piese din colectia Louis Vuitton 
pentru toamna/iarna 2021. Septetul coreean 
- RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V si Jungkook 
- a dat startul spectacolului in cele sapte 
LOOK-uri elegante si diferite. A fost unul 
dintre cele mai asteptate evenimente ale 
anului deoarece au devenit primul grup K-Pop 
care a obtinut o nominalizare la premiile 
Grammy la categoria “Best Pop Duo/Group 
Performance”, pentru hit-ul lor “Dynamite”. 
Trupa a fost invitata recent de Louis Vuitton 
sa participe la lansarea virtuala a noii colectii 
a lui Virgil Abloh, care vorbeste despre 
imbinarea tailoring-ului modern cu sporty.

costum elegant accentuat de albastrul batistei

eleganta Louis Vuitton
in versiuni diferite
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Puertoricanul BAD BUNNY a luat 
acasa premiul pentru categoria 

“Best Latin Pop Or Urban Album” 
si a surprins prin purtarea unui 
ansamblu monocromatic marca 
Burberry combinat cu un trench 
supradimensionat. Cantaretul a 
accentuat tinuta cu ajutorul palariei 
negre cu urechi, a bijuteriilor Maria 
Tash si a ochelarilor de soare 
intr-o nuanta de galben asortati cu 
petalele de floarea-soarelui.

Actorul KENDRICK SAMPSON a atras toate 
privirile intr-un costum Giorgio Armani, 

purtat intr-o maniera relaxanta, ce i-a oferit 
o nota evidenta de eleganta fara prea mare 
efort. Aparitia sa nonsalanta a fost marcata de 
mici detalii precum camasa, detaliile reverelor 
sacoului sau pantofii.

Trench + palarie neagra + bijuterii + ochelari 
lentile galbene + accesoriu floare galbena

costum relaxat, revere, detalii
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MODA

DABABY si Dolce & Gabbana? O potrivire facuta in ceruri! Nominalizat la premiile Grammy, performer-ul a aratat 
fabulos intr-un costum cu imprimeu jacquard maro Dolce & Gabbana, cu detalii pline de culoare. DaBaby a animat si 

mai mult ansamblul cu ajutorul palariei rosie-verde, a colierelor si a cerceilor cu diamante. Costumul Dolce & Gabbana facut 
special pentru DaBaby a inclus si brose cu logo-ul designerului fixate pe reverele sacoului.

Vocalistul BIG SEAN 
care aduce de fiecare 

data prin muzica sa un 
tribut orasului Detroit, 
a impresionat printr-un 
smoking Ermenegildo 
Zegna cu revere de satin 
si un papion asortat pe 
masura. Sean a reusit 
totusi sa isi exprime 
stilul personal cu ajutorul 
bratarii din margele, un inel 
statement si un sal, care au 
condimentat instant tinuta.

smoking cu revere satin + papion + 
sal + bijuterii

costum colorat + 
palarie verde-rosu 

+ bijuterii
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Text & model : Alin Temeliescu
Foto : Famost



STIL DE VIATA 
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Denimul este unul dintre 
materialele care nu ar trebui 
sa lipseasca din garderoba 

niciunui barbat! Si tocmai din acest 
motiv, designerii incurajeaza purtarea 
mai multor piese din denim in acelasi 
outfit, mai ales in aceste perioade 
prelungite in care oamenii stau acasa.

Pentru a compune o tinuta din cap 
pana in picioare din piese din denim 
cu stil, ai doua variante: fie alaturi mai 
multe item-uri in aceeasi nuanta, fie 
mizezi pe tonuri complet diferite.
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OUTFIT 

T-Shirt | Warner Bros
Jacket & Jeans | Reserved

Sau poti opta pentru cea mai 
actuala abordare, o pereche de 
pantaloni si o geaca din denim, 
ambele dintr-o combinatie de tesaturi 
in diverse nuante de albastru. Desi 
aceasta asociere de denim la dublu 
pare ca neaga nevoia de styling, 
adauga un detaliu ce iti va oferi un 
LOOK distinct, un tricou cu imprimeu 
discret. You really can wear denim 
everywhere!

TSCHUSS!



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

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

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

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

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

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

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

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


WWW.FAMOST.RO
U L T I M E L E  T E N D I N T E  D I N  M O D A ,  F R U M U S E T E ,  S T I L  D E  V I A T A
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SPLENDIDA

Eu sunt ROXANA TOMESCU, iar specializarile mele sunt in domeniul 
de beauty: cosmetician, make up artist si dermopigmentist. Daca 
serviciile mele iti pot fi de folos, trebuie sa stii ca Visage Clinique 

este locul in care ne putem intalni, iar pentru informatii si programari sunt 
disponibila la telefon: 0741 564 524.

Meseria pe care o practic este fascinanta si ma provoaca permanent sa 
ma autodepasesc. Implinirea profesionala este datorata reusitelor din acest 
domeniu de beauty si sutele de cliente fericite in a caror transformare mi-am 
adus contributia. 

CINE SUNT, DE CAND 
ACTIVEZ SI CE FAC

D E R M O P I G M E N T A R E A

cu ROXANA TOMESCU
Text : ROXANA TOMESCU (partea I)
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Pasiunea mea este insa 
dermopigmentarea, iar experienta 
de peste 6 ani si calificarile ma 
recomanda ca facand parte din categoria 
TEHNICIAN MASTER.

Transformarile pe care le pot realiza 
prin tehnicile de dermopigmentare 
nu doar imbunatatesc aspectul fizic al 
clientelor mele, ci isi aduc contributia 
si printr-un impact psihologic: cresterea 
stimei de sine, imbunatatirea starii 
de bine si transformarea de spirit. 
Practic, clientele mele se redescopera si 
incep sa-si puna in evidenta mai mult 
feminitatea.

Meseria de dermopigmentist este o 
arta, iar eu ca tehnician imi asum o 

responsabilitate foarte mare in ceea ce 
priveste rezultatul si impactul acestuia 
asupra clientei mele. Si pentru ca am 
inteles acest lucru, dupa participarea 
la nenumarate masterclass-uri si 
work shop-uri din domeniu, au urmat 
nenumarate ore de practica si executie 
pe piele artificiala. Exersarea constanta 
pe piele artificiala este necesara in 
dobandirea preciziei si sigurantei din 
timpul executiei tuturor tehnicilor de 
dermopigmentare. 

Tehnica mea preferata este cea FIR 
CU FIR sau tehnica HYBRID. Personal, 
consider ca doar prin aceste tehnici se 
obtine o imitatie care se apropie cel mai 
mult de o spranceana naturala.

In acest moment, tatuajul 
semipermanent se numara printre cele 
mai solicitate proceduri din industria 
frumusetii!

Din pacate, in acest moment sunt 
foarte multe persoane care isi ofera 
serviciile in acest domeniu imediat 
ce au absolvit un curs de baza sau 
poate chiar urmarind un tutorial 
pe YOUTUBE. Rezultatele lor sunt 
dezastroase atat ca executie, cat si din 
punct de vedere al pastrarii rezultatului 
in timp. Am intalnit cliente care aveau 
efectiv sprancenele pline de cicatricile 
trecerii lamei cu care se traseaza 
tehnica fir cu fir. Nu mai vorbesc de 
nuantele pigmentului, care, din tonuri 
de maro, aveau acum reflexii de un 
albastru intens sau rosu. Toate aceste 
rezultate proaste sunt datorate lipsei de 
experienta in arta executiei si alegerii 
materialelor cu care lucrezi. Bineinteles 
ca ai posibilitatea de a-ti perfectiona 
tehnica, de a stapani presiunea pe 
care o exerciti atunci cand manuiesti 
lama si trasezi fir cu fir. Personal, am 
luat foarte in serios aceasta meserie si 
inainte de a lucra prima mea clienta, 
aveam exersate sute de sprancene pe 
piele artificiala.

Clientele trebuie sa urmareasca 
atent lucrarile tehnicianului pe care il 
aleg, de cat timp profeseaza, care este 
portofoliul de cliente, specializarile 
pe care le are si nu in ultimul rand, 
calitatea produselor cu care lucreaza. 
Daca sunt satisfacute de ceea ce li 
se prezinta, le incurajez sa solicite 
o programare de informare asupra 
procedurii.

CARE SUNT DETALIILE DE CARE 
TREBUIE SA TINA CONT CLIENTUL 
IN MOMENTUL IN CARE ISI ALEGE 
SPECIALISTUL?

TEHNICA MEA PREFERATA ESTE 
CEA FIR CU FIR SAU TEHNICA 

HYBRID. PERSONAL, CONSIDER 
CA DOAR PRIN ACESTE TEHNICI 
SE OBTINE O IMITATIE CARE SE 

APROPIE CEL MAI MULT DE O 
SPRANCEANA NATURALA.
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SPLENDIDA

CUM ESTE PROCEDURA DE 
DERMOPIGMENTARE SI CAT 

DUREAZA EXECUTIA?

Acord foarte multa atentie clientelor 
mele, iar pregatirea pentru executia 
unei astfel de proceduri are 3 etape.

In prima parte,
pensam sprancenele si aplicam o crema 
anestezic pe care o lasam sa actioneze 
25 minute. In acest interval de timp, 
clienta imi expune asteptarile ei de la 
aceasta procedura, insa un specialist cu 
experienta ia in considerare dorintele 

clientului, dar isi rezerva ultimul 
cuvant. Ii explic optiunile pe care le 
are vizavi de tehnica: FIR CU FIR, 
HYBRID sau CORECTIE. Ii prezint 
produsele cu care urmeaza sa lucrez: 
pigmentii si culoarea aleasa, blad-ul si 
acele sigilate, cat si aparatura. Nu in 
ultimul rand, discutam despre etapele 
vindecarii. Fiecarei cliente ii ofer o mini 
brosura cu instructiuni post procedura, 
dar si o crema de intretinere.

Etapa a doua
consta in masurarea si trasarea formei 
noi a sprancenelor. Rezultatele de 
un real succes sunt cele in urma 
unui diagnostic corect: alegerea 
potrivita a formei sprancenelor care 
se incadreaza in coordonatele date de 
proportiile fetei, intensitatea si nuanta 
pigmentului, tipul de ac sau blade cu 
care vom trasa firele. Bineinteles ca tin 
cont si de personalitatea clientei.

A treia etapa
incepe atunci cand si clienta este 
satisfacuta de forma trasata si se incepe 
executia tehnicii alese. Poate varia intre 
40 si 60 minute.

Trebuie sa specific ca pe toata durata 
procedurii, clienta nu simte discomfort, 
nivelul de durere este egal cu 0!

Ajungem la un total de o ora 
jumatate, maxim doua.

PE TOATA DURATA 
PROCEDURII, CLIENTA 

NU SIMTE DISCOMFORT, 
NIVELUL DE DURERE ESTE 

EGAL CU 0!

MESERIA DE 
DERMOPIGMENTIST ESTE O 
ARTA, IAR EU CA TEHNICIAN 

IMI ASUM O RESPONSABILITATE 
FOARTE MARE IN CEEA CE 
PRIVESTE REZULTATUL SI 

IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA 
CLIENTEI MELE.
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In cazul unor corectii a tatuajului existent, atunci cand culoarea vireaza in nuante 
de rosu, albastru sau alte derivate, trebuie intervenit cu sedinte de neutralizare a 
tatuajului vechi. Folosesc pigmenti de corectie in aceste situatii. Sedinta dureaza 30 
minute aplicare anestezic si 40 minute executia tehnicii.

CORECTIILE TATUAJELOR VECHI

Variaza intre 1 sau 6 sedinte, in 
functie de intensitatea reflexiei 
tatuajului vechi. Asta daca nu se doreste 
indepartarea cu laser. 

Sedinta de retus este recomandata sa 
se execute dupa 21 de zile de la prima 
sedinta.

Clienta este informata ca in 
urma vindecarii primei etape de 
dermopigmentare, pielea pastreaza 
aproximativ 75 % din cantitatea de 
pigment introdusa in piele. Asta in 
cazul in care procedura a fost executata 
pe un ten normal, fara exces de sebum. 
Situatiile in care tenul clientei are 
tendinta seboreica, ten sensibil cu o 
textura subtire, cantitatea de pigment 
ramasa in piele este mult mai mica.

Limfa este responsabila de eliminarea 
pigmentului in procesul de vindecare. 
Asadar, rezultatul difera de la o 
persoana la alta. Acesta este motivul 
pentru care, in cele mai multe situatii 
este necesara o sedinta de retus, sedinta 
contra cost conform listei de pret.

CATE SEDINTE DE NEUTRALIZARE 
SUNT NECESARE? 

LA VINDECARE, 
INTENSITATEA 

SPRANCENELOR 
SE DESCHIDE 
CU 40%, IAR 

ETAPELE 
VINDECARII 

SUNT CELE DE 
ALATURI ...
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DIVA ACADEMY ONLINE

a sa cum v-am obisnuit, suntem un brand care se adapteaza usor, si cum traversam o perioada 
in care adaptabilitatea este esentiala, iata ca venim in intampinarea clientilor si cursantilor 
nostri cu o noutate: cursurile online de machiaj si sprancene.

Incepand cu luna martie 2021, am decis sa punem in serviciul audientei noastre o platforma 
online, pe care se regasesc o serie de cursuri  de make-up si stilizare sprancene.

text : MIHAELA ALEXANDRU
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Puteti accesa cursurile online pe www.diva-academy.ro/cursuri-online.

D eja sunt disponibile cateva cursuri de machiaj comercial :”All about smokey 
eyes”, cursuri de machiaj fashion-creativ “Festival make-up” si “Look behind the 
look”, dar si un curs de “Stilizare sprancene”, insa intentionam sa o imbogatim 

lunar, cu multe alte materiale interesante pentru studentii nostri.

Va fi disponibil un curs complet de baza, pentru incepatori, un modul de 
automachiaj, precum si alte module cu lectii video demonstrative, axate pe punctele 
de interes observate in timp la cursatii nostri: linia de tus, machiajul de mireasa etc.

A vantajele cursurilor de pe platforma 
online DIVA ACADEMY sunt: 
acces imediat si nelimitat, costuri 

reduse, posibilitatea vizionarii oricand, de pe 
orice dispozitiv. Totodata, cursantii nostri 
au parte de promotii si oferte atractive, 
bonusuri de fidelizare si cursuri free. Ei 
primesc, in urma finalizarii cursurilor, si 
diplome de participare.

In tot acest timp, cursurile fizice continua 
sa se desfasoare la noi la sediu.

CURSURI 
DISPONIBILE

AVANTAJE 
CURSURI ONLINE

DIVA ACADEMY

Va asteptam, atat fizic cat si online, in lumea frumosului!

Spune DA cursurilor o n l i n e  DIVA ACADEMY!
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CLARINS 
EVERLASTING 
FOUNDATION+ 
este excelenta 
daca iti doresti o 
piele radianta si 
luminoasa.
PRETTY BY 
FLORMAR GET 
REAL MATTE 
FOUNDATION 
are in compozitia 
sa ingrediente 
care retin 
umezeala si ii 
ofera pielii un 
finisaj neted si 
proaspat.

PERFECTA exista astazi pe piata multe de baze de machiaj, care au o 
multitudine de beneficii pentru ingrijirea pielii. Ele nu 
doar ca te ajuta sa ai o piele imaculata, ele pot elimina 

acneea, pot eroda textura neuniforma si minimiza aspectul 
de linii fine. Antioxidantii, factorul de protectie, acidul 
hialuronic sunt ingrediente excelente cand cauti baza de 
machiaj perfecta pentru tine.

cuB A Z A  D E  M A C H I A J

WET N WILD 
PHOTO 
FOCUS 
FOUNDATION 
ofera o difuzare 
a luminii pe 
un aspect mat, 
pentru a-ti 
oferi o piele 
perfecta, fara a 
fi necesare filtre 
suplimentare 
pentru selfie-uri.

REVLON 
COLORSTAY 
FOUNDATION 
STICK este o 
baza de machiaj 
usor de aplicat 
si care acopera 
foarte bine.

REVLON PHOTOREADY CANDID ANTI-POLLUTION 
SETTING POWDER este o pudra care creeaza un LOOK 
natural, in timp ce iti protejeaza pielea de poluare.

LANCOME 
SKIN FEELS 
GOOD 
HYDRATING 
SKIN TINT 
ofera un efect 
de matificare 
cu un finisaj 
care tine mult 
timp.

SPLENDIDA



PERII DE MACHIAJ
Periile de machiaj nu sunt doar pentru makeup artisti. Daca iti doresti sa iti faci singura un machiaj sau in 
cazul in care vrei sa ai parte de un machiaj mai bun decat ti-l faci tu acum, trebuie sa investesti in anumite 

instrumente cheie si de calitate.

ECOTOOLS 
FULL 
POWDER 
BRUSH este 
ideal pentru un 
finisaj mat.

REAL 
TECHNIQUES 
STIPPLING 
BRUSH reuseste 
sa-ti amestece 
baza de machiaj 
neteda si fina.

ELIZABETH ARDEN DUAL END CONTOURED 
FOUNDATION BRUSH ofera o aplicare perfecta si neteda, 
amestecand perfect baza de machiaj si anticearcanul.

REAL TECHNIQUES MINI MIRACLE 
SPONGES sunt niste bureti multifunctionali 

care ii lasa tenului un aspect fin si natural.

WBEAUTY 
CONCEALER 
BRUSH este 
ideal pentru 
acoperirea 
rosetilor 
sau petelor 
intunecate.

BENEFIT 
BROW 
BLENDER 
DUAL-ENDED 
BROW 
BLENDING 
TOOL este 
ideal pentru 
perierea 
sprancenelor 
si separarea 
genelor cand 
folosesti rimel.
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Eficientizeaza-ti trusa de makeup cu 
produse multifunctionale!

Pentru ca sunt makeup artist, normal ca imi place sa imi cumpar cat mai multe produse si 
accesorii, sa testez tot ce e nou. Dar adevarul este ca nici macar eu nu reusesc sa le folosesc pe 

toate mai mult de cateva ori inainte sa expire. Si paradoxal, pe cat de mult imi place sa testez si 
sa descopar produse noi, pe atat de mult imi displace consumerismul. Am o placere aparte cand 
vad un produs terminat si ma intristeaza sa arunc produse de abia atinse, dar expirate.

Asa ca de-a lungul timpului am testat si experimentat in cat de multe feluri poti folosi un 
produs de makeup ca sa iti eficientizezi trusa, sa ai grija de bugetul tau, dar sa o si poti lua cu 
tine in geanta pentru retusul de peste zi sau in calatorii. Si iata in continuare cateva idei de cum 
si unde poti folosi produsele pe care le ai deja . . .

Rujul lichid
Daca ai in trusa ta cateva rujuri lichide rezistente, afla ca le poti folosi in minim 5 feluri! 

Primul este desigur functionalitatea lui principala, rujul. Un alt mod foarte util sa il utilizezi 
este pe post de blush cremos. Daca stii ca rujul tau este unul rezistent la transfer, atunci poate fi 
transformat in eyeliner colorat sau chiar fard de pleoape cremos. Si nu in ultimul rand, daca ai 
chef de un LOOK de festival foloseste rujul tau lichid pe post de mascara sau pentru a-ti colora 
sprancenele.

Mascara
Ti s-a terminat eyelinerul si esti in panica? Daca ai o mascara waterproof la indemana, ii 

poate tine loc eyeliner-ului fara nici o problema. Nu ai nevoie decat de o pensula si wing it out!

text  :  L A U R A  P E R I A N
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Farduri compacte
Faptul ca un fard este denumit “de ochi” nu inseamna ca nu poate fi folosit pe post de fard 

de sprancene, fard de obraz, contur uscat sau illuminator, atata timp cat are textura potrivita.
La fel si reciproca este valabila. Poti folosi un blush sau un iluminator pe post de fard 

de ochi, un contur pe post de fard de sprancene si tot asa. Nu te teme sa experimentezi cu 
paletele pe care le ai si sa gasesti combinatiile care te avantajeaza.

Creioane
Ca si fardurile, si creioanele sunt “de ochi”, “de buze” sau “de sprancene”. Dar nu te opreste 

nimic sa le folosesti cum vrei tu. Un creion de buze poate fi o baza buna de smokey sau poti 
trasa o linie de eyeliner cu el. Creionul de ochi poate fi folosit si la sprancene daca are nuanta 
potrivita, dar si pe buze daca vrei un LOOK mai crazy.

Palete
Sfaturile meu in ceea ce privesc paletele sunt urmatoarele:
💄alege una care sa aiba si farduri de ochi dar si de sprancene si de fata (blush, iluminator, 
contur)!
💄 cand vine vorba de nuante, desi e tentant sa iti cumperi palete cu toate nuantele posibile, 
gandeste-te totusi care sunt cele pe care le folosesti cel mai des si alege palete care sa le 
contina pe acelea!
💄 investeste in palete cu farduri pigmentate si care sa nu fie prafoase!
💄 asigura-te ca te poti folosi de aceeasi paleta pentru a-ti transforma un machiaj de zi intr-
unul de cocktail sau seara!
💄 paleta ideala ar trebui sa contina farduri mate, satinate si glittery. Asta te va scuti de a 
cumpara 3 palete in loc de una!

Sper ca te-am convins sa iti reevaluezi trusa 
de makeup si sa faci cele mai smart decizii 
de shopping!
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Indiferent de tipul de piele pe care il ai, beneficiile 
uleiurilor de fata sunt nenumarate si datorita faptului ca 
imita intr-un anumit mod sebumul de pe suprafata pielii 

si ajuta la intarirea barierei lipidice a pielii prin blocarea 
umezelii, ele reprezinta o necesitate cand vremea este rece si/ 
sau cand exista variatii ale temperaturii in natura.

Cand pielea ta este mixta, uleiurile trateaza uscarea pielii, 
in timp ce ajuta la reglarea echilibrului natural al productiei 
de uleiuri in zonele unde stralucesc. In cazul pielii sensibile, 
uleiurile pot reduce roseata, ajuta la vindecarea petelor si 
de multe ori, la prevenirea cicatricilor. Uleiurile calmeaza, 
hidrateaza pielea matura si uscata, si netezesc liniile fine si 
ridurile. Daca folosesti retinoli, acizi alfa-hidroxi sau alte 
tratamente ce usuca sau sunt impotriva petelor, uleiurile 
reprezinta o necesitate. Si chiar daca pielea nu este uscata, ea 
tot are nevoie de uleiuri pentru echilibru si hranire.

Cremele hidratante conventionale, care combina ceara 
cu apa si uleiuri, retine apa in piele cu ceara. Uleiurile 
naturale de plante nu au nevoie de ingrediente suplimentare 
pentru a le face sa intre in piele si in plus, multe din uleiuile 
naturale sunt infuzate cu compusi naturali benefici, cum ar fi 
antioxidanti, polifenoli, acizii grasi omega. Uleiurile sintetice 
si cele minerale sunt comedogene si infunda porii, in timp ce 
uleiurile naturale nu fac asta.

Uleiurile de fata indeplinesc multe sarcini si le poti folosi 
ca inlocuitor pentru hidratarea zilnica sau doar poti adauga 
cateva picaturi cremei hidratante, pentru un impuls de 
hidratare sanatoasa. Uleiul de fata functioneaza foarte bine 
pentru retusuri de machiaj, in schimbul folosirii unor cantitati 
mai mari de tot ce inseamna machiaj; si poti pune cateva 
picaturi de ulei, pentru a-l revitaliza. Uleiul de fata este la fel 
de bun pentru a indeparta machiajul, pentru a hidrata zona de 
sub ochi si cuticulele, pentru a combate aspectul incretit. Si il 
poti folosi si ca balsam de buze!

Pentru o absorbtie maxima, apasa usor uleiul pe piele si 
netezeste peste par, in loc sa frictionezi!

DE MII DE ANI, OAMENII AU FOLOSIT ULEIURI 
VEGETALE NATURALE PENTRU INGRIJIREA PIELII, 
EFECTELE FIIND PRINTRE CELE MAI BENEFICE, 
INGREDIENTELE ACESTORA POTRIVINDU-SE CEL 
MAI BINE NECESITATILOR PIELII NOASTRE.

FRUMUSETE in 
MOD NATURAL
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Vei avea parte 
de stralucire cu 

Derma E SunKiss Alba 
Radiant Glow Face 
Oil, gratie uleiurilor 
organice, hidratare de la 
jojoba, araganului care 
umple, patachinei care 
reintinereste, inmoaie 
si lasa pielea neteda 
si hidratata! Aspectul 
radiant al pielii este dat de 
minerale si cu toate ca este 
destinat doar chipului tau, 
poti folosi crema pentru tot 
corpul si chiar pentru par.

Dizolva machiajul si 
impuritatile cu Suki 

Cleansing Oil, acidul 
linoleic - provenit din 
floarea soarelui, sofranul 
si semintele de struguri, 
hidrateaza si ofera 
elasticitate pielii, reducand 
in acelasi timp acneea! 
Uleiul de moringa reduce 
liniile fine si ridurile 
si netezesc hidratarea. 
Pielea ta va fi curata si 
neteda, avand o mireasma 
proaspata cu arome citrice.

Pielea uscata poate fi 
revigorata cu ajutorul 

Mad Hippie Antioxidant 
Facial Oil, care combina 
18 uleiuri puternice de 
fructe si seminte. Dintre 
ele, sunt de mentionat 
uleiul de argan ce 
revitalizeaza tonul pielii, 
uleiul antioxidant de 
rodie calmeaza pielea 
foarte uscata, uleiul si 
semintele de canepa 
asigura hidratarea 
instantanee, uleiul de 
catina plin de vitamine 
hraneste pielea.

Refa-ti si protejeaza-ti 
pielea uscata si delicata 

cu Badger Damascus Rose 
Face Oil, un amestec organic 
de antioxidanti, de la uleiurile 
de jojoba, baobab, rodie, 
macese, catina! Un buchet 
floral inaltator care combina 
uleiurile esentiale de trandafir 
de damasc, lavanda, musetel, 
toate oferind o hidratare care 
linisteste.

Inmoaie-ti si 
lumineaza-ti pielea 

cu ajutorul Cocokind 
Facial Repair Oil, 
uleiurile organice de 
avocado si nuca de 
cocos, impreuna cu 
aminoacizii si vitamina 
E, hidratand pielea 
uscata si normala! 
Uleiul organic de 
macese bogat in 
vitamina C, ajuta la 
reducerea petelor rosii 
si intunecate, sporind 
elasticitatea pielii.
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CELE MAI NOI PRODUSE CARE TE VOR FACE SA ARATI SI SA TE SIMTI INCREDIBIL!

MADARA DEEP 
MOISTURE VITAMIN 

OIL
te ajuta sa iti cresti 

hidratarea, sa iti revitalizezi 
tenul obosit si sa-ti intaresti 

bariera protectiva a pielii 
cu o doza de vitamine din 
catina si macese, la care se 
adauga uleiuri de zmeura, 
griciorei, borage. Un ulei 

bogat in omega 3 si omega 
6, 100% hranitor si 82% 

organic!

CHARLOTTE TILBURY 
HOLLYWOOD 

EXAGGER-EYES LINER 
DUO

te ajuta sa iti faci ochii 
sa para mai mari si mai 
indrazneti, cu ajutorul 

acestui dublu liner cu gel. 
Foloseste negrul mat de-a 
lungul genei superioare 

pentru definire si sampanie 
metalica in colturile 

interioare si sub genele 
inferioare, pentru ochi 

mai luminosi si mai mari. 
Rezistent la umiditate, 
impermeabil, rezista cel 

putin 16 ore.

LUNA EYES EYE MASK
te ajuta sa scapi de cearcane 

cu ajutorul acestei masti 
autoincalzite infuzate 

cu lavanda, fara a mai fi 
nevoie sa iti faci somnul de 
frumusete de dupa amiaza. 

Caldura usoara care se simte 
impreuna cu bumbacul pur 

in zona delicata a ochilor, iti 
netezeste pielea frumos, iar 
dimineata, cand te trezesti, 
nu vei avea linii, riduri sau 

ochii umflati.

SALTED ROSEMARY 
BAR SOAP

este un sapun vegan cremos 
realizat manual si imbogatit 

cu ulei de masline care 
hidrateaza, in timp ce sarea 
il face usor exfoliant. Este 
un sapun atat pentru fata 

cat si pentru corp, existand 
Unscented si Salted 

Rosemary.

OTO RITUAL CBD este 
perfect pentru mainile 
tale care vor absorbi si 
se vor bucura de acest 

balsam luxos si de efectele 
benefice antiinflamatorii si 
antioxidante. In plus, untul 
de shea si cel de masline au 
proprietati hidratante, iar 
aloe vera adauga efecte de 

vindecare.

5

6

7

3

4

da-i un refresh gentii de mana!

Daca esti una din persoanele 
care se simt vinovate de prea 

mult plastic in jurul ei, ai 
putea incerca dispozitivul 

REDUIT ONE
care ofera 20 de doze de 
produs (pana la 200 ml) 
cu 5 ml Hairpod. Fie ca 
iti doresti samponare, 
hidratare, protejarea 
parului, colorarea lui 

sau altceva, aceste 
microtehnologii se asigura 

ca ai parte de cele mai 
satisfacatoare rezultate, 

penetrand firele de par si 
maximizand absorbtia.

NARLOA ROSE 
GARDEN BODY OIL
este un ulei de corp care 
poate fi absorbit usor de 
corp si care contine un 

amestec de ulei de nuca de 
cocos, seminte de struguri, 

argan, hidratand pielea 
fara a o lasa lipicioasa sau 

cu reziduuri. Uleiurile 
de rozmarin, lavanda, 

palmarosa au proprietati 
terapeutice, iar petalele de 

trandafir ofera o nota de lux.

1

2
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makeup project

Machiaj : Garaiman Alis |  Foto : Liviu Popa |  Accesorii Concept by Cristi Ardelean |  Model : Lupencia Oana Amalia
Artistry Studyo by Alice - Str. Jean paul Marat nr. 6, tiMiSoara
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Un machior este un artist al carui mod de exprimare nu are limite, exprimand creatia si frumosul. In 
acest proiect am realizat un machiaj creativ, integrand personajul in lumea galbenului - culoarea 
anului 2021, fiind cea mai vizibila culoare a spectrului vizibil uman. Galbenul cu o nota proaspat 

exotica, transpune personajul intr-o alta dimensiune, iar eleganta negrului subliniaza grafic, stilizat, trasaturile 
acestuia. YELOW DREAM MAKEUP trezeste simturile, evidentiind caldura, optimismul, energia pozitiva, 
fericirea, primavara, razele solare.
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Daca nu visezi, nu poti infatisa vise!

Machiajul creativ este o noua tendinta in machiaj, folosita cel mai frecvent in sedintele foto profesionale, 
reviste, reclame, tablouri personalizate, pe scurt, acolo unde se doreste un anumit impact.
Salonul Artistry Studyo din Timisoara duce culoarea dincolo de substanta, transformand-o in arta, creatii 
artistice unice, totul pentru a sublinia frumosul.
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Gasirea parfumului perfect pentru tine, care 
sa-ti contureze personalitatea si iti ofere un aer 
distinct poate fi de multe ori, o sarcina dificila. 
Poate iti doresti ceva nou sau ceva care e in 

tendinte. Mirosurile florale si picante sunt in top 
in 2021, asa ca, daca iti doresti un parfum nou 
in acest an, gandeste-te la niste buchete florale 

in sticlute!

pa r f u m u l 
IDEAL

B E R D O U E S  V I O L E T T E

E L I Z A B E T H 
A R D E N  W H I T E 
T E A  M A N D A R I N 
B L O S S O M

G U C C I  B L O O M 
N E T TA R E  D I  F I O R I

P A C O 
R A B A N N E 
L A D Y 
M I L L I O N 
E M P I R E

T H I E R R Y 
M U G L E R 
A L I E N 
F U S I O N

V A L E N T I N O  D O N N A 
B O R N  I N  R O M A

Y S L  L I B R E

IN 2021
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DAGGER ROSE CLEANSING POWDER

Brandul a inceput de la necesitatea 
ingrijirii pielii in mod eficient, intr-un 
mod natural si performant, iar aceasta 
noua abordare, are rezultate durabile si 
transformative pentru toti. Produsele 
sunt ambalate manual pentru a asigura 
prospetimea si calitatea cautate de toti, 
indiferent de sex, rasa sau varsta.

Linia de ingrijire a pielii Guy Morgan 
este cel mai bun exemplu ca un astfel de 
lot mic este binevenit si potrivit, fiecare 
produs realizat sub acest nume, continand 
ingrediente salbatice si provenite etic. 
Iar in cazul DAGGER ROSE CLEANSING 
POWDER care contine substante botanice 
si minerale, doar trebuie sa adaugi apa si 
sa te bucuri de o exfoliere sanatoasa pe 
masura ce cureti.

SQUALANE + VITAMIN C ROSE OIL

ALEXIA INGE este cofondator Cult 
Beauty si considera Biossance un punct 
de reper pentru 2021, fiind etic, vegan, 
bazat pe valori, cu formulele sale care sunt 
uimitoare. Produsele brandului ofera ce 
este mai bun la ora actuala, totul “curat”  
atat din natura cat si din laborator.

Folosind biotehnologia inovatoare 
cu impact pozitiv asupra lumii, brandul 
s-a orientat catre ingrijirea pielii si 
ingredientele pe care le pun oamenii zilnic 
pe fata si corp. Atentia foarte mare se 
indreapta catre produse care nu afecteaza 
mediul sau animalele, produsele folosite, 
facand diferenta pentru sanatatea omului 
si a planetei.

THE DAILY GLOW FACIAL OIL

Aceasta formula proaspata cu 
ingrediente din plante botanice proaspete 
reprezinta serul de care ai nevoie pentru a-ti 
ajuta chipul sa se trezeasca. Antioxidantii, 
vitaminele si fitosterolii combat umflarea 
ochilor, sustinand structura si elasticitatea 
puternica a pielii, pentru intretinerea zilnica 
si protectia impotriva daunelor cauzate de 
mediul inconjurator. Uleiurile faciale reduc 
grasimea in mod natural, ajutand pielea sa 
mentina un nivel sanatos al ph-ului.

Neighbourhood Botanicals provin din 
modul de gandire si mainile fondatoarei 
MICAELA NISBET, produsele realizate 
folosind uleiuri vegetale presate la rece, 
pentru ca nutrientii sa fie pastrati in 
totalitate. Formulele sunt 100% naturale, 
realizat cu ingrediente eco-cert, vegane 
si fara cruzime, toate produsele fiind 
fabricate si expediate direct din laborator.

CE
LE

 M
AI N

OI AROME, MAI CURATE, M
AI ETICE

AROMA
beauty



99  www.famost.ro | aprilie 2021

OLFACTIVE O 

Daca iti doresti un nou parfum, Olfactive 
O este un brand care face parfumul 
adecvat personalitatii tale! Esti o persoana 
eleganta, romantica si poate putin 
comoda? Parfumul ideal este unul floral. 
Esti o persoana secretoasa, ganditoare, 
poate putin mai terna? Atunci parfumul 
lemnos este perfect pentru tine!

Iar filosofia Olfactive O este aceea ca 
parfumul trebuie sa fie unul personalizat, 
o extensie a ta, o a doua piele, iar pe site-
ul brandului gasiti atat parfumurile cat 
si sfaturi in legatura cu parfumurile si 
alegerea perfecta.

BEL REBEL

Bel Rebel Air este un parfum care 
combina mirosul lemnos clasic cu cel de 
mesteacan, o combinatie extraordinara. 
Si pentru ca acest brand este si prietenos 
cu mediul, ambalajele sunt realizate in 
conformitate cu grija pentru mediul 
inconjurator, iar cand sunt realizate, loturile 
sunt mici.

Mirosurile specifice acestui brand 
creeaza povesti unice, luand ceva frumos 
si creand din acesta, arome surprinzatoare. 
Asa cum spune si numele, acest brand este 
creat de cineva rebel, totul intamplandu-se 
in Olanda.

Parfumurile sunt fara cruzime, 
preponderent vegane si unul dintre 
principii este acela ca nu trebuie sa existe 
compromis in privinta calitatii. Avand 
incredere in propriile experimente, orice se 
face in cadrul brandului, are si o doza de 
umor.

GYPSY COWBOY BY ST. ROSE

Provenind din New York dar nascut in 
Australia, St Rose livreaza parfumuri de lux 
care promit ca te rasfata atat cu ambalajele 
elegante, cat si cu parfumurile complexe, 
fara compromisuri si avand acreditari eco. 
Parfumurile St. Rose creeaza ritualuri 
personale la intersectia dintre frumusete 
si wellness, iar parfumurile, avandu-si 
radacinile in sustenabilitate, sunt create 
manual folosind cele mai bune ingrediente 
responsabile.

Gypsy Cowboy este un trandafir 
picant acoperit de lemn ars, un parfum 
misterios si salbatic, care se deschide cu 
un buchet atragator de condimente antice. 
Parfumurile fin artizanale sunt fabricate 
manual cu ingrediente de cea mai inalta 
calitate, cu surse responsabile, bune atat 
pentru purtator, cat si pentru mediul 
inconjurator.
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REDUCTIA MAMARA, O NECESITATE
pentru UN PLUS DE SANATATE!

Dr. Cobani recomanda 

f oarte multe femei isi doresc sani voluminosi, dar asta nu inseamna neaparat sani 
mari si cu aspect inestetic! Adesea, sanii foarte mari sunt asociati cu obezitatea, 

iar greutatea excesiva a sanilor nu reprezinta doar o problema de natura estetica, ci 
poate deveni in timp o problema de sanatate. Desi cea mai frecventa cauza de marire 
excesiva a sanilor o reprezinta excesul ponderal, nu rare sunt cazurile in care fete tinere, 
cu greutate normala, pot fi complexate de aceasta infirmitate. In toate aceste situatii, 
reductia mamara chirurgicala este utila si salutara.

Un volum exagerat al sanilor poate provoca dureri severe la nivelul gatului si spatelui, 
iritatii repetate la nivelul santului inframamar si, nu in ultimul rand, aspectul mai 
putin placut al unui san lasat. Aceasta situatie poate fi corectata printr-o procedura 
chirurgicala de baza, stabilindu-se gradul de reducere in conformitate cu nevoile si 
dorintele pacientei.

Cu timpul, pielea se lasa, iar gradul de ptoza mamara se accentueaza. Frecvent apar 
dureri la nivelul coloanei vertebrale, gatului si umerilor si chiar deformari ireversibile ale 
coloanei vertebrale (de tipul cifozei sau scoliozei). Nu sunt rare nici afectiunile cutanate 
prezente in regiunea submamara (dermatite, micoze, eczeme, etc.). Aceste femei acuza 
adesea si o limitare a activitatilor fizice, generata de greutatea excesiva a sanilor.

Interventia de reductie mamara presupune indepartarea unei portiuni din glanda 
mamara (portiune cu dimensiuni variabile, in functie de volumul initial al glandei). 
Prin urmare, daca interventia se face doar in scop estetic, este bine sa fie amanata dupa 
nastere, deoarece poate afecta capacitatea de alaptare. 

In cazuri deosebite, in care sanii sunt excesiv de voluminosi, interventia poate fi 
efectuata si in cazul fetelor tinere care inca nu au copii, dar obligatoriu dupa varsta 
pubertatii (cand dezvoltarea sanilor este completa). In astfel de situatii, pacienta isi va 
asuma riscul de a nu mai putea sa alapteze in viitor. Daca ai nascut de curand, o astfel 
de interventie se va amana cel putin 6-10 luni dupa intreruperea alaptarii, pentru a evita 
posibilele complicatii.
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“Odata la patru luni, efectuez o 
operatie probono intr-un concurs in 
care orice doamna sau domnisoara 
care are sani foarte mari si isi doreste 
o mamo reductie, se poate inscrie. Eu 
voi selecta cateva paciente pe care le 
voi chema la o consultatie si voi alege 
cel mai dificil caz, ce va beneficia de 
o interventie chirurgicala gratuita! 
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In ce consta mai exact procedura de reductie mamara?

Ei bine, se ajusteaza dimensiunea sanilor, prin eliminarea de tesut adipos, tesut glandular si piele, operatia 
desfasurandu-se sub anestezie generala. Dupa efectuarea inciziei, mamelonul este repozitionat, areola este 
redusa prin excizarea pielii in exces in cazul in care acest lucru este necesar, iar tesutul intern este remodelat si 
redimensionat. Incizia este apoi inchisa cu fire resorbabile, iar pe suprafata pielii sunt aplicate pansamente, dupa 
care sanii sunt infasurati in fasa elatica in vederea mentinerii formei. De asemenea, sunt necesare tuburi de drenaj 
aspirativ pentru a preveni acumularea de lichide. 

Candidatele ideale pentru acest tip de interventie sunt femeile adulte, avand sanii complet dezvoltati. Evident, 
discutia prealabila cu medical chirurg reprezinta un aspect vital in determinarea volumului optim, in concordanta 
cu fizionomia pacientei. Atat tehinca folosita, cat si forma inciziei vor fi stabilite individual, de catre medicul 
chirurg, in functie de anatomia sanilor, gradul de reductie si starea fizica a pacientei.

Tuburile de dren vor fi scoase la 2-3 zile postoperator, iar firele de sutura la 12-14 zile dupa interventie. Se 
recomanda utilizarea timp de o luna a unui sutien special. Dupa perioada de vindecare este necesar controlul la 1, 
3, 6 luni si un an.

Odata la patru luni, efectuez o operatie PROBONO intr-un concurs in care orice doamna sau domnisoara care 
are sani foarte mari si isi doreste o mamo reductie, se poate inscrie. Eu voi selecta cateva paciente pe care le voi 
chema la o consultatie si voi alege cel mai dificil caz, ce va beneficia de o interventie chirurgicala gratuita! Puteti 
urmari acest concurs pe pagina mea de Facebook ori pe contul de Instagram!
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UN PAR SANATOS si FERICIT
IN TOATA ACEASTA PERIOADA DIFICILA, CONFORM STATISTICILOR, MAJORITATEA 
VANZARILOR DIN DOMENIUL FRUMUSETII AU SCAZUT, MAI PUTIN CELE 
DESTINATE PARULUI, CEEA CE INSEAMNA CA OAMENII AU GRIJA DE ACESTA SI 

LE PASA DE SANATATEA LUI.
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In privinta prioritatilor 
legate de par, acestea 
s-au schimbat de-a lungul 

timpului. Cu ceva timp 
in urma, era in tendinte 
keratina, apoi a venit 
decolorarea, tonifierea, 
folosirea dispozitivelor 
fierbinti pentru styling, 
multe din ele ducand la 
degradarea treptata a 
parului. Multe persoane 
s-au intersectat prima oara 
cu ingrijorarea legata de 
caderea parului, fie dintr-o 
ingrijire precara, fie din cauza 
stresului, Covid-19 dandu-
ne multe motive in acest 
sens. Si necunoscute sunt 
multe pentru multi, mai ales 
ca daca ai o perioada in care 
esti stresat pe o perioada 
mai indelungata; parul cade 
din aceasta cauza peste 3-4 
luni, poate dura mai mult si 
cunosti sau nu acest aspect, 
stresul se poate amplifica.

Ingrijirea
Atentia specialistilor din domeniu catre 

par si ingrijirea acestuia i-au facut pe 
acestia sa ajunga la concluzia ca exista 
o limita in ceea ce priveste eficacitatea 
produselor de styling, tratamentul de 
revigorare sau procesul de vopsire, daca 
parul nu este sanatos. Si se pare ca cea mai 
importanta investitie trebuie sa inceapa de 
la dus, samponul si balsamul reprezentand 
cele mai mari investitii pe care le poti 
face pentru a-ti proteja parul si culoarea. 
Si trebuie sa incepi prin folosirea unui 
sampon si balsam adecvate tipului tau de 
par si texturii. Esential in acest proces este 
gasirea combinatiei corecte de produse 
care sa iti indeparteze usor impuritatile de 
pe scalp fara a elimina si uleiurile naturale, 
completand apoi umezeala necesara cu un 
balsam care hidrateaza profund. Pentru 
a te bucura de beneficii maxime, usuca-
ti repede parul cu un prosop! De ce? 
Balsamul mai putin diluat inseamna ca 
parul tau se bucura de mai multi nutrienti, 
in cantitate suficienta!

Cresterea
Cu toate ca nu exista vreun produs 

minune sau o modalitate de a-i da parului 
un aspect voluminos, exista modalitati de 
“redresare” a acestui aspect.

Iar faptul ca parul iti cade, nu inseamna 
ca aceasta este o problema pe termen 
lung, acesta schimbandu-se de-a lungul 
timpului. Cel mai mult par il ai in jurul 
anilor `20, iar in timpul toamnei si 
primavarii cand parul cade mai mult, 
oamenii sufera foarte mult din cauza 
acestui aspect. Din nefericire, cea mai 
mare parte a caderii parului se datoreaza 
stresului, comparativ cu anii din urma! O 
folosire zilinica a Nutrafol si Rogaine timp 
de 3 pana la 6 luni, poate avea un impact 
in stoparea caderii firelor de par, iar daca 
problema persista, este indicata o vizita la 
dermatolog, pentru un diagnostic corect si 
gasirea unor solutii adecvate.

Culoarea
A pastra un par sanatos si stralucitor 

dupa ce ai plecat din salonul de 
infrumusetare este foarte usor. Cei din 
domeniul hairstyling-ului nu spun ca 
trebuie sa se renunte la vopsirea parului, 
dar aduc argumente care sustin ca acest 
lucru se poate face mult mai usor si 
sanatos pentru par. Iar cea mai buna 
culoare a parului este cea care iti ofera un 
echilibru intre ceea ce iti doresti si culoarea 
ta in mod natural. A te duce cu nuanta pe 
care o vrei mult peste limita sa, face parul 
sa arate uscat si sa devina fragil. Si in loc 
de sa-ti vopsesti parul des, opteaza pentru 
retusuri temporare sau nuante care pot 
prelungi timpul dintre vizitele la salon! 
Este recomandat ca vopsitul parului sa se 
faca o data la sase saptamani la radacini! 
Si din nefericire, conform statisticilor si 
studiilor, schimbatul culorii parului, il face 
mai vulnerabil!

Stilul
Indiferent cum vrei sa iti aranjezi parul, 

exista o serie de produse si instrumente 
care te vor ajuta sa iti pastrezi parul sanatos. 
Este cunoscut faptul ca renuntarea la 
folosirea instrumentelor de styling fierbinti 
vor stopa ruperea firelor de par, dar putini 
vor sa se confrunte cu uscarea sanatoasa, 
dar si cu frustrarea unui aranjat mai putin 
eficient. Doar ca solutiile sunt la indemana 
si, folosind produsele adecvate tipului tau 
de par care ii asigura umiditatea necesara 
zilnica, nu ar trebui sa existe probleme. In 
cazul particular al unui par cret, secretul 
este acela ca fiecare suvita sa fie bine 
hidratata, fara a incerca sa intervii asupra 
buclei. Daca parul este ondulat, mergi pe o 
crema de styling in par inainte de uscarea 
cu feonul sau impleteste-ti parul in diverse 
sectiuni.

Daca timpul nu iti permite sa iti lasi parul 
sa se usuce de la sine, exista o modalitate 
mai usoara de a utiliza instrumentele 
fierbinti! Alege instrumente adecvate care 
sa nu necesite folosirea lor indelungata 
sau de mai multe ori: mai putine folosiri, 
mai putine daune! Apoi, incearca sa rezisti 
tentatiei de a reveni la cea mai mare 
temperatura folosita, supraincalzirea 
parului, de multe ori, fiind echivalenta cu 
caderea lui.
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SPLENDIDA

pentru par colorat
REDKEN COLOR 

EXTEND MAGNETICS 
SHAMPOO AND 
C O N D I T I O N E R 
pastreaza culoarea 
si minimizeaza 
decolorarea, reusind sa 
pastreze culoarea initiala 
mai mult, dandu-i 
parului un aspect 
vibrant.

par cret
O hidratare suficienta 

este ideala unui par cret, 
OUIDAD ADVANCED 
CLIMATE CONTROL 
D E F R I Z Z I N G 
SHAMPOO si 
OUIDAD ADVANCED 
CLIMATE CONTROL 
D E F R I Z Z I N G 
CONDITIONER lucrand 
impreuna cu proteinele 
de matase ce pastreaza 
buclele bine definite.

ulei de par
NUELE HAIR 

SERUM hraneste 
firele, previne formarea 
capetelor despicate, 
imblanzeste incretirea, 
totul cu ajutorul 
combinatiei de uleiuri 
de jojoba, argan, 
rozmarin. Ai nevoie de 
doar cateva picaturi, 
care isi vor indeplini 
misiunea cu succes.

ser pentru scalp
G R A N D E H A I R 

E N H A N C I N G 
SERUM ofera 
foliculilor de par 
peptide si aminoacizi, 
ingrijirea scalpului 
fiind esentiala pentru 
un par sanatos.

creion pentru acoperire radacini par
Pentru acoperirea radacinilor gri ale firelor de 

par, DPHUE ROOT TOUCH UP STICK PENS 
se pare ca face o treaba excelenta. La un capat 
este un creion cremos, in timp ce la celalalt capat 
este o perie care amesteca la nivel profesional, iar 
precizia si usurinta de aplicare sunt exceptionale.

spray acoperire 
radacini

Cele 5 nuante 
ale RITA HAZAN 
ROOT CONCEALER 
TOUCH-UP SPRAY 
asigura o putere de 
acoperire perfecta, 
tu doar trebuie sa 
pulverizezi pe linia 
parului pentru o 
acoperire completa, 
fara nicio scurgere.

culori acasa
Te poti bucura 

de beneficiile 
C O L O R & C O 
PERSONALIZED 
HAIRCOLOR BY 
L`OREAL dupa ce 
ai completat un 
scurt test pentru 
a obtine varianta 
personalizata, iar 
parul tau va avea un 
aspect stralucitor si 
o textura moale.

pentru reparare
DOVE HAIR 

T H E R A P Y 
B R E A K A G E 
R E M E D Y 
STRENGTHENING 
SHAMPOO AND 
C O N D I T I O N E R 
lucreaza impreuna 
pentru purificare si 
previne ruperea cu 
un ser de blocare a 
nutrientilor.
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masca
Aspectul plictisitor 

nu va mai exista 
daca aplici mastile 
CHRISTOPHE ROBIN 
SHADE VARIATION! 
Cele 5 nuante 
tonifiante ofera un 
mod foarte eficient 
de a neutraliza 
subtonurile nedorite.

supliment
N U T R A F O L 

W O M E N 
amesteca foarte 
bine ashwagandha, 
c u r c u m i n a , 
vitamina D pentru 
a sprijini cresterea 
optima a parului. 
In spatele acestui 
brand exista 
d e r m a t o l o g i 
profesionisti.

tratament topic
W O M E N ’ S 

ROGAINE reuseste 
sa faca parul sa 
creasca, tinandu-l 
acolo si asigurandu-i 
sanatatea pentru 
mult timp. Contine 
minoxidil, singurul 
topic aprobat de FDA 
impotriva caderii 
parului.

p r o t e c t i e 
i m p o t r i v a 
caldurii

MOROCCANOIL 
P E R F E C T 
DEFENSE este un 
pulverizator care 
protejeaza parul 
pana la 450 de 
grade si poate fi 
folosit atat in cazul 
parului umed, cat si 
celui uscat.

par subtire 
indreptat

VIRTUE 6-IN-
1 STYLER 
adauga hidratare 
si textura fara 
a lasa suvitele 
lasate.

fire de par 
groase sau 
cret

P A T T E R N 
L E A V E - I N 
CONDITIONER 
si-a perfectionat 
formula pentru 
a descurca firele 
de par, a le 
hidrata si a defini 
frumos buclele, 
pregatind parul 
pentru styling.

perie 
Parul umed 

este foarte fragil, 
astfel ca daca 
doresti sa il perii, 
trebuie multa 
atentie. THE 
KNOT DR. FOR 
CONAIR KNOT 
DR. PRO previne 
d i s t r u g e r e a 
accidentala in 
timp ce se desface.

dispozitiv de par fierbinte
T3 ID este inteligent in adevaratul sens 

al cuvantului, pentru ca, selectand tipul 
de par si textura, se alege cea mai buna 
temperatura (si cea mai scazuta) pentru 
parul tau.

uscator de par
D Y S O N 

SUPERSONIC este 
si cel mai rapid de 
piata in momentul 
de fata, iar controlul 
inteligent al caldurii, 
se adapteaza in 
continuu, pentru ca 
parul sa nu sufere.
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iubeste tot ce are legatura cu domeniul beauty de cand era mica, o pasioneaza tot ce 
este nou in aceasta industrie si incearca sa se adapteze ultimelor cerinte si noutati, 
prin implementarea lor in activitatea de zi cu zi in locul care ii aduce cele mai mari 

satisfactii in viata, pe langa familia pe care o iubeste neconditionat.

ADRIANA IVAN este un antreprenor modern, adaptabil cerintelor si tendintelor 
actuale, care reuseste sa depaseasca cu usurinta (aparent) aproape orice obstacol si sa se 
concentreze doar pe lucrurile pozitive si care aduc ceva bun in activitatea de zi cu zi.

In urma cu 8 ani, printr-o decizie care i-a apartinut 100%, ADRIANA IVAN si-a 
deschis propriul salon beauty cu numele Euforia Concept. Motivatia? Si-a dorit sa faca 
lucrurile cat mai bine, de o maniera cat mai profesionala si sa ofere cele mai bune 
servicii de infrumusetare tuturor doamnelor si domnisoarelor care ii calca pragul 
salonului. Intr-un timp scurt, a reusit acest lucru, facand din Euforia Concept - un 
nume de referinta pe piata beauty din Braila si nu numai. Viziunea clara, ambitia si 
dorinta continua de perfectionare, au reusit sa atraga si sa fidelizeze din ce in ce mai 
multe cliente, sa aduca servicii si proceduri noi, pe placul celor ce intra in salon. Ea a 
reusit sa duca conceptul de frumusete la un alt nivel.

Iubeste mult familia si natura, viata in general cu tot ce ii ofera, adora ceea ce face, 
iar activitatile zilnice, oricat de solicitante si stresante ar fi, o implinesc si o fac fericita. 
Este condusa de pasiune pentru ceea ce face si acest lucru este remarcat in momentul 
in care stai de vorba cu ea.

ADRIANA IVAN se afla pe coperta revistei Famost - editia aprilie 2021, iar in 
paginile urmatoare veti regasi un dialog dinamic si sincer, din care veti afla lucruri 
interesante despre viata si cariera ei, despre ce inseamna viata de antreprenor in cazul 
unui salon de infrumusetare, planuri de viitor, informatii utile.

Lectura placuta!

Adriana Ivan
Makeup&Hairstyle : EUFORIA CONCEPT | Foto : FAMOST
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INTERVIURI

Buna, Adriana si bine ai venit in revista 
Famost! Spune-ne pentru inceput, cum 
te-ai apropiat de domeniul beauty? 
Care au fost primii pasi?

Buna! Si ma bucur sa fiu invitata in 
revista Famost!

Asa cum cred ca stie toata lumea, 
ca orice cosmeticiana, am inceput cu 
pensat vopsit gene sprancene, epilat, . . .

Daca te uiti in urma, crezi ca ai avut 
o atractie de mica catre domeniul 
frumusetii sau acest lucru s-a dezvoltat 
treptat pe masura ce ai patruns in acest 
frumos domeniu?

Cred ca domeniul beauty m-a atras din 
copilarie ca pe oricare alta domnisoara, 
doar ca eu am ales sa exprim si sa arat 
frumosul asa cum il vad eu! Primul 
contact cu acest domeniu, a inceput cu 
un curs de cosmetica!

Cunosti multe segmente ale industriei 
beauty. Care au fost primele cu care te-
ai intersectat si pe care le-ai practicat?

Da, cred ca cunosc cam toate 
segmentele acestui domeniu, cel putin 
de 15 ani de cand am luat contact direct 
cu industria beauty!

Pe care dintre procedurile de 
infrumusetare practicate la inceput, le 
mai practici si acum?

Am facut cu placere toate procedeele 
de infrumusetare, le practic si acum 
pe majoritatea, dar la un alt nivel! 
De exemplu, pensatul si vopsitul 
sprancenelor s-au transformat in 
stilizare, vopsit henna!

In urma cu 8 ani ai infiintat salonul de 
infrumusetare Euforia Concept! Care 
au fost motivele pentru care ai facut 
acest pas indraznet?

Da au trecut deja 8 ani de cand am 
pus bazele salonului Euforia concept!

Motivatia a fost una foarte simpla: 
imi doream sa imi fac meseria si sa imi 
exprim punctul de vedere in propriul stil 
neingradita de alte mentalitati!

In momentul in care te-ai hotarat sa 
deschizi Euforia Concept, a fost 100% 
decizia ta? Ai fost incurajata de cineva?

Sunt un om foarte hotarat, stiu ce 
vreau si DA: a fost suta la suta hotararea 
mea!

Am fost sustinuta in totalitate de 
familie!

Cum a fost aceasta calatorie cu Euforia 
Concept pana in momentul de fata? A 
fost totul in mare bine, sau au existat si 
probleme/ piedici?

In domeniul afacerilor, nu cred ca 
exista calatorie simpla! Piedici au existat 
negresit, dar am avut oameni in jurul 
meu care mi-au dat o mana de ajutor 
cand a fost nevoie!

Din cate stim, ai adus proceduri noi 
in cadrul serviciilor de infrumusetare 
din cadrul salonului, ceea ce este 
extraordinar, atat pentru cliente cat 
si pentru prestigiul salonului. Este 
dificil sa tii pasul cu tot ce este nou in 
domeniul beauty?

Nu este dificil pentru mine sa tin pasul, 
pentru ca sunt pasionata de ceea ce fac, 
iar noutatile din domeniu ma fascineaza!

Care din noutatile si procedurile noi 
aduse la Euforia Concept iti plac tie 
cel mai mult si care este feedback-ul 
clientelor?

Procedurile care au cel mai bun 
feedback sunt bineinteles si cele mai 
noi introduse pe piata de beauty: 
MicropigMentare - care are mare succes, 
vine din urma foarte bine - inJectarea 
cu hialuron pen si nu cel din urma - 
Microneedling -ul!

Ce activitati, poate proceduri, ti-ai 
dori in momentul de fata la Euforia 
Concept?

Dupa ce m-am informat si am studiat 
piata, mi-as dori sa aduc in salon 
serviciul de epilare definitiva!
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INTERVIURI

Daca ai fi acum fata in fata cu o potentiala 
clienta, care ar fi argumentele pe care 
i le-ai aduce pentru a pasi in salon si a 
deveni o clienta fidela?

Am zi de zi in fata potentiale cliente, 
care devin ulterior cliente fidele datorita 
starii de bine pe care o gasesc in salon 
si datorita oamenilor bine pregatiti 
profesional!

Cum arata o zi obisnuita pentru Adriana 
Ivan la Euforia Concept?

O zi obisnuita ... Aici e greu de spus! 
Incepe pe la 8-9 dimineata si se termina 
de cele mai multe ori la 7-8 seara!

Ti-ai putea acum, imagina, cu bune si cu 
rele, viata fara Euforia Concept?

Nu am cum sa imi imaginez viata fara 
Euforia Concept ... este ca un copil!

Cum a afectat pandemia activitatea 
salonului de infrumusetare? Cum ai 
reusit sa gestionezi lucrurile in asa 
fel incat sa iesiti cu bine din aceasta 
perioada dificila?

Pandemia nu a fost o perioada usoara, 
dar am echilibrat lucrurile, in asa fel incat 
sa avem activitatea cat mai putin afectata!

Am aplicat bineinteles - toate masurile 
de preventie ca la carte! Cu toate costurile 
necesare!

A gestiona activitatea unui salon de 
infrumusetare nu este usor, de la 
multumirea totala a unei cliente, pana 
la organizarea activitatilor, contactul cu 
furnizorii, iar lista poate continua. Cum 
reusesti sa faci fata tuturor acestor 
incercari zilnice si cum depasesti 
momentele grele?

Natura mea face sa depasesc orice 
obstacol, prin prisma faptului ca ochii mei 
vad tot timpul partea plina a paharului!

In tot acest timp, de cand ai infiintat 
Euforia Concept, ai fost sustinuta 
neconditionat de cineva? Au existat 
persoane care au fost alaturi de tine?

Daaa, bineinteles ca am fost sustinuta! 
Altfel, nu as fi reusit!
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Cum este publicul care intra in salonul de 
infrumusetare? Vin doar pentru anumite 
proceduri, pentru mai multe? Exista un 
anumit tipar al clientei Euforia Concept?

Clientele care ne trec pragul sunt 
femei independente care se respecta, cu 
standarde destul de inalte, care devin o 
provocare de fiecare data si ne fac sa dam 
ce e mai bun in serviciile pe care le oferim.

Stim ca urmeaza sa desfasori si cursuri. 
Cui se adreseaza aceste cursuri si de 
unde aceasta necesitate?

Imi doresc sa impart din experienta pe 
care am acumulat-o in toti acesti ani! Si 
vine din necesitatea de a gasi oameni mai 
bine pregatiti in domeniu!

Care este cel mai frumos moment sau 
cea mai frumoasa realizare care iti vine 
in minte de cand a luat nastere Euforia 
Concept?

Cel mai frumos moment, a fost mutarea 
salonului din spatiul vechi, intr-unul mai 
amplu, pe care l-am amenajat in propriul 
stil.

Au existat momente cand ai vrut sa 
renunti la ceea ce faci acum?

Pot spune ca nici macar nu m-am 
gandit vreodata ca as putea inchide!

Ce planuri de viitor are Adriana Ivan cu 
Euforia Concept?

Fara planuri de viitor, eu nu pot trai ... 
asa ca, pentru Euforia am multe planuri 
de viitor! In plan intra modernizarea 
echipamentelor de lucru si daca totul va 
fi ok, visez la o locatie noua anul acesta! 
Asa ca, am planuri mari!

Daca nu ar fi fost activitatile pe care 
le faci acum, ce altceva ti-ar fi placut sa 
faci?

Daca nu as fi facut asta, as fi lucrat 
cu siguranta in domeniul sanatatii! Imi 
place sa fiu de folos oamenilor!

Care sunt principiile tale de viata? Le 
aplici si in activitatile salonului? Ai un 
anumit motto care te calauzeste si pe 
care il respecti?
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Da, am cateva principii de viata pe care 
le aplic in viata si in salon, bineinteles. Si 
anume a fi inainte de toate, OM!

Motto-ul meu este unul simplu: “Nu ma 
conduc banii, ci pasiunea pentru ceea ce 
fac!” 

Inainte de a fi o buna profesionista in 
domeniul beauty, esti si sotie si mama. 
Cum reusesti sa aduci un echilibru intre 
mediul profesional si viata de familie?

La capitolul acesta, cred ca sunt putin 
deficitara, dar ma straduiesc sa fiu in 
echilibru. Ma pliez zi de zi de exemplu, pe 
programul fetitei, pe care o pun pe primul 
loc.

Ti-ar placea sa iti calce pe urma fetita ta si 
sa imbratiseze domeniul beauty?

Sincer, nu imi doresc sa intre chiar in 
domeniu beauty, dar imi doresc sa faca ce ii 
place si se pare ca are inclinatii spre domenii 
ce se infratesc cu frumosul!

Ce pasiuni are Adriana Ivan? Ce iti place sa 
faci in timpul liber?

Am pasiuni pe care poate o sa vi le arat 
tot in revista Famost pe viitor! Sper! Ma 
fascineaza culoarea in multe domenii!

In timpul liber, mi-ar place sa stau mai 
mult in natura alaturi de familie

Ce te face fericita cu adevarat?

Fericita ma face exact tot ce v-am 
povestit despre viata mea!

Cum ar trebui sa arate vacanta ideala 
pentru Adriana Ivan?

Vacanta ideala? Sa nu fie foarte lunga si 
sa descopar lucruri si obiceiuri necunoscute 
mie!

In momentul de fata, te consideri o femei 
implinita?

Da! Ma consider o femeie implinita!

Cum ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani?

Peste 5 ani, mi-ar placea sa ma vad facand 
mai multe din pasiunile pe care le am!

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim 
mult succes in continuare!

Cu mare drag! Si eu Multumesc frumos 
pentru invitatie!

INTERVIURI
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SORIN VESA
a inceput sa urce in ringul de lupta la varsta de 4 ani, urmand sa devina campion mondial de copii si 
avansand in permanenta. La 18 ani a fost campion national de juniori, de tineret si de seniori si a fost 
campion national pe echipe. A fost campion national  taekwondo si cel mai spectaculos luptator pe care 
l-a avut Romania.  Din 2009 pana in 2016 a fost in permanenta campion national, fiind de neinvins in 
toti acesti ani. Sorin Vesa a fost component al lotului national al Romaniei de karate shotokan. 

A practicat karate shotokan in cadrul Federatiei Romane de Karate (F.R.K) afiliata de W.K.F. 
(Word Karate Federation), singura ramura de karate recunoscuta de catre C.I.O. (Comitetul Olimpic 
International) actualmente sport olimpic.

A obtinut locul 3 la campionatul European de karate Shotokan in Italia. Din 25 de meciuri jucate 
a reusit sa obtina 21 de victorii dintre care 15 au fost obtinute prin K.O. A reprezentat Romania in 
Macedonia, in calitate de component al lotului national. Sorin Vesa este singurul sportiv din Romania 
care a fost component al lotului national si a reprezentat Romania si pentru karate Shotokan si pentru 
kickboxing. Sorin este in prezent cel mai cautat antrenor de kickboxing din Oradea!

PERSONALITATI de TOP
cu DANIELA SALA

O CARIERA DE 25 DE ANI! 

INTERVIU cu
SORIN VESA
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? A 
fost greu sa te faci remarcat?

Am inceput la varsta de 4 ani.
Cum ti-ai dat seama ca asta este ceea ce vrei sa faci?

De mic am fost pasionat de artele martiale; am renuntat 
la fotbal in favoarea artelor martiale, iar faptul ca am avut 
rezultate foarte bune a fost un stimulent pentru mine.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Aveam o echipa puternica in oras, iar intrarea in echipa 
se face pe baza de selectie; imi amintesc ca imi era teama 
sa nu intru in echipa (erau foarte multi copii talentati de 
varsta mea). Imi aduc aminte ca niciodata nu am avut 
complexul ca venim dintr-un orasel foarte mic, pentru 
ca am fost crescuti cu o mentalitate de invingatori si nu 
aveam complexul centurilor negre; intotdeauna participam 
doar pe baza de selectie realizata de catre antrenorul meu 
Prof. Ing. Pasca Alin.

Imi amintesc de asemenea, de primele demonstratii de 
arte matiale care se desfasurau cu sala arhiplina sau in 
aer liber cu un numar impresionant de spectatori care ne 
vizionau si aplaudau.
Ce ai simtit cand ai devenit campion mondial la o varsta 
destul de frageda? Cum ai perceput succesul in cariera 
ta?

Sincer, la varsta de 11 ani nu prea am realizat ce 
inseamna cu adevarat campion mondial, stiam doar ca 
sunt numarul 1 in lume. 

Imi amintesc ca am ajuns in finala 
la 2 categorii diferite si ca puteam sa 
castig ambele finale, dar castigand-o 
pe prima, eram foarte bucuros si 
nu mai m-am concentrat si pentru 
urmatoarea. In acea zi am reusit sa 
devin campion mondial si vice campion 
mondial la 2 categorii diferite. Eram 
foarte impresionat ca finalele s-au 
disputat pe o scena; sala era plina 
de spectatori si imi amintesc si acum 
emotiile pe care le-am avut . . .
 Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Au fost multi luptatori pe care i-am urmarit si de la 
fiecare am luat cate ceva de la karate, taekwondo si kick-
boxing.
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Au fost multe . . . De exemplu, cand am reusit sa ies 

campion mondial, cand am castigat locul 1 la Campionatul 
International de la Budapesta TATAMI CUP, cand am 
reusit sa ies pentru prima data Campion National, cand 
am fost selectat pentru lotul national de karate, cand am 
fost selectat pentru lotul national de kick-boxing.

Sunt multe momente foarte frumoase in cariera mea 
de sportiv; un moment aparte a fost la un concurs 
international de karate, categoria open, unde, dupa mai 
multe meciuri, am ramas doar eu si componentii lotului 
national al Ucrainei, i-am invins pe toti pe rand si am luat 
locul 1.

Care a fost cel mai trist moment din 
cariera ta?

Am fost dezamagit pentru ca am 
castigat selectia LOCAL KOMBAT 
si nu am mai fost convocat ulterior, 
chiar daca pana in acel moment nu am 
avut nicio infrangere, iar majoritatea 
meciurilor au fost castigate prin KO.

Am mai fost dezamagit cand 
s-a anulat un meci de kick-boxing 
programat in Anglia  si la karate in 
Italia; atat eu cat si intregul staff am 
fost dezamagiti ca nu am reusit sa 

lupt in finala, fiind dezavantajat de catre arbitri.
O alta dezamagire a fost la Balcaniada, unde am luptat 

cu cel mai bun sportiv din lume la vremea respectiva; 
conduceam cu 6-0 si am fost descalificat!
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la aceasta 
cariera?

Da, au fost.

... UN MOMENT APARTE 
A FOST LA UN CONCURS 

INTERNATIONAL DE 
KARATE, CATEGORIA OPEN, 

UNDE, DUPA MAI MULTE 
MECIURI, AM RAMAS 

DOAR EU SI COMPONENTII 
LOTULUI NATIONAL AL 

UCRAINEI, I-AM INVINS PE 
TOTI PE RAND SI AM LUAT 

LOCUL 1.
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INTERVIURI

Ce inseamna aceasta cariera pentru tine?
Sportul in sine si aceasta cariera mi-au format 

personalitatea si cred ca nu ma vedeam facand altceva.
A fost greu sa te mentii in topul preferintelor?

Am fost pasionat si motivat in ceea ce am facut si am 
fost crescut cu mentalitatea aceasta de invingator; de 
fiecare data, luptam cu mare placere.
Din 2009 pana in 2016 ai fost in permanenta campion 
national. A fost greu sa iti mentii pozitia?

Munceam foarte mult, imi doream sa fiu cel mai bun si 
cred ca aveam si calitatile necesare.
Ce amintiri ai de la campionatul European de karate de 
Shotokan din Italia?

In acea perioada imi amintesc ca eram cu parintii mei 
in Italia; spun asta pentru ca daca eram antrenat 100% 
de antrenorul meu, alin paSca, reuseam sa castig locul 1. 

Eram fericit ca si colegii mei faceau parte din lotul 
national de karate: Jurca danut, bocSa MariuS, coroiu 
paul si m-am bucurat foarte mult ca nu eram singurul 
Steian care reprezenta Romania la 
Campionatul European de Karate.
Care sunt ingredientele succesului in 
acest domeniu?

Seriozitatea, munca si o metodica 
corecta de antrenament.
Ai reprezentat Romania in Macedonia, 
in calitate de component al lotului 
national. Ce amintiri ai de atunci?

Da. Am reprezentat Romania in 
Macedonia  in calitate de component 
al lotului national de kickboxing, unde 
au fost prezente peste 70 de tari la o 
disciplina inclusa in cadrul Federatiei 
Romane de Arte Martiale de Contact 
condusa de fostul luptator Ciprian Sora. Si cu aceasta 
ocazie, vreau sa-i multumesc Domnului Doctor in acea 
perioada si antrenor de KickBoxing - alexandru aMarFei, 
pentru increderea acordata.

Ce sfaturi ai pentru 
persoanele care vor 
sa paseasca in acest 
domeniu?

Artele martiale 
au foarte multe 
beneficii: te 
disciplineaza, te ajuta 

sa fii mai increzator, te ajuta sa obtii 
un corp tonifiat, amelioreaza stresul 
si imbunatateste starea psihica. Iti 
imbunatateste coordonarea si forta 
musculara, etc . . . De asemenea, cred 
in educatia prin intermediul artelor 
martiale.
Cat de importante consideri ca sunt 
imaginea si stilul vestimentar pentru 
o persoana publica?

Eu nu sunt o persoana publica, dar cred ca modestia 
este cea care ar trebui sa ne caracterizeze.
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ti-ar fi 
placut sa faci?

Ma bucuram daca as fi putut sa lucrez intr-un sistem in 
care sa-mi folosesc abilitatile pe care le-am dobandit, dar 
totusi sunt multumit ca am reusit sa-mi formez o echipa 
puternica in Oradea in calitate de antrenor.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Da. Am si incercat, dar nu am reusit sa ma acomodez, 
pentru ca mi-au lipsit prietenii, sala de antrenament, 
antrenorul si competitiile sportive.

ARTELE MARTIALE AU 
FOARTE MULTE BENEFICII: 

TE DISCIPLINEAZA, TE AJUTA 
SA FII MAI INCREZATOR, TE 

AJUTA SA OBTII UN CORP 
TONIFIAT, AMELIOREAZA 

STRESUL SI IMBUNATATESTE 
STAREA PSIHICA. ITI 

IMBUNATATESTE 
COORDONAREA SI FORTA 

MUSCULARA, ETC ...
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DORESC SA DEZVOLT 
ACEASTA ECHIPA SI 

IMPREUNA CU ANTRENORUL 
MEU PROF. ING ALIN 

PASCA, MAXIM ADRIAN SI 
CU CLAUDIU PADUREANU 

IMPREUNA, VREM SA 
DEZVOLTAM ACEST SPORT.

Ai activat vreodata in alt domeniu?
Este foarte greu sa traiesti in Romania din acest sport 

si evident ca a trebuit sa lucrez in alte domenii dupa 
terminarea facultatii.
Stim ca ai inceput sa predai kickboxing. Cum te simti in 
calitate de mentor?

Imi place ca pot sa impartasesc din experienta mea si 
altora. Am inceput sa antrenez in Oradea. 

Numarul sportivilor este foarte mare, am participat si 
la cupa Romaniei, unde am avut rezultate foarte bune cu 
elevii mei.

Vreau sa-i multumesc antrenorului proF. ing. alin paSca 
care mereu imi da sfaturi si ma sustine de la inceput si 
pana in prezent!
Ce te face fericit cu adevarat?

Sa vad oamenii bucurosi, sa pot sa ajut pe cineva, sa 
lucrez cu copii.
Te simti un barbat implinit?

Oarecum, mai am un pas de facut . . . si dupa aceea vom 
vedea . . .
Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai 
schimba?

Da. As schimba sistemul, adica 
as face in asa fel incat potentialul 
tinerilor talentati sa fie folosit si 
apreciat!
Cum este relatia ta cu familia ta?

Foarte buna, mereu le multumesc 
parintilor mei ca au facut foarte multe 
sacrificii pentru mine si fratele meu, 
Alin. Fara sprijinul si ajutorul lor, era 
foarte greu sa fiu ceea ce sunt azi!
Cine esti tu, persoana din spatele 
ringului? Ce pasiuni ai si ce iti place sa faci?

Sunt o persoana modesta, imi place sa ies cu prietenii 
si sa calatoresc.
Care este cea mai mare teama a ta?

Nu cred ca ar trebui sa traim cu teama, mai degraba cu 
speranta!
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Acum e tarziu, dar puteam sa fac mult mai multe, daca 
oamenii onesti si competenti ar fi fost la locurile potrivite.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc, merg la munca (cum ziceam, din pacate, in 

Romania - doar din sport e foarte greu sa traiesti), dupa 
care, merg la sala unde antrenez.
Care este motto-ul tau in viata?

Vorbind din punct de vedere sportiv: niciodata nu-ti 
subestima adversarul!

Ce alte surprize ne pregatesti?
Doresc sa dezvolt aceasta echipa si 

impreuna cu antrenorul meu Prof. Ing. 
alin paSca, MaxiM adrian (luptator in 
Glory, campion national de Kickboxing 
si campionul CHINEI) si cu claudiu 
padureanu (campionul Spaniei la 
categoria grea) impreuna, vrem sa 
dezvoltam acest sport. Dorinta in 
perspectiva este aceea de a creste 
sportivi care sa ne reprezinte la cel 
mai inalt nivel!
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Cei mai multi s-ar multumi cu statutul de 
antreprenor milionar, dar ambitiile lui ANOUSHEH 
ANSARI au mers mai departe. In septembrie 

2006, ea a fost primul astronaut din Iran care a ajuns 
in spatiu si in acelasi timp prima exploratoare spatiala 
privata. Dupa ce a ajuns la Statia Spatiala Internationala 
(ISS), a descris Pamantul in cuvintele: “Atat de linistit, 
plin de viata.”

In 1984, Anousheh Ansari era o adolescenta care visa 
sa exploreze spatiul si tocmai imigrase din Iran in Statele 
Unite. Cum avea 16 ani si nu vorbea engleza, avea 
impresia ca n-o sa aiba nicio sansa sa ajunga astronaut 
la NASA. Dar iata ca in prezent este inginer si femeie 
de afaceri in Texas - si prima femeie astronaut care a 
ajuns in spatiu pe cont propriu. E prima femeie care 
si-a finantat singura calatoria in spatiu, care a culminat 
cu o vizita la Statia Spatiala Internationala in cadrul 
programului spatial rusesc din 2006.

Anousheh a spus intr-un interviu:

NICI URMA 
DE GRANITE, 
NICI URMA 
DE NECAZURI. 
DOAR 
FRUMUSETE 
PURA.

“

“
foto: By NASA / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9617653

A fost visul meu din copilarie. M-am indragostit de stele si 
m-am gandit cum as putea sa ajung la ele. Mereu mi-am 

dorit sa ajung astronaut, dar nu stiam cum sa fac asta. Am 
crezut in visul meu si, cu mult noroc si mult efort, am reusit 

sa-l indeplinesc.

La 16 ani cand a ajuns in Statele Unite ale Americii, nu vorbea 
engleza si in acea vreme relatiile dintre Iran si Statele Unite erau 
foarte proaste, iar Iranul si Irakul erau in razboi. 

S-a bucurat ca a ajuns intr-o tara care parea plina de oportunitati, 
unde existau atatea modalitati prin care statul sa ii plateasca studiile. 
Statele Unite ii oferea sustinere si a invatat multe despre drepturile 
ei si despre cum isi poate transforma orice vis in realitate. 

Nu vedea vreo cale sa ajunga la NASA. A ales calea ingineriei si a 
informaticii si s-a dovedit ca a ales calea corecta. A obtinut diploma 
de licenta in inginerie electrica si informatica la Universitatea George 
Mason din Fairfax, Virginia si masteratul la Universitatea George 
Washington din Washington DC. A ajuns inginer si antreprenoare de 
succes, a reusit sa construiasca si apoi sa vanda o companie. 

Text : M A R TA  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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In 2006, a cofondat Prodea Systems si este actuala 
presedinta si CEO. Prodea este o companie de 
management de tehnologie si servicii, o companie privata 
formata din familia Ansari cu centre de dezvoltare atat 
in Richardson, Texas, cat si in Silicon Valley. 

Desi muncea foarte mult, a ramas mereu focusata 
pe visul sau, acela de a merge in spatiu. Primul pas a 
fost sa finanteze un proiect de lege care a deschis toata 
industria spatiala privata, care valoreaza peste o suta de 
miliarde de dolari. Implicarea ei in comunitatea spatiala 
i-a permis sa participe la programul spatial rusesc.

A muncit foarte mult pentru aceasta experienta si s-a 
pregatit atat fizic cat si mental.

Doar ca a fost mai grozav decat mi-am imaginat 
vreodata. Credeam ca sunt pregatita mental 
pentru asta, dar am fost emotionata si socata 
sa vad cat e de frumoasa lumea noastra. In 

momentul in care am vazut Pamantul, am simtit 
cum emana viata din el. E o planeta vie, care 

emana caldura si energie si m-a facut sa plang 
si sa rad in acelasi timp. Am avut o avalansa de 

emotii.
Voiam, mai mult decat orice, sa-mi implinesc 
visul. Simteam ca viata mea n-ar fi completa 

altfel. Iar aceasta experienta mi-a oferit 
raspunsuri: De ce sunt aici: Care e scopul meu 

in univers? De ce sunt aici, pe planeta Pamant? 
Mereu am fost fascinata de cosmologie si de 
univers. Calatoria in spatiu m-a ajutat sa 
apreciez si sa inteleg mai bine lucrurile.

In prezent, Anousheh Ansari promoveaza calatoriile in 
spatiu si cercetarile, pentru ca sunt importante pentru 
viitorul umanitatii. Spatiul te invata lucruri despre tine, 
despre originea planetei, despre conservarea ei.

“Posibilitatea de a realiza un vis face viata interesanta.” 
Spunea PAULO COELHO. Prin urmare, visurile sunt 
extrem de importante in viata fiecaruia dintre noi.

Visurile fac parte din viata noastra in fiecare clipa. 
Putem spune ca ele reprezinta motorul nostru si dorinta 
de a trai. In viata ni se pot intampla multe lucruri, dar 
indiferent de situatie trebuie sa ne protejam visurile, 
pentru ca ele mentin vie speranta. Visurile ne lumineaza 
viata si sunt principalul ingredient care ne ajuta sa ne 
atingem obiectivele. Ce am fi fara visuri? Niste copaci 
uscati, niste zile fara soare, oameni solitari care ar merge 
prin lume fara niciun rost.

MARTIN LUTHER KING spunea: “Daca nu poti zbura 
atunci alearga. Daca nu poti alerga, mergi. Daca nu 
poti merge, atunci taraste-te. Dar orice ar fi, trebuie sa 
mergi inainte. “ 

Visurile trebuie sa fie in fiecare zi in minte, ca si cum ar fi un 
prieten credincios care ne insoteste peste tot. Cei care insista, care 
muncesc din greu, vor reusi in cele din urma.

Si eu am zile in care ma simt epuizata si uneori uit de ce 
si pentru ce muncesc. Cand mi se intampla, asta vizualizez 
urmatoarea imagine: o lacrima care pluteste datorita lipsei 
fortei gravitationale prin fata hubloului navei spatiale iar in 

indepartare se vede planeta Pamant.

Aceasta este imaginea prin care Anousheh Ansari si-a vazut visul 
implinit. Intr-adevar este nevoie de perseverenta, multa munca, 
noroc si forta sa iti implinesti visurile, iar cand ajungi acolo, totul se 
rezuma la o multitudine de emotii si o imensa bucurie.

 
TU CE IMAGINE VIZUALIZEZI CAND UITI CARE ESTE VISUL TAU?“

“
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Cum sa fii un LIDER
autentic si placut de oameni?

Imi iau permisiunea sa vin cu o mica provocare . . . 
Poate cartea ta de vizita spune ca esti manager, 

insa cum esti oare ca lider?
Inca mai intalnesc multi oameni - sunt chiar 

surprinsa cat de multi - care confunda un manager cu 
un lider. Din punctul lor de vedere, cu cat mai inalta 
pozitia ca manager, cu atat mai bun ca lider. 

Nu neg faptul ca poate fi si asa, insa leadershipul 
se duce dincolo de pozitia in companie/ organizatie 
si tine foarte mult de personalitatea si caracterul 
omului, de autenticitatea lui. Sunt inca manageri care 
nu prea au abilitatile unui lider adevarat. Am intalnit 
de asemenea oameni care sunt buni oratori si vorbesc 
despre leadership cu entuziasm fara ca ei sa aiba 
astfel de abilitati in mod practic/ real . . .

Si am intalnit si oameni care nu vorbesc despre 
leadership in schimb se comporta ca niste lideri 
grozavi: ei sunt autentici si placuti de oameni.

Daca vrei sa fii un lider autentic si placut de oameni, 
adica un lider de success, articolul acesta iti va fi 
foarte util, deoarece voi impartasi cu tine cateva 
lucruri foarte importante despre asta. 

Voi incepe cu faptul ca integritatea si onestitatea sunt esentiale 
pentru liderul de succes. Multi lideri nu realizeaza cat de bine 
sunt studiati de catre cei din echipa: asa cum un copil isi studiaza 
cu atentie profesorul: daca il apreciaza, il respecta si invata cu 
placere, iar daca nu, abia asteapta sa scape de el. 

In mod inevitabil, oamenii ignora caracteristici ca inteligenta, 
atractivitate, extraversiune si sunt atrasi de faptul ca liderul este 
usor abordabil, ca are o atitudine pozitiva si umila in acelasi timp.  

Te-ai intrebat vreodata cat de bine te cunosc oamenii din echipa 
in acest moment? Ai fost deschis si onest cu ei, sau simti ca ai 
“impachetat” multe lucruri?

Un act de falsitate se simte si nu poate fi ascuns prea mult 
timp, iar cand iese la iveala iti compromite instant pozitia de 
leader. La fel si un act de integritate si bunatate: te ridica in ochii 
oamenilor. Bineinteles ca tu alegi ce impartasesti cu oamenii tai 
si in ce moment, insa este important sa tii cont de faptul ca mai 
bine nu spui nimic decat sa fie fals.

Asadar, cand te afli intr-un rol de lider, este important sa alegi 
modul in care vrei sa fii vazut de catre oameni. In orice organizatie, 
oamenii vor sa aiba incredere in liderul lor. Daca le dai motive in 
acest sens nici nu se vor mai uita dupa altele. Oamenii sunt foarte 
perceptivi atat la calitatile pozitive cat si la cele negative. 

In articolul din editia anterioara am scris despre pastrarea autenticitatii in timp ce 
te armonizezi cu jobul si compania din care faci parte.
Voi continua subiectul autenticitate si de data aceasta ma voi adresa liderilor, care 
sunt modele pentru oamenii din echipele lor. 

text : IRINA KUHLMANN
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Cunosc un citat care spune asa: “Hope of dishonest 
gain is the beginning of loss”, adica “speranta 
castigului necinstit este inceputul pierderii”. Nu cred 
ca se refera la bani, ci la pierderea respectului de sine. 
Singurul mod de a obtine succes si a te bucura de el 
este sa-l obtii in mod cinstit si chiar sa fii mandru de 
tine ca ai reusit sa faci acel ceva.

Cred ca fiecare lider vrea sa conduca intr-un mod 
autentic si sa fie placut de oameni. Pentru asta are 
nevoie de dezvoltare personala si multa inteligenta 
emotionala. 

Continui cu cateva idei despre leadership-ul 
autentic. 
Ce implica asta? 

Nu exista un raspuns foarte usor la aceasta intrebare, 
pentru ca inseamna foarte multe lucruri diferite si 
implica diverse abilitati, actiuni si comportamente. 
In orice caz, cheia este sa ai abilitatea de a conduce 
oamenii prin influenta.

Asemenea lucruri nu pot fi invatate din carti si 
seminarii. Ca sa poti conduce prin influenta trebuie 
sa-ti cunosti propriile capacitati, sa ai incredere in 
tine si creativitatea ta, iar felul in care te raportezi 
la ceilalti sa-i stimuleze, sa-i motiveze sa-i INSPIRE.

Leadership-ul autentic este o filozofie, o atitudine, 
o stare a mintii. Tine de felul tau de a fi, de persoana 
care esti.

1. Spune adevarul lui, cu alte cuvinte isi spune in mod 
sincer parerea 

In zilele noastre ne trezim frecvent ca “inghitim” pur si simplu 
parerea noastra/ adevarul nostru si spunem in schimb lucruri 
care credem ca dau bine. Liderul autentic este diferit. El spune 
constant parerea proprie, pentru ca el crede in ea si crede in el 
insusi. Isi este intotdeauna credincios si nu folosesc cuvinte care 
nu se aliniaza cu ceea ce este.

Asta nu inseamna ca-i raneste pe cei cu care vorbeste, ci ca are 
un punct de vedere clar, ca este onest si autentic.

2. Are un moral ridicat
Cum esti tu ca om, vorbeste mult mai tare decat orice vei spune 

in cuvinte vreodata. Taria de caracter este adevarata putere si 
oamenii o simt de la distanta. Liderul autentic lucreaza asupra 
caracterului lor. El se tine de cuvant si se aliniaza valorilor lui 
cele mai importante. Este nobil si bun si facand asta, oamenii au 
incredere in el, il respecta si il asculta.

3. Este curajos
Cere o multime de curaj sa mergi impotriva multimii. Cere o 

multime de curaj sa fii vizionar. Cere multa tarie interioara sa faci 
ceea ce crezi ca este corect, chiar daca nu este usor. Traim intr-o 
lume in care asa de multi oameni aleg cel mai usor drum.

Leadership-ul autentic inseamna sa alegi calea cea mai corecta 
si nu cea mai usoara.

4. Conduce cu inima si lasa ceva in urma lui
In business este vorba despre oameni. Cei mai buni lideri 

isi poarta inima “pe camasa” si nu le este teama sa-si arate 
vulnerabilitatea. Lor le pasa cu adevarat de ceilalti si folosesc timp 
pentru a dezvolta oamenii din jurul lor. Sunt ca soarele: soarele 
da tot ce are plantelor, pomilor care la randul lor se intorc spre el.

Cand ajungi sa “traiesti” in inimile oamenilor din jurul tau 
inseamna ca nu mori niciodata. Succesul tau este bun, dar 
insemnatatea ta este si mai buna. Fiecare dintre noi a fost creat 
sa contribuie cu ceva in aceasta lume.

Liderul autentic adauga valoare tuturor celor cu care vine in 
contact.

ABILITATI DE BAZA 
ALE LIDERULUI 

AUTENTIC. ELE TE 
VOR INSPIRA SA 
DEVII UN LIDER 

ADEVARAT SI 
EFICIENT, UN MODEL 

PENTRU ALTII.

7 Liderul autentic adauga valoare tuturor celor cu 
care vine in contact.
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5. Este visator
Einstein spunea: “Imaginatia este mai importanta 

decat cunoasterea.“ Din imaginatie se nasc ideile 
marete. Liderul autentic indrazneste sa viseze la 
lucruri ce unora li se par imposibil de realizat.

El vede tot ceea ce vad si ceilalti, dar gaseste 
posibilitati si solutii diferite. Foloseste timp pentru 
reflectare. Tu cat de des iti dai voie sa inchizi ochii 
si sa visezi?

6. Prefera sa faca lucrurile in mod excelent si 
nu perfectionist

Nici un om nu este perfect. Suntem intr-un progres 
continuu. Liderul autentic se angajeaza sa faca 
lucrurile la nivel de excelenta, indiferent ce face si 
pentru cine. El isi ridica standardele in mod constant. 
Nu cauta perfectiunea si are cunostintele necesare 
pentru a cunoaste diferenta.

Cum ar fi viata ta daca ti-ai ridica standardele 
deasupra a ceea ce oricine altcineva si-ar imagina 
despre tine?

7. Are grija de el
Sa ai grija de fizicul, mentalul si emotionalul tau 

este un semn de respect de sine. Nu poti functiona 
excelent la munca daca nu te simti bine. Liderul 
autentic mananca sanatos, face miscare si are grija 
de templul lui - corpul. El lucreaza continuu cu 
mind-setul lui si cu gestionarea emotiilor. El stie sa 
focalizeze si sa-si canalizeze energia asupra a ceea ce 
este mai important.

Cum sa fii un lider placut de oameni?
Am intalnit multi lideri care nu sunt siguri cum sa se comporte, 

pentru a fi placuti de oamenii lor si in acelasi timp sa optimizeze 
activitatea echipei. Deseori chiar se confunda leadershipul cu 
prietenia.

IN CONTINUARE, DESCRIU 7 COMPORTAMENTE ALE 
LIDERULUI PLACUT DE OAMENI, CARE SPER SA TE INSPIRE 
SI SA LE DEZVOLTI SI TU.

1. Creaza conexiuni personale
Chiar si intr-o incapere aglomerata el face oamenii sa se simta 

ca si cum ar avea o conversatie unul - la - unul, ca si cum fiecare 
dintre ei este o persoana care inseamna cu adevarat ceva. Si 
pentru moment ei sunt. Leaderul placut comunica la un nivel 
foarte personal si emotional. El nu uita niciodata ca in fata lui se 
afla un om, in primul rand. 

2. Este foarte usor de abordat
Cunoastem cu totii acei oameni care au timp de tine doar in 

conditiile in care poti sa faci ceva pentru ei. Insa liderul care place 
este cel care crede ca fiecare - indiferent de rang sau abilitate 
- merita timp si atentie. El face pe fiecare sa se simta valoros 
pentru ca el crede ca fiecare este valoros. 

Leaderul placut comunica la un nivel foarte 
personal si emotional. El nu uita niciodata ca in 
fata lui se afla un om, in primul rand.
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3. Este umil
Aroganta este una dintre cele mai puternice 

caracteristici care te face sa nu placi un om. Liderul 
placut nu se comporta ca si cum este mai bun ca tine, 
pentru ca nu se considera asa. In loc sa foloseasca 
pozitia lui de lider ca o sursa ce ii alimenteaza 
prestigiul, el o vede ca pe o responsabilitate sa-i 
serveasca pe cei ce il urmeaza. 

4. Este pozitiv
Liderul placut mentine mereu o perspectiva pozitiva 

si asta se vede in modul in care el descrie lucrurile. 
Chiar si in cele mai negative situatii, el emana o 
speranta plina de entuziasm pentru viitor, o incredere 
ca poate ajuta ca ziua de maine sa fie mai buna ca 
cea de astazi.

 
5. Este generos

Cu totii am avut tangenta cu oameni care, in mod 
constant, tin ceva doar pentru ei: indiferent daca este 
vorba despre cunoastere sau resurse. Ei actioneaza ca 
si cum le este frica ca ii umbresti daca iti dau acces la 
tot ce ai nevoie pentru a-ti face jobul. 

Liderul care place este generos cu cei pe care ii 
cunoaste. Impartaseste cunoastere si resurse pentru 
ca vrea sa-ti faci jobul cat mai bine. El intelege asta 
ca parte din rolul lui de lider si in plus, are incredere 

suficienta in el, incat sa nu ii fie teama ca succesul tau il va afecta 
in vreun mod negativ. De fapt, el crede ca succesul tau este si 
succesul lui. 

6. Demonstreaza integritate
El inspira incredere si admiratie prin actiunile lui si nu doar prin 

vorbe. Multi lideri spun ca integritatea este importanta pentru ei 
insa liderul care place demonstreaza asta prin fapte in fiecare zi. 
Indiferent cat sarm ai ca lider, fara sa demonstrezi cuvintele tale 
prin fapte nu ajungi sa fii placut. 

7. Apreciaza potentialul
Robert Brault spunea: “Charisma is not so much getting people 

to like you as getting people to like themselves when you’re 
around”, adica ”Carisma nu este asa de mult despre a face 
oamenii sa te placa cat despre a face oamenii sa se placa atunci 
cand esti in preajma lor”. Liderul placut nu se rezuma doar la a 
vedea ce e mai bun in oamenii lui, ci se asigura ca oricine altcineva 
vede acest lucru. El evidentiaza talentul oamenilor lui.

Daca ai nevoie de ajutor pentru a deveni un lider autentic 
si placut de oameni poti sa-ti rezervi oricand o consultatie de 
coaching cu mine, in care iti voi prezenta programul meu de 
coaching individual: “The quantum leader - invata sa conduci 
prin influenta”.

Pentru mai multe detalii si inscriere poti accesa link-ul: 
https://www.irinakuhlmann.com/ro/leadership-coaching

Cu drag si pe curand, Irina
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e multe ori am citit despre basmele noastre traditionale ca ar favoriza modelul de putere masculin si ca 
femeile nu ar detine decat rolul de domnite neajutorate, care devin de fapt o “situatie de rezolvat” pentru 
eroii nostri de sex masculin.

De fapt, dupa parerea mea, daca folclorul este citit fara prejudecati, el ofera modele atemporale de comportament 
social. Consider ca aceste mici “injurii”, foarte general spus, aduse basmelor romanesti sunt complet scoase din 
contextul potrivit. Nu putem condamna ceva atemporal sau compara cu valurile de etica ce vin si pleaca.

Interesul pentru basme si folclor a inceput sa se impleteasca frumos cu atractia fata de cultura Geek, adusa la 
noi in tara de peste hotare, in special din America. Cred ca traducerea cuvantului Geek cu termenul “tocilar” se 
preteaza doar daca folosim acest termen cu cele mai bune intentii. Altfel, ar trebui sa avem mereu in considerare 
faptul ca nu toata lumea e familiarizata cu noile curente populare si s-ar putea simti lezati.

Aceste afirmatii vin din experienta personala de a lucra de aproximativ 8 ani in acest domeniu mai de “nisa”, 
care urca tot mai rapid in preferintele generatiilor mai tinere de romani.

In 2013 am pus bazele unei mici agentii de PR, Fort Knox PR, impreuna cu prietena si partenera mea de afaceri, 
IOANA-RALUCA POPESCU. Scopul nostru a fost sa creem o punte in primul rand intre generatii dar mai ales 
intre public si actorii, autorii si artistii preferati. Am dorit de asemenea sa normalizam putin balanta masculin-
feminin, aratand ca se poate coopera fara probleme.

Cu toate ca in basmele traditionale romanesti exemplul personajului principal este mai mereu preluat de un 
baiat sau barbat, lucrurile se schimba odata ce analizam situatia actuala a conventiilor de benzi desenate de la 
noi si din alte tari.

text : M I R I A M  M I R C E A , PR and languages pro Fort Knox PR founder

D

FEMININUL SI MASCULINUL 
IN  CULTURA GEEK SI 
NERD DIN ROMANIA - O 
PERSPECTIVA PERSONALA
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La aceste conventii, pentru cine nu este familiar 
cu atmosfera lor, se face extrem de mult COSPLAY, 
adica multi participanti se costumeaza in personajele 
preferate de benzi desenate, din carti si din filme. 
Precizia costumelor si a detaliilor este fantastica, 
toti cei pasionati mergand pana la a-si face singuri 
costumele si a participa la concursuri.

Evident, la aceste concursuri participa atat femei 
cat si barbati, iar costumele feminine sunt marele 
punct de atractie al conventiilor, atat prin design cat 
si prin tenta senzuala sau chiar erotica.

Multe fete poarta isi costumele cu mare mandrie 
si cu mult patos si pe scena putem vedea adevarate 
scene de lupta, pasiune si mai ales scene comice, 
aduse la viata de fete si femei de toate varstele si 
categoriile sociale.

Se simte ca tot ceea ce prezinta publicului vine 
din suflet, caci toti care aleg sa fie prezenti la aceste 
evenimente apreciaza foarte mult o apropiere cat mai 
stransa cu personalul portretizat.

Practic, se poate spune ca sexul frumos preia 
“bastonul de leader” in preferintele publicului, 
indiferent de cate ori se viziteaza o conventie de 
gaming sau de “comics”, benzi desenate. Modelele 
de Leadership sunt intersanjabile pe toata durata 
conventiei, ceea ce creeaza o balanta din perspectiva 
procentului de atentie din partea publicului.

Evident, exista si multi barbati care sunt extrem 
de pasionati de acest aspect, la fel de talentati ca si 
“colegele” lor de breasla, insa costumele lor nu merg 
atat de mult pe linia sexy a personajelor alese de 
anumite femei.

Odata ajunsi in acest punct, se poate presupune 
deja aparitia unei potentiale situatii delicate. La aceste 
conventii vine extrem de multa lume cu asteptari 

ridicate si dorinta de a face poze cu artistii de Cosplay.
Noi am fost mereu prezente la aceste evenimente 

si nu am asistat pana in prezent la nicio situatie mai 
ciudata sau incomoda, dar stim ca in spatele culiselor 
lucrurile se petrec cu totul altfel.

De aceea, in anul 2016 ne-am gandit ca ar fi un 
prilej bun de a initia o campanie anti-bullying, pe 
care am numit-o “GeekSHEroes”, un joc de cuvinte in 
engleza, despre eroine de toate varstele si categoriile 
sociale. Am dorit sa atragem atentia asupra acelor 
abuzuri care raman oarecum ascunse si care sunt 
suferite de barbati cat si de femei.

Dar care e adevarata cauza a acestei agresivitati? 
Competitia intre artistii de Cosplay si-a spus cuvantul, 
cum era de asteptat. La concursuri se castiga si 
premii in bani, dar ce conteaza e renumele si mai ales 
“fanii” de pe Facebook si Instagram. Asadar, exista 
multa agresivitate pasiva si indirecta, si multe zvonuri 
lansate sa defaimeze. Pentru ca, vedeti dvs., un abuz 
nu trebuie sa fie de natura fizica pentru a cauza mari 
dureri psihice sau chiar corporale.

Aceasta categorie de nisa a industriei de 
“entertainment” este cateodata foarte murdara si 
nedreapta. Ca mai mereu, femeile si fetele sunt supuse 
unor presiuni si atacuri, care nu sunt indreptate chiar 
atat de mult catre partenerii lor de sex masculin, desi 
nu se poate sti cu certitudine, caci multi aleg sa nu 
vorbeasca despre acest aspect.

Cred cu putere in cautarea si gasirea unei solutii, 
dar totul trebuie sa porneasca printr-o “educatie” a 
celor care merg la aceste conventii.

Spatiul personal este sacru. Femeile si barbatii pot 
imparti puterea si sustine energia acestor conventii si 
acestui stil de viata, atata vreme cat totul se bazeaza 
pe respectul mutual si pe anumite limite. ▪

Foto: Wikipedia/ De la Bla. - Opera proprie,
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40060773
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Clubhouse
T e x t  :  O A N A  B O N U

R E T E A U A  S O C I A L A  A  A N U LU I  2 0 2 1

Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Pinterest 
si lista poate continua. Intr-un astfel de context, ai crede ca piata 
este suprasaturata de retele sociale si ca tot ce e nou sub soare a 
aparut deja. Insa dezvoltarea aplicatiei Clubhouse si evolutia ei in 
Romania m-a facut sa realizez ca potentialul aplicatiilor si retelelor 
sociale este departe de a fi atins apogeul. 

Daca nu stiti inca ce e Clubhouse - nu trebuie sa va faceti griji. 
Este suficient sa cititi acest articol, iar dupa aceea sa decideti daca 
vreti sa faceti parte din cei peste 75.000 de romani* care au deja 
cont pe aceasta platforma. 

Ce este Clubhouse? 

Clubhouse este o aplicatie de mobil si una dintre cele mai noi 
retele sociale, disponibila momentan doar pe iOS (iPhone si iPad), 
infiintata in 2020 de dezvoltatorii de software Alpha Exploration Co. 
Noutatea pe care o aduce este faptul ca aplicatia este doar audio, iar 
continutul creat de utilizatori dispare, nu ramane inregistrat. 

oana bonu eSte un proFeSioniSt 
in coMunicare cu aproape 10 ani 
de experienta. MoMentan aFlata in 
concediul de creStere a copilului, 
iSi dedica putinul tiMp liber 
blogului  www.cityfemme.com, 
pe care il adMiniStreaza iMpreuna 
cu Sora ei, alina.
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Ce termenii sunt folositi pe Clubhouse? 

In principal, toata discutia se invarte in jurul 
Camerelor / Rooms, spatiile virtuale in care au loc 
conversatiile. Ele pot fi programate dinainte (Events) 
sau pot fi organizate pe loc. Mai nou au luat amploare 
si Clubs, grupuri tematice in care te poti inscrie si de la 
care primesti notificari atunci cand au loc evenimente 
organizate de ei. 

Continutul este doar audio - ii auzi pe moderatori si 
pe invitatii lor, iar daca vrei sa participi la conversatie, 
atunci poti ridica mana, iar moderatorul te va urca 
pe scena. Atunci cand intri, microfonul este pornit 
automat, dar cel mai bine ar fi sa-l pui pe mute pana 
cand iti vine randul sa vorbesti, pentru ca zgomotele 
de fundal sa nu deranjeze conversatia. Bineinteles, poti 
crea propriile tale evenimente, unde esti moderator si 
le oferi altora ocazia de a urca pe scena. 

E o platforma pe care trebuie sa-ti exersezi rabdarea, pentru ca 
oamenii de obicei vorbesc in ordinea in care cer voie sa urce pe 
scena, nu se intrerup unul pe altul - sau cel putin regulile nescrise 
asa spun. Poate fi putin frustrant, pentru ca pana cand iti vine tie 
randul sa vorbesti subiectul conversatiei s-a schimbat.

Un lucru pe care l-am sesizat inca de la inceput este atmosfera 
prietenoasa - oamenii iti dau impresia ca se cunosc toti intre ei - 
ceea ce ar putea sa te faca pe tine sa te simti ca un outsider. S-ar 
putea sa fie doar atat, o impresie, oamenii nu se cunosc, insa sunt 
deschisi si prietenosi, mult mai mult decat pe orice alta platforma 
pe care am folosit-o.

Spre deosebire de toate sedintele pe Zoom sau Webex, aici nu 
trebuie sa te aranjezi, nu vei auzi plangeri ca nu ai camera pornita, 
iar eventualele tale greseli de exprimare nu vor ramane pentru vecie, 
pentru ca sistemul este oarecum ca la radio - ai fost acolo, ai auzit 
discutia, nu ai fost - ai ratat-o si nu o poti recupera; continutul nu 
poate fi inregistrat.
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Poate sa induca foarte usor FOMO (fear of 
missing out), facandu-i pe cei aflati pe platforma sa 
petreaca foarte mult timp aici, de teama sa nu piarda 
ceva important si recunosc ca in prima saptamana 
de utilizare a platformei am avut cateva astfel de 
momente.  

Eu am primit invitatia pe 10 februarie si am intrat 
in cateva zeci de Rooms, atat in romana, cat si in 
engleza, dar din multe am iesit repede, pentru ca nu 
m-au interesat. Insa am gasit si unele utile, in care am 
intervenit. Am avut emotii atat la prima interventie 
in romana, cat si in engleza, dar dupa aceea senzatia 
provoaca un fel de dependenta si de-abia astept sa 
aud ceva relevant la care pot reactiona.

Accesibilitatea platformei

Platforma este intuitiva - daca va jucati prin ea 
vreo ora ii cam dati de cap, dar puteti participa si in 
Rooms create special pentru incepatorii in Clubhouse, 
unde utilizatori cu mai multa experienta pe platforma 
organizeaza sesiuni pentru a-i ajuta pe cei nou-veniti. 

Creatorii fac update-uri constant - rezolva bug-
uri, adauga noi features, dau posibilitatea de a da 
share unui profil sau unui eveniment, poti raporta o 
persoana care nu respecta regulile (instiga la rasism, 
xenofobie, jigneste alti participanti etc), iar mai nou 
poti invita pe cineva pe platforma si tastand numarul 
de telefon, nu doar daca ai o anumita persoana in 
agenda.

Care este scopul platformei Clubhouse? 

Ca orice alta platforma de social media, cred ca 
si scopul acesteia este de a aduce cat mai multi 

oamenii aici si de a obtine in cele din urma profit pentru creatori, 
prin reclame, sponsorizari sau camere organizate de branduri. Insa 
pentru utilizatori este o sursa de networking, informare, awareness, 
de promovare a businessului propriu sau a brandului personal si 
multe altele, pe care poate inca nu le-am descoperit.

De ce ar trebui sa fii pe Clubhouse?

Faptul ca aplicatia este momentan disponibila doar pe iOS (iPhone, 
iPad) si ca poti primi acces doar pe baza invitatiei unui membru deja 
existent ii ofera o nota de exclusivism, creste gradul de curiozitate si 
te face sa-i aloci din prima destul de mult timp.

Continutul este foarte variat - camerele pot avea orice tematica, 
de la sfera comunicare & marketing (domeniu care ma intereseaza 
pe mine si care am vazut ca este foarte bine dezvoltat) pana la 
coaching, cauze sociale, recomandari de carte, nutritie, beauty, 
grupuri special pentru femei sau minoritati, specialisti IT si multe 
altele. 

Reprezinta si o ocazie formidabila de a descoperi profesionisti din 
domeniul vostru de activitate sau din domenii conexe. Spre exemplu, 
pana acum mi-au aparut in recomandari si am vazut in camerele in 
care am intrat o multime de specialisti in comunicare, social media, 
digital, marketing, antreprenori, coaching etc. In plus, am avut 
ocazia sa stau de vorba sau sa ii ascult pana acum pe Cabral, Marius 
Manole sau Teo Trandafir, persoane la care in mod normal as avea 
acces cu greu. 

Daca si voi aveti aplicatia instalata sau aveti de gand sa v-o instalati 
in perioada urmatoare, trebuie sa stiti ca exista doua grupuri de 
Facebook unde gasiti informatii utile - CLUBHOUSE ROMANIA si 
CLUBHOUSE EVENTS ROMANIA.

Eu am 7 invitatii momentan, pe care vi le pot oferi in ordinea 
primul sosit - primul servit daca imi dati un DM pe Instagram, pe 
contul @city_femme.
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*sursa: private Publicis Groupe Research, 809 interviuri CAWI, utilizatori de Internet 18+, din mediul urban, in perioada 9-14 februarie 
2021. Marja de eroare pentru un esantion de 800 respondent, la un nivel de incredere de 95%, este +/-5%.

Concluzii

In ultima vreme, Clubhouse se bucura de un succes 
din ce in ce mai mare la nivel global, iar Romania 
nu face exceptie. Din cauza numarului foarte mare 
de descarcari, aplicatia a fost blocata in China, iar 
pe unele site-uri de anunturi puteai gasi invitatii in 
platforma la pretul de 70 de dolari. 

Regretul meu este ca am pierdut startul cu Facebook  
si Instagram - nu credeam la momentul aparitiei lor 
ca vor avea impactul pe care il au in prezent si nu 
m-am grabit sa fiu prezenta si activa acolo. Cu TikTok 
am fost ceva mai pe faza, dar cu Clubhouse  sunt in 
faza beta, chiar daca sunt deja peste 2 milioane de 
utilizatori la nivel global si peste 75.000 in Romania, 
asa cum aratau datele unui studiu* realizat de 
Digitas Romania si Publicis Media in primele doua 
saptamani ale lunii februarie, conform caruia 12,9% 

dintre utilizatorii de iPhone din mediul urban din Romania (74.175 
utilizatori de Internet) foloseau deja Clubhouse.

Unele locuri de munca postate pe LinkedIn au deja printre cerinte 
si aceea de a avea profil si cunostinte elementare despre platforma 
Clubhouse, in timp ce in SUA a aparut deja profesia de moderator 
de conversatii pe Clubhouse - si se pare ca este o profesie banoasa. 

Ramane de vazut daca acest trend va continua sau daca platforma 
isi va atinge curand apogeul si va ramane o retea sociala de nisa sau 
chiar va disparea in ceva vreme, asa cum au facut-o si altele care au 
avut o aparitie promitatoare. 

Intre timp, usurinta de utilizare, faptul ca o poti folosi si atunci 
cand faci altceva (eu am gatit sau m-am jucat cu baietelul meu 
in timp ce ascultam diferite sesiuni), faptul ca poti interveni cu 
usurinta in conversatie si senzatia de apropiere pe care ti-o ofera 
intr-o perioada in care nu poti interactiona cu alte persoane decat 
de la distanta sunt elemente care ii pot asigura cu usurinta succesul.
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DINU MAXER
face istorie cu muzica pentru 
copii si adolescenti

DINU MAXER - cunoscutul artist, fost component al trupei AXXA 
si fondator, compozitor, textier si MC, este foarte ocupat chiar si in 
pandemie. Pe langa faptul ca este implicat in diverse proiecte, este jurat 
al unor concursuri de muzica unde de altfel si ofera premii in compozitii 
personalizate, compune si produce muzica pentru copii.

Artistul compune atat pentru fiul sau andreaS Maxer, dar si pentru foarte 
multi alti copii si tineri talentati. Atent la detalii si in stilul caracteristic, 
Dinu Maxer, scrie istorie in segmentul muzical adresat copiilor si tinerilor. 
tiMeea aniSia dinu, roberta popeScu, Sophia boitan sunt doar cateva nume 
din lista topurilor selectati sa lucreze cu artistul.

Conceptele, costumele, scenografia, videoclipurile ascund in spate o 
echipa de profesionisti in domeniu. Invitat in cadrul unei emisiuni de 
Radio, Dinu Maxer marturiseste dragostea si pasiunea pentru muzica si 
dedicarea sa pentru copii si tineri talentati. A renuntat la cariera de medic 
de familie, fiind absolvent al unei facultati in domeniu. Compozitiile sale 
au facut istorie, chiar si azi melodiile de la inceputul carierei sale facand 
furori pe ringurile de dans.

text : B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u
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Odata cu pandemia, insa si cu lipsa evenimentelor, creativitatea 
debordanta a artistului a luat amploare, dedicandu-se in special 
compozitiilor pentru copii si adolescenti.

Fiind foarte exigent dar maleabil, Dinu isi alege cu mare atentie 
pe cei carora le incredinteaza creatiile muzicale. Compozitiile se 
realizeaza dupa o atenta evaluare a vocii, tonalitatii, dar si capacitatii 
de adaptare in scena. Compozitiile personalizate sunt concepute si 
analizate in cel mai mic detaliu. Astfel, alaturi de echipa care o are 
alaturi, reuseste sa gaseasca cele mai bune modalitati de a pune 
in valoare solistul, compozitia atat prin intermediul scenografiei, 
tinutelor, conceptului fiind un tot unitar al proiectului.

Pentru ca in acest moment lucreaza intens la cateva proiecte 
senzationale, trebuie sa va asteptati la cele mai frumoase si bune 
proiecte realizate de el. Esti norocos daca reusesti sa te numeri 
printre cei care au sansa sa lucreze cu celebrul artist! Deea Maxer 
calca pe urmele sotului, anul acesta compunand o melodie proprie. 
O familie de artisti!

Generatii noi de copii au ocazia sa scrie istorie alaturi de un artist 
indragit care este pe sufletul lor.
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EGIPTUL, DESTINATIA IDEALA DE VACANTA 

Cei care doreau pana acum sa viziteze zona incarcata de istorie 
a Egiptului Antic zburau pana la Hurghada sau Cairo, iar apoi 

erau transportati cu autocarele pana in Luxor pentru a se imbarca 
pe vasul de croaziera. Data fiind cererea uriasa, vom lansa curse 
charter in colaborare cu Tarom incepand cu 2 aprilie si pana la 

finalul lunii mai, astfel incat turistii vor ajunge direct in Luxor, 
de unde vor urca pe una dintre cele doua nave de croaziera de 

lux, Jaz Crown Jewel si Steigenberger Regency. Acestea vor opri in 
fiecare dimineata intr-un alt port, oferind posibilitatea turistilor sa 
viziteze in excursii de o zi cele mai cunoscute atractii turistice ale 

Egiptului.

a spus Alexandru Marginean,
directorul general al unei importante agentii.

Destinatia preferata a 
romanilor pentru vacanta 
de primavara este Egiptul. 

Solicitarile pentru un sejur intr-una 
dintre statiunile de la malul Marii 
Rosii au crescut de la inceputul 
anului de peste 10 ori fata de 
aceeasi perioada din 2019, astfel 
incat Karpaten Turism lanseaza, 
in premiera, un charter dedicat 
croazierelor pe Nil. Agentiile pun in 
exclusivitate la dispozitia turistilor 
romani doua nave de croaziera de 5 
stele din grupul Steigenberger care 
vor naviga pe ruta Luxor - Aswan - 
Luxor. 

t e x t  :  b e a T r i C e  l i a n d a  d i n u
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Interesul 
romanIlor pentru 

vacanta de prImavara sau de 
paste In egIpt este amplIfIcat 

de faptul ca egIptul nu se afla 
pe lIsta tarIlor dIn zona galbena, 

astfel Incat In afara testuluI 
pcr la plecare, nu este 

necesara carantIna la 
revenIrea dIn 

concedIu.

Mii de turisti romani pleaca deja 
saptamanal spre Egipt, Karpaten Turism 
fiind singura agentie care opereaza zboruri 
charter catre toate destinatiile de vacanta 
din aceasta tara. In acest moment exista 
8 zboruri din Bucuresti, 3 din Cluj si cate 
unul din Iasi si Timisoara, iar agentiile iau 
in considerare suplimentarea acestui numar 
pentru a acoperi solicitarile.

Interesul romanilor pentru vacanta 
de primavara sau de Paste in Egipt este 
amplificat de faptul ca Egiptul nu se afla 
pe lista tarilor din zona galbena, astfel 
incat in afara testului PCR la plecare, nu 
este necesara carantina la revenirea din 
concediu.

Optional, este posibila incheierea unei 
asigurari storno care permite rambursarea 
integrala a costului pe sejur in cazul in care 
calatoria nu mai este posibila.

Speranta Ionescu, directorul general al 
altei agentii de turism ne propune oferte 

speciale pentru hoteluri de lux in Egipt in 
special. 

HURGHADA este una dintre destinatiile 
turistice propuse, complexul Albatros 
Citadel ofera camere cu vedere panoramica 
la Marea Rosie si 3 piscine, inclusiv o piscina 
infinita. Hotelul pune la dispozitie 6 cazi 
private cu hidromasaj si un centru fitness 
ultramodern. Complexul este construit din 
pietre naturale din coral care au fost lucrate 
manual din muntii din apropiere. Toate 
camerele sunt spatioase si au facilitati 
de lux si vedere spectaculoasa la mare. 
Complexul are un port de agrement si o 
plaja privata cu o lungime de 1,6 km, pune 
la dispozitie terenuri libere si activitati de 
sporturi nautice nemotorizate.

Delfinariul este un alt punct de atractie 
care pot face vacanta mai frumoasa.

Speram ca recomandarile noastre sa va 
inspire atat pentru vacantele de primavara, 
Paste sau pe tot parcursul verii.
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d aca iti doresti sa ai o viata mai plina din toate 
punctele de vedere, atat pentru tine cat si pentru 

cei dragi, trebuie sa fii conectat foarte bine la ceea ce 
te pasioneaza si la scopurile tale. Dar cum faci asta?

Ai avut momente cand te-ai simtit inspirata si stiai ca 
poti muta muntii din loc, un sentiment in care nu exista 
teama sau alte sentimente care sa te opreasca din ceea 
ce faci sau sa-ti taie din entuziasm.  Cand simti aceasta 
energie, cel mai indicat este sa o urmezi si sa-ti urmezi 
instinctele! Nu te intalnesti foarte des cu aceasta forma 
de impuls, dar vestea buna este aceea ca poti lucra la ea, 
pentru a avea parte de astfel de momente mai des.

Incepe prin a te gandi cand te-ai simtit inspirata si 
plina de energie ultima data. Ce a determinat acest 
lucru? A intelege ce anume ne inspira este necesar, 
deoarece ne ajuta sa realizam care ne este scopul in 
viata, ce dorim sa facem. Chiar daca de multe ori iti 
urmezi instinctele si pasiunile, poate dura ceva timp 
sa iti intelegi adevaratul scop sau poate ca nici nu il 
identifici, asa cum sunt multe cazuri in jurul nostru. 
De aceea este important sa ai o imagine clara a ceea 
ce iti doresti sa faci si acest lucru pleaca din tine, din 
actiunile tale! Trebuie doar sa il identifici!

Exista posibilitatea sa ti se para infricosator acest 
lucru doar cand te gandesti la el, dar trebuie sa intelegi 
ca fiecare dintre noi suntem proprii nostri lideri si toti 
avem capacitatea de a ne modela si trai in orice fel 
dorim, bineinteles tinand cont de mediul in care traim 
la momentul respectiv. Iar daca vrem mai mult de la 
noi, cu siguranta ne putem indrepta toate actiunile si 
energia catre scopul pe care il vrem atins.

SCHIMBARI

Defineste-ti scopul!
Incepe prin a-ti aminti din trecut ce anume ti-a 

schimbat viata, ce momente ti-au oferit alta perspectiva 
a vietii. De cele mai multe ori, momentele din copilarie 
iti pot dezvalui adevarata ta forta! De atunci si pana in 
momentul de fata, ai avut numeroase incercari - bune 
si rele; si cel mai indicat lucru pe care il poti face este 
sa ai in vedere ce ti-a adus bun respectiva intamplare! 
Trebuie sa vezi binele chiar si acolo unde pare ca nu 
este si sa-l transformi intr-o invatatura pe care ti-o ofera 
viata. Nu este ceva facil, mai ales cand anumite situatii 
dor, dar in momentul acesta esti in viata, ai reusit sa 
infrunti toate incercarile si esti cel putin bine.

Trebuie sa retii de asemenea ca, indiferent de ce ti se 
intampla, trebuie sa ai incredere neconditionata in tine 
si sa fii o persoana deschisa la ceea ce iti aduce viata in 
fiecare zi.

Ia in calcul sa-ti notezi ce momente au fost 
determinante pentru tine si ce ai invatat din ele. 
Trebuie sa iti amintesti ce ai simtit si ce esti tu acum! 
Pana in momentul de fata ti-ai format un sistem de 
valori, importante pentru tine si acum este momentul 
sa incepi sa iti definesti si sa iti construiesti scopul. Stii 
deja ce vrei sa fii si stii ce impact iti doresti sa ai, si pana 
la urma toti ne dorim sa contam in ceea ce facem. Iar 
a-ti gasi adevaratul scop, te va face sa te concentrezi 
doar asupra actiunilor care ii servesc acestuia, alte 
preocupari, trecand in mod natural in plan secund.

indiferent de ce ti se intampla, trebuie sa ai 
incredere neconditionata in tine 

VREI SCHIMBARI IN VIATA?
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Devino mai puternica!
Procesul de a detine propria putere este de multe ori 

denumita imputernicire si este vazuta ca ceea ce ni se 
da sau se face pentru noi, doar ca, puterea de a fi activ 
pentru schimbari exista in mod natural de la tine. Din 
nefericire, multi dintre noi asteptam sa vina altcineva 
sa ne spuna cum sa reusim comparativ cu definirea 
modului in care arata succesul pentru noi. Urmarim 
ideile altora si de cele mai multe ori o facem fara a 
pune intrebari, si facem ce vedem la altii. Uitam sa ne 
ascultam pe noi insine.

A-ti stapani puterea este un proces si dezvoltarea 
increderii neconditionate in propria persoana reprezinta 
unul dintre cele patru elemente cheie, forta, dragostea 
si grija, fiind celelalte trei. Important este sa ai incredere 
in propriile instincte si daca ceva nu ti se pare in regula, 
inseamna ca nici nu este. Invata sa ai incredere in ceea 
ce simti in interior si realizeaza ca poti simti atat frica 
cat si puterea in tine, tot de tine depinzand ce alegi.

Fiecare dintre noi ne intalnim des cu momente in 
care ne simtim tematori, iar noi nu trebuie sa facem 
tot posibilul sa scapam de ea, ci trebuie sa o infruntam. 
Trebuie sa te intrebi care este natura fricii, de unde 
pleaca aceasta? Iar in momentul in care descoperi 
radacinile fricii tale, lucrurile se vor simplifica si vei gasi 
bucuria de a trai cu tot cu frica. Asa ca, respira, lasa frica 
deoparte si mergi mai departe!

Stai langa durere!
Una dintre marile temeri pe care le avem este aceea ca 

nu vom fi destul de puternici pentru a face fata durerilor 
care vin odata cu provocarile si schimbarile. Si se pot 
numara situatii precum pierderea locului de munca, 
un membru al familiei bolnav, sentimentul ca nu esti 
placut de cei din jur, samd. A avea sentimentul ca nu 
esti suficient de puternica este de o mare importanta; 
cunoscandu-ti puterea, te ajuta in intarirea ta si in 
dezvoltarea ulterioara a fortei.

Inainte de toate, ia o pauza si gandeste-te cat de 
puternica esti! Majoritatea se subestimeaza, oricum! 
Dar, gandeste-te la cel putin unul dintre cele mai dificile 

momente din viata si aminteste-ti cat de greu a fost. 
Cat de dureros s-a simtit. Stai cateva clipe si incearca sa 
simti acea durere, apoi aminteste-ti ca ai trecut peste si 
ca ai reusit. La fel si atunci, ai crezut ca nu vei reusi! Cu 
toate astea, iata-te acum!

Suntem mult mai puternici decat credem, iar cand 
simti durere ca urmare a unui eveniment care te pune 
la incercare, permite-i sa vina peste tine si nu incerca 
sa scapi de ea. Durerea este acolo ca sa iti arate cat de 
puternica esti cu adevarat si asta se vede acum, cand stai 
fata in fata cu ea!

Din minte in inima!
Iubirea este foarte importanta pentru ca tu sa reusesti 

sa devii o persoana puternica, deoarece te ajuta atat sa te 
hranesti cu dragoste neconditionata pentru tine insati, 
dar si sa actionezi cu dragoste pentru ceilalti. Aceasta ne 
ajuta sa ne eliberam de furie, ura, resentimente, toate 
venind din suferinta interioara, exprimata de multe 
ori de noi gresit, acuzandu-ne pe noi sau pe cei din 
jur. Si este destul de dificil pentru majoritatea sa ne 
eliberam de aceasta nevoie de a da vina pe altii si sa ne 
asumam noi responsabilitatea pentru ceea ce suntem si 
ceea ce facem. Din nefericire, acest lucru inseamna ca 
ne blocam capacitatea de a ne iubi in totalitate pe noi 
insine.

Si putem “practica” dragostea prin intermediul 
recunostintei. Cand te pui seara in pat, fii recunoscatoare 
pentru trei lucruri bune care ti s-au intamplat in ziua 
respectiva, oricat de neinsemnate ar fi! Sau ia-ti o pauza 
acum si trimite un mesaj de multumire cuiva! Fa-ti din 
aceasta un obicei si ajuta la raspandirea dragostei!

Cand te pui seara in pat, fii recunoscatoare pentru trei lucruri bune care ti s-au 
intamplat in ziua respectiva, oricat de neinsemnate ar fi!

Una dintre marile temeri pe care le avem este 
aceea ca nu vom fi destul de puternici pentru a 

face fata durerilor care vin odata cu provocarile si 
schimbarile.
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Fii propria vesta de salvare!
A fi tu propriul lider, a te cunoaste si a avea incredere 

in tine si in puterea ta, necesita ingrijire de sine. Iar 
daca tu insati esti schimbarea, trebuie sa ai grija de tine, 
constientizand doua lucruri importante: nimeni nu are 
grija mai bine de tine decat o poti face tu si trebuie 
sa eviti scuzele ca nu ai avut timp pentru tine! Si cu 
siguranta majoritatea facem acest lucru, uitand ca noi 
suntem de fapt in centrul greutatilor si noi suntem in 
cel mai realist mod, propria vesta de salvare.

Ia-ti ceva timp de gandire si incearca sa realizezi ce 
anume te face sa te simti bine si incearca sa te bucuri de 
ele in mod regulat! Te poti ajuta de urmatorul exercitiu 
de auto-ingrijire: inchide ochii, pune mainile pe burta 
si inspira profund. Simte cum aerul iti umple plamanii 
si cand expiri aerul, da-i drumul tensiunii acumulate! 
Aceasta practica simpla o poti face aproape oricand si 
oriunde si este extrem de eficienta pentru a te linisti. In 
acelasi timp, nu trebuie sa uiti ca unul din cele mai bune 
lucruri pe care le poti face pentru propria persoana este 
aceea de a nu fi foarte dur cu tine.

Lasa-ti vulnerabilitatea sa-ti inspire puterea!
Cel mai des, vulnerabilitatea apare atunci cand 

suntem in plin proces de schimbare, pentru ca acestea 
sunt momentele in care ne simtim nelinistiti si avem 
impresia ca nu suntem capabili sa facem fata. Putem 

lupta cu ea sau o putem imbratisa. Dar cum suntem 
proprii stapani ai propriei forte, cu siguranta o putem 
imbratisa, pentru ca devenim mai confortabili cu cine 
suntem. Stim ca suntem suficient de puternici pentru a 
fi vulnerabili, avem incredere in noi insine si ne iubim 
propria persoana. Si cand noi ne deschidem, ii invitam 
si pe altii sa faca la fel si acest lucru nu este posibil daca 
suntem incatusati de frica.

Iar sentimentul de conectivitate permite sa vedem 
reflectarea in celalalt. A cultiva empatia si permiterea 
conexiunii profunde ne face sa actionam pentru 
umanitatea comuna; ne permite sa vedem ca nu suntem 
singuri si ca impreuna suntem mai puternici. A ne 
urmari scopurile si a detine propria putere, duce in final 
la a schimba lumea in jurul nostru; cand conducem si 
suntem inspirati, suntem un exemplu pentru cei din 
jur si ii inspiram si pe ei sa faca la fel. Iar acest lucru 
este cel mai mare impact pe care il poti avea: puterea 
exemplului.

Daca consideri ca nu te descurci, poti cere ajutor! 
Nu trebuie sa faci o astfel de calatorie dificila pe cont 
propriu! Asa cum este astazi societatea, poate parea ca a 
cere ajutor este un semn de slabiciune, dar dimpotriva: 
acesta este un semn adevarat de forta profunda, de a 
face tot ce iti sta in putinta pentru a deveni mai bun 
si mai puternic!

A cultiva empatia si permiterea conexiunii profunde ne face sa actionam 
pentru umanitatea comuna; ne permite sa vedem ca nu suntem singuri si ca 

impreuna suntem mai puternici.
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Schimbarea anumitor obiceiuri, fie ca vorbim de alimente, exercitii fizice, probleme de sanatate, poate 
fi un proces interesant, dar, acesta trebuie sa se bazeze pe un plan realist pentru ca imbunatatirile sa fie 
durabile si sa iti poti atinge obiectivele.

Si in aceasta situatie, nu este indeajuns sa te bazezi doar pe vointa. Presupunand ca vrei sa consumi mai 
putin zahar, nu inseamna ca este necesar doar sa vrei acest lucru; trebuie in acelasi timp sa elimini tentatiile 
din jurul tau: dulciuri, bauturi carbogazoase ce contin zahar, etc. Exista anumite capcane ce pot fi mai usor 
de evitat daca nu sunt la vedere!

CUM POTI ADOPTA OBICEIURI SANATOASE

1 Stabileste un obiectiv care sa fie semnificativ pentru tine, acesta fiind motivatia 
ta, “DE CE”-ul tau!

2 Pentru atingerea unui obiectiv mare, care de multe ori iti ofera un sentiment 
de coplesire, acesta trebuie impartit in obiective mai mici, in etape mai usor de 

solutionat. Vrei sa faci miscare zilnica timp de 1 ora si e mult? Incepe prin 10-15 
minute zilnic!

3 Tine-ti evidenta progresului, fii o persoana realista si vezi ce functioneaza si ce 
nu! Accentueaza si intensifica ceea ce functioneaza si renunta sau modifica ceea 

ce nu da rezultatele asteptate!

4 Introdu-ti un nou obicei in rutina existenta! Gandeste-te la ceva care sa te 
ajute in mod real sau sa iti sustina cel putin un obicei deja existent!

5 Trebuie sa ai in minte mai tot timpul scopul a ceea ce faci, lucru care te va 
motiva si te va tine in “joc” pentru a-ti atinge scopul.

Ce ar trebui facut daca vrei sa iti schimbi obiceiurile? Iata in continuare 
cateva sugestii!
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Fiecare dintre noi cadem prada amenintarilor, mai ales 
cand exista situatii in care nu suntem de acord cu respectivele 
persoane sau opinii. Din nefericire, a tine in noi ura, nu face 
altceva decat sa ne raneasca.

Si oricine a avut in viata sa momente de furie, disperare, iar 
dusmanul - oricare ar fi el - este peste tot. Si in loc sa traim 
sentimente de amenintare, de teama, ar trebuie sa facem o 
pauza si sa ne oprim, macar un moment, pentru a vedea care 
este pretul pe care il platim atunci cand tinem ura.

Creierul este uimitor pentru identificarea potentialelor 
amenintari si atunci cand esti atacat, explozii de hormoni 
te transforma intr-un supererou. Cortizolul, adrenalina si 
anumite suplimente te pot tine in viata si te pot ajuta pentru o 
buna perioada de timp. Doar ca, atunci cand te suprasoliciti, 
exista hormoni asemanatori care pot provoca dereglari ale 
somnului, pot provoca anxietate, functiile creierului slabesc, 
ai probleme digestive. Si astfel de lucruri se intampla cand 
vedem lumea din jur ca dusman al nostru.

Cum te gandesti la lumea care te inconjoara, asa te vei si 
simti! Daca te fixezi pe dusmanul tau, acest lucru te face sa te 
simti puternic, sanatos, prezent? Ce observi cand dusmanul 
tau este aproape? Iti tii respiratia, strangi maxilarul?

A trai intr-un mod constient este o necesitate daca ne 
dorim sa sustinem o justitie sociala si o administratie corecta 
a mediului, inseamna sa recunoastem cat de nociva si unde ne 
poate duce coruptia, inseamna sa constientizam povestile si 
orice alti factori care ne blocheaza sub orice forma.

Si pe masura ce ne cultivam atentia, devenim buni 
observatori, in timp ce ”taiem” din ignoranta, iesind in 
acelasi timp din acea obisnuinta care alimenteaza lipsa de 
angajare si de actiune. Cand ai prezenta de spirit, stii cand 
sa te enervezi, cand sa alergi, cand esti pregatit pentru ceva, 
cand sa iei o pauza. In acelasi timp, iei masuri atunci cand 
este necesar, fara acei dusmani, fie ei existenti sau imaginari.

IUBESTE-TI DUSMANUL!
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FII SENINA ACUM!

1 Gaseste un loc unde sa stai sau intinde-te pentru a 
te simti sigura si stabila! Inspira adanc de trei ori pe 

nas si expira pe gura. Apoi stabileste-ti un ritm natural de 
respiratie!

2 Incearca sa-ti simti fruntea relaxata, impreuna cu 
ochii, maxilarul, toata fata! Simte relaxarea si eliberarea 

de tensiune a gatului, umerilor si a abdomenului. Imagineaza-
ti un soare care radiaza din inima ta si imagineaza-te pe tine 
in mijlocul acestei lumini calde si primitoare!

3 Trimite aceste intentii catre tine, facand o pauza 
intre fiecare repetitie pentru a te odihni linistita si zicand: 

Sa fiu libera de suferinta! Sa gasesc pace si bucurie! Vezi daca 
te simti linsitita in aceste dorinte, pentru propria bunastare.

4 Imagineaza-ti pe cineva cu care nu prea poti sa fii 
de acord in mai multe privinte! Chiar daca nu esti de 

acord cu respectiva persoana, trebuie sa constientizezi ca si 
ea vrea sa sufere mai putin si sa se simta linistita. Permite-le 
acestor cuvinte sa ajunga la persoana respectiva si vezi cum te 
simti! Simte-te o persoana libera de suferinta!

5 Observa-ti respiratia, corpul si mintea! Te simti mai 
usurata sau mai putin usurata? Te simti mai agitata sau mai 

linistita?

Cand te simti amenintat, incearca sa vezi intentiile ... 
daca sunt bune si bine intentionate, raspunde pe masura! 
Orice decizie ai luat si modul in care alegi sa raspunzi, va 
determina modul in care tu vei fi afectat: pozitiv sau negativ. 
Important este ca tu sa iti pastrezi echilibrul, starea de bine, 
pozitivitatea. Fii intelept cu energia ta, pentru ca aceasta sa iti 
poata servi in mod pozitiv, prin vitalitate si prezenta.

Orice decizie ai luat si modul in care alegi sa raspunzi, va 
determina modul in care tu vei fi afectat: pozitiv sau negativ. 
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Nu esti
starea ta emotionala
Exista o multitudine de factori care te pot determina sa intri intr-o stare de spirit sau 

care te pot scoate dintr-una. Iar inainte de a intelege acest fapt, trebuie sa stii sa faci 
diferenta dintre emotie si dispozitie. O emotie are o durata mai scurta, intensitate mai 
mare, cu un varf de energie. O stare de spirit are loc pe o perioada mai mare de timp; poti 
fi morocanoasa toata ziua, dar nu poti fi furioasa tot acel interval de timp.

O emotie 

este un 

varf scurt 

de energie; 

o stare de 

spirit poate 

dura 1-2 zile
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✅DAR IN CE MOD EMOTIILE SUNT 

DIFERITE COMPARATIV CU STARILE DE 

SPIRIT?

Emotiile au fost denumite “potentiale 
actiuni”, deoarece ele te alerteaza si iti dau 
energie pentru a o folosi intr-o actiune care 
ia nastere ca urmare a evaluarii tale. Pe de alta 
parte, starile de spirit sunt stari ale mintii, 
alimentate in continuu de gandire, rezolvarea 
problemelor si lucreaza pentru a pastra 
emotiile acolo unde le este locul. O emotie 
este un varf scurt de energie; o stare de spirit 
poate dura 1-2 zile. Daca o stare de spirit/ 
dispozitie dureaza mai mult de 2-3 zile, deja 
poate exista o problema care necesita atentia 
mai mare, anxietatea sau depresia fiind des 
intalnite in aceasta situatie.

✅ CE DA NASTERE UNEI EMOTII SAU 

UNEI STARI DE SPIRIT?

In mod obisnuit este un raspuns al unui 
declansator; o emotie este un episod de afectare 
vizibila declansat de o evaluare sau o stimulare 
a unui element din mediul tau. Declansatorul 
poate proveni din alimente, cofeina, loc 
de munca stresant, cuvinte bune, soare sau 
ascultarea unei muzici. Declansatoarele pot 
fi la fel de bine extrem de subtile, deoarece 
devin automate. Proprii declansatori pot intra 
intr-o anumita rutina, astfel ca noi nu putem 
sa ii observam ca pe un declansator. Putem fi 
in situatia doar de a observa ca avem o reactie 
emotionala.

✅ CUM INTRA DECLANSATORII INTR-O 

ANUMITA RUTINA?

Cand ne identificam emotiile ca fiind 
strans legate de sinele nostru, impletite cu 
identitatile noastre, neexistand destul spatiu 
pentru a le observa ce sunt: informatii care 
vin pur si simplu, stau si apoi trec. Toate 
emotiile trec prin noi, pentru ca exista acel 
sentiment de auto-relevanta si auto-referinta 
care determina cat de puternica este o emotie 
si cat de multa alarma va fi trimisa catre tine. 
Daca te-ai identificat indeaproape cu emotia, 
exista mari sanse sa nu observi ca se intampla 
- a devenit ceva automat, de rutina.

✅CUM TE POTI DECONECTA DE 

STAREA DE SPIRIT?

Trebuie sa incepi cu crearea spatiului 
pentru reevaluarea situatiei, mindfulness-
ul nu functioneaza diminuandu-ti emotia. 
Vedem emotii si stari de spirit in miscare si 
intr-o continua schimbare. Ele devin ceva ce 
se intampla mai degraba in minte decat sa ti 
se intample in mod real. Astfel, exista mai 
putin o tendinta de a te identifica pe deplin 
cu ele si poate mai mult spre a le identifica, 
iar daca alegi mindfulness-ul ca solutionare, 
acesta iti ofera spatiu in jurul emotiilor, care 
pot fi extrem de valoroase, pentru ca ai ales sa 
raspunzi cu intelepciune.

✅ TE POTI GANDI LA CUM SA IESI 

DINTR-O STARE DE SPIRIT REA?

Aceasta este o chestiune delicata, pentru 
ca ceea ce ai de facut este sa nu incerci sa-i 
raspunzi, ducand gandul mai departe. Aceasta 
este o actiune foarte “seducatoare” -  de a 
raspunde gandurilor cu ganduri, cu scopul de 
a rezolva problemele, dar ratezi posibilitatea 
sa pasesti in afara gandirii si sa experimentezi 
cum se simte starea de spirit ca si cum ar exista 
in corp, printr-o relatie care iti permite sa fie 
acolo, dar creand un spatiu in jurul sau, astfel 
incat sa poata fi observata.

✅ CE MODALITATI AR EXISTA PENTRU 

SUSTINEREA SANATOASA A STARII DE 

SPIRIT?

Somnul este foarte bun si in aceasta 
privinta, fiind vazut ca o ultima resetare. Pierzi 
gandurile constiente, timp in care creierul 
elimina reziduurile si toxinele.

De asemenea, trebuie sa faci ceva cu 
corpul, yoga, plimbarile, interactiunile cu alte 
persoane, fiind actiuni foarte bune, care iti 
submineaza gandurile din minte si ideea ca nu 
te poti simti bine. A manca sanatos este iarasi 
un mod de a controla ce simti si asta deoarece 
este schimbata neurochimia creierului si pana 
la urma, la baza, creierul este o masinarie, care 
poate avea grija de tine si te poate mentine. 
Poti avea grija de creier sau il poti exploata. 
Ceea ce simti si starea de spirit pe care o ai, 
nu este in totalitate scapata de sub propriul 
control.



STIL DE VIATA 

148  www.famost.ro | aprilie 2021

Trecerea timpului pare sa fie 
tot mai rapida pe masura ce 
inaintezi in varsta, dar anumite 

cercetari arata ca acest fenomen care 
deranjeaza anumite persoane poate 
fi solutionat daca savuram cu atentie 
orice detalii familiare din viata noastra.

Cu siguranta toti cei care sunt 
parinti sau bunici, au trecut printr-o 
astfel de experienta si spunem acest 
lucru pentru ca, in comparatie cu un 
copil, care vede, simte, absolut tot ce se 
intampla in jur, de la verdele copacilor, 
pana la mireasma florilor, cerul 
albastru si norii, un adult nu prea baga 
in seama aceste lucruri. Daca pentru 
copil acestea reprezinta o avalansa de 
experiente, pentru o persoana matura 
acestea sunt insignifiante.

Iar aceasta diferenta subiectiva dintre 
copil si adult, ridica o problema destul 

de delicata a conditiei umane, abordata 
atat de romancieri cat si de psihologi 
si anume: de ce adultii resimt trecerea 
timpului mai rapida, odata cu trecerea 
anilor? Si orice persoana adulta a simtit 
asta! De multe ori avem intrebari de 
genul: “cand au trecut atatia ani 
de cand lucrez aici, ca parca mai ieri 
m-am angajat! cand a trecut vara?”. 
Aceasta perceptie a trecerii rapide a 
timpului intra in viata oamenilor, cu 
putin timp inainte de varsta mijlocie.

Oamenii de stiinta au identificat 
aceasta problema si cateva din 
motivele pentru care simtim asta, 
dar mai recent, pe langa motive bine 
argumente, acestia au venit si cu solutii 
de contracarare a acestui sentiment. Si 
se pare ca mindfulness-ul joaca un rol 
destul de important in a nu mai simti 
ca timpul trece atat de repede.

Pe masura ce 
te maturizezi, 
experimentezi 

momente in care 
senzatia trecerii 

timpului este una 
foarte rapida.

De ce se intampla 
acest lucru si ce 
explicatii sunt?

Exista 
posibilitatea sa 

poti faci timpul 
sa stea pe loc?
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Noua idee este urmatoarea: 
pe masura trecerii timpului, 
grupam experientele pe care 

le-am avut, in categorii mai mari. Fie ca 
ne-am plimbat in parc, am iesit la plaja, 
am iesit cu copii in parcul de joaca, 
am grupat aceste experiente in “iesire 
in natura”, “relaxare” sau in functie 
de natura lor “munca”, “familie”. Iar 
majoritatea acestor experiente sunt 
asemanatoare, familiare si intra fara 
voia lor in categoria “banal”. Astfel, 
pentru o persoana in varsta, se pare 
ca mai putine lucruri par sa aiba 
loc intr-o anumita perioada, de aici 
si sentimentul ca timpul trece mai 
repede.

In privinta conexiunii cu 
mindfulness, este posibil sa folosesti 
mindfulness-ul si meditatia, alaturi 
de alte instrumente, pentru a observa 
gandurile si experientele, pentru a 
spori constientizarea lor, intr-un proces 
de a mai domoli aceasta accelerare. Iar 
perceptia fiecaruia a modului cum trece 
timpul, variaza in functie de numerosi 
factori si in acest context, se potriveste 
foarte bine proverbului “timpul zboara 
cand te distrezi”. Foarte multe studii au 
aratat ca starea de spirit pozitiva face 
ca timpul sa para ca trece mai repede, 
in timp ce, daca nu te simti ok, timpul 
trece mai greu ... Si aici gandeste-te la 
situatia in care trebuie sa iei pastile la 
un anumit interval orar, avand nevoie 
de ele sa devii din nou sanatos ... mai 
ai inca doua ore pana la urmatoarea 
pastila si timpul trece foarte greu 
... De asemenea, daca se apropie un 
eveniment de care ai o anumita teama, 
timpul pare sa se accelereze, in timp ce 
depresia face sa simti ca timpul trece 
incet, la fel ca plictiseala. In astfel de 
situatii, creierul are capacitatea de a se 
concentra asupra timpului, o atentie 
mai mare decat media obisnuita asupra 
timpului, poate duce la senzatia ca 
timpul trece mai incet.

In timpul blocarii cauzate de 
Covid-19, un studiu efectuat in Marea 
Britanie a aratat ca persoanele in varsta 
afectate de izolarea sociala au afirmat 
ca timpul a trecut foarte greu, fie ca 
e vorba de zile sau saptamani. Acest 
lucru reflecta plictiseala; cand nu 
avem nimic de facut si si nu ne simtim 
bine, orele se intind interminabil 
si abia asteptam sa se termina ziua. 
Faptul ca persoanele in varsta din acest 
experiment au afirmat ca timpul a 
trecut mai greu este surprinzator, dat 
fiind faptul ca in rest, afirmatiile erau 
legate de modul ca timpul trece mai 
repede.

Doar ca, noua situatie legata de 
Covid-19 a limitat interactiunea 
sociala si activitatile normale de zi cu 
zi; iar pierderea libertatii in acest caz, 
alaturi de neadaptarea la tehnologia 
care se le permita relationarea sociala, 
au lasat persoanele in varsta mai 
vulnerabile in privinta trecerii incete 
a timpului. In cealalta tabara, a 
persoanelor mai tinere care se bucurau 
de relationare sociala in mediul online, 
timpul a trecut mai repede. 

Cu toate acestea, daca intrebam 
acum oamenii cum au trecut ultimele 
12 luni, judecata retrospectiva ar putea 
diferi de perceptia de moment, astfel 
de judecati retrospective fiind puternic 
influentate de cantitatea continutului 
de memorie in perioada in cauza. 
Avand putine amintiri distincte, 
avem impresia ca a trecut putin timp, 
blocarea fiind plicitisitoare, ceea ce nu 
ne-a permis sa facem multe lucruri, 
de aici, mai putine amintiri decat in 
mod normal. Astfel ca, ne putem uita 
retrospectiv asupra ultimelor 12 luni si 
avem impresia ca parca nu a trecut atat 
de mult timp.

Multe persoane adulte, dupa ce trec 
de o anumita varsta, se intreaba unde 
au trecut cei 10 sau cei 20 de ani. 
Aceasta judecata retrospectiva a trecerii 
timpului este mai mare comparativ cu 
judecata pe care o avem intr-o dupa 
amiaza si poate influenta profund 
modul in care ne evaluam vietile. 

Prin intelegerea motivelor care ne fac 
sa avem impresia ca timpul trece mai 
repede pe masura trecerii timpului, 
am putea preveni momente neplacute, 
demotivante si chiar ostile, venindu-ne 
in minte sentimente ca “viata nu are 
sens”.

O situatie neplacuta este aceea in care 
multi ne putem regasi in experientele 
mentionate la inceput, judecata 
noastra rupand parca din experientele 
noastre, simtind ca parca am avut parte 
de mai putin. Modul in care percepem 
o anumita perioada, depinde de ceea 
ce s-a intamplat in tot acest timp sau 
de o parte din acest interval. Iar faptul 
ca multe din experiente nu le simtim 
ca fiind noutati, adauga mai mult 
disconfort, contribuind la marirea 
vitezei timpului pe care o resimtim. 
Iar daca e sa privesti in ultimul an sau 
in ultimii doi ani, iti amintesti doar 
cateva categorii de experiente.

O modalitate de a impiedica sa simti 
ca timpul trece mai repede, este aceea 
de a te concentra pe o anumita actiune, 
fapt, situatie, de a o constientiza cat mai 
bine si a nu o lasa sa treaca mai departe. 
Astfel, respectiva actiune va avea 
unicitatea ei constienta si ne va ramane 
in memorie, ne va umple timpul si se 
va adauga altor lucruri pe care le facem 
de exemplu, pe parcursul unei intregi 
zile. Conform oamenilor de stiinta, 
o perceptie mai buna, duce la o mai 
buna memorie de lucru, la o memorie 
mai eficienta pe termen lung. Iar cand 
ne vom baza pe obiceiul de a fi atenti 
fara a judeca, si doar a constientiza si 
a fi curios in privinta experientelor, 
ne imbunatatim memoria de lucru, 
ceea ce imbunatateste la randu-i 
stocarea si amintirile pe termen lung a 
evenimentelor si informatiilor.

Mindfulness-ul are potentialul de 
a ne resensibiliza spre satisfactia catre 
lucruri simple si poate contracara 
ritmul accelerat al vietii. Iar cand o 
persoana resimte din plin momentul, 
ea ar putea aprecia mai bine unicitatea 
unor momente, dupa ce acestea au 
trecut.
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O locuinta confortabilaO locuinta confortabila

Daca esti legat de casa din cauza acestei pandemii in aceasta perioada, trebuie sa faci anumite modificari de stil care 
iti vor face spatiul de locuit intr-unul si mai confortabil, oferindu-ti o stare de bine. Si, probabil, pentru multi, nimic nu 
este mai important acum!

Cercetarile au aratat ca a atinge ceva moale iti ofera o stare reconfortanta, asa ca daca te intereseaza acest aspect, 
investeste in lucruri ca perne, coverturi sau chiar un scaun confortabil. Fiecare camera are nevoie de texturi pentru a fi adusa 
la viata, mai ales cele monocrome sau nuante tonale. Iar daca iti plac pernele ca obiecte de decor, a avea mai multe tipuri 
de perne, diferite ca marime si ca textura - matase, catifea, lana - iti ofera linistea de care ai nevoie. Si nu e de ajuns sa ai 
doar perne, ci si mobilierul conteaza, asa ca, fii sigura ca decorul are si metal si lemn.
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Imprimeurile colorate pot sa iti 
imbunatateasca starea de spirit, sa-
ti aduca optimism in viata, asa ca 
indiferent de locul din casa, ar trebui 
sa ai si obiecte care sa iti ofere un plus 
starii psihice.

In ceea ce priveste tendintele 
actuale, nu trebuie sa ne mire ca 
Pantone a inclus galbenul in 2021 
ca punct de reper, dat fiind faptul 
ca aceasta culoare ofera pozitivitate, 
facandu-ne sa ne simtim fericiti, plini 
de energie, entuziasmati. Avand 
legatura cu soarele, galbenul ofera 
confort in casa si de cate ori ai 
probleme care te apasa sau te trezesti 
dimineata si dai cu ochii de aceasta 
culoare, starea de spirit devine una 
optimista.

Florile sunt o necesitate intr-o 
locuinta si ne fac mai fericiti, avand 
un efect pozitiv asupra bunastarii. 
In spitale, bolnavii care au flori, au 
nevoie de mai putine medicamente 
pentru calmarea durerilor, iar 
tensiunea arteriala este mai scazuta. 
Asa ca, indiferent ca ai un buchet 
de flori, un vas cu pamant cu flori, 
acestea sunt absolut obligatorii daca 
iti doresti o stare de spirit buna.

In ultimele luni, avand continuare 
si in aceasta perioada mai mult 
ca oricand, dormitorul a devenit 
un element cheie pentru relaxare si 
odihna, astfel ca paturile au nevoie 
de un statut special! Asa ca, cel putin 
pentru week-end, investeste intr-o 
covertura care sa te faca sa te simti 
speciala, iar daca te gandesti si la 
micul dejun in pat, cu siguranta te vei 
putea bucura de experiente pozitive.

Nu uita de asemenea de 
importanta experientelor olfactive, 
asa ca, a avea lumanari aromate in 
camera sau alte tipuri de miresme, nu 
face altceva decat sa imbunatateasca 
starea de bine si sa te faca sa te simti 
speciala.

Ceasuri, elemente de decor, perne, 
orice poate reprezenta un animalut 
sau obiect de decor care sa aiba 
un chip vesel, caraghios poate, iti 
inveseleste camera, pe tine si te face 
sa te simti special. Asta (si) in cazul 
in care nu ai un animal de companie.



STIL DE VIATA 

152  www.famost.ro | aprilie 2021

Verdant Alchemy
Fondat de VIVIEN LEUNG in 2018, Verdant Alchemy este un brand modern 

natural, destinat baii si corpului si se bazeaza pe minerale esentiale si eficienta 
plantelor, creand produse care sa te ajute sa te odihnesti, sa te reincarci si sa prosperi 

in lumea moderna actuala. Filosofia acestui 
brand este despre investirea in odihna si 
crearea unui ritual atunci cand faci baie, un 
bun tonic, mai ales atunci cand traversam 
perioade dificile ca aceasta pandemie.

Verdant Alchemy contine cuvantul verde, 
reprezentand natura si viata, deoarece 
mama natura este importanta, iar darurile 
oferite de ea trebuiesc folosite in mod 
constient si responsabil. Produsele sunt 
create in mod manual, astfel ca produsul 
final ajunge la client proaspat si la calitate 
inalta.

Bath and Shower Drift Off Oil are lavanda calmanta, mandarin si uleiuri esentiale 
vetiver; adauga cateva picaturi in palma, inspira parfumul inainte de a aplica pe gat, 
brate si lasa-te apoi cuprinsa de aburi si apa calda!

PRODUSE INOVATOARE, PRIETENOASE CU MEDIUL INCONJURATOR, LUCRATE MANUAL, TOTUL PENTRU O OAZA DE RELAXARE SI STARE DE BINE.

Katie’s Aroma Beads
Mai mult decat frumusetea unei bratari si aroma uleiurilor esentiale, acest brand 

ofera o experienta unica pentru a te simti bine, concept ce a plecat de la insasi 
creatoarea brandului: “aromaterapia intalneste accesoriile; un mod frumos de a 
avea cu tine mirosuri care stimuleaza starea de spirit pe tot parcursul zilei”.

Fondatoarea brandului afirma ca a inceput sa faca aceste margele de aromaterapie 
ca o modalitate de a obtine mai mult din uleiurile esentiale, iar ceea ce este pentru 
camere, nu le poti lua cu tine tot timpul. Asa ca, cea mai buna solutie gasita este 
aceea de a imbina bijuteriile frumoase cu astfel de arome. Fiecare bijuterie creata are 
1-2 margele din piatra ponce, care, atunci cand sunt presarate cu cateva picaturi de 
ulei parfumat natural, difuzeaza mirosul frumos pentru tot restul zilei.

Sun.Day of London
Daca iti place istoria brandurilor, la care 

adaugam si romantismul, acest brand este 
pentru tine! NATASHA GARBAWI este 
fondatoarea acestui brand, iar dragostea 
pentru ceea ce face, i-a fost insuflata de mica 
de catre bunicul sau, care i-a prezentat o 
serie de plante si ierburi vindecatoare, gasite 
in muntii din Macedonia. De aici si pana la o 
colectie de lumanari si parfumuri de camera 
care promoveaza aromaterapia, nu a fost 
decat un pas natural.

Lumanarile bitanice lucrate manual, aduc 
un sentiment eteric de echilibru si liniste in 
casa, valorificand esenta naturii care se poate 
pierde ca urmare a unui stil de viata aglomerat. 
Filosofia Sun.Day of London sta in credinta 
ca dragostea pentru lumanari si arome din 
casa, nu ar trebuie sa aiba niciun cost vizavi 
de sanatate, motiv pentru care, atentia s-a 
indreptat in mod deosebit catre formule cat mai 
sanatoase. Brandul asigura ca toate produsele 
sunt vegane si ecologice, iar recipientele care le 
“adapostesc” sunt medicinale

In mod particular, Botanical Atmosphere 
Mist este un amestec proaspat, inaltator, din 
10 uleiuri esentiale, care iti stimuleaza starea de 
bine printr-un singur jet.

NOUA AROMATERAPIE
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Conform statisticilor actuale, aproximativ 10 procente din persoanele infectate cu Covid-19, continua sa experimenteze 
simptome mult timp dupa ce s-au vindecat. Iata ce trebuie sa stii despre aceste probleme persistente!

Poti experimenta, in cazul in care ai avut Covid cu multe luni in urma, o senzatie de oboseala si ceata, timp de zile 
intregi, asta cu toate ca iti poti face un test Covid-19 si acesta sa iasa negativ. Din nefericire, multe boli virale au sindroame 
post virale, urme ale bolii nu exista, dar simti ca nu te-ai vindecat complet. Un exemplu mai vechi dar bine documentat este 
sindromul post-polio sau un exemplu modern este oboseala cronica, care este in general atribuita unei infectii semnificative cu 
virusul Epstein-Barr, ce apare de multe ori in anii de liceu si este cunoscuta ca mononucleoza.

Si se crede despre coronavirus ca prezinta aceleasi efecte pe termen lung in cazul anumitor persoane. Conform estimarilor, 
10% dintre cei infectati vor avea recuperari prelungite, femeile fiind de 4 ori mai predispuse sa manifeste simptome Covid-19 
pe termen lung. Acest lucru se poate intampla, deoarece sistemul imunitar al femeilor si ciclurile hormonale sunt mai complexe, 
deoarece ele sunt “proiectate” pentru a avea copii.

Iar astfel de persoane nu au vreo boala severa sau nu au nevoie de spitalizare, cercetatorii banuind ca si forme usoare 
pot declansa modificari de lunga durata in sistemul imunitar. Cele mai comune simptome in acest caz includ oboseala, tuse 
persistenta, dificultati de respiratie, tulburari cognitive, dureri articulare si toracice. Pierderea simturilor gustului si mirosului 
persista de asemenea pentru cei care au astfel de probleme pe termen lung.

Ce se intampla 
Multi virusi, inclusiv Covid-19, afecteaza plamanii, ceea 

ce poate fi extrem de periculos pentru cei cu astm sau cu 
afectiuni pulmonare. Covid-19 difera de multe boli pulmonare 
datorita prezentei ridicate a cheagurilor de sange, ceea ce a 
condus la concluzii precum faptul ca Covid-19 poate fi in 
primul rand o boala endoteliala - adica afecteaza captuseala 
din interiorul vaselor sanguine. Cercetarile insa, au aratat ca 
“proteina pivot” a acestui virus se ataseaza multor tesuturi, 
inserandu-se singura in celule si multiplicandu-se masiv. Nu 
exista nicio indoiala ca virusul care cauzeaza Covid-19 se 
ataseaza in plamani, doar ca prezenta acestuia s-a regasit 
si in alte tesuturi.

In cazul celor care au simptome pe termen lung, virusul 
ataca in primul rand plamanii, dar poate afecta in acelasi 
timp orice tesut sau organ in timpul bolii.

Sistemele noastre imune raspund si lupta in continuare, 
iar consecintele sunt acelea ca este prelungita inflamatia in 
anumite zone ale corpului, denumita in anumite cazuri ca 
furtuni de citokine. Citokinele sunt globule albe din sange 
foarte puternice, atat de puternice incat poate fi destul de 
dificil in anumite cazuri ca sistemul imunitar sa revina la 
un echilibru. Ca si in cazul multor tulburari imune, sistemul 
nervos poate fi afectat, de aici si cei care resimt peste mult 
timp oboseala extrema sau creierul incetosat, pentru ca nu 
doar plamanii au fost afectati.

Strategii recuperare dupa Covid-19
Terapii cu risc scazut si foarte eficiente, includ N-acetil-

cisteina (NAC) 600-1200 mg de doua ori pe zi, tri-peptida 
cu cisteina in mod special este eficienta pentru vindecarea 
plamanilor. Glutationul nu este o molecula stabila si este 
cel mai bine sa fie administrata sub forma lipozomala 
(atasata unei grasimi, lecitina de obicei), Readisorb fiind 
o buna solutie. Glutationul poate fi la fel de bine livrat 
prin intermediul terapiei cu lumina ce apartine companiei 
LifeWave, dar si prin CuraMed, o forma de turmeric bine 
absorbita, ce ajuta la eliminarea simptomelor de Covid-19.

Cheagurile de sange reprezinta o serioasa problema a 
Covid-19 si unul dintre cele mai bune metode de a le preveni 
sunt nutrientii din grasimile Omega 3 din peste (somon 
salbatic, macrou, hamsie, sardina, hering).

Daca simptomele pe termen lung includ batai ale inimii, 
ameteli, ia in calcul suplimente pentru glandele suprarenale, 
vitamina C fiind foarte indicata, lemnul dulce, combinatii de 
plante ce includ lemn dulce (Glycyrrhiza) plus doi sau trei 
adaptogeni din cei enumerati: eleutherococcus, astragalus, 
ashwagandha, busuioc, rhodiola sau schizandra.

Recuperarea pe termen lung ai celor ce au avut Covid-19 
si inca prezinta semnalmente este posibila cu ajutorul 
odihnei, hidratarii, alimentatiei adaptate si a unei bune 
gestionare a stresului. Mersul in natura este foarte indicat, 
la fel si baile, dar si sustinerea celor din jur. Iar daca ai 
ghinionul ca doctorul tau sa iti respinga ingrijorarile si nu ai 
nicio sustinere in aceasta privinta, il poti schimba sau poti 
apela la diverse instrumente si comunitati online.
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1 BEA UN PAHAR CU APA!

Pastreaza un pahar cu apa sau o sticla langa pat, pentru a putea bea imediat ce te trezesti! Astfel, 
ajuti la hidratarea corpului, buna deopotriva pentru partea fizica si mentala.

2 FA-TI TIMP PENTRU MEDITATIE!

Incepe dimineata cu o meditatie, o modalitate foarte buna de a incepe ziua si aceasta nu trebuie sa 
dureze mult: 10 minute pot face minuni pentru starea de spirit! Meditatia apasa butonul de odihna, 
permitandu-i noii zile sa inceapa ca o panza alba. In plus, se creeaza o separare intre tine si gandurile 
tale, care iti permite sa fii mai prezenta si mai concentrata pe parcursul intregii zile. Si, desi este tentant 
sa practici meditatia din pat, acest lucru nu este cea mai buna idee; alege un loc reconfortant din casa, 
stai pe o patura, inchide ochii, permitandu-i mintii si gandurilor sa faca orice, astfel ca te poti concentra 
pe respiratie, intorcandu-te spre ea, ori de cat ori mintea rataceste.

3 FA-TI TIMP PENTRU INTINDERI!

Misca-ti corpul cu ajutorul miscarilor yoga sau a unor simple intinderi. Astfel de activitati fizice, 
permit energiei sa circule prin corp de dimineata si concetrandu-ti atentia pe fiecare muschi care 
actioneaza, iti permite sa intri atent in momentul prezent. Facand acest lucru zilnic, vei observa ca, in 
timp, vei beneficia de mai multa flexibilitate si energie pe parcursul intregii zile.

4 STABILESTE-TI O INTENTIE 
POZITIVA!

Mintea ta este un instrument 
puternic, asa ca incearca sa faci 
tot posibilul sa il programezi 
pentru a te ajuta in ziua 
urmatoare. Gandeste-te la 
ceva ce vrei sa faci, cum vrei 
sa fii in anumite momente ale 
zilei, viata recompensandu-ti 
actiunile si intentiile, astfel ca 
vei vedea in curand rezultate 
pozitive. Pastreaza-ti intentiile 
scurt si la obiect,  ceea ce iti va 
permite sa gestionezi mai bine 
momentele zilei, iar daca iti vei 
repeta in minte replici ca “Sunt 
deSchiS Si prezent”, “Sunt curaJoS 
in tot ceea ce Fac”, te vei bucura 
de mai multa pozitivitate in tot 
ceea ce faci.

5 FA UN DUS RECE!

Daa, poate nu e cel mai bun 
moment daca avem si zile mai 
racoroase, dar chiar si 30 sau 
60 de secunde de dus rece 
iti ofera multiple beneficii, 
de la stimularea endorfinelor 
(hormonul fericit), pana la 
circulatia sanguina si sustinerea 
sistemului imunitar. Mai mult, 
iti trezeste toate simturile si 
poti incepe prin socuri scurte 
de 10 secunde, inainte de a da 
drumul si apei caldute!

6 ALIMENTATIE HRANITOARE 
LA MIC DEJUN.

Se zice ca micul dejun este 
cea mai importanta masa, 
dovedindu-se ca acesta 
imbunatateste concentrarea, 
sustine digestia si chiar ajuta 
la protejarea inimii. Mai mult, 
studiile arata ca organismul 
proceseaza mai bine nutrientii 
pe parcursul diminetii, ceea ce 
poate avea un impact deosebit 
asupra starii generale de 
sanatate. Opteaza pe alegeri 
sanatoase, fructele, avocado, 
painea cu seminte, fiind doar 
cateva sugestii inspirate.

Diminetile inca nu sunt asa cum ne dorim, iar daca adaugam si ecourile venite din partea 
pandemiei, nu avem cele mai frumoase imagini. Si cum iti este dimineata, in majoritatea 
cazurilor, asa iti va fi pe parcursul intregii zile. Doar ca, daca iti faci un obicei sa te 

trezesti mai dimineata si sa iti acorzi mai mult timp pentru a-ti oferi o stare de spirit buna, vei 
avea energie si putere de concentrare pe parcursul intregii zile.

Si oferindu-ti mai mult timp doar pentru tine la inceputul fiecarei zile, vei avea parte, pe 
langa o stare buna de spirit si o claritate mentala, ce te va ajuta sa iti atingi obiectivele atat din 
ziua respectiva, cat si cele desfasurate pe mai multe zile.

M A X I M U L  D I N T R - O  R U T I N A  M AT I N A L A ,  L A  I N D E M A N A  O R I C U I

rutina matinala
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MANCARE BUNA ,MANCARE BUNA ,
STARE BUNASTARE BUNA

MANCAREA PE CARE O CONSUMI POATE AVEA UN EFECT LA FEL DE PROFUND ASUPRA 
CREIERULUI SI ASUPRA SANATATII MINTALE, LA FEL CUM O AU MEDICAMENTELE PRESCRISE 
DE MEDIC. IAR MOTIVUL ESTE UNUL CAT SE POATE DE NATURAL: CREIERUL SI INTESTINUL 

SUNT INTR-O CONTINUA COMUNICARE.
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Din lipsa unor informatii, multi 
pacienti pot considera ciudat faptul ca 
un medic le vorbeste despre intestin, 
in conditiile in care ei au venit pentru 
probele mintale, creierul  si intestinul 
fiind conectati fizic.

Nervul vag isi are originea in 
tulpina creierului si calatoreste pana 
la intestin, conectandu-l pe cel din 
urma cu sistemul nervos central. Cand 
acest nerv ajunge la intestin, el se 
“descurca” intr-o multitudine de fire 
care infasoara intergul intestin intr-o 
acoperire neregulata, care arata ca un 
pulover tricotat.

Datorita faptului ca nervul vag 
penetreaza peretele intestinului, 
acesta joaca si un rol important in 
digestia mancarii, dar functia cheie 
este aceea de a se asigura ca semnalele 
nervoase si substantele chimice pot 
calatori inainte si inapoi intre intestin 
si creier, transportand informatii vitale 
si facand din aceasta colaborare un 
parteneriat de lunga durata.

Baza tuturor comunicatiilor 
corporala este una chimica, in creier, 
aceste chimicale provenind din partile 
primare ale sistemului nervos central, 
ce cuprinde creierul si maduva spinarii, 
sistemul nervos autonom care cuprinde 
sistemele simpatic si parasimpatic si 
axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal, 
ce cuprinde hipotalamusul, glanda 
pituitara si glanda suprarenala.

Sistemul nervos central produce 
substante chimice precum dopamina, 
serotonina, acetilcolina, esentiale 
pentru starea noastra psihica, pentru 
reglarea dispozitiei, prelucrand gandul 
si emotia. Serotonina este un produs 
chimic cheie din creier care are legatura 
cu starea de depresie si anxietate, 
jucand un rol major in reglementarea 
axei intestin-creier. Serotonina este 
o substanta chimica cheie din creier, 
datorita rolului sau in ceea ce priveste 
emotia si dispozitia, mai mult de 90% 
dintre receptorii acesteia regasindu-se 
in intestin.

Intr-un organism sanatos, 

aceste substante chimice asigura o 
functionalitate si o comunicare bune 
a intestinului si creierului, dar, ca in 
toate sistemele delicate, pot aparea 
si probleme. Cand exista supra sau 
sub productie ale acestor chimicale, 
echilibrul intestin-creier se clatina. 
Starea de spirit este perturbata, 
concentrarea la fel, imunitatea scade, 
bariera de protectie a intestinului 
este compromisa, iar metabolitii si 
chimicalele care ar trebui sa stea la 
distanta de creier, ajung la el si fac 
dezordine.

Haosul chimic da nastere 
simptomelor psihiatrice, de la depresie 
la anxietate, pana la pierderea libidoului 
si la boli devastatoare, precum 
schizofrenia si tulburarea bipolara.

Pentru a corecta aceste dezechilibre 
de substante chimice si a restabili 
ordinea in creier, ai putea presupune 
ca ai nevoie de anumite doze de 
substante chimice regasite in produse 
farmaceutice. Si intr-o oarecare 
masura, ai dreptate! Majoritatea 
medicamentelor cu rol de a trata aceste 
afectiuni psihice, trebuie sa aduca 
modificari substantelor chimice, pentru 
a readuce creierul la o stare sanatoasa, 
serotonina avand un rol crucial in 
combaterea depresiei. Medicamentele 
actuale pentru sanatatea mintala sunt 
excelente si de multe ori, fac minuni.

Dar, in multe situatii, se pierde din 
vedere legatura dintre intestin si 
creier, mancarea consumata avand 
un efect la fel de benefic ca aceste 
medicamente moderne. In interiorul 
intestinului convietuiesc o multitudine 
de microorganisme, aceasta panoplie 
de specii bacteriene diferite, formand 
microbiomul.

Intestinele noastre ofera bacteriilor 
un loc unde sa traiasca si sa prospere si 
acestea, in schimb, indeplinesc sarcini 
cruciale, corpurile noastre neputand sa 
duca la bun sfarsit aceste sarcini fara 
ajutorul bacteriilor. Microbiomul este 
alcatuit din mai multe tipuri de bacterii, 
avand o diversitate mai mare de specii 

in intestin ca oriunde altundeva in 
corp. Intestinul fiecarei persoane 
poate contine pana la o mie de specii 
diferite de bacterii, desi majoritatea fac 
parte din doua grupuri - FirMicuteS si 
bacteroideS, care reprezinta 75% din 
intregul microbiom.

Ideea ca microbiomul are un rol 
esential in functia corporala este una 
relativ noua in medicina, mai ales cand 
se vorbeste despre influenta bacteriilor 
asupra creierului. Dar de-a lungul 
timpului, stiinta a aratat ca bacteriile 
intestinului pot afecta functia 
mentala. Tulburarile functionale ale 
intestinului, ca sindromul intestinului 
iritabil si bolile inflamatorii intestinale, 
vin cu modificari ale dispozitiei, 
datorita populatiilor bacteriene care 
sunt modificate. Anumiti specialisti 
considera ca a adauga probiotice 
ca parte a unui tratament psihiatric 
medicamentos, poate ajuta de 
asemenea la scaderea anxietatii si 
depresiei.

Iar daca sunt transferate bacterii 
intestinale ale oamenilor schizofrenici 
in intestinul soarecilor de laborator, 
acestia la randul lor vor prezenta 
simptome de schizofrenie. Daca 
bacteriile intestinale normale din 
intestin nu sunt prezente, productia 
de neurotransmitatori ca dopamina, 
serotonina, acidul gama amino butiric, 
acidul glutamic, este afectata, rolul 
acestora fiind extrem de important 
in reglarea starii de spirit, a memoriei 
si a atentiei. Creierul are nevoie de 
un echilibru adecvat al bacteriilor 
intestinale pentru a produce 
substantele chimice care sa ramana 
stabile si sanatoase.

Intestinul are nevoie ca creierul sa fie 
echilibrat si sanatos pentru a mentine 
un echilibru adecvat al bacteriilor 
intestinale. Daca aceasta relatie ciclica 
este intrerupta, automat inseamna 
probleme atat pentru intestin, cat si 
pentru creier, un microbiom intestinal 
nesanatos, ducand la un creier 
nesanatos si viceversa.
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Alimentele influenteaza in mod direct si indirect, creierul. Cand mancarea este descompusa in materiale fermentate si digerate, 
componentele sale influenteaza direct serotonina, dopamina, acidul gama amino butiric, care ajung pana la creier, influentand modul in 
care te simti si gandesti. Anumite alimente favorizeaza cresterea bacteriilor utile, altele inhiba aceasta crestere si din cauza acestui efect, 
mancarea este cea mai puternica medicamentatie disponibila in afectiunile psihice. Si  de multe ori, cu anumite interventii alimentare, 
ai parte de efecte benefice si foarte putine efecte secundare. Ideea de a folosi alimente ca medicamente pentru sanatatea psihica este 
esentiala pentru a gasi solutii durabile in problemele de sanatate mintala.

Partea buna este aceea ca medicina moderna se indreapta dincolo de granitele abordarii strict medicamentoase in multe situatii, 
importanta folosirii alimentelor ca medicamente pentru sanatatea mintala fiind pe o panta ascendenta. Acest lucru nu trebuie sa umbreasca 
importanta medicamentelor si a vizitelor la medicul specialist, alimentatia reprezentand doar o parte din intregul tratatament, relatia dintre 
mancare, dispozitie si anxietate, atragand tot mai multa atentie.

Prebioticele si probioticele

prebiotice: fasole, leguminoase, ovaz, banane, fructe de padure, usturoi, ceapa, 
papadie verde, sparanghel, praz.

probiotice: iaurt cu ingrediente active, tempeh, miho, varza murata, kefir, 
kombucha, zer, cheddar, mozzarella.
alimente bogate in vitamine

Vitamina B12 in legume, citrice, banane, avocado, crucifere, nuci, seminte, 
sparanghel, nuci, peste, crustacee.

Vitamina B1 si B6 in alimentele care contin B12, dar si soia si cereale integrale.
Vitamina A in cartofi dulci, morcovi, spanac, fasole neagra
Vitamina C in citrice, pepene, capsuni, broccoli, conopida

Alimente bogate in fier si minerale

Fierul se gaseste in carne rosie si organe, oua, leguminoase, seminte de 
dovleac, spanac, broccoli, ciocolata neagra

Magneziul se gaseste in avocado, banane, caise uscate, nuci, seminte, cereale 
integrale, peste bogat in Omega 3 - somon si macrou

Zinc: fructe de mare (stridii), carne de vita slaba, pasari de curte, fasole, nuci, 
cereale integrale.
Alimente bogate in acizi grasi omega 3

Pesti de apa rece : somon, macrou, ton, hering, pastravi.
Carnea de vita hranita cu iarba contine mai mult omega 3 comparativ cu 

carnea de vita conventionala.
Nuci si seminte chia
Alimente de pe piata: oua, iaurt, lapte

Ierburi si arome

Un studiu din 2017 a aratat ca 15 mg sofran sunt la fel de eficiente ca 20 mg 
prozac in descresterea simptomelor depresive.

Carvacrolul se gaseste in oregano si este un ingredient activ, care are proprietati 
neuroprotectoare si antidepresive, dovedite deocamdata in cazul animalelor.

Curcumina, un ingredient activ din turmeric, reduce simptomele depresive din 
creier, protejandu-l de depresie.

Lavanda, floarea pasiunii si musetelul pot fi la fel de ajutor impotriva depresiei, 
usor de savurat sub forma de ceaiuri.

ALIMENTE PENTRU STAREA DE BINE
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Boabele vechi au devenit destul de populare in ultimul deceniu, dar, odata cu cresterea numarului de cazuri a celor cu boala celiaca 
si a dietelor scazute in carbohidrati precum keto si paleo, atentia s-a indreptat catre cerealele fara gluten, ca quinoa, sorg, amarant. 
Pentru cei care inca isi pastreaza modul de alimentatie obisnuit, o fac deoarece asa s-au obisnuit si nici nu este ceva costisitor, pe 
langa faptul ca sunt mai usor de lucrat in bucatarie cu ele, comparativ cu boabele vechi, care au ramas neschimbate de sute de ani.

Alacul (Triticum monococcum) este cunoscut ca primul grau 
al omului, cultivat de primii fermieri din regiunea Eufratului 
din mesopotamia antica, mai bine de 10000 de ani, doar ca 
dovezile indica existenta acestuia cu mult timp inainte. Acum 
poate fi gasit in muntii din Maroc, Turcia, Franta, alta tari.

Spre deosebire de graul modern, alacul este inalt si are 
samburi mici, fiind clasificat ca “grau acoperit” datorita 
faptului ca miezurile nu se desprind usor de samanta, ceea 
ce face dificila separarea de coaja. Astfel de diferente explica 
cheltuielile mai mari si recolta mai mica a alacului, comparativ 
cu variantele moderne. O parte pozitiva este aceea ca alacul 
poate creste in solurile sarace si uscate, acolo unde alte soiuri 
de grau nu pot supravietui.

Alacul este o forma de grau si astfel, el contine gluten; cu 
toate acestea, are mai putin comparativ cu graul modern, ceea 
ce il poate face alegerea principala pentru cei cu sensibilitati 
la gluten. Pe langa nutrientii specificati, alacul contine si 
carotenoizi, in special luteina, care joaca un rol important in 
sanatatea ochilor.

Alacul are o dulceata comparabila cu cea a nucilor si 
poate fi folosit pentru paine si prajituri prin coacere, doar ca 
trebuiesc anumite modificari facute in retete atunci cand il 
folositi, datorita continutului scazut de gluten. Este indicata o 
cantarire destul de atenta a ingredientelor atunci cand faceti 
ceva. Si pe langa faina de alac, sunt disponibile si boabele de 
alac, ce pot fi gatite ca orezul, pot fi folosite in salate sau chiar 
transformate in risotto.

Emmer (Triticum dicoccon) este cunoscut ca graul faraonului 
si isi are originea acum 9000 - 12000 ani in urma in Orientul 
Mijlociu si Africa de Nord. Intial, era baza a alimentatiei 
egiptene antice, mai tarziu gasindu-si casa buna in Italia, unde 
este cunoscut ca farro. Emmer a dat nastere graului dur, mai 
greu de descojit si ingredient principal pentru paste.

Emmer este cultivat pe dealuri, regiuni muntoase din Maroc, 
Spania, Albania, Elvetia, Germania, Italia, Grecia si Muntii 
Carpati la granita dintre Cehia si Slovacia. Este de asemenea 
o planta traditionala din Etiopia, benefica pentru potentialul 
sau de imbunatatire a nutritiei, cresterea securitatii alimentare, 
incurajarea dezvoltarii rurale, sprijin pentru ingrijirea durabila 
a terenurilor. Emmer este incadrata in cerealele valoroase, 
deoarece creste in soluri sarace si este rezistenta bolilor 
fungice, ce sunt predominante in zonele umede.

Emmer are un gust dulce ca de nuca si o textura masticabila, 
fiind regasita in painea din Egiptul Antic si astazi, in anumite 
brutarii din Elvetia si Italia. Poate fi folosit pentru a face paste 
si bere, este frecvent utilizat pentru salate, pilaf, risotto farro. 
Cand cumperi emmer/ farro, cauta cereale integrale sau farro 
semiperlat, care, spre deosebire de cel perlat, se gateste mai 
repede, dar nu are germenii si taretele.

Boabele ce se mancau odata, din nou in tendinte!

Alac Emmer

foto : Wikipedia / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=1012750

foto : Wikipedia / De la Roger Culos - Opera proprie, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45210783
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Cu toate acestea, astfel de cereale vechi si-au facut loc incet incet pe rafturile supermarketurilor, in meniurile restaurantelor, in 
diverse retete si diete. Graul antic, alaturi de alte cereale, au multe de oferit, atat din punct de vedere nutritional, cat si culinar. Cele 
mai cunoscute varietati sunt surse bune de fier, proteine, fibre, vitamina B, magneziu, manga, zinc, fosfor. De asemenea, au mai multi 
antioxidanti decat graul obisnuit si in timp ce persoanele persoanele intolerante la gluten pot tolera mai bine graul antic, astfel de 
soiuri nu sunt mai deloc indicate pentru cei cu boala celiaca.

Graul spelt (Triticum aestivum spelta) alaturi de alac si 
emmer, reprezinta unul din “fondatorii” graului antic si este 
cu 2000 de ani mai tanar in comparatie cu emmer. Pana la 
inceputul secolului al XX-lea, graul spelt a fost principala 
recolta de cereale din Elvetia, Germania, nordul Frantei, sudul 
Tarilor de Jos. A fost introdus si in SUA in anii 1890, dar graul 
modern de paine a preluat aproape toate zonele. Graul spelt 
si-a recastigat popularitatea in 1970, odata cu cresterea in 
popularitate a conceptului “organic”si de aproape 50 de ani il 
regasim in magazine.

Boabele graului spelt sunt mai mari comparativ cu ale 
alacului si emmer-ului si au un continut ridicat de gluten, 
benefic pentru fabricarea painii, dar nerecomandabil pentru cei 
cu boala celiaca, intoleranta la gluten si grau. Graul spelt are o 
textura ferma, aroma de nuci si poate fi folosit sub forma de 
faina pentru paine, clatite, vafe, produse de patiserie. Poate fi 
folosit ca inlocuitor pentru orez, risotto sau ca baza pentru 
salata de cereale, adaugat la supe, tocanite si pentru paste. 
In diverse parti ale Europei, este folosit pentru a face vodca 
si bere.

Graul Kamut cunoscut ca Khorasan (Triticum turanicum), 
face referire la zona in care se afla astazi Iranul, Afganistanul, 
Asia Centrala. Este o ruda veche a garului dur, facandu-si drum 
catre Statele Unite dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. In 
1977, doi fermieri din Montana au inceput sa cultive acest 
grau vechi, in 1990 inregistrand marca comerciala Kamut, care 
se traduce “grau” in limba egipteana.

Anumite cercetari au aratat ca Kamut poate proteja impotriva 
stresului oxidativ datorat continutului de antioxidanti ai 
boabelor, in mod special seleniul. Desi exista numite persoane 
cu sensibilitati la grau dar care nu au nicio problema cu kamut-
ul, este bine sa fie evitat de persoanele cu sensibilitate si 
intoleranta la gluten si cei ce au boala celiaca, intrucat acest 
tip de grau contine gluten.

Graul kamut are o textura neteda si bogata, este untos si are 
aroma de nuci. Inmuierea lui peste noapte, permite gatirea mai 
uniforma si mai putina consistenta masticabila. Are o aroma 
mai dulce decat alte tipuri de grau si este utilizat in produse 
de patiserie si paste. Boabele de kamut, care sunt de doua 
ori mai mari comparativ cu graul modern, poate fi folosit cu 
totul - comparativ cu alte boabe, iar faina poate inlocui cu 
succes faina traditionala pentru vafe, clatite, prajituri, biscuti, 
paine plata, aluat pizza. Faina de grau kamut poate fi folosita 
si pentru paine, dar nu contine o cantitate scazuta de gluten, 
care poate duce la o paine mai densa.

Spel t Kamut

foto : Wikipedia / De la Aalang - Operzproprie, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2697668
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Majoritatea celor dintre noi, au crescut cu ideea ca 
laptele si alte produse lactate au un rol esential in 
cresterea oaselor puternice, a muschilor puternici si 
a unei sanatati robuste. Doar ca, multe persoane au 
inceput sa renunte treptat la lapte dupa ce au luat 
la cunostinta despre riscurile asociate consumului 
de lapte. Iata in continuare ce trebuie sa stii despre 
lapte si produsele lactate, decizia de a renunta sau 
nu, apartinandu-ti in totalitate!

In general, exista multe motive pentru care oamenii doresc sa renunte la laptele 
de vaca si produsele asociate acestuia, doar ca intoleranta la lactoza este principala 
cauza. Definita ca incapacitatea de a digera complet lactoza, aceasta situatie provoaca 
o multitudine de probleme gastrointestinale neplacute, de la gaze, balonare, crampe, 
diaree. Iar procentul persoanelor care au astfel de intolerante este unul foarte serios 
de luat in calcul; se pare ca poate avea si o cauza genetica, anumite populatii avand 
riscuri si mai mari. Astfel, aproximativ 60-80% dintre afro-americani, 50-80% 
hispanici, 95% dintre asiatici - au reactii adverse la lapte si produsele lactate.

Pe langa intoleranta lactozei, exista si alte motive pentru a renunta la anumite 
produse lactate sau pentru a evita laptele in totalitate. Anumite studii arata ca 
persoanele care consuma mari cantitati de lactate, au un risc mai mare de a dezvolta 
aparitia unor probleme de sanatate comparativ cu cei care consuma moderat sau chiar 
putin, productia de mucus in exces, sindromul intestinal cu scurgeri, alte afectiuni 
inflamatorii ale pielii, fiind cateva din consecintele nedorite. Cercetatorii suspecteaza 
ca exista o serie de factori, inclusiv lactoza, hormoni, chiar si calciu, care ar putea 
fi responsabili si in timp ce concluziile stiintei nu sunt definitive, exista anumite 
descoperiri ce sunt motive reale de ingrijorare.

MOTIVE 
pentru 

A NU 
CONSUMA 

LACTATE
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Produsele lactate pot creste riscul cancerului
Exista studii multe, multe opinii, care indica faptul ca un consum mare de lactate ar 

avea legatura cu anumite tipuri de cancer. Intr-un studiu, femeile care au consumat 
zilnic jumatate sau chiar un sfert de cana de lapte de vaca zilnic, pot avea o crestere a 
riscului de a dezvolta cancer mamar cu 30 de procente.  Consumul unei singure cani 
pe zi a crescut riscul cu 50 de procente, in timp ce 2-3 cani zilnic, au fost asociate cu 
o crestere de 80%! Alte cercetari au aratat ca un consum regulat de produse lactate 
creste riscul cancerului la prostata, intr-un studiu in care barbatii au baut 2 sau mai 
multe pahare de lapte zilnic, prezentand un risc de doua ori mai mare sa dezvolte un 
cancer avansat de prostata comparativ cu cei care nu consuma deloc.

Poate ca nu e chiar benefic oaselor
In timp ce majoritatea cunoastem faptul ca argumentul principal al consumului 

de lapte este continutul sau ridicat de calciu, avand astfel capacitatea teoretica de a 
proteja impotriva osteoporozei, anumite cercetari au aratat ca beneficiile nu sunt nici 
pe departe atat de mari, iar riscul fracturilor nu este redus. Intr-un studiu care a inclus 
un numar de aproape 100000 persoane, barbatii care au consumat mai mult lapte 
in adolescenta, au avut o rata mai mare de fractura a oaselor ca adulti. Alte studii nu 
au aratat nicio legatura intre aportul de calciu din lapte si riscul de fractura in cazul 
femeilor sau a barbatilor. Alt studiu, a aratat ca femeile care au baut zilnic 2 sau mai 
multe pahare de lapte, au prezentat un risc mai ridicat de fracturi, comparativ cu cele 
care au consumat mai putin de un pahar.

Poti obtine calciu de la alimente care nu sunt lactate
Daca renunti la lactate, poti avea multi substituenti la fel de eficienti. Laptele, 

branzeturile si alte produse lactate reprezinta o sursa de calciu, proteine si vitamina 
D, alte substante nutritive importante, dar varza, broccoli, kale, semintele de susan 
sunt si ele surse bune de calciu, bogate in vitamina K si alti nutrienti necesari 
sanatatii oaselor. Partea buna este aceea ca avem multe surse si modalitati usoare 
de a introduce in alimentatia noastra astfel de proteine si nutrienti necesari sanatatii 
per total.

Vitamina D este continuta si de alte alimente
In privinta vitaminei D, aceasta nu se gaseste in mod natural in produsele lactate, 

in majoritatea cazurilor, ea fiind adaugata in procesul de procesare a laptelui. Putine 
alimente contin in mod natural vitamina D, pestele gras fiind una din exceptii, sucul 
de portocale si laptele pe baza de plante te pot ajuta sa ai parte de vitamina D, la fel 
ca si multe suplimente.

Poti inlocui usor consumul de lapte si produse lactate
Daca iti doresti o alimentatie fara lapte si produse lactate, poti cauta cele mai 

curate alternative! Mergi pe nuci organice, seminte, boabe, fara adaos de zahar sau 
conservanti. Laptele de migdalele, ovaz, alune, quinoa sunt usor de facut si le poti 
indulci cu sirop de artar sau curmale, la care poti adauga arome ca scortisoara sau 
vanilie. Poti cauta de asemenea branza vegana sau sa gasesti multe alternative 
delicioase din carti sau diversi specialisti care promoveaza o alimentatie sanatoasa.
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SANATATE

TE SIMTI EPUIZATA MENTAL IN TIMPUL ZILEI, CHIAR DACA 
SOMNUL A FOST UNUL BUN? NU FUNCTIONEZI ASA 
CUM TREBUIE INAINTE DE PRANZ SAU DUPA AMIAZA? AI 
PROBLEME CU ADAPATAREA LA NOILE TEHNOLOGII SI TI 
SE PAR DIFICILE NOILE DISPOZITIVE/ APLICATII CU CARE 
TE INTERSECTEZI?

 care
TREBUIESC 
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Cele mentionate alaturat sunt 
doar cateva dintre simptomele 
consumului de uleiuri nesanatoase 

din seminte, cunoscute si ca uleiuri 
vegetale, alte efecte fiind cresterea in 
greutate, anxietate, migrene, stari de 
dispozitie negative, dureri de cap.

Uleiurile din seminte sunt cele mai 
frecvente uleiuri gasite in alimentele 
ambalate, in meniurile restaurantelor, le 
folosim acasa, doar ca nu sunt sanatoase. 
Bineinteles ca acest lucru nu este o 
noutate, iar partea cea mai neplacuta 
este aceea ca multe persoane renunta la 
zahar, gluten, alte alimente cu probleme 
pentru a-si imbunatati sanatatea, dar nu 
renunta la aceste uleiuri. Si din nefericire, 
aceasta schimbare este una dintre cele 
mai importante.

ULEIURILE DAUNATOARE
Iata care sunt cele mai nesanatoase 

uleiuri utilizate la scara larga:
❌Ulei de rapita
❌ Ulei de porumb
❌ Ulei din seminte de bumbac
❌ Ulei din seminte de struguri
❌ Ulei de tarate de orez
❌ Ulei de sofranel
❌ Ulei de soia
❌ Ulei de floarea soarelui
Chiar daca aceste uleiuri sunt de obicei 

rafinate, chiar si cele nerafinate sau 
presate la rece, tot nu sunt bune pentru 
sanatate si asta pentru ca contin grasimi 
polinesaturate. Structura moleculara a 
acestor grasimi polinesaturate le face 
foarte instabile in organismul uman, cadru 
in care ele elibereaza o cantitate mare 
de radicali liberi, ceea ce duce la reactii 
haotice ce afecteaza celulele. Corpul 
nostru este invatat sa faca fata acestor 
radicali liberi, dar pana la o anumita 
cantitate, care, odata cu consumul acestor 
uleiuri, creste semnificativ. Radicalii liberi 
sunt pentru noi, exact ce sunt si radiatiile.

Consumul uleiurilor din seminte in mod 
uzual, poate fi o actiune echivalenta cu 
activitatea de a pune niste bombite in 
celulele tale. Grasimile polinesaturate 
sunt inflamatorii, ele afectand captuseala 
vaselor de sange, care afecteaza circulatia 
generala si fluxul sanguin catre creier, de 
aici si cresterea riscului bolilor de inima 
si a diabetului. Conform unor studii, 
consumul unor astfel de uleiuri, duce la 
suprimarea sistemului imun, la scaderea 
colesterolului bun - HDL, o forma oxidata, 
mai periculoasa a colesterolului rau LDL, o 
crestere a riscului de cancer de prostata, a 
cancerului pancreatic, de colon si de san.

BENEFICIILE ELIMINARII ULEIURILOR DE 
SEMINTE

Cand renunti la aceste uleiuri, e ca si cum 
s-ar risipi o ceata deasa! Dintre beneficii, 
sunt de amintit faptul ca putem creste 
abilitatea de a arde grasimile corporale, 
mai putine dureri de cap, o stare de spirit 
mai buna, mai putina anxietate si per 
total, o mai buna performanta mentala.

Mai putin zahar este iarasi un lucru 
bun, consumul acestor uleiuri ducand la 
o dependenta de zahar. Cand le consumi, 
combinatia rezultata de grasime corporala 
blocata si energia mentala epuizata, 
te determina sa mananci alimente 
nesanatoase - junk food - dulci sau cu 
amidon.

Partea buna este aceea ca este destul 
de usor sa adopti o alimentatie sanatoasa 
si sa inlocuiesti uleiurile nesanatoase de 
seminte, cu o altfel de alimentatie sau cu 
uleiuri care pot fi consumate atat reci, cat 
si in toate modurile de gatit!

DINTRE CELE RECOMANDATE, AVEM:
✅Ulei de migdale
✅ Ulei de avocado
✅ Unt
✅ Unt de cacao
✅ Ulei de cocos
✅ Ulei de nuci de macadamia
✅ Ulei de masline
✅ Ulei de arahide
✅ Seu si untura
In plus fata de acestea, uleiul culinar de 

canepa poate fi consumat rece sau folosit 
pentru a gati la foc mic. Uleiurile de in si 
nuc sunt grasimi, care nu ar trebui expuse 
la caldura si este indicat a fi folosite in 
dressinguri.

CE CUMPERI
Versiunile organice ale uleiurilor de 

seminte daunatoare devin foarte populare 
in versiunea alimentelor ambalate. 
Standardele organice ajuta la reducerea 
toxinelor din substantele chimice utilizate 
in agricultura si rafinare, dar nu modifica 
structura grasimilor polinesaturate, astfel 
ca aceste noi versiuni ale acestor uleiuri, vor 
avea acelasi efect daunator. Cea mai buna 
solutie este aceea de a le evita pe cat posibil.

Cand cumperi uleiuri, trebuie sa ai in 
minte ca rafinarea transforma ce este bun 
in uleiuri, in uleiuri daunatoare, grasimile 
sanatoase degradandu-se atunci cand 
sunt rafinate si devin rancede in timpul 
transportului si/ sau depozitarii. Asa 
ca, atunci cand vrei sa faci cumparaturi, 
cauta uleiuri nerafinate presate la rece, 
pentru a te asigura ca obtii maximul din 
beneficiile pentru sanatate!
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Daca te intrebi cat de sanatoasa esti, un 
bun test - conform specialistilor - este 

acela de a urca scarile! Conform European 
Society of Cardiology, urcand 4 “seturi” 
medii de trepte in mai putin de 60 de secunde, 
indica o sanatate cardiovasculara buna. Dar, 
daca acest lucru trece de 1 minut si jumatate,  
ar putea fi un semnal destul de relevant care 
sa arate ca sanatatea nu este in limite normale.

In cadrul acestui studiu, au fost angrenate 
165 de persoane, toate suspecte a avea boala 
coronariana, ce au fost testate cu ajutorul 
echivalentului metabolic (MET) in urma 
activitatii pe banda de alergare. Dupa o pauza 
de 15-20 de minute, li s-a cerut sa urce in 
viteza potrivita pentru ei, 4 scari fara oprire, 
fiindu-le inregistrat timpul. Cei care au reusit 
sa faca acest lucru in 40-45 de secunde, au 
avut rezultate bune in privinta echivalentului 
metabolic, cu peste 9-10 MET. Studiile 
anterioare au aratat ca 10 MET este legat de o 
rata scazuta a mortalitatii.

MARESTE RITMUL!
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