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“ “
Napoleon Hill

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

CAND ESTI CAPABIL SA-TI MENTII
CELE MAI INALTE STANDARDE ALE INTEGRITATII -

INDIFERENT DE CE POT FACE CEILALTI -
ESTI DESTINAT MARETIEI.



Revista Famost iunie 2021 celebreaza prima luna de vara a unui an greu incercat, prin intermediul invitatilor 
speciali, oameni talentati, valorosi, inventivi, a subiectelor abordate de colegii si colaboratorii nostri, dar si 
a subiectelor diverse, pe care speram sa le gasiti interesante.

Irina Niculae, tattoo artist si inventatoarea iExtensions se afla pe coperta revistei Famost iunie 2021 si cu 
care, am purtat un dialog interesant despre viata, frumusete si iExtensions. Anisa Sandulache, invitata Danielei 
Sala, ne povesteste despre frumoasa ei cariera din televiziune si moda, alaturi de multe alte lucruri interesante 
si filosofia de viata. Tot Daniela Sala ne face cunostinta cu Ana Maria Lungu, fondatoarea brandului Aryanna 
Karen, care transforma femeile in adevarate printese prin intermediul minunatelor rochii de mireasa. Andreea 
Nebunu poarta un frumos dialog pe Mirela Diaconu, un designer vestimentar extrem de talentat, care ne spune 
ce inseamna moda pentru ea, iar Claudia Marin aka Mrs. Saxy ne povesteste prin intermediul unui captivant 
interviu, cum reuseste sa impleteasca armonios cariera de asistent social cu muzica.

Marta Iozefina Bencze aduce in prim plan un subiect interesant: cum faci fata provocarilor daca esti parinte, 
iar Irina Kuhlmann ne vorbeste despre importanta imaginii de sine si impactul magic asupra vietii si destinului 
tau. Mihaela Alexandru ne propune un frumos machiaj de mireasa, Laura Perian ne propune diverse produse in 
culoarea liliacului, alaturi de sfaturi de folosire a lor, Dr. Cobani ne vorbeste in aceasta editie despre reconstructia 
mamara si tot ce ar trebui sa stim despre aceasta,

Roxana Negut ne aduce in prim plan principalele aparitii literare ale ultimei perioade, Miriam Mircea 
ne prezinta o interesanta carte - “Biblia pierduta“ - recenzie scrisa impreuna cu mama ei, iar Antone Ioana 
Alexandra ne face cunostinta cu Gaspar Gyorgy si cartea “Sufle de sticla“. Avem si film, WandaVision prezentat 
de Valentin Goran, intr-un mod complet si profesional, asa cum ne-a obisnuit.

Rubricile de moda deja traditionale scrise de Andreea Popescu, Mirela Novak, Olga Shevtsova, Alin 
Temeliescu, sunt si ele prezente cu propuneri interesante, alaturi de tendintele sezonului rece 2021-2022 si alte 
articole utile adecvate sezonului.

In rest, avem multe articole de frumusete, stil de viata, sanatate, multe noutati si informatii utile, pe care le 
veti descoperi in interiorul revistei.

In speranta ca veti gasi si aceasta editie a revistei, frumoasa, va dorim lectura placuta si cele mai bune 
ganduri pana data viitoare!

Nota editorului



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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Blog de Zambit iunie `21

inevitabil, luna asta ma poarta in copilarie. Iar prima zi de vara e despre copii si mi se pare ca nu e deloc o intamplare. 
Cumva, cred ca in anotimpul asta aducem la suprafata copilul din noi. Suntem mai veseli, mai energici, planuim 
mai multe vacante, mai multe iesiri cu prietenii, ne bucuram de zilele mai lungi. 

Zilele trecute ma gandeam ca doua dintre lucrurile care imi lipsesc cel mai mult din trecutul indepartat, plin de 
rasete si joaca, sunt dorinta de a nu renunta, imbinata cu usurinta de a o lua de la capat.

Nu renuntam usor la nimic, nici la prietenii, nici la jucarii, nici la dorinte. Iar cand pierdeam aceste lucruri, ori nu 
reuseam sa implinesc ceva, ma suparam putin, poate plangeam putin si apoi gata, o luam de la capat.

Iertam mult mai usor. Chiar daca acum ceva timp, discutand despre asta cu o prietena, mi-a spus ca pe vremea 
aia nu stiam ce e iertarea, de acolo si usurinta de a trece peste anumite momente. Totusi, am senzatia ca iertarea 
e exact acel lucru pe care il faceam in copilarie si pe care am uitat cum sa il facem acum, ca “oameni mari”. Acum 
nu prea mai iertam pe nimeni, mai ales pe noi insine. Pastram cu noi acel lucru, comportament, moment care ne-a 
deranjat si il reinviem cu fiecare ocazie. 

Ma gandeam cat de usor am ajuns sa renuntam si cat de greu este sa incepem din nou ceva. Vorbesc aici despre 
orice capitol al vietii noastre: despre visuri, despre relatii, lucruri. Cumva, renuntam mult mai usor la lucrurile care 
ne fac bine, decat la acele care ne fac rau. E mai usor sa adopti un stil de viata sanatos, ori sa renunti? Sa incepi 
sa faci sport, ori sa te opresti din asta? De cele mai multe ori, primul gand cand ceva nu ne iese este sa renuntam. 
Rareori mai cautam o alta metoda, o alta solutie. Si nu, nu vad asta doar la mine. Vad asta la prietenii mei, la colegi, 
chiar si la oamenii pe langa care treci intr-o zi.

 

Uitati, haide sa facem un <joc> luna asta. Urmariti cu atentie adultii si copiii, pe strada, in parc, in magazine. 

Da, noi adultii suntem modelele, suntem cei care ofera educatia. Dar oare nu
cumva avem si noi multe de invatat de la cei mici? Ori poate ... avem multe de care sa ne

reamintim din perioada cand eram ca ei?
Ce alta luna e mai potrivita sa regasim dorinta de a nu renunta si usurinta de

la o lua de la capat, decat cea care incepe cu ziua celor mai buni in a face asta?
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Chemarile mele au buze crapate de sarea atator saruturi fierbinti 
Prin care mai trec uneori pescarusii legati de apusuri pe sub gene cuminti. 
Slujesc inserarea ce se-apropie iute, straina si goala ca un dezmat 
Si timpul catargul si-l agata pe munte aruncand cu iubire din petale de glont. 
Strang nerabdatoare cascadelor trena sa cinam din linisti flamanzi amandoi 
Dar timpul i-ascunde meniului perna inchizandu-ne in zavoare de ploi.
Cad frunze din ceruri in sageti calatoare cand trupurile se strang de drag
Gonind toropite a vietii stransoare sub cusma tacerii din prag.
Galopuri de toamna isi prind de lasouri a iuresului bland tremurat
Cand scartaie seara invelita in nouri si hainele cad de pe pat.

Petale de glont 

D o i n a  B e z e a
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DE CE CITIM? PENTRU A NE INTOARCE ACASA.
Se fac nenumarate studii care sa gaseasca un raspuns 

satisfacator acestei intrebari. Eu sunt de acord cu revizitarea 
acelui loc atat de familiar si de hygge, pe care il regasim sau il 
descoperim odata cu fiecare pagina.

A citi in sine inseamna poate a interpreta ceva scris, urmele 
lasate de cineva pe hartie. As putea sa evoc faimoasa intrebare 
`Ce a vrut autorul sa spuna?`. Cartea este o prietena de nadejde, 
poate cea mai buna, cea care este mereu acolo pentru noi, un 
izvor al cunoasterii si un loc magic. 

De curand, am re-experimentat cu descoperirea altor autori si 
am lecturat cartea lui IGOR BERGLER, `Biblia Pierduta`, atrasa 
fiind de articolele scrise despre ea, de ceea ce a scris maica-mea 
odata ce a avut prilejul sa il intalneasca pe autor - articol publicat 
in revista `Lumea Cartii`, editata de BiBlioteca JuDeteana timis - si 
mai ales, de recordurile sparte de vanzarile cartii. Nu voi dezbate 
subiectul cartii, pentru a nu strica surpriza pentru cei care nu au 
citit-o inca sau vor fi curiosi sa o descopere.

MIHAI IOVANEL spune despre Biblia Pierduta ca este “cel mai 
bun thriller publicat pana acum de un autor roman”. GEORGE 
ARION  scrie in EVZ.ro ca “Biblia pierduta pare a fi scrisa de un 
om al Renasterii, avand informatii vaste din toate domeniile, dar 
si stiinta de a construi un thriller. Cu un ritm palpitant, cu multe 
rasturnari de situatie, acest roman poate deveni un bestseller 
international”.

Intr-o zi de vineri, 23 octombrie 2015, a avut loc evenimentul 
anului chiar la Timisoara, cand autorul insusi, IGOR BERGLER, 
si-a lansat `Biblia Pierduta` la Sectia de Arte a Bibliotecii Judetene 
Timis si a acceptat invitatia lui TUDOR CRETU, manager general 
al Bibliotecii, de a se intalni cu elevi din liceele timisorene.

Eu, una, nu am fost prezenta, insa imi pot imagina atmosfera, 
pentru ca am avut ocazia sa il cunosc pe DAN BROWN la targul 
De carte Din FrankFurt si inteleg cum s-au simtit elevii cand l-au 
cunoscut pe domnul BERGLER. Dupa spusele elevilor, intalnirea 
cu autorul a fost o experienta noua si incitanta, si in speta, faptul 
ca au putut afla chiar de la autor felul in care se intelege cartea 
cel mai bine

despre pierderea unei Biblii si 
revenirea la sine

Articol scris in colaborare cu mama 
mea, CARMEN MIRCEA
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Ziua de vineri, 23 octombrie 2015, conform 
randurilor consemnate de mama mea, prezenta 
la eveniment, a fost incununata de o vreme 
deosebita: soare, cer senin si albastru, toate 
ingredientele meteo care au `conspirat` pentru 
ca buna dispozitie si spiritul optimist sa domine 
ziua. Nota bene, nu am ales verbul `a conspira` la 
intamplare ... 

`Biblia Pierduta` a avut parte de un boom 
extraordinar si destul de neasteptat in ceea ce 
priveste cota de vanzare , IGOR BERGLER a dorit 
crearea unei carti captivante, care sa se vanda 
repede si bine si a reusit cu brio. Si nu numai, 
autorul a declarat ca l-a scris programatic, avand 
“ambitia dementa” de a face un roman atat de 
bun incat sa devina bestseller in New York Times. 

Cartea lui a fost tradusa in engleza si acceptata 
sa fie reprezentata de una dintre cele mai 
puternice agentii literare din lume, triDent meDia 
group (TMG) din New York, ceea ce reprezinta, 
dupa cum insusi Igor Bergler spune, “o validare 
internationala a cartii si dovedeste ca cititorii 
romani sunt sincronizati cu ce se scrie in acest 
moment in lume, gusturile lor nu sunt locale si 
particulare, ci universale”.

Cartea domnului BERGLER are acel je ne sais 
quoi, conspiratia prezentata ca un adevarat 
afrodisiac literar. Reteta care a functionat perfect 
a adus atat de multa lume amatoare de acest gen 
de literatura, care la o atenta analiza, contine 
un amestec incitant de fictiune literara si date 
istorice reale.

Cu toate ca l-am mentionat pe ilustrul DAN 
BROWN, cartea nu este o copie nici dupa 
DAN BROWN, nici dupa UMBERTO ECO, nu 
este un roman istoric, ci este un thriller, care 
demonstreaza ca autorul manuieste perfect 

tehnica narativa si, totodata, acorda o mare atentie minutioasei 
documentari.

De-a lungul timpului s-a vorbit si s-a scris la nivel mondial 
despre variate feluri, moduri, tipuri de a conspira, in esenta, unii 
impotriva altora, cu scopul de a detine puterea absoluta, de a 
conduce lumea ... sau de a construi o lume mai buna ??

Treptat omenirea a descoperit ca au existat si exista in 
continuare grupuri conspirative, acte si fapte, case si locuri 
conspirative, idei si teorii ... ce ar putea fi mai incitant decat o 
asemenea revelatie la nivel personal?

Mergand inapoi in timp, la acea intalnire din 2015 s-a discutat 
la liber despre grupurile Illuminati, despre perioada fertila a 
Renasterii cu privire la gandirea umana, la dezvoltarea gandirii 
creative, a creatiei artistice, s-au adus in discutie si alchimistii, 
grupurile masonice, rolul lor in politica mondiala, elevii 
exprimandu-si sperantele, dar si temerile vis-a-vis de viitorul lor. 
Si al nostru, de fapt.

Inapoi in prezent, si eu, dupa ce am terminat cartea, chiar 
mult mai repede decat ma asteptasem, am reusit sa vizualizez 
anumite pasaje, asa cum unii critici au subliniat caracterul vizual - 
cinematic al romanului. Am citit mai apoi ca criticul de arta PAVEL 
SUSARA a inteles perfect cartea si a asemanat-o cu tehnica de 
filmare a lui TARANTINO. Insa eu am fost mai impresionata de 
momentele de umor care au aparut ca o gura de aer proaspat, 
tehnica narativa care a fost cimentata de Hitchcock, prin care 
povestea urca si coboara, caci nimeni nu poate ramane intr-o 
tensiune mentala continua.

Presupun ca pentru un autor o recompensa frumoasa o 
reprezinta intelegerea textului, citirea lui corecta, descoperirea 
subtextului, poate studii individuale generate de curiozitatea 
creata de prima citire. La fel de bine s-a simtit si domnul BERGLER 
la intalnirea cu elevii din 2015, fiind profund impresionat de 
munca lor de documentare si de inteligenta lor si intrebarile lor 
pertinente.

Inchei insiruirea mea de ganduri, intercalate cu impresiile 
maica-mii, si declar  : AFERIM VOUA ELEVILOR, CITITORILOR, 
CURIOSILOR! TARA MAI ARE UN VIITOR ...
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Suflete de sticla. Traumele celor 
rataciti in trecut de Gaspar Gyorgy 
este una dintre cele mai bune carti 
citite in ultima perioada, titlul care 
se va regasi cu siguranta in topul 
personal al celor mai bune carti citite 
de mine in 2021. Cartea este aparuta 
la editura Pagina de Psihologie, care 
publica cele mai interesante titluri din 
domeniul psihologiei, psihoterapiei 
si dezvoltarii personale, iar autorul 
cartii, GASPAR GYORGY, este psiholog 
clinician si psihoterapeut relational, 
presedintele asociatiei multiculturale De 
psihologie si psihoterapie, cofondatorul 
platformei PaginaDePsihologie.ro 
si cel care a introdus conceptul  de 
#RevolutiaRelat ionalainRomania . 
Gaspar Gyorgy este si autorul altor patru 
carti: Copilul invizibil (Editura Curtea 
Veche, 2016), Revolutia iubirii (Pagina 
de Psihologie, 2018), Mindfulness urban 
(Editura Curtea Veche, 2018) si Love is 
Fun (Pagina de Psihologie, 2018). 

Inainte de a relata cateva detalii 
despre poveste, vreau sa punctez 
faptul ca pentru mine, personal, cartea 
aceasta a venit intr-un moment in care 
aveam cea mai mare nevoie de ea, 
dupa o lunga perioada de timp in care 

m-am invinovatit pentru lucruri pe care 
acum stiu ca n-as fi putut sa le schimb, 
deoarece nu depindeau de mine. 
M-a ajutat enorm sa clarific anumite 
aspecte, sa gasesc explicatii pertinente 
unor comportamente aparent de 
neinteles. Nu mi-a fost greu sa o citesc, 
desi pentru multi poate fi o lectura 
dureroasa si greu de asimilat, prin 
prisma faptului ca te trezeste, te face sa 
iti pui intrebari la care poate nu ai vrea 
sa afli raspunsurile, te face extrem de 
constient de multitudinea de cicatrici pe 
care le-ai acoperit la suprafata pentru a 
nu fi detectate de altii, inchipuindu-ti 
ca in acest fel nu le vei mai simti nici 
tu. Insa o trauma din trecut nu poate 
fi acoperita ori ascunsa, iar aceasta 
carte mi-a reamintit asta intr-un mod 
extrem de simplu, inteligent si frumos. 
Experientele negative pot fi doar 
acceptate, intelese si asumate, ca mai 
apoi sa poata fi vindecate, iar copilul 
nostru interior “reparat” si, in sfarsit, 
dupa mult timp, alinat. 

CE MAI CITIM

ANTONE IOANA ALEXANDRA
cu
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De o profunzime care m-a emotionat 
pana la lacrimi, Suflete de sticla 
prezinta povestea de viata a lui Baltazar 
si a Silviei, un el si o ea care ne-ar putea 
reprezenta cu usurinta pe oricare dintre 
noi. Un Adam si o Eva ai lumii moderne, 
cu propriile suferinte si cruci de purtat, 
aflati la mana unui destin nedrept, 
prizonieri in propriile lor inchisori 
mentale, captivi intr-o lume superficiala, 
dura, falsa, lipsita de empatie, 
produsul unor familii disfunctionale, 
mostenitorii unor suferinte emotionale 
si a unor nesigurante comportamentale 
transmise din generatie in generatie. 

Imbinand in mod ingenios naratiunea 
cu psihologia stiintifica, Gaspar Gyorgy 
dezvaluie cititorului detalii din viata 
celor doi protagonisti, povesti ce se 
intrepatrund uimitor de mult cu propria 

Este impresionant de urmarit 
interactiunea celor doi, felul in care 
ea, femeia curajoasa la suprafata, 
respinge iubirea si intimitatea, caci 
nu ii sunt familiare, anulandu-si in 
acelasi timp sansa la fericire, crezand 
ca nu merita sa fie iubita. El, la polul 
opus, crede in acea forta spirituala 
capabila de a interconecta doua suflete 
la cel mai inalt nivel. Ambii tanjesc 
dupa apropiere, insa trecuturile lor 
traumatice nu le permit sa construiasca 
relatia sanatoasa pe care si-o doresc si 
pe care nu o vor avea cat timp raman 
blocati mental in familiile toxice din 
care provin. Iar aceasta este poate 
cea mai trista lectie intalnita in carte. 
Bagajul emotional pe care noi, adultii, il 
caram in spate la nesfarsit, se resfrange 
asupra interactiunii pe care o avem cu 
ceilalti, dar mai ales asupra viitorului 
copiilor nostri, pe care ii condamnam 
la o viata plina de suferinte emotionale 
alaturi de noi, cei neasumati, cei 
defecti. Iar adevarata vindecarea nu 
este reprezentata de negare ori uitare, 
ci de acceptarea trecutului imperfect, 
dureros si traumatizant, asumarea 
acestuia si inlaturarea ideii conform 
careia trecutul ar putea fi schimbat in 
bine. Acest proces de vindecare ar fi 
incomplet fara readucerea la viata a 
experientelor negative, constientizarea 
lor prin ochii copilului ce odinioara am 
fost si gestionarea acestora prin prisma 
adultului care suntem.

ta poveste, cititorule, ajungand poate in 
acel punct in care nu mai esti sigur daca 
citesti despre doua personaje fictive 
ori despre propria ta viata. Vei ajunge 
sa empatizezi cu cele doua personaje, 
sa suferi pentru ei, dar si pentru tine, 
sa dai aprobator din cap la anumite 
afirmatii pe care le vei simti ca facand 
parte din tine, caci povestea lor iti este 
dureros de familiara si iti aduce in suflet 
atat regret, cat si consolare, caci vei 
constientiza ca nu esti singurul pe lume 
care nu stie de unde sa se mai apuce si 
cum sa se vindece. 

Silvia si Baltazar sunt doua suflete 
de sticla pe care viata, destinul, karma 
ori divinitatea, numiti-o cum vreti, ii 
aduce fata in fata cu scopul de a-si 
constientiza propriului sine si pentru 
a obtine o cunoastere mai profunda a 
celor de langa ei. Intalnirea lor, desi la 
prima vedere pare a fi o coincidenta, 
are un corespondent in limbajul de 
specialitate, prin folosirea termenului 
de sincronicitate, iar autorul explica ce 
presupune acest fenomen si importanta 
acestuia asupra experientelor interioare 
avute de cei doi protagonisti, experiente 
si schimbari care devin laitmotivul 
cartii. Astfel, Silvia este o avocata de 
succes, prototipul femeii frumoase, 
independente si singure, care emana la 
suprafata siguranta, profesionalism si 
o anumita duritate calculata. Baltazar 
este un psiholog dedicat, independent 
financiar insa dependent emotional, 
care nutreste un mare respect fata de 
toate formele de iubire, care stie cat de 
mult pretuieste iubirea in ziua de azi, 
dar si cat de complicata este aceasta 
si cat rau poate face daca nu este 
asumata, daca nu are o baza sanatoasa 
pe care sa se dezvolte. Ambii sunt adulti 
care s-au maturizat inainte de vreme, 
dar care din multe puncte de vedere au 
ramas niste copii pierduti in acel trecut 
defectuos din care nu stiu cum sa scape 
nevatamati. 

Cand iti intelegi istoria 
personala, te eliberezi. 

Atunci realizezi ca nu se 
intampla totul din vina 
ta, ca nu-i ceva ce-ai fi 
putut schimba. Atunci 
realizezi ca totul este 

despre tipare si mosteniri, 
despre ce-ai invatat la 

nivel subconstient ca este 
si inseamna viata.

Atunci cand viata este 
dificila, nimic nu o face 
mai insuportabila decat 
minciunile in care am 

invatat sa traim.

Cu totii suntem oarecum 
rastigniti de catre cei care 

ne-au crescut ori ne-au 
ingrijit, chiar si cand 

acestia au avut cele mai 
bune intentii.
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Am invatat enorm de multe lucruri pe 
parcursul lecturarii acestei carti si vreau 
sa-i multumesc pe aceasta cale domnului 
psiholog Gaspar Gyorgy pentru impactul 
pe care aceasta carte l-a avut asupra 
mea. Desi cateva dintre notiuni imi erau 
cunoscute, prin prisma contextului familiar 
al povestilor expuse in carte, multe altele 
imi erau total straine, cum ar fi teoria 
traumei, a triangulatiei si a golului interior. 
Am aflat ce presupune psihodrama si 
care ii sunt beneficiile in vindecarea 
interioara, care sunt reactiile noastre de 
autoaparare si ce inseamna disocierea de 
emotii,  toate acestea si multe altele fiind 
expuse si explicate cititorului printr-un 
limbaj accesibil, inserate in fiecare capitol 
dupa naratiunea propriu-zisa, un “artificiu” 
literar pe care l-am apreciat extrem 
de mult, fiind o modalitate creativa si 
inteligenta prin care orice om pasionat de 
introspectie poate invata si asimila lucruri 
noi. 

Suflete de sticla a avut asupra mea efectul 
unei terapii, in care am constientizat, din 
nou, importanta relatiilor interpersonale, 
necesitatea cunoasterii propriului trecut si 
a propriei istorii familiale. A fost ca o palma 
mentala pe care autorul mi-a aplicat-o cu 
fermitate, dar si cu blandete, o confesiune 
ca de la un suflet (de sticla) pentru atat de 
multe alte suflete (de sticla). 

Este o carte extrem de umana, 
introspectiva, inchinata iubirii, iertarii, 
empatiei, fricii si vulnerabilitatii. O carte 
in care autorul a insumat o mare parte 
din povestile de viata auzite de-a lungul 
anilor de terapie, povesti emotionante si 
dureroase care ne definesc si pe care noi 
toti le avem in comun. 

Suflete de sticla este o calatorie 
psihologica pe parcursul careia te vei 
redescoperi asa cum n-ai mai facut-o 
niciodata si la finalul careia vei adauga o 
piesa esentiala in imaginea de ansamblu a 
propriei tale vieti, o piesa pe care o credeai 
pierduta de mult timp, odata cu propria-ti 
inocenta si liniste interioara.

Iubirea adevarata nu 
inseamna sa gasesti 

partenerul perfect, sa-
ti indentifici sufletul 

pereche, ci mai degraba 
sa accepti, sa respecti 
si sa pretuiesti o alta 

fiinta nepereche, in ciuda 
imperfectiunilor sale.

La fel ca multi dintre noi, cei doi 
tanjesc dupa iubire, intelegere si sprijin, 
cautandu-le in persoanele din jurul 
lor, fiind ferm convinsi ca ceilalti ii vor 
salva de tot trecutul toxic, luminandu-le 
prezentul si promitandu-le un viitor mai 
bun. Ca doar asa putem depasi unele 
lucruri, avand langa noi acea persoana 
de care ne vom agata si care va fi 
dispusa sa ne salveze de noi insine. Este 
extrem de greu sa acceptam greseala 
din aceasta mentalitate. Eu insami ma 
confrunt cu  aceasta gandire adanc 
inradacinata in noi toti, care nu este 
neaparat o forma de a gandi, ci mai 
mult un sentiment, o nevoie emotionala 
acuta care izvoraste dinlauntrul nostru. 
Da, iubirea ne poate salva doar atat 
timp cat este asumata, sanatoasa, cand 
nu iti mai permiti sa ramai blocat in 
trecut si nu accepti ca problemele din 
trecut sa se reverse asupra relatiilor din 
prezent.

De ce, dar mai ales cui as recomanda 
aceasta carte? Este simplu: o recomand 
tuturor celor care vor, pe de o parte, 
sa se cunoasca mai bine, celor care 
doresc sa inteleaga in profunzime ce se 
intampla in mintea/corpul/sufletul lor, 
de ce reactioneaza intr-un anumit fel 
si nu in altul, ce sta in spatele anumitor 
comportamente pe care le repetam 
la nesfarsit, de multe ori inconstient, 

si care ne fac atat de mult rau, atat 
noua cat si celor din jurul nostru. O  
recomand si celor care doresc sa-i 
inteleaga mai bine pe cei din jurul lor, 
celor care judeca prea usor, in baza 
unor aspecte insignifiante, limitandu-si 
astfel gandirea si impunandu-si singuri 
bariere de care nu vor fi in stare sa 
treaca pana cand nu vor constientiza ca 
ceva este in neregula cu ei, ca aceasta 
cale pe care merg nu este sanatoasa. 
Insa cel mai mult o recomand copilului  
dinlauntrul nostru, cel pe care l-am 
inabusit pentru a nu-i mai auzi strigatele 
de ajutor, de care nu suntem constienti 
(sau nu vrem sa fim !) si pe care l-am 
uitat inchis in cufarul cu povesti nu 
tocmai fumoase, acoperindu-i vocea 
sugrumata de plans si frica, lasandu-l 
pe vecie captiv traumelor din trecut. 
Nu in ultimul rand, recomand cartea 
tuturor celor care vor sa afle mai multe 
despre iubirea adevarata, relatii si viata 
de cuplu.

Copilul invizibil din noi 
are nenumarate incercari 
prin care se straduieste 

sa-l miste putin pe 
adultul in interiorul 
caruia traieste. Iar 

daca eforturile ii raman 
fara niciun rezultat, 

va recurge la o serie de 
actiuni mai putin subtile 
si mai degraba simbolice: 

depresia, tulburarile 
de anxietate, adictiile, 

comportamentele agresive, 
insomniile, cresterea sau 
scaderea in greutate si 

multe altele. Toate acesta 
sunt, in fapt, strigate 
de ajutor ale copilului 

interior.

Aproape toata suferinta 
umana este crosetata in 

jurul iubirii si al pierderii.
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Dragi prieteni, bine v-am regasit in prima luna a verii. Ne continuam calatoria in universul magic al cartilor, 
descoperind cele mai noi titluri aparute in luna precedenta dar si alte carti interesante aparute in ultima perioada.

Indiferent de preferintele literare, puteti gasi o lectura pe placul vostru care sa va infrumuseteze zilele si serile lungi 
de vara dar si lecturi pentru o vacanta cat mai relaxanta. Povestim impreuna despre  bijuteriile literare ale verii: carti 
cu subiecte captivante, aventuri in spatiu sau povestiri science fiction, lumi fantasy cucerite de dragoni sau creaturi 
mitologice vrajite, povesti pline de mister care te infioara sau carti de dragoste romantice. Odisee despre trecut si romane 
remarcabile premiate pe plan international dar si o rubrica noua de non fictiune. Incheiem cu poezia, cuvant si emotie, 
in stilul modern sau clasic, pod catre o lume a sensibilitatii.

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR 
- iunie 2021 -

cu  R O X A N A  N E G U T

- JORGE LUIS BORGESIntotdeauna mi-am imaginat paradisul ca un fel de biblioteca

*Cartile prezentate in continuare reprezinta doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada. Descrierile cartilor 
apartin editurilor sau autorilor. Indiferent ce carti veti alege, eu va doresc lectura placuta si sper sa gasiti ceva pe gustul 
vostru! Pana data viitoare, va transmit multe ganduri bune si nu uitati dragi prieteni, UN CITITOR TRAIESTE O MIE 
DE VIETI INTR-UNA SINGURA!
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📖 PROIECTUL HAIL MARY - Andy Weir, editura Nemira

Descrierea cartii

SCIENCE FICTION - SUSPANS - AVENTURA IN SPATIU - ORGANISME EXTRATERESTRE
O NOUA AVENTURA IN SPATIU, DE LA AUTORUL BESTSELLERULUI MARTIANUL
ROMAN IN CURS DE ECRANIZARE DE CATRE MGM STUDIOS, CU RYAN GOSLING IN ROLUL PRINCIPAL

Ryland Grace e singurul supravietuitor al unei misiuni disperate pentru salvarea omenirii. Doar ca el nu stie asta. Nu-si aminteste nici 
macar cum il cheama. A dormit foarte, foarte mult timp, la milioane de kilometri departare de casa, alaturi de doua cadavre necunoscute. 
Pe masura ce incepe sa-si aminteasca farame din trecut, misterul misiunii sale se recompune ca un joc de puzzle.

Timpul insa nu e de partea lui si, ca sa evite o catastrofa, trebuie sa rezolve o enigma stiintifica de proportii epice - si sa salveze specia 
noastra de la extinctie. Cu alte fiinte umane aflate la ani-lumina distanta, trebuie s-o faca singur. Sau poate cu un aliat absolut neasteptat.
O aventura interstelara irezistibila, Proiectul Hail Mary spune o poveste uluitoare despre descoperiri, puterea speculatiei si supravietuire.
Recomandari:
“Un roman care i-ar fi dat pe spate pe Robert A. Heinlein si Isaac Asimov.” George R.R. Martin
“Cel mai bun roman al lui Weir de pana acum. Cartea pe care o pot recomanda oricui, oricand.” Brandon Sanderson

📖 CATEDRALA LINGURILOR - PomPiliAn Tofilescu, editura Pavcon

Descrierea cartii

Un nou volum de povestiri SF si fantastice semnat de scriitorul canadian de origine romana Pompilian Tofilescu, unul dintre inginerii 
de top ai cercetarii si dezvoltarii autovehiculelor autonome, recunoscut la nivel mondial!
Contine povestirile:
▫Zbor
▫Catedrala lingurilor
▫Domnul A
▫Magazinul de suveniruri
▫O zi de scoala
▫Sambata, 12 septembrie, ora 12
▫Nunta
▫Moartea lui Jenel
▫Intalnire de gradul al III-lea
▫Invazia
▫Intrusii
▫Bila si lant

SCIENCE FICTION
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📖 CARTI IN FLACARI - Genevieve coGmAn - Editura Nemira, colectia Armada

Descrierea cartii

Pedepsita pentru ca s-a amestecat in diverse incidente dintre dragoni si cei din Neamul Frumos, Irene, bibliotecara-spion, nu mai are 
voie sa duca la indeplinire decat cele mai simple misiuni de obtinere a unor carti pentru  Biblioteca invizibila.

Insa necazurile se pare ca pot da peste ea oriunde ar fi si orice ar face. Peste ea si peste camaradul sau, Kai, dragonul de stirpe regala. Si, 
fiindca Alberich planuieste sa distruga intreaga Biblioteca si pe Irene odata cu aceasta, tanara incearca sa stranga cat mai multi aliati in jurul 
sau. Doar pentru a descoperi ca viata ii este pusa in primejdie de catre o fiinta apropiata, pe care nu ar fi crezut-o capabila de tradare  ...
A 3-a carte din seria Biblioteca Invizibila
“Amuzanta, incitanta si atat de plina de speranta! Exact genul de carte fantasy care ii face pe cititori sa porneasca in propriile aventuri.” Bustle
“Dialoguri inteligente, salturi in timp, multa actiune, intriga originala... O sa ne dorim mereu noi aventuri in biblioteca.” Library Journal

📖 REFUGIUL DINTRE VALURI - yAsmine Bonciu, editura Creator

ROMAN MITOLOGIC
Totul pare o cautare in zadar. Nimeni nu stie ce s-a intamplat cu Avril, asta pana cand apare o tanara sirena. Marina... un nume, o 

identitate si un trecut pe care nu si-l aminteste. Aceasta a fost prinsa la mijloc intr-un conflict care a lasat-o cu traume si fara amintiri. Zeii 
Olimpului cred ca ea este cea care le poate oferi raspunsurile. Incercand sa-si reconstruiasca pasii din trecut, ar putea reusi sa-si recapete 
amintirile si sa afle ce s-a intamplat cu Avril.

Chiar daca Marina si Hayes nu se inteleg, acestia trebuie sa lucreze impreuna daca vor sa reuseasca.
“Am strans ochii si cateva imagini incepeau sa patrunda prin bariera mintii mele. Sunetul unor valuri ce se spargeau de o stanca, eu pe acea 
stanca. Mainile mele pline de sange.
Eu cum incercam sa le spal. O seara racoroasa in care fugeam pe o plaja pustie. Sunetul unei impuscaturi. Intuneric.
Ura, durerea si teroarea care au reprezentat fundamentul construirii unei noi vieti se faramita. Voiam sa-l urasc, dar nu puteam asta, nu atunci 
cand stiam ce se petrece in sufletul lui. Intrebarile care ma bantuiau in acest moment erau: “Care dintre noi sufera mai mult? Care dintre noi este 
macinat mai tare de trecut? Cine esti cu adevarat, Hayes...?”

O absolventa de inginerie chimica fata de care cifrele si ecuatiile si-au pierdut orice fel de secrete. In acelasi timp, o creatoare desavarsita, 
capabila sa ofere noi dimensiuni pana si celor mai vechi viziuni din istoria umanitatii. Acestea sunt cele doua laturi ale scriitoarei Yasmine 
Bonciu. Atat de diferite, si totusi, imbinate atat de bine in creatia ei: o continuare a povestii zeilor olimpieni, pe cat de inedita, pe atat de 
riguros pusa la punct pana la cel mai mic detaliu.

FANTASY
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📖 FIOR - Allie reynolds, editura RAO

Descrierea cartii

FIOR, un roman asteptat, tradus simultan in douasprezece limbi, poate deveni thrillerul anului 2021. O poveste despre competitie, 
prietenie, visuri si aspiratii, unde personajele prinse in actiune sunt supusi unor jocuri ale mintii, intr-un mediu inconjurator periculos. 
Cativa prieteni pasionati de snow-boarding la nivel profesionist se reunesc, dupa zece ani, intr-o statiune din Alpii francezi. S-a scurs un 
deceniu de la disparitia frumoasei si misterioasei Saskia, iar ei nu s-au simtit in stare sa se mai intalneasca in acest rastimp. Oare cine a avut 
ideea ca ei sa fie din nou impreuna? Si cat de departe va merge, pentru a afla adevarul, acela care i-a adunat impreuna?

📖 SUFOCARE - GeorGe Arion, Editura Crime Scene Press

Descrierea cartii

Ned si-a pierdut parintii si bunicii inca din copilarie. A mostenit o avere impresionanta si a calatorit pe tot globul. A dobandit cunostinte 
si a avut parte de experiente care multora le sunt inaccesibile. Visul lui - sa devina cel mai bun scriitor de piese politiste din lume.

Insa niste glasuri nu-i dau pace. Glasuri pe care le aude inca de cand era mic, cand a vazut cum trei copii ucid cocosi sugrumandu-i cu 
ajutorul unor cabluri.

Intre timp, in Barintown incepe sa actioneze un criminal care-si omoara victimele in acelasi mod. Ned incepe singur o investigatie, 
incercand sa dea de urma celor care i-au marcat copilaria.

Insa Tom Redford, anchetatorul care se ocupa de caz, are o cu totul alta teorie in privinta identitatii ucigasului ...
“George Arion dovedeste, inca o data, ca literatura politista este in mod esential si inainte de orice altceva, literatura.” Caius Dobrescu
“George Arion se inscrie in cea mai buna traditie a romanului politist.” Claude Le Nocher
“Un autor emblematic al policer-ului romanesc.” Jean Harris

THRILLER/ CRIME / MYSTERY
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📖 SECRETELE PARISULUI -  nATAshA lesTer, editura Nemira

Descrierea cartii

Anglia, 1939: Surorile Penrose sunt cum nu se poate mai diferite. Skye piloteaza avioane, cu mult curaj, iar Liberty ii critica fiecare 
miscare. Chiar daca femeile nu sunt primite in Fortele Aeriene Regale Britanice, Skye e hotarata sa contribuie la castigarea razboiului. Cand 
se reintalneste cu sufletul ei pereche, Nicholas, bucuria e de scurta durata, fiindca acesta e logodit cu o misterioasa frantuzoaica.

Paris, 1947: Creatorul de moda Christian Dior isi lanseaza prima colectie stralucitoare, intr-o lume secatuita de razboi. Primul sau 
parfum - Miss Dior - ii e dedicat surorii sale, Catherine, care s-a imprietenit cu Skye in Rezistenta Franceza.

In zilele noastre: Kat Jourdan este uluita sa gaseasca o nepretuita colectie vintage de rochii Dior, in cabana bunicii sale. Pe masura ce se 
afunda in misterele trecutului, Kat descopera o femeie fascinanta si o poveste de dragoste unica.
“Detalii istorice bogate, actiune efervescenta si personaje seducatoare. O carte perfecta pentru fanii lui Kate Morton si ai povestilor despre iubire, 
pierdere, curaj si compasiune.” Booklist

📖 O ALTA EA - PeTruTA PeTre, editura Siono

Descrierea cartii

Un roman ca un joc cu pioni - joc al sortii, in care planurile firesti ale cotidianului se pot cufunda in noaptea vietii si a temerilor. 
Dragostea initiala poate esua in neincredere si frica, iar varsta se dizolva firesc in puritatea dragostei, o iubire tarzie dovedindu-se a fi prima, 
a fi ingenua si curata, a fi cea adevarata. Emotiile infloresc, subliniind truismul ca niciodata nu e prea tarziu.
O alta ea, cea de-a noua carte a scriitoarei Petruta Petre, propune cititorului psihologia unei femei aflate la rascrucea a trei barbati, osciland intre 
virtual si real, consumata de intrebari si raspunsuri al caror zbucium pare a se linisti in primul val spart la malul marii.
Va reusi eroina sa devina o alta ea? Em Sava

ROMANE DE DRAGOSTE
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📖 LIBRARIA - PeneloPe fiTzGerAld, editura Nemira

“O bijuterie ascunsa, o carte minunata.” BBC Kaleidoscope
ROMAN NOMINALIZAT LA MAN BOOKER PRIZE
POVESTEA EMOTIONANTA CARE A STAT LA BAZA FILMULUI THE BOOKSHOP, CU EMILY MORTIMER IN ROLUL 
PRINCIPAL

Descrierea cartii

Coasta salbatica si batuta de vanturi a Sussexului, 1959. Florence Green, o vaduva plina de energie, primeste o mica mostenire si 
hotaraste sa riste totul ca sa deschida o librarie - singura de felul ei - in orasul Hardborough.

Cand o afacere aparent sortita esecului are un succes atat de mare, ea isi atrage ostilitatea celorlalti vanzatori din oras. Si, fiindca 
indrazneste sa le imbogateasca vietile vecinilor prin carti, intra in conflict cu doamna Gamart, patroana artelor din partea locului. Un 
dusman redutabil, cu manusi de catifea.

Dar un oras fara o librarie nu e intotdeauna un oras care-si doreste o librarie. Oare va reusi Florence sa-si pastreze afacerea si sa-si 
implineasca visul?
“Penelope Fitzgerald merita sa se afle pe acelasi raft cu cei mai buni scriitori englezi contemporani.” The Boston Globe
“Un clasic a carui forta morala nu doar ca rezista in timp, dar pare din ce in ce mai actuala.” The New York Times
“Cu cat mergea mai mult pe plaja, cu atat parca se afunda, la fiecare pas. Nisipul umed si prundisul se scufundau de parca nu voiau sa suporte 
greutatea ei infima, apoi reveneau, umplandu-i urmele de pasi cu apa stralucitoare. Era grozav sa lase o urma, de orice fel. Departe de foca 
moarta, departe de intinderea de pietricele, unde cu opt ani in urma un barbat gasise o bucata de chihlimbar mare cat capul lui - dar nimeni nu 
mai gasise chihlimbar de atunci -, a ajuns intr-o zona parasita, unde turistii nu se aventurau.
O poteca intortocheata ducea in sus, inapoi la parc. Oameni singuri sau cate doi isi scoteau cainii sa faca miscare. A fost surprinsa sa descopere 
pe cati ii stia, caci erau clienti ocazionali. I-au facut cu mana de la distanta si apoi, pentru ca terenul era atat de plat si era greu sa ajunga la ei, 
le-a facut si ea cu mana pe cand se apropiau, abtinandu-se sa zambeasca pana in ultimul moment. Odata ce zambeau, majoritatea plimbaretilor, 
fericiti sa-si traga sufletul, intrebau acelasi lucru: cand se va redeschide biblioteca? Erau tare nerabdatori.”

📖 IN UMBRA EI - simonA AnTonescu, Editura Polirom

Descrierea cartii

“Totul incepe cu o venerabila casa cu marchiza de pe malul Dunarii, din Galati, in care doua fete isi petrec copilaria. O casa care ascunde un 
mister, pentru ca nu au acces decit la o parte a ei. Cind una dintre ele mosteneste cealalta jumatate de casa, incepe o poveste fascinanta, plina de 
taine si de intimplari neasteptate, care leaga trecutul de prezent. Pe un perete din sufrageria casei se afla, la inceput, insirate zeci de portrete care 
ulterior vor fi aduse la viata in roman.
Refacand istoria unei familii de-a lungul unui veac, din Belle Epoque pina in cotidianul corporatist, cu biografii feminine pline de iubiri, 
implinite sau nu, de dramatism si de demnitate, Simona Antonescu reuseste sa isi captiveze cititorul strecurindu-i sentimentul ca prezentul nu e 
numai ceea ce se intimpla sub ochii nostri, ci si ceea ce s-a intimplat cindva, intr-o legatura de cauzalitate, iar trecutul contine in el posibilitatea 
prezentului.
In umbra ei este o carte marca Simona Antonescu, plina de suspans, de intrigi alambicate, ce par a se prelungi de la o generatie la alta, dar si 
incarcata de nostalgie, ce revigoreaza cu mult farmec adevarul unei lumi pe care cititorul o simte vie, seducatoare, incarcata, pina la ultima 
pagina, de mister.
Este si cartea unei reveniri la sine, a asumarii sinelui prin scris. Caci, spune naratoarea, “o voce interioara pe care nu o asculti este o parte din 
tine pe care nu o lasi sa traiasca” Bogdan Cretu

FICTIUNE



27  www.famost.ro | iunie 2021

📖 CEI DISPARUTI - In cautarea a sase dintre cei sase milioane -  dAniel mendelsohn,  editura Polirom

Bestseller New York Times
National Book Critics Circle Award
National Jewish Book Award

Descrierea cartii

Volumul de memorialistica al lui Daniel Mendelsohn incepe cu povestea unui baiat crescut intr-o familie marcata de disparitia a sase 
dintre rudele sale in timpul Holocaustului - un subiect tabu care l-a fascinat de mic. Multi ani mai tirziu, intrigat de descoperirea citorva 
scrisori disperate  primite de bunicul sau in 1939 si tulburat de ceea ce pare a fi o tradare teribila, Daniel Mendelsohn porneste in cautarea 
ultimilor martori ai destinelor rudelor sale. O misiune care il poarta prin mai multe tari de pe patru continente, punindu-l in situatia de a 
se confrunta cu discrepantele sfisietoare dintre realitatile pe care le traim si povestile pe care le spunem. Iar in cele din urma se reintoarce 
in micul tirg ucrainean in care a inceput povestea familiei sale si unde il asteapta dezlegarea unui mister vechi de zeci de ani. Pendulind 
intre trecut si prezent, impletind o odisee in jurul lumii, amintiri din copilarie ale unei generatii disparute acum de evrei imigranti si 
reflectii provocatoare asupra unor texte biblice si a istoriei evreiesti, Cei disparuti transforma povestea unei familii intr-o meditatie asupra 
fragilitatii trecutului. Profund personal, plin de suspans si minunat scris, acest tur de forta literar arunca o lumina asupra a tot ce se pierde 
si se regaseste in trecerea timpului.
“O naratiune remarcabila - riguroasa in cautarea adevarului, deopotriva tandra si exigenta. Este profund emotionanta, adesea dureroasa, uneori 
amuzanta ... Mendelsohn reuseste sa schiteze un tablou extrem de uman in care fiecare martor are un chip, iar fiecare chip are o poveste si un 
destin.” Elie Wiesel
“Un excelent volum de memorii ... O povestire detectivistica in esenta, Cei disparuti reuseste mult mai mult decit sa prezinte destinul unora dintre 
rudele lui Mendelsohn: readuce la viata lupta unei intregi generatii.” People

📖 PODUL SCORPIONILOR - rAdu cosTin doBriToiu, editura Velvet Story

Descrierea cartii

Podul Scorpionilor este o carte-document care aduce informatii reale, credibile, obiective, despre participarea trupelor romanesti la 
confruntarile din Irak, din aprilie-august 2004, din zona orasului Nasiriyah. Punctul culminant al luptelor a fost noaptea de 14 spre 15 
mai 2004, atunci cand guvernatoarea Barbara Contini era asediata de insurgenti in cladirea Autoritatii Provizorii a Coalitiei din orasul 
Nasiriyah.

NON FICTIUNE
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📖 EU, TITUBA, VRAJITOAREA NEAGRA DIN SALEM - mAryse conde, editura Polirom

Premiul Noii Academii Suedeze pentru Literatura 2018
Grand Prix Litteraire de la Femme 1986

Descrierea cartii

Fiica a unei sclave violate de un marinar englez in drumul spre Barbados, Tituba se naste din tragedia mamei: Abena da viata pe un 
pamint strain, in care mirosul singelui pluteste peste plantatiile colonistilor. Ramasa orfana la sapte ani, Tituba, curind eliberata, e luata 
in grija si initiata in tainele tamaduirii si ale magiei de batrina Man Yaya. Dragostea ei pentru John Indian o aduce insa din nou in robie, 
purtind-o departe, in America, sub stapinirea pastorului Parris, pina in comunitatea puritana din Salem. Acuzata de vrajitorie, ajunge intr-o 
celula alaturi de Hester Prynne, eroina romanului Litera stacojie de Nathaniel Hawthorne. De pe tarmurile Barbadosului de secol XVII, 
umbrite de realitatile crude ale comertului cu sclavi, Tituba, singura victima neagra a proceselor vrajitoarelor din Salem (1692-1693), isi 
rememoreaza viata plina de incercari extraordinare si puteri mistice. Desi protejata de spiritele celor dragi, Tituba nu va scapa de minciuni 
si de acuzatiile din acele vremuri. Uitata de marea istorie, figura Titubei prinde astfel viata in universul fictional al lui Maryse Conde pentru 
a spune, cu o voce moderna, fermecatoare si plina de ironie, o poveste tulburatoare despre asuprire, solidaritate si supravietuire.
“Conde este unul dintre cei mai prolifici scriitori din Caraibi si poate cea mai puternica voce feminina din literatura contemporana a Americilor.” 
Choice
“Jucausa si necrutatoare deopotriva, cartea lui Conde critica fara ocolisuri versiunile masculine, albe ale istoriei si ale literaturii, luindu-le 
subversiv in posesie.” Publishers Weekly

📖 SA-I REPARAM PE CEI VII - mAylis de KerAnGAl, editura Litera

Roman castigator a 10 premii literare

Descrierea cartii

Intr-o duminica dimineata, inainte de ivirea zorilor, trei adolescenti pleaca la o partida de surfing. In timp ce se intorc acasa epuizati, 
baietii sunt implicati intr-un accident de masina fatal pe un drum pustiu. Doi dintre ei poarta centura de siguranta; unul trece prin parbriz. 
Medicii il declara in moarte cerebrala la scurt timp dupa sosirea la spital, dar inima ii bate in continuare.

Actiunea romanului Sa-i reparam pe cei vii se desfasoara pe parcursul urmatoarelor douazeci si patru de ore si are in centru transplantul 
de inima care va lua viata unui tanar si i-o va darui unei femei aflate pe moarte. Intr-o proza splendida si contemplativa, cartea examineaza 
sentimentele cele mai profunde ale tuturor celor implicati pe masura ce se straduiesc sa faca fata unor decizii care implica viata si moartea.

La fel de indraznet din punct de vedere stilistic pe cat este de exploziv din punct de vedere emotional, Sa-i reparam pe cei vii i-a fascinat 
pe cititorii si pe criticii francezi deopotriva, fiind salutat drept opera de referinta a unei noi stele literare. Cu precizia unui chirurg si 
limbajul unui poet, Maylis de Kerangal a adus o contributie majora atat medicinei, cat si literaturii, intr-o poveste dramatica despre durere, 
speranta si supravietuire.
“Sa-i reparam pe cei vii este un roman neobisnuit si adesea seducator ... Frazele lungi si dinamice ale lui Maylis de Kerangal pulseaza in ritm 
sistolic, cu fiecare bataie punctata de o virgula; sunt incarcate de intensitate emotionala si de imagini flamboaiante.” - The New York Times
“Un roman stratificat, meditativ ... Personajele par nu atat creatii fictive, cat oameni reali, pusi in lumina de limbajul bogat, care merge de la 
cel medical la cel filosofic ... Acest roman este o explorare nu doar a mortii, ci si a vietii, a umanitatii si a fragilitatii.” - New York Times Book 
Review

ROMANE PREMIATE
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📖 PRINTESA LUPILOR - cAThryn consTABle, editura RAO

Descrierea cartii

Fiind singura pe lume, Sophie viseaza sa devina o persoana speciala, dar nu si-ar fi imaginat niciodata asa ceva. Intr-o excursie cu scoala 
spre Rusia, Sophie si doua prietene se trezesc intr-un tren gresit. Sunt ajutate de frumoasa printesa Ana Volkonskaia, care le invita la palatul

sau de iarna si le fascineaza cu povesti despre diamante pierdute si un trecut tragic.
Dar, odata cu venirea noptii si aparitia lupilor, Sophie descopera ceva mai mult decat visuri in acest palat al secretelor.

📖 MUZA COSMARURILOR - lAini TAylor, editura Epica

Descrierea cartii

IN ZORII TRAGEDIEI, NICI LAZLO, NICI SARAI NU MAI ERAU CEI DE DINAINTE.
Unul zeu, celalalt fantoma, amandoi lupta sa depaseasca hotarele din adancul sinelui lor, in timp ce macabra Minya ii tine ostatici, ca 

sa se razbune pe cetatea Plangerea.
Lazlo e pus sa aleaga intre ce nu se poate alege - sa o salveze pe femeia pe care o iubeste sau pe toti ceilalti? -, pe cand Sarai se simte 

mai neajutorata ca niciodata. Dar este ea? Uneori, numai cea mai disperata nevoie ne poate arata ce sunt propriile abisuri, iar Sarai, muza 
cosmarurilor, inca nu stie de ce este in stare. Oamenii si odraslele zeilor sunt nauciti din cauza caderii aproape iminente a cetatii, un 
dusman nou le distruge orice urma de speranta, iar misterele  Mezartimilor trebuie din nou deslusite: de unde vin zeii, si cu ce scop? Ce 
s-a intamplat cu miile de copii nascuti in cresele din cetate? Si, lucrul cel mai important dintre toate, fiindca, odata ce portile uitate au fost 
deschise, s-au aratat lumi noi: e intotdeauna nevoie ca eroii sa masacreze monstri, ori, din contra, e cu putinta sa ii salveze?

Iubire si ura, razbunare si impacare, distrugere si salvare.

LITERATURA PENTRU ADOLESCENTI 
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📖 LUPII GHETII (ELEMENTALII #1) - Amie KAufmAn, editura Corint Junior

Descrierea cartii

Amie Kaufman ofera o aventura trepidanta si inventii magice uluitoare in aceasta poveste de neuitat despre cum sa-ti gasesti locul intr-o 
lume puternic divizata. Toata lumea din Vallen stie ca LUPII GHETII si DRAGONII PARJOLITORI sunt dusmani de moarte, care isi 
traiesc vietile complet separat. Asa incat, atunci cand Anders, un baiat orfan in varsta de doisprezece ani, ia forma unuia dintre cei doi 
elementali, iar sora sa geamana, Rayna, pe a celuilalt, se pune intrebarea daca ei sunt intr-adevar inruditi. Totusi, indiferent daca sunt sau 
nu rude de sange, Anders Stie ca Rayna este cel mai bun si singurul sau prieten adevarat. Ea nu seamana deloc cu dragonii brutali si cruzi 
care, pretinzand ca fata este de-a lor, au rapit-o si au dus-o departe.

Pentru a o salva, Anders trebuie sa se inroleze la Academia Ulfar, o Scoala pentru lupii tineri, care pretuieste loialitatea fata de haita mai 
presus de orice. Dar, pentru Anders, loialitatea reprezinta ceva mai mult decat obedienta oarba, iar prietenia este forta care poate schimba 
cu adevarat lumea. Amie Kaufman ofera o aventura trepidanta si inventii magice uluitoare in aceasta poveste de neuitat despre cum sa-i 
gasesti locul intr-o lume puternic divizata.
“O poveste plina de bestii epopeice si de eroi cuceritori, care te va face sa nu lasi cartea din mana pana tarziu in noapte. Daca ti-ai dorit vreodata 
sa pornesti intr-o aventura, citeste acest roman!” MARIE LU, autoarea seriilor WARCROSS si TINERELE ELITE
“Unic si absolut fermecator; o cursa in ritm alert, fantastica, de la inceput pana la sfarsit.” GREGORY FUNARO, autorul romanului Alistair 
Grim`s Odditorium
“O aventura palpitanta, continua, cu personaje dinamice si genul de lume bogat imaginata pe care nu mai vrei s-o parasesti niciodata.” 
SHANNON MESSENGER, autoarea seriei KEEPER OF THE LOST CITIES
“Cu o proza impregnata de forta unui ritm impecabil, Amie Kaufman a creat o lume fantastica absolut captivanta, care da senzatia de vechi 
si de periculos deopotriva. Cititorii vor devora aceasta poveste despre foc si gheata, magie si mister, familie si prietenie.” CLAIRE LEGRAND, 
autoarea romanului Foxheart.

📖 PLUS PENTRU MARTINUS - ion-crisTeA mArilenA, Editura LiterPress Publishing

Descrierea cartii

“Bun venit in lumea magica a povestilor in versuri a Marilenei Ion Cristea, autoarea - Mena, cum ii spune nepotul ei.
Incepeti acum o carte cu poezii, care vi se va parea mai mult o joaca vesela si amuzanta, printre personaje cu mult sarm, animalute, pasarele si 
copii multi care traiesc intre paginile ei. E de joaca, da, dar intrebati orice copil daca jucatul nu e o treaba serioasa.
Versurile par a fi scrise fara efort, candide si pline de energie, cu rasturnari amuzante de situatie. In paginile cartii, vedem lumea copiilor prin 
ochii lor, care, desi sunt mici, sunt deschisi mereu catre acele lucruri aparent simple, dar extraordinare, in realitate.
Mena captureaza eficient entuziasmul, bunatatea si uimirea din jocul copiilor si se joaca si ea, alaturi de noi, alaturi de ei, de la inceput pana la 
sfarsit. E o carte frumoasa, calda si senina care ii va fascina pe copii si va fi citita cu placere si de adulti, sunt sigura. Poeziile au versuri scurte si 
pot fi usor memorate de cei mici, recitate sau jucate in roluri.
Mena pastreaza inocenta gandirii magice a copiilor, dar foloseste si multe referinte moderne, limbajul este proaspat si nonconformist.
Ma simt onorata ca e dedicata fiului meu, Martin. Il vad si pe el in multe din poeziile care probabil au fost inspirate de jocurile nenumarate dintre 
bunica si nepot. Pentru ca, sa fiti siguri, Mena se joaca mult si in viata reala, nu doar in versuri.
E magnet de copii de cand o stiu, vesela si activa, dar si plina de atentie si compasiune pentru problemele mici-mari ale partenerilor ei de joaca.
Copiii ii simt entuziasmul si iubirea adevarata pentru aventurile lor si de aceea o urmeaza pe Mena oriunde ar merge. Sunt sigura ca o vor urma 
si in paginile acestei carti.” Alexandra Coroian

LITERATURA PENTRU COPII
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📖 VREMURILE SE SCRIU IN JURNALUL UNEI PISICI SALBATICE - dAnielA TomA, editura Art Creativ

Vremurile se scriu in jurnalul unei pisici salbatice, poem teatral (incomod si chiar bizar)
Daniela Toma: “M-a fascinat mereu teatrul absurd si, in perioada in care am lucrat la volum, am recitit tot ceea ce-mi scapase in timpul 
facultatii, despre acest subiect, despre autorii remarcabili ai acestui gen literar.
In ceea ce ma priveste, prezentarea absurda, bizara, a acestui poem a luat nastere in urma renuntarii la rationamentul asupra a ceea ce pare a fi 
normal, concret, in la fel de absurda existenta acoperita  cu imagini si interpretari care, la randul lor, nu semnifica mai mult decat tot ce doreste 
sa vada si sa  inteleaga  fiecare.
Accentul cade nu atat pe resortul exterior in care este conturat poemul, ci, mai degraba, pe conflictul interior al fiecarui personaj, (conflict cu el 
insusi, mai intai si, apoi, cu lumea din afara lui), pe paradoxul poemului absurd in intregime.
Conditia umana evidenta in structura ei stratiforma este analizata prin prisma a ceea ce ar putea fi dincolo de ea, acel ceva care aduce rezonanta 
cu sinele, cu tot ce deriva din exterior si iata, in acest fel existentialismul, ca si curent,  primeste  spatiul necesar si convenabil, precum si justificare 
tocmai pentru ca nu se respecta regulile niciunui joc, dar nici nu sunt ignorate, nu exista un spectacol al dezastrului, ci doar o pendulare 
inteligenta intre ratiune si sensibilitate, dincolo de omenesc, dincolo de esente, confirmandu-se vadit afirmatia lui Sartre conform careia “omul nu 
este ceea ce este, ci este ceea ce nu este” ... consecinta acestui fapt  fiind libertatea pe care fiecare si-o asuma, in mod absolut particular; cautarea, 
insa, si, desigur, continua reinventare, raman optiuni la fel de libere ale fiintei umane, pana la urma, justificarea cea mai convenabila  a existentei 
poate fi si prin arta ...”

📖 CARAVANA VIETII - omAr KhAyymAn, editura Herald

Descrierea cartii

“Doua teme majore intalnim in opera lui Omar Khayyam, teme care sunt nu numai esentiale pentru continutul metafizic al universului sau 
poetic, dar si realitati subtile, simbolice, cu posibilitate de realizare initiatica si metafizica: VINUL si TIMPUL. [...]
Vinul simbolizeaza un mod aparte, un gen special de Cunoastere: Iubirea; in mod evident, nu este vorba despre eros in sensul pe care il inteleg 
in general oamenii, ci despre acel dor care uneste dorinta irepresibila, suverana, de Absolut cu tensiunea tragica creata de lipsa aparenta a lui 
Dumnezeu in imediat. [...]
Iubirea, la Omar Khayyam, este o imensa suferinta, o adanca si inalta durere pe care o simte in fiecare particica a fiintei sale, iar acestea, asa cum 
spune doctrina, vor marturisi in fata lui Dumnezeu la Ziua Invierii si a Judecatii.” Teodoru Ghiondea 
Cuprins

▫Studiu introductiv
▫Care poet?
▫Prolegomene pentru o lectura adecvata
▫Intre melancolia duhului si nostalgia substantei
▫1. Vinul (khamr)
▫2. Timpul (zaman)
▫Intalnirea cu “sine(le)”
▫Robaiurile inteleptului Khayyam
▫Catrenele inteleptului Omar Khayyam
▫Catrene khayyamiene

POEZIE
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Doza de cinema-WandaVision

cu VALENTIN GORAN
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PREZENTARE

WANDAVISION incepe “cea de-a patra faza” a universului 
cinematografic Marvel. Initial, prequelul cu Black Widow 
trebuia sa faca lucrul acesta, dar cum situatia pandemica 
nu a permis cinematografelor sa functioneze in ritmul 
normal, filmul a fost amanat pana pe 9 iulie, Marvel  
concentrandu-se momentan pe productii de seriale ce au 
legatura si continua atat povestea inceputa in filme, dar si 
dezvoltand mai bine personajele secundare.

Cu toate acestea, ideea de a avea mai multe seriale Marvel 
a pornit in urma cu cativa ani. Dupa succesul unora dintre 
ele, precum ar fi Daredevil, facut in parteneriat cu Netflix, 
Disney si-a recapatat licenta si a decis ca ar fi timpul sa 
isi faca propriile lor seriale, in locul unora facute de alte 
case de productie ce nu isi au existenta in universul lor 
principal.

Pe cand Disney + prezenta grila de productii ce aveau 
sa vina odata cu platforma, printre ele se numarau atat 
WandaVision, cat si Falcon and the Winter Soldier, Loki 
si She-Hulk. Desigur, intre timp au fost anuntate mult 
mai multe, dar numai doua au fost lansate momentan: 
WandaVision si Falcon and the Winter Soldier, cu Loki 
urmand sa paseasca pe micile ecrane pe 9 iunie, cu o luna 
mai devreme decat Black Widow - care, de asemenea, se 
poate urmari pe Disney+.

WandaVision urmareste povestea Wandei Maximoff 
dupa evenimentele din Avengers: Endgame. Inca devastata 
dupa pierderea lui Vision, Wanda ia sub control o 
suburbie pe care o remodeleaza folosindu-si puterile dupa 
bunul ei plac. O lume perfecta in care dragostea ei, Vision, 
inca este in viata si in care sunt casatoriti. Felul unic prin 
care creatorii seriei au reusit sa spuna povestea deosebeste 
serialul de restul filmelor Marvel de pana acum. Actiunea 
bombastica fiind inlocuita cu misterul si suspansul fiecarui 
episod, dar si umorul specific sitcomurilor - fiind schimbat 
si el de la episod la episod, in functie de decada in care are 
loc actiunea. 

WandaVision s-a inspirat si din “Pleasantville” prin 
lumea anilor ‘50, specifica unui sitcom, care prinde 
culoare pe parcurs. Spre deosebire de Pleasantville, insa, 
WandaVision duce conceptul mai departe, schimband 
decada cu fiecare episod. Insa, nu numai imbracamintea si 
felul in care e decorat platoul sunt schimbate, ci si felul in 
care directorul de imagine se foloseste de estetica vizuala, 
despre care voi vorbi in amanunt la capitolul imaginii.
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REGIA, SCENARIUL SI PRODUCTIA

Regia i-a apartinut lui Matt Shakman, care pe langa 
faptul ca a fost actor de sitcom in copilarie, a si regizat 
doua episoade din Game of Thrones - avand experienta 
atat in regia specifica serialelor, cat si in stilul de joc 
actoricesc al acestui gen. Mai adaugam faptul ca Shakman 
este un fan Marvel si avem o reteta care nu poate da gres.

Inainte sa inceapa preproductia, Feige si Shakman s-au 
intalnit cu comediantul Dick van Dyke si au discutat 
etapele pe care le urmau americanii cand faceau un sitcom 
in secolul trecut. Scopul a fost de a recrea o atmosfera 
cat mai autentica in WandaVision, pornind de la stil, la 
repetitii, la felul cum faceau blocking-ul inainte de filmare, 
cat si regia sau actoria in sine. Lucrul la care cazusera de 
acord era sa imite in totalitate stilul de lucru din Dick van 
Dyke Show, care fusese tras ca un spectacol de teatru, cu 
audienta live in sala.

Pentru a readuce trecutul la viata au avut nevoie de o 
scenografie serioasa - WandaVision beneficiand pe langa 
un platou de filmare colorat, cat si costumele specifice 
timpului pe care actorii le purtau. Cu toate ca hainele 
anilor ‘50 ca aratau elegant, nu erau deloc comode, 
intrucat fabricatia lor ii forta pe actori sa stea cu spatele 
drept tot timpul, ceea ce nu este un lucru rau, avand 
in vedere lejeritatea hainelor moderne care au permis 
stricarea posturii spatelui.

O alta parte nefericita a lucrului cu o recuzita atat de 
bogata a constituit-o insusi lipsa timpului. Echipa avand 
la dispozitie numai o zi pentru redecorarea platoului intre 
secvente â€“ trebuind sa faca ture peste program si sa aiba 
gata intreg platoul pentru urmatoarea zi de filmare care 
presupunea alta perioada de timp.

In ceea ce priveste felul in care au construit baza militara 
de la intrarea in Westview, scenografii au facut cercetari, 
asigurandu-se mai intai ca exista si o astfel de divizie care 
iese pe teren aproape de zona afectata si in realitate, dupa 
care au venit cu un concept al bazei, specific stilului MCU 
cu care suntem obisnuiti. Inclusiv televizoarele cu tub din 
baza au constituit un decor important, captand frecventa 
pe care era difuzat serialul Wandei, schimbandu-se si el in 
fiecare episod.

CONCEPT

WandaVision este si primul sitcom filmat din istoria 
Marvel. Cuvantul “sitcom” a derivat din englezescul 
“situational comedy”, fiind vorba despre un serial ce se 
bazeaza pe comicul de situatie si pe un numar de personaje 
prezente in toate episoadele. Cele mai populare exemple 
din perioada noastra fiind: Friends, “Two and a Half 
Man”, “How I Met Your Mother” sau “Big Bang 
Theory”. Insa formatul a luat nastere in televiziunea 
americana a secolului trecut, mai exact in anul 1946. Multe 
dintre sitcomurile vechi sunt referentiale in WandaVision, 
functionand ca o ancora spre copilaria tulburata a Wandei. 

Fiecare decada in parte a fost abordata diferit din punct 
de vedere stilistic, avand atat o estetica vizuala distincta, 
cat si un joc actoricesc diferit. De pilda, episodul ce are 
loc in anii ‘50 a fost filmat simultan cu mai multe camere, 
in timp ce in spatele lor au avut o audienta de oameni 
care aplaudau sau radeau in platou. Aceasta tehnica a fost 
imprumutata din sitcomurile anilor ‘50, care mai tarziu a 
evoluat in rasul adaugat pe fundal in montaj dupa anumite 
replici ale personajelor.

Intregul platou a fost construit cu decor specific 
perioadei, iar in unele cazuri, unde a fost nevoie, s-au 
folosit de green screen pentru a aplica efectele speciale in 
postproductie. 

Intr-un interviu, Elizabeth Olsen isi relatase obisnuinta 
din teatru de a juca in fata publicului, insa pana la episodul 
pilot, actrita nu mai filmase deloc inconjurata de public.



35  www.famost.ro | iunie 2021

Tot in episodul respectiv, Paul Bettany, interpretul lui 
Vision, a trebuit sa fie pictat pe fata cu albastru pentru a-i 
scoate in evidenta tonul pielii pe alb-negru, care in mod 
normal ar fi fost violet pe color. Artistii de makeup s-au 
asigurat ca lasa suficient spatiu ca restul elementelor de 
robot sa fie adaugate cum trebuie in postproductie. Pentru 
secventele in color, evident s-au reintors la violet.

Seria Bewitched a servit drept sursa de inspiratie pentru 
episodul din anii ‘60, pastrand insa tonul povestii la fel. 
Mariajul celor doi fiind in continuare prezentat ca o 
poveste de dragoste eterna si amuzanta.

Platoul de filmare a suferit modificari drastice pentru 
episodul desfasurat in anii ‘80. Regizorul impreuna cu 
scenografii au analizat decorul din Full House si Family 
Ties, cat si alte sitcomuri optzeciste â€“ convenind ca 
noua arhitectura sa fie redecorata apoi pentru urmatoarele 
doua decade.

Alte influente prezente in WandaVision sunt chiar 
elementele de suprarealism specifice Zonei Crepusculare 
- serialul american care a inspirat Black Mirror facut de 
Netflix.. Inca din primul episod, regizorul ne decupleaza 
de la lumea idilica a Westview-ului si ne scoate din 
sfera realismului stabilita de lumea respectiva. Declicul 
functionand si ca un mecanism de aparare al Wandei 
pentru care schimba decada in speranta de a fugi si de 
a reface totul la normal. Un alt merit aici i se cuvine si 
directorului de imagine, Jess Hall, care a filmat secventele 
respective in stilul Zonei Crepusculare.

IMAGINE

Imprumutand si elemente de film experimental, 
imaginea serialului, cat si colorizarea se schimba in functie 
de contextul episodului. In anii ‘50 ne este prezentata 
imaginea in alb-negru, intr-un format de 4:3, in timp ce 
in prezent, lumea este vazuta intr-un format cinemascope 
de 2:35:1. Jess Hall s-a asigurat ca pana si lumina de pe 
platou sa fie in conformitate cu cea a sitcomurilor de pe 
atunci, documentandu-se intr-o arhiva cu multe fotografii 
de platou.

Obiectivele folosite aici au fost tot unele vechi, motivul 
fiind unul simplu: o lentila noua reda o claritate a imaginii 
foarte taioasa si obositoare, pe cand una veche reda 
imaginea mai moale si mai placuta ochiului, pastrand in 
acelasi timp si fidelitatea imaginii emisiunii de atunci.

Pentru anii ‘70 si ‘80 estetica vizuala aleasa a fost una 
de VHS, prelucrand o imagine stearsa, decontrastata si 
desaturata, 

Efectele speciale au constituit si ele o parte din estetica 
vizuala aleasa. Feige si cu Shakman au tinut sa se foloseasca 
strict de cele vechi, insarcinandu-l pe Dan Sudick, 
coordonatorul de efecte speciale sa le refaca. Sudick 
si-a facut ucenicia sub tutela oamenilor responsabili de 
Bewitched, asa ca pentru el a reprezentat o provocare 
nostalgica intoarcerea manuirea obiectelor pe sfoara.
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CULTURA

PERSONAJE

In benzile desenate, atat Wanda, cat si fratele ei Pietro 
sunt copiii lui Magneto . Cum licenta pentru X-men inca 
se afla in posesia celor de la Fox, inainte ca Disney sa 
achizitioneze compania, scenaristii de la Marvel au trebuit 
sa le schimbe originea celor doi frati si sa le atribuie o 
oarecare identitate de oameni de rand. Banda desenata a 
carei poveste a fost adaptata aici este “House of M”, unde 
Wanda innebuneste dupa pierderea copiilor ei si recreeaza 
realitatea astfel incat sa-i readuca la viata. Acelasi lucru il 
face si in serial pentru a-l readuce pe Vision. 

Ca si personaj in universul cinematografic Marvel, 
Wanda si-a facut aparitia in Avengers: Age of Ultron. 
Fratele ei, Pietro a fost si el prezent, insa mult mai inferior 
variantei jucate de Evans Peter in X-Men, asta tot pentru 
a evidentia faptul ca Fox avea controlul total asupra 
personajelor.

Pana si identitatea Wandei de Scarlet Witch a trebuit 
sa fie omisa tot din pricina drepturilor de autor, motiv 
pentru care, scenarista Jac Schaeffer introduce pentru 
prima data conceptul de Scarlet Witch pe ecran intr-un 
mod satisfacator.

De altfel, Schaeffer reuseste sa detalieze si o parte 
din trecutul Wandei si sa-i transpuna traumele, cat si 
amintirile legate de emisiunile ei preferate din copilarie 
in noua realitate din Westview â€“ actrita Elizabeth Olsen 
reusind sa dea viata personajului intr-un mod mai intim 
decat pana acum.

Vision este si el prezent in serial, intr-o forma sau alta. 
Neavand amintirile evenimentelor de pana acum, ii este 
usor sa se adapteze noii vieti “impuse” de Wanda.

Paul Bettany, interpretul personajului s-a alaturat 
universului cinematografic Marvel inca de pe vremea 
primei productii, Iron Man, la insistenta lui Jon Favreau, 
cu care mai lucrase la un alt film. Favreau avea nevoie de 
un actor cu o voce plictisitoare de robot pentru rolul lui 
Jarvis, computerul asistent al lui Tony Stark. In Avengers: 
Age of Ultron, personajul lui Jarvis devine Vision, 
avand cu el una din cele 5 pietre ale infinitului care ii da 
constiinta. De atunci conexiunea Wandei cu Vision e pe 
cale sa inceapa, iar pe parcursul a mai multor productii 
ajungem la drama din prezentul universului: Vision nu 
mai exista, iar Wanda cauta alinare pentru durerea lasata 
de acel gol.

Pe langa cei doi, serialul reuneste personaje secundare 
precum Darcy din Thor, Jimmy Woo din Ant-Man si 
Monica Rambaeu, fiica Mariei Rambeau din Captain 
Marvel.

CONCLUZII

WandaVision reuseste sa aduca universul cinematografic 
Marvel pe micile ecrane cu succes. Pastrand si continuand 
povestea din filmele mari cu buget, serialul reuseste sa 
dezvolte personajele pe care nu s-au axat atat de mult in 
filmele principale, pregatindu-le pentru ceea ce va urma 
mai tarziu in cinema. Wanda, devenind un personaj 
important pentru povestea care va fi continuata in Doctor 
Strange and the Multiverse of Madness.
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CELE MAI IMPORTANTE TENDINTE DIN MODA PENTRU SEZONUL TOAMNA IARNA 2021 2022 

SUNT CARACTERIZATE DE ABORDARI NOI SI REALISTE DIN PARTEA DESIGNERILOR. CHIAR DACA 

SPECTACOLELE AU FOST FARA PUBLIC, PREZENTARILE AU FOST FACUTE SI PRIN INTERMEDIUL 

UNOR FILMULETE SCURTE, REALITATEA AUGMENTATA FIIND CEA CARE A DOMINAT SAPTAMANILE 

MODEI PENTRU ACEASTA PERIOADA. PIESE VESTIMENTARE PURTABILE, POTRIVITE FIECAREI SILUETE 

SI ADAPTATE PROPRIULUI STIL, CARE NE FAC SA VISAM; MAJORITATEA COLECTIILOR AU FOST 

DOMINATE DE OPTIMISMUL CARE NE ALIMENTEAZA PANA CAND TOTUL REINTRA IN NORMALUL 

CUNOSCUT DE MAJORITATEA.

MODATENDINTE

TOAMNA IARNA
SEZONUL

2021 2022



41  www.famost.ro | iunie 2021

IMBRACAMINTEA SPORT

Una din cele mai importante 
tendinte moda 2021 2022 
pentru sezonul toamna-iarna este 
imbracamintea sportiva, ce are la 
baza confortul. Haine matlasate, 
parka, puffere, avand un aer urban, 
pentru o protectie eleganta si 
comoda.

PIELEA

Pielea trebuia sa fie 
prezenta in colectiile 

sezonului rece 2021 2022, 
fiind vazuta in diverse 
ipostaze, de la un aer 

burghez, la influente punk 
rock, influente ale anilor 

`70, pana la tinute normale, 
majoritatea negre sau 

albastru navy.
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MODA

TRICOTAJELE

Prezenta tricotajelor printre 
cele mai importante tendinte 

moda 2021 2022 este una 
obligatorie si necesara, date 
fiind caldura si comoditatea 
oferite. Iar rochiile tricotate 

decupate sau aratand putina 
transparenta, nu fac altceva 

decat sa duca tricotajele la un 
alt nivel.

BLANA ARTIFICIALA

Constientizarea vizavi de 
mediul inconjurator si protectia 
animalelor, au determinat multe 
case de moda sa prezinte piese 
vestimentare din blana artificiala. 
Confortabile, calduroase si 
spectaculoase, toate acestea 
formeaza una dintre cele mai 
responsabile tendinte moda 
2021 2022.
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PETICELE

Pentru cei care vor sa 
iasa in evidenta sau 

sa fie altfel, cele mai 
importante tendinte 

moda 2021 2022 aduc 
in prim plan  - peticele, 

formele geometrice, 
colorate, amestecate 

sau potrivite, tesaturi 
cu tesaturi sau tesaturi 

cu piele, totul pentru un 
LOOK unic si vesel.

ANII `60

Inspiratiile vintage nu 
puteau lipsi de pe scena 
celor mai importante 
tendinte moda 2021 2022 
sezonul toamna iarna, astfel 
ca anii `60 sunt prezenti 
intr-o maniera moderna, cu 
variatii monocrome si note 
sexi, atat prin intermediul 
croiului dar si al accesoriilor.
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MODA

PLIURILE

Avand o destinatie 
preponderenta mediului 
office, pliurile se afla 
pe podiumul celor mai 
importante tendinte de 
moda 2021-2022, poate 
din nerabdarea majoritatii 
de a ne intoarce la locurile 
de munca; iar fustele cu 
pliuri au fost vazute in 
multe din colectiile acestui 
sezon.

DISTRACTIE

Avem nevoie si de 
distractie dupa o 

perioada lunga de 
stat la domiciliu, 

astfel ca, una din 
cele mai importante 

tendinte moda 2021 
2022 celebreaza 

distractia cu 
ajutorul paietelor, 
pietrelor, penelor, 

toate stralucind 
si anuntand 

reintoarcerea la 
normalitate.
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VIITORUL PE MARTE

Inspirati de evolutia si 
poate obsesia de a locui 
pe Marte, alaturi de 
evolutia pozitiva in aceasta 
directie, multi designeri 
au abordat aceasta tema 
in anumite creatii pentru 
sezonul rece 2021 2022, 
fie prin intermediul pieselor 
vestimentare si/ sau a 
nuantelor metalice.

ARGINTIUL

Majoritatea colectiilor 
prezentate sunt 

dominate de un aer 
festiv, rochiile de seara 
fiind in centrul atentiei 

multor colectii. Argintiul 
se plaseaza printre cele 

mai importante tendinte 
moda 2021 2022, astfel 

ca, daca iti doresti 
putere si stralucire, stii 

ce sa porti!
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MODA

MIRELA DIACONU

cu ANDREEA NEBUNU
despre moda

Buna, Mirela si bine ai venit in paginile revistei Famost. Spune-ne pentru inceput, cateva lucruri despre tine: ce 
pregatire ai, studii, cum ti-ai inceput cariera.

Buna, iti multumesc pentru invitatie. 🙂
Cariera mea ca fashion designer a inceput dupa ce am absolvit cursurile de moda ale NABA (Nuova Accademia di 

Belle Arti) si am facut un master in Accessories Design lA Domus AcADemy, ambele in Milano. In 2007 am inaugurat 
studioul de creatie in Bucuresti, locul unde m-am definit ca designer si unde sunt expuse o parte din creatiile mele.
Cand ai realizat ca vrei sa intri si sa activezi in industria modei? Ce te-a impulsionat?

Mi-am descoperit pasiunea pentru designul vestimentar la liceul De Arte PlAstice “Nicolae Tonitza”,  mergand, 
ulterior, pe aceasta cale. La Milano am reusit sa lucrez in paralel cu studiile  pentru unele case de moda de acolo, 
ceea ce m-a ajutat foarte mult in formarea mea ca profesionist, iar faptul ca am reusit sa creez ulterior un brand 
propriu, ma bucura enorm.
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Ce inseamna moda pentru tine?
Pentru mine moda inseamna perceperea instinctiva a ceea ce este corect si adecvat pentru un anumit 

moment. Un bun designer are un fler deosebit in combinarea materialelor si a culorilor, in construirea 
formelor, cat si in imbinarea modei cu functionalul (moda, fara sa tina cont de functionalitate, devine 
ridicola; functionalitatea fara moda este o oportunitate irosita).
Care a fost primul articol creat si de ce l-ai creat? Ce te-a inspirat?

Prima piesa a fost o rochie verde de matase pe care am creat-o pentru o prietena. M-am gandit in 
primul rand la un model care sa o puna in valoare si care sa ii exprime personalitatea, apoi am ales 
culoarea, materialul si accesoriile.

Un bun designer are 
un fler deosebit in 

combinarea materialelor 
si a culorilor, in 

construirea formelor, 
cat si in imbinarea 

modei cu functionalul
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MODA

Cine se ocupa de conceptul 
colectiilor?

Eu 😅. Eu aleg tema colectiei 
(tinand cont si de tendintele 
momentului), apoi dezvolt 
conceptul; aleg culorile si tesaturile, 
desenez modelele si urmaresc 
tot procesul tehnologic pana la 
crearea prototipurilor. Consider ca 
un designer trebuie, in primul rand, 
sa puna pasiune in ceea ce face si 
sa faca lucrurile in modul cel mai 
onest si personal. In felul acesta, 
rezultatul este autentic, iar lumea 
apreciaza lucrurile adevarate, 
sincere.
Ce mesaj transmiti prin colectiile 
tale?

Creatiile mele se adreseaza unei 
femei care este constienta atat 
de atuurile sale fizice, cat si de 
defecte, dar care stie cum sa se 
puna in valoare. O femeie care este 
creativa si curajoasa in combinatii, 
fara sa fie prea studiata.

Creatiile mele se 
adreseaza unei 
femei care este 

constienta atat de 
atuurile sale fizice, 

cat si de defecte, 
dar care stie cum 

sa se puna in 
valoare. 
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Cum arata ultima colectie?
Colectia SS2021 spune 

povestea femeii independente 
prin liniile indraznete si taieturile 
impresionante, ce se imbina 
armonios intr-un mix efervescent 
de elemente inedite si texturi 
diafane. Este dedicata femeii stilate, 
sofisticate si  aventuroase, femela 
alpha a oraselor cosmopolite, 
echivalentul unei sirene urbane.  
Care este cea mai frumoasa 
experienta de cand lucrezi in 
aceasta industrie?

Pentru mine cele mai frumoase 
experiente si totodata cele mai 
mari satisfactii sunt atunci cand 
vad femei purtand creatiile MD. 
Pandemia a schimbat piata de 
fashion din Romania. Cum ai 
trecut peste acest impediment?

In ultimul an, pentru a ma adapta 
pietei si cerintelor, am mizat foarte 
mult pe vanzarile online. Totodata, 
am schimbat si linia colectiilor, 
axandu-ma mai mult pe daywear si 
mai putin pe eveningwear.
Unde te putem gasi pe tine si 
brandul tau si de unde putem 
achizitiona creatiile tale?

Creatiile MD le puteti gasi pe 
site-ul www.mireladiaconu.com 
si in Showroomul din strada Av. 
Petre Cretu.

este dedicata femeii 
stilate, sofisticate 
si  aventuroase, 

femela alpha 
a oraselor 

cosmopolite, 
echivalentul unei 

sirene urbane.

COLECTIA SS2021
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MODA
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vara 2021
sugestii 
VESTIMENTARE

1 Pe langa mult asteptatele sandalute care iti lasa picioarele sa 
respire si iti ofera LOOK ul delicat de vara, ai putea opta si 

pe o pereche de balerini fara toc. Draguti si preferabili in culori 
optimiste, ei pot fi alegerea preferata cand vrei sa te simti comoda 
si cand ai de mers mai mult pe jos. Bonus: esti in tendinte!

2 Inca nu e momentul, dar ar trebui incet incet sa spunem 
“la revedere” pantalonilor de trening si sa reintroducem in 

purtatul zilnic pantalonii obisnuiti. Pentru ca temperaturile sunt 
ridicate, sunt indicate materialele moi, croiala lejera care ne ofera 
libertate si daca sunt si usor evazati ca sa fim in tendinte, e si 
mai bine!

3 Cu toate ca temperaturile sunt ridicate, un blazer avand un 
LOOK modern, luminos, cu un croi care sa te avantajeze din 

punct de vedere fizic este perfect! Este articolul vestimentar 
ideal pentru un LOOK de toata ziua, care te apropie cel mai mult 
de zona office si iti da si o nota distincta in multime.

4 Mini vestele sunt perfecte pentru inlocuirea hanoracelor, 
ideale mai ales in diminetile sau serile racoroase. Si le poti 

imbraca peste o camasa sau un tricou sau de ce nu, sub un 
blazer, in functie de  LOOK-ul pe care ti-l construiesti sau de 
necesitatea tinutei.

5 Bluzitele din materiale usoare si racoroase sunt mereu un 
mare castig al zilelor calduroase. Si poti alege o bluza alba 

daca iti doresti un LOOK office sau solemn, sau poti merge pe 
variante florale pentru a marca feminitatea si frumusetea verii; 
bluzele printate animalic sunt iarasi un castig daca ai cu ce sa 
la asortezi. Iar daca vrei sa fii in trend, manecile umflate, umerii 
largi sunt o necesitate.

6 Nimic nu poate inlocui o fusta frumoasa, usoara, cu un aspect 
diafan! Fie ca mergi pe o varianta printata, multe multe 

volane din tule, o astfel de fusta de vara trebuie sa se regaseasca 
neaparat in dulapul tau!

7 Daca te-ai plictisit de accesoriile zilnice care, cu toata 
frumusetea si eleganta lor iti ofera un LOOK usor rigid, poti 

incerca ceva mai jucaus, de sezon. Cercei, bratari, lantisoare, 
avand culori luminoase, vesele, cu flori, animalute, fructe, orice 
accesoriu vesel este mai mult decat binevenit.
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MODA

CUM PURTAM PIESELE DIN DENIM INTR-UN MOD CREATIV, 
IN ACEASTA VARA?

Dupa cum stiti,  prezentarile 
de moda sunt cele care traseaza 
directia stilistica, iar variantele 
vestimentare sunt  inedite si in 

acest sezon. Denimul joaca un rol 
principal, privind trend-urile din 

acest an.

Recomandarea mea pentru voi 
este sa alegeti piese din denim, in 

functie de context, profesia voastra 
si stilul vostru personal.

Moda si trend-urile joaca un rol 
important in construirea stilului 

vestimentar, asa ca punctam 
aici cateva combinatii  privind 

unul din trend-urile anului 2021, 
denimul, pe care puteti sa le 
incercati in aceasta vara . . .

FUSTA DIN DENIM 
In aceasta vara, putem alege 
fusta din denim si un tricou 

alb sau o camasa din in, pentru 
o iesire la terasa.

Foto: PINTEREST

1

DETALII de STIL
cu

ANDREEA POPESCU
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See you next time, ANDREEA

JACHETA DIN DENIM & PANTALONII ALBI
Pantalonii albi sunt un element cheie atunci cand te gandesti la 
vara, iar daca ii integrezi intr-o tinuta unde avem si o jacheta 
din denim, atunci vorbim de o tinuta lejera si stylish de vara.

      BLUZA CU DUNGI &
PIESE VESTIMENTARE DIN DENIM

Puteti opta pentru  aceasta combinatie, 
denim si  bluze cu dungi, in weekend cand 

va ganditi sa alegeti o tinuta casual. 

BERMUDELE DIN DENIM
& PIESE VESTIMENTARE ALBE
Daca sunteti o persoana cu un stil 

creativ, atunci in aceasta vara puteti 
opta pentru o varianta de bermude 

din denim. 

JACHETA DIN DENIM & ROCHIA ALBA
Daca nu aveti in garderoba o jacheta din denim, va recomand 

sa va luati una; este un element cheie in acest sezon.

2 4

5

3
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Se intampla ca relatia dintre doi oameni sa se sfarseasca. Poate unul 
din voi a gresit sau pur si simplu nu mai aveti sentimente, sau poate 
ai realizat ca nu e omul “tau”. Multi considera ca ii este mult mai 

usor persoanei cate paraseste, dar cand faci asta dupa propria alegere, 
durerea e la fel de mare. Eu, in viata am fost pusa in ambele situatii, asa 
ca vorbesc din experienta.

IMPORTANT! Sunt cazuri in care trebuie sa pleci 100%! Nu ai de ce sa 
fii cu un om cate iti provoaca durere si lacrimi. Si tine minte, barbatul tau 
“IDEAL” exista! Ai rabdare, alege si nu te multumi cu putin! Cel mai bine 
este sa infrunti orice situatie neplacuta.

A venit timpul sa 
pleci 😟...
CUM SA TE 
IMBRACI
ATUNCI CAND 
VREI
SA TE DESPARTI
DE IUBITUL TAU?

Oricare ar fi motivul, tinuta ta conteaza cu adevarat! Gandeste-te: ce vrei 
sa transmiti in acest moment dureros? Ca nu esti o victima si ca esti o 
femeie puternica, determinata sa ia o hotarare foarte importanta.

Daca iubitul tau
s-a purtat urat cu tine?

 
Arata-i ce a pierdut si scoate in 
evidenta formele cu care te-a 

inzestrat natura!
CA SA APRECIEZE CE A AVUT!

1TINUTA TREBUIE SA REDEA PUTERE
si SA FIE POTRIVITA MOMENTULUI/ SITUATIEI ...



T U ,  I D E A L A !  c u  M I R E L A  N O VA K
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Daca tu alegi sa pui capat 
relatiei si el este un barbat 

care s-a comportat frumos cu 
tine, doar ca tu ai realizat ca 

nu este barbatul “tau”? 

Alege o tinuta simpla, sobra 
care sa transmita mesajul ca 
iei in serios aceasta decizie si 
ca esti constienta ca o relatie 

superba e pe cale de a lua 
sfarsit.

Alege culori inchise sau spre 
exemplu un gri metalic. Poti 

opta pentru o rochie de zi cu o 
croiala simpla.

IN ACEST CAZ, NU E BINE 
SA PORTI NICI UNA DINTRE 

BIJUTERIILE PRIMITE DE 
LA EL!

Pentru ca,  VA IUBESC 💕

Daca barbatul te-a inselat? 

Imbraca-te cu rochia lui 
preferata si poarta toate 

bijuteriile primite de la el si 
permite-ti sa arunci toate 
sentimentele de furie si 

frustrare catre el 😂

COAFURA & 
MACHIAJUL

Parul strans in coada. 
Nu exagera cu machiajul! 

Doar asa vei arata 
sinceritatea ta si 

hotararea ta de a nu da 
inapoi.



 “ADOR FRAZA: 

O femeie naiva incearca 

sa reeduce un barbat, 

o femeie desteapta 

incearca sa i l  invete, si 

doar o femeie inteleapta 

i l  lasa in pace. Asa 

ca, ACTIONEAZA CU 

INTELEPCIUNE!
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O palarie stilata 
adecvata rochiei florale 
este un pas important 
pentru a-i da un plus 
stilului tau, asta pe 
langa protectia solara 
oferita! Cu toate 
acestea, factorul 
de protectie solara 
este un “must be” in 
zilele calduroase!

O rochie florala 
cu decolteu in V 
va functiona foarte 
bine in cazul celor 
cu un piept generos, 
manecile usoare si 
largi completand 
de minune intreg 
LOOK-ul. Daca iti 

doresti un alt LOOK, unul 
care sa iti scoata in evidenta 
formele, o curea este mai mult 
decat ideala.

Ochelarii de soare ar trebui 
sa fie nelipsiti dintr-un astfel 
de LOOK, dar alege-i in asa fel 
incat sa nu aiba ceva scris pe ei 
sau sa nu fie medicali, pentru 
a putea fi purtati in mai multe 
situatii.

Cand porti o rochie cu 
multe culori indraznete, alege-
ti accesoriile in aceleasi culori 
regasite in tesatura, pentru un 
LOOK perfect.

Daca vrei sa-i adaugi LOOK-
ului tau mai mult farmec, iar 
tu esti o fire indrazneata, poti 
purta un turban, un articol 

vestimentar chic si atemporal!

Croiul de clepsidra cu 
maneci evazate al unei rochii 
florale este ideal pentru femeile 
care au corpul in forma de 
para, oferindu-le o silueta 
magulitoare.

O banda pentru cap te va 
ajuta sa tii parul in control, iar 
modalitatile de aranjare pot fi 
din cele mai diverse, de la coc 
jos, pana la coada de cal sau 
lasat liber in afara.

Manecile in forma de clopot 
ofera un echilibru bratelor, 
oferindu-i purtatoarei o silueta 
delicata; iar daca manecile sunt 
mai scurte (pana la incheieturi), 
vei putea face orice cu mainile 
fara a fi incurcata.

florale
VERSATILE
rochii

UNUL DINTRE CELE MAI ASTEPTATE ANOTIMPURI, VARA, NE OFERA 
POSIBILITATEA SA PURTAM PIESE VESTIMENTARE USOARE, AERISITE, 
ROCHIILE FLORALE FIIND PRINTRE CELE MAI FRUMOASE SI DORITE. 
CUM LE PURTAM? CU CE LE ASORTAM?
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sapca de baseball
si revenirea ei

Nike

In cazul multor persoane, aranjarea parului si ingrijirea lui in timpul pandemiei a fost o 
sarcina ori dificila, ori comoda, ori o combinatie dintre cele doua. Indiferent de  atentia 
acordata parului, comoditatea si stilul lejer de a ne imbraca a fost cel care a dat tonul 

pieselor vestimentare achizitionate, influentand designerii intr-o mare masura atat din 
punct de vedere al tendintelor, dar si al efortului de a-si schimba politica si filosofia creativa.

Sapca de baseball are momentul ei, revenind intr-un mod cum poate nu a mai facut-o 
niciodata, intrand atat din stilul normal de strada pana la completarea unor tinute office 
sau chiar spre lux. Si in sprijinul acestei afirmatii, pe langa prezentarile caselor de moda, vin 
si cifrele siteurilor de cumparaturi, unde vanzarile acestui accesoriu aproape s-au dublat. 
Un alt lucru interesant este acela ca, pe langa traditionalii vanzatori ai sepcii de baseball ca 
Nike, au intrat si jucatori mai noi, Prada, CeliNe, BaleNCiaga, guCCi, fiind doar cateva nume 
importante. Daca mai adaugam si faptul ca anumite vedete (Irina Shayk, Rihann, Victoria 
Beckam) au popularizat si ele sapca de baseball, putem spune ca acest accesoriu 
si-a intrat deplin in drepturi si trebuie sa fie un 
“must be” al garderobei actuale.

Si pana la urma, pozitia acestui accesoriu 
la momentul actual este unul cat de poate 
de normal, fiind o continuare normala a 
hanoracelor, jambierelor, tot ce inseamna 
imbracamintea comoda de acasa, purtabila 
oriunde.

Mai mult decat atat, daca e sa ne gandim putin 
in trecut, Printesa Diana a popularizat si ea destul 
de multa sapca de baseball, purtand-o cu jachete 
croite pe corp si blugi in cizme de cowboy. Asa ca, 
daca iti doresti un LOOK avand o nota business 
casual cu efort zero, acest accesoriu este ceea ce ai 
nevoie! In plus, chiar si daca nu mai purtam masca, 
dar vrei ca prezenta ta sa fie una incognito, sapca de 
baseball e aici pentru tine!

Celine
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ROCHIA DE MIREASA IN VIZIUNEA FONDATOAREI BRANDULUI ARYANNA KAREN

TOTUL 
despre 
MODA cu 
DANIELA 
SALA

Ana Maria Lungu
este un designer de moda din 
Romania specializat in creatia 
rochiilor de mireasa.

In 2014, fondeaza brandul 
ARYANNA KAREN, punand suflet 
si maiestrie in conceperea fiecarei 
rochii in parte. Principala sursa 
de inspiratie a rochiilor Aryanna 
Karen este insasi frumusetea si 
personalitatea viitoarelor mirese.

Designerul Ana Maria Lungu creeaza 
fiecare rochie avand convingerea ca 
fiecare femeie merita sa fie printesa 
in ziua nuntii ei.  Pana in prezent, 
brandul Aryanna Karen a imbracat 
mii de mirese din tara si de peste 
hotare, contribuind la realizarea 
celui mai frumos vis!

Rochiile Aryanna Karen 
se evidentiaza prin volumul 
impresionant, trenele maiestuoase 
si prin aplicatiile manuale, care 
transforma orice femeie intr-o 
printesa desprinsa parca din paginile 
cartilor cu povesti.

interviu



59  www.famost.ro | iunie 2021

ROCHIA DE MIREASA IN VIZIUNEA FONDATOAREI BRANDULUI ARYANNA KAREN

Cum a aparut brandul tau?

Inca din copilarie am avut o atractie 
puternica pentru rochii. Nu era 
saptamana in care sa nu organizez cu 
prietenele mele prezentari de moda, in 
cadrul carora eu le stilizam tinutele, iar 
ele defilau ca niste veritabile modele.

Pandeam momentul in care mama mea 
pleca de acasa pentru a proba iar si iar, 
rochia de mireasa.

La capatul fiecarui caiet de scoala 
existau desene cu diferite idei de rochii 
pentru printese. Toate acestea m-au 
condus, incetul cu incetul catre realizarea 
de mai tarziu, din anii tineretii, ca 
menirea mea de om este aceea de a 
transforma in realitate visurile mireselor, 
de a creea printese in carne si oase.

Aryanna Karen a aparut intr-un 
moment in care am avut curajul si sansa 
de a porni brandul la care dintotdeauna 
visasem, acea marca de rochii de mireasa 
cu suflet si cu un strop de magie.
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Aryanna Karen inseamna
rochii de poveste, magie, rochii cu suflet

Carui public te adresezi?

Mireasa Aryanna Karen este de obicei 
femeia tanara, aflata la varsta marii 
iubiri si a marilor sperante, a increderii 
ca exista povesti cu final fericit.

Rochiile noastre sunt alese de femei care 
pastreaza inca niste idealuri romantice la 
care aspira, si intru implinirea carora noi 
existam ca si brand.

Ce te inspira pentru realizarea rochiilor?

Atunci cand concep o colectie, pornesc 
intotdeauna de la analiza a ceea ce s-a 
intamplat cu brandul nostru in sezonul 
trecut. Ce fel de siluete au avut miresele 
noastre, care au fost nevoile lor, pentru 
ce rochii au optat. Din aceasta analiza, 
reiese de obicei o ecuatie de colectie 
pe marginea careia rafinez anumite 
idei care ma preocupa la momentul 
respectiv. De obicei, ma intorc la istoria 
artei si indeosebi la istoria costumului 
si extrag de acolo anumite elemente 
care ma inspira: volumul fustelor, forma 
manecilor, preferinta pentru o anume 
tesatura, etc
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Mireasa perfecta este acea mireasa care are curajul de 
a-si indeplini visul si de a purta exact ceea ce o defineste 

cel mai bine ca persoana

Ce le recomanzi femeilor cand pornesc 
in cautarea rochiei de mireasa?

Recomandarea mea este sa faca in 
primul rand un exercitiu de introspectie 
si sa descopere ce anume le caracterizeaza 
ca stil,  ce le-ar face fericite, si nu in 
ultimul rand, care a fost idealul lor de 
mireasa inca din copilarie. Ziua nuntii 
este o ocazie unica de a imbraca o rochie 
speciala, si atunci este important sa 
fructificam aceasta sansa la maximum.

Ce materiale folosesti?

Tesaturile noastre sunt alese in asa 
fel incat mireasa sa arate impecabil 
de cand se imbraca si pana a doua zi 
de dimineata, cand nunta se termina. 
Optam intotdeauna pentru baze care 
isi mentin aceasta calitate pe toata 
perioada evenimentului: satin duchesse, 
tulle cu matase, tafta mikado sau dantela 
chantilly. Ceea ce caracterizeaza insa 
rochiile Aryanna Karen este atentia 
pentru detaliu,  toate aplicatiile din 
cristale si perle sunt cusute manual cu 
ata translucida, astfel incat fiecare dintre 
rochiile noastre sa se arate asemenea unei 
bijuterii.

Care rochie este cea mai recomandata 
pentru moda actuala?

Aryanna Karen inseamna rochii 
de poveste, magie, rochii cu suflet, 
intotdeauna in colectiile noastre se vor 
regasi rochiile ample, cu trene lungi si 
materiale pretioase. Credem cu tarie ca 
in ziua nuntii sale, o femeie trebuie sa isi 
indeplineasca acel ideal la care ea aspira 
inca din copilarie. Fiecare rochie din 
colectiile noastre isi propune sa ilustreze 
un astfel de ideal, si atunci, putem spune 
ca nu este cazul sa tinem cont de anumite 
tendinte in alegerea rochiei, ci mai 
degraba de propriile aspiratii.

Cum arata mireasa perfecta in viziunea 
ta?

Mireasa perfecta este acea mireasa 
care are curajul de a-si indeplini visul si 
de a purta exact ceea ce o defineste cel 
mai bine ca persoana, fara a tine cont 
de  sfaturi venite de la diferite persoane, 
ci ghidandu-se exclusiv dupa propria 
intuitie. Mireasa perfecta este mireasa 
care reuseste sa fie ea insasi, sa isi 
manifeste pe deplin autenticitatea.
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PART of US
STYLE

as a

My experience alone shows that 
63%-67% of my (female) clients are 
not happy with the style of their 
men.

In this article, I just want to 
help you see some very common 
and typical things differently.

We have 2 main categories of 
men: achievers and innovators. 
They are faced with different style 
issues.

ACHIEVERS are those who are 
motivated, determined to achieve 
their goals, earn more money, and 
is constantly planning a better 
future for your family, he is an 
excellent manager.

If you can describe your man as 
an “achiever” then you probably 
can accuse him of conservatism 
and of the fact that his wardrobe 
is not modern and even boring - 
most of the items are basic and 
practical.

Your man can wear sandals with 
socks not because they think it is 
fashionable, but because it is too 
hot and sandals chafe.

And INNOVATORS are those 
who see connections where others 
do not.

They invent new businesses or 
new approaches and they live in 
the world of ideas (in their heads). 
Geniuses.

They are accused of being sloppy 
and careless when it comes to dress 
code - stretched T-shirts, loose 
sportswear, and less often, multi-
layered asymmetric clothing. 

And if your man prefers to wear 
the same clothes most of the time- 
he is kind of “Innovators” .

DO YOU KNOW
how many women are 

unsatisfied with

THE STYLE of their 
men?

photos : PINTEREST

words : OLGA SHEVTSOVA
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To be fair, women with these 
character traits have the same 
vision of style.

It is their vision of style and 
wardrobe. VISION, not a lack of 
it. Right?

Your man has a style. Don’t try 
to change or replace it but observe 
his natural character and help 
to cultivate his vision of style 
instead. Why? Well, you probably 
donâ€™t like when someone 
comes (even your mom or a friend) 
and starts telling you to change 
your dress or your shoes. It would 
mean that they want to change 
you through your style. The same 
happens when you try dressing 
your men like a Hugo Boss or Etro 
model - he doesn’t feel safe.

RESPECT
his style and help him 
develop it gently and

WITH LOVE!

I SUGGEST LOOKING AT 
THE ISSUE LIKE THIS:

STYLE is like a part of the body, 
like an arm or a leg. Style is a 
natural manifestation of a person’s 
character.

Think about it, how can you 
love someone and at the same time 
think,

“It would be good to replace this 
left hand with the right one and 
have two right hands instead”?

When a person puts on 
something that is not typical 
for their style, they feel physical 
discomfort. His mind and body 
reject these shapes, lines, textures, 
and fabrics. On a verbal level, it 
sounds like “This is not mine. 
It’s not me”. On a physical level, 
people may pull back from their 
clothes in a fitting room, as if they 
were trapped and pricked, even if 
the clothes are loose.

IT’S IMPOSSIBLE TO 
CHANGE A PERSON’S STYLE!

But it can be harmonized. You 
can adjust lengths, fit, colors 
within the style, and voila! Just 
remember, the basic patterns 
should remain the same: the 
degree of fit, colors, relevance 
or timeless style, quality, fabric 
textures, cut lines.

Therefore, my dear readers, 
try to accept people as they are, 
holistically, because what makes 
them so attractive - intelligence, 
character, achievements, the 
vision of the world, philosophy -   
gives a rise to style, which you can 
help them harmonize. But don’t 
try to change it. Never change - 
improve or rediscover.
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2021 
Oscars Best 
Dressed 
Men
Text : Alin Temeliescu | Foto : Getty Images

Dupa un an de premiere 
cinematografice si premii 
acordate pe Zoom, covorul 

rosu a revenit in forta pentru cea de-a 
93-a editie a premiilor Oscar. Chiar 
daca la restul premiilor ale sezonului 
celebritatile au avut curajul de a trece 
cu vederea strictetea codului vestimentar 
- organizatorii Oscarului au trimis 
invitatilor cativa parametri clari pentru 
dress code-ul serii: “Formalul este 
complet cool daca se merge in aceasta 
zona, dar nu si cea casual” Pe scurt, a 
revenit glamourul de moda veche. Iata 
barbatii care au impresionat prin alegerile 
vestimentare!

DANIEL KALUUYA, 
nominalizat la Best Supporting 

Actor pentru rolul sau din “Judas 
and the Black Messiah”, a obtinut 
o armonie frumoasa intre formal 
si lejer intr-un costum negru, la 
doua randuri de nasturi, minimalist 
de la Bottega Veneta purtat cu 
un top negru, pe gat. In timp ce 
majoritatea opteaza pentru o tinuta 
monocromatica, negrul din cap 
pana in picioare poate fi putin plat 
si previzibil la unii. Acest LOOK ar 
fi fost chiar mai bun cu un strat gri 
carbune dedesubt, dar colierul cu 
diamante Cartier de la Kaluuya si 
ceasul Santos adauga ceva mai multa 
stralucire.

Oscarul nu a fost singurul 
barbat de aur in seara 

evenimentului. Nominalizat 
pentru Best Supporting Actor, 
LESLIE ODOM JR. a optat 
pentru opulenta, alegand un 
costum la doua randuri aurit de 
la Brioni si un inel Panthere 
de Cartier. Cu siguranta tinuta 
nu este una pentru cei slabi de 
inger, dar este de admirat atentia 
lui Odom Jr. fata de glamour - 
tesatura de matase a costumului 
este galvanizata cu aur pur de 24 
de karate, folosind tehnologia 
utilizata doar de o singura casa 
inainte de Brioni: Vaticanul.
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Actorul din “Minari” 
STEVEN YEUN, a 

preluat din asocierile Old 
Hollywood de seara si s-a jucat 
cu proportiile lor din ce in ce 
mai putin. Fiind nominalizat 
pentru Best Actor in a Leading 
Role, a ales pentru aceasta ocazie 
un costum la un singur rand de 
nasturi, cu revere ascutite de la 
Gucci, alaturi de camasa alba, 
vesta la doua randuri de nasturi 
si papionul amplu. Refacerea 
subtila a unei formule vechi este 
cel mai bun mod de a anima o 
tinuta si a arata elegant.

Este posibil ca LAKEITH STANFIELD sa nu fi ales un 
tux traditional, dar este de apreciat acest fashiony riff pe 

forma clasica. Salopetele ar speria pe majoritatea barbatilor, dar 
starul din “Judas and the Black Messiah” indrazneste sa poarte 
una personalizata de la Saint Laurent (derivat dintr-un model 
creat initial pentru linia de imbracaminte adresata femeilor). 
Croiala lejera, gulerul cu rever si ochelarii cu lentile galbene 
ofera intregului LOOK, aerul groovy al anilor 70.

Unul dintre cei mai bine imbracati barbati de la 
Oscar a fost de fapt un baietel: ALAN KIM, 

micul actor din filmul “Minari”, care a sarbatorit cei 9 
ani chiar inainte de ceremonia din acest an. A purtat 
un LOOK personalizat de la Thom Browne pe covorul 
rosu, jucandu-se cu farmecul uniformelor scolare 
britanice - pantaloni scurti cu o jacheta ale caror reveruri 
erau impodobite cu panglica gripsata. Pur si simplu 
fermecator.
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Daca la Premiile 
BAFTA 2021, 

RIZ AHMED a dovedit 
ca negrul si albastrul 
pot (si ar trebui) sa 
fie asortate, in marea 
seara a Oscarurilor, a 
aratat ca simplul negru 
inca poate fi actual si 
inovator. LOOK-ul 
sau cu puloverul pe gat 
de la Prada a fost un 
twist extrem de elegant, 
amintind de anii 60 al 
Londrei sale natale.

Intorcandu-se din Sydney, Australia, 
SACHA BARON COHEN a purtat 

unul dintre cele mai gandite tinute ale serii: 
un sacou maro-ciocolatiu cu revere ascutite 
asortat cu un papion in aceeasi nuanta, 
pantaloni crem si mocasini din catifea, toate 
de la Ralph Lauren Purple Label. Maro-ul 
nu este o nuanta prea des vazuta pe covorul 
rosu sau la evenimentele de seara in general, 
dar Cohen sustine ca este la fel de elegant ca 
traditionalul negru sau bleumarin.

Ce modalitate mai buna de 
a saluta oamenii pe care 

nu i-ai mai vazut de ceva vreme 
decat printr-o tinuta pe care nu 
o vor uita niciodata? COLMAN 
DOMINGO, unul dintre actorii 
din “Ma Rainey`s Black Bottom”, 
a imbracat un LOOK destul de 
puternic personalizat cu insertii de 
paiete de la Versace intr-o nuanta 
incandescenta de roz. Costumul 
este o alegere indrazneata si este 
realizat cu maiestrie - iar culoarea 
si textura sa sunt reprezentative 
pentru optimismul pe care multi 
oameni il simt acum ca lumea 
incepe sa se redeschida din nou.
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yellow
P E R S P E C T I V E S

model si text - Alin Temeliescu
foto - Famost
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Odata cu debutul zilelor calde, in prim-planul 
tendintelor modei se afla nuantele cat mai 

deschise. Acest lucru a fost sugerat de LOOK-
urile retro propuse de majoritatea designerilor 
in colectiile pentru sezonul primavara - vara. 
Stralucitor si optimist, galbenul este cea mai vesela 
si luminoasa culoare din spectru. Drept urmare, 
avantajul unei salopete galbene este ca poate 
inlocui cu succes clasicul costum cu pantaloni la 
un eveniment mai putin formal. Dupa cum stii, 
salopetele sunt prezentate in diferite stiluri, de la 
cele din denim, cu maneci sau cu bretele pana la 
cele cu imprimeuri. Negru, bej, alb, maro, si gri se 
asorteaza impecabil cu galben. De fapt, neutrele 
reci sau calde cumintesc luminozitatea galbenului, 
iar acesta la randul lui, le inveseleste. Indiferent 
de culoarea parului sau a pielii, exista un galben 
pentru oricine! Adauga si tu culoare aparitiilor tale 
cu un outfit parca rupt din soare! Este greu sa uiti 
culoarea galben!

Tschuss!
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Outfit 
T-shirt : Reserved
Jumpsuit : Handmade
Shoes : ASOS



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

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

REVISTA FAMOST

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

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


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

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

https://famost.ro
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MIREASA

TENULUI &INGRIJIREA 

deMACHIAJUL
Machiaj&TexT : Mihaela Alexandru | aranjaT par : Alice Beauty Hair | Model : Anca Maria M. | FoTo : Famost
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Ultimii ani au demonstrat, in materie de make-up de mireasa, ca naturalul, 
bunul gust, finetea si naturaletea se intorc in forta in tendinte!

In ceea ce priveste miresele anului 2021, cu cat machiajul lor e mai natural, 
cu atat e mai bine! Putin  iluminator, blush, un fard de pleoape in nuante 
discrete si un lipstick sau lipgloss si vom obtine un machiaj cat se poate de 
rafinat pentru aceasta zi speciala.
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daca, in calitate de viitoare mireasa, 
intentionezi sa optezi pentru acest 

machiaj natural, este indicat sa iti 
consulti cosmeticiana sau chiar medicul 
tau dermatolog din timp, pentru a-ti 
recomanda cele mai bune tratamente si 
produse astfel incat in ziua nuntii tenul 
tau sa arate minunat.
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daca, in schimb, iti doresti un machiaj spectaculos pentru 
ziua nuntii, ceva mai glam, accesorizat cu glittere, pigmenti, 

opteaza pentru a pune in evidenta un singur element. Fie te decizi 
sa iti pui in valoare ochii, folosind o linie de eyeliner sau o gama 
de farduri in nuante complementare culorii ochilor, fie iti scoti in 
evidenta buzele cu un ruj intr-o nuanta puternica. Iti recomandam 
sa eviti sa accentuezi si ochii si buzele. Chiar daca este vorba 
despre nunta ta, cu siguranta nu vei vrea sa pari exagerata.
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pentru a arata impecabil in ziua evenimentului, si nu numai, te 
invitam sa apelezi cu incredere la serviciile de cosmetica si 

machiaj marca DIVA ACADEMY. Si nu uita:

frumusetea adevarata izvoraste din interior!

Make-Up Trainer & Brow Artist : MIHAELA ALEXANDRU
Cosmetician & Make-up Artist : LILIANA ROLEA
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Parul si produse adecvate unei ingrijiri eficiente

Mad About Curls Butter Treatment Mask de la 
Schwarzkopf (1)

Parul cret, ondulat, este predispus ruperii. Diversele 
moduri de aranjare, folosirea anumitor produse de styling 
- poate nu cele mai indicate, duc la degradarea lui, iar un 
simplu balsam nu poate face fata. Folosirea unor masti 
de par care actioneaza in profunzime, inundand parul cu 
polimeri si umezeala pentru umplerea anumitor goluri si 
suvite slabite reprezinta o buna solutie de revigorare a 
parului.

Acest tratament care contine unt este o formula bogata 
uleioasa care inveleste parul si il inmoaie in doar 5 
minute, imbunatatind elasticitatea si permitand buclelor 
sa revina la forma intiala.

L`Occitane Volume and Strength Shampoo and 
Conditioner (2)

Daca vrei sa ai parte de un dus eficient, poti merge 
pe acest duo cu silicon, o formula usoara cu spuma 
care densifica firele de par subtiri, fortificandu-le si 
limitandu-le ruperea. Dupa clatire, foloseste formula 
usoara gel-crema a balsamului care se topeste in parul 
umed atunci cand il masezi, lasandu-l dupa uscare suplu, 
moale si stralucitor.

Scalp Revival Charcoal + Coconut Oil Microexfoliating 
Shampoo de la Briogeo (3)

Majoritatea produselor de ingrijire a scalpului folosesc 
formulele specifice pielii, iar acest sampon de curatare 
profunda a pielii valorifica proprietatile absorbante 
ale carbunelui de a absorbi impuritatile, murdariile, 
poluarea si acumularea produselor de pe scalp si foliculi. 
Folosindu-l, vei avea parte de o baza curata si echilibrata 
pentru ca firele tale sa creasca, granulele mici din formula 
sa, ajutand la eliminarea celulelor moarte ale pielii, in 
timp ce uleiurile de menta calmeaza iritarea scalpului.

Olaplex N°0 Intensive Bond Building Treatment (4)
Daca ai parul vopsit prin diverse metode chimice, 

stilistul probabil s-a bazat pe tehnologia Olaplex pentru 
ca parul tau sa arate in final moale si neted. Iar daca vrei 
sa eviti ingrijirea parului prin folosirea dispozitivelor 
care emit caldura si a anumitor produse (tratamente cu 
ulei, masti hidratante), poti folosi Olaplex N°0 un lichid 
apos si care folosit impreuna cu N°3 Hair Perfector, iti 
ofera un par sanatos, prevenind in acelasi timp, ruperea 
in viitor a acestuia.

(1)

(2)

(3)
(4)

INCEARCA ACESTE MINUNATE PRODUSE DE 
#HAIRSTYLING PENTRU UN PAR DE INVIDIAT!
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Cum purtam parul
in aceasta vara

Accesorii

Panglicute, fundite, 
esarfe, chiar si o bucata 

de panza frumoasa, 
totul pentru un LOOK 
actualizat, feminin si 

care iti ofera libertatea 
mult asteptata.

Maro pe maro

Parul tau poate arata 
foarte bine in acest sezon, 
daca adopti o nuanta de 
ciocolata, alune, mocha, 
fie separat sau mai bine 

toate impreuna! Exact ca 
intr-o cupa de inghetata, 
perfect pentru parul tau!

Carare pe mijloc 

Imparte-ti parul in 
jumatate cu precizie, 

apoi centreaza-l si 
aranjeaza-ti restul 

parului cum doresti! 
Fixeaza cu un ser 

pentru un aspect de 
netezire!

CELE MAI NOI STILURI DE PURTAT PARUL IN 2021, 
SIMPLE, ACCESIBILE SI CARE TE VOR ADUCE LA ZI, 
DUPA CE AI SARIT SALONUL DE INFRUMUSETARE 
ATAT DE MULT TIMP! 

Coada de cal joasa

Pentru comoditate si 
fara efort, acest mod de 
aranjare a parului este 

ideal acestui sezon cald, 
oferindu-ti eleganta, 

stralucire si un aspect 
sofisticat. Fixeaza-ti 

firele rebele cu ajutorul 
unui fixativ!

KERASTASE 
DISCIPLINE 
OLEO- 
RELAX 
ADVANCED 
HAIR OIL

BRILLIANT
SPRAY-ON SHINE

INFUSE MY COLOUR 

Michael Kors

Jil Sander

Brandon Maxwell 

Zimmermann 
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LILAC MAKEUP, 
sau

MAKEUP TIPS & TRICKS

cuM poTi purTa culorile liliacului

✔ Foloseste minim 3 nuante cand iti realizezi machiajul. Opteaza pentru o nuanta inchisa mata, una 
medie mata (de tranzitie) si una deschisa care poate fi sidefata sau mata. Nuanta de tranzitie va face 
trecerea dintre celelalte doua nuante, cat mai subtila si eleganta.

✔ Daca ai ochii verzi, nuantele de mov rosiatic sunt perfecte pentru tine. Iti vor scoate ochii in evidenta 
si ii vor face centrul atentiei.

✔ Daca vrei sa combini movul si cu alte culori, tine cont de regulile de baza ale colorimetriei. Movul 
se estompeaza foarte bine in culorile din care este format: rosu si albastru. Daca incerci sa il estomezi 
insa in nuante de galben, machiajul va parea murdar si pamantiu. Asta nu inseamna ca nu poti realiza 
un machiaj cu mov si galben daca asta iti doresti! Poti de exemplu sa folosesti nuante de mov pe pleoapa 
mobila, si nuante de galben pe pleoapla inferioara. Sau la un machiaj galben, poti trasa un eyeliner mov, 
si invers.

✔ Nu asorta un machiaj mov la o rochie mov! Ar putea fi prea mult.

✔ Daca ai un subton al pielii cald sau foarte cald, evita nuantele reci de mov (cele care contin mai mult 
albastru) si opteaza pentru nuante calde (cele rosiatice).

✔ Daca stii ca fardurile tale sunt mai prafoase si au fallout, realizeaza intai machiajul ochilor, asigura-
te ca fata ta este curata, si apoi realizeaza machiajul ochilor. Nu vrei fard mov cazut sub ochi ... Poate 
arata ca o vanataie sau iti poate scoate cearcanele in evidenta.

✔ Nu purta ruj mov daca si la ochi ai optat pentru aceeasi nuanta. Alege un nude peach sau un nude 
rose, in functie de subtonul pielii tale.

✔ Daca vrei sa porti un mov puternic pe buze, machiajul ochilor at trebui sa fie unul nude.

De cand a inflorit liliacul cu toate nuantele lui magnifice, nu ma gandesc decat in 
cate moduri se pot purta acele culori. Pe pleoape, pe buze, in masti de fata, pe 
unghii, in par sau pur si simplu in ambalajele produselor tale de beauty, nuantele 

de lila sunt fresh, aduc bucurie si te duc cu gandul la vacanta.
Stiai ca exista 29 de nuante de mov? Asa ca ai 29 de nuante pe care le poti incerca in diferite 

combinatii  si la diferite outfit-uri. 
Stiu ca de cele mai multe ori provocarea cea mai mare cand vine vorba de purtatul 

movului, este la machiaj. Asa ca iata mai jos o lista de tips & trick, dar si niste recomandari 
de produse in nuantele liliacului.

Material realizat de L A U R A  P E R I A N
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IATA SI CATEVA PROPUNERI DE PRODUSE
IN NUANTELE MINUNATE ALE LILIACULUI ...

PALETA PLAY COLOR EYES 
#WINEPARTY - ETUDE HOUSE

Aceasta paleta compacta contine 10 
nuante care te duc cu gandul atat la 
sortimentele de vin rosu, cat si la nuantele 
liliacului rosiatic. In aceasta paleta gasesti 
nuante de intensitati dar si texturi diferite. 
Fardurile sunt pigmentate si disponibile 
in variante mate, perlate, metalice si cu 
sclipici.

De unde: https://my-k.ro

Cat: 97 lei

PALETA DE FARDURI COLOR X-PERT 
SOFT TOUCH 002 MAX FACTOR

Are o formula cremoasa si culori intense, 
cu rezistenta indelungata. Este compacta, 
perfect de purtat in poseta, si desi are doar 
4 nuante, poti realiza cu ea atat un machiaj 
de zi cat si unul de seara.

Cat: 58,01 lei

IEHANA PURPLE MUD - 100 ml
Masca cu argila violet, platina si aur 

coloidal ce netezeste instantaneu orice 
tip de piele.  Contine 10 surse bioactive 
pentru hidratare, 8 surse bioactive pentru 
regenerare, 6 surse bioactive emoliente, 
8 surse bioactive de purificare, 3 surse 
bioctive pentru circulatia sanguina, 8 surse 
bioactive antioxidante.

ingrediente cheie: Platina, Extract de 
borago, Aur coloidal, Extract de rodie, 
Extract de moringa, Extract de ceai verde, 
Extract de nalba, Extract de trandafiri, 
Acizi din fructe AHA; Argile: alba, violet 
& verde

De unde: https://iehana.com/ 

Cat: 199 lei

MADARA ORGANIC MAKE-UP: COSMIC 
DROPS AURORA BOREALIS

Acest highlighter certificat organic cu 
intensitate ajustabila, poate aduce un 
spectru de luminozitate care merge de la 
un delicat aspect perlat si pana la o reala 
stralucire astrala. Conceput de experti in 
ingrijirea pielii, acest produs de makeup 
este realizat dintr-un mix de pulberi 
minerale fine omogenizate intr-un serum 
de acid hialuronic & aloe vera.

De unde: https://www.miobio.ro/

Cat: 120 lei
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DISCHETE EXFOLIANTE 2 IN 1 ARIUL 
STRESS RELIEVING DAILY PICK, 30 buc

Dischetele pentru exfoliere Stress 
Relieving Daily Pick Peeling actioneaza 
ca un exfoliant delicat, care contine AHA 
si BHA care netezesc textura pielii. De 
asemenea, acestea contin extract de apa de 
ceai verde si 5 tipuri de ingrediente Centella 
pentru a imbunatati aspectul pielii cu 
probleme. Actiunea acestor dischtete este 
una blanda, si le poti folosi inainte de a 
aplica machiaj. Astfel, machiajul se va aseza 
mult mai bine pe un ten neted si curat.

De unde: https://ariul.ro

Cat: 39,90 lei

LAC DE UNGHII MIRACLE GEL SALLY 
HANSEN - 270 STREET FLAIR

Manichiura cu aspect de gel, pana la 14 
zile. Obtii rezultate ca la salon, direct de la 
tine de acasa, in doar doi pasi: aplici doua 
straturi de culoare & un strat de top coat 
Miracle Gel.

Cat: 41,15 lei

CREION DE BUZE GEROVITAL BEAUTY 
- MAUVE

Acest creion de buze are o textura 
confortabila, intens pigmentata. Este 
imbogatit cu extract de Alaria Esculenta 
pentru efectul anti-age pe pielea sensibila 
a buzelor.

De unde: https://www.farmec.ro/

Cat: 17,40 lei

LUCIUL DE BUZE OH MY GLOSS 
PLUMP RIMMEL LONDON - MAUVE 
MAMA 211

Nuanteaza delicat buzele, conferindu-le 
un luciu 3D intens si un efect de buze mai 
pline si voluminoase datorita formulei sale 
inovatoare pe baza de ulei de scortisoara, 
camfor si capsicum.

Cat: 25 lei

LIPSTICK MATTOLOGIE PAESE - 101 
REBEL

Rujul mat, Mattologie, este unic, 
deoarece hidrateaza, ofera acoperire mare 
si garanteaza un finish mat perfect care 
nu creeaza senzatia de buze lipicioase sau 
uscate. Formula extrem de cremoasa ce 
se aplica usor, contine 50% ingrediente 
naturale care hranesc si hidrateaza 
pielea fina a buzelor. Ingredientele 
active ingrijesc, previn inflamatiile si 
catifeleaza buzele. Ambalajul practic cu 
capac magnetic impiedica deschiderea 
accidentala a acestuia in geanta.

De unde: https://www.paese.ro

Cat: 73 lei
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 luxuriante

DACA ITI PLAC GENELE 
BOGATE SI IUBESTI 
RIMELUL DE CAND 
TE STII, INSPIRA-TE 
DIN URMATOARELE 
RANDURI, PENTRU 
A TE BUCURA DE 
O FRUMUSETE DE 
INVIDIAT!

Daca iti doresti maximizarea genelor 
naturale, este nevoie sa le curbezi pentru 
a le face sa para mai lungi decat sunt 
de obicei, iar cand adaugi si rimel vei 
fi uimita cat de lungi si bogate ti se vor 
parea. Bineinteles ca aici depinde si 
de calitatea rimelului folosit. Daca nu 
agreezi folosirea rimelului sau esti prea 
comoda pentru folosirea lui, ai putea 
folosi dispozitive care functioneaza 
pe baza de incalzire pentru curbarea 
genelor. MIRENESSE iCurl Twin Heated 
Eyelash Curler

In cazul in care ai gene scurte, mergi 
pe un ser, care ti le va face mai puternice 
si mai lungi. Aceste seruri pentru gene 
le hranesc cu peptide si blocheaza genele 
existente cu ajutorul lipidelor, astfel 
incat acestea sa creasca frumos. Nu 
trebuie sa te astepti insa la gene groase! 
Vei avea parte de un efect de plinatate 
si stralucire asupra genelor, doar ca nu 
le va ajuta sa creasca. REVITALASH 
Advanced Eyelash Conditioner

RE
VI

TA
LA

SH
 A

DV
AN

CE
D

 E
YE

LA
SH

 C
O

N
D

IT
IO

N
ER

MIRENESSE ICURL TWIN 
HEATED EYELASH CURLER



87  www.famost.ro | iunie 2021

Adepta sau nu, ar trebui sa iei in 
calcul si genele false, iar daca nu agreezi 
aspectul de papusa pe care ti-l pot 
crea acestea, se sugereaza taierea unei 
treimi din lungimea benzii complete 
si aplicarea lor incepand cu partea 
exterioara a ochilor. Astfel, vei evita un 
LOOK care pare greu si incarcat! Pentru 
zi sunt indicate genele false care ofera 
volum si senzatia de lifting, iar pentru 
seara, evenimente, poti folosi seturi 
mai indraznete si mai ciufulite. Pentru 
un aspect natural si subtil, benzile 
genelor ar trebui sa fie transparente, 
iar lipiciul folosit sa fie transparent. 
Folosirea unui pieptene pentru gene te 
va ajuta sa amesteci genele false cu cele 
naturale! ARDELL Lift Effect Lashes in 
745, THE QUICK FLICK Dual-Ended Lash 
Applicator Tool

Ca si in cazul podoabei capilare, 
fiecare persoana are genele diferite. Iar 
a gasi produsul perfect pentru fiecare, 
incepe cu cunoasterea propriilor gene 
si a efectului pe care il vrei obtinut. 
Pentru gene putine si/sau fine o pensula 
voluminoasa este ceea ce iti trebuie, iar 
in general, atentia trebuie sa se indrepte 
spre gasirea unui rimel care alungeste si 
curbeaza. YSL Mascara Volume Effet Faux 
Cils, CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk 
Push Up Lashes! Mascara

Chiar daca in constiinta fiecareia 
culoarea neagra pentru ochi este ideala, 
exista si alte nuante mai moi care iti fac 
genele sa arate foarte bine! Daca folosesti 
un rimel de culoarea ciocolatei, te poti 
bucura de volum dar fara intensitatea 
formulelor foarte negre; iar pentru un 
aspect jucaus si subtil, poti incerca o 
nuanta asemanatoare teracotei. SFAT: 
fie ca optezi pentru un machiaj subtil 
sau smokey, trebuie sa te gandesti la 
ochi ca la o opera de arta, in sensul ca 
rama nu trebuie sa depaseasca pictura! 
Astfel, poti combina rimel sclipitor cu 
nuante pamantesti, naturale, pentru ca 
stralucirea ochilor sa iasa in evidenta. 
MORPHE The Big Prime Lash Primer in 
Blue Boost, MORPHE The Big Prime Lash 
Primer in Blue BoostCHANEL Le Volume 
De Chanel Mascara in Metal Terracotta

Daca genele drepte si putin 
incapatanate reprezinta problema 
ta principala, poti incerca sa le 
ridici putin, o schimbare simpla in 
directa naturala a genelor. Acest 
lucru ofera o senzatie de trezire, un 
sentiment de tinerete. Doar ca ai 
grija: daca genele tale sunt subtiri, 
scurte, rare, cel mai indicat este sa 
ai in vedere extensiile, care iti vor 
oferi volum si iti vor defini ochii. 
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MORPHE THE BIG PRIME LASH 
PRIMER IN BLUE BOOSTCHANEL 

LE VOLUME DE CHANEL 
MASCARA IN METAL TERRACOTTA

ARDELL LIFT EFFECT LASHES IN 745

THE QUICK FLICK DUAL-ENDED 
LASH APPLICATOR TOOL
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NOUA 
NORMALITATE

IN TIMPUL BLOCAJULUI DATORAT PANDEMIEI, RUTINELE 

NOASTRE IN CEEA CE PRIVESTE INFRUMUSETAREA S-AU INDREPAT 

MULT CATRE INGRIJIREA DE SINE SI SENTIMENTUL DE INCREDERE 

FATA DE NOI INSINE, IN MIJLOCUL ACESTOR INCERTITUDINI.

#BEAUTY#
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Chiar daca la o privire de 
ansamblu timpul petrecut in 

timpul pandemiei nu ar fi atat de 
lung, in toata aceasta perioada 

au avut loc numeroase schimbari 
in viata noastra, de la modul 

de imbracaminte, la rutina 
de ingrijire, modul de lucru. 
In domeniul beauty, vizitele 
la manichiurista, hairstilist, 

cosmeticiana, samd, s-au rarit, 
majoritatea descurcandu-se 

acasa. Partea interesanta este 
aceea ca, pentru multe femei 

care au descoperit lucruri noi 
in frumusete, aceste rutine au 

devenit mai mult decat o simpla 
ingrijire. Si neiesind nicarieri, 
neavand foarte multe contacte 
decat poate intalniri pe Zoom 
sau Skype, 15 minute cu masca 

pe fata sau tratament pentru 
par, au devenit, in mod ciudat, 
un nou mod de a ne simti bine 

intr-o perioada de criza globala. 
Iar acum, ca situatia pare sa se 
relaxeze, apar multe intrebari: 

cum vor arata lucrurile de acum 
incolo? Vom pastra obiceiurile 

pe care ni le-am format in 
pandemie? Vom reveni la vechile 

rutine? Vom avea parte de o 
combinatie intre cele doua?

PIELEA

Daca e sa ne gandim la efectele pozitive 
ale blocajului, cea care se remarca in mod 
deosebit, este aceea ca ne-a oferit timp 
sa ne gandim (si eventual sa solutionam) 
problemele pielii.

Partea buna

Cu centrele de infrumusetare inchise, a 
trebuit ca fiecare sa aiba grija de propriul 
ten si sa-si gaseasca solutiile adecvate 
propriilor probleme, daca acestea exista. 
Munca de acasa ne-a oferit multora dintre 
noi o ora sau doua in plus pentru a avea 
grija de piele, pentru a vedea ce produse 
folosim pentru a arata bine in continuare. 
In plus, s-a dezvoltat o constientizare si 
o dorinta a fiecaruia vizavi de produsele 
folosite; se cauta dovezi stiintifice ale 
ingredientelor, recenzii, in general, cat 
mai multa informatie reala. Oamenii si 
ritualurile s-au schimbat intre timp, multa 
lume dorind sa obtina acasa rezultate cel 
putin la fel de bune ca atunci cand merg 
la cosmeticiana, acest lucru punand o 
presiune utila pe producatorii de cosmetice 
si dispozitive de infrumusetare.

Partea mai putin buna

Pentru multe persoane, presiunea 
blocajului si orele extra de stat in casa, au 
dus la uscarea pielii si la aparitia cosurilor 
si eruptiilor pe fata. Iar astfel de probleme 
sunt consecinta stresului, lipsei vitaminei D 
si a multor ore petrecute in interior. Acesta 
este si unul din motivele pentru care multe 
persoane au cumparat in mod exagerat 
diverse seruri, creme hidratante, masti, 
in speranta solutionarii acestor probleme 
nedorite, produsele cu acid hialuronic si 
zinc fiind in topul cererilor.

In ceea ce priveste PARUL,

multe femei s-au aflat in situatia in care 
firele de par au crescut prea mult, au 
inceput sa se despice, firele albe si-au facut 
aparitia. Daca anumite femei au devenit 
disperate din aceasta cauza, unele au fost la 
polul opus, acceptand normalul, naturalul 
evolutiei, limitandu-se doar la o ingrijire 
elementara, cu produse adecvate.

In privinta culorilor parului, multe femei 
nu au avut nicio ezitare sa se aventureze si 
sa experimenteze cu nuante indraznete, pe 
care, in mod obisnuit nu ar fi avut curaj sa le 
incerce, fie doar partial sau total. Turcoazul, 
violetul, liliacul, rozul, au fost doar printre 
cele mai cerute culori, urmatoarea dorinta 
fiind aceea de durabilitate a nuantei. Pe 
de alta parte, producatorii si-au indreptat 
atentia si spre oferirea unor culori cat mai 
naturale, pentru a prelungi cumva distanta 
dintre sesiunile de vopsire.

multe femei nu au avut nicio ezitare 
sa se aventureze si sa experimenteze cu 

nuante indraznete“



90  www.famost.ro | iunie 2021

SPLENDIDA

In ceea ce priveste MASTILE DE FATA,

acestea incetinesc raspandirea germenilor, 
dar creeaza in acelasi timp si congestie, 
purtatul lor schimband micromediul. 
Umiditatea crescuta afecteaza bariera 
pielii - modificandu-i microbiomul, ceea 
ce se traduce intr-o problema serioasa. 
Pentru a evita si minimiza aceasta situatie, 
este recomandabila o curatare a pielii, iar 
masca, daca nu este de unica folosinta, 
trebuie spalata cu simt de raspundere. 
Sunt recomandate masti de fata din matase 
si bumbac, acestea oferind un plus de 
respiratie pielii.

Intalnirile video si modul cum aratam 
in timpul acestor sesiuni este foarte 
important pentru majoritatea, doar ca, in 
cazul multor femei, acest lucru duce la o 
dorinta de ingrijire mai profunda a pielii, 
chiar daca in realitate, nu exista nicio 
problema. Primeaza dorinta de avea o 
piele cat ferma, indiferent de categoria de 
varsta, la care se adauga in mod deosebit 
zona din jurul sprancenelor, gatul si linia 
maxilarului, existand posibilitatea de a 
raspunde tuturor acestor dorinte, atat 
cu ajutorul produselor cosmetice cat si a 
interventiilor chirurgicale, daca se doreste 
acest lucru.

UNGHII

O interesanta tendinta in privinta 
unghiilor - avand in vedere lipsa 
intalnirilor cu manichiurista -  arata o 
crestere a interesului femeilor pentru 
naturalete, fie ca vorbim de adoptarea unor 
culori ca nude la unghii, dar vorbim si de o 
descrestere a dorintei de a purta gelul, data 
fiind constientizarea importantei sanatatii 
unghiilor. Timpul petrecut in izolare a dus 
la o constientizare a importantei ingrijirii 
naturale a unghiilor, dar si o dorinta 
de solutionare mai rapida a aspectului 
unghiilor. Iar daca vrei sa fii in tendinte si 
iti doresti si putina excentritate pentru a 
evada cumva din firescul actual, o nuanta 
metalica pe unghii poate fi o alegere extrem 
de inspirata.

Timpul petrecut in izolare a dus la o 
constientizare a importantei ingrijirii 

naturale a unghiilor“
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RELAXARE
Ai nevoie de un ajutor in ceea 

ce priveste somnul? Lavanda a fost 
mereu apreciata si pentru calitatile 
calmante si relaxante, atat pentru 
adulti cat si pentru copii. Si astazi, 
gratie produselor existente este 
foarte simplu sa pulverizezi cu un 
spray pe asternut sau sa pui cateva 
picaturi de ulei de lavanda in cada, 
totul pentru relaxare si un somn de 
calitate. Dar daca nu esti o mare 
fana a mirosurilor florale, musetelul 
este o alternativa mult mai subtila, 
care ajuta la reducerea anxietatii si 
iti ofera o stare zen, daca asta iti 
doresti. Un efect de retinut este si 
acela ca ii ofera pielii stresate un 
impuls de energie, facand-o sa arate 
mult mai bine.

INALTATOR
Anumite parfumuri florale te vor 

ajuta sa deblochezi sentimentele 
de fericire, multumire si iubire. 
Iasomia dulce este cunoscuta pentru 
proprietatile sale de a ridica starea 
de spirit, in timp ce trandafirii ofera 
o stare de dispozitie buna. Daca 
esti pe fuga, mergi pe un balsam de 
buze potrivit pentru fi intr-o stare 
optima toata ziua!

CALMARE
Parfumurile de plante fie ca 

vorbim de rozmarin, mosc, ylang 
ylang au dovedit de-a lungul anilor 
ca au proprietati calmante, asa ca, 
daca te simti stresata, pulverizeaza 
putin cu aceste arome! Daca esti 
adepta uleiurilor esentiale, poti 
adauga oricand astfel de picaturi 
intr-un castron cu apa calduta, pui 
apoi prosopul deasupra capului si 
respiri, pentru a-ti calma mintea si 
a te bucura de o relaxare profunda.

ENERGIE
Daca esti obosita dupa o noapte 

mai putin odihnitoare, in ajutorul 
tau pot veni citricele! Aceste 
mirosuri iti ofera energia de care ai 
nevoie, iti ridica starea de spirit si te 
ajuta in final sa fii mai productiva. 
Pomelo, portocala, lamaia, 
grapefruit-ul, toate sunt perfecte 
pentru a incepe o dimineata cu 
dreptul si a avea continuitate 
intreaga zi.

AROMBUCURA-TE DE MOMENTE UNICE DE RELAXARE, 

FRUMUSETE SI LINISTE, DOAR PRIN INTERMEDIUL 

AROMELOR NATURALE PREZENTATE AICI SI 

ADECVATE NECESITATILOR TALE! E
MINENSSEY 
MICELLAR 
CLEANSING WATER

 L’OREAL PARIS 
BOTANICALS LAVENDER 
SOOTHING HAIR MASK

 IN ESSENCE 
YLANG YLANG 
ESSENTIAL OIL

NATIO SPORTS 
& MUSCLE 
RECOVERY 

MASSAGE OIL

BIOSSANCE 
ROSE VEGAN 

LIP BALM

PALM BEACH 
COLLECTION 

WHITE ROSE & 
JASMINE HAND 

AND BODY WASH

ECOYA 
NATURAL 
SOY WAX

AESOP 
CITRUS 

MELANGE 
BODY 

CLEANSER
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Dr. Cobani 
recomanda

RECONSTRUCTIA 

Fotografii cu caracter ilustrativ : Catalin Muntean

Sanul este un simbol al feminitatii, iar 
in cazul pierderii unui san ori ambilor 
sani, din cauza cancerului mamar, 

impactul psihologic poate fi devastator, mai 
ales in trecut cand reconstructia mamara era 
inca un subiect neatins.

In ziua de astazi, reconstructia mamara 
postmastectomie a devenit parte a 
tratametului cancerului de san, astfel, 
devenind posibila reducerea impactului 
psihologic produs de cancerul mamar, 
cresterea calitatii vietii si reintegrarea 
psihosociala rapida a pacientelor!
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Reconstructia de san este  o 
interventie  chirurgicala complexa prin 
care se refac forma si dimensiunile sanului, 
pierdut in urma operatiei de mastectomie. 
Pentru a fi efectuata operatia, este necesara 
implicarea unei echipe multidisciplinare, 
formata din chirurg oncolog, chirurg 
plastician, chimioterapeut, radioterapeut, 
oncolog si psihoterapeut.

Pregatirea pentru operatie va incepe 
cu evaluarea starii de sanatate, explicand 
avantajele si  dezavantajele procedeului, 
precum si riscurile, in functie de tipul de 
reconstructie mamara si de momentul ales.

Indiferent de tipul de reconstructie care 
va fi ales, i se va cere pacientei renuntarea la 
fumat, deoarece perioada de vindecare este 
intarziata si pot apare complicatii legate de 
supravietuirea tesuturilor.

Reconstructia sanului se poate desfasura 
intr-o singura etapa sau in mai multe etape, 
imediat dupa mastectomie (in aceeasi 
operatie) sau tardiv, la un an sau mai mult 
de la mastectomie. Totodata  se poate 
reconstrui mamelonul  si  areola mamara. 
Tipul de reconstructie mamara trebuie 
ales in functie de varsta, stare de sanatate, 
conformatie, tipul de mastectomie 
si tratamentele complementare 
urmate pentru cancer (chimioterapie, 
radioterapie). Totusi, ceea ce trebuie insa 

sa intelega pacienta  inainte de o astfel de 
operatie de reconstructie a sanului este ca 
aspectul sanului va fi asemanator cu cel de 
dinaintea interventiei chirurgicale, dar nu 
identic.

Reconstructia  sanului poate fi 
facuta cu implanturi mamare,  cu 
expandari tisulare (dispozitive cu forma 
asemanatoare  implantelor, umplute cu ser 
fiziologic, al caror volum se creste progresiv 
pana la obtinerea volumului dorit; totusi in 
a doua etapa este necesara inlocuirea 
expanderului cu un implant mamar); cu 
implant-expander  (sunt implante cu doua 
camere, in exterior sunt umplute cu gel 
coeziv asemanator cu implantele obisnuite, 
iar la interior  au o camera al  carei  volum 
este variabil, umpluta cu ser fiziologic care 
au  avantajul ca nu necesita inlocuire cu un 
implant definitiv) ori cu tesuturi proprii.

In cazul tesuturilor proprii, 
acestea  contin  piele, grasime si muschi 
din regiunea abdomenului, spatelui, 
feselor, utilizate pentru a reconstrui 
forma si dimensiunile sanului. Se recolteaza 
din regiunile amintite si se muta la nivelul 
toracelui dupa care se refac vasele de sange 
care le hranesc, la microscop.

Sunt  interventii  chirurgicale de lunga 
durata  si  rezulta cicatrici mari la nivelul 
abdomenului, spatelui sau feselor.
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In momentul de fata, reconstructiile 
mamare au devenit mai usoare pentru 
medic si pacient prin tehnici chirurgicale 
si materiale noi, prin care se poate efectua 
interventia.

Daca in trecut, interventia presupunea 
introducerea submusculara a implantului, 
in momentul de fata putem vorbi de 
reconstructia prepectorala. Acest tip de 
reconstructie, aduce dupa ea beneficiul 
ca muschiul mare pectoral nu este afectat. 
Practic, implantul este acoperit intr-o 
matrice dermica acelulara (Braxon) si 
aceasta este suturata la marele pectoral, 
nepresupunand astfel sectionarea marelui 
pectoral.

Dezavantajul este ca nu se poate efectua 
la personale care au efectuat radioterapie. 
In cazul acestor persoane se poate efectua o 
tehnica combinata de implant subpectoral 
si matrice ADM. Si nu in ultimul rand, 
reconstructia mamara folosind tesut adipos 
propriu. In orice caz, grasimea proprie 
ramane o unealta importanta a chirurgului 
plastician in ajustarea asimetriilor 
postreconstructie mamara.

Alegerea momentului reconstructiei 
mamare, imediata sau tardiva, se 
realizeaza prin consult interdisciplinar: 
chirurg oncolog, oncolog, 
chimioterapeut, radioterapeut, 
decizia  finala  fiind  luata  tinand 
cont  si  de  dorinta  pacientei. Vindecarea 
completa dupa reconstructia mamara 
imediata sau tardiva este de aproximativ 
sase luni.

Indiferent de procedeul ales, 
reconstructia mamara nu ascunde o 
revenire a cancerului. Examinarea sanului 
reconstruit este posibila atat prin examen 
clinic, cat si imagistic.  Ulterior, dupa 
sase luni de la operatie, va urma o etapa 
de simetrizare a sanilor, etapa in care 
se intervine asupra celuilalt san, care 
poate fi micsorat sau doar ridicat pentru 
a fi asemanator cu cel reconstruit. De 
asemenea, la nivelul sanului reconstruit 
se pot face imbunatatiri ale formei, 
conturului sau volumului prin injectarea de 
grasime proprie si reconstructia areolei si 
a mamelonului. De altfel, rezultatul final se 
obtine dupa 1-2 ani.

In momentul de fata, 
reconstructiile mamare au 
devenit mai usoare pentru 

medic si pacient

Indiferent de procedeul 
ales, reconstructia mamara 

nu ascunde o revenire a 
cancerului. 

dupa sase luni de la 
operatie, va urma o etapa de 

simetrizare a sanilor,



In multe din situatii, menopauza 
poate face ravagii pielii, asa ca citeste 
in continuare urmatoarele sugestii 
pentru a avea parte de un ten sanatos 
si stralucitor!

PIELEA IN 
TIMPUL 
MENOPAUZEI
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RIDURI
Pe parcursul primilor 5 ani de menopauza, pielea pierde 

30 de procente din colagen, la care se adauga scaderea 
zincului si calciului - care ne pastreaza pielea frumoasa si 
cu un aspect proaspat, astfel ca se ajunge la o accentuare a 
ridurilor si liniilor pe piele, specifica batranetii. Asa ca ai 
nevoie sa stimulezi colagenul cu ajutorul BEAUTY CHEF 
COLLAGEN INNER BEAUTY BOOST, o formula 
lichida usor absorbita de corp, comparativ cu pastilele, 
ceea ce duce la stimularea umezelii si a elasticitatii, astfel 
ca pielea se va simti mult mai fericita. Adauga de asemenea 
un retinoid in rutina de ingrijire de seara pentru a creste 
regenerarea celulelor si productia naturala de colagen. 
Foloseste ORDINARY GRANACTIVE RETINOID 2% 
EMULSION, care reduce aparitia ridurilor si reda pielii 
elasticitatea.

ALERTA ROSIE
Aproximativ 80% dintre femei vor experimenta bufeurile 

in timpul menopauzei, ceea ce poate da un aspect rosu pe 
gat si chip. PAUSE WELL-AGING COOLING MIST 
are o formula speciala care linisteste pielea instantaneu, 
reduce roseata si chiar elimina transpiratia. Pentru noapte 
este indicata folosirea L`OREAL PARIS GOLDEN AGE 
COOLING NIGHT CREAM, care ofera o senzatie 
racoritoare si calmanta cand este aplicata. In profunzime, 
scaderea temperaturii ajuta la metabolismul pielii pentru 
o piele al carui aspect este mult mai radiant si mai ferm.

SENSIBILITATE
Pielea se va simti mai iritata si mai sensibila pe masura 

ce nivelul de estrogen scade, astfel ca trebuie sa eviti baile 
si dusurile fierbinti! Pe langa aceasta, trebuie sa te indrepti 
spre alimente antiinflamatoare ca broccoli, avocado, fructe 
de padure. BODY SHOP ALOE CALMING CREAM 
CLEANSE este un demachiant fara ingredientele unui 
sapun si adaugand AVENE TOLERANCE EXTREME 
CREAM care contine doar sapte ingrediente, vei avea 
parte de o reducere a degradarii pielii, mai ales daca este 
sensibila.

PIGMENTARE
Culoarea neuniforma a pielii este rezultatul excesului 

de melaninam, pigmentul natural al corpului care 

afecteaza fiecare tip de piele, de la cel caucazian la negru. 
Modificarile hormonale din timpul menopauzei pot 
stimula celulele producatoare de pigmenti ducandu-le 
la o anumita epuizare, de aici aparand petele intunecate. 
Prin schimbarea straturilor superioare de celule, poti 
ajuta la reducerea pigmentarii, acidul glicolic fiind ideal 
pentru pielea cu un aspect neuniform. SOFT MULTI 
ACID RETEXTURISING PADS sunt imbibate deja in 
acid glicolic, astfel incat misiunea ta este cat se poate 
de usoara. In plus, daca iti doresti o piele cu un aspect 
uniform, radiant, trebuie sa folosesti o crema de soare 
in fiecare zi. SOLTAN FACE SENSITIVE PROTECT 
SPF50+ este imbogatita cu antioxidanti pentru a lupta 
impotriva dusmanilor care cauzeaza pigmentarea.

USCACIUNE
Estrogenul joace diverse roluri in viata noastra de 

zi cu zi, avand roluri diferite in organismul nostru, 
iar ceea ce ne intereseaza acum este faptul ca regleaza 
nivelul de umiditate, stimuland productia de colagen si 
pastrand uleiurile naturale ale pielii. Si cum hormonii 
isi fac de cap in aceasta perioada a vietii, multe femei se 
trezesc cu o piele uscata, subtire, cu un aspect de fulgi. 
AVON ADAPT HYDRA RESCUE SERUM sprijina 
aceasta “sete” a pielii, avand si turmeric, antioxidant care 
calmeaza sensibilitatea, umiditatea pielii crescand cu 
aproximativ 98 de procente. Acidul hialuronic este un 
magnet magic al umiditatii, cu o capacitate unica de a 
lega moleculele de apa, astfel incat pielea sa se simta bine. 
Q+A HYALURONIC ACID FACIAL SERUM linisteste 
pielea, dandu-i un aspect fin si ferm.

PETE
In timpul menopauzei, pielea trece prin fluctuatii 

similare hormonale la fel ca in perioada pubertatii, astfel 
ca multe femei vor avea o piele patata, uleioasa. Pentru 
a identifica daca eruptiile au legatura cu menopauza, 
trebuie sa vezi unde apar petele; daca sunt in zona 
gurii, a barbiei, pe linia maxilarului, ai mari sanse sa fie 
din cauza hormonilor. Poti “calma” situatia cu ajutorul 
TRILOGY CERTIFIED ORGANIC ROSEHIP OIL care 
are acizi grasi esentiali, ce reduc riscul pigmentarii dupa 
aparitia eruptiilor. Apoi, poti acoperi zona cu ajutorul 
MAYBELLINE SUPERSTAY ACTIVE WEAR 30H 
FOUNDATION care ofera o acoperire impresionanta, ce 
te tine tot timpul zilei.
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A
IRINA NICULAE, DINCOLO DE ARTA

foto : Florin Ghenea | retouch : Famost

Atrasa inca de mica de domeniul frumusetii si de arta, IRINA NICULAE reuseste astazi sa le imbine 
foarte bine pe ambele si mai mult decat atat, sa depaseasca granitele prin evolutia sa ca profesionist, dar 
mai mult decat atat, inventand. Plecand de la o necesitate proprie in care se regasesc foarte multe femei, 
Irina reuseste sa creeze iExtensions, care, pe langa utilitatea propriu-zisa, calitate si versatilitate, are un 
sistem unic de prindere, care nu afecteaza sub nicio forma parul.

Foarte ambitioasa, stapana pe sine si stiind foarte bine ce are de facut, Irina, a reusit, in pofida tuturor 
greutatilor si incercarilor pe care i le-a oferit viata, sa isi creeze drumul sau unic, frumos, care ii ofera 
satisfactia si puterea de a merge mai departe. Iubeste ceea ce face, isi iubeste foarte mult copiii si pe cei 
din jur, munceste mult si incearca sa faca lucrurile cat mai corect si mai bine, pentru ca stie ca “trebuie sa 
muncesti din greu pentru a-ti crea drumul catre succes“ dupa cum ea insasi afirma.

Irina Niculae se regaseste in aceasta editie a revistei Famost pe coperta si la interior, ea acordandu-ne 
un interesant interviu in care ne vorbeste despre viata sa, despre pasiunea pentru tatuaje si arta, despre 
frumusete si iExtensions, un dialog dinamic si util, pe care va invitam sa il cititi in continuare.
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INTERVIURI

Buna, Irina si “Bine ai venit!” in paginile revistei Famost! 
Spune-ne pentru inceput cum te-ai intersectat cu 
domeniul beauty?

Desi nu m-am gandit vreodata ca voi activa in domeniul 
beauty, mereu am cochetat cu el! 

Ai fost atrasa din copilarie de acest domeniu? A existat 
cineva care te-a influentat intr-un mod sau altul, sau 
totul a venit din interior?

Atat mama cat si sora mea, pe langa job-ul pe care il 
aveau, erau si coafeze. Imi placea sa stau in preajma lor 
si astfel s-ar putea spune ca “Am furat meseria”. Apoi 
am inceput si eu sa tund copiii prin spatele blocului si 
sa le impletesc prietenelor tot felul de codite. Iar cand 
am inceput sa port extensii, mi le tundeam, vopseam si 
aranjam singura, pentru ca nu imi placea cum mi le facea 
altcineva. 

Cum au fost inceputurile tale si care au fost cele mai 
dificile probleme cu care te-ai intersectat?

Inca din scoala am urmat calea artistica - am fost 
pictor de icoane, biserici, am facut picturi murale si 
de restaurare, dar nu simtem ca asta imi doresc pentru 
viitorul meu. Am avut o viata destul de agitata si 
complicata. Am crescut intr-o familie de oameni simpli, 
dar eu am fost mereu o luptatoare si o visatoare, asa 
ca la 20 ani “Mi-am luat viata in piept” si am plecat de 
acasa, cautand mereu solutii pentru a avea o viata mai 
buna. Prin tarile straine in care am fost, am lucrat si ca 
barman/ospatar, am trecut si printr-un faliment, prin 
doua accidente destul de grave, am cunoscut ce inseamna 
si divortul, foamea, frica, dorul de copii si tot felul de 
greutati, dar sunt genul de om care atunci cand cade, se 
ridica si merge mai departe. Nu ma tine nimic in loc!

Cum reusesti tu sa gestionezi situatiile delicate, atat din 
viata profesionala cat si personala?

Cand am vreo problema, de obicei am si insomnii, 
asadar, noptile imi sunt “sfetnic bun”. Doar atunci stau 
singura si am timp sa ma gandesc si iau in calcul toate 
posibilitatile pentru rezolvarea acestora. Iar cand nu sunt 
sigura pe deciziile mele, cer sfatul altor persoane, pe care 
le consider mai mature sau mai intelepte decat mine.

EXISTA OAMENI CARE ISI FAC TATUAJE
pentru a marca un moment din viata lor

SI EXISTA IUBITORII
de tatuaje si arta ...



103  www.famost.ro | iunie 2021

Tu esti tattoo artist. Cum s-a facut aceasta trecere de la 
tatuaje la hairstyling sau acest lucru trebuie privit doar 
ca o extensie a activitatii tale de baza?

Nu am facut o trecere de la tatuaje la hairstyling. Imi 
impart timpul intre tatuaje, extensii si copii. In aceasta 
perioada, intr-adevar, m-am concentrat mai mult asupra 
iExtensions deoarece, impreuna cu Hasha Tattoo si Art 
Epil deschidem o noua locatie pe B-dul Marasesti 80, 
iar pe viitor intentionez sa duc aceasta afacere la nivel 
international. Totodata, vreau sa continui si profesia de 
Tattoo Artist si cel mai important, sa le acord mai mult 
timp copiilor mei.

Care este parerea ta despre tatuaje? Ce reprezinta acest 
domeniu pentru tine?

Ador tatuajele si imi place ca progresez din ce in ce mai 
mult in acest domeniu. De aceea nu voi inceta niciodata 
sa fac asta. 

Cine crezi ca ar trebui sa isi faca tatuaje si ce ar trebui ele 
sa reprezinte pentru cel ce si le face?

Cine si le doreste! Nu stiu insa daca ar trebui neaparat 
sa reprezinte ceva anume. Exista oameni care isi fac 
tatuaje pentru a marca un moment din viata lor si exista 
iubitorii de tatuaje si arta, iar acestia se consulta mereu 
cu noi artistii, pentru a crea modele cat mai originale pe 
pielea lor.

Ai refuzat vreodata - din diverse motive - pe cineva care 
isi dorea tatuaje?

Da! Exista si oameni care trebuie refuzati “din diverse 
motive”!!!

Esti inventatoarea iExtensions. Cum ti-a venit aceasta 
idee si de unde a plecat? 

Am purtat tot felul de extensii timp de 12 ani si astfel 
mi-am deteriorat parul, el devenind tot mai rar. Si cum 
sunt o fire mai creativa, am inceput sa ma gandesc cum 
as putea sa fac un sistem de prindere care sa nu dauneze 
parului din scalp.
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Poveste-ne despre acest concept unic! Au existat 
probleme pana cand iExtensions a ajuns in forma finala?

Am desenat tot felul de schite cu modele de prindere, 
iar dupa ce am ajuns la forma finala a Spider-ului pe foaie, 
am facut un prototip din sarma, pe care apoi am atasat 
extensii de par tip tape-on, iar cand le-am probat, am 
ramas uimita de faptul ca abia se simteau in cap. Apoi am 
decis ca trebuie sa merg mai departe. Am cautat tot felul 
de solutii si intr-un final, am gasit doi oameni minunati, 
sot si sotie, proprietari ai fabricii ProPlasticEngineering 
SRL, care m-au ajutat in crearea iSpider-ului iExtensions. 
Dificile au fost multe momente, deoarece apoi a trebuit 
sa caut tot felul de solutii pentru a atasa extensiile de 
iSpider. Atasate pur si simplu, apoi cusute, mi-au dat 
mari batai de cap, deoarece in timp cadea parul. A 
trebuit sa caut adezivi, dar nici unul nu era potrivit. Am 
inchis cutia cu extensii si am pus-o in pod. Dupa 1 an, am 
gasit un adeziv special, acreditat, special pentru extensii 
si care nu dauneaza scalpului. Asadar, am deschis cutia 
si am pornit din nou “la drum”. In total, pana a ajunge la 
forma finala a iExtensions, au durat vreo 6 ani.

Spune-ne despre calitatile acestor extensii . . . dauneaza 
in vreun fel, exista anumite lucruri de care trebuie tinut 
cont intr-un mod anume, exista contraindicatii?

iExtensions sunt de o calitate superioara, atat ca par 
cat si sistem de prindere, care nu dauneaza in niciun fel. 
Vorba colegei mele Laola “Cu iExtEnsions, FrumusEtEa nu 
DoarE!”. Singurul lucru de care doamnele ar trebui sa 
tina cont, e sa invete sa isi faca cararea unde ataseaza 
extensiile, cat mai corect, pentru ca acestea sa arate cat 
mai natural.

Caror femei se adreseaza aceste extensii? 

Tuturor femeilor! Atat celor cu parul scurt, cat si celor 
cu parul lung, rar, des, tuns drept, in scari, etc. 

Femeile pot avea lungimi si culori diferite ale parului?

Bineinteles! Lungimea si desimea extensiilor o decidem 
impreuna, in functie de parul fiecarei cliente in parte. 

Culoarea la fel! Cu parul blond e mai complicat, deoarece 
sunt foarte multe nuante, dar Laola e foarte talentata in 
ceea ce priveste coloristica. In plus, facem si ballayage 
cand este cazul.

Care crezi ca sunt principalele atuuri ale iExtensions?

Sistemul de tip iSpider, imi permite sa creez extensiile 
in functie de fiecare clienta in parte. Le putem realiza cu 
mai multe sau mai putine segmente pe care atasam cat 
par este nevoie. 

Cat dureaza aplicarea acestor extensii si ce cunostinte 
trebuie sa aiba purtatoarea lor?

Poate la inceput dureaza mai mult, dar odata ce ai 
invatat cum sa le atasezi, dureaza doar 2 minute. Pe viitor 
le vom aduce la cunostinta cum isi pot prinde parul in 
coada sau coc si cum isi pot face tot felul de coafuri.

Cum se ingrijesc iExtensions?

Se spala normal si se pune masca. Apoi se usuca pe 
forma lor. De obicei, le explicam doamnelor cum sa o faca 
si se descurca foarte bine.

iExtensions a fost primit foarte bine de multe vedete 
autohtone. Ce ne poti spune despre acest lucru?

Este minunat ceea ce se intampla! Am trimis cateva 
extensii pentru proba unor vedete cu care vom colabora 
pe viitor, iar colega mea Raluca se va ocupa de promovarea 
iExtensions peste hotare. Sunt sigura ca va face treaba 
buna!

Care este reactia unei cliente dupa ce isi achizitioneaza 
iExtensions? Exista emotii, ai parte de momente “wow” ?

Spun cu mandrie ca mereu avem parte de momente 
wow! iExtensions se imbina foarte bine cu parul din 
scalp, iar clientele au plecat mereu incantate si ne-au 
recomandat mai departe.

Din punct de vedere al pretului, cum consideri ca se 
situeaza extensiile inventate de Irina Niculae?

Cunoscand piata extensiilor, consider ca suntem 
undeva pe la mijloc ca pret. 

Sistemul de tip ISPIDER,
imi permite sa creez extensiile

in functie de
FIECARE CLIENTA IN PARTE.
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iExtensions sunt de o
CALITATE SUPERIOARA,

atat ca par cat si sistem de prindere,
care nu dauneaza in niciun fel. 
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iExtensions SE IMBINA FOARTE BINE
cu parul din scalp,

iar clientele au plecat mereu incantate
SI NE-AU RECOMANDAT MAI DEPARTE.
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Dupa succesul cu iExtensions pentru femei, ai luat in 
calcul sa faci ceva asemanator si pentru barbati? Un 
produs cat de cat similar, adaptat barbatilor?

Similar cu sistemul de tip iSpider, nu, dar m-am mai 
gandit la cateva solutii. Inca nu am timp sa ma ocup de 
acest lucru.

Pentru ca tot suntem la creativitate iar nevoile femeii 
moderne sunt tot mai multe, ai si alte lucruri in vedere 
pentru a aduce un plus, o usurare in viata lor? Ti-ai dori 
sa inventezi si altceva?

Idei am foarte multe! Cum noaptea nu prea dorm, imi 
vin idei si le notez, dar e nevoie de timp pentru a le pune 
in practica. Asa ca momentan, ma focusez pe ceea ce am 
inceput deja.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ahhh . . . Nu am o rutina zilnica. Fac de toate. Copiii, 
proiecte pentru tatuaje, tatuaje, telefoane, mesaje, inca 
mai pregatesc si pun clips-uri extensiilor pe care le 
realizeaza in sfarsit alte colege ale mele, discut cu Laola 
si Raluca despre cerintele clientelor, particip de multe 
ori la montaj si la vopsit. Dar viitorul arata promitator! 
Odata cu deschiderea noului sediu, ne vom organiza mai 
bine, pentru ca am o echipa minunata pe care ma bazez!

In toata aceasta frumoasa calatorie in domeniul beauty, 
ai fost sustinuta neconditionat de cineva sau ai facut 
totul singura?

Am fost sustinuta de familie, prieteni si colegi. Toti 
m-au incurajat in urmarea visului meu, chiar daca la 
inceput parea ciudat ceea ce voiam sa realizez. 

Care consideri ca ar trebui sa fie calitatile femeii de 
astazi pentru a reusi, pentru a avea o cariera care sa se 
apropie de idealul dorit?

Sa aiba incredere in sine, sa fie fara frica si sa lupte 
pentru visul lor, indiferent de piedici. Sa nu astepte sa le 
pice din cer. Daca vrei sa te poti uita in oglinda si sa fii 
mandra de tine, trebuie sa muncesti din greu pentru a-ti 
crea drumul catre succes! 

Care este filosofia ta de viata? Ai anumite principii 
pe care le respecti, un motto care sta inaintea fiecarei 
activitati/ situatii?

Din cauza principiilor, de multe ori fac compromisuri 
pentru a le fi bine celorlalti, dar inca sunt convinsa ca 
viata trebuie sa ti-o organizezi in asa fel, incat tu ca 
om, sa fii fericit, impacat cu tine insuti, pentru ca, la 
batranete, sa nu ai regrete! Si nu, nu am un motto anume.

Care este cel mai frumos moment din viata ta pana acum?

Am avut parte de mai multe momente fericite, mai ales 
pentru ca am doua fetite minunate! Dar cred ca am avut 
un moment de fericire mai aparte, atunci cand mi-am dat 
seama ca nu am murit, in urma unui accident.

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

Am prea putin timp liber, iar atunci cand il am, imi 
place sa stau, sa ma relaxez. 

Care este cea mai mare dorinta a ta in momentul de fata?

Sa imi indeplinesc visul!

Cum ai vrea sa arate cariera ta peste 5 ani? Unde ti-ar 
placea sa activezi?

Mereu mi-am dorit sa imi pot conduce la un moment 
dat afacerea de pe un laptop, intinsa pe un sezlong, pe 
plaja casei mele de pe o insula, dar la cum sunt ca si 
caracter, cu siguranta m-as plictisi si cu siguranta voi fi 
cea mai implicata in afacere si fizic. Probabil in Statele 
Unite as vrea sa activez. 

Ce inseamna pentru tine imaginea?

Imaginea e si ea importanta! Dar nu traiesc pentru asta!

Care este stilul vestimentar in care te simti cel mai bine?

Street style! Dar ma simt foarte bine si in tinute 
elegante si office.

Cum ti-ar placea sa vezi aranjate/ imbracate femeile din 
Romania?

Trebuie sa se placa ele! Sa fie asa cu simt!

Care sunt cele 3 lucruri care nu iti lipsesc din geanta de 
mana?

Telefonul cred ca e pe primul loc pentru toata lumea, in 
rest, eu am de toate in geanta (sau : Telefonul, portofelul 
si iPad-ul).

Cum arata vacanta ideala pentru tine? Care sunt 
elementele “must have”?

Oriunde pe plaja si sa dureze pana ma simt odihnita!

Nu m-am gandit niciodata la niste elemente anume. 
Daca avem sanatate, cred ca “must have-urile” si le face 
fiecare dupa propriul plac.

Unde te pot urmari cei interesati de ceea ce faci si cum te 
pot gasi/ cum pot lua legatura cu tine?

Pagina personala de Instagram este Ina Nkl, iar cea de 
business este iextensions.

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

Cu drag, oricand! Va multumesc!

 Daca vrei sa te poti uita in oglinda
SI SA FII MANDRA DE TINE,

trebuie sa muncesti din greu
pentru a-ti crea drumul CATRE SUCCES! 



ANISA

este o prezentatoare TV din Romania cu o cariera notabila si un CV 

impresionant. Si-a inceput cariera in TV ca jurnalista de stiri prezentand 

jurnalul de la ora 12:00 la Romania Ta, apoi matinalul de la Giga Tv, apoi a fost 

la pupitrul stirilor Antena 3, Romania TV si Realitatea TV. In prezent, Anisa 

prezinta emisiunea “Generatia Fit” (TVR 2) si “Fresh Acces”  (A7 TV). Anisa 

preda cursuri de televiziune la Teen Media. Este fondatoarea brandului Sprezza 

Woman by Anisa Sandulache unde creeaza rochii de mireasa si de seara.

INTERVIU cu ANISA SANDULACHE

PERSONALITATI de TOP cu DANIELA SALA
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Buna ziua si bine ai venit in paginile Revistei Famost.

La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? A fost 
greu sa te faci remarcata?

De foarte mica. Mergeam la concursuri de muzica, dans, 
teatru cu bunica mea. La 5 ani, le prezentam papusilor 
stirile privind-o pe Andreea Esca. 

Abia in timpul facultatii am revenit la vechea dragoste 
si am facut un curs de televiziune, unde am fost remarcata 
de oameni din media.

Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale in televiziune?

Imi amintesc prima zi de LIVE, cu doar cateva ore 
inainte de primul meu jurnal, am cazut pe sina de tramvai 
de la Republica. Eram julita toata si abia mergeam. Dupa 
ce ca aveam emotii, vai de mine, simteam cum imi picura 
sange de la mana. Am patat printurile 
cu stiri. In momentul live-ului, nu am 
mai simtit nicio durere. Era prima data 
dupa 20 de ani, cand prezentam din nou 
stiri. Nu ca la 5 ani cand imi insiram 
papusile ca s-o imit pe Andreea Esca, 
ci ca la 25, asa cum stiam eu mai bine. 
Mi-am dat seama ca este sansa mea. De 
atunci, am ramas nedezlipita de media.

Ce ai simtit cand s-a apasat butonul 
REC pentru prima ta transmisiune in 
direct?

Ca este sansa vietii mele si nu pot sa 
fiu altfel decat foarte buna. Si am fost. 
Si am ramas. Si voi mai deveni.

Despre emotii nici nu mai pomenesc. 
Sunt permanent cu mine, dar ne-am 
imprietenit repede si facem echipa 
minunata.

Ti-ai inceput cariera prezentand 
jurnalul de la ora 12:00 la Romania Ta. 
Ce amintiri ai din acea perioada?

Cea mai puternica amintire este Dan 
Boanta. Sau Bebe, asa cum ii spunem 
noi. Primul jurnalist care a crezut in 
mine si a vazut ceea ce as putea deveni. 
Cuvintele sunt de prisos. Ii datorez 
enorm din ceea ce sunt astazi.

Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Idol e mult spus. Nu am avut 
niciodata.

Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Fiecare moment din cariera mea este cel mai fericit. Nu 
traiesc cu nostalgia vremurilor trecute. Imi placea si cand 
prezentam la Antena 3, a fost o perioada cu un farmec 
aparte. Am avut momente senzationale cand am cantat 
de 1 decembrie cu toata Piata Constitutiei “Desteapta-te, 
romane!”, la Romania TV”, iar acum sunt fericita cu ceea 
ce fac la Fresh Acces si la Generatia FIT. Este o alta etapa. 
Fac ce ma reprezinta in acest moment.

Care a fost cea mai frumoasa intamplare a ta de cand 
prezentai Observatorul Special la Antena 1 si Antena 3?

La Observator Special faceam materiale personaj. Eram 
eu acolo, cu felul meu de-a fi. Cea mai frumoasa intamplare 

de la Observator Special a fost Adriana 
Popescu (Zeitatea), editorul meu.

Cea mai frumoasa intamplare de 
la Antena 3 era ca puteam s-o sun pe 
bunica mea la 5 dimineata dupa ce 
terminam jurnalele. Iar ea imi spunea 
ca a fost totul perfect. De asta imi e dor. 
Si doare.

Care a fost cel mai trist moment din 
cariera ta?

Ce straniu. Nu mi-l amintesc. 😊 Sau 
nu vreau.

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

Niciodata. Nicio clipa.

Ai accepta sa moderezi un format de 
televiziune in care nu crezi, sau care sa 
consideri ca nu rezoneaza cu tine?

Nu. In primul rand pentru ca nu as fi 
buna, nefiind eu acolo.

Ai prezentat matinalul de la Giga TV. 
Cum   a fost aceasta experienta pentru 
tine?

Cea mai buna scoala acolo a fost. 
Desi era o televiziune mica, la inceput, 
pretentiile erau mari si oamenii cereau 
maximum de la tine. Aveam mereu 
fluturi in stomac de bucurie atunci 
cand ma trezeam noaptea la 3 pentru 
matinal.

FIECARE 
MOMENT DIN 
CARIERA MEA 
ESTE CEL MAI 

FERICIT. NU 
TRAIESC CU 
NOSTALGIA 

VREMURILOR 
TRECUTE. 
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Ai prezentat jurnalul de stiri la Romania TV. Povesteste-
ne o intamplare frumoasa din acea perioada!

Eugen Chelemen, redactorul sef. Spaima multora, 
preferatul meu. Imi placea faptul ca era multumit de ceea 
ce faceam si nu ezita sa-mi spuna asta. Pe mine, aprecierile 
ma fac sa cresc.

La Romania TV aveam libertatea de a face lucruri. Asta 
mi-a placut cel mai mult. Nu am prezentat doar stirile. Am 
facut multe materiale si live-uri de culoare si de atmosfera. 
Ma distram si eram naturala.

Acum prezinti o emisiune de divertisment, Fresh Acces, 
rezonezi mai bine cu acest format decat cu jurnalurile de 
stiri?

Intotdeauna am simtit nevoia de mai mult la stiri. Sa-mi 
pun o amprenta personala. Sa fiu mai aproape de oameni. 
Fresh Acces este formatul ideal pentru mine. Nici ca se 
putea mai bine. Este formatul in care voi accepta mereu sa 
fiu si ma voi simti in largul meu. Daca exista un ideal de 
emisiune pentru mine, acela este Fresh Acces.

Care consideri ca ar fi diferentele intre o emisiune de 
divertisment si un jurnal de stiri?

Sunt foarte multe. In primul rand, pentru mine e 
minunat ca ma pot exprima asa cum simt. Ca sunt aproape 
de oameni si de inima lor. Ca pot sa le ofer un zambet sau 
o emotie. Asta se intampla la divertisment.

E frumos si la stiri, dar trebuie sa-ti controlezi emotiile 
si sa fii impartial. Le fac pe ambele cu drag si bucurie.

Si mai e ceva. La stiri, orice se vede. O grimasa, o 
stare proasta, oboseala, tot. Nu se accepta stangaciile. 
La divertisment, te scoti mai usor din orice, pentru ca 
telespectatorii se asteapta sa vada un om, nu perfectiunea.

Stim ca ai cochetat cu actoria, jucand chiar cu actori 
celebrii la Teatrul Nottara. Spune-ne mai multe despre 
aceasta experienta!

Academia Teen Media si Teatrul In Culise au reprezentat 
punctul meu de pornire. De acolo mi-am luat aripile si 
increderea in mine. M-am descoperit exact asa cum sunt. 
Cu partile frumoase si mai putin frumoase. Am invatat 

acolo sa nu-mi mai refuz emotiile. De fapt, acolo m-am 
si imprietenit pe viata cu emotiile mele. Senzationala 
experienta! Cu siguranta, voi mai reveni intr-o piesa de 
teatru la momentul potrivit.

Te-a ajutat actoria in cariera ta de jurnalist?

Foarte mult. Actoria nu inseamna sa fii fals. Sa joci ceea 
ce nu simti. Multi au impresia asta. Un actor isi traieste 
rolul si personajul. Isi face o fisa a personajului pentru a 
intra in pielea lui. Indiferent daca este un personaj negativ. 
El si-l accepta si si-l iarta. De asta actorii sunt oameni atat 
de sensibili si frumosi.

Ce inseamna aceasta cariera pentru tine?

O latura importanta din ceea ce sunt eu ca om.

A fost greu sa te mentii in topul preferintelor?

Am ajuns sa fac ceea ce fac prin naturaletea mea. Nu 
fac eforturi. Intr-un mod firesc si lin, Dumnezeu m-a dus 
mereu acolo unde anumiti oameni au avut nevoie de mine, 
iar eu de ei.

Care sunt ingredientele succesului in acest domeniu?

Sa alegi mereu cu inima, fara sa te gandesti prea mult. Si 
sa te gandesti ca fiecare aparitie a ta pe scena sau pe sticla 
este prima si ultima.

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

Sa accepte sa munceasca. Sa nu se gandeasca la celebritate 
si vedetisme. Pana ajung acolo e un drum lung si frumos, in 
fiecare etapa. Sa invete sa scrie o stire, sa faca un material, 
sa fie capabili sa sustina un live, sa stie ce inseamna o 
BETA, ca sa invete ce inseamna televiziune. Toti viseaza 
sa fie pusi la pupitrul de stiri din start sau sa prezinte o 
emisiune. Rabdare! Nu e placut sa te prabusesti. Mai bine 
cu pasi mici si siguri.

Stim ca predai cursuri de televiziune la Teen Media. Cum 
te simti in postura de trainer?

Mai invat si eu odata cu ai mei cursanti. Si ma simt 
responsabila sa-i ajut mai departe pe cei talentati in 
cariera.

Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru o persoana publica?

Ajuta mult in crearea brandului personal. Si trebuie sa 
te imbraci in functie de specificul emisiunii. Ar fi minunat 
ca hainele sa te reprezinte si sa stea atat de bine pe tine, 
incat oamenii de acasa sa te observe pe tine si sa nu-si 
aminteasca de cum erai imbracata. Mai ales la stiri.
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Esti fondatoarea brandului Sprezza Woman by Anisa 
Sandulache. Cum a venit pasiunea ta pentru acest domeniu 
astfel incat sa iti creezi un brand de renume? Carui public 
te adresezi cu creatiile tale vestimentare?

Mi-am sustinut atat de mult sotul in visul lui de a face 
un brand premium de haine barbatesti, incat a devenit si 
visul meu. Brandul SPREZZA by Dragos Sandulache era 
deja de 3 ani pe piata, iar zona feminina a venit natural. 
Fac rochii de mireasa si de seara pentru femeile care pun 
pret pe calitate si feminitate.

Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ti-ar fi placut 
sa faci?

Sa cant. Dar nu e timpul pierdut. 😊

Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Da. A fost un gand. Dar a trecut la fel 
de repede cum a venit.

Ai activat vreodata in alt domeniu?

Marketing. Ceea ce am si terminat. 
Eu sunt economist la baza, specializare 
Marketing. In timpul facultatii am 
coordonat echipa de marketing a Ultra 
Pro Computers.

Ce te face fericita cu adevarat?

Cele mai simple lucruri. Zambetul 
fetitei mele. Marea. Un pahar cu 
prosecco si un trabuc bun. Credinta 
in Dumnezeu. Speranta. Cafeaua de 
dimineata. Oamenii. Poza bunicii 
mele. Pastele mele preferate. Un gest 
de apreciere. Gandul ca familia mea 
este sanatoasa si eu langa ea. Platoul de 
filmare si salutul catre telespectatori. O 
privire calda. Un chip luminos.

Te simti o femeie implinita?

Nu stiu ce inseamna asta. Nu mi-am 
fixat un target. Dumnezeu a stiut sa-mi 
dea mereu mai bine si mai mult decat 
am stiut eu sa-I cer. Vreau sa ma bucur 
de viata in fiecare zi. Atat.

Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai 
schimba?

As sta mai mult cu bunica mea in 
ultimii ani. Legat de alte lucruri, inca 
mai am timp sa schimb. 😊

Cum este relatia ta cu familia ta?

Eu am o vorba: “Multe se pot destrama. Familia niciodata. 
Legatura ramane permanent aici si dincolo de aceasta lume.”

Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de filmat? Ce 
pasiuni ai si ce iti place sa faci?

Sunt o copila cu responsabilitati. Sunt sensibila, rad 
mult si plang la fel de mult, de multe ori in mine. Pentru 
un catel, pentru un batran, pentru oamenii dragi, pentru 
neputinta. Vorbesc mult, cant mult, ma bucur de clipe. Imi 
place sa vad locuri noi, sa citesc, sa alerg prin parc. Ma atac 
destul de usor si iert foarte repede.

Care este cea mai mare teama a ta?

Moartea. Si minciuna.

Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Ca nu am fost langa bunica mea in noaptea in care a 
murit, ca sa plece linistita, cu mangaiere.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Dimineata duc fetita la gradinita, ma 
intorc, imi beau cafeaua si imi pregatesc 
emisiunea Fresh Acces sau citesc, merg 
la o intalnire - doua la showroomul 
SPREZZA, plec in redactia A7TV, de la 
16 la 18 emisiune, de la 18 iau fata de la 
gradi si mergem in parc daca e frumos 
afara, ne intoarcem acasa si pregatesc 
cina, culc fata, dupa care ma uit cu 
sotul la un film, iar de la 24 la 1-2, ma 
documentez pentru invitatii de a doua 
zi. Vinerea merg la salon, am filmari 
pentru Generatia FIT, iar de doua ori 
pe saptamana merg la sala sau alerg in 
parc seara.

In weekend incercam sa plecam din 
Bucuresti.

Practici un sport?

Sala si alergat. Uneori merg si la inot.

Care este motto-ul tau in viata?

“Faca-se voia TA!”  Nu este chiar un 
motto, este mult mai mult. De aici, felul 
in care imi traiesc viata.

Ce alte surprize ne pregatesti?

Trebuie sa fac ceva si pe plan muzical, 
deci probabil o sa scot o melodie. 😊

SUNT 
SENSIBILA, 

RAD MULT SI 
PLANG LA FEL 
DE MULT, DE 

MULTE ORI IN 
MINE.



Claudia Marin
aka

Mrs. saxy

♫

C onsiderand ca muzica poate fi un medicament pentru suflet, CLAUDIA MARIN este o frumoasa si 
talentata cantareata din Brasov, care reuseste sa creeze un echilibru armonios intre muzica si ceea ce 
face in mod obisnuit. Indreptata mereu catre oameni, pozitivitate si realizarea lucrurilor frumoase, 

ea reuseste sa se exprime intr-un mod unic prin muzica, iar saxofonul, instrumentul muzical la care canta, ii 
ofera  satisfactii foarte mari si ii completeaza modul de a fi si a simti.

Ii place sa ajute oamenii, iar educatia primita de la parinti, avand la baza principii sanatoase si bine 
ancorate in realitate, au ajutat-o sa devina omul de astazi, pentru care primeaza corectitudinea, dragostea de 
oameni, seriozitatea si pasiunea pentru tot ceea ce face.

Mrs. Saxy, asa cum ii este numele de scena, este invitata in editia lunii iunie 2021 a revistei Famost, loc in 
care am purtat o discutie interesanta, un dialog in care primeaza pasiunea, umanitatea si muzica. Va invitam 
asadar sa o cunoasteti pe frumoasa cantareata CLAUDIA MARIN, sa ii cunoasteti pasiunile si filosofia de 
viata si mai mult decat atat, sa ii ascultati ulterior, frumoasele melodii pe care le interpreteaza!
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Cum te-ai prezenta tu, Claudia Marin?

Sunt un om simplu, dornic de a experimenta viata, cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la Dumnezeu! Ma 
numesc Marin Claudia sau nume de scena Mrs Saxy. Locuiesc in Brasov si imi place lucrul acesta. Sunt asistent social 
care isi profeseaza meseria de 12 ani ani, iar in timpul liber studiez instrumentul saxofon. Pana de curand am facut parte 
dintr-un ansamblu de dansuri populare timp de 22 ani si in toata aceasta perioada am devenit cine sunt astazi! Cumva, 
imbin arta cu munca si o fac cu bucurie si recunostinta. Sunt un om curios, caruia nu ii place rutina si pentru asta ma 
provoc mereu sa vin cu noutati. Stiu ca sunt in stare de mult si vreau sa vad pana unde pot ajunge. Unii imi spun ca sunt 
un paradox: o persoana cerebrala si pragmatica cu suflet de artist; eu ii cred - ce sa fac?! :))) Muncesc mult si lupt pentru 
tot ce am si asta ma face mandra!

Majoritatea iubim muzica indiferent de gen si putem spune ca nu ne putem trai viata fara ea. Ce inseamna pentru tine 
muzica, atat ca ascultator cat si ca interpret?

Muzica poate fi un medicament pentru suflet, raman la parerea asta! Se simte, apoi se asculta. Muzica inseamna traire, 
simtire, pana la urma, noi suntem energie, iar energia interactioneaza cu frecventele si tonalitatile. De asemenea, muzica 
are efecte terapeutice, fie ea prin voce sau instrumente. Eu cred ca muzica iti poate vorbi prin sunete, atunci cand 
cuvintele nu iti pot exprima sentimentele. Muzica joaca un rol important in viata noastra, inca de cand ne nastem. Ne 
ajuta sa trecem peste situatii delicate sau sa traim din plin niste situatii misto.

De cand iti place muzica, ce genuri de muzica ascultai la inceput si care iti sunt preferintele acum?

Cred ca dinainte sa ma nasc! Imbin folclorul cu jazzul! Cea mai frumoasa combinatie. Vreme de 22 de ani am practicat 
dansuri populare si cumva acest gen deja imi este intiparit in suflet in minte pot spune. Mai departe am continuat cu 
jazzul si blues-ul, pentru ca asta practic in prezent cantand la saxofon si uneori si voce. 

Cum ai ajuns sa canti la saxofon si ce te-a determinat sa pasesti in aceasta industrie?

Sincer, am inceput sa studies saxofonul tarziu. Recunosc ca am cochetat cu arta si am avut talent, cred ca aveam 20 
de ani cand am inceput. Studiam paralel saxofon si asistenta sociala! Curiozitatea pentru acest instrument a inceput 
cand practicam dansuri. Initial mi-am propus sa studiez folclorul, dar pe parcurs am realizat ca jazz-ul si blues-ul mi 
se potrivesc de minune, ma reprezinta mai bine. Prin muzica, poti transmite uneori ceea ce prin cuvinte iti e greu. Pot 
spune ca uneori, in momentele mele mai putin bune, cantand, ma vindec.

Ai avut pe cineva care te-a indrumat in aceasta directie sau dorinta de a urma acest drum a venit din interiorul tau . . . 
ai simtit asta?

Da, am simtit ca asta voi face! A venit cumva din interiorul meu; ma vizualizam in anumite scene sau situatii, pe care 
ulterior le-am si trait.

Ce asteptari aveai cand ai facut primii pasi in muzica si care-ti sunt acum asteptarile?

Cand am inceput sa cant imi doream sa fac parte dintr-o orchestra imensa intr-un ansamblu! Am zis sa trec de la dans 
la muzica, sa cant celor ce danseaza. Dar, treptat mi-am schimbat  gandurile si m-am indreptat catre ceva ce nu fac toate 
femeile si intr-adevar este unicat.

De ce saxofon si nu alt instrument muzical? Stii sa canti si la alte instrumente?

Pentru ca saxofonul e total altceva, incepand de la design pana la sunete. Imi este compatibil, ma regasesc in sunetele 
lui. Am avut o chimie. :)))

Care sunt cele mai mari realizari din domeniul muzical pana in momentul de fata?

Deocamdata este doar un hobby pentru timpul liber. Realizarile pana in momentul de fata sunt direct proportionale 
cu munca pe care am investit-o si daruirea cu care m-am implicat si sunt multumita!

Poti oferi prin intermediul vocii si a saxofonului un spectacol complet. Cum reusesti sa le impletesti pe ambele, astfel 
incat totul sa fie atat de armonios? Care este secretul?

Nu exista secrete, exista doar potrivire. Vocea impreuna cu saxofonul pot fi cuplul perfect in muzica. Improvizatia este 
importanta si te pune in valoare cu adevarat.

♫
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INTERVIURI

Te prezinti cu numele tau - Claudia Marin impreuna cu numele de scena-MRS. SAXY. Ce sta la baza acestui duo si de 
ce nu te prezinti doar cu numele tau? Sau de ce un artist simte nevoia unei astfel de asocieri?

La inceput ma prezentam doar cu numele meu, dar in timp am realizat ca e important sa ai si un nume de scena. Un 
nume care sa te defineasca, sa sune frumos, sa te asocieze cei care te urmaresc. Numele de scena te ajuta sa te diferentiezi 
de ceilalti, sa fii original, avand un rol important in aceasta industrie. Vine cumva la pachet cu tot ceea ce oferi.

Consideri ca esti un artist talentat sau e multa munca? Cum stam procentual in cazul tau, ca raport talent/munca?

Fara munca, orice talent se pierde in timp! Una fara cealalta nu se poate. Cu talentul te nasti, esti inzestrat de 
la divinitate, iar munca fructifica, infrumuseteaza. Daca nu iti fructifici talentul prin munca, ramai la un nivel fara 
progrese, fara noutati si te pierzi. Cred ca acest lucru e valabil in toate domeniile.

Ce inseamna, asa cum ai resimtit tu pana acum, sa fii artist in Romania? Este dificil? Sunt avantaje, dezavantaje?

Poate fi dificil oriunde pe Terra. Pana la urma, lucrezi cu oameni in orice colt al lumii. Munca, unicitatea si 
corectitudinea stau la aceasta baza si sunt valabile peste tot. Consider totusi ca, in Romania talentele adevarate nu sunt 
valorificate asa cum ar trebui. Se pune accent pe alte valori sau tendinte si nu este tocmai corect. Din pacate, noi punem 
pe primul loc imaginea si apoi ce stie sa faca omul!

Care sunt cele mai mari probleme cu care te-ai confruntat ca artist pana in momentul de fata?

Incercarile nu ne ocolesc atat ca artist cat si ca om simplu in societate. Important e sa nu iti pierzi increderea in tine 
si sa nu uiti unde vrei sa ajungi si mai important: cine esti!

Cat de mult te-a afectat pandemia si cum ai reusit sa treci cu bine prin ea?

Multumesc lui Dumnezeu ca nu am resimtit foarte greu aceasta perioada. Intr-adevar, evenimentele au fost mult mai 
putine, nu am mai cantat in fata publicului, dar am continuat ca asistent social si de cantat, am exersat acasa. Nu m-am 
lasat deloc, implicandu-ma poate mai mult, fiind cea mai buna versiune a mea.

Esti in acelasi timp si asistent social. Ce inseamna acest lucru in Romania si de ce te-ai indreptat spre aceasta meserie?

Profesia de asistent social difera de la tara la tara, deoarece legislatia este diferita! Inca de mic copil aveam tendinta 
peste masura sa ajut si atunci m-am decis sa ma orientez in aceasta directie. Asistenta sociala in Romania are o traditie 
indelungata pot spune! Munca multa, expunere, altruism, e important sa te pui in pielea celuilalt, altfel intelegi tot ce 
se intampla in jurul tau. Un asistent social trebuie sa iubeasca oamenii, sa fie un bun ascultator, un bun comunicator, 
sa empatizeze cu cel aflat in nevoie, rabdator, capacitate de rezistenta la frustrare, capacitatea de a realiza conexiuni si 
de a pleda cauza celui aflat in suferinta . . .

Ce calitati ar trebui sa aiba cineva pentru a fi un asistent social valoros?

Un asistent social valoros ar trebui sa innobileze orice comunitate locala, sa intervina acolo unde apar dezechilibre 
intre semenii sai si societate, atunci cand situatiile de dificultate, de criza pe care le traversam, depasesc capacitatea 
noastra de raspuns, atunci cand suntem debusolati si dezorientati si atunci cand nu detinem resursele necesare pentru 
a functiona optim la nivel psihosocial.

Asistentul social este profesionistul care realizeaza legatura cu institutiile statului, cu resursele comunitare; sigur ca 
depinde si locul de munca unde isi desfasoara  activitatea. 

Cum reusesti sa imbini latura artistica cu cea de asistent social? Au ceva in comun?

E important sa iti folosesti la maxim propriile abilitati, sa stii sa iti controlezi impulsurile, sa iti asumi riscul esecului 
si sa mergi mai departe. Ambele au un frumos diferit fata de ceea ce exista deja. Arta se poate transforma in business 
daca stii sa pui valoare si sa ramai fidel pentru ceea ce faci cu aceeasi pasiune si seriozitate. Cumva, totul se intampla de 
la sine, existand o puternica legatura intre arta si economie.

Unde iti doresti sa ajungi din punct de vedere artistic?

Voi ajunge acolo unde trebuie, stiu sigur ca exista o destinatie precisa!

♫
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♫
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INTERVIURI

Daca ai avea de ales intre a renunta la a canta 
sau a renunta la a fi asistent social, ce ai alege 
si cum motivezi?

Nu as renunta la niciunul dintre ele! Sunt 
ca un intreg, ambele domenii fiind la fel de 
importante, iar una fara cealalta nu s-ar putea. 
Munca pe care o fac ca asistent social are in 
vedere realitatea in care traim, de care multi 
nu stiu mare lucru; de asemenea si perioada 
pe care o traversam. Atat latura profesiei de 
asistent social, cat si cea artistica au aceeasi 
importanta si fac parte din Marin Claudia. Am 
un univers al meu pe care il construiesc zilnic 
si asta ma determina sa imi depasesc conditia.

Care sunt principiile tale de viata si daca sunt 
aplicabile in tot ceea ce faci? Ai vreun motto 
care te defineste cel mai bine?

Asa cum am mai spus, inca de mica am avut 
niste principii sanatoase. Am fost inzestrata de 
la Dumnezeu; uneori e nevoie si de asemenea 
daruri, unii suntem constienti de ele, altii nu 
le vedem! Am o serie de calitati de care sunt 

perfect constienta, stiind cum sa le folosesc in avantajul meu, motiv pentru care am incredere in mine. E important sa 
avem incredere unii in ceilalti; de la incredere pleaca tot, impreuna cu respectul, cunoasterea de sine si corectitudinea. 
Trebuie sa ai credinta, fara ea nu se poate. Cred ca fiecare trebuie sa aiba o legatura personala cu Dumnezeu, atunci iti 
vin si gandurile sanatoase, deoarece intamplarile si schimbarile care se produc in viata noastra, de-acolo au punctul de 
plecare. Cred ca orice iti poti imagina este real la un moment dat aici sau in viata de dincolo. Abordarea de tip win-
win (eu castig-tu castigi) este de departe cel mai bun principiu pe care l-am dobandit in timp pentru ca este reciproc 
avantajos. Legat de motto, nu pot spune ca am unul singur care ma defineste, ar fi mai multe, dar ma rezum fara sa dau 
citate, pentru ca sunt un om prea complex pentru a ma descrie astfel!

Care consideri tu ca sunt calitatile pe care trebuie sa le aiba o femeie pentru a reusi in viata?

In primul rand, trebuie sa fie independenta si sa isi urmeze visul! E nevoie sa fii unic in ce faci, corect, sa muncesti si 
sa depui efort ca sa te poti bucura si de rezultate. De asemenea, sa iti mentii feminitatea si sa fii pragmatica atunci cand 
esti nevoita sa iei decizii!

Care sunt calitatile tale? Dar defectele ?

Calitati ar fi multe, dar mai importante cred ca: ambitioasa, muncitoare, empatica, perserverenta, serioasa, etc.

La fel si defecte sunt destule: incapatanata, sensibila (prea), uneori imi place sa detin controlul, insistand chiar!

Cum este Claudia Marin, omul din spatele artistului si a asistentului social?

Sunt un copil in trup de femeie! Sunt un om muncitor care se adapteaza in orice situatie, intelegator cu cei din jur, 
empatic (uneori prea mult), curios, serios si cu un mare simt al umorului. Parintii mei m-au educat frumos si m-au 
invatat lucrurile elementare care stau la baza vietii si a deveni un om onest.

Ti-ai dori sa faci altceva in afara de ceea ce faci acum?

Sincer, acum nu! Cu ceva timp in urma mi-as fi dorit sa fiu stewardesa, dar mi-a trecut repede :)). Ceea ce fac acum, 
ma pune in valoare cel mai bine si corect si mai mult de atat, ma defineste ca om!

♫
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Chiar daca stilul tau vestimentar pare versatil, ce tip de vestimentatie preferi si ai purta mereu? Ai vreo piesa 
vestimentara favorita?

Stilul vestimentar este versatil pentru ca ma defineste cel mai bine! Depinde de starea in care ma aflu in primul rand 
atunci cand ma imbrac. Ceea ce simt, se reflecta in stilul vestimentar. Pana la urma, stilul esti tu si ti-l creezi in timp; 
e ca atunci cand ajungi la starea de maturitate. Nu se potriveste planul pe care mi-l fac seara cu ceea ce decid in acel 
moment pentru a ma imbraca. Sunt doua domenii diferite: asistenta sociala si muzica, plus restul timpului. Imi place sa 
fiu comoda, dar asta nu inseamna ca ma imbrac sport. Comoditatea pentru mine se refera la elegant, chic si cumva altfel.

Ce pasiuni are Claudia Marin? Ce iti place sa faci in timpul liber?

Citesc atunci cand am timp liber, merg pe munte (acolo este un loc de regasire), ma plimb, observ natura, stau cu 
oamenii dragi, studiez muzica si uneori dansez :)). De curand am inceput sa invat o noua limba straina!

Ce iti doresti pe viitor, care iti sunt planurile?

O sa ma refer doar pe plan profesional, pentru ca in general lucrurile bune se leaga intre ele armonios. In primul rand 
sa raman sanatoasa, constienta si cu frica de Dumnezeu, ca mai apoi sa pot ajunge pe culmile succesului si sa ma pot 
bucura de acest sentiment impreuna cu cei dragi inimii.

Ce o face fericita pe Claudia Marin? Te simti in momentul de fata o femeie implinita?

Sincer, fericirea pentru mine nu este o stare permanenta. E o stare care se construieste din mai multe momente marunte, 
dar cu o valoare imensa. E o distanta mica de la om la fericire, dar noi o cautam in departare de cele mai multe ori! 

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

Cei interesati cat si ceilalti, ma pot urmari pe Facebook: Claudia Marin si pe pagina Artist: Mrs. Saxy, pe Instagram: 
MRS. SAXY si pe canalul meu youtube: Mrs. SAXY Claudia!

♫
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STIL DE VIATA 
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Orice copil, chiar si cel mai linistit, este 
uneori capricios, in anumite etape de 
dezvoltare. Capriciile copilului sunt 

acele manifestari pe care majoritatea parintilor 
le considera deranjante: face mofturi la masa, 
se joaca ore intregi pe telefon sau pe tableta, 
isi arunca lucrurile pe jos, tipa in magazin 
pana primeste jucaria dorita, este agresiv 
cu cei din jur, nu vrea sa mearga la culcare. 
Aceste comportamente sunt adesea insotite de 
crize de furie (tantrum-ul reprezinta aspectele 
comportamentale ale copilului cu varsta mai mare 
de 18 luni, manifestate sub forma de furie dificil 
de controlat, exprimata prin plans insistent, 
tipete si agitatie fizica), urlete si lacrimi.

Desi pare greu de acceptat, capriciile sunt 
normale. In spatele toanelor, se ascund nevoile 
pe care copilul nu le poate exprima prin cuvinte, 
iar, din pacate, parintele nu le intelege. Un 
copil capricios nu este nici prea rasfatat, nici 
prost crescut. Capriciile reprezinta moduri in 
care copilul isi exprima emotiile, plictiseala, 
supararea, frustrarea.

CUM FACI FATA 
PROVOCARILOR DACA 

ESTI PARINTE?

spunea Maria Montessori.

Capriciile si neascultarea 

copilului reprezinta explozia 

unui conflict vital intre 

dezvoltarea sa si dragostea fata 

de parinti.

De obicei, copilul incepe sa devina 
mofturos si necooperant in jurul 
varstei de 2 ani. Daca te intrebi 
unde sau cand ai gresit, din moment 
ce micutul s-a transformat intr-un 
mic nazdravan ce l-a luat pe “NU” 
in brate, iata o veste buna. Nu ai 
gresit nicaieri! Orice copil trece 
printr-o perioada in care incearca 
sa-si manifeste independenta si 
personalitatea. Este o perioada 

in care isi constientizeaza propria 
persoana si vrea sa se desprinda, 
cel putin verbal, de parinti. Asadar, 
este bine sa intelegi ca este o 
perioada fireasca si de modul in 
care reactionezi in aceasta etapa 
depinde dezvoltarea lui ulterioara. 
Dar pentru a sti cum sa reactionezi, 
este nevoie sa intelegi cauzele aflate 
la originea unui comportament 
capricios al copilului.

text : M a r t a  I o z e f i n a  B e n c z e
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Cele mai frecvente toane ale 
copilului se manifesta in momente 
cheie, cum ar fi ora de masa, ora de 
culcare, mersul la gradinita sau la 
plimbare. Tocmai de aceea, in astfel 
de situatii, parintii sunt tensionati 
si ingrijorati deoarece copilul nu 
mananca suficient, nu se odihneste, 
nu se poarta frumos in societate etc. 
Insa adultii, din pacate, pierd din 
vedere aspecte ce tin de dezvoltarea 
copilului. Pur si simplu, copilul nu 
poate sa-si adapteze dorintele la 
realitate. De exemplu, daca micutul 
nu doreste sa manance supa, ci un 
alt fel de mancare pe care nu il ai 
in momentul acela, apare refuzul 
categoric. Capriciile de genul acesta 

exprima confruntarea copilului cu 
realitatea.

Una dintre cele mai mari greseli 
pe care le pot face parintii in aceasta 
perioada este sa ii faca pe plac 
copilului. Permisivitatea exagerata 
(“ii fAc mAncAreA PreferATA doAr 
cA sA nu PlAnGA sAu doAr cA sA 
nu se enerveze”) va accentua 
comportamentul capricios. Copilul 
testeaza limite pentru a se defini 
ca individ. Iar parintii au datoria 
de a stabili limite, de a fi prezenti 
si intelegatori, de a explica si 
comunica in orice situatie. Regulile 
sunt absolut necesare in viata 
copilului. Lipsa regulilor poate 
influenta negativ intrarea copilului 

in colectivitate. Ar putea fi mai greu 
acceptat de colegi, va avea tendinta 
de a deveni arogant si egocentric, 
impulsiv, agresiv. Asadar, o alta 
cauza importanta a capriciilor este 
absenta regulilor venite din partea 
parintilor.

In extrema cealalta se afla 
autoritatea excesiva a parintelui. 
Atunci cand fixarea limitelor 
este rigida si copilului i se spune 
“NU” cu agresivitate verbala sau 
fizica, acesta opune rezistenta prin 
accentuarea comportamentului 
capricios. Negatia violenta conduce 
la crize de furie, agresivitate, stres, 
iar in timp copilul ar putea deveni 
timid, anxios, dezorientat, frustrat.

Explicati, explicati, explicati!
Stabiliti reguli simple si, foarte 

important, reguli care sa fie intelese 
de copil. Explicati-i intotdeauna 
cu blandete de ce este nevoie sa 
respecte o regula, de ce i se spune 
“NU” de ce sa faca anumite lucruri.

Permiteti exprimarea emotiilor!
Daca micutul bate din picioare 

sau se tavaleste, lasati-l sa-si exprime 
furia. Securizati mediul in care se 
afla, astfel incat sa nu-si faca rau, si 
dati-i voie sa se manifeste. Copilul 
este suparat si are dreptul sa fie. Nu 
ii nega emotia prin cuvinte de genul 
“nu mAi fAce AsTA!”, “oPresTe-Te 
din PlAns!”, “ce rusine sA Te PorTi 
AsA!”. Mai bine spune-i “inTeleG cA 
esTi furios, dAr AsTA esTe siTuATiA, 
nu sunT de Acord cu Tine”. Pana la 
urma se va linisti si puteti discuta 
despre depasirea momentului 
respectiv.

Fara bataie!
Indiferent ca este vorba despre 

un copil mai mic sau mai mare, cu 
tipete si bataie nu veti rezolva nimic, 
ci dimpotriva, faceti rau. Oricat 
ar fi de provocator sa acceptati 
incapatanarea si toanele copilului, 
incercati sa va pastrati calmul 
si rabdarea. Retineti ca niciun 
copil nu este rau. Nu din rautate 
apar comportamentele dificile 
ale copilului, ci din neintelegere, 
frustrare, violenta venite din partea 
parintilor.

Fara amenintari!
Cand repeta actele de neascultare, 

nu il amenintati continuu (“nu mai 
ai voie la televizor, nu mai iesi la 
joaca, nu mai mergem la prietenul 
tau ...”), fara sa puneti in aplicare 
atentionarile. Daca va observa acest 
comportament, copilul nu va face 
decat sa imite faptul ca nu va tineti 
promisiunea.

Stabiliti “egulile jocului” de la inceput!
Atunci cand mergeti undeva 

(la cumparaturi, la o petrecere), 
stabiliti de la bun inceput ce este 

permis si ce nu este permis, ora 
intoarcerii acasa. Explicati-i cum 
este potrivit sa se poarte sau ca 
vizita va inceta imediat ce copilul 
initiaza un conflict cu altcineva sau 
vorbeste urat. Daca lucrurile chiar 
se intampla asa, puneti in aplicare 
avertismentul si va intoarceti acasa.

Si, totusi, cum procedam in cazul unui copil capricios?



STIL DE VIATA 

122  www.famost.ro | iunie 2021

Nu cedati!
Ramaneti calmi si binevoitori, 

nu cedati la primele lacrimi, urlete 
sau tavaliri. De asemenea, nu cedati 
atunci cand intervin bunicii ori alte 
persoane pentru a-i lua apararea. 
Hotararea si respectarea cuvantului 
dat sunt modele pentru copil, pe 
termen lung, chiar daca pe moment 
pare o situatie dramatica.

Apreciati comportamentele pozitive!
Nu uitati sa recompensati reusitele 

copilului cu vorbe de incurajare, 
folosind cat mai putin cadouri sau 
recompense dulci.

Dati-i voie sa gaseasca solutii!
Nu incercati sa-l aparati de toate 

problemele aparute in viata de 
zi cu zi. Fiti alaturi de el, dar nu 
faceti totul in locul lui. Adaptat 
varstei lui, lasati-l sa depaseasca 
anumite situatii prin propriile forte. 
Obisnuiti-l sa se joace singur. Astfel 
se creeaza independenta copilului si 
incredere in sine.

Fiti un bun exemplu!
Atunci cand impuneti o regula 

sau ii cereti ceva copilului, 
mai intai analizati-va propriul 
comportament. Cum sa manance 
copilul spanac daca parintii au pe 
masa doar cartofi prajiti? Cum sa nu 
stea ore intregi in fata telefonului 
cand parintii doar asta fac cand stau 
langa copil? Copilul se identifica 
intai cu parintii si apoi ii imita.

Fiti obiectivi!
Cand va confruntati cu un refuz 

categoric din partea copilului, 
analizati in mod obiectiv situatia. 
Este masa servita intr-un mediu 
linistit? Ora este potrivita? 
Mancarea este corect preparata? 
Micutul se simte bine? In privinta 
somnului, este important sa ii 
observati obiceiurile. Nu incercati 
sa-i impuneti un program 
nepotrivit. Copilul va va transmite 
mereu semnale despre nevoile 
lui. Important este sa fiti atenti la 
aceste mesaje. Cu dragoste, rabdare 
si blandete veti reusi sa depasiti 
perioada capriciilor.

Nu este usor pentru un parinte care ajunge acasa de la serviciu, cu un bagaj emotional acumulat intreaga zi, cu un 
grad ridicat de oboseala sa faca fata dorintei copilului de a-i sari in brate. In schimb, copilul se agita brusc si are o 
sumedenie de solicitari, nemultumiri si uneori furie sau plans. Stiu! Acest tablou arata grav, dar e normal. Copilul 
descarca bagajul emotional acolo unde se simte in siguranta si iubit.

Exista o metoda pentru a incetini si a ne bucura de copilul 
nostru si impreuna cu el: aceea de a fi constient de momentul 
actual, intr-un mod amabil si fara partinire, fara a judeca 
si fara a pune etichete, fara dorinta de a corecta fortat ceea 
ce simtim. Acest lucru poate fi la fel de simplu ca a pune 
un gand in cuvinte sau a fi atent la senzatiile tale trupesti. 
Constientizarea ofera o ancora parintilor si copiilor, in egala 
masura, permitandu-ne sa fim atenti la noi, sa incetinim si sa 
nu ne lasam dusi de val. 

A fi atent si constient la ganduri, emotii si senzatii corporale 
este o abilitate de nepretuit in lumea noastra stresanta si in care 
totul se desfasoara intr-un ritm mult prea rapid.

Putem invata cum sa ne bucuram unii de altii astfel incat 
ajungem la sfarsitul zilei si sa simtim  un sentiment de 
implinire, in loc sa regretam ca am reactionat impulsiv.

Cum fac ca parinte sa imi pastrez cumpatul in aceasta situatie? 
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Copiii vor invata de la noi prin imitatie si observatie, dar si daca le 
vorbim si explicam cum sa procedeze.

REFERINTE

https:/decouvrir-montessori.com/
caprices-besoins-caches

https://www.magicmaman.com/10-
moyens-de-gerer-les-caprices-de-votre-
enfant.asp

https://sapteanideacasa.ro

1. Analizeaza ce simti!
❎ Sunt enervat
❎ Sunt frustrat
❎ Sunt furios
❎ Sunt trist

Nu uita ca iubirea nu dispare 
atunci cand simti asta! Nu iti retrage 
iubirea!

2. Fa ceva pentru a nu reactiona 
impulsiv!

Respira: Inspira pana numeri la 
3, tine respiratia pana la 1 si expira 
prelung 5, 6. Repeta o mantra 
care stii ca te ajuta: “Copilul meu 
are nevoie de mine. Stiu ca ma 
iubeste”. Adu-ti aminte de un 
moment fericit cu copilul tau.

3. Identifica cauza reala a 
disconfortului!

Ma simt trist pentru ca azi am 
petrecut mult timp fara cei dragi. 
Sunt agitat pentru ca sunt obosit/
imi este foame. Sunt furios pentru 
ca vorbesti la telefon si vreau sa 
vorbesc cu tine. Sunt enervat pentru 
ca am avut o zi grea si simt nevoia 
sa ma descarc.

4. Realizeaza ca cei dragi sufera si au 
nevoie de ajutor!

Cei dragi nu reactioneaza asa 
pentru ca vor sa ne supere, ci pentru 
ca au un disconfort. Ei au nevoie de 
ajutorul si de iubirea noastra. Este 
util sa ii incurajam sa exprime ce 
simt.

5. Ofera o imbratisare prelunga!
Imbratisarile prelungi ne ajuta sa 

ne simtim mai bine. Ele declanseaza 
productia de endorfine, responsabile 
pentru starea de bine. Poti spune: 
ma simt agitata/suparata/trista. 
Cred ca o imbratisare m-ar ajuta. 
Poti sa imi oferi una? Pot sa te iau 
in brate?

6. Fa miscare!
Miscarea fizica ne ajuta sa eliberam 

tensiunea. Propune copilului sa 
va intreceti pana la primul copac. 
Puneti muzica si dansati.

7. Propune-ti constient sa faci gesturi 
si lucruri pozitive care vor ajuta sa te 
reconectezi cu copilul!

Oferim imbratisari, mangaieri, 
pupici. Verbalizam iubirea fata 
de copil, ii spunem cat de mult il 
apreciem, cum ne-a fost dor de el si 
ne bucuram sa fim impreuna seara. 
Citim impreuna, povestim ceva din 
copilaria noastra, ne uitam pe poze 
de familie, jucam un joc dorit de 
copil.
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IMAGINEA DE SINE SI IMPACTUL EI MAGIC IN VIATA TA

Cred ca fiecare dintre noi isi doreste sa aiba o viata cat mai frumoasa si sa 
se bucure de ea. Desi multa lume inca nu crede, asta depinde in mare 

masura de noi in complexitatea noastra. 
Omul nu poate obtine ce vrea/ mai mult cand crede ca nu merita, ca nu este 

suficient de bun, ca nu este suficient de pregatit, suficient de atragator, etc. 
Exista acea imagine de sine pe care o avem despre noi insine si care “filtreaza” 

toata informatia si comportamentul nostru, care ne determina sa percepem 
totul in viata noastra intr-un anumit fel, sa actionam si sa obtinem rezultate 
in functie de asta. 

Imaginea de sine este piatra de temelie a intregii noastre personalitati. 

Oamenii care lucreaza cu mine stiu foarte bine ca in orice program de 
coaching - indiferent daca se focalizeaza pe business sau viata in general - 
abordam si acest subiect inca de la inceput si lucram cu el, datorita importantei 
majore pe care o are in viata noastra.

CE ESTE IMAGINEA DE SINE?

Imaginea de sine este conceptia si credinta ta 
despre tipul de persoana care esti. 

Ea este produsul experientelor de viata prin 
care ai trecut, succese si esecuri, umilintele pe 
care le-ai trait cat si momentele tale de realizare 
si triumf. Este produsul modului in care oamenii 
reactioneaza fata de tine, in mod special in 
primii ani de copilarie in care preiei cu usurinta 
informatia de tot felul din jurul tau. 

Toate acestea cat si multe altele te determina sa 
gandesti intr-un anumit fel despre tine, sa-ti creezi 
o imagine despre tine care crezi ca este adevarata. 
Sa te faca sa te iubesti sau sa te simti rau cu tine ... 
Insa aceasta imagine ar putea fi falsa si chiar este 
in cele mai dese cazuri. 

Text : I R I N A  K U H L M A N N
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Adevarul este ca vei actiona intotdeauna conform persoanei care crezi ca 
esti si tot ce vei obtine va fi in acord cu asta. Aici as vrea sa punctez faptul 
ca nu este vorba doar despre ceea ce crezi la nivel constient ci in mod special 
la nivel subconstient. De multe ori spunem “eu cred asta despre mine” sau “eu 
nu sunt asa” insa in mintea noastra subconstienta este setat- ca un program 
bine stabilit - cu totul altceva. 

Acest lucru aduce cu sine si faptul ca viziunea ta legata de orice obiectiv/ 
proiect sau viata ta in intregime, cu toate ariile ei, poate fi atinsa doar daca 
imaginea de sine cuprinde toate insusirile si abilitatile de care este nevoie si la 
nivelul de care este nevoie sa duci acea viziune la indeplinire. 

Vestea buna este ca iti poti modifica imaginea de sine si odata cu asta viata 
pe care o traiesti. As vrea sa stii ca este un proces, deloc usor, care cere multa 
rabdare, determinare si vointa. Cere constientizare profunda si lucru cu sine - 
o reprogramare a mintii tale subconstiente.

In cele ce urmeaza voi impartasi cu tine idei si practici ce te vor ajuta in 
acest proces de schimbare.

Cum poti sa-ti creezi o imagine de sine care sa te duca la o viata implinita?  

PORNESTE DE LA O ANALIZA PROFUNDA DE SINE!
Asta iti va da informatii despre identitatea ta, adica imaginea ta de sine la nivel 

subconstient si care iti creaza realitatea pe pilot automat. Astfel vei afla daca ea este 
aliniata cu viziunea ta de viata. 

Asta este extrem de important, deoarece oricat de bine si de profund iti vei fixa o 
viziune de viata sau legata de un obiectiv/proiect oarecare, fara aceasta aliniere nu 
o poti realiza. Trebuie sa devii omul care poate sa duca la indeplinire acea viziune. 

De exemplu, daca viziunea ta iti cere o doza de incredere de sine si imaginea ta 
de sine nu o contine la nivelul de incredere de sine cerut de acel nivel de succes, 
nu o vei putea atinge. Vei ajunge sa materializezi situatii, circumstante, oameni ce 
reflecta imaginea ta de sine si nu viziunea ta. 

Sau, daca tu te crezi de exemplu o persoana sanatoasa si abundenta, asta se va 
reflecta in comportamentele tale si se va materializa in lumea ta exterioara. 

Subliniez din nou faptul ca foarte multe ganduri nici nu le percepem la nivel 
constient, de aceea uneori, chiar daca ne spunem ca avem tot ce este nevoie nu ne 
ies lucrurile cum le dorim.

Subconstientul nostru contine informatii care, 
daca le schimbam vom avea schimbari si in lumea 
noastra exterioara. 

Asadar, ce schimbam in interiorul nostru, in 
lumea noastra interioara?

Schimbam gandurile si perspectiva asupra 
modului in care privim lucrurile. Avem incredere 
in puterea noastra interioara si o lasam sa lucreze 
in loc sa folosim foarte multa energie in incercarea 
noastra de a determina lumea exterioara sa se 
conformeze noua.

Facand schimbarile din interior si la un nivel 
mai profund dezvoltam imaginea de sine care sa 
lucreze in favoarea noastra.  

❗Aici doresc sa vin cu o remarca foarte 
importanta.

Multi oameni incearca sa foloseasca gandirea 
pozitiva pentru a invinge asupra unor obstacole 
exterioare, avand un dialog interior pozitiv. De 
exemplu: “ma voi relaxa mai mult saptamana 
viitoare”, “Voi trece examenul”, etc.

Dialogul interior pozitiv este o tehnica 
excelenta, insa in cazul in care imaginea ta de 
sine nu include credinta ca esti in stare sa faci 
acel lucru sau include ceva ce il contravine, acest 
dialog nu va avea efect la nivelul la care iti doresti. 

Iti poti da seama repede despre asta pentru 
ca vei simti in interiorul corpului o senzatie de 
discomfort. Mintea constienta iti spune ceva 
insa “programul” subconstient/credinta la nivel 
subconstient opune rezistenta.

pasi importanti spre o noua imagine de sine10
1 Raporteaza-te la Adevar!

Majoritatea oamenilor au tendinta de a-si subevalua calitatile si valoarea ca 
om. 

Influentat de insuccese si experiente neplacute, omul incepe sa creada ca nu 
este suficient de capabil/ competent/ inteligent/ frumos, etc. pentru a obtine 
lucruri. Aceste credinte se imprima ca niste programe in subconstient care intra 
pe pilot automat.

Asadar intreaba-te daca adevarul tau despre tine este real sau este un concept 
ce nu are nimic de a face cu realitatea si care te macina pe dinauntru? 

Invata sa te vezi asa cum esti cu adevarat, in cele mai bune momente ale 
tale, pentru ca atunci esti autentic, adica neinfluentat de emotii negative - cum 
ar fi teama, frustrare, regret - care denatureaza adevarul despre personalitatea ta.

2 Apeleaza la Imaginatie!
Imaginatia este o tehnica extraordinara. 

Vizualizeaza-te cat poti de des in roluri si situatii 
pline de succes, in care reusesti, pana cand aceste 
imagini inregistrate in subconstientul tau vor 
predomina si vor umbri complet imaginile in care 
te vedeai esuand.

Fa din imaginatia ta un prieten de nepretuit si 
nu un depozit de frici si frustrari. 
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3Relaxeaza-te! 
Viata este scurta si e pacat sa o irosesti ingrijorandu-te de tot felul de 

lucruri. Traieste si apreciaza orice moment/ experienta frumoasa. Iarta, pentru 
ca iertarea iti va aduce pacea mintii si automat pacea interioara. Iarta pentru 
ca nimeni nu este perfect. Si apoi, traind cu un sentiment de frustrare fata 
de o persoana tot tu suferi si nu persoana pe care nu o ierti. Aminteste-ti 
ca nimeni nu este perfect. In plus, poate chiar tu ai creat contextul in care 
persoana te-a ranit fara ca macar sa-ti dai seama. Invata sa-ti folosesti energia 
pentru a atinge lucruri pe care le doresti in loc sa o irosesti pe atentia catre 
ceva ce nu-ti doresti. 

Aminteste-ti sa te ierti pe tine in primul rand!

4 Simte-te invingator!
Antreneaza-te in a simti emotia de invingator. Sunt sigura ca in viata ta 

ai avut momente in care ai simtit-o. Reactiveaz-o cat de des posibil. Cand ai 
ceva important de realizat - poate o intalnire, sau un examen - imagineaza-ti 
ca iesi invingator. 

Totul este sa-ti pui intrebarea: cum ar fi sa obtin rezultatul pe care il doresc? 
Da voie imaginatiei sa-ti arate unde si cu cine ai fi, ce ai vedea in jur, ce ai 

simti, cum ai arata, etc. In imaginatie, totul este posibil.
Da-ti voie sa fii increzator in abilitatile tale. Emerson zicea ca “incredereA 

in sine esTe cel mAi mAre secreT Al succesului”.

5 Practica obiceiuri bune!
Nu este nici un secret faptul ca daca 

obiceiurile tale sunt orientate spre pozitiv, esti o 
persoana care merge catre succes. Daca obiceiurile 
tale sunt daunatoare este clar ca urmeaza sa ai 
esecuri.

Multi oameni cred ca nu-ti poti schimba 
obiceiurile, lucru care nu este asa. Poti oricand sa 
inlocuiesti obiceiurile rele cu altele benefice, daca 
esti dispus sa lucrezi cu asta si sa faci schimbarea, 
chiar daca nu este asa de usor. 

Adevarul este ca viata noastra este creata din 
obiceiuri: obiceiul de a gandi, simti si actiona/ 
reactiona intr-un anumit mod. Chiar si starea 
de fericire poate fi un obicei, pe care poti sa-l 
implementezi in viata ta, asa cum este spalatul 
pe dinti sau pe fata. Poti implementa acest obicei 
practicand starea de fericire.

6 Fa din fericire un scop!
Oamenii au diferite obiective: unele sunt de 

baza, altele minore. Unii oameni isi dedica viata 
ingrijorarii sau sa poarte pica altora, sau curateniei 
obsesive, cand ar putea alege sa-si indrepte atentia 
spre ceva ce le incanta fiinta.

De ce sa nu-ti dedici viata fericirii?
Gandeste-te la lucruri ce te-ar face sa te simti 

fericit: la abilitati ce vrei sa le capeti, la succesul 
in relatiile cu oamenii, la conceptia despre tine 
si la lucrurile materiale pe care ti le doresti. Apoi 
creeaza-ti scopul de a le realiza avand in minte 
faptul ca meriti sa fii fericit. Insista sa-ti atingi 
acest scop. Gaseste-ti fericirea proprie, nu urma 
reteta altcuiva!

7 Da-ti masca jos!
Multi oameni trec prin viata purtand o masca 

pentru a-si ascunde adevaratele emotii fara sa-si 
dea seama ca ascunzandu-se de altii, se neaga pe 
ei insisi si calitatile lor. Asta arata de fapt ca se 
gandesc la ei ca la o persoana nedorita. Adevarul 
lor despre ei este fals.

Invata sa te vezi cu ochi blanzi si iubitori si 
nu vei mai avea nevoie de masca!

8 Practica compasiunea!
Cand porti in inima ta un sentiment de bine 

pentru alti oameni, nu poti altceva decat sa te 
simti si tu bine. Gandeste-te ca fiecare are modul 
lui de a fi si drumul lui si orice face in fiecare 
moment are la baza o intentie buna prin prisma 
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lui. Nu stii ce ii determina pe unii oameni sa fie suparati sau frustrati sau sa-ti 
vorbeasca cu o tonalitate neplacuta tie. Poate tocmai li s-a intamplat ceva sau 
trec printr-o perioada dificila. Tuturor ni se intampla asta. Fii intelegator si 
nu judeca, pentru ca asta iti tulbura linistea si pacea sufleteasca tie in primul 
rand.

9 Accepta-ti slabiciunile!
Poate ca momentan esti sanatos, puternic si plin de success, insa nu exista 

nicio garantie in viata si lucrurile ar putea merge la un moment dat prost 
pentru o vreme. Imaginea ta puternica de sine te va ajuta, insa este posibil 
sa ajungi sa te simti obosit si slab. Acum intrebarea este: preferi sa-ti accepti 
slabiciunile temporare ca pe ceva normal in viata unui om sau incepi sa te 
critici si sa fii nemultumit cu tine? 

Doar cand iti accepti deopotriva punctele tari si slabiciunile poti atinge 
implinirea!

10 Fii tu insuti!
John Stuart Mill scria la un moment 

dat: “ToATe lucrurile Bune ce exisTA sunT 
frucTele oriGinAliTATii”. Aminteste-ti asta ori 
de cate ori esti tentat sa-ti traiesti viata dupa 
prescriptia altora. Doar cand esti tu insuti viata ta 
are un sens real. 

Opreste-te sa-ti mai bazezi personalitatea pe 
zambetele si incruntarile celorlalti oameni si da-ti 
zambetul de aprobare de care ai nevoie si il meriti. 

Intareste-ti imaginea de sine si nici o critica sau 
rejectare ce va veni din partea altcuiva nu te va 
mai afecta.

Esti un om de succes doar atunci cand iti 
traiesti viata in termenii tai!

Te invit cu drag sa-ti creezi imaginea de sine dorita! Nici nu iti imaginezi cat de mult ti se va schimba viata in bine!
Daca vrei sa te sprijin - ca coach - in acest proces sau in alte schimbari ce le doresti in viata ta,  poti gasi detalii pe: 

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess

CU DRAG SI PE CURAND,
Irina

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess
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De multe ori, inima ta 
cea mare te face sa ii 
multumesti pe toti, sa 
ii faci pe toti fericiti, 
dar in momentul in 
care acest lucru trece 
de un anumit nivel si 
iti afecteaza valoarea 
de sine, trebuie sa iei 
masuri!

AJUTANDU-I
PE CEI DIN JUR
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Descopera radacinile!

Aceasta dorinta de a ajuta, de a empatiza cu cei din jur, 
este atat de bine inradacinata, incat nici nu stii de unde 
vine, nu stii ce o alimenteaza. Cel mai important pas este 
acela de a realiza si de a recunoaste ca aceasta dorinta a ta 
se incadreaza intr-un anumit tipar. Acest lucru incepe de 
obicei din copilarie, avand “implantatata“ ideea ca intr-
un fel sau altul esti responsabil pentru fericirea celor din 
jur. Insasi simpla situatie in care iti vezi parintii certandu-
se, iti poate da impulsul de a face totul bine pentru ei. 
Constientizand acest raspuns, te poate ajuta sa iti validezi 
sentimentele si emotiile.

Numeste emotiile!

Pentru a te elibera de ceea ce poate declansa nevoia de a 
le face pe plac celor din jur, incearca sa pui cuvinte in locul 
sentimentelor. De exemplu “ma simt prost daca persoana 
X va deveni nefericita daca nu fac Y”  si spunand acest 
lucru cu voce tare, iti ofera datele pe care le poti analiza. 
Iar daca respectivele persoane au ceva sa iti reproseze - cum 
ca nu ai face ceva, acesta este un lucru care arata egoism 
din partea lor, este un lucru nesanatos si nedrept vizavi 
fata de tine. Acum, in loc de a cauta in interiorul tau sa te 
invinovatesti, vezi imaginea per ansamblu!

Pretul este prea mare

Ce inseamna pentru tine sa incerci sa ii faci pe toti 
fericiti? Exista vreun cost in acest demers al tau? Este o 
intrebare simpla, care poate usura indoiala de sine. A-i face 
pe altii fericiti pe cheltuiala ta, s-ar putea sa te coste fericirea 
personala sau prieteniile autentice. Poti realiza ca in timp 
ce incerci sa ii faci pe cei din jur fericiti, vei avea putin 
timp pentru tine, te vei neglija; si daca gandesti pe termen 
scurt, nu ar fi nicio problema, dar pe termen lung, acest 
lucru te costa! Iar daca raspunzi la intrebarea initiala, iti va 

permite sa vezi acei oameni care sunt demni sa fie in viata 
ta si care te vor iubi chiar daca le vei spune NU in anumite 
circumstante.

Aminteste-ti valoarea!

Aceasta obsesie, obisnuinta de a incerca sa-i multumesti pe 
toti cei din jur, te poate transforma in ceva in care de fapt nu 
esti, in asa fel incat iti vei pierde identitatea ta ca persoana si 
personalitatea. Trebuie sa stabilesti anumite limite si granite, 
doar ca aceasta constructie trebuie sa inceapa cu tine. Acest 
lucru te ajuta sa constientizezi ca existi pentru un scop si 
nu esti doar un corp si o minte, ci si un spirit puternic. 
Cand esti copil, esti tratat ca atare si cumva trebuie sa stai in 
banca ta, dar, apoi ca adult, ai voce si trebuie sa iti dai si tie 
permisiunea de a vorbi si a-ti exprima opiniile.

Pauza

In momentul in care intram intr-o rutina de a-i servi pe 
ceilalti, credem ca este gresit sa stabilim granitele, dar acesta 
este unul dintre cele mai sanatoase lucruri pe care le poti 
face pentru tine si relatiile tale. Daca este prea greu pentru 
tine sa zici NU, poti veni cu urmatoarea replica “pot avea 
mai mult timp sa ma gandesc?”. Astfel, vei avea timp sa 
analizezi si sa decizi ce vrei, care este raspunsul tau si daca 
aceasta persoana are loc in viata ta.

Fii tu insati!

Poti fi o persoana amabila si empatica, dar iti poti pastra 
si verticalitatea. Iar daca cineva asteapta mereu ajutor de la 
tine, poti raspunde intr-un mod diplomat ca “imi place 
sa te ajut, dar in acest moment sunt coplesit de 
ceea ce am de facut si nu cred ca reusesc”. A-ti pastra 
verticalitatea si demnitatea intr-un mod pozitiv si iubitor - 
asa cum esti tu de fapt, este un lucru bun atat pentru tine, 
cat si pentru cei din jur. Iar cei ce vor fi in viata ta, te vor 
accepta asa cum esti, pentru ceea ce esti!
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Lipsa de empatie
CU ACEASTA SITUATIE GLOBALA DE CRIZA, E POSIBIL CA NIVELUL NOSTRU DE EMPATIE SA 

CUNOASCA UN DECLIN. IATA CUM AR TREBUI PROCEDAT PENTRU A TE RECONECTA!

Te-ai aflat in situatia in care 
fiind intr-un autobuz sa lasi 
locul cuiva? Ai lasat pe cineva 

in fata ta la supermarket? E posibil ca 
respectivele persoane sa fi fost in varsta 
sau sa fie mama a unor copii, epuizata 
de probleme, iar tu ti-ai dat seama 
de acest lucru si ai actionat ca atare, 
facand un gest frumos care pentru ei 
poate conta enorm. Aceasta se numeste 
empatie si se pare ca, conform studiilor, 
in perioada pandemica acest lucru a 
scazut ... Intrebarea care se pune este 
aceea - de ce intr-o perioada in care 
avem mai multa nevoie de ea, aceasta 
a disparut?

DUSMANI EMPATICI
Se pare ca exista doi mari dusmani ai empatiei: lipsa timpului si nivelul mare 

al stresului. Carantina a avut un impact mare asupra nivelului nostru de stres 
si asupra bunastarii noastre emotionale, comparativ cu orice alte evenimente 
cat de cat recente. Si cand suntem in modul de “supravietuire”, sinele nostru se 
focalizeaza pe egocentrism, protectionism si introvertire; controlul este preluat 
de aceasta parte si ne este mai greu sa activam partile creierului responsabile cu 
empatia.

Iar daca te pui in situatia de mai sus - esti infometat, esti stresat, intarzii 
undeva unde este esential sa fii la timp, mai ai ochi pentru altcineva? Ai fi la fel 
de dispus sa ajuti pe cineva? Sau ai vrea sa iti continui ce ai de facut fara nici cele 
mai mici intreruperi?

Cercetarile arata ca oamenii nu mai sunt empatici cand simt ca nu pot ajuta 
sau nu pot raspunde in modul in care ei il considera ideal. Pandemia globala a 
crescut acest sentiment in fiecare dintre noi de multe ori, ducand la gandiri si 
actiuni egocentrice.
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Cand oamenii sunt in modul de lupta, de zbor sau sunt slabiti pentru ca 
situatia respectiva nu se incadreaza in normalul stiut, exista o supravietuire 
de sine instinctuala. Iar un bun exemplu este starea de panica: oamenii nu se 
gandesc decat la ei si mai putin la semenii lor, nu impart si altora si nu gandesc 
ca altii vor avea greutati mai mari (sa ne amintim de cumparaturile excesive de 
la inceputul pandemiei!).

Iar problema cu aceasta atitudine a supravietuirii celor mai puternici, poate 
afecta conexiunea sociala, creand un sentiment de concurenta si o mentalitate 
de “eu versus noi”, unde oamenii nu mai ai grija unul de altul. Iar acest lucru 
ii va afecta pe cei vulnerabili si pe cei mai putin favorizati de societate, care nu 
au acces la anumite lucruri din societate, din diverse motive. Astfel, se creeaza 
polarizare si apare o stare generala de negativitate vizavi de cei diferiti de tine, 
ceea ce duce la crime, ura, furie si evident, putina intelegere cu privine la modul 
de a face fata problemelor care ne afecteaza la scara globala.

IMBRATISEAZA DIFERENTELE!
Esti in situatia in care tu si prietenii tai vezi pe cineva care are multe tatuaje, 

si in functie de mentalitatea grupului de care apartii, poti considera acest lucru 
ca fiind ceva creativ si misto, sau dimpotriva, ceva hidos si trebuie sa fii precaut. 
Aceasta este ceea ce se poate numi proiectarea gandurilor si sentimentelor noastre 
asupra celorlalti, comparativ cu a lua in considerare contextul, sentimentele 
si gandurile lor. Persoana tatuata poate fi o vedeta rock foarte fericita, foarte 
impacata cu sine si cu ganduri foarte bune si pozitive. In plus, un anumit tatuaj 
ar putea ascunde un semn din nastere sau o rana a unui accident, sau ar putea 
proveni de la o relatie anterioara in care a vrut sa isi exprime dragostea si in 
acest mod. Si adevarul este ca nu putem fi in pantofii altcuiva cu gandurile, 
sentimentele si credintele noastre.

Poti face un experiment, intalnindu-te cu o persoana a carui stil de viata e 
diferit de al tau, dar autentic. Adreseaza-i intrebari despre viata, despre ceea ce 
simte, construieste cu el o relatie de unu-la-unu si vei vedea ca, ascultand si chiar 
o singura persoana si avand rabdare cu ea, poti crea o conexiune umana, iti va 
creste empatia si intelegerea, iar daca il vei ajuta, ii vei schimba si afecta viata 
in bine.

VORBESTE CU STRAINII!
Curiozitatea ne conduce la intelegere! Cu cat ne intalnim si ne conectam mai 

mult cu cei pe care nu-i cunoastem, cu atat mai profunda este intelegerea pentru 
ceilalti. Iar gandirea noastra trebuie sa aiba la baza faptul ca “fiecare este de 
inteles”; cu cat ne implicam in discutii si in relatii cu persoane diferite de noi 
sau necunoscute, cu atat creste empatia noastra. De asemenea, nu trebuie sa 
ai vreo teama fata de anumite discutii sau momente dificile, ele fiind primele 
oportunitati pentru a creste empatia, asa cum fiecare poate experimenta ceva 
nou fara voia lor si de cele mai multe ori, fara voia lor. Tu trebuie sa fii pregatit 
sa asculti si sa intelegi!

PRACTICA EMPATIA SI COMPASIUNEA!
Pune-te in pielea cuiva care se afla intr-o situatie diferita de a ta si incearca 

sa intelegi ce simte si prin ce trece. Iar daca poti, intinde o mana de ajutor, 
indiferent despre ce e vorba!  Poate fi ajutorul dat unui vecin sau unei persoane 
in varsta cu cumparaturile, ofera-ti din timpul tau, indiferent daca ajutorul este 
unul de la distanta, avand in vedere situatia actuala. Si daca am face zilnic fiecare 
un act de bunatate, am invata din feedback-ul propriilor actiuni. Si da, bunatatea 
nu este intodeauna bine primita, dar exista intentia din spatele actului care ne 
ajuta la dezvoltarea unei empatii frumoase si crescute frumos.

UNA DIN VESTILE BUNE 

IN CEEA CE PRIVESTE 

EMPATIA, ESTE ACEEA CA 

TOTI SUNTEM NASCUTI 

CU EMPATIE SI MASURA 

IN CARE O DEZVOLTAM, 

DEPINDE CAT DE MULT 

O HRANIM. SI UN LUCRU 

IMPORTANT DESPRE 

EMPATIE ESTE FAPTUL CA 

SIMPLA DECIZIE DE A FI 

MAI EMPATIC, CREEAZA 

ANUMITE INSTRUCTIUNI 

CATRE CREIER CE VOR 

INCEPE SA ACTIVEZE 

EMPATIE MAI FRECVENT SI 

MAI INSTINCTIV.
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E x p r i m a r e a 
recunostintei creste 
oxitocina - molecula 
iubirii si creeaza 
conexiuni mai 
puternice. A scrie, 
a tine un jurnal, 
ofera o claritate a 
gandurilor, a ceea 
ce simti si gandesti, 
iar combinarea celor 
doua reprezinta 
o reteta simpla 
pentru o sanatate 
mai buna, relatii 
mai puternice, o 
stare de fericire 

imbunatatite.


Scrie zilnic trei 
lucruri pentru care 
esti recunoscatoare 
in ziua respectiva 
sau alege un lucru 
din ultimele 24 de 
ore si scrie in detaliu 
despre el. Cel mai 
important este sa 
iti acorzi timp si sa 
simti recunostinta 
pe masura ce 
iti amintesti si 
retraiesti fiecare 

experienta.

Anxietatea nu este ceva care se manifesta intr-un anumit mod pentru fiecare in parte. 
Ea poate veni in multe forme, cea mai dificila slabindu-te mult si inundandu-ti practic 
tot corpul. Iar daca ai o forma de panica in care anxietatea isi intra in drepturi depline, 
poti simti ca viata ta in respectivul moment este pe o linie foarte ascutita. Partea cea mai 
interesanta si buna este aceea ca, in momentul in care alegi sa imbratisezi si sa accepti 
anxietatea, poti trai in continuare cu ea; iar in timp, te poti detasa de ea.

A fi puternica si constientizand ca nu esti sub nicio forma o persoana deteriorata, 
nebuna si fiind in fiecare zi prezenta intr-un razboi continuu pe care doar tu il vezi, este 
un lucru foarte curajos. Trebuie sa ai grija de tine - ceea ce este foarte important, asa 
ca incearca sa continui cu exercitiile fizice, lectura, meditatia, arta, scrisul, meditatia, 
petrecutul timpului cu prietenii sau orice crezi tu ca te ajuta. A-ti pune intrebari ajuta 
de asemenea. Intreaba-te de ce te deranjeaza atat de mult? Raspunsul tau este extrem de 
valoros, ulterior tu avand nevoie doar de compasiune si incredere in propriile forte.

Cei care nu sufera de anxietate inteleg mai greu ce inseamna ea, fiind de multe ori si 
dificil de exprimat in cuvinte, conceptiile gresite plecand de multe ori de la neintelegerea 
fenomenului. Iar atunci cand intelegi ca frica este doar o sansa de a arata ca esti curajos, 
poti exprima fara nicio problema ceea ce simti; nu trebuie sa iti fie rusine de emotiile tale! 
Si in momentul in care ne schimbam modul in care vedem anxietatea, ne putem schimba 
si modul in care traim, iar conversatiile si tot ceea ce facem in privinta anxietatii, devine 
tot mai inaltator si pozitiv.

Una din patru persoane au experimentat anxietatea la un moment dat in viata lor 
si cu toate ca au trecut peste aceasta perioada, mai pot exista anumite “urme”, 
care pot fi sterse cu putina compasiune si sprijin.

LUCREAZA CU ANXIETATEA!

DE RETINUT!
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CE ESTE INCREDEREA SI CUM POATE FI DESCRISA? 
O situatie care te ajuta in gasirea unui raspuns bun este aceea 
in care ai luat permisul de conducere. Dupa doar 30 de minute 
in care ai aflat ca esti sofer, esti aceeasi persoana, fara multa 
experienta asimilita in acest interval de timp, dar mult mai 
increzatoare. Nu mai esti un simplu elev, ci ai un alt statut 
acum! Cum poate o mica experienta intr-un interval scurt de 
timp sa aiba un impact atat de profund?

Cam totul este despre incredere, pentru ca, daca ai pe 
cineva care te sustine, iti ofera suportul moral de care tu ai 
nevoie; in cazul mentionat mai sus, instructorul auto. Dar de 
o importanta si mai mare este increderea in sine, care nu se 
rezuma doar la ceea ce spui; este despre modul in care o spui, 
modul in care te prezinti in diverse situatii, atitudinea ta per 
ansamblu in aproape orice moment.

Iar aceasta incredere in propria persoana nu incepe peste 
noapte, nu se poate cumpara, ea provenind din identitatea ta si 
cum te percepi pe tine insuti.

Iti poti imagina increderea ca o tesatura: o poti intinde sau 
va ramane la fel. In plus, este necesara repetarea - cu cat o 

intinzi mai mult, cu atat va creste. Nu exista reguli in privinta 
elasticitatii increderii, modul in care actioneaza nu are legatura 
cu fizica si nu se poate masura in vreun fel. Trebuie doar sa 
identifici oportunitatea, sa gasesti momentul potrivit si nu 
trebuie sa fortezi nimic.

Suntem expusi multor experiente care ii implica si pe cei 
din jur si in privinta anumitor persoane, credem ca parca 
s-au nascut increzatori. Doar ca in realitate, aceasta este doar 
rezultatul unor repetari, tesatura increderii aflandu-se in 
interiorul nostru si jucand fara reguli. Forta cu care intinzi 
increderea este gestionata doar de tine si esti doar tu in aceasta 
situatie.

Daca de exemplu, te simti nervos cand vorbesti in fata catorva 
persoane, trebuie sa stii ca a vorbi in fata sutelor sau miilor de 
persoane, poate fi blocat de sentimentele pe care tu le alegi sa 
le simti! Esti capabil cu mult peste medie sa darami anumite 
reguli autoimpuse pe care chiar tu le-ai creat. Fara a intinde 
aceasta tesatura de incredere, vei ramane la fel si totul depinde 
doar de tine pentru a face acest lucru! In aceasta situatie, 
trebuie doar sa actionezi, astfel incat sa cunosti o reala evolutie.

Creste-ti increderea!
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Multe din gandurile pe care le avem vizavi de partener este cum sa-l 
facem sa fie atras de noi, doar ca, o conexiune profunda are nevoie 
si de alte prioritati. Trebuie doar sa constientizezi si sa iti intelegi cu 

adevarat partenerul, pentru a-i oferi si a va oferi sansa de a avea o relatie cu adevarat 
sanatoasa, care sa corespunda ambelor parti, chiar daca, in anumite privinte, sunt 
necesare si compromisuri.

In orice relatie pe care o avem, cautam conexiuni si asigurari emotionale 
din partea partenerului. Acestea sunt corelate cu obtinerea unui sentiment de 
siguranta derivat din atentie, conversatie, aprobare, simpatie, joaca, totul si prin 
intermediul unor intrebari simple: “mA PoTi AjuTA sA mA inchei lA nAsTuri?”, “ArAT 
mAre cu PAnTAloni AsTiA?”. Astfel de intrebari aparent inofensive, sunt in esenta 
incercari de realizare a unor conexiuni sub forma de interes, asigurare, sprijin 
emotional. Si cum decurg acestea, cantaresc in evolutia relatiei pe mai departe.

Si ar exista cam TREI CATEGORII de raspunsuri care corespund unor astfel de 
situatii ... Cand raspunzi unor astfel de intrebari cu o oarecare ostilitate, spunand 
ca esti ocupat in momentul respectiv sau chiar nu e momentul acum. A doua 
varianta este aceea de a-ti ignora complet partenerul, prefacandu-te ca nu ai auzit 
ce a spus sau ridicand din umeri, o tactica regasita in mod uzual dupa un conflict. 
Iar cea de-a treia varianta este aceea de a te implica in mod activ in ceea ce 
spune partenerul, ascultandu-l, manifestand interes si emotie, oferindu-ti parerea 
si sprijinul in mod sincer.

CUM FACI
FATA CONFLICTELOR

Inca te certi cu partenerul 
avand la baza cele mai 
stupide si copilaresti 
motive? Iata in 
continuare ce anume ar 
trebui sa faci  pentru a le 
evita ...
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CAUTA PARTILE POZITIVE!

Vezi relatia dar si partenerul intr-un mod mult mai 
apreciativ, creeaza respectul si recunostinta unul pentru 
celalalt, facand mult mai usoara interactiunea cu partenerul, 
pentru relatie si pentru ca acele momente de atentie sa fie 
reale.

NU FII DE ACORD INTR-UN MOD RESPECTUOS!

Partenerii din cuplurile “dezastruoase” vad doar partile 
negative ale partenerului, se agata de orice esec, indiferent 
de cat de lipsit de importanta este. Pentru a linisti situatia, 
incearca sa folosesti cuvinte care exprima “sentimente” 
ca dezamagire, frustare, jenat, ranire, pentru a transmite 
partenerului, impactul comportamentului sau. Un partener 
care isi exprima dorintele sunt mereu mai puternice 
comparativ cu cearta sau modul de gandire a partenerului, iar 
limbajul folosit este esential; ar trebui scos apelativul “TU” si 
folosi o expresie de genul “Mi-ar placea daca ...”.

INTELEGEREA CONTRAZICERILOR

Cele mai multe certuri si contraziceri provin dintr-un 
sentiment de deconectare, concret, de sprijinul/ sustinerea 
partenerului. In esenta, multi dintre noi putem simti o 
anumita frica de abandon, o teama care se poate transforma 
in furie, ceea ce ne face sa lovim persoana fata de care ne este 
frica sa traim. Cand fiecare va intelege cu adevarat aceasta 
subtilitate, devine mult mai usor sa depui efortul pentru o 
adevarata conexiune intre tine si partener.

BUCURA-TE DE INDIVIDUALITATE!

Trebuie sa intelegeti ca tu si partenerul nu sunteti clone, iar 
pentru lucrurile pe care le aveti in comun, raspundeti diferit 
si ca gusturi si ca interese. Informeaza-ti intr-un mod sau 
altul partenerul despre anumite interese, ce inseamna acestea 
pentru tine, iar tu trebuie sa intelegi ca el nu este obligat sa 
participe si sa se implice - trebuie doar sa stie ca ele reprezinta 
ceva pentru tine.

FII O PERSOANA BUNA!

In cazul in care exista o situatie in care partenerul este 
obosit si incearca sa stea linistit, oricat de obosit ai fi si tu, 
ridica-te si strange-ti partenerul in brate, mangaie-l! Aici 
este vorba despre mici gesturi, nesemnificative, exprimari 
mici ale bunatatii si compasiunii, care se traduc in sustinerea 
partenerului cand acesta are nevoie. In cele mai multe cazuri, 
astfel de gesturi politicoase le poti face pentru oricine, fie ca 
e vorba de copilul tau, vecinul sau un coleg de munca. Astfel 
de gesturi, creeaza o relatie mai puternica si din momentul in 
care ai dat startul unor astfel de “manifestari”, ele vor deveni 
un obicei, iar partenerul iti va raspunde in acelasi mod. 
Oricine spune DA acestor gesturi!

FEED-BACK SAU COMPASIUNE?

Inainte de toate, o intrebare simpla: cui ii place sa fie 
criticat? In orice relatie, fiecare dintre noi ne-am aflat in 
situatia in care, oferindu-i partenerului un feed back, acesta 
nu a reactionat foarte bine sau viceversa. Iar in privinta 
feedback-ului, intodeauna e mai usor de dat decat de primit 
... si poti face acest lucru intr-un mod strategic, care sa fie 
mai usor de digerat de cel ce primeste feedback-ul. Si acest 
lucru are trei ingrediente: o declaratie pozitiva, urmata de 
problema propriu zisa-partea negativa, incheiata de inca o 
afirmatie pozitiva.

Cea mai mare problema in primirea feedback-ului este 
faptul ca ne simtim atacati intr-un anumit fel, iar folosirea 
acestei tehnici cu doua parti pozitive si una negativa la mijloc, 
faca ca acest asalt sa fie receptionat ca a fi mai putin personal. 
Cu toate acestea, trebuie sa fim realisti si sa intelegem ca in 
partea negativa nu putem spune absolut orice si oricum; e ca 
si cum am compara aceasta tehnica cu un sandvis si am gasi 
un gandacel in interiorul acestuia.

Toate interactiunile dintre cupluri reprezinta un mix intre aceste raspunsuri in functie de 
anumiti factori de stres, sanatatea, munca, somnul, fiind printre cele mai importante. A te 
indeparta sau chiar a te impotrivi partenerului din cand in cand, nu distruge totusi o relatie 
sanatoasa si care se doreste a avea continuitate. Cum ne putem intoarce catre partener 
oferindu-i atentia si implicarea de care are nevoie el si relatia in sine?

In esenta, este indicat sa gasim un echilibru in tot ceea ce facem si spunem si sa avem grija la cuvintele 
folosite. Acestea sunt determinante atat pentru continuarea relatiei cu partenerul, cat si in privinta 
relatiilor pe care le avem in general cu toti cei din jur.
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CUM SA TRAIESTI CU MAI PUTINI BANI
A avea un venit mai mic nu inseamna ca trebuie sa intri in panica, in viata 
existand solutii pentru orice.

neori, traind cu venituri mai mici este o alegere, o situatie asemanatoare ca venirea unui copil in viata fiecarei 
familii. In anumite situatii, aceasta situatie poate fi o consecinta a separarii, a trecerii in nefiinta a partenerului 

de viata, samd. Si indiferent de natura motivului, ai in continuare o serie de sugestii care te vor face sa ai parte de 
o astfel de perioada de tranzitie mult mai usoara.
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Fii prieten cu bugetul!

Bazandu-te pe un singur buget 
dupa ce ai fost obisnuit cu doua, 
necesita ceva ajustari si reduceri. 
Daca esti o persoana care isi stabileste 
bugetul pentru gospodarie, trebuie 
sa constientizezi ca acum este timpul 
pentru ceva revizuiri. Poti incepe cu 
separarea realista si distincta intre 
nevoile si dorintele tale. Taie lucrurile 
de care nu mai ai nevoie, abonamentele 
nefolosite pe care le are fiecare dintre 
noi, fiind primele pe lista! Si pune ceva 
bani deoparte pentru zilele “ploioase”!

Spune NU!

Multi parinti incearca din rasputeri 
sa pastreze ridicat nivelul de trai al 
copiilor, dar a face acest lucru doar pe 

un singur buget este destul de dificil 
in cazurile normale. Trebuie sa inveti 
sa fii curajos si sa spui NU de cele 
mai multe ori. Daca aveai seri in care 
ieseai la restaurant, poti muta obiceiul 
luand o masa la fel de buna si acasa; 
daca erai obisnuit sa mergi la plaja in 
diverse locuri, ia in calcul ca poti face 
acest lucru si in orasul tau! Hainele pot 
fi cumparate si din outlet-uri sau alte 
puncte de desfacere asemanatoare, iar 
calitatea sa nu fie afectata.

Responsabilizeaza-ti copii!

Ai putea incepe sa iti faci copiii 
putin mai responsabili daca nu ai 
facut-o pana acum, prin a-i implica in 
treburile gospodaresti si a-i rasplati, fie 
ca vorbim de spalatul vaselor, hranitul 

animalelelor de companie. Astfel, ei 
vor invata si constientiza valoarea 
banilor, intelegand si mai bine situatia. 
Iar cea mai buna parte aici este aceea 
ca vei avea parte de mai mult timp 
pentru a te concentra pe activitati care 
pot creste veniturile si activitati de 
economisire a banilor.

Planifica-ti viitorul!

Acorda-ti ceva timp pentru a te 
gandi la viitor: unde vei locui? De 
unde vor veni veniturile tale? Ce se 
intampla cu copiii tai, cu casa ta, cu 
bunurile, daca ti se intampla ceva? 
Ia in calcul si o asigurare care ar putea 
salva situatia, in cazul in care intampini 
probleme sau te imbolnavesti.

Gaseste sustinere!

Ajutorul poate fi mereu la indemana, 
apelatul la familie si prieteni pentru 
suport moral fiind mereu un lucru 
bun din multe puncte de vedere. 
Poti sa ai diverse activitati cu ei, 
schimband pareri, auzind diverse 
sugestii, ajutandu-te in planificarea 
vietii in viitor. A avea parte de 
sfaturi profesionale din partea unor 
specialisti, te vor ajuta sa ai o imagine 
de ansamblu a situatiei si sa iei decizii 
bune pentru viitor.

Ai grija de tine!

Sanatatea fizica si mentala sunt 
primordiale daca vrei sa faci fata unei 
situatii dificile, indiferent de natura 
ei. Gaseste modalitati pentru a evita si 
elimina stresul din viata, o alimentatie 
sanatoasa si exercitiile fizice regulate 
ajutandu-te mult in acest demers. 
Sanatatea precara te va face sa cheltui 
multi bani si nu vrei acest lucru, 
asta pentru a nu mai aminti de 
compromiterea situatiei de a nu mai 
castiga bani, ceea ce duce la o situatie 
si mai delicata, pe care vrei sa o eviti. 
Retine ca atunci cand urci in avion, 
ti se spune sa iti pui masca de oxigen 
inainte de toate; PenTru A-i AjuTA Pe cei 
din jur, TreBuie sA Te AjuTi Pe Tine!
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Cel mai bun mod prin care corpul iti transmite mesaje, mai ales 
cand nu prea il asculti, este prin intermediul durerii si fiecare 
organism are propriul limbaj al durerii.

Poate ca de multe ori, din diverse motive, avem impresia ca organismul ar 
lucra impotriva noastra, lucru ce nu este adevarat, ci dimpotriva, incearca 
sa ne ajute, comunicand ceea ce are nevoie. Nu o fac poate cel mai bine 
mereu dar, daca stim sa invatam cum sa ne ascultam corpul, putem ajunge 
la un echilibru care sa ne satisfaca. Cand vom avea la dispozitie stiinta 
noastra de a asculta si a ne intelege durerile, tratamentele aplicate, fie ca 
sunt prescrise, holistice sau si una si alta, vor da cele mai bune rezultate.

Medicina traditionala chinezeasca sustine ca emotiile sunt retinute de 
corp si cand exista un anumit dezechilibru intr-un anumit organ, acest 
lucru cauzeaza un raspuns emotional si viceversa. In general, organele sunt 
asociate urmatoarelor emotii:

Ficat: Manie | Inima: Bucurie | Splina: Anxietate | Plamani: Tristete | 
Rinichi: Frica | Vezica biliara: Confuzie / nesiguranta

Organele sunt strans legate de emotiile corpului nostru, asta pe langa 
faptul ca exista conectivitate intre ele si in tot organismul. Doctorii 
specializati in medicina traditionala chinezeasca stiu cum sa citeasca 
corpul pacientului pentru a detecta un dezechilibru, uneori chiar inainte 
de aparitia unei boli. Anumite cunostinte ne pot oferi un indiciu, iar 
daca avem probleme de sanatate cu un anumit organ, cum ni le-ar putea 
comunica astfel incat sa stim sa procesam corect aceste emotii?
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In cazul in care cineva este foarte suparat, simte nevoie de 
a se detasa de aceste emotii si simtiri negative, astfel ca 
isi indreapta atentia catre tigari sau alcool; pur si simplu, 

plamanii si/sau ficatul iti dau impresia ca au nevoie de asa 
ceva, chiar daca este nociv. Daca ai intelege o astfel de relatie 
din punct de vedere al medicii traditionale chinezesti, nu te-ai 
atinge de alcool sau tigari, vei strange din dinti si vei infrunta 
durerea, scutindu-ti organismul de alt rau.

TEORIA CHAKRA
Aceasta teorie este foarte veche si populara in modul de gandire 

al energiei corpului. Ideea de baza este aceea ca avem sapte centre 
de energie in corpurile noastre care corespund anumitor stari si 
emotii, iar in momentul in care exista un dezechilibru intr-o 
astfel de zona, acest lucru ar putea corespunde unui dezechilibru 
cu centru energetic corespunzator.

Conceptul general cu chakrele este acela ca ele sunt centre 
care se pot bloca, la fel ca liniile de energie care pot fi blocate 
in medicina traditionala chinezeasca. Echilibrarea acestor 
chakre necesita o serie de actiuni diferite precum exercitiile 
fizice, respiratia, meditatia, schimbarea alimentatiei, dar si 
a relatiilor noastre. Astfel, putem explora senzatiile corpului 
nostru si le putem compara cu aceste harti emotionale. Ce 
anume rezoneaza? Daca de exemplu maxilarul este strans cronic, 
stim ca este legat de chakra gatului, asa ca, avem o problema in 
aceasta zona; in consecinta, trebuie sa spunem acest lucru, acum 
ca l-am identificat.

Chakra Radacina: zona pelviana, picioare. Sentimentul 
de acasa, radacina, senzatia de siguranta, siguranta 
financiara.

Chakra Sacrala: bazin, solduri, partea de jos a burtii, 
organele sexuale, intestinul gros. Simtul vitalitatii, 
energia sexuala, abilitatea conexiunii profunde cu 
ceilalti, sanatatea reproducerii, creativitatea, pasiunea 
pentru viata.

Chakra plexului solar: stomac, ficat, vezica biliara, 
intestinul subtire, rinichii, glandele suprarenale. Simtul 
sinelui, abilitatea de a se ridica pentru sine, de a face o 
declaratie, de a risca, increderea in sine.

Chakra inimii: zona inimii si a plamanilor. Tristete, 
bucurie, simt al conexiunii cu familia si comunitatea, 
speranta.

Chakra gatului: gat, limba, amxilar. Abilitatea de a 
exprima si comunica ganduri, sentimente dorinte. 
Abilitatea de a crea arta, de a o dezvalui lumii. 
Capacitatea de a articula sentimente, ganduri, dorinte 
interne.

Chakra al treilea ochi: ochii si mintea. Intuitie, gandire 
clara, vedere clara atat fizic cat si metaforic.

Chakra coroanei: usor deasupra capului. Are legatura cu 
spiritualitatea si divinul.
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CE SPUNE STIINTA MODERNA
In 2013, un studiu finlandez, a cartografiat emotiile comune 

in corp, analizand studii cu aproximativ 700 de voluntari din 
Finlanda, Suedia, Taiwan. S-a ajuns la concluzia ca majoritatea 
emotiilor sunt resimtite in mod similar in corp, chiar si cand 
oamenii proveneau din culturi diferite.

MANIA se simtea in jumatatea superioara a corpului: piept, 
cap, umeri, tristetea in jurul inimii, anxietatea in stomac, iar 
fericirea in tot corpul.

Astfel, conform acestui studiu si nu numai, ni se arata 
ca putem sa invatam limba corpului nostru prin senzatiile 
emotiilor, ele fiind numite sentimente, tocmai pentru ca le 
simtim. Ideea ca corpurile noastre manifesta durere emotionala 
este stiuta, studiile aratand ca copiii supusi unor evenimente 
adverse in copilarie, au parte de consecinte drastice in privinta 
sanatatii de mai tarziu.

Multe dintre studii au avut in vedere expunerea la violenta, 
abuz, divort; poate un membru din familie a incercat sa se 
sinucida, altii au fost in inchisoare, toate aceste experiente 
avand consecinte ulterioare asupra sanatatii copilului. Si 
nu doar probleme de sanatate mintala, dar si boli de inima, 
diabet, accidente vasculare cerebrale. Mergand mai departe, s-a 
constatat ca copiii expusi stresului in mod constant in timpul 
dezvoltarii lor, au parte de o compromitere a sistemul nervos si 
a celui imunitar.

Aceste lucruri au fost intelese cu mult timp in urma de 
medicina alternativa, dar iata ca si demonstratiile stiintifice 
certifica acest lucru. Si pentru ca adultii sa se poata recupera, 
multi apeleaza la diverse modalitati care implica sistemul nervos, 
cum ar fi diversele terapii si yoga, alaturi de medicamente si alte 
tipuri de interventii de sanatate.

CORPUL CA METAFORA
Multe autori au incercat sa inteleaga simptomele corpului 

prin metafora, ideea esentiala fiind ca organismul nostru este o 
manifestare a mintii intr-un mod inconstient. Acest lucru este 
valabil mai ales cand nu ne exprimam emotiile in niciun fel si 
atunci nu avem alta solutie decat sa le sublimam in corp.

Exista anumite simptome bine definite, existand moduri 
metaforice de intelegere pentru fiecare in parte. Daca, de 
exemplu, ai o entorsa, acest lucru ar insemna ca esti in conflict 
cu directia in care mergi sau nesigur de traiectoria ta si are 
legatura cu chakra radacina, avand in vedere partea inferioara a 
corpului, probleme de siguranta si tot ce are legatura cu “acasa”. 
Schiopatatul ar trebui sa te ajute metaforic sa incetinesti, astfel 
incat sa iei in connsiderare unde vrei cu adevarat sa mergi. Chiar 
daca nu crezi intr-o astfel de practica, o poti lua in considerare 
ca o practica profunda de iubire de sine, ceea ce este iarasi un 
lucru foarte bun.

AUTO CERCETAREA
Cand simtim durere in corp sau credem ca avem o boala, 

ne putem pune cateva intrebari ajutatoare, pentru ca vrem 
sa intelegem ce vrea corpul sa ne transmita. A avea o serie 
de intrebari si raspunsuri, ne ajuta oferindu-ne o perspectiva 
asupra cauzei dezamagirii, astfel incat sa ne putem vindeca pe 
noi insine.

❓ Cand a inceput aceasta boala? Care era starea ta emotionala 
cand a inceput?

❓ Cand am primit semnalul ca ceva era gresit in organism? 
Cum am raspuns acestui semnal?

❓ Ce imi permite aceasta suferinta sa fac si ce nu imi permite?

❓ Care este scopul ca acea parte din corp este afectata? Imi 
permite sa ma misc si sa merg? Imi da voie sa gandesc? Imi da 
voie sa ma pot exprima? Ma protejeaza de lucruri rele?

❓ Cum se manifesta aceasta stare? Ma forteaza sa ma intind? 
Imi face nasul sa curga? Sau poate am ochii inlacrimati, plansul 
fiziologic ascunzand tristetea?

Privind simptomele noastre fizice in acest mod, cu siguranta 
nu inlocuieste medicamentatia, dar durerea poate fi utila 
pentru noi, pentru a intelege ce vrea sa ne transmita corpul. 
Cand incepem sa vedem ca suferinta si boala nu sunt anumite 
inconveniente enervante, ci doar o modalitate prin care corpul 
incearca sa ne spuna ceva, eventual sa incetinim ritmul intr-o 
anumita privinta, atunci vom fi cu siguranta mult mai linistiti 
din toate punctele de vedere. In plus, vom sti cum sa ne ascultam 
corpul si sa ne gandim ca, in cazul in care stiam sa interpretam 
corect semnalele transmise, poate evitam sa luam anumite 
medicamente. Poti invata si intelege multe lucruri interesante 
in timp ce iti asculti cu intelepciune semnalele pe care ti le 
da corpul atunci cand interpretezi o astfel de manifestare ca o 
boala.
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SANATATE

SECRETELE UNUI CREIER SANATOS

Bucura-te de 
viata pe deplin si 
constientizeaza 
toate bucuriile 

vietii cu un creier 
sanatos!

SARUTURILE 

E posibil sa stii ca igiena orala este importanta pentru sanatatea creierului, deoarece 
mentine gura curata si scade inflamatia. Lasand la o parte igiena orala, trebuie sa stii 
ca sarutul romantic are o importanta mare asupra creierului. Si este vorba de faptul 
ca schimbi saliva, microbi, dar si informatii vitale despre cealalta persoana. Iar daca 
informatiile sunt bune, potrivite pentru tine, nu doar ca te “starneste”, dar iti dau 
si o stare euforica, pe masura ce sunt eliberate semnalele senzoriale de pe buze, 
in timp ce sunt eliberati de creier hormonii de simtit bine - dopamina si oxitocina. 
In plus, sentimentele bune si starea de bine imbunatatesc puterea creierului - te 
poti concentra si poti gandi mai bine, astfel ca iti ajuti memoria. Asa ca, gaseste-ti 
partenerul potrivit!
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IMPLICA-TI CREIERUL!

Daca iti place sa asculti muzica sau sa dansezi pe muzica, trebuie sa stii ca dansul nu 
doar ca ne face sa ne simtim bine, dar este minunat pentru creier, mai ales daca inveti 
miscari noi. Invatarea unor lucruri noi, dau nastere unor noi celule in creier, crescand 
conexiunea dintre ele. Si aici nu este vorba in mod specific despre dans. Incepand orice 
activitate noua, ca vorbim de invatarea unei limbi straine, ca inveti si te distrezi cu un 
nou joc sau practici Yoga sau tai chi, are acelasi efect stimulator asupra creierului, asa 
ca, pune-ti creierul la treaba!

DISTREAZA-TE INTRE CEARSAFURI!

Acesta este unul dintre cele mai pretioase secrete: sa te bucuri de mult sex, nu doar 
ca iti face corpul mai sanatos, dar ii ofera o sanatate mai buna inimii, iti ofera mai 
tarziu o menopauza mai usoara, iti pastreaza corpul mai zvelt si cel mai important, 
iti ajuta creierul. Persoanele cu activitate sexuala activa, se simt mai bine, sunt mai 
fericite, iar sanatatea mintala este mai robusta, mai multe orgasme fiind echivalentul 
unei sanatati mai bune. Studiile stiintifice arata ca, cu cat ai parte de mai mult sex 
alaturi de partener, cu atat esti atasat mai mult de partener, lucru ce iti imbunatateste 
memoria, mai ales pe masura trecerii anilor.

FII CONECTAT!

Toate mamiferele, indiferent de specie, cauta compania grupului, iar oamenii nu 
sunt altfel. Evolutia ne-a facut animale sociale, fiecare avand nevoie de compania 
altora; este firesc sa te simti singur si acesta este un mod de al creierului de a ne 
face sa ne simtim, tocmai pentru a cauta companie. Din nefericire, studii recente au 
aratat ca singuratatea cronica este la fel de nociva ca o sticla de vodca sau 15 tigari 
pe zi! Avand o buna si sanatoasa conexiune sociala, ajuta la imbunatatirea formarii 
memoriei, oferind in acelasi timp si protectie impotriva bolilor specifice cauzate de 
imbatranire. Si daca nu te poti intalni personal cu cineva, te poti auzi la telefon, te 
poti vedea prin intermediul numeroaselor aplicatii existente astazi! Important este sa 
fii conectat cu oamenii!

RIDICA-TE DE PE SCAUN!

STAI CAM TOATA ZIUA PE SCAUN? Acest lucru este nefiresc pentru om, stramosii 
nostri fiind foarte activi, corpul fiind supus miscarii, in cautarea hranii, fie ca era 
vanat sau gasirea unor plante/ radacini specifice. Actualmente, corpurile noastre sunt 
slabe comparativ cu cele din trecut si din nefericire, stilul de viata sedentar ne pune 
in pericol, fiind mult mai predispusi bolilor de inima, accidentelor vasculare cerebrale, 
diabetului si declinului creierului.

Partea buna este ca, conform studiilor, exercitiile efectuate la orice varsta protejeaza 
celulele creierului, stimuleaza cresterea altora noi si creeaza noi conexiuni. Asa ca, o 
idee buna este aceea de a face miscare zilnic timp de cel putin 30 de minute, fie ca 
mergi, urci scarile, alergi, faci o plimbare prin parc. Este indicat sa nu depasesti statul 
pe scaun in continuu timp de o ora si apoi daca te ridici, misca-te sau stai in picioare 
pentru cel putin 10 minute! Un stil de viata activ reduce riscul aparitiei unor boli 
specifice creierului, crescandu-i puterea si sanatatea.
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O analiza a 151 de studii a aratat ca anumite sarcini specifice de antrenament pot avea un efect deosebit asupra 
memoriei si poate fi vorba de doar cateva jocuri specifice care pot ajuta memoria. Si la fel ca in majoritatea 
obiceiurilor bune, antrenamentul creierului trebuie sa fie regulat si variat.

Aplicatia gratuita Lumosity ofera zilnic diverse jocuri care iti pot dezvolta memoria, atentia, viteza de procesare, 
abilitati de rezolvare a problemelor, per total, cam tot ce tine de puterea creierului. Partea cea mai buna este aceea ca, 
desi se bazeaza pe stiinta, jocurile sunt extrem de distractive.

exercitii 
mintale 
zilnice
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Alegeri inspirate 
care iti vor imbunatati viata

Speranta aduce fericire
Cercetarile arata ca daca suntem plini de speranta in 

viitor, acest lucru ne ajuta sa fim mai increzatori in propriile 
forte si mai putin sa ne indreptam spre consum de alcool, 
supra alimentare sau consum de droguri.
Sarea

Aproximativ 3/4 din sarea consumata in mod regulat vine 
de la alimentele ambalate, painea fiind cea mai des intalnita. 
Adultii nu ar trebui sa consume mai mult de 6 grame 
sare zilnic daca isi doresc o sanatate robusta, verificarea 
etichetelor fiind un pas important in acest sens.
Fructe de padure

Afinele, murele, socul, sunt bogate in antioxidanti, ceea 
ce duce la combaterea inflamatiei. Fructele de padure 
inghetate sunt mai ieftine comparativ cu cele in stare 
naturala, dar ofera aceleasi beneficii pentru sanatate si sunt 
perfecte in smoothie-uri. 

Galbenul aduce fericirea
Poarta nuante insorite de galben care iti vor face ziua mult 

mai frumoasa, eliminand plictiseala! Este o culoare care te 
poate ajuta impotriva anxietatii si la linistirea nervilor.
Purpuriu pentru somn

Purpuriul este o culoare sedativa excelenta, care ajuta la 
inducerea somnului, de aceea este indicat sa o introduci in 
dormitor, fie ca accent pe un perete sau in asternuturi - 
perne, paturi.
Verde pentru calmitate

Culoarea verde ajuta la scaderea ritmului cardiac si 
reduce presiunea sanguina. Daca vrei sa fii mai relaxata, fa 
o plimbare intr-un loc unde este verdeata, daca este posibil 
in picioarele goale.

poate de multe ori nu realizam ca 
lipsa magneziului este o cauza a 

faptului ca ne simtim lipsiti de viata 
si obositi mai mereu. daca gasesti 
suplimentele perfecte pentru tine 

care sa iti ofere doza necesara 
de magneziu, vei avea parte de un 
nivel de energie imbunatatit si vei 

vedea altfel viata! 😊
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COLOREAZA-TI VIATA!
TOT MAI MULTI SPECIALISTI SI NUTRITIONISTI, SUSTINUTI DE NUMEROASELE STUDII, AFIRMA CA A 
AVEA O ALIMENTATIE NATURALA CAT MAI COLORATA, NE OFERA O SANATATE DE INVIDIAT.

Rosu si violet

✅ Imbunatateste tensiune arteriala
Sfecla rosie, fructele de padure, ceapa rosie, morcovul, broccoli violet, au proprietatea de a relaxa vasele sanguine si 

a contribui la imbunatatirea presiunii sangelui. Combinatia dintre substantele din ardeiul rosu copt, pot aduce beneficii 
sangelui, prevenind hipertensiunea arteriala.
✅ Sustine creierul

Fructele de padure - mure, afine, coacaze negre - sunt surse bogate de polifenoli despre care se stie ca au proprietati 
antiinflamatorii, dar au si rol in productia factorilor neurotrofici care sustin cresterea celulelor creierului, ce poate preveni 
dementa si imbunatati perceptia.
✅ Protectie anti-cancer

Consumul fructelor de padure, sustinut de numeroase studii, ajuta la cresterea unui numar mare de celule imune specializate 
si care lupta impotriva infectiilor si eliminarea celulelor deteriorate si care au suferit mutatii, o actiune ce ajuta la protectia 
impotriva cancerului.
✅ Reducerea durerii

Ardeii iuti si chili au compusi despre care s-a constatat ca diminueaza perceptia durerii in artrita.
✅ Prevenirea deteriorarii cauzate de razele UV

Continutul de licopen din rosii este un bun antioxidant care este mai bine absorbit cand rosiile sunt gatite pentru mai mult 
timp. El ne protejeaza deteriorarea ADN-ului si fotodeteriorarea datorata actiunii razelor solare. Substantele din rosii ajuta 
la oprirea cresterii celulelor canceroase.
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Verde

✅ Sanatate generala
Spanacul, nasturelul, mangoldul pot avea multiple impacte in corp, inclusiv functia creierului si sanatatea inimii. Consumul 

vegetalelor verzi ofera polifenoli, care sunt asociati cu reducerea stresului oxidativ, incluzand diabetul si chiar boli ale sanatatii 
mintale.
✅ Protrectie impotriva cancerului

Broccoli, varza, rucola, sunt foarte importante, ele eliberand compusi anti-cancer cand sunt mestecate, rase sau tocate. 
Multe din acestea sunt asociate si cu detoxifierea anumitor organe. Iar unul dintre cele mai interesante studii arata ca 
cruciferele au impact asupra genelor tumorii, combatand astfel aparitia cancerului.
✅ Reducerea presiunii sanguine

Varza chinezeasca, nasturelul, spanacul, contin nitrati ce contribuie la producerea de acid nitric vasoprotector, o substanta 
chimica eliberata in vasele sanguine care relaxeaza muschii si duce la scaderea tensiunii arteriale.

Galben si portocaliu

✅ Bun pentru piele
Citricele isi concetreaza gustul si substantele lor in coaja si miez, ambele fiind foarte bune in dressing-uri. Acestea, alaturi 

de dovlecei si ardei galbeni, pot contribui la sanatatea pielii datorita vitaminei C.
✅ Beneficii anti-cancer

Alimentele mentionate anterior pot fi utile in prevenirea diverselor forme de cancer prin limitarea supra exprimarii 
proteinelor inflamatoare si imbunatatirea capacitatii organelor noastre de a expulza poluantii mediului.
✅ Protectia ochilor

Porumbul dulce este o sursa buna de caretonoizi si este prezent in diverse suplimente alimentare pentru a ajuta la 
prevenirea cataractei si incetinirea progresiei degenerescentei maculare.
✅ Sprijina inima

Datorita continutului fitochimic si capacitatii oxidante, morcovii sunt capabili sa repare si sa previna deteriorarea celulelor 
ADN-ului. Ei contin bioactivi care previn rigidizarea arteriala, precum si prevenirea lipirii trombocitelor, care provoaca 
accidentele vasculare cerebrale si atacurile de cord.

Alb

✅ Bun pentru intestin
Uitam de cele mai multe ori alimentele “albe” dar ciupercile de exemplu, contin fibre prebiotice care pot imbunatati si 

dezvolta functia florei intestinale.
✅ Imunitate si inima

Ciupercile funghi contin componente bioactive care sustin sistemul imun si ofera natioxidanti care protejeaza impotriva 
stresului oxidativ si previne oxidarea grasimilor ce pot duce la boli de inima.
✅ Mai mult pentru inima

Fitochimicalele, inclusiv flavonoidele si aminoacizii de sulf, care se gasesc in ceapa alba si ceapa rosie, creeaza metaboliti 
cand sunt digerate. Acesti compusi au rolul de antiplachete, ceea ce este benefic sanatatii inimii.
✅ Antiinflamator si antibacterian

Telina are reputatia de a fi o planta medicinala, frunzele si tulpina acesteia continand multe substante chimice vegetale, 
dintre care se remarca apigenina, care serveste multiplelor functii fiziolgice, fiind in acelasi timp si un antiinflamator si avand 
proprietati antibacteriene. Telina este bogata in fibre, minerale, calciu, fosfor, magneziu, vitamine B1, B2, B3, A si C, dar si 
flavaonoide, asa ca este de departe o vegetala alba de top.
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FIE CA AI ANUMITE FORME DE BOLI 

CARDIOVASCULARE, O ISTORIE A 

FAMILIEI CU ASTFEL DE PROBLEME, 

SAU DOAR VREI SA PREVII ANUMITE 

SITUATII NEPLACUTE, ACESTE 

SUPLIMENTE SUSTINUTE DE 

STIINTA ITI INTARESTE INIMA SI 

TI-O PROTEJEAZA.

NUTRIENTI 
PUTERNICI 
PENTRU 
O INIMA 
SANATOASA

COENZIMA Q10
Inima are nevoie de multa energie, ea batand cam de 86400 ori in fiecare zi, zi dupa zi, an dupa an. 

Coenzima Q10 reincarca fabricile de productie a energiei in celule, cunoscut ca mitocondrie. Este nevoie 
sa genereze adenozintrifosfat (ATP), celulele folosindu-l pentru a energiza tot ceea ce faci. ATP este 
necesar atunci cand sangele din corp este pompat, cand arzi grasimi, digeri mancarea, dansezi, clipesti, 
fiecare singura operatie in corp necesitand ATP, iar Coenzima Q10 ajutand la producerea acestuia. 
Ubiquinolul, forma activa a Coenzimei Q10 este mai bine absorbita si utilizata de catre organism.

PANTETINA
Pantetina este forma activa a acidului pantetic si este cea mai importanta componenta din Coenzima 

Q10, anumite cercetari sustinand ca ajuta la scaderea nivelurilor ridicate de colesterol. Pantesin este 
o forma a pantetinei studiata clinic, aratandu-se ca ajuta la sustinerea nivelului sanatos de colesterol.

Avand o lista cu 

cu suplimente 

sanatoase, ii asiguri 

inimii un stil de viata 

mai sanatos si te 

scuteste de anumite 

griji ulterioare.
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OMEGA 3
Acizii grasi omega 3 se gasesc in mancaruri pe baza de plante ca seminte de 

in si in alimente animale ca pestele de apa rece. Uleiul de seminte de in are o 
multitudine de efecte benefice, existand multe cercetari in care este implicat 
acest ulei si cancerul. Dar pentru inima, uleiul de peste este cel mai indicat, 
demonstrandu-se ca are capacitatea de a reduce riscul atacurilor de inima si a 
accidentelor vasculare cerebrale. De asemenea, imbunatateste sensibilitatea la 
insulina si riscul de moarte subita cardiaca.

De o importanta foarte mare in privinta omega 3 este faptul ca are rol 
antiinflamator, inflamatia provocand, amplificand, promovand aproape orice boala 
degenerativa, inclusiv bolile de inima. Nivelurile scazute de omega 3 sunt asociate 
cu boli de inima, de aceea este recomandabila pentru fiecare, inclusiv copii.

MAGNEZIUL
Ultimele cercetari au aratat ca magneziul 

este un nutrient “antistres”, el practic, calmand 
lucrurile si functionand ca un fel de relaxant. El 
relaxeaza (dilateaza) arterele, ceea ce micsoreaza 
presiunea sanguina si ajuta inima sa pompeze 
mai usor sangele; imbunatateste somnul, ceea 
ce reduce stresul. Scade glicemia, o ingrijorare 
majora a celor ce sufera de diabet si sindrom 
metabolic, ambele crescand serios riscul bolilor 
de inima.

Conform cercetarilor, nimeni nu consuma zilnic 
magneziu indeajuns, o modalitate usoara fiind 
aceea de a face o baie relaxanta de magneziu 
(fulgii si praful de magneziu sunt disponibili si 
pot fi usor adaugati la o baie calda).

NIACINA
Este acceptata de multi medici, stiindu-se faptul 

ca scade colesterolul. Dar valoarea sa mare este 
aceea ca scade Lp, un factor de risc independent 
pentru boli de inima si atacuri de inima. Creste si 
colesterolul HDL si in mod deosebit HDL-2, care 
este cea mai benefica subclasa HDL. 

D-RIBOZA
D-riboza este o alta componenta a ATP, 

molecula cu energia celulara, fara d-riboza nu 
ai ATP, iar fara ATP, nu ai energie pentru nimic, 
inclusiv functii metabolice fundamentale. Cand 
inima este stresata, nu este produsa suficienta 
d-riboza pentru inlocuirea rapida a energiei 
pierdute.

Depozitele de d-riboza sunt specifice 
tesuturilor si inima nu le poate imprumuta din 
alta parte, ea trebuind sa aiba propria rezerva. 
Specialistii recomanda un supliment zilnic de 
5 grame pentru cei cu boli cardiovasculare sau 
pentru persoanele cu activitate fizica intensa.

L-CARNITINA
L-carnitina transporta acizii grasi in mitocondrii 

- mici plante energetice din interiorul celulelor, 
unde acizii grasi pot fi arsi pentru energie. 
Inima isi ia 60% din energie din grasime; este 
important ca organismul sa aiba suficienta 
L-carnitina pentru a transporta acizii grasi in 
celulele musculare ale inimii. O serie de studii a 
aratat ca L-carnitina poate imbunatati rezistenta 
exercitiilor fizice in inima pacientilor, alte studii 
aratand ca carnitina imbunatateste rata de 
supravietuire a inimii pacientilor.
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VITAMINA K
Aceasta vitamina exista in doua variante - vitamina K1 si K2 si multi cunosc ca 

vitamina K este implicata in procesul de coagulare a sangelui, absolut necesara 
atunci cand te tai si curge sange. Cu toate acestea, vitamina K are un alt rol in ceea 
ce priveste inima, ea ajutand calciul sa ajunga la oase, tinandu-l in acelasi timp 
la distanta de vasele sanguine, unde acesta nu trebuie sa stea. Avand in vedere 
importanta sa in impiedicarea calcificarii arterelor, vitamina K este esentiala sa 
existe in organismul nostru. 

Ea se gaseste in galbenus de oua, ficat si alte organe, doar ca multi oameni 
nu mananca suficiente alimente care o contin, iar tendinta este aceea de a 
lua suplimente care contin duo-ul vitamina K si vitamina D, pentru o sanatate 
completa cardiovasculara si a oaselor.

NATTOKINASE
Nattokinase este extrasa din soia fermentata natto si se pare ca exista o 

legatura intre ea si nivelul scazut al bolilor coronariene din Japonia. Nattokinase 
ofera un mod unic si sigur de a elimina cheagurile de sange sau de a reduce 
aceasta tendinta, astfel scazand riscul de infarct miocardic si accident vascular 
cerebral.

Organismul tau produce in mod natural fibrina, o proteina fibroasa formata 
din fibrinogen. Fibrina este si buna si rea in acelasi timp. Actiunea sa de formare 
a cheagului este activata imediat la sangerare - ceea ce este lucrul bun, dar o 
astfel de activitate in exces poate produce in mod constant un sange gros si asta 
e o adevarata problema. Daca vasele de sange sunt deja ingustate, atunci ai o 
problema mare . . . iar daca reusesti sa dizolvi aceste cheaguri de sange, este un 
lucru si aici intervine Nattokinase, care poate subtia sangele in mod natural. Daca 
vrei o comparatie, poate scadea consistenta de la ketchup la vin rosu, doar ca 
atentie: n u  t r e b u i e  s A  i e i  nAt to k i n A s e  DAc A D e jA  A i  t r AtA m e n t e  D e  s u b t i e r e 
A  s A n g e lu i !

VITAMINA C
Vitamina C este unul dintre cei mai puternici 

antioxidanti din lume si pentru ca bolile de 
inima apar datorita daunelor oxidative - adica 
produse de radicalii liberi, orice ajutor care intra 
la antioxidanti este unul binevenit. Un studiu 
publicat in AMERICAN HEART JOURNAL a gasit 
ca, cu cat ai un nivelul scazut al vitaminei C in 
sange, cu atat mai mare este riscul ca inima sa 
cedeze. Este indicata o cantitate de 1000 - 2000 
mg pe zi.

Vitamina C este sigura, efectele secundare fiind 
minime si asta deoarece corpul nu poate retine 
vitamina; in cazuri rare, doze trecand de 2000 
de mg zilnic, pot duce la deranjari stomacale 
sau diaree. Cel mai mare pericol este faptul ca 
vitamina C poate creste absorbtia de fier in corp 
din alimente. Persoanele cu hemocromatoza, o 
stare mostenita si caracterizata de mult fier in 
fluxul sanguin, nu ar trebui sa ia mai mult de 100 
mg de vitamine C sub forma suplimentelor.

CURCUMINA
Acest extract din turmericul indian are multiple 

beneficii, el fiind un puternic antiinflamatoriu. 
Cercetarile stiintifice au demonstrat efectele 
sale antiinflamatorii, antitrombotice, protectie 
cardio vasculara. Curcumina reduce de asemenea 
colesterolul LDL oxidat, iar in studiile animale a 
aratat ca are rol de protectie pentru captuseala 
vaselor de sange, daune cauzate de homocisteina.

USTUROIUL
Usturoiul este un remediu global, mai bine 

de 1200 de studii farmaceutice gasindu-l 
impresionant. Pe langa scaderea lipidelor 
si prevenirea coagularii sangelui, usturoiul 
are proprietati antihipertensive, antioxidant, 
antimicrobian si antiviral; in plus, scade nivelul 
trigliceridelor. Poate reduce placa, facandu-l un 
bun protector pentru sanatatea cardiovasculara.

Alicina, unul din ingredientele active din usturoi, 
are activitate antiplachete, ceea ce inseamna ca 
ajuta la prevenirea lipirii trombocitelor intre ele. 
Si pentru a intelege importanta acestuia, trebuie 
sa stii ca multe atacuri de cord si accidente 
vasculare cerebrale sunt cauzate de cheagurile 
din vasele de sange.
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FARA PASTILE!

MEDICINA CONVENTIONALA ESTE BUNA SI RECOMANDABILA DE CELE MAI MULTE ORI, DAR IN ANUMITE 

CAZURI, MEDICINA NATURALA POATE FI RASPUNSUL UNOR AFECTIUNI MINORE, FARA PASTILE. IN MULTE 

SITUATII, REMEDIILE NATURALE POT OPRI EFECTELE MEDICAMENTELOR PRESCRISE, ASA CA FII SIGURA CA 

AI O DISCUTIE CU MEDICUL INAINTE DE A APELA LA METODE ALTERNATIVE!

DACA NU AGREEZI IDEEA DE A LUA PREA MULTE 
PASTILE SAU DACA PUR SI SIMPLU ITI DORESTI 
SA REDUCI NUMARUL LOR, EXISTA CATEVA 
MODALITATI NATURALE DE A FACE FATA ANUMITOR 
AFECTIUNI DES INTALNITE.
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Pentru bufeuri

Cohosul negru poate fi util intr-o 
astfel de problema, fiind folosita de 
sute de ani; stimuleaza productia 
de estrogen ce ajuta la reducerea 
bufeurilor si a altor simptome 
(Boots Menolieve Black Cohosh). 
Reflexoterapia poate trata multe 
afectiuni lucrand in anumite puncte 
de la picioare. Reflexologia regulata 
ajuta la echilibrarea hormonilor si 
oprirea supratensiunilor care duc 
la bufeuri si alte simptome ale 
menopauzei.

Dureri articulare

Uleiul de peste are un continut 
ridicat de omega-3, care ajuta 
articulatiile si vitamina D, esentiala 
sistemului musculoscheletal. A 
consuma acizii grasi omega-3 ajuta la 
sustinerea raspunsului antiinflamator 
al organismului, fapt ce poate ajuta 
la prevenirea afectiunilor articulare 
precum artrita din cauza deteriorarii 
si ajuta la protejarea articulatiilor. 
Uleiul de ficat de cod ajuta la 
reducerea numarului de analgezice 
(LloydsPharmacy Cod Liver Oil). 

Turmericul poate fi gasit de obicei 
in curry, el avand si alte proprietati in 
afara de a da aroma mancarilor.  Acest 
condiment galben luminos are putere 
antiinflamatoare care poate ajuta la 
reducerea inflamatiilor si umflaturilor 
in articulatiile dureroase. Iar pentru o 
mai buna absorbtie, ia-l in combinatie 
cu praf de piper negru!

Migrene si dureri de cap

Conform studiilor, aproximativ 70 
de procente dintre noi avem lipsa de 
magneziu, aceasta putand fi cauza 
numeroaselor simptome, inclusiv 
a durerilor de cap in mod frecvent. 
Deficitul de magneziu “incurajeaza” 
dezvoltarea migrenelor, de aceea, 
a-ti asigura o cantitate suficienta 

zilnic, poate fi un lucru inspirat, 
un tratament eficient. Frunzele 
verzi, legumele, nucile, orezul brun, 
lactatele, pestele, carnea, toate iti pot 
oferi un plus de magneziu.

Corpul nostru are anumite puncte 
de presiune conform medicinei 
chinezesti, iar acupunctura poate 
oferi ameliorarea durerii, cresterea 
senzatiei de a te simti bine si 
cresterea productiei de serotonina.

Uleiurile esentiale pot ajuta in 
diverse situatii, iar contra durerilor 
de cap, cele de lavanda si menta sunt 
cele mai indicate, ajutand muschii 
sa se relaxeze. Foloseste uleiurile 
cu ajutorul unui difuzor sau fa-ti un 
masaj, pentru a te bucura 100% de 
relaxare.

Oboseala

Maca este o veche radacina 
peruviana, extractul acesteia fiind 
folosit de mult timp pentru cresterea 
energiei si rezistentei. Este bogata 
in vitamina B, fier, calciu, potasiu 
si magneziu, toate ajutand la 
functionarea sistemului imunitar si 
a luptei impotriva oboselii. Poate fi 
consumat ca supliment in bauturi si 
alimente (Maca powder).

Lipsa somnului iti poate lasa o stare 
prelungita de oboseala, astfel ca cea 
mai buna metoda de a o combate 
este sa incerci sa dormi cat mai bine 
posibil. Valeriana ajuta ca un sedativ, 
ajutandu-te sa adormi cat mai repede.

Infectii de tract urinar

Merisorul poate atenua simptomele 
infectiei de tract urinar, ele putand 
ajuta la prevenirea “lipirii” bacteriilor 
pe peretii vezicii urinare, reducand 
astfel aparitia unor astfel de 
afectiuni. A lua in mod regulat 
astfel de comprimate, poate reduce 
semnificativ aceste riscuri. 

D-manoza este un tip de zahar 

natural ce opreste bacteriile de a 
se lipi de celulele tractului urinar, 
prevenind astfel raspandirea infectiei, 
la fel ca merisorul.

Proasta dispozitie

Pentru a alunga proasta dispozitie, 
trebuie sa iesi afara, lipsa razelor 
solare putand duce la tulburari 
afective sezoniere, lumina zilei, aerul 
proaspat putandu-te ajuta in acest 
sens, asta chiar daca nu ai parte de cea 
mai luminoasa zi. Trebuie sa ramai o 
persoana activa in continuare, pentru 
a ajuta corpul sa elibereze endorfine, 
ceea ce duce la reechilibrarea 
hormonilor prin restrictionarea 
producerii de melatonina.

Sunatoarea este o planta medicinala 
ce ajuta la ameliorarea simptomelor 
de dispozitie proasta si o usoara 
anxietate. Trebuie doar putina 
atentie, deoarece sunatoarea poate 
interfera cu anumite medicamente, 
astfel ca o discutie cu medicul sau 
farmacistul poate fi de un real folos 
(Boots Pharmaceuticals ST JOHN`S 
WORT).

Dureri de spate

In fiecare an, conform studiilor, cam 
una din trei persoane sufera de dureri 
de spate, iar daca nu iti doresti sa iei 
analgezice la nesfarsit, poti incerca 
un tratament TENS  (transcutaneous 
electrical nerve stimulation). 
Stimularea electrica transcutanata 
nervoasa transmite semnale electrice 
in corp, blocand semnalele de durere 
si stimuland endorfinele, analgezicele 
naturale ale organismului.

Terapia prin caldura accelereaza 
vindecarea si amelioreaza durerea, 
prin permiterea trecerii caldurii in 
tesuturile musculare deteriorate, 
care mareste fluxul de sange la sursa 
durerii, permitand muschilor sa se 
vindece in acelasi timp.
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BOOTS MENOLIEVE 
BLACK COHOSH

ST JOHN’S WORT

COD LIVER OIL MACA POWDER

PRECISION 100% 
PURE L-GLUTAMINE

LLOYDS PHARMACY 
CRANBERRY

THERMACARE 
LOWER BACK AND 
HIP HEAT WRAPS

Arsuri la stomac

Arsurile la stomac apar in 
momentul in care acidul din stomac 
se deplaseaza inapoi in esofag 
spre gat si aici intervine guma de 
mestecat, care, prin intermediul 
salivei produse, calmeaza gatul prin 
neutralizarea acidului. Trebuie doar 
atentie ca guma de mestecat sa nu 
contina zahar.

Daca amesteci o lingurita de 
bicarbonat intr-un pahar de apa si il 
sorbi incet, acest lucru te poate ajuta 
sa neutralizezi acidul din stomac. 
Daca iti vine sa ragai, acesta este un 
semn ca organismul elimina dioxidul 
de carbon.

Sindrom de intestin iritabil

Aproximativ 70% din sistemul imun 
se afla in intestin, iar majoritatea 
persoanelor care sufera de sindromul 
intestinului iritabil, vor avea scurgeri, 
bacteriile si toxinele patrunzand in 
peretele intestinelor.

Pentru a te ajuta, cel mai bine 
este sa pastrezi un jurnal alimentar, 
prezenta glutenului si a lactatelor 
avand un efect inflamator, precum 
cafeina si carnea rosie.

L-glutamina este un aminoacid 
care ajuta la reducerea scurgerilor 
intestinului, reducand inflamatia la 
nivelul intestinului.
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Pierderea auzului

P ierderea auzului este de cele mai multe ori treptata si e posibil sa nu fie ceva vizibil; poti nici 
sa nu realizezi asta, iar cauzele pot fi multiple. Pierderea auzului in mod brusc poate fi cauza 
unor infectii, cerii, unui timpan perforat sau o consecinta a bolii Menieres; daca ai parte de 

aceasta situatie in ambele urechi, acest lucru poate fi o consecinta a zgomotului puternic sau din cauza 
anumitor medicamente. Pierderea auzului unilaterala in mod treptat poate fi localizata in interiorul 
urechii, cum ar fi lichidul lipicios din interiorul urechii, cresterea osoasa cunoscuta ca otoscleroza, 
acumularea de celule, cunoscuta sub numele de colesteatom si rareori, tumori.

Pierderea auzului treptat are loc in mod normal odata cu inaintarea in varsta, fiind de regula, 
consecinta a expunerii de-a lungul anilor la zgomote puternice.

DE OBICEI, TOT CE TINE DE PIERDEREA AUZULUI ARE LEGATURA CU INAINTAREA IN VARSTA, 
EXISTAND MULTE CAUZE, UNELE PERMANENTE, ALTELE TEMPORARE. CE AR TREBUI SA STIM?
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Daca ai probleme in a-i auzi neclar pe cei din jur sau in a-i auzi in locuri zgomotoase si le ceri celor 
cu care vorbesti sa repete ce au zis, sau daca nu te poti concentra pe ceea ce spun oamenii, poti face 
un test auditiv fie la medicul de familie sau la un medic specialist. Daca ai o problema de pierdere 
a auzului brusca, inseamna ca acolo este o problema serioasa si trebuie mers la un specialist foarte 
repede. In functie de problema pe care o ai, poti merge la anumite teste mai serioase sau poti obtine 
o solutie intr-un mod mai rapid.

Tratament

Daca exista probleme simple cauzate de exemplu de ceara din ureche, aceasta poate fi extrasa prin 
diverse metode si problema este rezolvata, dar, pierderea auzului, fie ea si treptata, este permanenta 
mai ales daca este cauzata de imbatranire. Anumite probleme, cum ar fi colesteatomul, necesita 
operatie, iar atunci cand sunt afectati nervii, tratamentul efectuat ajuta pur si simplu ca tot ceea ce nu 
este afectat, sa functioneze la parametri optimi. Dintre solutii, se poate opta pentru aparate auditive 
care sunt puse pe ureche si sunt vizibile, alte dispozitive care sunt implantate adanc in ureche.

Daca aparatele auditive nu sunt potrivite, alta solutie este aceea de a invata alte modalitati de 
comunicare, precum limbajul semnelor sau citirea buzelor.

Pe de alta parte, prevenirea deteriorarii nervilor este vitala, un zgomot poate fi destul de puternic 
pentru a deteriora auzul; si ai o problema daca ai nevoie sa ridici vocea pentru a vorbi cu ceilalti, nu ii 
auzi pe cei din jur, auzi sunete in mod ciudat sau ai auz inabusit. Nivelurile de zgomot de peste 85 dB 
adica zgomotul puternic de trafic, poate fi daunator, mai ales daca te expui mult timp acestuia. Un bun 
lucru pe care il poti face este acela de a cauta diverse aplicatii pe smartphone care masoara nivelurile 
de zgomot, pentru a lua in calcul diversele riscuri.

Modalitati de prevenire

✔Evita pierderea auzului ferindu-te de zgomotul puternic si protejeaza-ti urechile, neintroducand 
nimic in ele, fie ca este vorba de degete sau betisoare specifice!
✔Foloseste casti de ureche sau dopuri de urechi cand esti la concerte, in club sau la evenimente 

unde zgomotul este puternic! Evita difuzoarele puternice si da-le o pauza urechilor de 18 ore pentru 
a-si reveni!
✔Angajatorul tau trebuie sa iti reduca nivelurile de zgomot, in functie de aparatura folosita, care 

trebuie inlocuita cu alte dispozitive mai silentioase.
✔Daca ai motive de ingrijorare, fa-ti un test auditiv, situatia general valabila fiind aplicabila si aici: 

cu cAt mAi rePeDe, cu AtAt mAi bine!

pierderea 
auzului, fie ea 
si treptata, este 

permanenta 
mai ales daca 

este cauzata de 
imbatranire.

prevenirea 
deteriorarii 
nervilor este 
vitala, un 

zgomot poate 
fi destul de 

puternic pentru 
a deteriora 

auzul
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INGRIJIREA DANTURII
INGRIJIREA DANTURII TREBUIE SA REPREZINTE UNA DIN 

PRIORITATILE FIECARUIA DINTRE NOI, INDIFERENT CA 

SUNTEM “ARESTATI” LA DOMICILIU DATORITA PANDEMIEI SAU 

AVEM TOATA LIBERTATEA DE MISCARE!
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Este de la sine inteles ca Covid-19 ne-a afectat 
bunastarea fizica si mentala, avand si consecinte 
negative asupra danturii. Vizitele regulate la stomatolog 

si rutina zilnica de ingrijire sunt esentiale unei sanatati orale 
bune, programarile la dentist, conform statisticilor, scazand 
drastic odata cu aparitia virusului.

Traind in izolare la domiciliu, dintii au trebuit sa faca fata 
unor atacuri mai consistente din cauza consumului crescut 
de produse zaharoase, crescand numarul persoanelor care 
sufera de inclestari ale maxilarului sau macinare a dintilor. 
Iar maxilarele nu sunt deloc ajutate de purtarea mastii, ci 
dimpotriva, s-a inregistrat o crestere a pacientilor cu dureri 
maxilare.

Partea buna este aceea ca putem face anumite lucruri care 
sa ne ajute, periajul dintilor de doua ori pe zi, la fel ca si o 
constientizare a alimentelor consumate, toate pot ajuta la 
pastrarea unei bune sanatati orale.

INAPOI LA ORIGINI

Foloseste o perie de dinti medie avand capetele rotunjite si 
pune pasta de dinti pe ea de marimea unui bob de mazare. 
Periaza prin miscari mici si circulare timp de doua minute, 
periaza limba si gingiile. O periuta electrica poate fi si mai 
eficienta, periajul curatand doar 60% din placa unui dinte, 
in timp ce folosirea atei dentare ajuta la indepartarea placii 
si a alimentelor din locuri in care periuta de dinti nu ajunge.

IN CE STARE ESTE PERIUTA DE DINTI?

Inlocuieste periuta de dinti, imediat ce ai vazut ca firele 
sunt “ciufulite”, perii deteriorati neajungand in locurile vizate; 
se acumuleaza placa, se pot forma carii si poti dezvolta 
probleme ale gingiilor. Cunoscandu-se in medie viata 
periutelor de dinti, este indicata schimbarea lor o data la 3 
luni de zile, dar si imediat dupa boala, daca ai avut complicatii 
orale. Germenii pot trai in periutele de dinti, iar mediul umed 
este un teren perfect de reproducere a bacteriilor.

PERIAJUL DINTILOR

Conform expertilor, periajul dintilor este necesar exact ca 
spalatul de maini impotriva raspandirii Covid-19, actiunea 
antimicrobiana din pasta de dinti ajutand la reducerea 
incarcaturii virale din saliva. Precum sapunul, majoritatea 
tipurilor de pasta de dinti contin si detergenti, astfel ca 
incarcatura virala din dinti poate fi redusa. Periajul dintilor 
nu va elimina in schimb, bacteriile sau particulele virusului 
din gat sau din caile respiratoare superioare.

REMEDIERI MACINAREA DINTILOR

Foloseste pe timp de noapte un aparat 
de gura! Protejeaza dintii de uzura, ceea 
ce se poate intampla in mod normal, 
daca macinarea dintilor este un proces 
continuu de care ai parte. O astfel de 
protectie sau o atela au grija sa fie 
usurata presiunea asupra maxilarului. 
DenTex Night Guar este o buna optiune 
pentru solutionarea acestei probleme.

Ar trebui zilnic sa practici yoga sau 
alta forma de relaxare, Tai Chi, meditatie 
sau mindfulness, fiind alternative la fel 
de eficiente. Macinarea dintilor are 
legatura cu anxietatea si stresul, asa ca, 
construieste-ti rutine zilnice care sa te 
ajute sa te linistesti.

Incearca sa faci exercitii de intindere 
a maxilarului! Acestea te pot ajuta sa 
iti usurezi durerea sau chiar si durerile 
de cap! Maseaza-ti usor muschii 
maxilarului, fa cateva exercitii usoare ca 
inchiderea si deschiderea maxilarului, 
dar ai grija sa “atingi” fiecare zona in 
miscare, pentru a facilita  mobilitatea 
articulatiilor.

relaxarea generala este importanta, 
o muzica relaxanta, o baie calda si 
neutilizarea ecranelor, pot usura 
anxietatea si imbunatati somnul. 
Exista medicamente, cum ar fi anumite 
antidepresive ce au legatura cu 
macinarea dintilor, iar daca tu crezi ca 
aceasta ar putea fi o cauza, ia legatura 
imediat cu medicul de familie!
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CEEA CE MANANCI POATE AVEA UN IMPACT 
DETERMINANT ASUPRA SANATATII DINTILOR!

Schimba gustarile zaharoase cu nuci! Ajuta in mod natural 
la curatarea dintilor, in timp ce este stimulata productia de 
saliva. In plus, este neutralizat acidul care cauzeaza cariile 
dentare.

Consuma multe frunze verzi! Acest lucru imbunatateste 
sanatatea bucala prin eliminarea resturilor alimentare si a 
placii in timp ce le mananci.

Redu bauturile zaharoase si consuma-le maxim  la mese! 
Intre mese, mergi doar pe apa, ceai, cafea fara zahar.

Atentie la acidul din bauturi, in special cel din fructe! 
Aminteste-ti ca nu doar zaharul iti afecteaza dantura, dar 
si acidul, multe produse avand apa aromatizata care duc la 
eroziune.

Consuma doar apa, mai ales dupa ce te-ai spalat seara 
pe dinti! Orice alt tip de bautura poate duce la deteriorarea 
dintilor pe timp de noapte.

SILK’N TOOTHWAVE ELECTRIC 
TOOTHBRUSH

Acest dispozitiv utilizeaza tehnologie 
avangardista pentru producerea unui 
val de molecule incarcate pentru 
indepartarea petelor si a placii dentare, 
oferind promisiunea unor dinti mai albi 
si mai curati in 6 saptamani.

SPOTLIGHT WATER FLOSSER
Un jet de inalta presiune disloca 

bacteriile si resturile de mancare dintre 
dinti. Are trei moduri de presiune, patru 
capete diferite, inclusiv unul destinat 
curatarii limbii.
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