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Desene animate educative in limba romana
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“ “
Will Smith

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

- BANII SI SUCCESUL NU SCHIMBA OAMENII;
EI DOAR AMPLIFICA

CEEA CE DEJA EXISTA -



Revista FAMOST AUGUST 2021 te intampina cu o editie 
frumoasa, invitati speciali din cele mai diverse domenii, oameni 
intreprinzatori si plini de energie, la care adaugam articole de sezon, 
dar si cu informatii utile indiferent de perioada.

Mirabela Miron, om de afaceri cunoscut si presedinta OFA 
UGIR ne onoreaza cu aparitia pe coperta noastra si la interior cu 
un interesant interviu despre cariera, activitate, familie si viata in 
general. Ozana Barabancea, invitata Danielei Sala ne ajuta sa o 
cunoastem mai bine prin intermediul unui dialog deschis despre 
frumoasa cariera, Cristina Belciu si-a vazut un vis implinit prin 
aparitia intr-un viitor film si prezenta in cadrul unui important 
festival de film international.

Designerul vestimentar Tudor Halatiu este invitatul Andreei 
Nebunu in care ne povesteste despre moda, filosofia creativa si 
principiile care ii indruma cariera, Evelyn Cerys ne incanta ochii 
si inima cu bijuteriile sale si cuvintele frumoase care stau la baza 
creativitatii; Studio Session este un proiect de moda deosebit realizat 
de Sabina Georgescu si Diana Boldeanu, si prezentat de Daniela Sala.

Articolele de moda de sezon va asteapta cateva pagini mai incolo, 
la fel ca rubricile traditionale semnate de Andreea Popescu, Mirela 
Novak, Olga Shevtosva, Alin Temeliescu.



Roxana Tomescu ne arata imbunatatirile realizate la Visage 
Clinique, iar colega ei, Alice prezinta solutiile unui par perfect 
pentru viitoarele mirese. Despre naturaletea in chirugia plastica 
si reconstructiva ne vorbeste Dr. Oltjon Cobani, urmat de multe 
articole din domeniul frumusetii, cu produse adecvate lunii august, 
dar aflam si informatii utile despre niacinamida, acidul mandelic, 
lumina albastra sau masajul facial.

Antone Ioana Alexandra, ca de obicei, ne prezinta o carte extrem 
de interesanta, care ar trebui sa ajunga in mainile fiecaruia dintre 
noi, iar cu Marta Iozefina Bencze calatorim prin lume, tinand cont 
si de situatia actuala si ce ar trebui sa avem in vedere cand plecam in 
vacanta. Despre viziunea de viata si rolul ei crucial pentru propria 
fericire ne vorbeste Irina Kuhlmann, iar Beatrice Lianda Dinu ne 
invita la teatru. Ce se intampla cand radem, cum socializam cu cei 
din jur, dar si sfaturi utile despre gestionarea financiara in aceasta 
perioada, sunt articole interesante, alaturi de multe altele din 
domeniul sanatatii.

Speram sa regasiti aceasta editie la fel de interesanta ca 
precedentele, dorindu-va in acelasi timp multa sanatate si cele mai 
bune ganduri pana la urmatoarea editie!

nota editorului
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e o duminica torida de august si caut orice 
mica adiere care sa usuce picaturile ce se 
rostogolesc pe obraji ... un amestec sarat de 
sudoare si lacrimi. Nu imi plac despartirile, 

indiferent de rolul pe care il am, cel care pleaca, 
ori cel care ramane. Mai ales cand plec dintr-un loc 
pe care il iubesc, iar sufletul pare mai greu decat 
bagajul pe care il trag dupa mine. 

De langa ea nu plec niciodata fara sa ma 
podideasca lacrimile. A podidi ... de cand nu am mai 
folosit cuvantul asta. Ea ma transforma in poet, in 
scriitor. Da, nu e prima oara cand plec ... si nici ultima. 
Promit de fiecare data ca ma intorc, dar nu spun 
niciodata cand. Mai bine asa ... sa ramanem surprinsi 
amandoi, sa ma bucur de frumusetea ei ca si cum 
as vedea-o prima oara. Urasc sa incalc promisiuni, 
asa ca nu le mai fac. Ei i-am jurat o singura data, un 
singur lucru, la prima intalnire, cand am simtit pe 
pielea mea ce inseamna dragostea la prima vedere. 
Atunci i-am spus ca o sa ma intorc, din nou si din 
nou. Nu a spus nimic, a tacut si m-a ascultat, asa 
cum face de fiecare data. Nu m-a intrebat de ce 

plec, cand ma intorc, nu mi-a cerut nicio explicatie. 
M-a facut sa ma simt mereu liber si mereu al ei.

Nu am inchis un ochi toata noaptea. Cerul se 
lumina continuu, iar tunetele faceau ferestrele sa 
tremure si ma gandeam ca poate e ea, a venit sa 
imi bata in geam sa imi ceara sa raman. Ti-a fost 
vreodata dor de un loc inainte sa pleci de acolo? Ai 
simtit vreodata ca o sa iti lipseasca apusul, rasaritul 
si orele dintre ele?

Merg spre ea, dar fiecare pas cantareste parca 
mai mult. Stiu ca nu o sa spuna nimic. Mi-as dori sa 
imi ceara sa raman, chiar daca nu pot. Dar nu o va 
face. Imi va da o sarutare rece si va ramane acolo, 
misterioasa, plina de doruri si povesti.

Asa a si fost. Am gasit-o mai agitata decat de 
obicei. Poate nici pe ea nu a lasat-o furtuna de 
aseara sa se odihneasca, ori poate s-a saturat sa ma 
vada plecand. M-am pierdut din nou in imbratisarea 
ei si cu gustul sarutarii ei sarate am plecat spre casa.

Mereu imi spun ca in august, zilele au gustul 
sarutarii ei. Sunt calduroase si sarate, misterioase, 
pline de secrete, iubiri si povesti.

Daca o sa vedeti marea luna asta, sa-i spuneti ca am sa ma intorc asa cum am promis,  
sa ma bucur de frumusetea ei ca si cum as vedea-o prima oara!

Blog de zambit
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MODA

Cand vine vorba de vacanta mult visata, este bine sa te gandesti  din timp ce  
obiecte vestimentare vei alege pentru bagajul tau.

Recomandarea mea este sa iti faci noi achizitii vestimentare doar atunci cand chiar ai nevoie 
sau atunci cand iti  doresti o piesa vestimentara care este in trend in acest sezon.

Text : ANDREEA POPESCU | Photo source : PINTEREST.COM
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TIL cu ANDREEA POPESCU - D

ETALII de STIL cu ANDREEA POPE
SC

U 
-5PIESE VESTIMENTARE de BAZA

pentru VACANTA TA

Prin urmare, am pregatit pentru voi, un TOP 5 cu cele mai COOL piese vestimentare, pe care puteti sa le alegeti in vacanta voastra ...

TOP-ul ALB

Acest top este foarte usor de integrat 
in vestimentatia unei persoane cu un 

stil CITY CHIC. 

De asemenea, se poate opta 
si pentru o varianta colorata 
cu o pereche de jeansi albi, 
pentru  o tinuta ideala de 

vacanta.


ROCHIA cu BRETELE

Va recomand sa 
purtati in vacanta, 
o rochie cu bretele  

pentru un efect 
GLAM.
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See you next time,
Andreea





PALARIA

Palaria este acea PIESA TOP pe 
care trebuie sa o ai in vacanta, 
mai ales daca optezi pentru o 

vacanta la mare.

Fie ca alegi o destinatie de 
munte, fie ca alegi o destinatie 
la mare, un costum de baie 

este bine sa il ai in bagajul tau 
de vacanta. 

COSTUMUL de BAIE
Costumul de baie este elementul cheie

din bagajul tau de vacanta.

ESARFA
ESARFA este un accesoriu esential atunci cand te gandesti la ce 

sa iti pui in bagajul de vacanta.

Iti recomand o esarfa 
colorata pentru vacanta 

ta la mare.
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O plaja in EGIPT. Facebook:
Anca Nicoleta Ciurea

Plajele  minunate, peisajul 
superb - iti taie respiratia! CE 

IMPACHETEZI 😊? 

CALATORIILE DE VIS SUNT DESTINATIILE CARE 
NE FAC SA VISAM, SA RADIEM SI SA DAM FUGA IN 

CEL MAI APROPIAT AEROPORT!

Ce porti cand calatoresti 💗
CALATORIA DE VIS

Text : MIRELA NOVAK

IATA CATEVA 
SUGESTII CE SA 

PORTI CAND 
AJUNGI LA 

DESTINATIA TA DE 
VIS 💗!

BAGAJUL

Alege valiza potrivita! 
Eu iti recomand o 
eleganta valiza pe 

roti, neinscriptionata 
(Tumi, Samsonite). 

Articolele de toaleta le 
pui intr- o poseta plic, 
care poate fi purtata si 

ca geanta de seara.

1. Costumul de baie : logomaniya 
sport, tricotat anii ̀ 70, hippie floral, sic 

paietat 

TU, IDEALA!
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2. Rochii: usoare, din bumbac, matase, 
voal intr-o cromatica alb si albastru, 

print-ul floral
3. Tinuta de seara: sexy, cu 

transparenta sau luciu si bineinteles o 
rochie pe corp

4. Top: stilul Gaultier sau Chanel si 
top-ul cu umerii goi.

5. Pantalonii: lejeri, care cad frumos, 
jeansi barbatesti sau o pereche de 

colanti sic.

6. Incaltaminte: sandale si espadrille 
7. Accesorii: sarong-ul, esarfele 
colorate si un ceas este esential.

Cel mai bun accesoriu este 
stralucirea bronzului tau 😊.

FRANTA vara. Instagram:
flori_stoian

Romantism, mancare delicioasa 
si moda non- stop. Draga mea, 
e ocazia ta sa aduci un omagiu 
modei cu un stil impecabil. 😊

Aici s- au nascut Coco Chanel si 
Christian Dior, care au reinventat 

tinuta feminina.
CE PORTI? 

1. Rochia neagra: este una din 
tinutele obligatorii.

2. Top, bluze: o camasa sau doua 
albe, top-uri crosetate , sic.

3. Pantalon: jeansi fit skinny
4. Fusta: dreapta sau conica.
5. Incaltaminte: pantofi sau 

sandale elegante si o pereche 
casual

6. Accesoriile: clasice, de 
exemplu, o bratara lata si niste 

cercei lungi.

Te asteapta o vacanta
in miscare 😊!

Iahting in MALTA. Instagram:
i.oana888

Aventura perfecta in larg 😊. 
CE PORTI? 

Cromatica: alb si albastru.
1. Costumul de baie: logomaniya 

sport, tricotat anii ̀ 0, hippie floral, 
sic paietat 

2. Top: cu umerii goi 
3. Rochia: alba cu sandale elegante.

4. Rochia de seara: sexy sic.
5. Accesorii: sarong-ul/ rochia de 

plaja si un ceas este esential.
6. Tinuta de seara: sexy, cu 
transparenta sau paiete si 

bineinteles o rochie pe corp 

Ziua, pregateste-te pentru o plaja 
cu apa cristalina si noaptea sa 

ancorati in club 😊.

O plimbare la VENETIA.
Absolut divin. 

Atunci cand faci bagajul, nu uita: 
imaginea simbolica este Sophia 

Loren, trebuie sa faci parte dintr-un 
film Fellini si designerul este Dolce 

& Gabbana. 
Cel mai important articol din 

bagajul tau: este o pereche 
fantastica de pantofi😊.

SI FOARTE IMPORTANT! Nu uita atunci cand calatoresti - de lenjeria intima si produsele cosmetice si de ingrijire zilnica ...
asta daca nu vrei sa arati ca poza din pasaport! 😋

Pentru ca, VA IUBESC 💗
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RESORT
VACANTA 
PERFECTA

Imbracamintea

pentru o

Locatiile nu foarte pretentioase din statiuni, indiferent ca sunt la 
mare sau munte iti ofera posibilitatea sa te imbraci cum doresti, fara 
prea multe pretentii. Dar, daca tii la modul cum arati si esti intr-un 
loc mai ̀ pretentios  ̀si mai luxos, poti schimba pantalonii scurti din 
blugi, cu o pereche eleganta de sandalute si o rochita eleganta de 

vara. Asa ca, daca ajungi intr-un astfel de loc si esti in pana de idei, 
iata in continuare cateva care sa te inspire!

BOHO

Un LOOK boem are ca element 
esential siluete curgatoare, un 
amestec de texturi, materiale, 

imprimeuri si modele paisley. Ai 
putea opta pentru o combinatie 

dintre o rochie maxi cu bretele si o 
pereche de sandalute cu canafuri, 

o pereche de ochelari de soare 
hexagonali sau supradimensionati 

si daca nu e prea mult, poate o 
bentita. Sau, poti opta pentru o 

rochita cu modele minime pentru 
a fi sigura ca orice detaliu se poate 

observa; daca esti la capitolul 
costum de baie, poti merge pe o 
pereche de bikini colorat cu talie 

inalta sau imprimeu paisley.
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MINIMALIST

Chiar daca minimalist inseamna 
simplu, o tinuta nu trebuie sa fie 

plictisitoare. Si poti transforma un 
outfit simplu intr-unul elegant, fara 
prea mare efort; poti folosi cateva 

pliuri, un stil asimetric si accesoriile 
potrivite.

Pentru un aspect complet, adauga o 
geanta din piele care sa-ti traverseze 

corpul si o pereche de sandale 
metalice. Materialele rafinate, 
modelul lor, adauga un interes 
aparte outfitului per total, astfel 
ca te poti bucura de un aspect 

minimalist atragator.

CLASIC

In acest caz, isi pot face aparitia 
albul si negrul, dar si o nota retro, 
un LOOK foarte feminin si sexi, 
cu un decolteu rotund sau in V, 
iar daca iti iei si o sandaluta cu 

toc gros dar nu inalt, ai parte de 
un aspect elegant, fara pea mult 

efort. In categoria clasic, poti veni 
cu o geanta de mana roz pentru 
a adauga culoare si o pereche de 

ochelari de soare pentru un aspect 
glam.

TROPICAL

Daca iti plac imprimeurile tropicale, 
cel mai bun loc pentru a le purta 

si afisa este plaja, modelele cu 
pasari, frunze, flori, fiind perfecte, 

la care adaugi espadrilele ce se 
potrivesc perfect cu o rochie 

maxi. Poti merge pe espadrile cu 
curea la glezna sau stil platforma; 
oricare varianta ai alege, este una 
distractiva. Iar un costum de baie 

colorat, va permite adaugarea 
culorilor solide in tinuta totala, iar 
cu stilul tropical avem siguranta ca 
aspectul costumului de baie este 
maximizat din toate punctele de 

vedere.

Locurile in care iti poti petrece 
vacanta sunt diferite, au specificul 

lor, asa ca, daca doresti sa fii in 
deplina armonie vestimentara cu 
locul respectiv, informeaza-te din 
timp asupra locatiei. Partea buna 

este ca aceste stiluri prezentate sunt 
atemporale si cu mici schimbari si 

adaptari, ele SE POT PURTA cam 
ORIUNDE!

STRUCTURAT

Acest stil este pentru cine isi doreste 
o nota personalizata in vacanta, o 
combinatie intre o incaltaminte cu 
bretea la glezna si o rochie camasa. 

Si o astfel de rochie este usor de 
purtat si arata foarte bine pe orice 

tip de corp.
Ai putea incerca si o rochie 
imprimata in combinatie cu 
o geanta de mana de aceeasi 

culoare si incaltaminte cu tocuri 
solide inalte; un outfit simplu, 

dar sofisticat. Pentru costumul de 
baie, un model cu un singur umar 
decupat (sau ambii) intr-o culoare 
saturata, ofera o senzatie moderna 
formei bikini-ului. In acelasi timp, 

trebuie acordata o atentiei tipului de 
corp pe care il ai.
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Cum sa fii

STYLISH
pe timpul verii

TESATURILE POTRIVITE
Inul sau bumbacul pot fi cele mai bune alegeri, tesaturi naturale care nu vor strange corpul si nu te 

vor face sa transpiri la caldura. In plus, ele stau bine pe tine si cand zilele sunt calduroase, oferindu-ti si 
o senzatie racoroasa. O camasa de in sau o pereche de pantaloni de in, vor limita senzatia de caldura si 
te vor ajuta sa iti pastrezi si stilul. Trebuie sa eviti nailonul, polistierul, materiale ce nu sunt respirabile. 
Te vor face sa transpiri si sa iti pastrezi mirosul corporal, ceea ce iti va face ziua si mai calduroasa si mai 
incomoda.

CULORILE DESCHISE
Culorile pastelate si cele mai deschise in general, ca alb, bej, albastru deschis, absorb mai putin soare 

comparativ cu nuantele inchise, de aceea reprezinta cea mai buna optiune pe timp de vara. In plus, 
iti ofera si un LOOK elegant, fara a-ti crea disconfort. Cu toate acestea, trebuie doar putina atentie la 
imbracamintea alba, deoarece, daca materialul este prea subtire este transparent.

DIMENSIUNI LARGI
Alege haine cu dimensiuni largi, pierdute. In general, cu cat croiul pieselor vestimentare este mai 

larg, cu atat sunt mai racoroase in zilele toride si asta deoarece, exista spatiu intre piele si haine. Un top 
decupat, cu maneci bufante sau chiar fara maneci, poate fi alegerea ta cea mai buna. Daca combini topul 
cu pantaloni scurti sau bermude avand tesatura si croiul potrivite, vei avea parte de un aspect cat se poate 
de elegant si confortabil.

ACCESORII
Accesoriile sunt de baza in moda si necesare cand combinam piesele vestimentare. Iar daca 

temperaturile ridicate ne impiedica sa purtam stratificat, accesoriile ne ajuta! Mergi pe ochelari de 
soare colorati si vibranti, o palarie frumoasa sau bijuterii. Iar daca iti doresti un LOOK care sa exprime 
eleganta unei lady, evantaiul e tot ce ai nevoie!

INCALTAMINTE POTRIVITA
In zilele calduroase este necesara alegerea unei perechi de pantofi confortabili si nu restrictivi, iar 

incaltamintea trebuie sa fie facuta din materiale respirabile ca panza sau bumbacul. Trebuiesc evitate 
materialele non-respirabile ca pielea, cauciucul sau orice materiale sintetice. Iar tocurile nu trebuie sa fie 
ceva permanent in outfit-ul de zi, astfel ca mocasinii sau niste sandalute frumoase iti pot oferi variante 
si elegante si comode.

Iubim vara cu 

tot ce aduce 

ea, dar, daca 

ne dorim sa 

fim elegante 

la temperaturi 

ridicate, 

avem o 

sarcina destul 

de dificila, 

disconfortul 

si transpiratia 

putandu-ne 

da multe 

batai de cap!
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i ubim vara si diminetile racoroase. Iubim sa ascultam 
melodia preferata in timp ce bem cafeaua. Abia asteptam sa 
se faca seara pentru a ne intalni cu prietenii la terasa. Toate 
aceste lucruri si placeri, au un element comun: dopamina, 
hormonul fericirii, care ne face sa ne simtim bine. Cand 

nivelul nostru de dopamina este ridicat, ne simtim foarte bine, in 
timp ce, la polul opus, cand nivelul de dopamina este scazut, scad 
motivatia, entuziasmul, suntem deprimati si anxiosi.

Partea buna este aceea ca exista multe modalitati pentru a 
ne creste nivelul de dopamina si se pare ca unul dintre cele mai 
indemana si iubite de toate femeile, sunt hainele.

Iar dupa aceasta perioada de izolare, parca iti vine sa imbraci 
toate hainele cand ai de mers la un party sau o aniversare, sau exista 
tendinta de a purta un outfit inca multe ore dupa ce intalnirea s-a 
incheiat. Bucuria imbracarii unei haine care iti place este infinita!

Acest concept de imbracare a dopaminei nu reprezinta nimic 
nou, doar ca revine in atentie acum, odata cu reintrarea in 
normalitate. Mai mult, un studiu din 2021 a aratat ca persoanele 
care imbracau haine care aveau o valoare simbolica pentru ei, s-au 
bucurat de o incredere crescuta. Iar daca raportam acest studiu la 
perioada pandemica cand sanatatea mintala a fost scazuta, acest 
lucru este cat se poate de relevant, astfel ca, ajungem la concluzia 
ca haine fericite = vara fericita.

Lumea modei cu siguranta gandeste in acest mod, multi 
designeri abordand in mod optimist multe din creatiile prezentate 
pentru sezonul primavara vara 2021, unde bucuria si nuantele 
energice s-au aflat in prim plan. S-a vazut multa veselie de la 

galbenul insorit, rochii delicioase de lamaie, nuante vibrante de 
portocaliu, de la rochii, la tricotaje si accesorii. Pantofii rosii s-au 
facut remarcati, dar, rozul - in toate versiunile sale, a fost cel care 
a dominat, iesind in evidenta pasteluri ultra feminine, fucsia 
stralucitoare. De pe catwalk, rozul a coborat in strada, fiind vazuti 
blugi largi roz, care ulterior au devenit virali. Dintre numele mari 
care merita mentionate, amintim Chanel, Versace, Fendi, Burberry, 
Sportmax, Balenciaga, Givenchy, Isabel Marant, Zara.

Conform psihologiei culorilor care asociaza culorile cu 
raspunsuri emotionale diferite, pe langa faptul ca hainele iti ofera 
un LOOK deosebit, purtand culorile acestui sezon, putem avea 
parte si de o stare de spirit crescuta. Se pare ca nuantele citrice ne 
ofera mult optimism, fucsia ne da incredere in propria persoana, 
rosul, acea stare de spirit activa si treaza, toate semne excelente 
pentru o minunata vara.

Partea interesanta este aceea ca, purtand haine in culori 
luminoase, ne este crescuta in bine atat starea noastra psihica cat 
si a celor cu care ne intersectam, un raspuns emotional al ambelor 
parti. Simtim instinctiv si ne comportam diferit in jurul culorilor, 
in functie de culorile ̀preluate  ̀de ochi, informatii ce ajung la creier, 
unde exista emotiile. Iar experimente si studii care au demonstrat 
eficacitatea culorilor asupra imbunatatirii starii de spirit sunt 
destule.

Asa ca, intai de toate, dupa ce lasam deoparte teoriile despre 
culori, sa (indraznim) ne imbracam in hainele si culorile care ne 
fac sa ne simtim confortabil si bine, si care ne ofera bucuria si starea 
de spirit pe care o cautam!

Poate schimba 
IMBRACAMINTEA 
starea de spirit?

De la galben insorit la roz dragut, 
tendintele acestei veri sunt caracterizate de 
optimism si speranta, dar cat de colorat ar 
trebui sa fie un dulap pentru a ne influenta 

emotiile si ceea ce simtim?
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CONSUMATORII SI PRODUCATORII DEOPOTRIVA 
fiind constienti de efectele nocive ale productiilor de orice 
natura care nu sunt pro ecologice. Iar cererea crescanda de 
produse ̀ curate`, obliga producatorii sa gaseasca cele mai bune 
alternative care sa se alinieze cerintelor, sa isi regandeasca 
strategiile, sa reinvesteasca in alte mijloace de productie. 
Partea buna este aceea ca, cel putin in industria modei, avem 
numeroase astfel de alternative si suntem abia la inceputul 
acestei noi miscari. Iata in continuare cateva solutii inovatoare, 
care vor schimba modul in care ne imbracam, in care vedem 
moda si care vor revolutiona acest frumos domeniu.

IMBRACAMINTE SPORT DIN MATERIALE RECICLABILE
Imbracarea hainelor sustenabile este valabila si in cazul imbracamintei sportive, iar 

daca ai de cumparat astfel de haine, fa alegerile inspirate, prietenoase cu mediul si din 
materiale etice. Fabricate de obicei din materiale pe baza de petrol, imbracamintea sportiva 
a reprezentat o problema in industria textila, doar ca, multe branduri constiente de acest 
impact, au inceput deja sa lanseze articole vestimentare din materiale reciclabile, incurajand 
astfel sportul sa fie parte a miscarii ecologice.
TESATURI DIN CANEPA

Canepa este o tesatura folosita in imbracaminte de secole, doar ca revine in forta ca aliat 
al industriei de moda etice. In prezent, canepa este cea mai ecologica tesatura, ea nepoluand 
nici in timpul cultivatuliui si nici in timpul transformarii in tesatura. Mai mult decat atat, 
canepa este foarte durabila, ceea ce permite crearea imbracamintei ecologice din multe 
puncte de vedere. Imbracamintea de canepa este biodegradabila, naturala, durabila si foarte 
important - buna pentru piele cand intra in contact cu aceasta.

Inovatii
ACTUALE
MODA de MAINE

pentru

Suntem intr-o perioada 
in care evolutia 
tehnologica si 

constientizarea vizavi 
de mediul inconjurator 
merg mana in mana,
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FIRE DIN BOABE DE CAFEA
Cafeaua este una din marile inovatii ale industriei textile din ultima perioada, boabele de 

cafea fiind folosite pentru a crea fire. Boabele sunt colectate si reciclate de la cei mai mari 
furnizori de cafea din intreaga lume, iar firele sunt excelente din punct de vedere ermetic, ca 
protectie UV si un timp de uscare foarte rapid.
FIBRE DE BANANE

Anual, aproximativ 100 milioane tone de banane sunt cultivate in intreaga lume, iar 
vestea cea mai buna vine din faptul ca din fibrele de banana se poate confectiona un material 
inovator, biodegradabil.

Aceasta fibra reduce impactul sau asupra mediului din partea industriei textile prin 
actiunea sa circulara. Tulpinile de banane dau nastere bananelor o singura data, iar fibrele 
acestora sunt similare cu cele ale iutei sau inului. In viitor, ele ar putea acoperi o parte din 
necesitatile de bumbac, mai ales ca actualmente, sunt folosite in marochinarie.
PINATEX

Cand fructul ananas este recoltat, frunzele plantei sunt taiate, ele intrand la categoria 
deseuri agricole. Apoi, aceste frunze sunt recoltate si extrase fibrele, care, dupa un proces de 
curatare, uscare si purificare, sunt amestecate cu acid polilactic pe baza de porumb, pentru 
ca ulterior, sa fie supuse unui proces mecanic ce creeaza plasa netesuta Pinafelt, ce sta la 
baza tesaturilor Pinatex. Tesuturile Pinatex sunt certificate vegane si nu contin metale grele 
sau solventi.
TESATURI LOTUS

De secole, in tari ca Thailanda si Myanmar, satenii folosesc tesaturile din lotus, procesul 
de producere al lor fiind unul care dureaza destul de mult timp, produsul final aratand ca un 
amesetc de matase si panza bruta. In multe tari exista companii specializate in producerea 
acestei tesaturi, cu ajutorul tehnicilor de fabricatie responsabile din punct de vedete ecologic 
si social.

Imbracamintea 
de canepa este 

biodegradabila, 
naturala, 

durabila si 
buna pentru 

piele cand intra 
in contact cu 

aceasta.
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FIBRE DE URZICA
Cunoscuta pentru faptul ca ustura la atingere dar si datorita efectelor benefice pe care 

le are ca planta, urzica se dezvolta in zonele temperate, fara pesticide sau ingrasaminte 
chimice. Aceasta planta perena poate fi cultivata de mai multe ori pe an, timp de ani de zile. 
Fibra textila produsa din urzica este puternica, flexibila, versatila, regenerabila, ceea ce ne 
ofera o perspectiva optimista.
FIBRE KAPOK

Kapok este o fribra vegetala care se gaseste la arborele cu acelasi nume, dar si la 
majoritatea arborilor din familia Bombacaceae. Aceste fructe sunt ca niste capsule, care, 
la maturitate, lasa fibre albe sau avand o nuanta galben pal; ele cresc in mediul salbatic, au 
nevoie de putina apa, sunt recoltate manual fara pesticide sau ingrasaminte, astfel ca au un 
impact mic asupra mediului.
FIBRE DE ALGE MARINE

Algele marine neprelucrate sunt in mod natural bogate in vitamine, oligoelemente, 
aminoacizi si minerale. O companie ecologica a dezvoltat o fibra textila din algele kelp, 
care se gasesc pe coastele din intreaga lume. Pe langa impactul sau scazut asupra mediului, 
celulele acestor alge ajuta in mod natural la regenerarea celulelor umane, ameliorand bolile 
de piele, reducand inflamatia si calmand mancarimiile pielii.
FRIBRE DE PORTOCALE

Acestea sunt rezultatul cercetarii a doi tineri determinati sa gaseasca o solutie circulara la 
sfarsitul duratei de viata a deseurilor de citrice din Italia, unde, anual, sunt aruncate tone de 
resturi de citrice. Celuloza este ingredientul natural pentru fabricarea firelor. Este extras din 
resturile de citrice printr-un proces de presare, apoi poilmerizat si transformat chimic intr-
un fir care va deveni tesut. Tesatura finala va fi una fina, moale, usor de vopsit.
FIBRA DE LAPTE

In 1930 au existat primele fibre din lapte, mai precis din cazeina, proteina laptelui; se dorea 
inlocuirea lanei in cel de-al doilea razboi mondial. Dupa razboi, se abandoneaza aceasta idee 
datorita faptului ca se considera ca sunt prea multe substante chimice utilizate, dar revine in 
2000. Noul proces insa, este mult mai rapid si 100% natural, cu fibre ecologice si naturale, ele 
necesitand doar 2 litri de apa pe kilogram de material, comparativ cu 10000 pentru bumbac.
FIBRA DE COCOS

Aceasta fibra textila provine din coaja care acopera fructul, are multe proprietati, printre 
care si rezistenta foarte buna. Iar in privinta nucii de cocos, nu se pierde nimic; fructul se 
mananca la fel ca apa de cocos, se fac obiecte de artizanat din coaja, se realizeaza produse 
de igiena sau cosmetice.

In 1930 au existat 
primele fibre din 
lapte, mai precis 

din cazeina, 
proteina laptelui; 

se dorea inlocuirea 
lanei in cel de-

al doilea razboi 
mondial.

Fibra textila 
produsa din urzica 

este puternica, 
flexibila, versatila, 

regenerabila, ...
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Totul despre MODA
cu DANIELA SALA

Studio SESSION
Studio Session este un concept comun, dezvoltat de DIANA BOLDEANU si SABINA GEORGESCU, 

designeri vestimentari. Aceasta colaborare a venit din dorinta de a oferi alternative fresh si cool de styling a 
unor tinute din colectiile amandurora.
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Am folosit volume, 
asimetrii si mixuri de 
texturi indraznete, 
iar paleta de culori 
variaza de la tonuri 

calde de maro si bej la 
rosu aprins, negru si 

alb luminos,
mentioneaza designerul 
DIANA BOLDEANU.

Creatoarele au mixat materiale precum: matasea, 
pielea, lana, denimul, cu printuri si texturi 

surprinzatoare. Piesele sunt versatile si se potrivesc in 
orice perioada a anului.

Proiectul STUDIO 
SESSION celebreaza 
feminitatea, femeile 

puternice, cameleonice 
si cu atitudine. Am 
creat acest styling 

in ideea de a aduce 
impreuna idei si stiluri 

diferite, imbinate 
armonios in tinute ce 

te scot in evidenta si iti 
inspira siguranta de 

sine si incredere,
mentioneaza 

designerul SABINA 
GEORGESCU.
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Creatoarele au vrut sa 
transmita prin aceasta 

colectie:
Mesajul pe care am 
vrut sa-l transmitem 
este ca stilul nu ti-l 
definesti in functie 
de trendurile care 

se schimba de la un 
sezon la altul cu 

viteza ametitoare, ci 
prin alegerea unor 

piese diferite pe care 
le mixezi in functie 
de starea de spirit si 
personalitatea ta.
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Creatoarele au realizat 
8 propuneri de tinute, 
toate gandite intr-o 

colectie capsula 
care se numeste 

“STUDIO SESSION”. 
Shootingul foto a fost 
gandit ca o sesiune de 
poze dinamice si in 

miscare in care detaliile 
hainelor se vad clar, 

datorita fundalului alb 
luminos si a miscarilor 

libere si fluide ale 
modelului. Toate 

articolele vestimentare 
se regasesc pe retelele 

de socializare ale 
creatoarelor.

MODA
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it
GIRLS

Words by OLGA SHEVTSOVA | Photos : PINTEREST

What does it mean?

I am a practical girl and like to use the information in a proper 
way,  I suggest referring to the dictionary. This time I invite 
you to find great examples and understand what is hiding over 
the popular “cliche”  IT GIRL.

I will use Wikipedia, a dictionary, my personal knowledge. You 
should be ready for some insights, here I will refer to the movies, 
literature, and even more.

The Oxford English 
Dictionary distinguishes 
between the chiefly 
American usage of “a 
glamorous, vivacious, or 
sexually attractive actress, 
model, etc.”, and the chiefly 
British usage of “a young, 
rich woman who has 
achieved celebrity because 
of her socialite lifestyle”.

The expression IT GIRL 
originated in British upper-class society around the turn of the 20th 
century. It gained further attention in 1927 with the popularity of 
the Paramount Studios film “IT”, starring Clara Bow. In the earlier 
usage, a woman was especially perceived as an IT GIRL if she had 
achieved a high level of popularity without flaunting her sexuality. 
Today, the term is used more to apply simply to fame and beauty.

Now we know the term 
“IT GIRL” is increasingly 
flashing in the press and 
is used to refer to rich and 
famous girls without a specific 
kind of activity. Is it really true 
characteristic of those famous 
women? They are the main 
heroines of gossip, attending 
fashion shows and nightclubs.

As you see IT GIRL has 
several meanings, ranging 
from “girl who creates fashion 
trends”, “socialite, rich lazy, 
glamorous girl, style icon, 
popular personality”.

If you ask my personal 
opinion and attitude to IT 

GIRLS - I will say without any doubts they are work a lot: they work 
in the gym, they work on their mind, relationship, business, they 
learn a lot, absorbing the information and of course, they are smart 
enough to build their own EMPIRE.



37  FA M O S T . R O

BUT LET’S DIVE DEEPER, AND RUNNING 
THROUGH THE HISTORICAL FACTS, 

LITERATURE REFERENCES.

What are they famous for? In English, there is an ideal definition 
of the phenomenon of IT GIRL - “famous for being famous”.

WHO IS “IT”?
For the first time, the word “IT” to denote a certain personality 

trait attractive to the opposite sex, was used by Rudyard Kipling in 
the story “Mrs. Bathurst”:

“IT isn’t beauty, so to speak, nor good talk necessarily. It`s just 
it. Some women will stay in a man`s memory if they once walk 

down a street”.
- Rudyard Kipling

Then there was the English novelist Elinor Glyn, author of “It”:

“a woman has “it” when she exhibits a “magnetism” which is 
irresistible, “unorthodox” in her ways.” 

- Elinor Glyn
In the beginning of the article I already mentioned first official 

IT GIRL was represented by the silent film. The actress Clara Bow, 
who in 1927 starred in the film “IT” based on the book by Elinor 
Glyn. The heroine Bowe is a simple saleswoman, thanks to her 
appearance and ingenuity, who fell in love with her boss’s son and 
got “an entrance” to the high society.

This definition is firmly entrenched in the actress and in real life. 
So one of the first sex symbols in Hollywood, without knowing it, 
laid the foundation for a whole phenomenon.

By the way, In February 1927 Cosmopolitan published a two-part 
serial story in which Glyn defined It:

“That quality possessed by some which draws all others with 
its magnetic force. With ‘It’ you win all men if you are a 

woman and all women if you are a man. ‘It’ can be a quality 
of the mind as well as a physical attraction”.

Let’s approach the issue seriously, review, and classify this 
subspecies of the beautiful human race nowadays.

AMERICAN IT GIRL
Age does not matter here, fame matters. And they are called so:
“Famous because they are famous.”
The IT GIRL title is held mainly by representatives of show 

business and Hollywood.

EUROPEAN IT GIRL
In Europe, including Italy, the concept of IT GIRL is associated 

primarily with fashion and style.
IT GIRL perfectly feels fashion and the latest trends. She creates 

in her wardrobe a style of clothing that others imitate. In her closet, 
you can only find the latest fashion items. However, she does not 
blindly follow trends, but interprets them and makes this style 
unique. She can be called a style icon.

It doesn’t have to be a singer, model, super-rich girl. Usually only 
her impeccable taste and sense of trends matter. Such girls often 
appear on the pages of fashion magazines and at fashion shows.

Such girls often set fashion trends - their photos are posted by 
photographers in fashion blogs, from where all famous designers 
draw their inspiration. Such girls can also be called fashion-
influencing persons.

We can say that if in the perfumery business there are “noses” 
that are highly sensitive to smells; in fashion, there are “IT GIRLS”, 
who are highly sensitive to style and trends.

POST - SOVIET UNION  IT GIRL
In the countries like: Ukraine, Russia, Kazakstan etc., IT GIRL 

is inextricably linked with the concept of a socialite. This is a girl 
who has a lot of money, most often does not work (but not always, 
now there is a certain tendency that IT GIRLS become designers 
of their clothing lines, open exhibitions, and galleries), constantly 
hangs out, can do art or, for example, appear on TV, but not full 
time, but just for fun.

They are called young, beautiful, ambitious, necessarily 
expensively and fashionably dressed, having an impeccable style. 
The emphasis on style in these countries is shifting to wealth, the 
luxury of life, fashion, status, and the ability to get everything.

Most often these are the daughters or wives of famous and 
influential people.
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I follow all these IT GIRLS and I strongly believe they are wisdom, lucky, hard-working, passionate and although they are famous just 
because they are famous, there is too much-hidden information that we can`t know. I have just a feeling that if you know what you want 
- you can achieve it. All these beautiful women inspire me. Hope you will learn something new and allow yourself to dream big and live 

your own beautiful life and create the rules as these beautiful IT GIRLS do.

WHO ARE THE MOST FAMOUS IT GIRLS:

Paris Hilton - is an American 
media personality, socialite, 

businesswoman, model, singer - 
actress, and even DJ.

Chiara Ferragni - is an Italian 
entrepreneur, fashion blogger, 

influencer, and designer who has 
collaborated with fashion and 

beauty brands through her blog 
“The blond Salad”.

Ulyana Sergeenko - 
Russian fashion designer.

Poppy Delevingne - is an English 
model, socialite, and actress.

Hailey Bieber - is an American 
model, media personality, and 

socialite.

Olivia Palermo - is an American 
socialite, fashion influencer, 
and entrepreneur. Palermo 

gained celebrity when she sued 
socialiterank.com for releasing a 
letter that was proven to be false.

Goga Ashkenazi - is a Kazakh 
businesswoman and socialite. 

She is the founder and CEO of 
MunaiGaz Engineering Group, a 
Kazakh oil and gas conglomerate. 
Since 2012, she has been head of 
the fashion label Vionnet, based 

in Milan.

Kim Kardashian - is an American 
media personality, socialite, model, 

businesswoman, producer.



EVELYN CERYS
Foto rochie albastra: FLAVIA STEFURA | Foto bijuterii mov: ALIN STEFAN, Model: DIANA GRIGORE

Pentru ca isi doreste sa transmita prin minunatele bijuterii create frumosul si iubirea, a ales numele 
EVELYN CERYS, un nume care rezoneaza cu frumusetea evocata de filosofia personala si regasita in tot 
ceea ce creeaza. Evelyn Cerys imbina frumusetea a tot ceea ce ne inconjoara cu profunzimea si serenitatea 

culorilor si formelor regasite in unicitatea bijuteriilor.
Ne bucuram enorm cand cunoastem oameni atat de pasionati de ceea ce fac, oameni care promoveaza 
frumosul prin intermediul formelor inedite de exprimare, de aceea consideram potrivit sa vi-i aducem in 

prim plan, sa ii cunoasteti, sa ii intelegeti si sa va bucurati de frumoasele si ineditele minunatii.
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Buna, EvElyn si `BinE ai vEnit!` in paginilE rEvistEi noastrE! 
inaintE dE toatE, povEstEstE-nE dEsprE tinE ... carE iti sunt 
intErEsElE, prEocuparilE, cE EducatiE ai?

Multumesc pentru invitatie. Sunt o iubitoare a frumosului 
in toate formele sale. Frumosul care transcede epocile ... “Poate 
oamenii au pierdut sensul frumusetii pentru ca si-au pierdut credinta in 
idealuri, ei cred ca totul trebuie sa fie utilitar. Experienta frumusetii este 
chemarea spre divin. Platon afirma ca frumusetea este parte a unei alte 
ordini, superioare.” - spune Roger Scruton 

De profesie sunt economist, am crescut intr-o familie de artisti, 
filozofi si oameni de stiinta. Ma preocupa creatia, calatoriile, 
descoperirea noilor culturi, fotografia.
EvElyn cErys EstE numElE tau dE scEna ca artist! dE cE ai simtit 
nEvoia unui astfEl dE apElativ? insEamna cEva in mod dEosEBit, 
Exprima mai BinE cEEa cE vrEi tu sa transmiti prin intErmEdiul 
BijutEriilor?

Am simtit nevoia de a avea putere, putere sa intampin lucrurile 
din viata, putere sa imi urmez idealurile, sa fiu ceea ce sunt. Numele 
Evelyn inseamna “a trai”, “a respira” (Eva) si “putere” (aval) in 
saxona veche. Cerys este un nume vechi walez, inseamna “iubire”, 
desemneaza o persoana grijulie, iubitoare si perfecta. Putere pentru 
indeplinire si iubire pentru a transmite in jur. 

Prin bijuterie vreau sa transmit frumusetea naturala si sa exprim 
personalitatea purtatoarei. Prin “frumusete naturala” ma refer la 
frumusetea plina de sens si structura care o regasim peste tot in 
natura. Fiecare femeie are o personalitate originala care poate fi 
exprimata si prin bijuterie, devenind astfel o amprenta a purtatoarei. 
cand a incEput acEasta frumoasa calatoriE in lumEa 
BijutEriilor? ai dEzvoltat acEasta pasiunE dE cand Erai mica 
sau s-a dEzvoltat in timp?

La bijuterii am ajuns destul de tarziu; pana la bijuterii am trecut 
prin tot ceea ce inseamna creativitate handmade. Am facut haine, 
genti, jucarii, tablouri, etc. Mi-am dorit insa sa pot crea ceva valoros, 
ceva a carui valoare nu se pierde in timp si nici nu-si schimba 
calitatile. Ma fascineaza procesul realizarii bijuteriei, culorile prin 
care trece argintul pana ajunge la stralucirea de pe deget si ma 
consider foarte norocoasa ca pot lucra cu acest material nobil si cu 
pietre pretioase. 
acEasta dragostE pEntru BijutErii ti-a fost insuflata dE cinEva 
sau a plEcat din intErior?

Cred ca este mai mult dorinta mea de exprimare care gaseste cea 
mai buna cale prin aceasta arta. De pietre ma atasasem de mica, 
la un moment dat mi-am dorit sa le pot realiza “hainute”. Cand 
eram mica, tatal meu aducea zilnic acasa cristale realizate de el 
in laborator, pe care eu le admiram multe ore. Pe urma, cand ne-
am mutat in Germania, mergeam la targurile de pietre unde ma 
pierdeam cu zilele printre pietre. 
dE oBicEi, cand luam o dEciziE, acEasta EstE o consEcinta a 
unui cumul dE ganduri, actiuni prEmEditatE, dorintE. cE tE-a 
dEtErminat pE tinE sa pornEsti pE acEst drum? carE a fost 
ElEmEntul dEclansator?

Da, actiunea urmeaza gandurilor, acestora le urmeaza 
obiceiurile, care creeaza circumstante exterioare. 

Gandul meu a fost legat de dorinta ca fiecare femeie sa-si 
exprime frumusetea personala, sa isi recunoasca puterea pe care o 
are. Bijuteria are multiple posibilitati de exprimare, poate are chiar 
paleta cea mai larga (dupa muzica sau pictura). Si prin haine sau 
machiaj te poti exprima, numai ca acestea mi s-au parut mult mai 
usor de realizat. Ce realizezi prea usor nu-ti da multumirea cea mai 
mare, iar bijuteria este destul de greu de realizat. Necesita timp, 
multe unelte, indemanare, pasiune. 

Taria se formeaza prin decizii si determinare; am ocazia sa le 
exersez, iar duritatea metalului ma inspira.

Cred ca elementul declansator a fost cand am vazut prima data 
cum se efectueaza o lipitura, care este punctul de topire al metalului, 
cum il recunosti cand te apropii. Legat de aceasta imagine, mi-a 
ramas in minte si un citat din Alchimistul de Paulo Coelho: “fie 
ca focul transformarii sa straluceasca in miscarile noastre”. Fiecare 
bijuterie prezinta o transformare care are loc cu ajutorul focului.
cE insEamna moda pEntru EvElyn cErys?

Pentru mine, moda este ceva ce din pacate a fost acaparat de 
aspectul comercial. Asa ca voi folosi doua citate Coco Chanel 
pentru a exprima viziunea despre moda: “Moda dispare, insa stilul 
este etern”; “Moda nu este numai in haine. Este pe cer, pe strada, moda 
are de-a face cu ideile, cu stilul de viata, cu prezentul”.

Ideea acestui secol este dezvoltarea si exprimarea propriei 
personalitati, trairea vietii si a posibilitatilor oferite de aceasta, 
salvarea mediului inconjurator. Ma astept ca si in moda sa apara noi 
tendinte care sa reflecte ideile din societate.
cE iti dorEsti sa Exprimi prin crEatiilE talE?

Imi doresc sa atrag atentia asupra lumii minunate din jurul nostru: 
natura, arhitectura, lumea moderna, geometrie, etc. Si imi doresc ca 
fiecare femeie sa-si exprime propria personalitate, sa aleaga dintre 
diferitele stiluri pe care le-am dezvoltat, stilul cu care ea are cea 
mai mare afinitate, care o reprezinta, despre care poate spune: asta 
sunt eu! Desigur ca fiecare din noi avem diferite stari, garderobe, 
ganduri, astfel incat este potrivita cumpararea mai multor bijuterii 
pentru exprimarea diferitelor fatete ale personalitatii. 

IMI DORESC CA FIECARE FEMEIE SA-SI 
EXPRIME PROPRIA PERSONALITATE, sa aleaga 

dintre diferitele stiluri pe care le-am dezvoltat, 
STILUL CU CARE EA ARE CEA MAI MARE 

AFINITATE, CARE O REPREZINTA, despre care 
poate spune: ASTA SUNT EU!
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carE a fost prima BijutEriE crEata? o mai ai?
In clasa a saptea faceam pandantive din FIMO si scrijeleam 

pietre pretioase pe ele. Da, cred ca o mai am, am gasit-o anul trecut. 
cE matErialE principalE folosEsti in crEarEa BijutEriilor? ai o 
ariE mai larga in acEasta privinta?

Pietre pretioase si semi-pretioase, argint, rasina. Voi folosi si 
sticla intr-o viitoare colectie. 
dE undE iti procuri matEria prima?

Pietrele le iau de peste tot din lume, in special India, USA si 
Afganistan, sper sa putem calatori din nou liberi sa merg prin 
munti sa-mi aleg pietricele, argintul din Romania sau Germania.
ai anumitE piEtrE prEfEratE si/ sau culori cu carE iti placE sa 
lucrEzi, carE domina colEctiilE talE? cE BijutErii crEEzi?

Creez bijuterii din argint cu pietre pretioase in special. Ma atrag 
nuantele de albastru, nuantele Marii Egee si ale cerului. Aqua Blue 
am vazut ca este culoarea anului. Este culoarea cea mai adanca si 
imateriala. Dar si turmalina multicolora, care ma vrajeste efectiv. 
Atunci cand nu o montez, o desenez. 
cE o inspira in crEatii pE EvElyn cErys? ai nEvoiE dE un cadru 
spEcial, dE o muza, o anumita starE dE spirit?

Un gand, o adiere, o plimbare, o calatorie, o carte, orice. Trebuie 
sa fiu linistita pentru a putea crea. Inspiratia este peste tot in jur, eu 
am obligatia sa o transpun in forma vizibila.
carE EstE filosofia crEatiilor talE? Exista un ElEmEnt comun 
pE carE il rEgasim in aproaptE toatE BijutEriilE? carE EstE 
sEmnatura BijutEriilor EvElyn cErys?

Filozofia bijuteriei mele este: exprima-ti frumusetea, gandurile, 
atitudinea! Fii ceea ce esti! Ceea ce esti este frumusete!

Esenta frumusetii fiecarei purtatoare poate fi relevata si prin 
bijuteria pe care ea o poarta. Semnatura mea este EC. 
cE EstE pEntru tinE frumusEtEa? EstE un concEpt pE carE il 
folosEsti dEs.

Frumusetea are de-a face cu 
exprimarea personala. Perceptia 
frumusetii este una subiectiva. 
Aceasta scanteie care ne spune 
daca ceva este frumos sau nu, apare 
daca privitoarea simte o conexiune 
cu emotiile sale interioare, acestea 
fiind influentate de educatie, 
viziunea asupra lumii si credinte. 
As putea chiar spune: spune-mi ce-ti 
place ca sa-ti spun cine esti!
cE ar trEBuiE sa intElEaga 
cititoarElE din indEmnul: fii 
cEEa cE Esti?

Exact ceea ce spune indemnul. Uneori, cuvintele trebuie luate 
mot-a-mot, uitand de orice alte ganduri sau judecati pe care le-
am putea avea in acel moment. Intr-un anume moment pot simti 
fericire, in altul ingrijorare, apoi iubire, etc. Ma pot gandi ce ma 
defineste intr-o masura mai mare, ce vreau sa exprim si ce vreau sa 
dezvolt. Poate imi place tot ceea ce traiesc, poate vreau sa dezvolt 

o anume parte. Poate acum imi place o floare, acum o furtuna. 
Pot alege ce vreau sa pastrez cu mine si sa stilizez conceptul intr-o 
bijuterie. Daca vreau sa traiesc iubirea, pot alege sa exprim iubirea. 
Pentru fiecare particica din ceea ce suntem trebuie sa fim mandre, 
sa ne sustinem punctul de vedere si sa avem incredere ca totul va 
fi cum nu se poate mai bine. Fii ceea ce esti fara a te judeca pentru 
asta si fara sa-ti pese de orice judecata exterioara. Cand ceea ce esti 
porneste dintr-un sentiment sau stare pozitiva, nu mai trebuie sa-
ti faci griji pentru nimic. Exprima-te, traieste! Bijuteriile ne ajuta 
sa exprimam, atragem si sa intensificam sentimentele pozitive, de 
aceea le iubesc femeile, pentru ca exprima starea lor primordiala.
carE sunt atuurilE talE in acEasta piata concurEntiala? dE cE 
ar cumpara o fEmEiE BijutErii dE la tinE?

Exista putini producatori locali, care cu timpul au mers in 
diferite directii comerciale. Piata 
este inca dominata de importuri; 
in Romania, trecerea catre bijuteria 
sustenabila, slow fashion - inca nu 
a avut loc. Clientele mele doresc 
ceva special, altceva decat ofera 
piata. Ne place sa desenam, sa 
alegem modele, sa vorbim despre 
culori si pietre. Vor o bijuterie care 
sa le reprezinte, eventual cu o piatra 
unicat. Caut tot timpul modele 
unice de pietre pentru a putea oferi 
clientelor ceva cu totul special. 
cum arata o zi in atEliEr?

Dimineata imi place sa citesc. Mintea este libera si ii dau de 
lucru. Ulterior, verific inregistrarile dintr-un program in care imi 
inregistrez comenzile si prioritatile. Cu clientele ma intalnesc in 
jurul pranzului. Bijuteriile la care lucrez sunt puse de obicei la un 
loc si le iau pe rand. Lucrez mai multe zile la o bijuterie. Incerc sa 
lucrez pe faze de lucru. Cand obosesc sau imi pilesc degetele, fac o 
pauza si caut pietre pretioase sau desenez. 
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cum arata fEmEia carE poarta BijutEriiE EvElyn cErys?
Este o femeie luminoasa, vesela, increzatoare, realizata, are simt 

artistic, stie ce vrea. Stie ce i se potriveste dintr-o privire. Daca nu 
este realizata deja bijuteria ei, o desenam impreuna si o realizez 
ulterior. 
carE sunt cElE mai BinE primitE BijutErii?

As putea spune ca cele mai bine primite sunt cele mai indraznete, 
cele care aproape nu stii ce sunt cand te uiti la ele. 
De unde pot fi cumparate bijuteriile? Creezi si la comanda?

Am creat situl www.evelyncerys.com, pot fi contactata pentru 
realizarea comenzilor speciale. Lucrez in special pe comanda. 
Clientele pot vedea la mine cum arata real o bijuterie, pot sa o 
probeze, pe urma desenam impreuna o schita cu bijuteria dorita. 
Fiecare bijuterie este realizata in functie de personalitatea clientei 
sau garderoba la care doreste sa o poarte.
cum vEzi BijutEriilE talE intEgratE intr-un outfit? cE piEsE 
vEstimEntarE sunt potrivitE?

In functie de outfit, realizez bijuteria potrivita prin culori, linii, 
idee. Piesele mai mici pot fi purtate toata ziua la birou, la o iesire la 
restaurant, cele mai mari la evenimente, dar nu numai. O bijuterie 
mai mare se potriveste si la o tinuta eleganta, in culoare uni. 
daca tE uiti la o fEmEiE, cum iti dai sEama cE BijutErii i sE 
potrivEstE? carE sunt critEriilE dE carE tii cont?

Daca este in fata mea, vad conformatia, nuantele hainelor care 
le poarta, miscarile ei, cat si ceea ce o atrage, incerc sa-i intuiesc 
personalitatea. Ii fac o propunere cu ceea ce cred eu ca i s-ar potrivi, 
ea este cea care da ulterior indicatiile. Atunci cand se creeaza un 
dialog, sunt bucuroasa sa aflu mai multe despre personalitatea din 

fata mea; asta ma ajuta sa creez in imaginatie forme de bijuterie 
pentru a exprima acea personalitate. Daca ii plac de exemplu 
calatoriile, pot face mici tablouri pe argint cu poza preferata dintr-o 
calatorie. Pentru stilul minimalist, realizez o bijuterie geometrica. 
Pentru cele care iubesc natura - o bijuterie mai fluida, in care simtim 
elementele naturii. 
urmarEsti tEndintElE din acEst sEgmEnt al modEi? lE intEgrEzi 
in crEatii sau nu tii cont dE ElE?

Drept sa spun, nu prea urmaresc. Miuccia Prada spunea ca a 
iubit intotdeauna estetica; nu neaparat moda, ci ideea de frumusete. 

Acum se poarta charmurile, culorile primaverii, lanturile mai 
masive. In principal, se poarta ceea iti place, ceea ce te reprezinta. 
Clientele mele nu resimt constrangerea modei, dar iubesc culorile si 
frumosul, paleta de exprimare fiind astfel vasta. 

Observ la nivel international si realizarea bijuteriilor unisex, care 
in viitor va permite extinderea ariei cumparatorilor.
povEstEstE-nE dEsprE ultima colEctiE, aproBata pEntru a fi 
Expusa la milano in 2022. cum sE numEstE? carE EstE povEstEa 
din spatElE Ei?

Subiectul abordat de mine pentru aceasta expozitie 
internationala de bijuterie este regenerarea naturii, speranta (Hope 
& Regeneration). In natura, vedem cum plantele se dezvolta din 
mici seminte. Formele folosite pentru bijuterii ne duc cu gandul 
la samanta din care renaste increderea in viitor. Observand fortele 
care actioneaza in natura in sensul regenerarii, acestea ne inspira 
in sensul cresterii increderii in viata si in tot ceea ce se intampla. In 
acest sens, am inserat filigran din argint pur in interiorul bijuteriei. 
Cand observam semintele sperantei si regenerarii in natura, le 
regasim si in noi. Culorile folosite sunt culori vii, la fel cum se 
prezinta si in natura. Bijuteriile realizate din argint stralucesc in 
diverse culori, in functie de reflectia luminii. Ele prezinta o invitatie 
de a avea incredere in viitor, de a ne uita atent in jurul nostru si de a 
fi constienti ca semintele pe care noi le plantam vor creste in fiecare 
domeniu al vietii noastre. Dupa ce aceasta a trecut de prima faza 
de crestere in interiorul semintei, a doua faza a cresterii o prezinta 
inaltarea spre cer, spre lumina.

Daca ii plac de exemplu calatoriile, POT FACE MICI 
TABLOURI PE ARGINT CU POZA PREFERATA 
DINTR-O CALATORIE. Pentru stilul minimalist, 

REALIZEZ O BIJUTERIE GEOMETRICA. Pentru 
cele care iubesc natura - O BIJUTERIE MAI FLUIDA, 

IN CARE SIMTIM ELEMENTELE NATURII. 

http://www.evelyncerys.com
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cum considEri ca tE situEzi ca prEturi?
Consider ca preturile sunt accesibile; imi doresc ca acestea sa 

ajunga la purtatoare. Investesc mult timp pentru a cauta cele mai 
accesibile si speciale pietre. 
carE EstE cEa mai frumoasa ExpEriEnta pana in momEntul dE 
fata, dE cand a luat nastErE EvElyn cErys?

Deoarece si eu am o fetita, sunt foarte fericita cand vin la mine 
o mama cu fata ei adolescenta si gasesc cate ceva potrivit pentru 
fiecare generatie. Carl G. Jung spunea: “supravietuim din ce primim, 
traim din ce daruim”. Sunt bucuroasa cand vad ca pot darui fericire.
cE dificultati ai intampinat in acEasta afacErE si cum lE-ai 
dEpasit?

Uneltele, materiile prime sunt toate scumpe, asa ca a trebuit tot 
timpul sa renunt la multe pentru a-mi putea urma visul de a darui 
frumusete si incredere. 

Costurile se amortizeaza in timp, dar piata este inca mica. 
Bijuteria este ceva ce trebuie probat, trebuie sa vezi cum iti vine. 
Particip la targuri pentru a le arata clientelor ce am mai creat. 
Acum am o camera atelier si le pot primi la mine. A fost greu cand 
fetita mea dormea in sufrageria in care lucram si la bijuterii. O alta 
problema este cea legata de constanta a comenzilor; exista si timpi 
morti, aceste perioade se compenseaza eventual cu perioadele 
sarbatorilor.
ai avut pE cinEva alaturi, carE sa tE sustina nEconditionat dE 
cand ai incEput acEasta afacErE?

N-as putea spune asta. Cel mai mult m-au sustinut moral doi 
prieteni: cel de la care iau pietrele pretioase si cel de la care iau metale 
pretioase. Ei au vazut potentialul meu si mi-au spus tot timpul ca 
totul are un ritm de crestere, iar procesul nu poate fi grabit. 
carE EstE filosofia dE viata a pErsoanEi din spatElE acEstui 
Brand? sE aplica si in crEatii?

Am devenit destul de relaxata in general; cred ca dintre toate 
filozofiile citite cel mai mult in ultimii ani, m-a influentat conceptul 
de renuntare la ego. La inceput mi s-a parut greoi, asa ca am insistat 
pana am reusit. In aceasta stare, greu mai poti fi ranit si numai 
daca accepti, nu iei nimic personal si esti deschis catre creatie si 
exprimare personala, a ta si a celorlalti. 

cinE EstE fEmEia din spatElE EvElyn cErys?
Sunt o fire deschisa si curioasa, care respecta oamenii. Imi doresc 

sa ajut acolo unde pot. Iubesc natura si ciripitul pasarilor. Fiind o fire 
logica, prefer sa nu vorbesc despre mine, deoarece imi place sa evit 
parerile subiective.
cE insEamna imaginEa pEntru tinE?

Imaginea este modul in care se reflecta in lume o parte din 
tine, acea parte pe care alegi sa o arati lumii. Ea te defineste ca 
personalitate, dar imaginea creata, nu reflecta neaparat realitatea. 
In sens larg, “imaginea” prezinta parerea generala subiectiva pe 
care o avem in fata unui om sau unui obiect. Imaginea se formeaza 
mai ales afectiv, pe calea sentimentelor, reflectand asociatii din 
mintea privitorului.

Prin urmare, daca aplicam conceptul imaginii unui produs, 
trebuie sa ne gandim cu ce anume din acel produs, cu ce caracteristici 
sau idei poate relationa persoana careia i te adresezi.

IMAGINEA ESTE MODUL IN CARE SE REFLECTA 
IN LUME O PARTE DIN TINE, acea parte pe care 

alegi sa o arati lumii. Ea te defineste ca personalitate, 
DAR IMAGINEA CREATA, NU REFLECTA 

NEAPARAT REALITATEA.
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porti doar BijutErii crEatE dE tinE sau cumpEri si dE la altE 
Branduri?

De fiecare data cand merg in Grecia, nu ma pot abtine sa nu 
cumpar o bijuterie. Sunt foarte multe magazine cu bijuterii foarte 
diferite si foarte frumoase. Exista multe tehnici de realizare a 
bijuteriilor si nimeni nu le stapaneste pe toate. Asa ca, daca vad ceva 
ce-mi place si stiu ca nu pot sa o realizez eu, sau investitia pentru a 
realiza acea bijuterie ar fi prea mare, o cumpar.
carE EstE stilul vEstimEntar in carE tE simti confortaBil si pE 
carE il porti zi dE zi?

In general, sunt o persoana eleganta ... imi este foarte greu sa 
port adidasi. Un fel de elegant romantic adolescentin - boho chic. 
Iubesc culorile pastelate; cand nu prea gasesc haine colorate (fara 

nuante gri), sunt nevoita sa mi le fac singura. Ca si creatori, imi plac 
Zimmermann, Orcar de la Renta.
cE planuri dE viitor ai? cE surprizE prEgatEsti?

Doresc sa experimentez transpunerea in bijuterie a unor noi 
surse de inspiratie, cat si includerea unor noi materiale. Pentru a 
realiza piese cu pietre unicat, voi taia eu pietrele, aducandu-le in 
forma care este ceruta de un anume concept. 
undE tE pot gasi cititorii si cum pot fi la zi cu cEEa cE faci?
www.evelyncerys.com, FACEBOOK: evelyncerys1, INSTAGRAM: 
evelyncerys1.
multumim pEntru prEzEnta si mult succEs in tot cE faci!

Si eu va multumesc dumneavoastra. Va doresc mult succes si 
implinire in munca depusa!

http://www.evelyncerys.com
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TUDOR HALATIU

ANDREEA NEBUNU
in dialog cu
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Bine ai venit in paginile revistei FAMOST. Spune-ne pentru inceput, cateva lucruri 
despre tine: ce pregatire ai, studii, cum ti-ai inceput cariera.

Ma numesc TUDOR HALATIU si in momentul de fata activez pe postul de designer 
al unui brand renumit pe plan national de imbracaminte masculina, iar pe langa asta, 
colaborez cu un trust TV cu aparitii saptamanale in care comentez cele mai noi stiri 
mondene si personalitati publice, atat din punct de vedere vestimentar, cat si ca subiect 
cancan in sine. In anul 2019 am absolvit Universitatea de Arte Decorative si Design din 
Cluj Napoca, sectia fashion-design, nivel licenta, iar de curand, am absolvit UNARTE 
Bucuresti, sectia fashion-design, nivelul master. Povestea mea incepe in Cluj, cand am 
aplicat la UAD, nestiind de fapt ce urmeaza sa se intample. De-a lungul anilor de studii, 
am acumulat o groaza de informatii, am trecut prin experiente inedite care m-au pregatit 
sa devin designerul de succes de astazi! Nimic nu se poate compara cu experienta pe care 
UAD-ul mi-a oferit-o, deoarece in 2019, fiind anul absolvirii, am dat un super boom cu 
colectia de licenta “LUX LUMEN”, care s-a facut remarcata prin puterea vizuala pe care 
a avut-o si inca o are, dar si datorita subiectului pe care l-am abordat atunci ca parte de 
studiu si documentare si anume: manipularea societatii secolului XXI prin religia catolica. 
Mereu am avut o afinitate pentru zona istorica care cuprinde elementele din campul lexical 
al religiei, astfel ca anul acesta, in cadrul disertatiei, subiectul pe care l-am abordat este 
Ocultismul si Vrajitoria pe teritoriul romanesc, dar si fenomenul fazelor lunii si asocierea 
acesteia cu zeitatea Lilith. Practic, carierea mea ca designer atestat a fost in 2019, dupa 
gala UAD, dupa care mi s-au deschis oportunitati de colaborare si expunere in cele mai 
importante reviste de moda si glossy din Romania, fiind astfel si momentul in care am 
decis sa ma mut la Bucuresti. Un an de zile am avut contract cu Molecule F, fiind bursier 
prin prisma premiului oferit de Mirela Bucovicean in cadrul galei UAD. Asa a inceput 
povestea mea, iar in momentul de fata, ma bucur de un succes nemarginit la doar 23 de 
ani cand am ajuns sa fiu un designer recognoscibil datorita esteticii pe care o abordez in 
colectiile mele.

Mereu am avut o 
afinitate pentru 

zona istorica 
care cuprinde 
elementele din 

campul lexical al 
religiei, ...

“
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Cand ai realizat ca vrei sa intri si sa activezi in industria modei? Ce te-a impulsionat?
Dintotdeauna am stiut ca voi fi unde sunt acum. Niciodata nu am avut vreun dubiu ca 

nu voi ajunge un designer de succes! Totul a tinut de timp si momentul potrivit! Am avut 
un real noroc sa fiu sustinut de ai mei, stiind ca sunt N cazuri in care parintii nu isi sustin 
copiii in a-si urma visul cand vine vorba de zona artistica, dar cazul meu a fost diferit si 
norocos. Cu siguranta increderea pe care au avut-o ai mei in puterea mea de a ajunge un 
om cunoscut m-a impulsionat sa trag si sa ajung unde sunt. Imi zicea mama la un moment 
dat: “mama, viata E un urcus, dar privElistEa E supErBa!”. Eu nu am ajuns in varf, inca urc 
spre apogeu, insa vad din ce in ce mai mult stralucirea luminii din varful urcusului.
Ce inseamna moda pentru tine?

Moda pentru mine se descrie intr-un singur cuvant: DIVERSITATE! Puterea acestui 
cuvant cuprinde intregul fenomen al acestei industrii. Diversitatea o regasesti in tot ceea 
ce e frumos, in toate formele de arta, in toate religiile lumii, in toate subculturile si culturile 
existente. Diversitatea este peste tot. De ce am spus mai sus ca diversitatea se gaseste peste tot 
si in diferite forme? Pentru ca atat religiile, subculturile, etc., sunt subiecte care s-au regasit 
de-a lungul istoriei in colectiile marilor branduri. 
Care a fost primul articol creat si de ce l-ai creat? Ce te-a inspirat?

Aici vorbim despre primul articol purtabil, care a fost creat pentru sora mea! Tin si 
acum minte ca aveam o nunta la care trebuia sa participam si sora mea si-a dorit o rochie 
creata de mine pentru acest eveniment. Bineinteles ca finisajele au iesit ingrozitoare, desi 
aspectul exterior era unul chiar reusit, dar ea a fost foarte incantata si tin minte cu cata 
mandrie a purtat-o. Rochia era din paiete nude, iar partea de clos era dintr-un voal nude 
plisat; o adevarata nebunie ce a iesit! Daca as intra acum foarte serios in sifonierul ei, cred 
ca as gasi rochia! Pentru acest gen de produse ma inspira dorinta clientului de a avea un 
produs reusit si spectaculos! 

Moda pentru 
mine se descrie 
intr-un singur 

cuvant: 
diversitate! 

Puterea acestui 
cuvant cuprinde 
intregul fenomen 

al acestei 
industrii.

“
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Cine se ocupa de conceptul colectiilor?
De conceptele mele ma ocup eu, 100%! Nu  cred ca ar putea explica cineva conceptele 

pe care mi le aleg mai bine decat maniera la care apelez eu in exprimarea lor! Iti spun 
sincer: eu nu ma inspir din fluturi si din petale de flori, cum se inspira majoritatea tinerilor 
designeri! Am avut niste mentori extraordinari la UAD care mi-au explicat cum se aleg 
conceptele strong in fashion si etapele prin care poti exprima un concept strong si sa devii 
un icon prin ceea ce faci. Cum am zis mai sus, conceptele pe care mi le aleg ca dezvoltare a 
colectiilor sunt in stransa legatura cu problematicile societatii secolului XXI.
Ce mesaj transmiti prin colectiile tale?

Prin colectiile mele transmit putere si self-confidence foarte ridicat! Acesta e publicul 
caruia ma adresez cu colectiile mele, deoarece de-a lungul timpului mi-am dat seama ca 
zona strong-glamour pe care o abordez, nu este pentru oricine! Nu as vedea orice tipologie 
de om imbracat in haine semnate Tudor Halatiu, astfel ca, datorita acestei abordari, 
selectia clientilor mei se face naturala!

... conceptele pe 
care mi le aleg 
ca dezvoltare 
a colectiilor 

sunt in stransa 
legatura cu 

problematicile 
societatii 

secolului XXI.

Nu as vedea 
orice tipologie 

de om imbracat 
in haine 

semnate Tudor 
Halatiu, ...

“

“
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MODA

Cum arata ultima colectie?
Colectia intitulata “LUNA NERA”, are la baza simbolistica si terminologia oculta 

din Evul Mediu pana in epoca modern a teritoriului romanesc. Punctul de pornire al 
documentarii pentru aceasta lucrare a fost partea de cercetare, care s-a bazat pe studiul 
cartilor cu referinte psiho-religioase si de specialitate cu privire la zona de magie neagra 
si vrajitorie, de unde s-au extras cuvintele cheie si conceptul. In ciuda faptului ca stilul 
gotic a aparut in Evul Mediu, principala caracteristica a reincarnarii sale moderne este 
dramatismul formei. Colectia “LUNA NERA” este formata din 10 ansambluri vestimenare, 
cu o paleta cromatica vasta in care este prezenta graduarea de la tonuri de argintiu spre 
negru, iar apoi mix-uri de texturi intre auriu si negru. Este prezenta zona de fluiditate, 
redata  prin volume, astfel ca volumul prezent este dispus sa evidentieze ori zona de top 
a siluetei, ori partea de jos a acesteia. Detaliile evidente ale acestei colectii sunt umerii 
supradimensionati, manecile bufante, prezenta fundelor, closuri imense in parte de jos si 
trene lungi pentru a creiona aspectul roial al intregului concept.

Colectia intitulata 
“LUNA NERA”, 

are la baza 
simbolistica si 

terminologia oculta 
din Evul Mediu 
pana in epoca 

modern a teritorilui 
romanesc. 

“
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Care este cea mai frumoasa experienta de cand lucrezi in aceasta industrie?
Cred ca cea mai frumoasa experienta de cand lucrez in lumea fashion-ului este 

expunerea pe care o am in acest moment pe TV, deoarece intrarile si aparitiile in televiziune 
se fac foarte greu, mai ales atat de constante cum le am, iar ce m-a ajutat pe mine sa obtin 
aceasta experienta este credibilitatea ca designer si puterea cuvantului pe care o am in acest 
moment in fata telespectatorilor!
Ce pregatesti pentru viitor?

Pe viitor vreau sa scot colectii in aceeasi directie de glamour! As vrea sa ma indrept 
putin si in zona masculina, pentru ca mi se pare o zona destul de neglijata si de ce nu, 
poate o emisiune TV! Acesta este un subiect care se discuta in momentul de fata si sper sa 
se ajunga la un rezultat promitator si multumitor pentru mine! Eu sunt foarte multumit 
de punctul in care am ajuns pana acum, dar ca orice om perseverent si devotat, clar vreau 
mai mult si sa stralucesc mai tare!
Unde te putem gasi  pe  tine si brandul tau si de unde putem achizitiona creatiile 
tale?

Nu am inca un site cu shop online, deoarece nu consider ca in momentul de fata este 
o necesitate, insa ma gandesc pe viitor sa imi deschid un site! Pana atunci, comenzile si 
contactul meu se poate gasi pe Instagram si Facebook: TUDOR HALATIU.

Pe viitor vreau 
sa scot colectii in 
aceeasi directie de 
glamour! As vrea 

sa ma indrept 
putin si in zona 

masculina, pentru 
ca mi se pare o 
zona destul de 

neglijata ...

“
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MODA

Text: ALIN TEMELIESCU | Foto: GETTY IMAGES

CANNES FILM FESTIVAL 2021 

A cum, la cea de-a 74-a iteratie, FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES, care a fost introdus pentru 
prima data in 1946 ca Festivalul International de Film, este celebrat de foarte multi ani ca unul dintre 
cele mai prestigioase evenimente din calendarul social, aducand actori, regizori si producatori de top 
din toata lumea, dar si celebritati in Riviera Franceza.

Anul acesta, dupa pauza fara precedent din 2020, personaje precum Timothee Chalamet, Tahar Rahim, Adam 
Driver, Spike Lee si Matt Damon au ajuns pe Coasta de Azur, unde s-au bucurat de proiectii in premiera ale celor mai 
recente filme: The French Dispatch al lui Wes Anderson, Benedetta regizat de Paul Verhoeven si filmul romantic 
muzical Annette. Si, bineinteles, doza sanatoasa de stil de prima clasa pe legendarul covor rosu de la Croisette.
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Aproape doi ani mai tarziu, Timothee Chalamet revine pe covorul rosu pentru 
Cannes dupa pauza provocata de pandemie. Starul din filmul The French Dispatch, 
Timothee Chalamet s-a asigurat ca toate privirile sunt fixate ferm asupra lui, fiind 
imbracat intr-un costum argintiu de la Tom Ford, accesorizat cu ochelari de soare de 
la Celine si inele de la Cartier. El a infruntat caldura de iulie pentru a semna autografe 
si pentru a face selfie-uri cu fanii, in care isi scotea limba jucaus.

Lista evenimentelor de presa din timpul 
zilei de la Cannes nu necesita black-tie, iar 
Matt Damon a demonstrat asta printr-o 
aparitie extrem de simpla, dar stylish 
intr-un tricou negru boxy de la Dolce & 
Gabbana, pantaloni intr-o culoare neutra si 
mocasini impletiti.

Adam Driver a dezvaluit in timpul 
festivitatii ca este noua fata a viitorului 
parfum Burberry. Actorul a purtat unul 
dintre costumele elegante de seara din lana 
de mohair, in stil englezesc, ale brandului 
britanic pentru premiera Annette, regizat 
de fratii Leos Carax si Sparks. Burberry a 
fost brandul sau de succes pentru o vreme, 
dar acest lucru va face lucrurile oficiale, la 
fel ca asocierea sa cu Breitling.
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Actorul din cunoscutele 
seriale Vera si Peaky Blinders, 
Kingsley Ben-Adir, a primit 
premiul Trophee Chopard 
din acest an, care revine unui 
talent emergent. De asemenea, 
el a obtinut votul nostru ca cel 
mai bine imbracat barbat care 
a participat la acest eveniment, 
datorita acelui costum de seara 
de la Brunello Cucinelli cu 
revere ascutite.

Dupa ce a participat la recentul spectacol gandit 
de Dior si Travis Scott, actorul francez Nicolas 
Maury - cel mai cunoscut pentru rolul sau din Call 
My Agent! - s-a prezentat intr-un palton de lana, 
camasa si pantaloni largi, piese de la Kim Jones, pe 
care le-a completat cu accesorii Boucheron.

Participand la evenimentul zilei dinaintea 
Festivalului de Film de la Hotel Martinez, Tahar 
Rahim a optat pentru unul din costumele plisate 
de la Issey Miyake, pentru a face fata caldurii de 
la Cannes.

Un costum simplu si lejer cu 
dungi, asociat cu o pereche de Nike 
Air Max 90 este la ordinea zilei 
pentru Louis Garrel.
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Imbracat de stilistul vedetelor Harry Lambert (Harry Styles, Emma 
Corrin) Josh O’Connor si-a adus simtul stilistic mai deosebit pe Coasta de Azur 
in doua tinute de la Loewe. Actorul din The Crown si casa de moda Loewe au 
incheiat un parteneriat foarte fructuos, care a inflorit in timpul sezonului de 
premiere si a continuat in acest festival. Cred ca majoritatea nu au fost atat de 
entuziasmati ca mine cu privire la alegerile facute de Loewe, care sunt adesea 
mai putin conventionale, cu accente scolare sau marinaresti.

   
Cineastul american Spike Lee, care a fost 

presedintele juriului celei de-a 74-a editii a 
Festivalului de Film de la Cannes, alaturi de 
Maggie Gyllenhaal, a facut, de asemenea, o 
declaratie in moda, purtand doua look-uri 
de la Louis Vuitton. Prima tinuta este un 
costum roz aprins care din punct de vedere 
al culorii explica nuantele. Este de apreciat 
modul in care a ramas credincios stilului sau, 
completand tinuta cu adidasii Air Jordan 
1 PE. Legendarul regizor a stralucit la fel de 
puternic si in a doua tinuta, intr-un costum 
negru personalizat, in timp ce sotia sa Tonya 
Lewis Lee arata superb cu o rochie orange 
Valentino Haute Couture.

Actorul american Adrien Brody a ales sa 
imbrace in mod surprinzator, un costum de seara 
personalizat de la casa de moda franceza Dior, 
pentru cel mai mare eveniment al anului de pe 
Riviera.
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CREPE 

Chiar daca piesele 
vestimentare evolueaza 

in mod constant, conceptul 
de stil ramane acelasi. Si, 
din fericire, din ce in ce mai 
multi barbati au inceput sa 
inteleaga ca stilul nu este o 
notiune abstracta, ci o parte 
importanta a personalitatii 
lor. Cel mai reusit mix de 
stiluri din aceasta vara este 
intre cel elegant si urban! 
Dovada este chiar tendinta 
din ce in ce mai populara a 
stilului urban care a castigat 
inimile iubitorilor de moda. 

Iar daca te-ai saturat sa 
porti pantaloni de costum 

sau blugi, dar doresti sa 
emani originalitate si bun-
gust, opteaza pentru o 
pereche de pantaloni cu 
talie inalta care impune 
un stil al strazii, usor rebel 
datorita accentelor din stilul 
cargo. Avand in vedere ca 
nonconformisul modei 
actuale nu te limiteaza 
in niciun fel, exista 
posibilitatile contrastelor 
izbitoare si totusi soft intre 
clasic si rebel care dau un 
aer dezinvolt unei tinute. 
Poarta si tu aceasta pereche 
de pantaloni in combinatie 
cu un tricou oversize alb si 
o pereche de sandale negre 
si vei obtine un outfit in 
tendinte!

Tschuss!

text & model : ALIN TEMELIESCU
foto : FAMOST
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OUTFIT
T-Shirt: Bershka
Trousers: ASOS
Shoes: Bershka





Intra pe WWW.FAMOST.RO pentru a fi la curent cu ultimele tendinte din moda si frumusete, 
evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

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

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

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

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

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


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

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

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

https://famost.ro
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/
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VISAGE CLINIQUE
noi perspective

i mi place sa cred ca am deschis si 
creat clinica de infrumusetare 
VISAGE CLINIQUE intr-o casa 
aflata intr-o zona cu un parfum 
istoric si o poveste frumoasa la 

baza. In interior, am imbinat elementele 
clasice cu cele moderne obtinand un 
spatiu confortabil, care sa ofere placere 
privitorilor.

Am descoperit faptul ca atat echipei 
VISAGE cat si clientelor, le place sa 
petreaca timp in clinica. De multe ori 
am surprins clientele cu zambet pe buze, 
relaxate, savuranD o cafea buna, visanD cu 
ochii Deschisi sau fiinD atrase De anumite 
elemente Decorative. Acest lucru imi 
spune ca am reusit sa creez o atmosfera 
exact asa cum imi propusesem ... de 
poveste.

Curand, se implinesc 3 ani de cand 
oferim servicii de infrumusetare in 
aceasta locatie, iar daca as putea defini 
tipologia clientelor carora ne adresam 
sunt cele care au inteles ca feminitatea 
este despre atitudine, despre alegerile 
pe care le faci pentru tine insuti, fiind 
selectiva cu ceea ce iti atinge sufletul si 
trupul, alegand mereu sa puna in valoare 
frumusetea naturala, nu prin proceduri 
ostentative.

Text : ROXANA TOMESCU/Foto : FAMOST
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VISAGE CLINIQUE
noi perspective

Principalele SERVICII 
OFERITE

IN CAZUL IN CARE ESTI 
CURIOASA DESPRE CE 
PROCEDURI OFERIM, TI LE VOI 
ENUMERA AICI:

✔ Dermopigmentare sprancene si buze
✔ Stilizare sprancene
✔ Laminare gene si sprancene
✔ Tratamente faciale dermato cosmetice
✔ Make up
✔ Stilizare par
✔ Tratamente profesionale pentru par
✔ Colorimetrie par
✔ Coafat evenimente
✔ Extensii par

Am mentinut gama serviciilor destul 
de restransa, in jurul procedurilor 
pe care specialistii clinicii le inteleg 
si le stapanesc cu profesionalism. Te 
invitam sa te bucuri alaturi noi de aceste 
proceduri pe care le oferim, sa fii tratata 
de specialisti cu experienta in domeniu, 
care se dedica unui singur obiectiv ... 
acela de a te pune in valoare!
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SPLENDIDA

Micropigmentarea sprancenelor 
poate fi in egala masura un mare 

avantaj sau un real dezastru pentru 
aspectul chipului. permite specialistului 
nostru sa creeze pentru tine sprancenele 
care sa te faca sa te simti completa si sa te 
aDuca mai aproape De cea mai buna versiune 
a ta! Tehnicile de executie variaza, insa 
au intotdeauna scopul de a imita cat mai 
fidel sprancenele naturale.

Astfel, clintele impreuna cu 
specialistul, aleg in functie de caz tehnici 
precum fir cu fir sau tehnica hybrid. Insa 
nu toate persoanele sunt candidatele 
perfecte pentru dermopigmentarea 
sprancenelor. Exista posibilitatea ca 
pielea, in functie de categoria din 
care face parte, sa metabolizeze si sa 
dreneze foarte rapid pigmentul. Fiecare 
clienta este anuntata de acest aspect 
si impreuna cu tehnicianul aleg daca 
continua etapele procedurii.

Cert este ca atunci cand ai sprancenele 
dermopigmentate la VISAGE CLINIQUE, 
personalizate si in armonie cu geometria 
fetei, te vei simti mai increzatoare, vei 
vibra de mandrie la complimentele pe 
care le vei primi, vei arata mai odihnita, 
relaxata si ... mai tanara.

Voi enumera 
cateva sugestii 
pentru fiecare 

serviciu ce actual 
este in topul 
preferintelor 

clientelor noastre ...INAINTE DUPAde
rm

op
ig

me
nt

ar
e
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COAFURI de NUNTA pentru TOATE 
LUNGIMILE de PAR

Orice viitoare mireasa stie ca, pe 
langa rochie, coafura din ziua 

nuntii este foarte importanta pentru a-i 
pune in evidenta si mai mult frumusetea 
si stilul personal. Ai vazut sute de 
fotografii, articole din reviste, tutoriale, 
ai vizitat multe saloane de coafura 
si inca nu stii cum sa-ti aranjezi parul? 
Indiferent ca esti conservatoare sau vrei 
ceva modern, elegant sau preferi stilurile 
naturale, avem cateva propuneri pentru 
cea mai importanta zi din viata ta.

Ingrijirea parului
Inainte de a te gandi la coafura pe care 

o vei purta in ziua nuntii, trebuie sa te 
asiguri ca parul este sanatos. Rezolvarea 
problemelor incepe cu un consult la 
un specialist si mai apoi urmeaza un 
tratament propus de acesta.

Vopsitul si tunsul
Pentru a vedea daca ti se potriveste, 

trebuie sa alegi o tunsoare si o culoare 
cu cateva luni inainte de nunta si doar 
sa o mentii in timp, pana la marele 

eveniment. Daca ai un par lipsit de 
volum sau scurt si vrei ca in ziua nuntii 
sa ai o coafura voluminoasa, atunci poti 
apela la aplicarea unor extensii, dar 
trebuie sa mergi la coafor pentru o proba 
cu cateva luni inainte pentru a le alege 
si pentru a le vopsi in nuanta ta. Aunci 
cand alegi tipul de coafura, trebuie sa 
tii cont de rochie, de accesorii, dar si de 
personalitatea ta. cel mai important e sa 
alegi o coafura care sa te faca sa te simti 
speciala in ziua nuntii!

Text : ALICE G.
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SPLENDIDA



Dr. Cobani recomanda
NATURALETEA

IN CHIRURGIA PLASTICA SI RECONSTRUCTIVA
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SPLENDIDA

De-a lungul timpului, am incercat sa promovez naturaletea in 
chirurgia plastica si reconstructiva. Prin orice interventie 
chirurgicala efectuata am  incercat si am reusit  sa obtin un 
rezultat cat mai natural pentru pacienti, evitand exagerarile de 
orice fel. Desigur, m-am confruntat deseori cu situatia in care am 
primit la consultatie paciente care doreau lucruri nerealiste sau 
la care interventia chirurgicala ducea la un rezultat cu care nu 
eram de acord si pe care ulterior le-am refuzat.

Intotdeauna vor exista paciente care vor avea cerinte exagerate 
sau asteptari nerealiste, de multe ori din cauza Social Media ori 
a noilor standarde de frumusete promovate in ultimii ani de 
Mass-Media.  Nu sunt de invinovatit  acesti pacienti pentru 
ca, pana la urma, frumusetea sta in ochii privitorului, dar ceea 
ce suntem datori sa facem noi medicii ca experti,  dar  si ca 
oameni, este sa le explicam pacientilor respectivi interventia pe 
care si-o doresc. Totusi, decizia in final le apartine pacientilor!

Mi-ar placea sa spun ca tendinta generala actuala este spre 
naturalete si sper ca nu ma insel in acest sens.  Daca in anii 
`70, `80, `90 tendintele de frumusete erau date de machiaj 
si de coafura, acum fillerele, botox-ul, acidul hialuronic, 
metodele de infrumusetare corporala traseaza directiille 
esteticii. Desigur, social media si tehnologia au pus o presiune 
mai mare asupra femeilor care isi doresc o imagine perfecta din 
toate unghiurile, mai ales ca aceasta este surprinsa de camera 
foto a telefonului mobil. Ce remarc insa in ultima vreme ... chiar 
si marile brand-uri de fashion si beauty promoveaza femei cu 
trasaturi naturale si  cu forme, armonios proportionate, femei 
care nu vor sa fie subponderale ori in clasicele standarde 90-60-
90, ci care sunt impacate cu corpul lor.

Desigur, orice medic s-a confruntat macar o data cu situatia 
cand  o pacienta a venit cu fotografia altei persoane, cerand 
sa arate la fel dupa o interventie chirurgicala, dar in astfel de 
cazuri, daca nu consider necesara interventia ceruta sau daca 
rezultatul obtinut nu este unul cu care as fi de acord, refuz 
aceste paciente si le invit sa consulte un alt medic.

Intr-o astfel de situatie,  ii explic pacientei interventia 
chirurgicala si ce putem obtine in cazul ei respectand de altfel 
fizionomia pe care o prezinta in momentul consultului.  Este 
important si trebuie ca  pacienta respectiva sa inteleaga 
interventia, riscurile ei si rezultatul pe care il va obtine. Orice 
asteptare nerealista duce cel putin la nemultumiri serioase 
postinterventie. De aceea, comunicarea intre medic si pacient 
este foarte importanta!

D
PRIN ORICE INTERVENTIE CHIRURGICALA 

EFECTUATA AM INCERCAT SI AM REUSIT SA 
OBTIN UN REZULTAT CAT MAI NATURAL 

PENTRU PACIENTI, EVITAND EXAGERARILE 
DE ORICE FEL.
“
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De altfel, eu le propun acestor paciente sa vina cu o fotografie 
din tinerete ori cu 10-20 ani in urma, ca sa inteleg cum si-ar 
dori sa arate!

Vorbind despre tendintele de beauty, sunt la mare cautare 
toxina botulinica si fillerele care estompeaza ridurile din etajul 
superior al fetei, de la nivelul ochilor, al ridurilor din jurul 
gurii. Daca botox-ul blocheaza actiunea muschilor fetei, acidul 
hialuronic umple santurile, injectarea cu grasime proprie este 
o metoda care isi castiga popularitatea, datorita naturaletii 
efectului obtinut. Chiar daca toxina botulinica ramane in 
continuare populara, noua tendinta este ca aceasta sa fie folosita 
pentru a oferi o relaxare a fetei. Ne dorim un aspect relaxat al 
fetei, luminos, care nu este rigid si inghetat, pentru acest lucru 
recomand si metodele de rejuvenare ale fetei.

Se poarta tenul luminos, radiant, cu acea prospetime pe care 
orice femeie o are la 20 de ani, iar in acest caz, recomand chirurgia 
regenerativa care combina laser-ul fractional cu PRP si injectare 
de grasime proprie pentru recapatarea volumelor fetei.

Evident, vom pune mare accent pe zona pometilor, a buzelor, 
a liniei mandibulei ori a barbiei. Datorita numeroaselor 
fotografii selfie, femeile, dar si barbatii, isi doresc o simetrie 
perfecta a fetei, asa ca apeleaza la medicul estetician. Eu le 
recomand pacientelor mele sa aiba asteptari realiste de la aceste 
interventii estetice, sa isi accepte propria frumusete si sa nu 
vina la medic cu fotografii cu vedete de la Hollywood si sa se 
astepte sa obtina imaginea Angelinei Jolie printr-o interventie 
chirurgicala.

In privinta interventiilor chirurgicale, trebuie sa intelegem ca 
orice interventie este recomandat sa fie efectuata dupa varsta 
de 21 de ani, mai bine spus, dupa ce se termina perioada de 
dezvoltare (mai ales in cazul rinoplastiilor ori a augmentarilor 
mamare). Desigur, exista si cazuri in care aceasta poate fi 
efectuata mai devreme. Aceste cazuri, in practica mea, sunt 
izolate si se adreseaza persoanelor la care impactul psihologic 
este legat de anumite “defecte” ale  modului in care arata.  De 
exemplu, cea mai tanara pacienta la care am efectuat o 
interventie chirurgicala avea 19 ani!

ORICE ASTEPTARE NEREALISTA DUCE CEL PUTIN 
LA NEMULTUMIRI SERIOASE POSTINTERVENTIE. 

DE ACEEA, COMUNICAREA INTRE MEDIC SI 
PACIENT ESTE FOARTE IMPORTANTA!“
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IN PRIVINTA INTERVENTIILOR 
CHIRURGICALE, TREBUIE 
SA INTELEGEM CA ORICE 

INTERVENTIE ESTE RECOMANDAT 
SA FIE EFECTUATA DUPA VARSTA 

DE 21 DE ANI, MAI BINE SPUS, 
DUPA CE SE TERMINA PERIOADA 

DE DEZVOLTARE. 

“
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Evident, se poarta sanii cu aspect cat mai natural, fara 
exagerari ori vulgaritati si din ce in ce mai multe femei renunta 
la ideea de sani cat mai mari si opteaza pentru implanturi care 
sa dea un aspect cat mai natural. Din ce in ce mai multe femei 
apeleaza la reductii mamare, lifting mamar, in asa fel incat sa 
ramana cu sani mari, dar nu disproportionati fata de restul 
corpului!

Dupa cum spuneam mai sus, sunt la moda si femeile cu 
forme naturale, armonioase, chiar plinute, care sunt deseori 
pe placul unor femei. Se pune  intr-adevar accent pe o silueta 
mai zvelta (au aparut foarte multe solutii de body contouring 
care pot fi combinate cu diferite interventii estetice precum 
liposuctia ori abdominoplastia), dar respectand sanatatea 
pacientei.  Pentru chirurgia siluetei se  poarta operatiile 
combinate care reduc numarul orelor pe care pacientul le 
petrece in operatie, al riscului provocat de anestezie ori a 
costurilor.  Abdominoplastia, care isi propune sa obtina un 
aspect suplu al zonei abdominale, sa elimine depozitele de 
grasime si surplusul de tegument poate fi combinata cu o 

cura de distazis abdominal (prin care refacem muschii drepti 
abdominali),  cu obilicoplastie. Abdominoplastia mai poate 
fi combinata  cu lipoaspiratia, liftingul coapselor ori liftingul 
bratelor!

Ceea ce este de retinut, prin aceste operatii chirurgicale 
nu slabim, ci indreptam anumite diformitati, redam formele 
armonioase si naturale, recapatam increderea in sine. Desigur, 
o alimentatie sanatoasa si sportul sunt intotdeauna incurajate 
pentru a avea un corp frumos, chiar si dupa interventiile 
de remodelare corporala pentru a putea mentine rezultatul 
obtinut.

PRIN ACESTE OPERATII CHIRURGICALE 
NU SLABIM, CI INDREPTAM ANUMITE 

DIFORMITATI, REDAM FORMELE 
ARMONIOASE SI NATURALE, RECAPATAM 

INCREDEREA IN SINE.
“
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AI GRIJA DE PIELEA TA!
PROTEZEAJA-TE IN MOD NATURAL,
URMAND SFATURILE DIN CONTINUARE ...

Perioada
Evita soarele in intervalul orar 10 

- 16, perioada in care el este foarte 
puternic. Poti folosi regula umbrelor 
pentru a sti cand sa iesi in soare: daca 
umbra ta este mai scurta decat inaltimea 
ta, evita soarele, razele uv fiind foarte 
puternice.

Umbra
Cand esti afara, cauta un loc la 

umbra! Sau foloseste o umbrela sau un 
cort de plaja, acolo unde este posibil! 
Si retine ca poti avea parte de arsuri 
de soare si cand esti in apa sau cerul 
este innorat.

Ochii
Protejeaza-ti ochii cu ochelari de 

soare care te protejeaza deopotriva 
de razele UVA si UVB, iar pentru 
o siguranta maxima, cauta ochelari 
avand un rating UV de 400+. 
Expunerea excesiva la soare poate 
creste sansele de dezvoltare a bolilor 
de ochi, cataracta si degenerescenta 
maculara fiind in prim plan.
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Acopera-te!
Poarta o palarie cu boruri largi sau 

imbracaminte cu protectie solara 
avand UPF 50+! Cu cat acoperi corpul 
mai mult, cu atat ai sanse mai scazute 
sa fii arsa de soare.

Bea lichide!
Trebuie ca hidratarea sa ramana 

in centrul atentiei tale, mai ales ca 
in zilele calduroase, transpiram si 
pierdem apa. Mergi pe apa filtrata si 
incearca sa bei cat mai des posibil!

Piele hidratata
Mananca alimente care protejeaza 

pielea, afinele, pepenele verde, 
morcovii, verdeata, conopida, fiind 
printre cele mai indicate. Vitamina 
C si betacarotenul care se regasesc in 
acestea, sunt nutrienti esentiali pentru 
piele; licopenul care se regaseste in 
pepenele verde si rosii, are potentialul 
de a actiona ca o protectie solara 
naturala.

Fa-ti singura!
Chiar daca pare complicat, poti 

face singura o astfel de crema. Exista 
anumite uleiuri care au un factor de 
protectie ridicat, ulei de seminte de 
morcov (SPF 38-40), ulei din seminte 
de zmeura (SPF 28-50), ulei avocado 
(SPF 4-15), ulei de masline (SPF 2-8), 

ulei de cocos (SPF 2-8). Poti amesteca 
unul dintre uleiuri cu ceara de albine si 
oxid de zinc, pentru o crema naturala!

Cumpara inteligent!
Citeste intotdeauna lista 

ingredientelor cand cumperi produse 
solare! Multe din creme contin 
substante chimice toxice care pot fi 
daunatoare atat pielii cat si mediului 
inconjurator. Mare atentie sa nu te 
lasi pacalita de cuvinte ca `natural`, 
`organic`, pentru ca de obicei, astfel de 
produse contin si substante chimice. 
Daca ai dubii, poti cauta brandul, 
poti adresa intrebari prin intermediul 
email-ului sau chat-ului, acolo unde 
este cazul; ai grija la ingrediente ca 
oxibenzona, octinoxat, homosalat, 
octocrilen, parfumuri!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Artistry Studio LA Edition Coastal Vibe Perfume Pencil (1)
Are arome de ananas, apa de cocos, pumeria si frunze de palmier Malibu, 

ce te vor transporta pe o plaja exotica. Amesteca cu betisorul in recipient si 
atinge apoi punctele de puls!

Natura Siberica C-Berrica Ultra Glow Face Pads (2)
Imbogatita cu vitamina C din fructe siberiene, ajuta pielea sa se apere 

de daunele mediului inconjurator, stimulandu-ti textura si tonul pielii. Vei 
avea parte de stralucire intr-un timp scurt!

Bloom & Blossom Legs Eleven  Cooling Leg Serum (3)
Este vegan si realizat fara cruzime pe animale, acest ser revitalizant va 

lumina pielea cu amestecul sau de suc de aloe vera, antioxidanti si vitamine 
energizante. Este indicat si pentru picioarele nelinistite.

Wild Science Lab Root + Fruit Bright Start SPF 30 Broad Spectrum UV 
Shield (4)

Iti va proteja pielea pe tot timpul anului, cu ajutorul unui amestec de 
ingrediente (inclusiv vitaminile C si E), oferindu-i in acelasi timp, 
stralucirea naturala.

Sukin Jelly Exfoliator (5)
Acest exfoliator este plin de ingrediente australiene ca papaya si prune 

kakadu, care iti vor oferi o piele neteda si radianta.

Peacci Vanilla ManiPedi Mask (6)
Mastile sunt excelente pe timp de vara pentru a calma si rehidrata pielea. 

Cu ajutorul vitaminelor B, C, E si a untului de shea, vei avea parte de o 
refacere a pielii mainilor, picioarelor, afectate de vreme.

Alterna My Hair. My Canvas. Exfoliating Cleanser (7)
O formula ecologica ce te va ajuta sa elimina acumularile de transpiratie, 

ulei, praf din par, oferindu-ti in acelasi timp, protectie impotriva poluantilor.
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folosind cele mai adecvate produse!

RADIAZA
pe timpul verii, 
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1 Adauga o stralucire care atrage atentia pe 
pleoape, pometi sau buze, cu ajutorul unui 

sclipici foarte versatil! Milk Makeup Color Chalk 
Multi-Use Powder Pigment

2 Demachiaza-te eficient si elimina aspectul de 
piele plictisitoare si uscate cu ajutorul Detox 

Mode Renewing Foam Cleanser, gratie enzimelor 
de ananas, vitaminelor de calendula, flori de soc, 
ciulin si papadie!

3 Foloseste un exfoliant si hidratant 2 in 1, 
avand trei hidroxi acizi, extract de opuntia, 

acid hialuronic si aloe vera, o data pe saptamana, 
pentru netezirea texturii pielii, reducerea petelor 
intunecate si luminarea tenului. Charlotte Tilbury 
Super Radiance Resurfacing Facial

4 Daca doresti sa radiezi, alege un ser bronzer 
care hidrateaza foarte bine! Lasa-l sa actioneze 

15-20 de minute pentru un bronz usor si pana la 90 
de minute pentru un bronz mai puternic! James 
Read Glow20 Facial Tan Serum

5 Foloseste o crema care hraneste si linisteste 
tenul, care lumineaza si uniformizeaza pielea, 

cu ajuotrul extractului de centella asiatica si 
trandafir de damasc! Evan Beau Ethereal All-
Natural Foundation

6 Balsam de ochi care hidrateaza si ofera pielii 
fermitate, reuseste sa netezeasca liniile fine, 

pregatind pielea pentru machiaj, totul cu ajutorul 
extractelor botanice. Kjaer Weis The Beautiful 
Eye Balm

7 Un fard crema care este usor de utilizat si 
da pielii o stralucire sanatoasa instantanee, 

rasfatand-o in acelasi timp cu vitamina E si ceara 
de fructe de padure. Burt`s Bees Colour Nurture 
Moisturizing Cream Blush With Vitamin E in 
Strawberry Cream

8 Balsam care ofera buzelor o hidratare profunda, 
in timp ce le ofera si o acoperire lucioasa. 

Chanel Rouge Coco Flash in Douceur

9 Un hibrid genial din ser si machiaj, care 
netezeste si lumineaza pielea, datorita 

niacinamidei, extractului de pepene verde si 
extractului de Eclipta prostrata. Poate fi folosit 
ca primer, amestecat cu baza de machiaj si pus pe 
pometi, frunte si nas, ca luminator. Glow Recipe 
Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops

10 O pudra care intra in piele perfect, oferind 
o stralucire ultra naturala, indiferent ca este 

aplicat direct pe ten sau peste baza de machiaj. 
Armani Beauty Luminous Silk Glow Fusion 
Powder

1 2

4

7

10
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5
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N iacinamida este un ingredient care a intrat incet pe piata beauty, dar are momentul 
sau acum, avand in vedere ca in cautarile online a crescut cu aproape 200% in ultima 
perioada. Si se pare ca aceste cautari sunt justificate, iar brandurile industriei 
de frumusete sunt interesate de el, deoarece este puternic, bland si se potriveste 
fiecarui tip de piele. Poate avea rezultate bune pentru deshidratare, roseata, acnee, 
hiperpigmentare, pana la imbatranirea pielii provocata de mediul inconjurator.

Ce este niacinamida?
Exista multe vitamine esentiale care iti pot ajuta corpul in functiile sale, existand cateva, care, aplicate 

local, pot face minuni pentru piele. Niacinamida este una dintre acestea, o forma a vitaminei B3 care se 
gaseste in vegetale, seminte, carne, iar atunci cand este utilizata pentru ingrijirea pielii, ii ofera acesteia 
stralucire, reduce liniile de imbatranire, uniformizeaza tonul pielii si blocheaza acneea.

Ce face niacinamida?
Stimuleaza diversele functii ale pielii crescand producerea ceramidelor - grasime esentiala in formarea 

barierii pielii. O bariera impenetrabila, sanatoasa si puternica, ce protejeaza pielea de agresorii mediului 
inconjurator (radicali liberi), prevenind in acelasi timp si pierderea umezelii. Mai mult decat atat, 
niacinamida este antiinflamator, asa ca, orice are probleme cu roseata, acnee, piele sensibila, ar trebui sa 
cunoasca efectele benefice dupa folosirea ei. Reduce de asemenea productia de ulei si marimea porilor, 
in timp ce creste productia de colagen si acid hialuronic.

S-a demonstrat de asemenea, ca acest activ bland inhiba transferul particulelor purtatoare de melanina 
catre celulele pielii, fiind o alternativa excelenta ca ingredient al pigmentarii. Mai mult decat atat, poate 
reduce si liniile fine.

Cum stiu ca functioneaza pentru mine?
Persoanele care sufera de piele predispusa la acnee, roseata sau hiperpigmenatre sunt cele mai 

avantajate pentru a vedea cele mai mari beneficii. Daca ingrijorarile tale sunt legate de linii fine si 
riduri, cel mai bine ar fi sa gasesti combinatia ideala cu alte ingrediente, retinolul fiind o buna solutie. 
Proprietatile anti-inflamatorii ale niacinamidei ajuta la reducerea sensibilitatii create de retinol, in 
timp, crescand si capacitatea pielii de a tolera mai bine.

Niacinamida este vazuta ca un topic extrem de sigur pentru piele, efectele secundare fiind foarte rare 
si pot include mancarime sau roseata, care dispar pe masura ce pielea se invata cu ea.

Cum o folosesc?
Daca pielea ta este mai grasa, mergi pe un ser sau masca, iar daca pielea ta este mai uscata sau normala, 

opteaza pentru o crema sau un hidratant. Cauta produse care contin cel putin 5% - pentru a fi sigura de 
rezultate excelente si fii sigura ca se afla la inceputul listei ingredientelor!

Poate fi folosit pe timpul diminetii si noaptea, cu majoritatea celorlalte ingrediente. Foloseste-l 
impreuna cu acid hialuronic pentru cresterea nivelului de hidratare, iar impreuna cu zincul nu vei avea 
parte de pete de piele. Daca vrei sa folosesti niacinamida si vitamina C, fa acest lucru separat, prima 
pentru noapte, cea de-a doua pentru dimineata. Mai mult decat aceste combinatii, a avea acest minunat 
ingredient in rutina ta, a-i oferi constanta, este cheia pentru rezultate maxime.

Daca vrei rezultate multumitoare si sanatoase, acestea se pot vedea dupa aproximativ 6 saptamani, 
deoarece este nevoie ca pielea ta sa treaca prin intreg ciclul si cu siguranta, nu prea credem in miracole 
de peste noapte.

Super
NIACINAMIDA
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Alpha-H Vitamin 
B With Copper 
Tripeptide 
intareste functia 
de bariera a 
pielii, in timp 
ce echilibreaza 
glandele sebacee 
si tonul pielii. 
Pantenolul, 
semintele de 
chia si acidul 
hialuronic, ajuta 
de asemenea la 
hidratare.

La Roche-Posay 
Effaclar Serum 
este ideal daca 
pielea ta este 
predispusa acneei 
si folosesti acizi. 
Niacinamida 
calmeaza si 
anuleaza orice 
iritare cauzata de 
acidul salicilic sau 
glicolic.

Paula`s Choice 
Clinical 
Niacinamide 
20% Treatment 
controleaza 
porii, doza mare 
de niacinamida 
strangand si 
minimizand 
tot ceea ce 
deranjeaza porii.

ZitSticka 
Press Refresh 
Exfoliating 
Sheet Mask se 
sincronizeaza cu 
caldura corpului 
tau pentru a 
creste abilitatea 
de a absorbi 
niacinamida, 
acidul lactic, 
salicilic, glicolic. 
Topeste sebumul 
si celulele moarte 
in mai putin de 30 
de minute.R

ec
om

an
da

ri
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ESTE MASAJUL FACIAL 
CEL MAI NOU RITUAL 
DE INFRUMUSETARE 

PENTRU UN TEN 
PROASPAT SI RADIANT?

Vorbim de drenajul limfatic, masajul 
facial ajutand la circulatia sangelui si a 
limfei, ultima continand toxine si deseuri 
celulare. Scurgerea limfei duce la o reducere 
a acumularii lichidului ce poate da chipului 
un aspect pufos, tenul luminandu-se 
aproape instantaneu. In plus, prin masaj 
sunt stimulate elastina si colagenul, ce reduc 
ridurile, liniile fine, petele si accelereaza 
regenerarea pielii. Iar acest lucru este valabil 
indiferent de ritualul tau de ingrijire sau 
varsta; pielea ta va fi mai sanatoasa si cu 
un aspect radiant. In acelasi timp, ajuta ca 
produsele folosite sa interactioneze mai 
eficient cu pielea.

Daca notiunea de masaj facial este una 
noua sau straina de tine, poti incepe folosind 
usor mainile pe ten, zi de zi, pana cand 
intra usor in ritualul tau de infrumusetare 
zilnic. Te poti concentra pe anumite zone ale 
fetei doar cu varful degetelor sau prin mici 
ciupituri, sau poti lucra cu mainile intinse 
prin miscari de intindere, pentru a-ti simti 
structura fetei. Iar in cazul in care urmeaza 
sa te machiezi, finisul mat se va aseza mult 
mai bine. Daca folosesti un dispozitiv de 
masaj facial, atentie doar sa il cureti inainte 
de a-l folosi! Aplica apoi un ser sau un ulei 
adecvat tipului de piele pentru a facilita 
masajul! Mai poti folosi o lotiune tonica 
sau un spray hidrolat pentru adaugarea 
de umezeala epidermei si a creste efectul 
neplacut al miscarilor. Daca pielea este 
predispusa cosurilor sau rosetilor, presiunea 
aplicata trebuie sa fie mai usoara; daca tenul 
este uscat sau mat, aplica miscari de masaj 
ferme sau viguroase.

Expertii in masaj facial considera ca 
masajul facial constant reprezinta esenta 
eficacitatii, astfel ca, daca faci dimineata 1-2 
minute masaj facial si seara 2-3 minute, ar 
trebui sa fie cat se poate de eficient. ACORDA 
O ATENTIE ZONEI MAXILARULUI SI CELEI 
DINTRE SPRANCENE, DOUA ZONE IN CARE 
MUSCHII SUNT ADESEA HIPERCONECTATI!

MASAJUL
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Pentru ochi
ESPA 

AVENTURINE 
JADE EYE 
CONTOUR 

MASSAGE TOOL

Pentru masaj
ESTEE 

LAUDER 
RE-NUTRIV 
ULTIMATE 

FACIAL 
MASSAGER

Pentru liniile fine
NUFACE FIX LINE 

SMOOTHING 
DEVICE

Pentru reducerea aspectului pufos
FRAICHEUR ICE GLOBES

Pentru curatare
GARNIER ORGANIC KONJAC 

BOTANICAL CLEANSING 
SPONGE

Pentru stimularea 
circulatiei

QUANTUM 
BOTANIKA FACE 

AND SCALP 
MASSAGE 
ROLLER

Roller facial
HERBIVORE JADE 
FACIAL ROLLER

Pentru 
curatare pori

SARAH 
CHAPMAN 
PRO PORE 
REFINER

Pentru accelerarea efectelor 
mastilor de fata
FOREO UFO 2

O ingrijire perfecta si disciplinata 
pentru chip, iti poate tonifia si 
netezi pielea, ii poate da un aspect 
radiant, impecabil, dar, daca doresti 
sa duci frumusetea la un alt nivel, ai 
nevoie de un aspect sculptural. Iar 
acest lucru se poate face cu ajutorul 
unor dispozitive, care, de-a lungul 

timpului, si-au dovedit eficienta.
IATA CELE MAI BUNE!

DISPOZITIVE
beauty

pentru fata
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LUMINA
ALBASTRA

d in momentul in care a inceput perioada de izolare datorate Covid-19, majoritatea am inceput sa 
stam mai mult timp cu ecranele noastre digitale, o persoana, conform statisticilor, petrecand zilnic, 
aproximativ 6 1/2 ore in compania lor, iar acest lucru, nu este, evident, sanatos.

Lumina albastra este o forma de radiatie electromagnetica, fiind emisa de telefoane mobile, laptopuri, 
televizoare, orice intra la categoria ecranelor electronice. Nu doar ca aceasta crestere te priveaza de mai 
putin somn si iti “ofera” mai mult stres, dar are un efect nociv si asupra pielii.

Soarele emite lumina albastra, care are lungimi de unda mai mari care patrund mai adanc in piele 
comparativ cu razele UVA si UVB, ceea ce inseamna ca elastina si colagenul pot fi deteriorate; de aici 
pana la hiperpigmentare (supraproductie de pigmenti maro in piele), este doar un simplu pas. Cea mai 
mare cantitate de lumina albastra provine de la soare, astfel ca factorul de protectie solara zilnica este o 
necesitate, cea mai buna modalitate de protectie a pielii. Alte modalitati eficiente sunt utilizarea unui 
antioxidant precum vitamina C si folosirea oxidului de fier atat in protectia solara, cat si la machiaj.

Pentru stimularea si mentinerea pielii sanatoase, expertii ne recomanda si o ingrijire din interior, adica 
consumul a cel putin 6-8 pahare de apa zilnic, un stil de alimentatie sanatos si o reducere a stresului.

Brandurile de frumusete de asemenea, tin cont tot mai mult de efectele adverse pe care le pot avea asupra 
pielii anumite ingrediente, dezvoltand produse cat mai sanatoase si capabile sa reduca la minim efectele 
nocive ale luminii albastre.

Lumina albastra emisa de ecranele 

noastre digitale sunt la fel de nocive 

precum razele UV ale soarelui si din 

nefericire si perioada pandemica a 

contribuit mai mult la a sta in contact 

cu acestea.
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Lottie London Dewy & Illuminating Setting Spray este un spray cu 
sarcini multiple, care iti pastreaza pielea asa cum este ea. Formula sa 
contine apa de trandafiri hidratanta si suc de aloe vera racoritor, in timp 
ce ingredientele active ale pudrei de platina blocheaza lumina albastra 
daunatoare.

One Ocean Beauty Blue Light + ProtectionMist utilizeaza ingrediente 
active marine pentru a ajuta pielea impotriva efectelor daunatoare ale 
luminii artificiale, hidratand pielea si protejandu-i bariera naturala. Nu 
contine sulfati, ftalati, parabeni sau parfumanti sintetici, fiind prietenos 
cu mediul inconjurator, chiar si prin intermediul ambalajului reciclabil.

Sanctuary Spa Sleep Mist iti ajuta pielea, oferindu-i o detoxifiere 
nocturna. Un mix de botanice si acid hialuronic hidrateaza si repara, timp 
in care Oxygeskin limiteaza daunele provocate de lumina albastra pielii, 
dupa o intreaga zi de stat in fata calculatorului si/ sau a telefonului mobil.

Skin Regimen Recharging Mist ofera protectie cu o aroma formata 
din trandafiri si lavanda, ce improspateaza pielea, reduce inflamatia si 
chiar lupta impotriva oxidarii. Iar daca iti doresti o stralucire extra peste 
machiaj, mai poti aplica pe timpul zilei.

Evolve Organic Beauty Climate Veil Tinted SPF 20 este o crema de 
protectie solara realizata fara cruzime fata de animale. Ingredientele 
anti imbatranire si minerale bazate pe oxidul de zinc, ofera un produs 
inteligent si usor de utilizat.

Liz Earle Environmental Difference Cream are o formula usoara ce 
ajuta pe termen scurt si lung, protejandu-te de expunerea prelungita la 
razele UV si a luminii albastre. Contine afine, merisor si ulei esential de 
limba mieului si unt nutritiv de shea.

HelloSunday The One That`s Got It All este un primer care actioneaza 
ca un scut si este produsul ideal pentru persoanele cu pielea sensibila. Nu 
contine parfum, contine SPF, formula sa estompand imperfectiunile si 
ajutand machiajul sa se pastreze o zi intreaga.

QMS Medicosmetics Cellular Sun Shield SPF50 este un produs destul 
de costisitor, mai ales pentru cantitatea oferita, dar a fost dovedit clinic 
ca protejeaza de agresorii UV, inclusiv lumina albastra.

Too Faced Primed & Poreless + Invisible Texture Smoothing Face 
Powder ofera protectie anti poluare, anti lumina albastra si protectie UV. 
O pudra de fata matasoasa, care poate fi aplicata atat deasupra cat si sub 
baza de machiaj, oferind un finisaj care acopera imperfectiunile. Este un 
produs adecvat tuturor tipurilor de piele si este foarte bun daca iti faci 
fotografii.

BECCA Light Shifter DewingTint este o nuanta vegana hidratanta 
infuzata cu vitamina E, acid hialuronic, squalene si glicerina. Ofera 
utilizatorilor un finisaj proaspat. protejandu-i si de lumina albastra in 
acelasi timp.

NUDESTIX Vegan NudeFix Cream Concealer contine un super gel 
care umple liniile si netezeste textura. Disponibil in 13 nuante, acesta 
ramane intact pe tot parcursul zilei si combate pielea uleioasa. Produsul 
contine oxid de zinc, care ajuta la reducerea daunelor provocate de 
lumina albastra.

Ocushield Anti Blue Light Screen protector este un accesoriu/ 
dispozitiv medical ce poate bloca 90% din lumina albastra emisa de 
telefoane, tablete sau monitoare. Astfel, de acum, vei putea avea parte 
de un somn de calitate si poti spune adio pielii uscate, ochilor uscati, 
durerilor de cap si anxietatii!

LOTTIE LONDON 
DEWY & ILLUMINATING 

SETTING SPRAY

ONE OCEAN BEAUTY 
BLUE LIGHT + 

PROTECTIONMIST

SANCTUARY 
SPA SLEEP MIST

SKIN REGIMEN 
RECHARGING MIST

EVOLVE ORGANIC 
BEAUTY CLIMATE VEIL 

TINTED SPF 20

LIZ EARLE 
ENVIRONMENTAL 

DIFFERENCE 
CREAM 

HELLOSUNDAY 
THE ONE THAT`S 

GOT IT ALL

QMS 
MEDICOSMETICS 
CELLULAR SUN 
SHIELD SPF50 

TOO FACED PRIMED 
& PORELESS + 

INVISIBLE TEXTURE 
SMOOTHING FACE 

POWDER

BECCA LIGHT 
SHIFTER 

DEWINGTINT

NUDESTIX VEGAN 
NUDEFIX CREAM 

CONCEALER
OCUSHIELD ANTI 

BLUE LIGHT SCREEN
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ACIDUL
mandelic

A cidul mandelic este un acid alfa-hidroxi care 
ofera foarte multe beneficii, timp in care 
este destul de bland cu pielea. El este un 
membru al familiei acide alfa-hidroxi mai 
putin cunoscut, iar acesti acizi printre care si 

acidul lactic si glicolic (AHA), au un loc special in rutina 
beauty a multor femei, fiind exfolianti foarte eficienti. Ei 
indeparteaza stratul superficial de celule moarte a pielii 
care ii dau un aspect plictisitor, lasand o piele proaspata si 
stralucitoare.

Acizii AHA sunt de regula preferati in scruburile 
exfoliante, deoarece acestea pot lasa microparticule pe piele, 
compromitand bariera pielii si lasand-o predispusa la pete, 
roseata, fulgi, sensibilitate. In contrast, acizii au o metoda 
exfolianta mai eleganta, mancand legaturile dintre celulele 
moarte ale pielii, accelerand procesul natural de eliminare a 
celulelor moarte care sunt “expirate”.

Desi mai putin daunatori comparativ cu exfoliantii 
fizici, acizii exfolianti trebuie folositi cu grija. In cazul in 
care este aplicata o concentratie gresita a AHA, putem 
avea parte de o crestere a sensibilitatii pielii sau chiar un 
peeling superficial. Aici insa, intervine acidul mandelic, 
cu dimensiunea sa moleculara mai mare comparativ cu a 
acidului lactic si glicolic: el patrunde mai lent in piele, fiind 
o optiune mult mai blanda. Acest lucru il face perfect pentru 
persoanele care au pielea sensibila sau deteriorata de soare.

Bucura-te de beneficiile unui acid bland si eficient!
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1. Garden of Wisdom Mandelic Acid 10% Serum
Acest ser este unul eficient si rezonabil ca pret, combinand 

10 procente de acid mandelic cu acid hialuronic si extract de 
alge marine, pentru a hrani si hidrata pielea. O modalitate 
foarte buna de a te bucura de beneficiile acidului mandelic 
fara mari costuri.
2. Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water

Acesta formula blanda poate fi slaba pentru multe persoane, 
dar o optiune excelenta pentru persoanele cu pielea foarte 
sensibila, dar care vor sa beneficieze de o piele neteda si fina.
3. Allies of Skin Mandelic Pigmentation Corrector Night 
Serum

Un ser care munceste din greu si care contine 11% acid 
mandelic, lactic si salicilic pentru dizolvarea usoara a 
celulelor moarte ale pielii si lupta impotriva pigmentarii. In 
acelasi timp, este si un excelent tonic pentru piele, datorita 
proprietatilor acidulului hialuronic, niacinamidei si acizilor 
grasi esentiali.
4. Medik8 Surface Radiance Cleanse

Este cleanser care s-a vandut foarte bine si contine un trio 
exfoliator compus din acid mandelic, lactic si salicilic, precum 
si glicerina care hidrateaza. Este alegerea perfecta pentru 
pielea grasa si congestionata, dar si pentru cei care doresc o 
curatare profunda, fara o senzatie uscata sau incomoda.
5. Dr Dennis Gross Alpha Beta Ultra Gentle Daily Peel

Un peeling perfect pentru calatorii, aceste pliculete contin 
un tratament in doua etape. Primul plic contine un exfoliant 
care este un amestec dintre acidul mandelic si acidul lactic, 
iar al doilea este un cocktail cu ingrediente conceput special 
pentru a domoli actiunea acizilor, in scopul de a preveni 
iritarea si a hrani pielea.

Acidul mandelic este derivat din migdale amare. In timp ce el nu este o proteina (multe din nuci declanseaza alergii), cei 
care au alergii la nuci, trebuie sa fie atenti in folosirea lui. Consulta-te cu un specialist si fa niste teste inainte de a aplica pe 
toata fata!

Este ideal pentru pielea sensibila sau pielea afectata de daunele razelor solare; are efecte benefice si cand este folosit pe 
pielea inchisa la culoare, cei care il folosesc bucurandu-se de exfoliere fara declansarea hiperpigmentarii.

Poti aplica acest acid de doua ori pe saptamana pe pielea proaspat curatata. Asteapta 20 de minute inainte de a aplica alt 
produs si retine ca 10% fiind o buna doza! Mergi a doua zi pe o crema cu SPF considerabil, dat fiind ca iti poate lasa pielea 
mai sensibila decat este ea in mod obisnuit. 

Acidul mandelic functioneaza foarte bine cu serurile hidratante si antioxidantii. Trebuie sa eviti utilizarea alaturi de alti 
acizi AHA, acizi beta-hidroxi (acid salicilic) si retinoizi. Vei avea parte de prea multa exfoliere pentru piele, care poate 
suferi si da nastere unor situatii neplacute. Iar daca folosesti produse in care sunt combinate aceste ingrediente, citeste 
instructiunile si daca se potrivesc necesitatilor, fa-o fara grija pentru ca acele concentratii sunt facute intocmai pentru a nu 
dauna pielii.



86  FA M O S T . R O

SPLENDIDA

Netezeste pielea
Acidul mandelic elimina usor legaturile dintre celulele 

moarte ale pielii, crescand rata de refacere a pielii noi, 
fapt ce ajuta in plus si la netezirea petelor aspre ale 
pielii, imbunatatind factorii naturali de hidratare ai 
pielii si stimuland stralucirea. Este un tonic excelent daca 
descoperim ca machiajul nostru nu sta la fel de bine cum 
am sperat. Procedeul este unul simplu: inainte de culcare 
seara, aplica putin acid mandelic pe fata, iar cand te vei 
trezi dimineata, vei fi surprinsa cat de bine ti se va aseza 
machiajul!
Promoveaza tineretea

Acidul mandelic imbunatateste aspectul pielii prin 
stimularea productiei de colagen. Una din cele mai puternice 
proteine naturale, colagenul, acest elixir al tineretii, poate 
sfida gravitatia lasand pielea ferma si elastica. Pe masura 
trecerii anilor, productia de colagen incetineste, pierzand in 
fiecare an aproximativ 1%. Si putem vedea acest lucru, adica 
o textura mai subtire si mai fragila, incepand cu varsta de 
40 de ani!

Acidul mandelic ajuta la stimularea nivelurilor scazute 
de colagen, catifeland si netezind aspectul pielii, liniile fine 
si ridurile scazand in intensitate, iar pielea aratand mult 
mai tanara si ferma. Rezultatele difera, bineinteles, de la o 
persoana la alta, dar ar trebui sa observi imbunatatiri dupa 
aproximativ doua saptamani de folosire.

Anti - pigmentare
Petele de pigmentare, fie ca sunt pete de varsta, melasma 

sau pete intunecate de la acnee, reprezinta o problema 
delicata pentru multi. Pigmentii negri/ maro sunt cauzati 
de melanina, care ne ofera culoarea pielii si ne apara de 
daunele provocate de soare. Toti avem melanina in piele, dar 
nivelurile sunt diferite, totul depinzand in mare masura de 
cat de multa protectie solara aveau nevoie stramosii nostri, 
sau mai bine zis, cat de aproape au trait in zona ecuatorului.

Excesul expunerii la soare, dezechilibrul hormonal, 
afectiunile inflamatorii ale pielii (eczeme, acnee), toate 
pot declansa productia in exces de melanina, facand 
posibila hiperpigmentarea. Acidul mandelic poate preveni 
aceasta printr-o accelerare a reinnoririi celulelor, exfoliind 
pigmentii de alta culoare care exista in aceste celule. 
Oricum, este putin probabil sa fie eliminate anumite pete 
foarte inchise de pigmentare. Astfel, in situatii mai delicate 
este necesar un produs pe baza de reteta, cu produse care sa 
contina 4% hidrochinona, acidul mandelic functionand cel 
mai bine ca o strategie preventiva, indepartand petele mai 
usoare de pigment inainte de a se “fixa” mai bine in piele. 
Este o optiune inteligenta pentru tonurile inchise de piele, 
mai ales ca acizii AHA sunt de regula puternici si pot dauna 
pielii, ceea ce poate duce in continuare la hiperpigmentare.

Beneficii acid mandelic
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Bodhi & Birch Ginger Brew Deep Tissue
Massage & Body Oil

Inspirat de tehnica masajului thailandez, acesta 
penetreaza repede pielea, patrunzand profund; 

un ulei antiinflamator care amelioreaza durerile 
muschilor, avand in compozitia lor galangal, 
plai, curcuma, uleiuri esentiale de ghimbir.

Herbs Hands Healing Deep Muscle Oil
Perfect pentru muschii inflamati, suprasolicitati 
sau intinsi, acest ulei concentrat cu ardei rosu, 
chilli si cristale botanice de mentol te reface 

intr-un timp scurt.

Puressentiel Muscles And Joints
Pure Heat Roller

Calmeaza muschii stransi dupa un antrenament 
solicitant, un roll-on ce contine 14 uleiuri 

esentiale, inclusiv analgezice ca wintergreen, 
eucalipt, rozmarin, arnica.

SOMNUL PENTRU 
FRUMUSETE

DACA SEARA, CAND TE PUI IN PAT ITI ESTE GREU SA 

ADORMI, DE VINA POATE FI SMARTPHONE-UL. UN STUDIU 

PUBLICAT IN  FRONTIERS OF PSYCHIATRY, A ARATAT 

CA DEPENDENTA DE ACEST DISPOZITIV POATE AVEA O 

INFLUENTA NEGATIVA ASUPRA SOMNULUI; AU FOST 

ANGRENATE 1000 DE PERSOANE, CARE AU COMPLETAT DOUA 

CHESTIONARE DESPRE SMARTPHONE SI SOMN. CONCLUZIA 

A FOST CA APROAPE 40% DINTRE CEI CHESTIONATI, AVEAU 

DEPENDENTA DE SMARTHONE, CALITATEA SOMNULUI FIIND 

UNA PRECARA. SEMNELE CARE ARATA DEPENDENTA FATA 

DE SMARTPHONE SUNT DEZINTERES FATA DE RELATII, 

PREOCUPARE VIZAVI DE DISPOZITIV, ANXIETATE CAND NU 

EXISTA ACCES LA ELE.

Somnul este unul dintre cele mai eficiente remedii impotriva parului si pielii 
lipsite de viata, asa ca, daca iti doresti sa te trezesti stralucitoare, investeste intr-o 
perna de matase! Mai mult, pe timp de vara, ajuta la pastrarea umezelii in par si 
piele, oferind si senzatie racoroasa in zilele in care temperaturile sunt ridicate.

Daca iti faci griji ca rutina ta de infrumusetare poate dauna mediului, exista solutii 
cu care vei empatiza. Poti lua ca exemplu, moda: CU CAT MAI PUTIN, CU ATAT MAI 
BINE! Daca iti concentrezi atentia spre produse care au fost realizate prin metode 
sustenabile, cu ingrediente 100 naturale, rutina de frumusete poate fi la minim, 
avand calitatea peste cantitate. Daca folosesti o rutina de ingrijire responsabila, o 
poti face la minim, incet si concentrat. Iata ce ar trebui sa iei in calcul . . .

Ingrijirea pielii simpla 
Alege produse de ingrijire a pielii simplu de utilizat, minimaliste, naturale, care 

lucreaza armonios cu pielea si produce rezultate sanatoase!
Consum constient

Inainte de a cumpara astfel de produse, ia-ti timp indeajuns pentru a le evalua, 
pentru a te interesa despre ele! Trebuie sa fii rabadatoare si sa nu astepti minuni 
peste noapte! Trebuie sa te concentrezi pe functionarea pielii in mod natural si sa 
iei in calcul modul in care produsele au impact asupra ei.
Imbatranire lenta

Traieste cu eleganta, cu bucurie si incearca sa fii cea mai buna versiune a ta! 
Ofera-i corpului si consuma produse de calitate!
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Forma fetei

Inainte de a incepe sa iti aranjezi coada de cal, trebuie sa stii ca a-ti cunoaste forma fetei 
reprezinta unul dintre cei mai importanti factori pentru a-ti contura stilul. Aspectul neted pe 
care ti-l ofera aceasta modalitate de aranjare a parului - poate subtia un chip rotund, un breton 
indiferent cum este realizat - poate distrage atentia de la o frunte lata, evitarea `greutatii` in 
cazul unui chip alungit - te va ajuta sa aduci echilibru.

Cel mai bine pentru tine este sa cauti (pe internet) diverse modalitati de aranjare a parului de 
cal, sa compari cu forma fetei tale si sa iti dai seama ce anume ti se potriveste.

Tipul de coada de cal

Preferi un aspect neted si intins? Mai lejer si o coada de cal joasa? Pe langa diferitele modalitati 
de aranjare si stilurile diverse disponibile acum, acest mod de aranjare a parului este si in 
tendinte, astfel ca inainte de a te apuca sa te aranjezi, tu trebuie deja sa iti cunosti stilul. Asa ca, 
din momentul in care te-ai hotarat ce stil adopti, trebuie sa ai la indemana produsele de styling 
adecvate, dar si o anumita indemanare, pentru a reusi sa ii dai viata propriei viziuni. Ai putea 
merge pe protectia parului impotriva caldurii cu Mizani Heat Screen Hair Protectant Spray, iar 
daca este necesar sa adaugi volum, poti folosi cu incredere Sam Villa Signature Series Texture 
Professional Texturizing Iron.

Cat de lung?

In functie de stilul dorit si lungimea naturala a parului, te poti hotari asupra modului de 
aranjat parul, dar si daca adaugi extensii sau nu, pentru o lungime mai mare si mai mult volum. 
Daca apelezi si la ajutorul extensiilor, asigura-te ca acestea se apropie de nuanta si textura 
parului natural, iar modalitatile de prindere nu te incurca in niciun fel in modul in care iti vei 
aranja parul.

Fixeaza-ti coada de cal!

Daca folosesti extensii de par pentru aceasta modalitate de aranjare a parului, este extrem de 
important sa te asiguri ca acestea stau bine fixate si nu iti ofera disconfort . . . nu vrei sa te afli in 
situatia in care se desprind, mai ales daca te afli intr-un loc public. Incearca sa fixezi extensiile 
bine, mare atentie ca ceea ce folosesti sa nu irite in vreun fel scalpul! In cazul agrafelor de par, 
ataseaza o panglica pe scalp pentru limitarea iritatiei! Foloseste apoi produse de par care sa ii 
ofere parului stabilitatea de care are nevoie!

Impodobiri

Dupa ce ai terminat cu brio aranjarea parului, iesi putin din cotidian si fii originala cu ajutorul 
unor mici artificii, fie ca adaugi ceva accesorii adecvate stilului tau personal, impletituri, bucle 
sau orice altceva iti place si te completeaza! Nu trebuie sa iti fie teama sa experimentezi!

ACEASTA CALDUROASA PERIOADA NE OBLIGA SA GASIM CELE MAI RAPIDE SI 
EFICIENTE METODE DE ARANJARE A PARULUI, COADA DE CAL FIIND PRINTRE 

CELE MAI INDICATE SI PREFERATE.
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Aveda Shampure Nurturing 
Shampoo Bar poarta semnatura 
cunoscutului brand prin 
intermediul aromei, nu contine 
silicon si este prietenos cu 
natura; deseurile de fabricatie 
sunt donate fundatiei Clean 
the World.

De multe ori a fost dovedit faptul ca sapunurile 
destinate spalarii parului sunt mult mai eficiente si mai 
bune pentru par comparativ cu multe din traditionalele 
sampoane. Si multe din variantele existente astazi sunt 
si foarte prietenoase cu mediul inconjurator, tocmai de 

aceea, MERITA O SANSA din partea ta!

pentru par
SAPUNURI

SPLENDIDA

Utilizarea aceste forme de ingrijire zilnica a parului este o alternativa 
mult mai buna si mai sanatoasa, tot mai multe branduri de frumusete 
alegand sa schimbe ambalajele din plastic cu materiale biodegradabile. 
Ingredientele naturale folosite la fabricarea acestor sapunuri sunt 

sigure atat pentru mediul inconjurator, cat si pentru mediu!

Rescue My. Hair Hydrate 
Shampoo Bar are arome de 
bergamot si trandafir, care 
face parul si sa arate bine si 
sa miroase la fel de bine.

Afroani Solid 
Shampoo Bar nu 
contine sulfati 
si ajuta la lupta 
impotriva incretirii. 
Este un sapun 
foarte concentrat, 
echivalentul a trei 
recipiente de sampon 
lichid.

Centred Altered State Solid 
Shampoo Bar Fragrance-
Free este imbogatit cu apa 
de flori organice, ideal 
pentru intarirea in timp a 
parului, in timp ce linisteste 
pielea capului.

Australia Gentle Cleanse 
Shampoo de la Eleven este 
potrivit tuturor tipurilor de 
par; contine ulei de argan, ce 
protejeaza parul impotriva 
ruperii si impotriva deteriorarii 
modului in care este aranjat.

Foamie Aloe Vera 
Shampoo Bar este 
o formula speciala 
pentru orice isi doreste 
un scalp hidratat si 
sanatos, care hraneste 
foarte bine parul 
cu ajutorul mixului 
dintre aloe vera si 
uleiul de masline.

Lush Avocado Co-wash este 
imbogatit cu vitamina A, 
B, C, E, proteine, lecitina, 
toate dandu-i proprietati 
de balsam, ceea ce face ca 
buclele sa fie bine definite, 
sanatoase si sa straluceasca.

Odacite 522MArgan + 
Coconut Soap Free Shampoo 
Bar are ingrediente naturale 
de o calitate deosebita pentru 
ingrijirea pielii, lasandu-ti 
parul pur si cu o senzatie de 
prospetime.

Garnier Ultimate 
Blends Shampoo Bar 
iti ofera 4 amestecuri 
diferite, adecvate 
nevoilor tale, amestecul 
de nuca de cocos, 
dandu-i parului un 
impuls hidratant.

https://famost.ro


Intra pe WWW.FAMOST.RO pentru a fi la curent cu ultimele tendinte din moda si frumusete, 
evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

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

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

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

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

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


MIRABELA MIRON

Dinamica, cu o putere de munca si energie inepuizabile, MIRABELA MIRON reuseste 
sa fie la inaltimea tuturor asteptarilor, atat ca om de afaceri si partener, cat si ca mama 
si sotie. Viziunea ei, dorinta de a face lucruri bune si durabile pentru comunitate, a 

transformat-o intr-un punct de reper si model pentru orice femeie, indiferent de implicarea sa si 
domeniul de activitate. Presedinta a OFA UGIR care are acum 34 de filiale si peste 1200 de membri 
- femei antreprenoare, Mirabela Miron reuseste sa ofere sprijin, sa le reprezinte interesele si sa le 
promoveze la cel mai inalt nivel profesional, pentru ca asa cum ea insasi afirma, fiecare om are 
ocazia de a realiza mai mult decat o face in propriul sau mediu si toti impreuna putem da nastere 
unor lucruri si proiecte marete.

Pentru Mirabela Miron, familia si afacerile merg mana in mana, dar cea dintai are prioritate 
pentru ca ii ofera bucuria si energia de a continua tot ceea ce face si de a se depasi; isi iubeste copiii 
si sotul carora le acorda cat mai multa atentie si timp disponibil, iubeste micile ritualuri zilnice si 
toate bucuriile oferite de viata.

Va invitam in continuare sa o cunoasteti pe Mirabela Miron - antreprenor, sotie, mama, prin 
intermediul unui dialog interesant, din care veti afla multe lucruri utile, inedite, sa o cunoasteti pe 
ea ca om si de ce nu, sa devina exemplu/ mentor pentru oricine care isi doreste sa faca ceva bun 
pentru el si comunitate!

foto: IRINA MOCANU
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INTERVIURI

Bun gasit, miraBEla! nE Bucuram sa tE avEm in paginilE si pE 
copErta rEvistEi noastrE!
numElE tau EstE asociat cu afacErilE. noi vEdEm in tinE 
fEminitatE, rafinamEnt si o ExcElEnta capacitatE dE a facE 
BusinEss. cum si cand ai dEButat in afacEri?

Debutul meu a fost, din perspectiva mea, natural. Am terminat 
Geografia, am fost profesor, la mine acasa. Mergeam, in paralel, la 
master, faceam naveta saptamanal la Iasi si nu era chiar foarte usor. 
Iubesc copiii, dar nu prea aveam din ce trai.

In plus, de mica mi-au placut cifrele. Imi aduc aminte de o 
doamna contabil, de la mine de acasa, care m-a luat pe langa ea 
si m-a invatat cum sa fac balante, bilanturi, NIR-uri. Am ales sa 
renunt la a fi profesor, sa ma apuc de economie si sa pasesc pe 
drumul antreprenoriatului.

Primii bani i-am avut de la parinti si dintr-un credit de nevoi 
personale, cu ei am luat prima licenta Mentor in 2006 ... si de atunci 
tot cumparam licente. Am pornit afacerea dintr-un apartament cu 2 
camere in Iasi, eu si sotul meu, iar acum suntem peste 300 de colegi 
si colaboratori.
cum arata antrEprEnoriatul fEminin in romania? sE mai simt 
doamnElE discriminatE in acEst domEniu?

Antreprenoriatul in Romania, indiferent de gen, este provocator 
dar cu multe satisfactii. La inceput de drum, este un pic anevoios 
dar, dupa ce “prinzi aripi” Romania este o tara in care poti sa cresti 
foarte repede, comparativ cu statele din vestul Europei.

In ultimii ani, am observat ca antreprenoriatul feminin devine 
din ce in ce mai important, nu doar ca acoperire pe domenii de 
activitate, dar si ca stakeholder relevant pentru autoritatile publice, 
atunci cand este vorba despre dezbateri privind politicile publice, 
liniile de finantare disponibile, debirocratizarea relatiei dintre statul 
roman si mediul privat.

Iar in criza economica generata de criza sanitara, am vazut foarte 
multe femei antreprenor care au reusit, prin agilitate si inovare, sa 
isi reseteze afacerile, in asa fel incat nu doar sa faca fata crizei, ci 
chiar sa creasca, sa se dezvolte.
stim ca suntEti prEsEdintElE ofa ugir. cE nE poti spunE 
dEsprE acEasta organizatiE?

OFA, mai presus de orice, este o echipa de doamne antreprenor, 
care au aderat la un obiectiv comun: a fi parte a schimbarii si 
evolutiei Romaniei si ale antreprenoriatului feminin.

Organizatia femeilor antreprenor din UGIR - este o organizatie 
patronala, infiintata in baza legii 62/91 care are ca principal scop 
promovarea, sprijinirea si reprezentarea intereselor femeilor 
antreprenor din Romania, atat in raport cu autoritatile publice 
locale sau centrale, cu organizatii sindicale sau cu alte persoane 
fizice sau juridice, atat pe plan national cat si international. Este o 
organizatie patronala sub confederatia patronala UGIR, organizatie 
care are peste 350.000 de angajati, aproximativ 7% din numarul total 
de angajati din mediul privat din tara noastra.

Poate ca va intrebati de ce m-am implicat. Pentru ca eu imi 
doresc sa traiesc in Iasi, sa am o viata decenta la mine acasa, sa 
nu fiu nevoita sa caut in alta parte servicii medicale, educationale, 
etc, pentru mine si familia mea! Iar pentru asta, consider ca a 
venit timpul ca fiecare dintre noi sa se implice cu adevarat in viata 
comunitatilor in care traim si activam. In tara noastra, fiecare om 
are ocazia de a realiza mai mult decat o face in propriul sau mediu, 
prin propriile sale abilitati, cu energia sa si, daca mai facem si lucruri 
impreuna, avand incredere unii in altii, putem realiza lucruri si 
proiecte marete.
catE filialE avEti in romania?

Avem 34 de filiale, obiectivul nostru fiind de a acoperi tot teritoriul 
tarii, pana la sfarsitul anului.
catE fEmEi dE afacEri sunt inscrisE in organizatiE?

In momentul de fata, sunt inscrise peste 1.200 de doamne 
antreprenor in organizatie, in special, firme mici si mijlocii.
cE BEnEficii au doamnElE dE BusinEss carE fac partE din astfEl 
dE comunitati?

Pentru membri, OFA UGIR reprezinta, in primul rand, o sursa 
inepuizabila de expertiza si experienta in numeroase domenii: 
economie, fiscalitate, fonduri nerambursabile pentru proiectele 
de investitii si de cercetare - dezvoltare - inovare, turism, educatie, 
industrie, agricultura, constructii, IT&C, etc. 

In plus, OFA UGIR are capacitatea de a reprezenta interesele 
membrelor sale de fiecare data, cand au loc dezbateri publice despre 
subiecte importante pentru economia si societatea noastra.

Pentru membri, OFA UGIR reprezinta, in primul rand, o sursa inepuizabila de expertiza 
si experienta in numeroase domenii: economie, fiscalitate, fonduri nerambursabile 
pentru proiectele de investitii si de cercetare - dezvoltare - inovare, turism, educatie, 

industrie, agricultura, constructii, IT&C, ...
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cum iti imparti timpul dE lucru intrE afacErEa ta si rolul din 
acEasta organizatiE?

Este impropriu sa spun ca imi impart timpul, le fac in 
complementaritate, iar in ambele organizatii am noroc de cate o 
echipa care ma sprijina si ma ajuta, pe care ma bazez de fiecare data.

Pentru OFA eu am fost initiatoarea, insa tot ce inseamna 
organizatia astazi este rezultatul unei munci de echipa, echipa cu 
un suflet mare si dorinta de a lasa ceva in urma, de a creste calitatea 
vietii comunitatilor in care traim si in care ne desfasuram activitatea. 
cE planuri avEti pEntru ofa ugir? vor fi EvEnimEntE mari?

Tocmai ce-am incheiat cel de-al treilea eveniment regional din 
acest an, care a avut loc la Brasov, o conferinta la care i-am avut ca 
invitati pe ministrii Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, si 
ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, autoritatile locale si o 
multime de antreprenori de top. 

Urmatoarea conferinta regionala va avea loc la sfarsitul lunii 
septembrie, la Iasi, acolo unde dorim sa contribuim in mod direct 
la dezvoltarea pe termen mediu si lung a regiunii Nord-Est, in 
conditiile in care urmeaza ani foarte importanti pentru Moldova in 
general, si pentru Iasi, in particular. 

Este vital ca Romania sa fie pregatita, la toate nivelurile, sa 
absoarba toate cele peste 79 de miliarde de euro pe care le va avea 
la dispozitie in urmatorii 9 ani, atat prin Planul de Redresare si 
Rezilienta, cat si prin Programele Operationale. Este ultima sansa 
pe care tara noastra o are pentru a atenua clivajul ce exista intre 
noi si celelalte state membre ale Uniunii Europene, ultima sansa 
pentru a scadea pericolul saraciei, al precaritatii din comunitatile 
vulnerabile, ultima sansa pentru a creste accesul la servicii medicale 
si de educatie de calitate, cat mai aproape de locuinta beneficiarilor. 

Pe de alta parte, este ultima sansa pe care tara noastra o are sa isi 
puna la punct infrastructura rutiera si feroviara, pentru ca aceasta sa 
devina un atu pentru reconfigurarea economica pe termen mediu 
si lung a Romaniei si nu un punct vulnerabil, asa cum este acum.

Sunt convinsa ca OFA UGIR va fi un actor activ in toate dezbaterile 
publice relevante ce vor avea loc in Romania in urmatoarele luni. 

Este vital ca Romania sa fie pregatita, la 
toate nivelurile, sa absoarba toate cele peste 
79 de miliarde de euro pe care le va avea la 

dispozitie in urmatorii 9 ani, ...



96  FA M O S T . R O

INTERVIURI

rEvEnind la compania ta. cum a fost pandEmia? a afEctat 
dinamica afacErii?

Din fericire, noi am trecut relativ usor peste perioada pandemiei. 
Fiind  un business antreprenorial, cu o structura agila si o echipa 
puternica, ne-am adaptat foarte usor si am reusit sa depasim toate 
situatiile neprevazute.

Criza sanitara, cu toata partea negativa, ne-a adus timp: timp sa 
ne asezam, sa ne regandim strategia de dezvoltare, sa fim mai atenti 
la colegi, la colaboratori, la clienti, dar si la noi, ca oameni. Consider 
ca pandemia ne-a unit si mai mult echipa si ne-a adus in atentie noi 
posibilitati de dezvoltare pe care nu le luasem in calcul pana in acel 
moment. 
cum arata structura EchipEi talE? EstE un BusinEss dE familiE?

A inceput ca un business de familie care s-a dezvoltat intr-o 
familie extinsa. In echipa de management, suntem organizati pe 
orizontala si fiecare are libertatea de a lua propriile decizii, asa 
cum considera. Evident ca ascultam unii de altii, dar poate cel mai 
important lucru este ca fiecare dintre noi este diferit  din punct 
de vedere al temperamentului si expertizei, ceea ce face sa ne 
completam exceptional de bine.
carE sunt cElE mai mari provocari pE carE lE aducE un BusinEss? 
ai avut si momEntE in carE ai vrut sa rEnunti?

Provocari apar in fiecare zi, iar, cu cat cresti ca afacere, cu atat 
apar mai multe si neasteptate.  Dar toate aceste provocari te ajuta sa 
cresti, fiindca inveti foarte mult din ele si iti slefuiesc caracterul. Prin 
ele inveti cum sa te adaptezi, cum sa inovezi, cum sa te raportezi la 
oameni si la situatii. Din perspectiva mea, orice provocare te ajuta 
sa devii un om mai bun decat cel care ai fost ieri.
am ajuns la familiE. cum arata timpul tau liBEr pEtrEcut acasa?

Familia si casa sunt sfinte pentru mine. Acasa ma odihnesc, iar 
familia imi da energia sa o pot lua de la capat, ori de cate ori este 
nevoie. Timpul liber, acasa, il petrec cu fetele si cu sotul meu. Ne 
jucam, citim, gatim, mergem pe role impreuna, chiar daca ultima 
oara am avut o imbratisare tandra cu un gard. Dar incerc sa tin 
pasul cu fetele mele. Pentru ca lucrurile simple, iti aduc bucurii si-ti 
umplu sufletul de drag de viata.
cum tE imparti intrE viata dE familiE si cEa dE BusinEss?

Nu am o limita clara intre familie si business, ele sunt impreuna. 
In business sunt cu sotul meu, iar tot ce facem, facem amandoi.

Tot timpul am facut ceea ce mi-a placut si asa cum am vrut, si 
poate acesta este motivul pentru care niciodata nu mi se pare ca 
fac un efort atunci cand muncesc. Daca vreau sa fac un lucru, il fac 
cu determinare si curaj, luand in calcul si evaluand toate rezultatele 
posibile. Ce ma caracterizeaza este faptul ca fac lucrurile din inima 
si cu toata inima, si ca imi pun toata energia in ceea ce cred.
cE insEamna familia pEntru tinE?

Tot! Viata, echilibru, stabilitate, iubire. Scop!

Familia si casa sunt sfinte pentru mine. 
Acasa ma odihnesc, iar familia imi da 
energia sa o pot lua de la capat, ori de 

cate ori este nevoie. Timpul liber, acasa, il 
petrec cu fetele si cu sotul meu. 
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Tot timpul am facut ceea ce mi-a placut si asa cum am vrut, 
si poate acesta este motivul pentru care niciodata nu mi se 
pare ca fac un efort atunci cand muncesc. Daca vreau sa 

fac un lucru, il fac cu determinare si curaj, luand in calcul si 
evaluand toate rezultatele posibile.
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INTERVIURI

cum arata o zi din viata ta? ai timp si pEntru tinE?
De obicei imi incep ziua pe la 5 dimineata si mi-o inchei in jur de 

22.30 - 23.00. Prima ora din zi, de la 5.00 la 6.00, este numai a mea! 
Sunt o persoana foarte energica si rar obosesc in timpul zilei. Am 
timp si de business si de prieteni si de familie si de mine iar, daca 
am initiat OFA, este clar ca mai am si mult timp liber la dispozitie.
cE ritual dE frumustE ai?

Principalul meu ritual este somnul, de la care nu ma abat. Cel 
tarziu la 23.00 sunt in pat.
Esti o fEmEiE intErEsata dE tEndintElE din moda? cum ai 
dEscriE stilul tau vEstimEntar?

Sunt la curent cu tendintele din moda, insa prefer intotdeauna sa 
port haine si accesorii care sa se “asorteze” cu personalitatea mea. 
Prefer stilul clasic business.
cE nu iti lipsEstE din posEta?

Agenda OFA UGIR si cartea de identitate.
chiar asa: gEnti sau pantofi? cE cumpEri fara  limitE?

Ambele, pentru ca le consider esentiale pentru starea de bine a 
femeii.
cum rEcunosti o fEmEiE stilata?

Prin atitudine si energia pe care o emana, prin faptul ca emana 
eleganta si stil indiferent ca poarta o tinuta de gala sau o pereche de 
jeansi cu o camasa. Imi place foarte mult o vorba a lui Coco Chanel: 
“Nu este vorba despre aparenta, ci despre esenta. Nu este vorba despre 
bani, ci despre educatie. Nu este vorba despre haine, ci despre clasa”. 
Cred ca a sintetizat foarte bine si nu are sens sa mai spun un cuvant 
in plus!
cum arata vacanta idEala pEntru tinE?

Soare, liniste, cafea, o carte buna, sotul si fetele mele, langa mine.
carE EstE motto-ul tau?

“Singurele limite pe care le ai sunt limitele in care crezi”. Si mai am 
eu o vorba: “Orice facem, sa facem cu dragoste si iubire, atat fata de 
lucrul in sine cat mai ales fata de oameni.”
cE mEsaj ai pEntru cititoarElE famost?

Sa aleaga sa-si traiasca viata, dupa cum le spune inima, cu bucurie 
si drag de oameni. Viata e un dar prea pretios pentru a fi irosit pe 
lucruri marunte si meschine.
iti multumim, Echipa famost.

Mesaj pentru cititoarele Famost: Sa aleaga sa-si traiasca viata, dupa cum le spune inima, 
cu bucurie si drag de oameni. Viata e un dar prea pretios pentru a fi irosit pe lucruri 

marunte si meschine.
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OZANA BARABANCEA
este una din cele mai apreciate profesoare de canto si soliste de jazz din Romania. 
Este membra a juriului show-urilor de televiziune “Splash! Vedete la apa” si 
“Te cunosc de undeva!” - Antena 1. 

Desi initial a fost cantareata de opera, Ozana Barabancea este cunoscuta si 
pentru show-urile de jazz sustinute. Ea a facut parte din distributia musicalului 
“Chicago” si a jucat in diverse seriale.

o  c a r i e r a  d e  2 1  d e  a n i ! 

OZANA BARABANCEA
Interviu

Personalitati de TOP cu DANIELA SALA 
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Buna ziua si bun venit in paginile revistei Famost! La ce 
varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? A fost greu 
sa te faci remarcata?

Am inceput sa activez in domeniul muzical de la patru 
ani, cand cantam si dirijam corul gradinitei. 

Am observat ca eram o fetita destul de comoda, dar 
muzica si scena mi se pareau domenii foarte usoare 
si placute. Mereu aveam ceva de spus pe scena, de 
transmis, ceea ce ma decupa din multime. Mereu am 
avut un magnetism pe care il activam de cand ieseam 
din casa.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale? 

Nu m-a interesat niciodata ideea de cariera. Am vrut sa 
am o meserie inaintea oricarui vedetism. Sunt modesta. 
Sunt un om smerit, tocmai pentru ca-mi permit.
Ai avut un idol? 

Am evitat mereu sa am idoli. 
Am intalnit persoane care m-au  
impresionat mai mult prin puterea 
lor de munca, prin determinare si 
prin perseverenta, nu neaparat prin 
talent. 
Care a fost cel mai fericit moment 
din cariera ta? Povesteste-ne cateva 
amanunte! 

Cel mai fericit moment a fost 
intr-o seara, cand, la Iasi, am avut 
sansa sa o dirijez pe fiica mea, Gloria 
Barabancea, alaturi de o orchestra 
de coarde. Mi-am vazut un vis implinit. Dupa atatia ani 
de munca si studiu, am facut muzica impreuna, eu ca 
dirijor si ea ca pianista concertista la doar 16 ani. 
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

Nu am avut niciodata momente triste in meseria mea. 
Evit cuvantul “cariera” dupa cum observati, pentru ca 
sustin ideea de profesionalism, nu de vedetism.
Ai facut parte din juriul competitiei :Splash! Vedete la apa” - 
Antena 1. Ce amintiri ai din acea perioada? 

Da, am fost jurat al emisiunii “Splash! Vedete la 
Apa” si mi-a placut mult rolul meu de “zana buna”. 
Mi-a placut perioada aceea pentru ca am descoperit 
manastirile din Moldova, unele chiar ascunse, uitate de 
lume si m-am apropiat mai mult de credinta ortodoxa 
si de istoria neamului romanesc. Filmarile aveau loc 
noaptea la Bacau, iar ziua cand ma trezeam, mergeam 
sa vizitez manastiri.
Dintre opera si jazz care gen muzical este preferatul tau si 
de ce? 

Dintre Opera si jazz? E greu sa aleg. Fiecare muzica e 
grea, frumoasa, cu particularitati diferite. Aleg emotia, 
nu genul muzical. Emotia artei trebuie simtita, savurata 
si impartasita cu cei din jurul nostru. Noi, artistii, putem 
schimba lumea, o putem face mai buna, pornind de la 
spirit.
Esti jurata competitiei “Te cunosc de undeva!” - Antena 
1. Cum te simti in aceasta ipostaza? E greu sa jurizezi 

celebritati?
Da, sunt jurata la aceasta emisiune 

de mult timp si sunt omul potrivit la 
locul potrivit. Eu nu jurizez celebritati. 
Eu jurizez prestatiile unor concurenti. 
Ma raportez la momentul in sine si 
la o referinta. Poate sa fie si Papa de 
la Roma concurent. Pentru mine e 
concurent in acel moment. Acest 
show de televiziune m-a ambitionat 
mult in pregatirea mea ca si muzician 
profesionist. Sunt singurul jurat din 
Romania cu trei mastere in muzica. 

Pe 5 iulie ac, am sustinut disertatia in Stilistica Dirijorala, 
studiu Orchestra la Universitatea Nationala de Muzica 
Bucuresti cu tema “Femei Dirijor. Analiza dirijorala a 
unor lucrari romantice reprezentative”.
Care a fost cel mai frumos moment de la “Te cunosc de 
undeva!”? 

Cel mai frumos moment la “Te cunosc de undeva!”? 
Au fost prea multe. E imposibil sa enunt doar un singur 
moment. 

CEL MAI FERICIT MOMENT A FOST INTR-O SEARA,
cand, la Iasi, am avut sansa SA O DIRIJEZ PE FIICA MEA, 
GLORIA BARABANCEA, alaturi de o orchestra de coarde. 

MI-AM VAZUT UN VIS IMPLINIT. 

Fiecare muzica e grea, 
frumoasa, cu particularitati 

diferite. ALEG EMOTIA, 
NU GENUL MUZICAL. 

EMOTIA ARTEI TREBUIE 
SIMTITA, savurata si 

impartasita cu cei din jurul 
nostru. 
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INTERVIURI

Te-ai gandit vreodata sa renunti la aceasta cariera? 

Nu renunt la meserie niciodata. 
Ce inseamna aceasta cariera pentru Ozana Barabancea? 

Repet, nu ma consider o carierista. Dar ma consider o 
profesionista si asta imi umple sufletul de fericire. 
A fost greu sa te mentii in topul preferintelor? 

Succesul este efemer. Secretul longevitatii intr-o 
meserie de artist este munca bazata pe pasiune. Si mai 
conteaza si un psihic bun. 
Ce sfaturi le dai persoanelor care vor sa isi aleaga aceasta 
meserie? 

Eu nu dau sfaturi. Eu sunt un exemplu voit de persoana 
care a stiut ce a vrut din prima clipa. De mica stiam ca 
voi face muzica. Si am reusit mai mult decat atat. Am 
facut teatru, film, televiziune, am scris, am cercetat, am 
impartit cu generozitate din stiinta mea, am schimbat 
destine, am dat incredere oamenilor de langa mine si 
asta voi face mereu. 
Consideri ca stilul vestimentar si hainele purtate sunt 
definitorii pentru o persoana publica? 

Nu-mi place intrebarea asta. Ma imbrac elegant si 
decent, dar consider ca nu haina il face pe om. Degeaba 
imbraci o haina frumoasa daca nu stii sa o porti. 
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ai fi facut? 

Intrebarea nu isi are rostul. Eu sunt MUZICA.
Ai facut parte din distributia musicalului “Chicago”. Ce 
amintiri ai de atunci? 

Da, am facut parte din distributia musicalului 
Chicago dupa doi ani de “intretinere vocala” a actorilor. 
S-a intamplat intr-o zi de 7 octombrie, cand a trebuit 
sa salvez primul spectacol al celei de-a treia stagiune. 
Una dintre actrite lipsea. Biletele erau vandute, riscam 
sa anulam daca nu intram. A fost un imens succes. 
Mi-am castigat dreptul de a juca acest rol in intreaga 
stagiune. Am fost extraordinar de fericita. Ma simteam 
omul potrivit in rolul potrivit.

EU NU DAU SFATURI. Eu sunt un exemplu voit de persoana care a stiut ce a 
vrut din prima clipa. DE MICA STIAM CA VOI FACE MUZICA. SI AM REUSIT 

MAI MULT DECAT ATAT.
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Esti profesoara de canto. Ce persoane celebre ai instruit? 
Ca profesoara de canto am instruit persoane care au 

avut nevoie de mine. Celebre sau nu, pentru mine e 
acelasi lucru.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Am locuit in alta tara. Dar nu mai dau doi bani pe 
strainatate. Romania e cea mai speciala tara.
 Ai activat vreodata in alt domeniu?

Am activat doar in domeniul artei. Atat.
Ce te face fericita cu adevarat?

Credinta ma face fericita cu adevarat.
Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai schimba? 

Nu as schimba nimic.
Cum este relatia ta cu familia ta? 

Relatia mea cu familia este foarte buna, pentru ca 
facem muzica impreuna, calatorim mult impreuna, 
avem aceleasi principii, discutam mult, radem mult, 

avem grija unii de altii. Iubirea se invata si se intretine 
doar petrecand timp impreuna. 
Cine este Ozana Barabancea, persoana din spatele 
camerelor de filmat? 

Sunt aceeasi si in fata camerelor si in spatele lor: 
selectiva, diplomata, sensibila dar ferma. 
Care este cea mai mare teama a ta?

Cum sa-mi fie teama cand eu il am pe Hristos in 
suflet? El are grija de mine mereu.
Ai vreun regret? 

“Je ne regrette rien”.
Esti o femeie implinita?

Da. Sunt o femeie implinita!!!

RELATIA MEA CU FAMILIA ESTE FOARTE BUNA, pentru ca facem 
muzica impreuna, calatorim mult impreuna, avem aceleasi principii, 

discutam mult, radem mult, avem grija unii de altii. IUBIREA SE INVATA SI 
SE INTRETINE doar petrecand timp impreuna. 

Sunt aceeasi si in fata camerelor si in spatele lor: 
SELECTIVA, DIPLOMATA, SENSIBILA dar ferma.
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INTERVIURI

CRISTINA BELCIU

O pasiune devenita
REALITATE pentru

Buna, Cristina si bine ai revenit in paginile revistei Famost! Spune-
ne pentru inceput, ce ai mai facut, care au mai fost preocuparile tale 
in ultima perioada ?

Buna tuturor! Multumesc pentru sansa de a impartasi cu voi, din 
nou, parti din munca mea. Am continuat sa creez continut, caci 
la pasiuni nu se renunta niciodata, se slefuiesc si se transforma in 
acele joburi pe care le tratezi cu zambetul pe buze. Tot cu bucurie 
am adaugat la ceea ce fac un proiect cinematografic, iar debutul 
meu in lumea filmului mi-a asigurat o experienta de neuitat la 
un eveniment cu personalitati importante din domeniu, venite 
din toate colturile lumii in sudul Italiei.
Ai participat in acest an alaturi de cristina ghEorghE si madalina 
ghEnEa la ischia gloBal film & music fEstival in frumoasa 
insula Ischia, considerat unul dintre cele mai populare evenimente 
cinematografice de vara. Cu ce ocazie acolo?

Am fost invitata in calitate de actrita de catre Pascal Vicedomini, 
fondatorul acestui festival. A fost un moment extrem de bun 
pentru mine sa intru in contact cu multe personalitati importante, 

caci urmeaza sa iau parte la un proiect cinematografic toamna 
aceasta, intr-un rol caruia abia astept sa ii dau viata. Uitandu-ma 
in spate la zilele petrecute pe insula, parca nu imi vine sa cred cu 
cine am cinat, povestit si urmarit premierele cinematografice. A 
fost o onoare sa ma pot bucura de acest eveniment alaturi de elita 
filmului international.
Ce ne poti spune despre festival?

Ischia Global Film&Music Fest are loc pe Insula Ischia, la 
cativa kilometri de Napoli si Capri, Italia, inca din 2003. Este cel 
mai popular eveniment de film de vara din lume, organizat de 
catre fondatorul si producatorul Pascal Vicedomini, cu proiectii 
italiene si internationale, la care participa liderii si artistii de 
top in divertisment. Se remarca prin o frumoasa saptamana 
de premiere majore de film, interviuri, conferinte si ceremonii 
de premiere la care participa numerosi directori din industrie, 
cineasti si jurnalisti internationali cu care am avut onoarea sa 
interactionez si chiar sa ma imprietenesc pe parcursul sederii 
mele pe insula.

LA PASIUNI NU SE RENUNTA NICIODATA, 
SE SLEFUIESC SI SE TRANSFORMA IN 

ACELE JOBURI PE CARE LE TRATEZI CU 
ZAMBETUL PE BUZE.
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Cum ai reusit sa faci parte din frumosul proiect cinematografic?
Prietena mea, Cristina Gheorghe, trecuse castingul pentru 

rolul sau in filmul “Long Island Club” si, vorbind cu Mark 
Azzeko, unul dintre regizorii filmului, ceilalti fiind Tiberiu 
Harsan si Tobi Ibitoe, a realizat ca un rol mi s-ar potrivi mie, 
astfel ca am ajuns in punctul in care tuturor ni s-a parut o 
idee excelenta si ne-am strans mana. Plecarea la Ischia a fost o 
buna oportunitate sa impartasim celor de acolo mici informatii 
despre proiectul nostru si sa le dam de stire cu privire la ceea 
ce urmeaza. Suntem cu totii foarte incantati si ma astept sa fie 
pe placul nostru, caci daca noi vom fi multumiti, cu siguranta 
va fi atragator si pentru public, ma bazez tare mult pe legea 
atractiei si de aceea cred ca modul in care privim noi proiectul 
va coincide cu reactiile din exterior.
Care este subiectul filmului? Cui se adreseaza? Povesteste-ne 
despre el!

Pelicula spune povestea savuroasa a unei dansatoare de 
striptease si a unei actrite care, cu timpul, devine o hoata de 
bijuterii de prima clasa. Aceasta din urma il intalneste, la un 
moment dat, pe barbatul vietii sale si decide sa dea o ultima 
spargere. Desigur, acesta nu stia ca, de fapt, banii ei nu sunt 
obtinuti pe cai cinstite, iar lucrurile se complica. 
Cand va aparea filmul si unde poate fi vizionat?

Noi vom incepe filmarile toamna aceasta, urmand ca filmul 
sa fie gata undeva in primavara anului urmator. Astept cu 
sufletul la gura sa vedem cum va reactiona publicul la munca 
pe care noi o vom depune in cadrul acestui proiect.

Care este rolul personajului tau din film?
Rolul meu se va numi Natalia, ea este iubita unui mafiot 

italian si cea care stie cam tot ce misca, nu va pot spune mai 
multe, va las sa descoperiti cand filmul va fi gata.
Dupa acest film, te-a cucerit actoria sau preferi tot blogging-ul?

Ceea ce putina lume stie este faptul ca eu am inceput cu 
actoria. In primul an de liceu, inainte de a-mi petrece timpul 
in mediul online, am facut parte dintr-o trupa de teatru, am 
abandonat la un moment dat aceasta zona, insa am simtit ca 
am lasat deoparte o bucata din ceea ce ma face fericita, asa ca 
acum 2 ani am inceput un master in film, pe care tocmai l-am 
finalizat. Am spus mereu ca cinematografia, ca experienta a 
privitorului, a avut un rol urias in formarea mea, caci m-a facut 
sa realizez cine vreau sa fiu si in ce maniera, mai exact: cum sa 
ma afisez in societate, cum sa ma port, cum sa privesc, cum 
sa ascult, cum sa vorbesc, cand sa o fac, cum sa ma imbrac, 
cum sa analizez situatiile in care sunt pusa in viata reala. Nu voi 
renunta niciodata la film sau la blogging, iata, neglijasem un 
timp una dintre placerile mele, dar a fost mereu in inima mea 
pana cand am hotarat sa ii permit sa se si exteriorizeze.

Nick Vallelonga, producatorul și co-scriitorul 

filmului Green Book, premiat cu Oscar.

MA BAZEZ TARE MULT PE LEGEA ATRACTIEI 
SI DE ACEEA CRED CA MODUL IN CARE 

PRIVIM NOI PROIECTUL VA COINCIDE CU 
REACTIILE DIN EXTERIOR.
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INTERVIURI

CINEMATOGRAFIA, CA EXPERIENTA A PRIVITORULUI, A AVUT 
UN ROL URIAS IN FORMAREA MEA, CACI M-A FACUT SA 

REALIZEZ CINE VREAU SA FIU SI IN CE MANIERA, MAI EXACT: 
CUM SA MA AFISEZ IN SOCIETATE, CUM SA MA PORT, CUM 

SA PRIVESC, CUM SA ASCULT, CUM SA VORBESC, CAND SA O 
FAC, CUM SA MA IMBRAC, CUM SA ANALIZEZ SITUATIILE IN 

CARE SUNT PUSA IN VIATA REALA.
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Ce planuri de viitor are Cristina Belciu?
Cristina si-a propus sa spuna DA lucrurilor care o fac fericita 

pe deplin. Asadar, voi continua sa exploatez cele 3 domenii 
dragi mie, cinematografia, bloggingul sau crearea de continut 
si modelingul, urmand sa ma bucur de fiecare clipa pe care 
acestea mi-o ofera. Sunt recunoscatoare pentru oportunitatile 
pe care Dumnezeu mi le-a trimis si cred ca nu ar fi facut-o daca 
nu ar fi fost potrivite mie. Merg pe drumul acesta si muncesc, 
muncesc, muncesc, iar in pauzele dintre, zambesc. Cred ca 

asta este reteta pentru a-ti face treaba cu drag, indiferent de 
domeniu. Si cumva aceasta “schema de lucru” promite un 
parcurs lung si frumos, caci iti dai sansa sa privesti ce ai reusit 
sa faci si, cu modestie si recunostinta, sa te si aplauzi.
Iti multumim pentru frumoasele noutati si iti dorim mult succes in 
continuare si cat mai multe astfel de experinte!

Va multumesc pentru sansa si va doresc sa ne surprindeti in 
continuare cu minunatele voastre articole!

CRISTINA SI-A 
PROPUS SA SPUNA 

DA LUCRURILOR 
CARE O FAC FERICITA 
PE DEPLIN. ASADAR, 

VOI CONTINUA SA 
EXPLOATEZ CELE 3 

DOMENII DRAGI MIE, 
CINEMATOGRAFIA, 

BLOGGINGUL 
SAU CREAREA 

DE CONTINUT SI 
MODELINGUL.
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COLTUL DE CARTE

Scrisoarea din umbra de tei
fosnea rasaritul adormit pe alei,
peste cafeaua cu gust de artar
rasnita prin pieptu-ti otravit cu amar.

radeai, asezandu-ti dimineata pe ochi
si mana-ti de lut tremura, prinzand plopi,
colibe faceai din farame de paini
sa-ngropi inserarea ca pe-o satra de caini.

sub talpile-ti reci, musuroi de furnici
carau inocenta-ti pe sub frunze, c-un bici,
si tremur de vant se-aseza, lin, in par,
sa-ti simta lumina cuprinzandu-l cu dor.

de tine uitai, doar, la mine gandeai,
spuneai ca eternul, e doar umbra din Rai,
facusesi un pled de prin ierburi tarzii
si-n sufletul lor adunai stele mii.

aduceri aminte de prin ganduri de flori
carau, lin, cocorii adapand doru-n nori,
dar, tu nu vedeai, si, turnai iar cafea
din umbra de zat doar pamantul sorbea.

si, tot ma-nveleai, luand pamantul de par
la fel ca atunci cand, plecat-ai in zbor,
demult, nu mai sorb amintiri de cafea
mi-ar fi mult prea greu fara tine, ceva,
doar vantul mi-aduce aroma in zbor
de tine, de ochi-ti, de nopti care dor!

Doina Bezea
Amintiri de cafea
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O chestiune
de VIATA si de MOARTE

Ce mai citim cu ANTONE IOANA ALEXANDRA

Irvin D. Yalom & Marilyn Yalom

Doliul este pretul pe care il platim pentru curajul de a-i iubi pe ceilalti.

Irvin D. Yalom este psihanalist, psihiatru si scriitor a numeroase 
carti recunoscute si apreciate international atat de publicul 
de specialitate, acestea fiind romane de referinta in domeniul 
psihoterapiei, extrem de utile viitorilor psihoterapeuti, cat si de 
cititorii indragostiti de fictiune, Plansul lui Nietzsche si Minciuni 
pe canapea fiind cele mai cunoscute si indragite  romane ale sale. 

Sotia sa, Marilyn Yalom, a fost profesor de limba si literatura 
franceza si autoarea mai multor carti, printre care se numara  
A History of the Wife, Birth of The chess Queen si Innocent 
Witnesses: Childhood Memories of World War II. 

Cartea de fata, A MATTER OF DEATH AND LIFE, aparuta 
la Editura Vellant in traducerea Petronelei Rotar si a lui Vifor 
Rotar, este, cu siguranta, cea mai sensibila si cea mai curajoasa 
carte pe care emeritul psihiatru Irvin Yalom a scris-o in intreaga 
lui viata, o impresionanta poveste despre dragoste, pierdere, 
moarte si viata dupa moartea unei persoane extrem de dragi. O 
lectura curajoasa si nonconformista, exact asa cum era si sotia lui 
Yalom care, in anul 2019, la varsta de 87 de ani, a fost diagnosticata 
cu mielom multiplu, un cancer al sangelui. Incurajat de Marilyn 
sa renunte la cartea la care lucra in momentul respectiv pentru 
a incepe o alta impreuna cu ea, Yalom accepta propunerea 
sotiei sale. Astfel, cei doi batrani prinsi in dansul final al vietii - 
ea luptandu-se cu o boala incurabila, el avand grave probleme 
cardiace -, pornesc umar la umar, asa cum au fost toata viata, 
timp de saizeci si cinci de ani de casnicie, spre calatoria finala care 
duce spre singurul deznodamant posibil - acela ca moartea este 
singura certitudine intr-o viata plina de imprevizibil.

“Scriind aceasta carte, suntem la o varsta la care cei mai multi 
dintre cei de-o seama cu noi au murit. Traim acum in fiecare 
zi stiind ca timpul nostru impreuna este limitat si extrem de 
pretios. Scriem pentru a da un sens existentei noastre, chiar 

daca ne azvarle in cele mai intunecate zone ale declinului fizic 
si-n bratele mortii. Aceasta carte este menita, inainte de orice, 

sa ne ajute sa navigam pe apele sfarsitului vietii.”
Desi scurta, cartea are o profunzime aparte si este una dintre 

cele mai elocvente exemple de marturisire si autodezvaluire 
a unor oameni ajunsi extrem de aproape de pragul mortii. Cu 
inteligenta, empatie si curaj, Marilyn face o incursiune in timp, 
confesandu-se cititorilor de pretutindeni cu privire la viata ei 
alaturi de celebrul psihiatru, momentele de cumpana, bucurie, 
neliniste si satisfactie pe care cei doi le-au parcurs de-a lungul 
anilor, satisfactia de a fi trait o viata incununata de nenumarate 
realizari personale si academice, bucuria de a fi trait cu profunzime 
si asumare fiecare clipa, avand prea putine regrete si dand dovada 
de o extraordinara calmitate si liniste in fata iminentei morti, caci 
ambii au luat de la viata si au dat mai departe tot ce era mai bun, 
au trait conform unor principii bine inradacinate si sanatoase, 
toate aceste detalii semnificative evidentiind corelatia care exista 
intre anxietatea legata de moarte si sentimentul vietii netraite. 
Cu cat traim mai mult in regrete si pareri de rau, cu atat mai 
profunda va fi frica fata de moarte. Insa cei doi, Irvin si Marilyn, 
nu se tem de propriul sfarsit, ci de durerea pe care moartea lor o 
va lasa celor dragi ramasi in viata. Iar in acest caz, cea care pleaca 
este chiar centrul existentei mult indragitului autor. 
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COLTUL DE CARTE

In ciuda subiectelor atinse mai sus, cartea este mai mult 
decat lasa sa se inteleaga din titlu. Este o curajoasa radiografie a 
umanitatii, o oda inchinata vietii si un indemn la constientizarea 
faptului ca noi toti suntem fiinte efemere, situate intre doua batai 
rapide de inima, si singura modalitate prin care putem depasi 
aceasta teama de sfarsit este aceea de a trai pe deplin si la timpul 
potrivit absolut orice experienta, fara regrete. 

In partea ei de carte, Marilyn dezvaluie cititorilor cat de dificil 
a fost pentru ea sa se supuna tratamentelor chimioterapeutice, 
care, dup cum afirma, iti pot prelungi viata numai daca nu te 
omoara mai intai, efectele secundare ale tratamentelor fiind 
extrem de brutale, aproape insuportabile. Durerile pe care trebuia 
sa le suporte, dezumanizarea instalata treptat si sigur, pierderea 
si deformarea realitatii, toate acestea au dat nastere unei dorinte 
care, privind retrospectiv, este justificabila pentru cel aflat pe 
patul de moarte. Marilyn, ingenunchiata de povara de a-si 
prelungi viata devenita agonizanta, hotaraste sa apeleze la ceea 
ce, in termeni medicali, se numeste sinucidere asistata medical, 
luand astfel putere de decizie si fiind complet impacata si fericita 
pentru aceasta optiune prin care poate pune capat durerii alegand 
sa paraseasca scena in singurul mod demn cu putinta, date fiind 
circumstantele. 

Contrar asteptarilor, refuzul si negarea in prima instanta a lui 
Yalom, care prin prisma domeniului sau de activitate, a reusit sa 
aline suferintele multor pacienti care se confruntau cu moartea 
celor dragi, si care ar fi trebuit sa primeasca cu o mai mare 
empatie decizia sotiei sale si mai ales sa o inteleaga, demonstreaza 
ca si psihoterapeutii sunt, mai presus de orice, oameni. Oameni 
macinati de indoieli si temeri, care oricat de curajosi si ancorati in 
realitate am fi, in fata mortii iminente frica ne loveste cu aceeasi 
intensitate pe toti. Cartile sale sunt extrem de graitoare in acest 
sens, iar dezvaluirea pe care o face publicului in acest roman - si 
anume ca la inceput nu a inteles si nu a vrut sa accepte decizia 
sotiei, dorind sa o tina in viata, langa el, cat de mult s-ar fi putut, 
cu pretul suferintei acesteia -, arata, inca o data, sinceritatea, 
asumarea si implicarea de care psihoterapeutul Yalom a dat 
dovada toata lunga sa viata, continuand sa fie un adevarat 
exemplu de onestitate, modestie, curaj si asumare pentru noi toti, 
chiar si la venerabila  varsta de 90 de ani.

“Cand ma gandesc la viata fara Marilyn, durerea si anxietatea 
izbucnesc. Mintea mea actioneaza primitiv: e ca si cum gandul 
la viitorul meu fara Marilyn ar fi o tradare ... un act de tradare 
care i-ar putea grabi moartea. Tradator este termenul corect; 

cand imi fac planuri de viata dupa moarte lui Marilyn, pare sa 
fie o tradare.”

Pe masura ce capitolele alterneaza intre perspectiva ei si 
perspectiva lui, cititorul are privilegiul de a fi martorul uneia 
dintre cele mai frumoase povesti de dragoste din cate s-au intalnit 
pana acum. O relatie de dragoste bazata pe respect si loialitate, 
care mai apoi s-a transformat, nu fara intampinarea unor 
greutati, intr-o frumoasa si trainica casnicie de saizeci si cinci de 
ani. Familia Yalom este cel mai convingator exemplu ca sufletele 
pereche exista, ca atunci cand iubirea este sincera, dezinteresata 
si mai ales asumata de ambele parti, doi oameni pot gestiona cu 
brio aproape orice impediment le-ar scoate viata in cale. Iar din 
acest punct de vedere, Irvin si Marilyn au fost foarte norocosi. 
Desi au intampinat suficiente perioade dificile, cei doi au avut 
privilegiul de a trai departe de boli si alte cazuri extreme, avand 
astfel posibilitatea de a se dezvolta fiecare in parte, personal, dar 
si ca un intreg, avand o familie numeroasa, iubitoare si apropiata, 
alcatuita din patru copiii si mai multi nepoti si stranepoti. Iata, 
asadar, cum romanul de fata poate fi considerat si unul despre 
dragoste, nu doar despre pierdere si suferinta. 

“Nu-i placere mai mare pentru mine decat sa o tin de mana 
pe Marilyn. Nu ma pot satura de ea. A fost asa inca din liceu. 

Ceilalti glumeau pe seama noastra ca ne tineam mereu de mana 
la pranz in cantina Liceului Roosevelt - si inca ne tinem dupa 

saptezeci de ani.”

ESTE O CURAJOASA RADIOGRAFIE A UMANITATII, O ODA 
INCHINATA VIETII SI UN INDEMN LA CONSTIENTIZAREA FAPTULUI 

CA NOI TOTI SUNTEM FIINTE EFEMERE, SITUATE INTRE DOUA 
BATAI RAPIDE DE INIMA, ...
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Sinuciderea asistata medical este un subiect tabu, greu de 
inteles si dificil de acceptat, care starneste numeroase controverse 
si reflectii in ceea ce priveste caracterul acesteia. Intrebarea care 
se pune tot mai des este  in ce masura aceasta  forma de eutanasie 
ar trebui legalizata in cat mai multe state (in prezent, aceasta 
practica se foloseste doar in Elvetia, Belgia, Olanda si o parte a 
S.U.A) si daca aceasta confera caracterul unei morti demne, ca 
in cazul sotiei lui Yalom, care a dat dovada de discernamant si a 
hotarat ca aceasta metoda este cea mai potrivita pentru situatia 
ei, ori se poate transforma cu usurinta in  obiectul unor abuzuri 
in masa, fiind considerata o crima in momentul in care medicii 
nu vor tine seama de dorintele pacientilor, acestia riscand sa isi 
piarda viata, desi nu se afla intr-o faza terminala.

Scena sinuciderii asistate este, cu siguranta, cel mai emotionant 
episod descris in carte, de o tristete covarsitoare, insa, in mod 
ciudat, confera si o oarecare speranta si alinare ca, poate, intr-
un viitor apropiat, cei suferinzi, cu boli terminale, pot beneficia, 
in conditii legale, dar mai ales juste, in care sa nu apara factorul 
abuzator, de aceasta optiune care le-ar facilita trecerea in nefiinta. 

Ultimele capitole ale cartii, scrise din perspectiva psihiatrului, 
acum mai singur ca niciodata, caci aproape toti cei pe care ii 
cunostea au murit, dezvaluie cititorului suferinta, vulnerabilitatea 
si sentimentul de neputinta cu care se confrunta un om caruia 
moartea i-a luat tot ce avea mai drag pe lume: sotia, prietenii, 
intreaga lui existenta. Doar amintirile au puterea de a dainui de-a 
lungul vremii, atat timp cat mai exista cineva care sa le invoce. 
Si cartile sale, pe care le reciteste pentru prima oara, in ideea de 

a apela la propria sa terapie transpusa in carti pentru alti cititori. 
Propriile sale romane si pacientii sai, la care nu doreste sa renunte 
atat timp cat este in viata, reprezinta motivatia doctorului Yalom 
de a merge mai departe intr-o lume care, in prezent, este mult 
mai saraca pentru el. 
“A trai in inimile pe care le lasam in urma nu inseamna a muri.”

“Peste o generatie, poate doua, in cel mai bun caz, nimeni 
nu-mi va mai citi cartile si nu se va mai gandi la mine. Cu 
siguranta nimeni nu va avea amintiri despre mine ca fiinta 

materiala. Sa nu intelegi acest lucru, sa nu accepti evanescenta 
existentei inseamna sa traiesti in amagire de sine.”

O CHESTIUNE DE VIATA SI DE MOARTE este o lectura 
esentiala pentru toti cei care au apreciat macar si o singura carte 
a celebrului psihoterapeut Irvin D. Yalom, dar si pentru cei care 
doresc sa parcurga o dubla autobiografie, o carte curajoasa, 
dedicata pasionatilor de povesti de viata reale, povesti care, 
transpuse cu sinceritate, asumare si inteligenta in cuvinte, dau 
nastere unor capodopere literare nemuritoare ce se vor gasi 
mereu la dispozitia celor care vor avea nevoie de o asemenea 
calatorie.

SINUCIDEREA ASISTATA MEDICAL ESTE UN SUBIECT 
TABU, GREU DE INTELES SI DIFICIL DE ACCEPTAT, CARE 
STARNESTE NUMEROASE CONTROVERSE SI REFLECTII 

IN CEEA CE PRIVESTE CARACTERUL ACESTEIA. 
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VACANTA IN ...
STRAINATATE

Plecarea in vacanta pe timp de pandemie nu este o misiune 
imposibila, chiar daca multe restrictii de calatorie sunt inca 
in vigoare si numeroase zboruri sunt inca anulate.

text : MARTA IOZEFINA BENCZE
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Trebuie sa verificati neaparat care 
sunt regulile cerute de autoritatile 
romane la intoarcerea din vacanta, 
pentru a elimina surpriza neplacuta 
de a sta in carantina. Cel mai simplu 
este sa urmariti constant listele tarilor 
cu risc epidemiologic, actualizate 
pe site-ul Institutului National de 
Sanatate Publica.

Pentru a afla conditiile necesare 
unei calatorii in strainatate, dar si 
restrictiile impuse de fiecare tara in 
parte, este important sa va informati 
doar din surse oficiale, precum oficiile 
de turism si ambasadele tarilor de 
destinatie, site-ul Re-open EU, site-
urile companiilor aeriene si site-ul 
MAE.

Asigurarea de calatorie, mai 
mult ca oricand, este esentiala. 
Recomandarea specialistilor este sa 
nu se plece in calatorie fara asigurare 
cu clauza COVID si storno. Clauza 
COVID acopera costurile unei 
eventuale imbolnaviri la destinatie, 
iar daca ai si storno, iti poti recupera 
banii platiti pe o calatorie in cazul in 
care ai fost depistat pozitiv inainte 
de plecare ori nu mai poti efectua 
respectiva deplasare din motive 
intemeiate. 

Varianta optima este sa ne rezervam 
vacanta prin intermediul agentiilor 
de turism, indiferent daca este in 
avans sau last minute. Consultanta 
oferita de agentiile de turism, in cazul 
in care se schimba datele problemei, 
ne asigura ca agentia de turism se 
va ocupa fie de returul banilor si, 
implicit, de recuperarea lor de la 
furnizori - hoteluri, companii aeriene, 
rent car, etc. - fie de reprogramarea 
vacantei in functie de disponibilitatea 
partilor.

De ce trebuie sa tinem cont 
cand achizitionam o vacanta 
in strainatate? In primul 

rand, de cat de stabila este destinatia 
de vacanta pe care o alegem! Este 
important sa vedem cum a evoluat 
pandemia acolo de-a lungul timpului, 
ce perspective sunt in prezent sa apara 
un nou val si sa schimbe regulile. In 
al doilea rand, trebuie sa te informezi 
bine inainte de plecare, dar si inainte 
de a te intoarce in Romania, pentru 
ca pot aparea schimbari de ultim 
moment.

Cand alegem o destinatie, trebuie 
sa vedem cat de deschis este turismul 
in tara respectiva. De exemplu, 
daca mergem intr-un oras, iar 
muzeele si punctele turistice sunt 
in continuare inchise, nu prea avem 
ce vizita. De asemenea, trebuie sa 
aflam daca restaurantele au restrictii. 
De exemplu, unde este obligatorie 
purtarea mastii, daca sunt restrictii 
privind circulatia pe timpul noptii.

Daca apelam la o agentie de turism, 
consultantul trebuie sa poata da 
informatiile cele mai actualizate 
despre destinatia de calatorie si 
eventual sa ne indrume in cazul in 
care exista restrictii. Daca se respecta 
niste minime reguli de calatorie, 
sunt ferm convinsa ca putem avea o 
vacanta in strainatate fara batai de 
cap.
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In tarile cu clima calduroasa, 
numarul de cazuri de coronavirus 
se mentine la un nivel scazut, asa 

ca mai multe agentii de turism din 
Romania au facut pachete de vacanta 
atragatoare pentru destinatii exotice, 
iar daca ai bugetul necesar, poti 
ajunge in Maldive, Zanzibar sau in 
Republica Dominicana.

Luna august este luna perfecta 
pentru vacanta de vara si vreau sa va 
prezint cateva recomandari care sa va 
ajute in alegerea destinatiei potrivite 
pentru voi.

Daca iti propui sa mergi in 
vacanta impreuna cu familia si 
implicit cu copiii, trebuie sa te 
gandesti atat la confortul personal, 
cat si al micutilor. ANTALYA este 
destinatia perfecta pentru vacantele 
cu familia. Resorturile din Antalya 
sunt concepute special pentru a crea 
experiente perfecte pentru adulti si 
copii laolalta: piscine, restaurant, 
gradini, terase, baruri, Sali si terenuri 
de sport, spatii amenajate pentru 
copii. Apoi, camerele spatioase, 
calitatea meniurilor, servirea, 
curatenia, activitatile in cadrul 
resortului sunt cele mai importante 
lucruri pe care familiile cu copii si le 
doresc.

CRETA este o recomandare de 
vacanta, pentru familii cu copii, 
pentru ca aici majoritatea plajelor 
au nisip fin, intrare lina in mare, apa 
curata si cristalina si multe hoteluri de 
tip resort, cu diverse facilitati pentru 
copii. Majoritatea resorturilor imbina 
deliciile bucatariei traditionale cu 
ospitalitatea desavarsita, au spatii 
generoase, cu gradini si terase, parc 
acvatic, plaja, spa, fitness, restaurant, 
cam tot ce ti-ai putea dori de la o 
vacanta in cadrul unui resort grecesc.

O alta destinatie interesanta este 
insula RODOS care se imbina frumos 
cu plajele marii Egee. Cele peste 40 
de plaje din Rodos sunt vestite pentru 
calitatile ecologice ale nisipului si ale 
apei. 
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TENERIFE este o insula de 
o frumusete si o diversitate 
extraordinara, cu sate montane 
traditionale si orase vechi. Si chiar 
daca pornesti la drum cu copiii, vei 
avea o parte de o experienta inedita!

Cei care prefera vacante in locuri 
adresate adultilor sunt, de obicei, 
acei oameni care se simt bine departe 
de aglomeratie si de comercial. De 
regula, ei cauta in mod special, 
cadru ideal. O fotografie panoramica 
deasupra coastei Caldera din 
Santorini este unul din cadrele ideale 
de poveste. SANTORINI este o 
superba insula greceasca si este prima 
mea recomandare pentru vacantele 
cuplurilor. 

Motive pentru care sa mergi intr-o 
vacanta in Santorini, scrise pe blogul 
lu’Otrava:
◇Apusul. Daca prinzi momentul in 

Fira, Firostefani sau Imerovigli o sa iti 
placa la nebunie. Daca prinzi apusul 
in Oia o sa innebunesti de placere.
◇Caldera. Miracolul insulei 

Santorini. O plimbare lunga pe 
marginea Calderei (de la Fira pana in 
Firostefani) o sa fie o experienta de 
neuitat.
◇Explorezi lumea marina. Adancurile 

sunt pline de culoare si merita sa le 
explorati. Un loc ideal este White 
Beach - accesibil doar cu barca.
◇Navigarea. O sa iti placa la nebunie 

sa inchiriezi un catamaran si sa mergi 
dintr-un capat in altul al insulei.
◇Mancarea si bautura. Taramul asta 

este binecuvantat. Fructe de mare, 
branza feta, ulei de masline, legume 
de toate felurile. La toate se adauga si 
un vin din zona si totul este perfect.

Precum Santorini, insula 
MYKONOS este o destinatie 
sofisticata pe care o recomand 
adultilor. Mykonos este una dintre cele 
mai frumoase locatii din Marea Egee 
si cea mai vibranta insula din Grecia, 
supranumita si “Ibiza Greciei”. Desi 
si-a construit renumele de insula 
a petrecaretilor, aceasta frumoasa 
insula greceasca are o oferta mult mai 
complexa: plaje senzationale, apusuri 
de vis si privelisti demne de cele mai 
frumoase carti postale.

In sud-vestul coastei turcesti, 
mai exact in provincia Mugla, veti 
descoperi doua destinatii aparte, 
FETHIYE si OLUDENIZ, diferite 
de statiunile turcesti de tip all 
inclusive. Fethiye si Oludeniz se afla 
la jumatatea distantei dintre celebrele 
statiuni turcesti, Bodrum si Antalya, 
insa cadrul de litoral din Fethiye si 
Oludeniz este mai ferit de turismul de 
masa. Dar cu niste peisaje bogate si 
viu-colorate!

Intreaga regiune are deschidere 
foarte frumoasa spre Marea Egee 
cea turcoaz, iar stancile inalte, 
unele impadurite, altele mai golase, 
completeaza excelent peisajul. Este 
multa liniste in aceasta pitoreasca 
regiune turceasca, liniste pe care 
o puteti complete cu escapade si 
excursii inedite.

Cu siguranta, in astfel de locuri 
puteti petrece un sejur aparte, cu 
excursii, plimbari cu imbarcatiunea, 
zbor cu parapanta si sporturi nautice. 
Sau puteti vizita Laguna Albastra din 
OLUDENIZ unde veti gasi testoasele 
Caretta-Caretta. Turismul este o 
activitate de baza a localnicilor, astfel 
ca in centrul vechi din Fethye veti gasi 
numeroase buticuri cu o multitudine 
de suveniruri.

Cred ca ti-ai facut deja o parere cum 
ar putea sa arate vacanta din aceasta 
vara! ALEGEREA ITI APARTINE 
SI SPER CA RECOMANDARILE 
MELE SA TE AJUTE SA AI O 
VACANTA DE VIS!
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O viziune de viata autentica si holistica te ajuta sa ajungi
unde vrei sa fii cu viata ta.

VIZIUNEA de VIATA
ROLUL EI CRUCIAL PENTRU FERICIREA TAsi

Text de IRINA KUHLMANN

C u multi ani in urma, cand am inceput sa 
profesez coaching de viata - inclusiv partea 
de business - am realizat ca majoritatea 
coachilor se nisau si aveau mult succes cu 
asta. Chiar am fost intrebata deseori de ce 
nu fac si eu acelasi lucru.

Insa, din punctul meu de vedere, pentru reusita si 
implinirea adevarata a unui om, ajuta abordarea holistica: 
constientizarea si rezolvarea intregului “puzzle”.

Am asemanat intotdeauna procesul de coaching pe care 
sa-l ofer oamenilor, cu un joc de puzzle in care pornesti de la 
imaginea la care trebuie sa ajungi, cand ai pus toate piesele 
la locul lor. Rolul meu era sa ghidez omul in a-si descoperi 
acea imagine si a o transforma in realitate, prin folosirea 
pieselor potrivite existente deja si crearea unora noi care sa 
completeze. Asta imi doream cu adevarat.

Iti imaginezi cum ar fi sa ai o gradina ce are doar anumite 
portiuni frumoase si ingrijite, iar restul este sufocata de tot 
felul de ierburi care se pot imprastia cu rapiditate peste tot? 
Oare ti-ar placea? Mie sincer, nu. Asa este si cu viata ...

Asadar, am hotarat inca de atunci sa-mi creez o 
metodologie proprie care sa-mi permita sa lucrez cu omul 
in mod holistic din mai multe puncte de vedere si anume, 
atat pe toate ariile de viata, cat si la nivel de sine in acelasi 
timp: mental, emotional, comportamental si spiritual. 

Multitudinea de formari, cursuri, studiu propriu si lucru cu 
sine, cunoasterea si experienta de viata cat si background-ul 
in business, m-au ajutat sa pot face asta si sa perfectez. 

Sunt fericita ca mi-am ascultat inima si nu am copiat 
modelele din jur, pentru ca din ce in ce mai multi clienti 
prefera aceasta abordare - lucrul cu toate aspectele de 
viata in ideea de autocunoastere si implinire sufleteasca, de 
echilibru in viata. 

Succesul unui astfel de proces de coaching il da in mare 
masura crearea inca de la inceput a unei Viziuni de viata - o 
viziune holistica, completa, reala, creata din suflet si bazata 
pe ceea ce defineste omul cu care lucrez ... pe autenticitatea 
lui. 

Cred ca pe fiecare om l-ar ajuta enorm sa aiba o viziune 
holistica de viata si de aceea am ales sa impartasesc cu tine 
in acest articol mai multe informatii si idei legate de asta.

CE ESTE VIZIUNEA DE VIATA SI CU CE TE 
AJUTA?

Majoritatea oamenilor petrec mai mult timp sa-si planifice 
vacanta decat sa reflecteze asupra a ceea ce vor sa faca cu 
viata lor si sa o imbunatateasca, sau macar sa-si imagineze 
cum le-ar placea sa fie. 
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Poate vei spune ca viata si asa este plina de imprevizibil si 
la ce ar folosi asta?

Dar gandeste-te doar pentru o clipa ... unde ai ajunge in 
vacanta daca nu te-ai intreba ce doresti legat de vacanta ta, 
cum ti-ar placea sa o petreci?

Ideea ca viata ta este determinata de puteri exterioare 
asupra carora nu ai nici un control este veche si expirata 
de mult timp. A-ti spune ca este destinul/ soarta/ karma/ 
intamplarea - sau orice alta denumire folosesti - se pare ca 
este autosabotare.

Adevarul este ca poti trai ca o victima a circumstantelor 
de tot felul sau poti sa-ti iei destinul in maini si sa faci toate 
schimbarile posibile. 

Evident, asta inseamna sa iti asumi responsabilitatea 
pentru gandurile si actiunile tale si rezultatele lor. Nu mai 
este niciun secret faptul ca modul in care gandim si simtim 
ne creeaza starea de a fi, ce determina actiunile noastre si 
rezultatele pe care le obtinem. 

Daca vrei o viata extraordinara, este important sa descoperi 
mai intai cu ajutorul imaginatiei cum ar arata ea pentru tine, 
asadar sa-ti creezi o viziune de viata. Asa cum, atunci cand 
vrei sa-ti construiesti o casa, iti imaginezi in primul rand 
cum ai vrea sa fie/ sa arate si apoi ghidat de asta, treci la 
celelalte activitati pentru a o construi. 

O viziune de viata iti da claritate si te pune pe calea corecta 
spre succesul si implinirea ta in toate ariile vietii tale. Pentru 
ca doar asa poti mentine echilibrul si satisfactia pe care ti le 
doresti.

Si chiar daca tu crezi ca doar o anumita arie nu functioneaza 
si doar ea trebuie schimbata, vei fi surprins sa descoperi ca 
deseori este nevoie sa lucrezi cu alte arii pentru a o pune la 
punct pe aceasta.   

Este ca intr-un joc de billiard in care, ca sa marchezi 
mingea propusa, mai intai te ocupi de pozitionarea altor 
mingi. 

O viziune de viata te ajuta sa-ti creezi o strategie 
de viata si un sistem de lucru. 

Daca nu ai o viziune de viata care sa-ti defineasca visurile, 
reusitele pe care vrei sa le ai bazate pe valorile tale si cine 
esti tu cu adevarat, atunci ramai cu memoriile, tiparele si 
obiceiurile trecutului. 

Fara ea, continui sa te trezesti dimineata in aceleasi 
ganduri de ieri si alaltaieri, vezi aceeasi oameni, mergi in 
aceleasi locuri, faci exact aceleasi lucruri pe care le faci de 
obicei. 

Nu este personalitatea ta cea care iti creeaza realitatea 
personala, ci invers - mediul inconjurator iti controleaza cu 
adevarat modul in care gandesti si simti in mod inconstient si 

drept urmare actionezi. Pentru ca fiecare persoana si fiecare 
lucru, fiecare experienta si fiecare loc are o retea neurologica 
in creierul tau. 

Este clar ca in viata apar si situatii care, chiar daca esti bine 
antrenat mental te influenteaza. Reactia de moment poate fi 
puternica, dureroasa si necontrolata. Insa este important sa 
te redresezi cat mai repede. Este ca si cum conduci masina 
si o redresezi la primele semne ca ar iesi de pe sosea sau ar 
intra pe banda opusa.

Poti reusi asta prin antrenament. Bineinteles, este un 
process de transformare care ia timp, insa merita efortul.

CUM DESCOPERI VIZIUNEA DE VIATA?

Poate te gandesti ca ai obiective bine fixate si ti-ai stabilit 
o viziune de viata ... stii foarte bine unde vrei sa ajungi. 
Intrebarea este: cat de autentice sunt?

In lumea noastra se intampla ca majoritatea oamenilor sa-
si fixeze aceste lucruri extrem de importante in functie de 
cum am fost si suntem programati din exterior, adica prin 
influenta media, TV, reclame, oameni apropiati care au facut 
asta cu cele mai bune intentii, dar care nu ni se potriveste, 
parteneri de viata ce vor sa te transformi de dragul lor, etc.
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Una dintre cele mai mari influente negative in definirea 
si urmarea unei viziuni holistice de viata o are si sistemul 
educational care focalizeaza pe 2 aspecte: cati bani sa castigi 
si ce titlu sa porti/ atingi in cariera ta.

Stim insa foarte bine, ca viata are mult mai multe arii: 
toate de importanta majora pentru a ne simti impliniti. 
Avem o arie romantica, o arie de dezvoltare personala si 
spirituala, una de familie. E important sa ne definim modul 
in care vrem sa arate sanatatea noastra si conditia noastra 
fizica, modul in care vrem sa fim ca parinti, starea noastra 
emotionala si caracterul nostru, calitatea vietii pe care dorim 
sa o traim.

1. SANATATE SI FITNESS
Aici este vorba despre starea de sanatate si energie, corpul 

tau, conditia fizica, nutritia, etc.
2. TIMP

Este legat de gestionarea timpului tau, prioritizari, etc. 
3. ABILITATI

Se refera la skill-urile personale si interpersonale. Poti lua 
in calcul viata ta emotionala/ inteligenta emotionala, viata 
intelectuala, caracterul tau. De asemenea, reflectezi asupra 
cresterii si dezvoltarii tale personale si pe partea de cariera.
4. RELATII

Aici intra tot felul de relatii: cu partenerul, parenting, cu 
prieteni, colegi, colaboratori, etc.
5. EXPERIENTE DE VIATA

Cum stai la acest capitol? Ce fel de experiente vrei sa mai 
ai in viata? Se refera la experiente de orice natura.
6. REUSITE/ LEGACY

Ce mostenire vrei sa lasi in urma ta? Care sunt reusitele, 
relatiile si caracterul pentru care vrei sa-si aminteasca 
oamenii de tine?

Foarte multi oameni uita de toate aceste aspecte si de 
aceea au o viata saraca sau ajung intr-un punct in care au 
obtinut totul pe partea de cariera si bani insa sunt nefericiti 
si simt un gol interior permanent si multa insatisfactie. Totul 
porneste de la faptul ca nu se cunosc cu adevarat si inca nu 
au descoperit ce le-ar aduce adevarata fericire.

De aceea, primul pas in a-ti crea viziunea de viata este sa 
te cunosti cu adevarat. Pentru ca nu ai cum sa stii ce vrei 
daca nu stii cine esti.

Urmatorul pas este de a descoperi ce vrei cu adevarat sa se 
intample in viata ta: ce vrei sa realizezi si cum vrei sa traiesti 
in asa fel incat sa simti satisfactie si implinire.

7. CARIERA SI FINANTE
Obtine claritate legat de cariera ta si modul in care sa 

ajungi la independenta financiara!
8. SPIRITUALITATE

Clarifica-ti viata ta spirituala!
9. CALITATEA VIETII

Decide ce inseamna o viata de calitate pentru tine care sa-
ti aduca fericire si implinire.

UN MODEL DE LUCRU

In cele ce urmeaza, iti prezint un model de lucru care sa te ajute la crearea viziunii holistice de viata. Este foarte 
eficient si te ajuta sa reflectezi la viata ta intr-un mod profund, sa analizezi cele mai importante arii/ lucruri legate 
de ea si sa-ti creezi o imagine clara a persoanei ce doresti sa fii si a vietii pe care doresti sa o traiesti. El te va ajuta 
sa-ti creezi obiective, o strategie de viata si un sistem de lucru.

Mai jos, iti prezint ariile de viata considerate ca cele mai importante. La fiecare dintre ele iti adresezi 4 intrebari 
(pe care le regasesti in text) si finalizezi cu o viziune pentru aria respectiva. In final, vei reuni viziunile pentru fiecare 
arie intr-o viziune clara, holistica de viata.

Este la latitudinea ta daca folosesti aceleasi arii sau implementezi si altele. Important este sa-ti adaptezi modelul 
cat mai bine.

4 INTREBARI IMPORTANTE

✔Ce cred in prezent despre aceasta arie de viata?
✔Ce doresc legat de aceasta arie de viata?
✔De ce imi doresc asta?
✔Ce am nevoie sa fac sa ating asta?
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2 LUCRURI DE IMPORTANTA MAJORA CE 
TE AJUTA SA-TI URMEZI VIZIUNEA DE 
VIATA

GESTIONEAZA-TI STAREA!
Stim cu totii deja cat de importanta este mentinerea unei 

stari de bine, plina de resurse interioare, iar cand o pierzi 
pentru moment incerci recapatarea ei. Am scris multe 
despre asta in articolele din lunile anterioare. Asadar, 
indiferent ce se intampla, tu lucrezi in continuare pentru 
viziunea ta de viata catre ceea ce/ cum vrei sa fie viata ta. 
Aminteste-ti mereu ca viata ta este o “lucrare” in desfasurare 
si ca schimbarile si micile probleme nu trebuie sa-ti stea in 
cale. Adevarul este ca, chiar daca nu putem controla totul in 
viata, sunt foarte multe lucruri ce le putem imbunatati.

FA O PRIORITATE DIN TINE!
Alege sa faci din tine si viziunea ta o prioritate. Asa cum 

am afirmat de multe ori, mindset-ul tau este cheia, prin 
urmare, fa tot ce poti sa-ti pastrezi visurile si sa lucrezi pentru 
indeplinirea lor. Este timpul sa-ti consolidezi increderea de 
sine, sa-ti hranesti relatiile bune si pozitive si sa-ti prioritizezi 
sanatatea mentala, in sensul de a avea o gandire sanatoasa si 

pozitiva. Stii foarte bine ce impact are asta asupra starii tale, 
a actiunilor si rezultatelor tale. Inconjoara-te cu oameni 
care sa te sustina in indeplinirea obiectivelor tale ... si daca o 
activitate sau experienta te sustrage de la viziunea ta pentru 
un timp, revino cat mai repede posibil la ea. 

As dori sa inchei acest articol cu un indemn:

Creeaza-ti propria viziune de viata, pentru ca 
altfel, o vor face altii pentru tine!

Daca ai nevoie sa te ghidez intr-un astfel de proces, voi fi 
cu drag coach-ul tau. Tot ce trebuie sa faci in prima faza, 
este sa-ti rezervi un timp in care sa detaliem.

Gasesti mai multe informatii despre mine si activitatea 
mea pe:

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

sau
https://www.linkedin.com/in/irina-kuhlmann-574b4831/

Cu drag,
IRINA

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/
https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/
https://www.linkedin.com/in/irina-kuhlmann-574b4831/ 
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Intr - o distributie deosebita, piesa CRIMA LA CINA se intampla chiar la masa ta! Intrucat 
Teatrul este si Restaurant, ai ocazia sa imbini doua experiente in aceeasi zi!
V-am facut pofta, nu-i asa? Restaurant Elisabeta  preia initiativa si invita, intr-un spatiu 

neconventional, toti “gurmanzii” de teatru sa se infrupte din preparatele sale atat gastronomice 
cat si culturale.

CRIMA LA CINA 
la TEATRUL ELISABETA

Comedie politista cu iz suspicios: criminalul este pe scena?
Sau printre spectatorii aparent nevinovati?

Diva - LUIZA COBORI
Modista Vera - MARIA-MAGDALENA CHIHAIA
Majordomul Jiji - ANDREI BRATU/ DAVID MIRCEA IONESCU
Fratele Jorj - COSTIN SFORARU/ MIHNEA NICOLAU
Vecinul Laurence - RAZVAN ROTARU/ BOGDAN IACOB
Vaduva  Neagra - BEATRICE PETER/ RUCSANDRA NELEPCU
Recuperatorul - MARCEL TAVI BALINT
Pianist - CATALIN RADUCANUD

IS
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U
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E

Text : BEATRICE LIANDA DINU
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Reteta unei experiente inedite: peste 200 grame de parfum 
interbelic, se presara 100 grame de arome imbietoare ale 
preparatelor culinare ale unui chef bucatar iscusit. Se 
amesteca bine pana ce se obtine un produs omogen urmand 
ca apoi acesta sa fie asezonat cu portii serioase de rasete 
copioase si cu talentul si vitalitatea unor actori desavarsiti. 
Plating-ul va fi conceput conform ultimelor tendinte ale 
teatrului independent.

Cunoasteti conceptul de umor “HAUTE COUTURE”? 
DA? PERFECT! Atunci stiti ce portie de ras, actiune si 
suspans va asteapta! NU? Haideti sa aflam impreuna ... 
Cum ar fi ... sa fiti invitat la cina, iar dupa cateva pahare cu 

prietenii sa deveniti partas la o crima misterioasa? Musafir sau criminal? Pe ritmuri de muzica 
si dans, vom analiza impreuna toate detaliile pline de umor, cu un singur scop: sa ne destindem 
in timp ce ne alegem criminalul. PRIN VOT! DE CE? Pentru ca protagonistii vor incerca in 
fel si chip sa va cumpere increderea intr-o comedie politista spumoasa si plina de elemente 
neprevazute. Atmosfera interbelica a acestui spectacol, va ajuta cu siguranta sa va depistati flerul 
de detectiv. Ce alegeti sa fiti? Detectiv sau poate chiar suspectul principal?

Va recomand sa vedeti aceasta piesa de teatru! Eu am avut bucuria de a ma numara printre 
spectatori si a fost o experienta inedita, mai ales ca o parte din piesa a avut loc chiar la masa mea!
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INTERACTIONAM

Interactiunea cu cei din jur este foarte importanta, 
atat pentru noi cat si pentru ceilalti, atat din 
punct de vedere al eliminarii singuratatii, dar si 

a evolutiei noastre ca oameni intr-un mod sanatos si 
constient. Oamenii de stiinta si studiile considera ca 
ai nevoie de conexiuni zilnice care sa te ajute in acest 
demers, dar care ar fi cele mai importante lucruri de 
care trebuie sa tinem cont?

Daca incepi sa iti faci planuri cu cine sa 
interactionezi, trebuie sa iei in calcul ca persoanele 
respective, nu trebuie sa fie neaparat de la tine 
din casa. Cu toate acestea, trebuie sa prioritizezi 
comunicarea cu oamenii de care esti atasat emotional 
cel mai mult; pot fi 10 persoane sau 15, rude, prieteni 
apropiati, conversatiile cu acestia fiind cele mai 
adecvate pentru tine si aducandu-ti cele mai mari 
beneficii. Bineinteles ca acest lucru nu inseamna ca a 
avea coversatii cu alte persoane in afara acestora sunt 
egale cu zero sau nu aduc nimic bun in viata ta! Cel 
mai important lucru in ceea ce priveste conexiunea 
este calitatea si nu cantitatea, asa ca, poti avea si 3 sau 
5 persoane de care esti atasat emotional si cu care poti 
comunica foarte bine.

Daca te gandesti la calitatea conversatiilor care 
poate nu se ridica la asteptarile tale, mai ales daca 
orele nu sunt cele mai potrivite sau nu esti intr-o 
forma buna, acestea sunt griji inutile. In discutiile 
pe care le porti cu cineva, nu trebuie sa fie mereu 
profunzime si nici nu este eficient din punct de 
vedere energetic. Pe de alta parte, este mult mai bine 
sa te concentrezi pe conversatii variate, fie ca vorbim 
de afectiune, glume, diverse planuri. Mai mult decat 
atat, daca intentionezi de exemplu sa stai de vorba 
cu cineva cu care ai o relatie mai apropiata, acest 
lucru iti ofera o emotie mai mare, o emotie deosebita, 
lucru care te va hrani si mai mult, din punct de vedere 
social.

De ce o discutie la o plimbare cu un prieten te umple, 
iar o discutie pe social media iti lasa un anumit gol 
interior ... nu te completeaza? Pentru ca nu toate 
tipurile de interactiuni sociale sunt egale, la fel ca 
nutrientii din diverse mancaruri; conversatiile fata in 
fata sunt in varful piramidei, dupa care avem apelurile 
telefonice, apoi mesajele video si text si la urma, cele 
de pe retelele sociale.

CU CEI DIN JUR?
Comunicarea cu cei din jur este esentiala in primul rand pentru tine.

 - eficienta interactiunii fizice in detrimentul celei din social media -
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Cand comunici, primesti multe informatii de la 
persoana in cauza despre modul in care se simt, iar 
acest lucru nu se intampla din ceea ce zic, ci din 
modul in care o fac. Si cu cat interactiunea sociala 
este mai complexa si ai mai multe indicii, cu atat 
relatia si comunicarea sunt mai calitative. Apelurile 
video nu sunt la fel de eficiente pentru ca cer prea 
multe de la tine ... te intereseaza mereu sa stii cum 
iti sta parul, daca se vede bine machiajul, contactul 
vizual cu cealalta sau celelalte persoane trebuie sa fie 
unul corespunzator. Iar social media este echivalentul 
mancarii tip junk food, satisfacandu-ti nevoia pe 
moment, in timp ce foamea sociala va reveni in scurt 
timp.

NOI PRIETENI
Indiferent ca iti doresti sa aduci persoane noi in 

cercul mentionat la inceputul articolului sau pur 
si simplu vrei noi prieteni in viata ta, exista multe 
modalitati pentru aceasta. Poti cauta grupuri care 
sa corespunda intereselor tale, fie ca este vorba 
despre pasiuni ca fotografia sau limbile straine; te 
poti angrena in activitati de voluntariat. Si in afara 
de expunerea catre alte persoane, interesele comune 
iti pot maximiza abilitatile de relationare, existand 
anumite lucruri care stau la baza unei prietenii, 
umorul, gustul muzical, pasiunile, opiniile politice, 

educatia, limba, locul unde ai crescut, fiind printre 
cele mai importante. Si cu cat imparti mai multe din 
acestea cu cineva, cu atat relatia va fi mai puternica. 
De retinut este faptul ca efectuarea de activitati in 
grup in sincron, creste eliberarea endorfinei 100%, 
ceea ce ajuta la construirea conexiunilor.

IMPORTANTA TIMPULUI CU TINE
Oricat de contraintuitiv poate parea, interactiunea cu 

ceilalti este mai mult despre dezvoltarea relatiei cu tine, 
in timp ce iti faci timp pentru altii. Pe de alta parte, 
trebuie sa separi singuratatea de timpul de a fi cu tine 
insati. A fi cu tine insuti nu inseamna singuratate, 
diferenta intre cele doua, fiind alegerea; iti doresti 
sa fii in preajma celorlalti sau sa fii deconectat de ce 
este in jur. A sta singur cu tine este important, facand 
parte din diversificarea sociala; si acest lucru este 
diferit de la persoana la persoana. Unii simt nevoia 
sa fie deconectati o ora, altii poate o zi intrega; unii 
vor sa fie `rupti` de tot de realitate (fara telefoane, 
calculatoare) si sa stea linistiti citind o carte, altii lasa 
loc doar pentru ce este mai important (email-uri).

In alta situatie, daca te simti singur acasa, 
exercitiile fizice pot fi un bun mod de a nu permite 
sentimentelor negative sa te cuprinda. Te ajuta la 
eliberarea endorfinei, lucru care te va face sa te simti 
mult mai bine ulterior.

A fi cu tine insuti
nu inseamna singuratate
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NUTRITIVA

VIATA ta sociala?

Cat de

este

V
VIATA SOCIALA A FIECARUIA A CUNOSCUT IN ACEASTA PERIOADA NUMEROASE SCHIMBARI, 
au aparut noi elemente, noi obiceiuri. In asteptarea noastra de a ne recapata libertatea dupa perioada de stat 
in casa, multi nu stiam cum vom reactiona ... ne vom bucura si vom iesi peste tot, vom ramane in confortul 
oferit de noua rutina de a sta in casa, vom fi mai rezervati vizavi de interactiunea sociala, vom face un 
compromis intre emotiile simtite ...

Pe langa aceste dileme si emotii contradictorii, timpul si evolutia umana au demonstrat cat de importanta 
este interactiunea intre oameni si legaturile care se formeaza intre ei. Si putem vorbi aici de nutritie sociala, 
echivalentul unei mese echilibrate care iti ofera nutrientii necesari ... iar acesta nu este doar un termen 
metaforic! Contactul social, fiecare interactiune, are un continut nutritional, acest lucru insemnand ca are 
ceva care este bun pentru tine, fie ca te ajuta in mod direct, te opreste din a te simti izolat sau deprimat sau 
iti ofera un semnal de avertizare. Si la fel ca diversitatea culinara si cea sociala este la fel de importanta.

Iar pandemia a accentuat anumite scenarii care au scos in evidenta faptul ca singuratatea nu este buna, 
indiferent ca am avut de partea noastra retelele sociale, apelurile video si alte metode de comunicare. 
Peste 70% dintre persoane, conform unui studiu, au declarat ca se simt mai singure acum decat inainte 
de pandemie, un procent deloc bun, mai ales ca singuratatea si sentimenul de singuratate duce la moarte 
prematura. Si conform statisticilor si altor studii, interactiunea sociala online si faptul ca esti mereu conectat, 
nu suplineste interactiunea umana fizica, mai ales ca se poate ajunge la un anumit burnout.
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1 Cum tind sa arate conversatiile tale?
A Discutiile complexe si serioase sunt obositoare
B Discut doar lucruri usoare, nu imi bat capul prea mult
C O combinatie intre cele doua

2 Cat de mult comunici prin social media?
A Deloc, sunt pe afara cu social media
B Destul de mult, cam domina
C Putin, prefer sa vorbesc direct sau la telefon

3 Care este parerea ta despre a sta singur?
A Un lux irealizabil
B Cel mai rau cosmar
C Imi place si imi fac timp pentru asta

4 Cum comunici cu prietenii?
A Spontan ... sun cand am chef, cand simt
B E posibil sa raspund dupa un al treilea mesaj
C Programez ca un timp de calitate, chiar daca este un 

apel telefonic

5 Cu cine vorbesti zilnic?
A Cu oricine, nu ma gandesc la asta
B Colegii si comerciantii sunt foarte importanti
C Ofer prioritate oamenilor de top, dar nu exclusiv

DACA VREI SA STII CUM STAI CU SANATATEA 
SOCIALA, INCEARCA URMATORUL CHESTIONAR 
SI VEZI LA SFARSIT UNDE TE INCADREZI!

Majoritatea A
Esti pe calea cea buna. Iti place 

sa te conectezi cu altii, doar 
ca acestia incep sa se strecoare 
prin diverse aspecte ale vietii 
tale. Trebuie sa iei ceva masuri 
si poti incepe prin programarea 
timpului de a fi singur cu tine, 
intre interactiunile cu locul de 
munca si bucuria de a avea grija 
de propria persoana.

Majoritatea B
Din diverse motive, sanatatea 

ta sociala nu se afla in topul tau 
acum, asa ca ar trebui sa ai grija 
cum te nutritionezi social. Intre 
timp, fa acum un lucru bun pentru 
sanatatea ta sociala si suna-ti un 
prieten si stai de vorba cu el!

Majoritatea C
S-ar parea ca esti un model 

al unei bune sanatati sociale, 
interactiunile tale zilnice sunt 
variate si abundente, dar apreciezi 
si valoarea timpului petrecut cu 
tine insuti. Daca vrei ceva extra, 
suna acum pe cineva care crezi ca 
se simte singur! Ii vei aduce multa 
bucurie si alte beneficii, dar si tu 
vei fi mai hranit social.

dintre persoane, conform 
unui studiu, au declarat ca 
se simt mai singure acum 
decat inainte de pandemie

70%
Peste
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CRESTE-TI PROPRIILE PLANTE!
Chiar daca gradinaritul nu se numara printre principalele 

tale preocupari sau pasiuni, in cazul in care ai o gradina, 
indiferent cat de mica, poti planta si ingriji flori, poti planta 
cateva soiuri de legume. Daca spatiul nu iti permite, ia in 
calcul ca salata, fasolea, morcovii sau fasolea pitica pot 
creste in ghivece fara nicio problema. Ulterior, poti avea 
parte de legume proaspete si sanatoase, vei scuti ceva bani 
necumparand si vei avea si o satisfactie mentala. In plus, a 
sapa in gradina este un exercitiu fizic foarte bun, care te va 
tine in forma si te va scapa si de calorii.

BURUIENI
A gradinari este un lucru frumos, mai ales daca esti 

pasionat de asa ceva, iar buruinele joaca un rol important 
in starea ta de bine! De ce? Pentru ca indepartarea lor cu 
mana este un exercitiu fizic bun, dar si meditativ. Studiile au 
aratat ca a-ti petrece timpul in gradina este benefic sanatatii, 
imbunatatindu-ti calitatea vietii si reducandu-ti anxietatea. 
Daca nu ai gradina, fii cu ochii pe internet, unde exista 
diverse grupuri si miscari ecologice, care se materializeaza in 
actiuni pro natura, astfel ca te poti bucura si tu de beneficiile 
oferite de acestea.

FLORI SALBATICE
Indiferent unde locuiesti, in mediul urban sau rural, cu 

siguranta ai in preajma ta locatii naturale unde poti gasi in 
diverse perioade, flori salbatice. Acesta este un bun prilej, o 
motivatie serioasa de a iesi in natura sa culegi respectivele 
flori. Important este sa nu dezradacinezi florile si mare 
atentie sa nu fie vreun teren privat! 😊

RASARIT DE SOARE
A te trezi dimineata si a prinde rasaritul soarelui, iti ofera 

o minunata senzatie de calmitate si de apreciere a lucrurilor 
care exista si sunt peste noi. Mai mult, acest lucru poate 
ajuta la resetarea ceasului corpului. Iar daca e prea dimineata 
pentru tine sa vezi rasaritul, poti prepara un cocktail sau o 
bautura sanatoasa si racoroasa si sa stai cu ochii pe apus!

PASARI
Indiferent ca esti pasionat sau nu de pasari, ar trebui sa iei 

in calcul si o pasiune care sa le includa. Si nu e nimic dificil, 
e doar o modalitate de fi mai fericit si a-ti da o stare de bine, 
studiile aratand ca privitul pasarilor din cartierul tau (cel 
putin) are legatura cu procente mai scazute de anxietate, 
stres, depresie.

Zilele insorite si revenirea la normalitate, ne dau ocazia sa fim din nou insine, sa ne bucuram de viata 
si sa ne simtim bine. Si aceste lucruri pot fi realizabile prin metode simple, la indemana tuturor ...

Stare de bine
pe TIMP de VARA
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CARTE PE PLAJA
Zilele calduroase reprezinta echivalentul plajelor si 

indiferent ca mergi la mare, la ocean sau la o pisicina din 
orasul tau, acesta este un bun mod de a petrece un timp de 
calitate. Iar pentru a avea un dublu castig (cel putin), ia cu 
tine o carte, indiferent ca ai cumparat-o sau ai imprumutat-o! 
Studii optometrice au demonstrat ca lumina din aer liber 
imbunatateste contrastul cu paginile tiparite, facandu-le 
mai usor de citit, iar a citi, imbunatateste atat memoria cat 
si intarzie/ opreste declinul cognitiv, la care mai adaugam si 
imaginatia vizuala angrenata in acest proces.

APA
A fi in apa/ langa apa la mare este un lucru foarte bun 

si calmant; inotul de asemenea, aduce beneficii puterii 
muschilor si fitnessului cardiovascular, dar si sanatatii per 
total. In cazul in care marea este prea departe de tine, poate 
ai alte optiuni in apropiere: rauri, lacuri, petrecerea timpului 
si a vacantelor in astfel de zone, devenind din ce in ce mai 
populara. Atentie doar in ce ape va scaldati, asigurandu-va 
ca sunt sigure, curate, nu exista pericolul de inec sau alte 
situatii nedorite.
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Ce se intampla

Din punct de vedere stiintific, rasul este inca un mister, cele doua zone din creier - hipotalamusul si partea 
care se ocupa cu zona motorie, sunt asociate cu producerea rasetelor, dar inca nu se stie de ce. Ceea ce 
se stie despre glume este faptul ca nu razi la ele doar pentru ca sunt amuzante! Sunt sanse de 30 de ori 
mai mari sa razi cand esti cu cineva comparativ cu situatia cand esti singur, ceea ce indica faptul ca este 
un comportament social invatat, spre deosebire de o reactie la lucruri amuzante.

Ai constientizat ca atunci cand esti in toiul unei reprize de ras, nu iti poti controla corpul? Cand razi, creierul incepe sa 
suprime semnalele care iti pastreaza muschii sa functioneze normal. Astfel ca, atunci cand nu te misti de ras, acesta este 
semnul unei slabiciuni musculare care incepe sa existe. O situatie ce reprezinta inca un mister.

Cand incepi sa razi, ai parte de o reducere a adrenalinei - hormonul de lupta si zbor, dar si a cortizolului, hormonul 
stresului. Rasul te face mai fericit si te relaxeaza, iar cercetarile arata ca sunt reduse simptomele anxietatii si depresiei, 
dar joaca si un rol preventiv pentru bolile de inima. Exista dovezi si ca ar avea legatura cu o viata mai indelungata.

Nu este de mirare ca aceasta manifestare - rasul, a evoluat cu ajutorul generatiilor de oameni de-a lungul timpului, 
mentinand relatiile de grup, ceea ce reprezinta cheia supravietuirii stramosilor nostri. Rasul este numit comportament 
afiliativ, adica este eficient pentru realizarea si mentinerea relatiilor sociale. Un studiu a aratat faptul ca rasul poate indica 
nivelul de prietenie, pentru anumiti ascultatori neutri; se poate face diferenta intre rasul strainilor si cel al prietenilor, 
prietenii/ cunoscutii razand mai tare.

A rade in mod constant, chiar poate da o toleranta la durere! Rasetele, interpretate ca exercitii fizice, elibereaza 
endorfinele, un grup de peptide care activeaza receptorii opiate, despre care se spune ca sunt analgezice naturale ale 
organismului. Cu cat razi mai tare, cu atat ai parte de mai multe endorfine, sunt antrenati muschii abdominali, care 
genereaza neurotransmitatorii! Asa ca, incearca sa faci tot ce este posibil sa schimbi LOL-urile cu un ras real!

Indiferent ca zambesti, chicotesti, razi in tine cand nu te poti manifesta sau razi in hohote,
iata ce se intampla in corp si creier in acest timp!

CAND RADEM ?



133  FA M O S T . R O

rasul este un comportament 
social invatat, comparativ 

cu o reactie vizavi de lucruri 
amuzante
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A BEA CONSTIENT
2020 este anul in care foarte multe persoane au consumat alcool pe fondul stresului, pentru a 

rezolva problemele legate de anxietatea indusa de pandemie. Statistica arata insa, facand 
abstractie de situatiile deosebite, ca tendinta generala este aceea de a bea mai putin, in 
aceasta perioada, consumul de alcool fiind la cel mai mic nivel de la mijlocul anilor 1960.

De ce se intampla acest lucru? Oamenii tind sa bea cu moderatie in general, mai ales persoanele mai tinere, 
cercetarile aratand ca milenialii (persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 40 de ani) sunt greu de schimbat in ceea 
ce priveste relatia lor cu alcoolul, in timp ce generatia Z (18-24 de ani) consuma foarte putin. Cu toate acestea, asta 
nu inseamna mai putina socializare. Iar magazinele au diverse sticle cu bauturi delicioase, avand continut scazut de 
zahar, multe dintre ele fiind si sanatoase si iata ca pot exista si sfarsituri de saptamana in care nu te trezesti mahmur!

CE INSEAMNA A BEA CONSTIENT? Este cumva opusul a ceea ce cunoastem ... a bea cand ajungem acasa 
seara dupa o zi grea, a bea pentru ca este vineri seara, a bea pentru a completa o masa gustoasa, de plictiseala, ... 
A bea constient inseamna sa reflectezi asupra vechilor si cunoscutelor obiceiuri si a gasi alternative, iar abordarea 
consumului de alcool sa fie facuta cu atentie si intentie. In aceasta situatie, nu este nimic corect sau gresit, oricum 
ai aborda aceasta problema.

In plus, constientizarea generala si sanatoasa a relatiei cu alcoolul, faptul ca exista solutii in acest sens, ajuta 
oamenii in gestionarea acestei relatii, transformand-o intr-o problema deschisa de acceptare. Ce ar insemna acest 
lucru? Ca putem decide ce rol are alcoolul in viata noastra.

Iar stilul de viata sanatos promovat in majoritate de femeile mileniale pe retelele sociale, in mod special pe 
Instagram, se pare ca a dat roade. La aceasta se adauga incurajarea unui mod de viata in care educatia despre 
nutritie, despre miscare si apelarea la serviciile unui nutritionist, au castigat teren in ultima perioada. Alternativele 
alcoolului sunt din ce in ce mai numeroase, multi producatori de bere si vinuri scazand considerabil alcoolemia 
in bauturi, adaugand acestora diverse ierburi mai sanatose, arome, care sa iti dea si sentimentul de un sfarsit de 
saptamana, dar in acelasi timp sa iti ofere si energie si substante nutritive, pentru a nu avea parte de mahmureala 
pe care o cunoastem.

Si acum, cand avem la dispozitie o varietate atat de mare de optiuni care ne ofera si alternative si sanatoase si putin euforice, 
nu ne ramane decat SA SARBATORIM ORICE OCAZIE!
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De fapt, chiar poti dormi mai bine cand esti inconjurata de mirosul partenerului, 
conform cercetarilor apartinand University of British Columbia. Intr-un studiu din 
2020, peste 150 de persoane au primti tricouri fie de la prietenii lor, fie de la straini. 

REZULTATUL? Cei ce aveau tricourile de la iubiti, au dormit mult mai bine!

NU ESTE NIMIC GRESIT 
IN A DORMI IN TRICOUL 

PARTENERULUI!
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ACUM, CA AM INTRAT PUTIN IN NORMALITATEA CARE SPERAM SA TINA, MAGAZINELE, BARURILE, 
CLUBURILE, RESTAURANTELE SUNT GATA SA NE IA BANII; SI, DESIGUR, MULTI DINTRE NOI ABIA ASTEPTAM 
SA-I CHELTUIM! DOAR CA, O ABORDARE PREA DIRECTA, CA SI CUM NIMIC NU S-AR FI INTAMPLAT, NU ESTE 

CEL MAI POTRIVIT LUCRU IN ANUMITE CIRCUMSTANTE. 

RECUPERAREA FINANCIARA DUPA PANDEMIE

CONSTIENTIZARE
Avand iarasi libertatea intrata in drepturi, multi ne reintalnim cu prietenii, organizam 

mici reuniuni cu familia, ceea ce este minunat. Doar ca, orice iesire, orice cumparaturi 
in plus, orice camera de hotel, se aduna ... Iar in cazul in care nu vrei sa ramai fara bani, 
recomandabil ar fi un plan post-pandemic bine pus la punct, pentru a cheltui cu masura 
si pe care chiar sa il respecti.

Indiferent de suma stabilita pentru extra cheltuieli, trebuie sa existe un echilibru care 
sa nu puna o presiune inutila asupra situatiei financiare si implicit asupra vietii tale. 
Probleme delicate si cheltuieli neprevazute pot aparea tot timpul, la care adaugam si 
situatia inca incerta in ceea ce priveste pandemia, de aceea este indicat, sa ramanem inca 
in garda.

PRIORITIZARE
Poate fi foarte usor sa iti cheltui banii pe toate oportunitatile care apar, doar ca trebuie 

sa vezi ce este cu adevarat necesar, care sunt cheltuielile de baza, care sunt optionale, care 
nu sunt necesare sau inutile. De asemenea, trebuie sa te hotarasti ce iti doresti mai mult: 
mai multe haine, sa socializezi in oras sau sa mergi undeva in vacanta pentru cateva zile?

PRESIUNE
Fiecare poate spune despre propria persoana ca nu cheltuie excesiv, doar ca emotiile 

pot prelua controlul foarte usor. Presiunile care vin din partea familiei, a prietenilor si 
a lucrurilor care se pot face, la care se adauga si propriile dorinte, te pot face sa deraiezi 
foarte usor de la planul initial.

Daca e ceva anume care trece peste limita stabilita de tine, refuza sau cauta alternative 
mai ieftine sau gratuite! Ia in calcul ca in aceasta perioada, foarte multi din jurul tau, la 
care nici nu te-ai fi gandit, au fost afectati serios de pandemie, fie prin pierderea locului 
de munca sau o scadere drastica a venitului, asa ca niciodata nu poti sti ce vremuri pot 
veni. De aceea este indicat sa faci tot posibilul pentru a nu cadea prada tentatiilor si a nu 
ceda presiunilor.

Ce putem face pentru a ne pastra un echilibru 
financiar si a ne `recupera` incet?
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FARA CHELTUIELI EXTRA
Daca ai de gand sa faci anumite cheltuieli intr-un alt mod - diferit ca inainte de 

pandemie, incearca sa inlocuiesti cumva cheltuielile cu cele dinainte, nu sa adaugi in 
plus! Daca in perioada pandemica cumparai anumite lucruri pentru munca de acasa, 
acum chiar mai ai nevoie de ele? Daca evitai contactul cu oamenii si faceai comanda de 
mancare acasa, acum poti merge la cumparaturi!

Inainte de pandemie poate cheltuiai pe lucruri simple, care, in perioada izolarii s-au 
dovedit a fi cheltuieli oarecum inutile. Poate luai taxiul in loc de a merge pe jos sau poate 
iti placea sa bei cafea intr-un anumit loc mai elegant ... ai putut sa traiesti fara ele, de ce 
crezi ca nu ai putea-o face in continuare?

CONTINUARE
Pentru multe persoane, 

au existat anumite 
modificari in stilul de 
viata pandemic, care nu 
au fost chiar rele. A gati 
acasa, a invata noi retete 
de gatit, a practica anumite 
hobby-uri, nu au fost niste 
schimbari chiar nocive. Asa 
ca, daca te-ai simtit bine 
cu ele, de ce sa nu le oferi 
continuitate? In acest fel, te 
simti si tu mai implinit si cu 
mai multi bani.

ECONOMISIRE
Pentru cei care au 

economisit mai mult in 
ultima perioada si s-au 
limitat la cheltuieli, poate 
fi un lucru bun de a 
continua (intr-o anumita 
masura) acest exercitiu. 
Prioritizeaza-ti economiile 
prin a pune deoparte 
cheltuielile elementare 
(intretinere, alimentatie), 
inainte de a face cheltuieli 
in plus!

Iti cunosti bugetul 
lunar total, asa ca, 
calculeaza-ti inainte de 
toate, cheltuielile, apoi 
stabileste o anumita suma 
de economisire de care 
trebuie sa `scapi` imediat, 
in sensul de a o depune la 
o banca sau a o pune pur 
si simplu deoparte, doar ca 
nu trebuie sa te atingi de 
ea. Acest lucru te va limita 
intr-un mod real si sanatos 
de a cheltui in plus si mai 
mult decat atat, vei avea si 
economiile crescute.
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STIL DE VIATA 

Schimba-ti
MODUL DE GANDIRE

in privinta banilor!

aca nu vorbesti ca un 
expert despre bani, daca 
nu te comporti ca unul, nu 
ar trebui sa privesti acest 
lucru ca pe un minus! 

Intr-adevar, ai anumiti prieteni, 
colegi, care discuta despre finante, 
sunt in diverse grupuri pe retelele 
sociale in categoria celor `priceputi`, 
altii afirma despre ei insisi ca nu sunt 
buni cu banii, samd. Iar a fi bun sau 
rau la capitolul bani este o conceptie 
gresita. Nu exista o anumita tipologie 
de persoana priceputa in a gestiona 
banii si a o face in siguranta, cert 
este faptul ca exista diferente in 
femei si barbati in modul de a 
aborda aceasta problema. Expertii 
masculini in bani vorbesc despre 
putere, lux si performante in piata, 
in timp ce femeile cauta modalitati 
de a reduce cheltuielile, nu tocmai 
cele mai justificate. Astfel, trebuie 
schimbata mentalitatea actuala vizavi 
de bani, intr-una care se bazeaza pe 
posibilitati si crestere.

SCHIMBAREA MENTALITATII
A scapa de vechile obiceiuri in ceea ce priveste banii, poate 

suna infricosator, pentru ca ne vine in minte renuntarea la 
anumite tabieturi, dar este mai mult de atat. Este o renuntare 
la anumite conceptii gresite, mesaje inutile care au legatura 
cu banii, multe primite de la parintii nostri si care nu se mai 
incadreaza in realitatea actuala.

Baietii, de cand sunt mici sunt invatati ca trebuie sa fie 
ambitiosi, puternici si ca trebuie sa furnizeze bani, sa asigure 
intretinerea unei familii in viata de adult. Pe de alta parte, 
fetele cresc gandindu-se ca valoarea lor sta in modul in care 
arata, cat de amabile sunt si cum pot avea grija de copii, casa. 
Iar mesajul acestora este unul puternic. Vazand de asemenea 
cum cheltuiesc parintii banii folosind cardul si facand multe 
cumparaturi sau putine, este afectat comportamentul copiilor 
in ceea ce priveste perceptia despre bani. Si in majoritatea 
cazurilor, banii nu se castiga usor, dar perceptia atunci cand 
ii cheltuiesti este exact invers.

Adultii trebuie sa vada anumite posibilitati disponibile si 
sa actioneze, sa aiba incredere in abilitatea lor de a castiga, 
cheltui si gestiona banii intr-un mod facil.

PROPRIA EDUCATIE
Daca iti doresti sa devii o persoana alfabetizata financiar, 

cel mai bun mod este social media, urmarind bloguri, diversi 
influenceri, care vorbesc despre bani, cum sa ii cheltui, sa ii 
economisesti si investesti. Poti sa te inscrii de asemenea in 
diverse astfel de grupuri financiare, poti achizitiona diverse 
carti de specializate, pentru a deveni familiar cu fenomenul si 
a percepe cu usurinta tot ce este legat de bani.

TIMPURILE S-AU SCHIMBAT, ASA CA E TIMPUL SA NE SCHIMBAM SI NOI OBICEIURILE 
FINACIARE MOSTENITE DE LA PARINTI SI SOCIETATE
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OBIECTIVELE FINANCIARE
Te-ai gandit de ce cumperi si pastrezi ceea ce ai cumparat 

la miezul noptii de pe Instagram si nici macar nu ai nevoie? 
Suntem conectati sa cautam placeri imediate, astfel ca, a 
cumpara acum este o idee mult mai buna, decat sa o lasam pe 
viitor! Cei ce lucreaza in publicitate, cunosc comportamentul 
uman, folosesc un limbaj emotiv, urgenta si raritea produslui, 
pentru a ne manipula sa cumparam.

1 Da-ti un ragaz de 24 de ore intre urgenta pe care o vezi 
in achizitionarea acelui produs si plata din banii castigati 

cu greu! Acest timp este indeajuns sa vezi daca intr-adevar ai 
nevoie de acel lucru si sa iei decizia corecta.

2 Nu folosi niciodata banii destinati datoriilor sau 
cheltuielilor esentiale pentru a cumpara ceva ce nu ai 

nevoie! Daca nu ai bani pentru respectivul lucru, nu ti-l poti 
permite si gata!

3 Gandeste-te si ia o decizie a ceea ce este important 
pentru tine, un lucru pentru care, se merita cu adevarat 

sa economisesti. Si de cate ori exista tentatii de a cumpara 
ceva a carui necesitate nu a existat pana acum, intreaba-te 
“DE CE?” l-ai achizitiona. Un bun experiment este acela de a 
da denumiri banilor pe care ii economisesti - “Viitoarea casa”, 
“Vacanta exotica”, lucru ce iti va aminti ce este cu adevarat 
important pentru tine.

REALITATEA IN CARE TRAIESTI
Schimbarea mentalitatii in ceea ce 

priveste banii va fi un proces de durata, 
pentru ca obiceiurile sanatoase sa 
aiba un real impact in mentalitatea 
viitoarelor generatii. Pe langa aceasta, 
exista si aceste diferente vizibile de 
gen, oricat incearca societatea sa le 
mascheze. Si poti avea o mentalitate 
financiara dintre cele mai sanatoase, 
acest lucru este egal cu zero atat timp 
cat prejudecatile si diferentele facute 
in privinta angajarii inca exista. 
Societatea ofera domenii de activitate 
in care domina femeile sau barbatii, 
anumite locuri de munca sunt 
subevaluate de societate - deci platite 
sub nivel, iar problemele continua de 
la o societate la alta. In plus, trebuie 
sa ai grija si ce loc de munca ai, ce 
taxe platesti, care iti sunt necesitatile 
si implicit cheltuielile lunare, totul 
pentru a-ti putea gestiona cat mai 
bine banii.
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SANATATE

INVINGE OBOSEALA DE VARA!
UMPLE-TE DE ENERGIE SI BUCURA-TE DE O VARA FRUMOASA SI ACTIVA!

Cu temperaturile ridicate pe care le-am resimtit din 
plin pana acum, cu zile mai lungi si cu ridicarea 
restrictiilor, multi dintre noi putem simti o anumita 

epuizare si lipsa de vitalitate. Si ne dorim sa reintram usor 
usor in normalitatea stiuta, iar tendinta in acest moment 
este de a exagera ... Vrem sa facem cat mai multe intr-un 
timp cat mai scurt, vrem sa ajungem in cat mai multe locuri, 
nu vrem sa ratam nimic ... vrem sa recuperam tot timpul 
pierdut! Si toata aceasta agitatie pe fondul unor temperaturi 
ridicate, ne poate lasa fara energie, ne poate face sa ne 

simtim coplesiti. Foarte important acum este sa gestionam 
cu atentie aceasta perioada, pentru a nu ajunge la situatii 
de burnout sau alte forme de epuizare mai delicate.

Oboseala de vara in Japonia poarta numele de 
“natsubate”. Avand temperaturi ridicate in aceasta perioada, 
natsubate este un fenomen cunoscut foarte bine de 
locuitori, ei gestionand-o foarte bine prin practicarea unor 
rutine de ingrijire de sine specifice, atentia la alimentatie si 
o fluctuatie a activitatilor din timpul zilei. Ce ar trebui facut, 
aflam in continuare ...

10 minute de somn dupa amiaza
Daca e sa ne raportam la japonezi, 

acestia acorda o atentie deosebita 
somnului de dupa amiaza, la fel ca si 
locuitorii din alte tari ca Italia si Spania, 
acesta fiind parte integranta a siestei. 
Somnul de dupa amiaza iti poate 
oferi energia si prospetimea pentru 
a merge mai departe cu activitatile 
zilnice si conform studiilor, sunt 
necesare doar 10 minute de somn 
(nu mult timp pentru a intra in somnul 
profund) pentru a reintra in forma.

Schimbarea antrenamentului
Asa cum adaugi ceva in plus 

alimentatiei de vara, cateva piese 
vestimentare in garderoba sau 
un nou obicei in rutina zilnica de 
ingrijire, asa ar trebui sa faci si in cazul 
antrenamentelor. Poti `muta` miscarea 
din interior, afara, sau poti practica 
antrenamente in cursul diminetii sau 
cand este mai racoare. Astfel, nu te 
vei epuiza total si iti vei pastra nivelul 
de energie pentru a face fata cu brio 
intregii zile.

Mirosuri energizante
Cand nivelurile tale de energie 

sunt fluctuante, a mirosi un parfum 
energizant potrivit, poate face minuni. 
Mirosul de citrice precum lamaia 
sau lime evoca o atmosfera de 
vara cu soare si cocktailuri, in timp 
ce muscata si bergamota ofera un 
echilibru emotiilor. Anumite ierburi 

ca rozmarinul si menta pot fi tinute 
si cultivate si in casa si ori de cate ori 
simti ca ai nevoie de un impuls de 
energie; taie cateva crengute pentru 
a elimina senzatia de oboseala.

Mancare tropicala
O alimentatie sanatoasa este 

determinanta pentru un nivel de 
energie corespunzator, fructele 
tropicale trimitandu-te catre zone 
mai exotice. In general, fructele cu 
continut ridicat de apa permit corpului 
sa se hidrateze pentru a compensa 
oboseala verii, in timp ce ofera in plus, 
vitamine cheie, minerale, antioxidanti. 
Pepenele verde bogat in licopen si 
vitaminele A si C, ofera protectie pielii, 
fiind in acelasi timp, o buna sursa 
de electroliti hidratanti; capsunile, 
ciresele, piersicile, prunele, sunt la fel 
de eficiente, avand multe proprietati 
energizante.

Lucreaza cu ritm!
Fiecare dintre noi avem un ceas 

intern dupa care functionam - 
circadianul nostru,  care guverneaza 
tiparul somn-treaz si care este 
responsabil pentru functia si 
procesele esentiale. Cand nu esti in 
acord cu acest ciclu, nu poti dormi si 
te simti letargic. Mai mult, ritmul tau 
circadian este influentat de indicii de 
mediu ca lumina si intuneric, astfel 
ca tu te trezesti cand e lumina si te 
culci cand este intuneric. Chiar daca 

zilele sunt mai lungi pe timpul verii, 
incearca sa implementezi in rutina ta 
un ciclu somn-treaz normal si sa te 
culci in fiecare zi cam la aceeasi ora si 
sa `bifezi` aproximativ 8 ore pe noapte.

In natura
Un remediu natural pentru a te pune 

pe picioare este petrecerea timpului 
in natura, 20 de minute petrecute in 
soare, ajutand la cresterea imunitatii 
si a nivelului de vitamina D care 
stimuleaza si starea de spirit. Mai mult 
decat atat, in natura esti mai aproape 
de simturile tale, fiind cufundata in 
natura, orele extinse de vara oferindu-
ne posibilitatea sa ne bucuram de 
natura, sa respiram aer proaspat. Si 
putem face acest lucru citind o carte 
in natura, plimbandu-ne, mancand 
afara sau gradinarind.

Respiratia box
Practica de respiratie controlabila 

este un bun antidot al multor afectiuni, 
de la stres, anxietate, pana la un 
somn precar. Iar cand ai nevoie de un 
impuls de energie, practica respiratia 
controlata si vei simti in scurt timp o 
vitalitate crescuta. Expira numarand 
pana la 4, apoi opreste 4 numere, dupa 
care, inspira inca patru numere; pauza 
pentru inca 4 numaratori, inainte de a 
incepe din nou acest exercitiu.
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REINVIGOREAZA-TI ENERGIA SI AI GRIJA DE 
SANATATEA TA CU AJUTORUL URMATOARELOR 
SFATURI!

✔Bea doi litri apa zilnic!
✔Mananca 8 pana la 10 porti fructe 

in fiecare zi!
✔Practica cel putin 150 de minute 

miscare saptamanal
✔Incheie ziua cu un dus, lasand la 

sfarsit o explozie de apa rece pentru 
aproximativ 30 de secunde!
✔Asculta melodiile preferate si 

danseaza cel putin 10 minute!
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SANATATE

Stai
SANATOASA

in
VACANTA!

FIE CA TI-AI PLANIFICAT SA STAI ACASA SI SA-TI PETRECI AICI VACANTA SAU SA PLECI IN 
CONCEDIU, trebuie sa ai parte de o alimentatie sanatoasa pentru a-ti pastra sanatatea si 
starea fizica la standardele care iti fac bine.

Din momentul in care s-a intrat in normalitatea cunoscuta de noi, foarte multe persoane au 
simtit nevoia evadarii si iesirii din monotonie; sejururile, calatoriile in afara granitelor, au cunoscut 
cresteri considerabile, ceea ce este foarte bine, cel putin pentru starea de spirit.

Dar, anumite persoane poate au folosit aceasta perioada de izolare pentru a-si `construi` o 
alimentatie sanatoasa, un stil de viata pe care si l-au dorit de mult timp, iar o astfel de vacanta sau 
pauza poate avea o influenta nu tocmai de dorit, din acest punct de vedere. Iar tentatiile au fost, 
exista si vor fi mereu la vedere, asteptandu-si `victimele`: de la cocktailuri colorate si delicioase 
de pe plaja, la inghetatele apetisante si diversele tentatii care exista mai ales in zonele turisitice! 
Cu toate acestea, daca esti o persoana responsabila, te poti bucura de toate bucuriile si placerile 
unei vacante, fara a exista pericolul de a-ti iesi (foarte mult) din ritm.

A ramane echilibrata si a lua deciziile corecte si in vacanta, iti permite o intrare ulterioara
    normala in ritmul vietii fara a simti vreun disconfort.
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Indiferent unde iti petreci vacanta, cel mai bine este sa optezi pentru servicii in care sa iti 
gatesti tu ce vrei, in detrimentul celor all inclusive, pentru ca vei avea un control mai bun asupra 
a ceea ce mananci. Vei putea gati in locatia in care stai, iar partea mai buna este aceea de a cauta 
ingrediente crescute pe plan local, ideal ecologice, pentru a te bucura de o experienta maxima. 
Iar daca ai tot ce iti trebuie, de ce sa nu experimentezi o reteta locala?

Pentru ca e vara, multi iubesc gratarele si intreaga distractie aferenta, o modalitate foarte buna 
de socializare si petrecere a timpului de dupa amiaza. Doar ca, ai putea sa sari peste preparatele 
traditionale `nesanatoase` si ai putea opta pentru modalitati mult mai usoare si mai apropiate de 
ceea ce are nevoie corpul tau, vegetalele simple, carnea slaba in diverse sosuri, combinatiile 
dintre ele, putand fi la fel de delicioase si gustoase, asta ca sa nu mai adaugam nutrientii sanatosi 
de care te poti bucura.

Daca esti pe plaja sau afara cu prietenii in gradina, orice cocktail poate fi delicios si apetisant, 
doar ca, pentru santatea ta, trebuie sa le eviti pe cele cu zahar. Si poti avea parte de alegeri mult 
mai bune atunci cand alegi o bautura care sa contina putin alcool, comparativ cu cele zaharoase. 
In general, trebuiesc evitate bauturile zaharoase, iar daca mergi pe cele cu alcool, asigura-te ca 
consumi si apa pentru a evita deshidratarea si senzatia de mahmureala.

Serile de vara reprezinta antidotul perfect pentru zilele monotone din perioada izolarii si 
cum alegerile iti apartin, opteaza pentru mancaruri sanatoase, pestele la gratar, legumele la 
gratar, fiind optiuni adecvate. Iar daca vrei si desert, salatele din fructe sunt ideale, in detrimentul 
prajiturilor cu zahar si altor ingrediente nu tocmai indicate. Mancatul incet este iarasi un lucru bun 
pentru a evita excesul si o modalitate eficienta de face acest lucru este acela de a lasa tacamurile 
jos dupa fiecare imbucatura.

O alimentatie sanatoasa poate fi dificil de adoptat, dar, din momentul in care ai grija de ea 
in mod constant si dedicat, ea devine un lucru normal, astfel ca nu vei intampina in timp nicio 
dificultate in a-ti alcatui mesele zilnice. Indiferent ca vei calatori cu avionul, vei ajunge in zone in 
care esti mai putin familiarizata, vei gasi solutii sanatoase de alimentatie. Iar in cazul in care ai o 
excursie de o zi, merele, batoanele nutritive, reprezinta tot ce ai nevoie pentru energie si o buna 
stare de spirit.
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SANATATE

Vremea calda si temperaturile 
ridicate cresc nevoia de apa, asa 
ca, trebuie sa consumi mai mult 
cand soarele este pe cer. Hidratarea 
corecta este necesara pentru ca 
organismul sa poata avea grija de o 
gama larga de functii metabolice, ca 
reglarea temperaturii si digestia. Cand 
transpiri, pierzi apa si electroliti, ceea 
ce te poate face sa te simti obosita si/
sau ametita, iar daca faci si efort fizic, 
corpul are nevoie de o extra hidratare.  

Ca o regula generala, ar trebui 
sa consumi 2 litri de apa pe zi si sa 
adaugi 350 ml apa pentru fiecare 
jumatate de ora pe care o transpiri. 
Urina palid galbena sau clara, indica 
faptul ca esti bine hidratata.

Daca ai posibilitatea, tine in 
permanenta langa tine o sticla mare 
de apa pentru a putea gestiona usor 
cantitatea consumata si ai grija sa 
consumi alimente bine hidratate, 
pepenele verde, castravetii, telina, 
fiind alegeri foarte inspirate. 
Ceaiurile de plante reprezinta o buna 
modalitate de hidratare, mai ales 
daca te plicitiseste de apa simpla, 
sau, apei ii poti adauga lamaie, felii 
de castraveti sau frunze de menta, 
pentru un gust mai proaspat.

CEL MAI 
BUN MOD
de a ramane
HIDRATAT
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FITNESS vs.MANCARE

POT FI EXERCITIILE FIZICE MAI EFICIENTE PENTRU 
SCHIMBAREA GREUTATII COMPARATIV CU 
SCHIMBAREA OBICEIURILOR ALIMENTARE?

Unul din cele mai intalnite si mereu actuale 
mituri este acela ca a merge la sala de sport te 
slabeste, doar ca, in realitate, ar trebui sa faci multa 
multa miscare, efort ce nu este la indemana oricui. 
Si pentru ca pierderea greutatii nu este atat de 
vizibila atunci cand faci exercitii fizice, nu este nici 
prea motivant, comparativ cu schimbarea modului 
de alimentatie, care ar fi mai eficient din aceasta 
privinta.

Cu toate acestea, beneficiile antrenamentelor 
fizice sunt foarte multe, inclusiv pierderea greutatii 
cand merge mana in mana cu o alimentatie 
corespunzatoare. Cercetarile arata ca activitatea 
fizica ajuta muschii sa nu isi piarda din vitalitate 
pe masura ce slabesti, ajutand la mentinerea ratei 
metabolice si arderea caloriilor. Chiar exista dovezi 
ca ajuta mai bine la gestionarea poftei de mancare.

A fi activ este un lucru minunat pentru starea 
de bine, facandu-te sa te simti bine, crescandu-ti 

sanatatea per total, scazand stresul si reducand 
aparitia unor boli grave. Cand pierzi in greutate, 
corpul arde mai multa energie decat preia, lucru 
cunoscut ca deficit de energie si este mai usor sa 
creezi unul prin ceea ce mananci, decat sa arzi 
caloriile prin activitate fizica. Exista modalitati prin 
care poti crea acest deficit de energie fara a numara 
caloriile sau fara senzatia de foame. Poti aduce in 
viata ta modificari placute, alimente mai sanatoase, 
iar atingerea deficitului de energie sa nu se simta ca 
ceva greoi de realizat.

A-ti optimiza modul in care mananci poate fi usor 
daca faci alegerile corecte; te poti bucura si de 
nutrienti, si de sanatate si de calorii mai putine.

Mai mult decat atat, a vedea rezultate pe cantar 
de la saptamana la saptamana, este foarte motivant, 
astfel ca poti adauga si activitate fizica, pana cand 
ajungi acolo unde ti-ai propus. Partea cea mai buna 
este aceea ca, prin combinarea exercitiilor fizice cu 
alimentatia, vei dezvolta obiceiuri puternice, bine 
integrate in viata ta si care te vor ajuta sa iti mentii 
greutatea, imediat dupa ce ti-ai atins scopul.

CE METODA ESTE MAI EFICIENTA PENTRU SCADEREA GREUTATII?
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FIBRELE
Consumi destule?

MAJORITATEA CELOR DINTRE NOI NU ISI IAU PORTIA DE 
FIBRE ZILNICA NECESARA. CE TREBUIE FACUT?

Cu toate ca fibrele nu fac parte din categoria nutrientilor fermecatori, importanta lor este esentiala 
pentru sanatatea si echilibrul nostru. A consuma cantitatea de fibre necesare, ajuta la reducerea 
riscurilor bolilor de inima, a accidentelor vasculare cerebrale, a diabetului de tip 2 si a cancerului 

de intestin, la care se pot adauga imbunatatirea tensiunii arteriale si reglarea nivelurilor de colesterol. Si, 
conform statisticilor, majoritatea nu consumam cele 30 g fibre recomandate in fiecare zi.

Fibrele te pot ajuta si daca vrei sa slabesti, oferindu-ti senzatia de satietate pentru mai mult timp, fara 
a adauga calorii in plus. Conform studiilor, consumul zilnic a celor 30 g fibre te poate ajuta sa slabesti si 
imbunatateste raspunsul organismului la insulina. In plus, anumite fibre, care intra la categoria prebiotice, 
sprijina cresterea bacteriilor intestinale benefice, care, la randul lor, produc metabolitii ce scad inflamatia. 
Exista de asemenea studii care arata legaturi intre inflamatie si obezitate si cresterea in greutate, astfel 
ca aceste bacterii te pot mentine si slaba. Iar daca ai senzatia de foame si vrei sa pierzi greutate, mareste 
cantitatea de fibre consumata zilnic!
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CE ESTE FIBRA?

Simplificat, fibra este un carbohidrat non digestibil gasit in alimentele vegetale, actualmente existand 
o serie de tipuri diverse de fibre. Fibrele solubile sunt cele care se dizolva in apa si formeaza un `material` 
asemanator unui gel in tractul digestiv, care te ajuta sa hranesti bacteriile bune intestinale, care, la 
randul lor, produc acizi grasi cu lant scurt si alti compusi benefici, ce sustin sanatatea digestiva si a 
intregului organism. Exista mai multe tipuri de fibre solubile, dar cele mai comune includ hemiceluloza, 
betaglucani, pectina, mucilagiu, fructani. Majoritatea mancarurilor din plante contin un amestec de fibre 
solubile si insolubile, cele insolubile, nedizolvandu-se in apa (este util daca te lupti cu constipatia). Si aici 
exista multe tipuri, cele mai comune fiind beta-glucani, celuloza, lignina, chitina.

Fibrele mai pot fi clasificate ca prebiotice, sau fermentabile vs non-fermentabile. Si chiar daca toate 
aceste notiuni pot parea complicate, singurul lucru de retinut este acela ca trebuie sa consumi zilnic o 
cantitate variata si suficienta de fibre.

Daca scopul tau este sa slabesti, o proteina care este cunoscuta ca amidon rezistent poate fi cea mai 
buna prietena. Conform studiilor, aceasta poate ajuta la pierderea in greutate, imbunatatirea glicemiei, 
sanatatea digestiva si sensibilitatea la insulina. Amidonul rezistent este un tip de amidon ce face fata 
digestiei intr-un mod mai eficient, ajungand intact in colon si necrescand glucoza din sange, insulina 
sau caloriile in mod semnificativ. Este de asemenea prebiotic, deci, foarte bun pentru bacteriile bune 
intestinale.

Amidonul rezistent poate fi gasit in orezul gatit si racit, banane, leguminoase, cartofi fierti si raciti. 
Amidonul rezistent de cartof crud contine cam 8g pe lingura si niciun carbohidrat utilizabil. Incearca sa-l 
consumi in salate, smoothie-uri!

Daca nu esti obisnuita sa consumi fibre, adaugarea lor in alimentatie poate oferi balonare si gaze, dar, 
adaugand alimentele incet, flora intestinala se schimba si adapteaza. Consuma lichide pe parcursul zilei, 
mai ales cand cresti aportul de fibre!

PENTRU A TE ASIGURA CA AI PARTE DE O GAMA DE FIBRE DIFERITE ...

☑ Fibra de celuloza: tarate de grau si orez, leguminoase, legume radacinoase (cum ar fi morcovul, 
sfecla rosie, cartoful si cartoful dulce), cojile de mere, verdeturi cu frunze abundente (varza).
☑ Hemiceluloza: se gaseste in cereale integrale precum graul, ovazul si secara.
☑ Pectina: se gaseste in mere, pere si citrice.
☑ Lignani: Incearca in seminte de in, sparanghel, broccoli si legume radacinoase, cum ar fi pastarnac 

si sfecla rosie.
☑ Chitina: se gaseste in ciuperci si anumite faini.
☑ Gingii: Incearca planta konjac (care poate fi utilizata pentru a produce taietei cu continut scazut de 

carbohidrati), glucomanan.
☑ Beta-glucani: se gasesc in ciuperci, ovaz, secara si orz.
☑ Mucilagii: Incearca seminte de in, seminte de chia, coji de psyllium, patlagine, banane,
fructe de padure.
☑ Fructani: Mananca sparanghel, broccoli, ceapa, usturoi, varza, grau integral si radacina de cicoare 

(inulina). 
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Culege
BENEFICIILE

A I PARTE DE O ADEVARATA 
LUPTA CU TINE INSUTI CAND 
TREBUIE SA MERGI LA SALA 

SAU CAND VINE ORA DE ALERGAT? 
SAU POATE ITI ESTE FRICA CA TE 
VEI RANI DACA VEI FACE UN EFORT 
PREA MARE? Ai putea sa te lipsesti 
de aceste sentimente de disconfort, 
daca lasi totul mai usor si doar mergi, 
indiferent de distanta sau ritm. Si 
conform cercetarilor, poti avea parte 
de multe beneficii, atat fizice, cat si 
mentale.

La fel ca si in cazul altor exercitii 
fizice moderate, mersul ajuta la 
reducerea factorilor de risc care 
pot declansa probleme cardiace si 
elimina stresul. Un alt lucru interesant, 
conform unui studiu publicat in 
American Heart Association a 
constatat ca cei ce merg au parte de 
beneficii crescute pentru bolile de 
inima, colesterol si presiune crescuta 
a sangelui, comparativ cu cei ce 
practica alergatul, pentru aceeasi 
cantitate de energie consumata. din ... mers!
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Mers si creier
Cresterea fluxului de sange catre 

creier este la randul sau, legat de 
o mai buna functie cognitiva, o 
memorie imbunatatita si o scadere a 
declinului mental. Exista dovezi care 
arata ca hipocampul - zona creierului 
asociata cu memoria si invatatul - 
creste in dimensiune atunci cand te 
plimbi.

Unii specialisti considera ca 
este absolut necesar sa ai parte 
de plimbari lungi pentru a-ti ajuta 
mintea si corpul sa functioneze la 
maxim; acest lucru actioneaza ca un 
mecanism de auto reparare pentru 
creier si corp. Foarte interesant este 
faptul ca, atunci cand mergem, 
simturile noastre sunt mai ascutite 
si mai prezente. Anumite simturi/ 
emotii specifice corpului nostru 
care erau linistite, acum prind viata, 
la fel cum si modul in care creierul 
interactioneaza cu schimbarile 
organismului.

Mers si vorbit
Dintre alte efecte pozitive ale 

mersului pe jos, sunt de mentionat 
o mai buna oxigenare a creierului 
datorita cresterii fluxului de sange, 
dar si o scadere a stresului, dat 
fiind ca gandurile negative se pierd 
atunci cand tu te plimbi in natura. Un 
studiu publicat in Proceedings of 
the National Academy of Science 
confirma acest fapt, aratand ca cei 
ce merg 90 de minute in natura 
comparativ cu mediul urban, se 
bucura de o activitate scazuta in 
zona creierului asociata cu un factor 
cheie in ceea ce priveste depresia.

Astfel ca, pentru cei ingrijorati 
de propria bunastare mentala, 
terapiile de vorbit in natura au sens. 
Specialistii confirma ca natura ii ajuta 
mult pe cei ce vorbesc, oferindu-le 
o anumita usuriunta in a-si exprima 
sentimentele. Exista un anumit 
sentiment ca lumea este mai mare 
si mai intinsa dincolo de cei patru 
pereti, astfel ca ne putem conecta in 
mod inconstient cu o perspectiva mai 
mare asupra vietii noastre, ceea ce 
ne ofera o usurinta in a exprima ceea 
ce se intampla in mintea si corpul 
nostru. Mergand alaturi de altcineva, 
creste acest sentiment, egalizand 
dinamica si creand usurinta de a 
impartasi cu ea ceea ce simtim si 
foarte important, dispare acea “frica” 
ca vom fi judecati, analizati, pedepsiti.

Specialistii afirma ca atunci 
cand sunt in natura cu anumiti 
pacienti, dialogul este mai putin 
formal, neexistand acel sentiment 
si presiune ca se sapa mai adanc, 
discutia evoluand intr-un mod firesc 
si prietenos. Mai mult decat atat, 
clientul este in natura, este constient 
de ceea ce este in jurul sau, situatie 
ce poate oferi sentimente de 
recunostinta pentru ceea ce are, 
lucru esential, care poate ajuta 
extrem de mult atunci cand treci 
printr-o perioada dificila.

Mers si alergat
O plimbare lunga se poate potrivi 

foarte bine cu o alergare mai scurta, 
in multe feluri, inclusiv arderea 
caloriilor; mai mult, oamenii cand 
se plimba sunt feriti de anumite 
accidentari care pot proveni din 
fortarile specifice alergatului sau 
alte posibile neplaceri. Daca mai 
adaugam urcusurile si coborasurile 
in forta pe terenuri neregulate, putem 
completa acest tablou al alergatului, 
care, intr-adevar consuma mai 
multa energie si este de o mai mare 
intensitate comparativ cu mersul.

Doar ca, in cazul alergatului, 
timpul este limitat si se scurteaza 
pe cat de repede obosesti, in timp 
ce, mersul/ drumetiile se intind 
pe o perioada mai lunga de timp, 
crescandu-ti rezistenta. Iar beneficiile 
sunt numeroase atunci cand mergi, 
indiferent ca esti in forma fizica 
maxima si mai ales, dupa aceasta 
perioada pandemica. Si chiar daca 
esti o persoana activa si dedicata 
alergatului, un mers usor te ajuta sa 
iti intri in forma si sa te recuperezi mai 
repede.
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CE CAUZEAZA ACEST MIROS?
E posibil sa fii surprinsa de principala cauza a mirosului picioarelor sau bromodoza (termenul 

medical) si anume, incaltamintea ta. Purtand aceeasi pereche de incaltaminte zi de zi sau 
incaltaminte care te strange, nelasand picioarul sa respire suficient, toate pot fi vinovate. A sta 
in picioare tot timpul si a transpira, iarasi nu este bine. Mai mult, stresul poate face ca picioarele 
tale sa transpire si mai mult, in timp ce alte afectiuni ca piciorul atletului, calusurile sa provoace 
si ele diverse mirosuri neplacute.

In esenta, bacteriile si transpiratia se reunesc in incaltamintea inchisa, dand nastere mirosurilor 
neplacute.

CELE MAI BUNE TRATAMENTE
Spalatul pe picioare cel putin o data pe zi si uscarea lor corespunzatoare - chiar si intre degete, 

ar trebui sa fie indeajuns.
Poti opri bacteriile sa gaseasca loc bun pe picioarele tale, daca le tii pe acestea intr-un 

amestec de otet cu apa si poti merge pe proportia de doua parti apa, una otet. Uleiul de arbore 
de ceai sau alcoolul chirurgical sunt indicate pentru a fi folosite inainte de culcare; unge-ti 
degetele de la picioare si spatiile dintre ele pentru uciderea bacteriilor. In plus, poti scuti bani 
folosind deodorant obisnuit de subrat sau antiperspirant si la picioare si poti cumpara un sapun 
antibacterian specific de la o farmacie.

Ciupercile de la picioare, calusul, infectiile, pot fi tratate fara prescriptie medicala daca sunt 
forme usoare, dar persoanele care sufera de diabet trebuie sa consulte un podolog sau medic 
de familie.

INCALTAMINTEA
Nu trebuie sa porti aceeasi pereche de incaltaminte zilnic! Alterneaza-le, astfel incat sa aiba 

sansa sa se usuce afara! Fii sigura ca incaltamintea, fie aceste din panza, piele sau orice alt 
material, sunt de calitate si asigura-te ca picioarele pot avea parte de o respiratie corespunzatoare. 
Pastreaza incaltamintea in locuri racoroase, pentru a impiedica proliferarea bacteriilor.

Poarta sosetele cu pantofi inchisi, ele trebuind sa fie din bumbac, lana sau materiale speciale! 
Sosetele antibacteriene te ajuta de asemenea sa iti pastrezi picioarele uscate.

Picioarele care miros 
reprezinta o problema 

comuna, des intalnita si 
jenanta. Dar cum putEm 

minimiza impactul 
acestei situatii?MIROSUL PICIOARELOR
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Daca suferi de depresie sau anxietate, este destul de dificil sa iei cele mai bune decizii bune pentru tine, intr-o 
perioada haotica, de cele mai multe ori. Un truc usor, conform specialistilor, este acela de a te concentra pe ceea ce 
ai facut bine in trecut. Un studiu a indicat ca oamenii folosesc deseori actiuni si ganduri din trecut pe ceea ce fac in 
prezent, ceea ce modeleaza actiunile curente, de cele mai multe ori intr-un mod inconstient.

Rezultatul a fost acela ca persoanele cele mai rezistente s-au concentrat in mod deosebit pe actiunile pozitive 
din trecut, ceea ce i-a ajutat sa ia deciziile viitoare, majoritatea intr-o nota pozitiva.

DACA TE SIMTI ANXIOASA, 
CONCENTREAZA-TE PE 
SUCCESELE DIN TRECUT!

SUCCESELE 
DIN TRECUT
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SEMNE 
DEMENTA
CONFORM STATISTICILOR, IN INTREAGA LUME EXISTA 
APROXIMATIV 50 DE MILIOANE DE PERSOANE CARE 
SUFERA DE DEMENTA, INTR-O FORMA SAU ALTA. SI CU 
TOATE CA RATA OAMENILOR CARE DEZVOLTA DEMENTA 
A CUNOSCUT UN DECLIN IN ULTIMII ANI DATORITA 
ADOPTARII UNUI STIL DE VIATA MAI SANATOS, SE 
PRECONIZEAZA CA IN URMATORII ANI, NUMARUL CELOR 
CE SUFERA DE ACEASTA AFECTIUNE SE VA DUBLA, DIN 
CAUZA IMBATRANIRII POPULATIEI.

In fiecare an, sunt diagnosticate cam 10 milioane 
de persoane care sufera de dementa, intr-o 
forma mai usoara sau mai avansata. Depistarea 
din timp a dementei este importanta atat 
pentru persoana cat si pentru membrii familiei, 

pentru a incepe sa se ia masuri pentru incetinirea 
si atenuarea efectelor bolii, prin schimbarea 
stilului de viata. Ideal ar fi ca persoana in cauza 
sa fie supusa testelor specializate pentru primirea 
unui diagnostic in aproximativ 6 luni pana la 1 an 
dupa observarea primelor simptome. Doar ca, de 
obicei, aceste simptome nu prea sunt observate 
si in mod normal, o persoana vine la astfel de 
teste dupa aproximativ 2 ani pana la 3 ani.

Un alt factor important care cantareste in 
intarzierea luarii deciziei de consultatie este 
faptul ca multi asociaza dementa cu pierderea 
memoriei, doar ca, in multe cazuri, nu acesta este 
primul semn. Dementa poate afecta multe zone 
ale creierului, iar oamenii de stiinta cu ajutorul 
instrumentelor si a cunostintelor asimilate pana 
acum, pot oferi diagnostice specifice dementei 
din timp. Doar ca, pana a ajunge in acest moment, 
trebuie sa observi ca ceva nu este in regula si 
sa stii unde sa mergi pentru un consult. Iata in 
continuare cateva semne care ar trebui sa te 
puna pe ganduri si, evident, sa mergi la un medic.

Personalitatea ta sufera schimbari
Comportamentele inadecvate reprezinta semnale timpurii ale 

faptului ca lobii frontali ai creierului sunt afectati, lucru ce ne 
afecteaza judecata sociala. Poti vedea astfel de exemple in oameni 
care se dezbraca pe strada, vorbesc despre partile intime ale 
celor din jur sau fac afirmatii de genul “Persoana respectiva este o 
proasta!”. Aceste comportamente arata o pierdere a contactului cu 
lumea reala si sunt specifice dementei frontotemporale, dar si cand 
dementa vasculara sau Alzheimer afecteaza lobii frontali. Cele 
mai dificile simptome pentru familie sunt atunci cand persoana in 
cauza devine din ce in ce mai agitata, paranoica si suspicioasa.

Un comportament neobisnuit poate fi de multe ori confundat cu 
afectiuni psihiatrice, cum ar fi tulburarea bipolara sau schizofrenia.
Vezi lucruri care nu sunt acolo

Halucinatiile vizuale recurente pot fi simptome timpurii ale bolii 
cu corpi Lewy sau Parkinson; dar si cei ce sufera de Alzheimer pot 
avea parte de astfel de simptome. Dintre manifestari, cele mai 
cunoscute sunt lumini intermitente, oameni sau animale care nu 
sunt reale. In cazuri mai dificile pentru toti, poate fi un lup sau urs 
care incearca sa intre pe fereastra sau si situatii fericite, o bunica 
care se uita pe fereastra la nepotii sai cum se joaca, dar ei, de fapt, 
nu sunt acolo.

Oamenii de stiinta considera ca halucinatiile sunt cauzate 
de deteriorarea procesarii vizuale a creierului, combinata cu 
perturbarea ciclului somnului, astfel incat, aceste viziuni ar putea 
sa fie vise care intra in constiinta trezita.
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Te chinui cu vocabularul
Dificultatea de gasire a cuvintelor reprezinta un 

semn precoce al dementei. Poti avea probleme in 
gasirea corecta a cuvintelor potrivite in conversatii 
sau cand denumesti anumite cuvinte, o faci gresit; 
persoanele afectate in acest mod, fac pauza in 
vorbit si folosesc in locul cuvintelor substituienti 
ca “el” sau “ei”. Si conform studiilor, aceste 
probleme de gasire a cuvintelor cresc semnificativ 
in doar doi ani pentru persoanele care dezvolta 
dementa, limba vorbita poate prezenta semne 
ingrijorante. Un studiu apartinand ARIZONA STATE 
UNIVERSITY a analizat discursurile presedintelui 
american Roland Reagan, observand modificari 
de-a lungul a 10 ani, inainte de a fi diagnosticat 
cu Alzheimer.

Pentru a identifica cat mai corect daca suferi 
de o astfel de problema, fii atent cand si cat de 
des se intampla aceste lucruri, dificultatea gasirii 
cuvintelor avand legatura cu scaderea zonelor 
din creier - responsabile cu lingvistica. Ar putea 
fi cauza oboselii, stresului si poate fi cauzata de 
depresie, anxietate, accident vascular cerebral, 
delir.
Vederea este neregulata

Problemele cu constientizarea spatiala pot fi 
cauzate de cataracta sau glaucom, dar pot fi si 
un semn timpuriu al dementei. Un pacient cu 
atrofie corticala posterioara poate vedea lumea 
intr-o forma neuniforma a campului vizual. Daca 
persoana se concentreaza in fata in timp ce 
conduce, el nu vede in lateral; daca schimba 
banda, nu poate vedea masinile din partile 
laterale.
Este dificil sa ramai concentrat

Scrierea, cititul, condusul pot fi destul 
de dificile daca persoanei respective ii este 
afectata capacitatea de a se concentra. Dincolo 
de Alzheimer, orice alta forma de dementa 
poate afecta aceasta zona a creierului, dar 
capacitatea de concentrare poate fi cauzata si de 
anxietate, depresie sau efectele secundare ale 
medicamentelor.
Uiti unde pui lucrurile

Nu e nimic iesit din comun sa uiti unde ai pus 
cheile, dar daca acest lucru se intampla des, 
uitand ochiul de la aragaz deschis sau uitand 
frecvent evenimentele si conversatiile, acesta 
poate fi un semnal de alarma. Aceste persoane 
ii intreaba in continuu pe cei dragi de aceleasi 
lucruri, membrii familiei putand recunoaste destul 
de repede aceste simptome. De regula, astfel de 
semnalmente indica Alzheimer, hipocampusul, 
zona creierului care se ocupa cu formarea, 
depozitarea, regasirea amintirilor, poate fi primul 
afectat. Pierderea memoriei pe termen scurt este 
cel mai frecvent simptom ale persoanelor care 
sufera de Alzheimer; depresia si medicamentele 
pot afecta si ele memoria, asa ca, este indicata o 
vizita la medic.

Brusc, esti rau cu banii
Anumite decizii financiare neobisnuite, pot fi semnale destul de 

importante. Cand ai lobul frontal afectat, pierzi judecata si iei decizii 
financiare impulsive, cumparand lucruri de care nu ai nevoie. S-au 
vazut destui pacienti care le-au provocat daune imense finantelor 
familiilor, dar si directori ale unor companii care au pierdut milioane, 
deoarece, nimeni nu a observat aceste semne.

O combinatie dintre declinul abilitatii luarii unor decizii si 
memorie, poate provoca mai gauri in buget, un studiu publicat in 
JAMA in 2020 aratand ca persoanele cu dementa nu mai platisera 
factura de la 6 luni in sus, inainte de a fi diagnosticate.
Te simti liniar emotional

Conform UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, lipsa de interes sau 
pierderea motivatiei, pot prezice cu mult timp inaintea altor 
semnale cognitive, aparitia dementei. Acest lucru se intampla mai 
des persoanelor ce sufera de dementa frontotemporala, care au 
fost diagnosticati destul de devreme, undeva in jurul varstei de 45 
de ani. Cu toate acestea, apatia poate fi confundata cu dementa, 
diferenta fiind una foarte subtila; o persoana poate sta toata ziua pe 
canapea, diferenta cheie este timpul petrecut in acest mod. Daca 
cineva devine lacrimogen cand aude o poveste trista, acesta este 
un semn al depresiei si este apatie cand nu arata niciun semnal 
emotional. In cazul celei de-a doua situatii, poate fi un sen al 
Alzheimer, dementa vasculara sau dementa frontotemporala.
Nu te misti la fel de bine ca de obicei

Dificultatile cu miscarea si desfasurarea activitatilor fizice, pot 
fi semne timpurii ale deteriorarii lobului parietal, cel legat de 
abilitatile motorii. Aceste semnale pot fi intalnite si in cazul dementei 
cu corpi Lewy, dar si in cazul altor afectiuni neurodegenerative ca 
Parkinson, scleroza multipla.
Ai devenit insensibil in mod vizibil

Pierderea empatiei este un simptom de baza al persoanelor ce 
sufera de dementa frontotemporala si se pare ca are legatura cu 
pierderea substantei cenusii din creier. Acesti pacienti nu isi cunosc 
comportamentul lor vizavi de alte persoane si isi pierd capacitatea 
de a intelege emotiile altora. Poate sa nu iti mai pese de familia 
ta sau sa nu recunosti semnele care iti arata de exemplu, ca sunt 
tristi.
Nu mai intelegi conceptele de alta data

Probleme care necesita o gandire abstracta reprezinta un 
simptom timpuriu care poate fi cauzat de deteriorarea lobilor 
frontali si parietali.
Esti mai anxios

Modificarile de dispozitie cum ar fi anxietatea si depresia, pot 
fi semne timpurii ale dementei cu mult inainte ca persoanele 
sa experimenteze pierderea memoriei, conform unui studiu 
neurologic din 2015. In mod special, persoanele cu dementa cu 
corpi Lewy care nu sunt anxioase devin astfel pentru o mare parte 
de timp. Pot prezenta ingrijorari persistente, frica sau agitatie, 
declansat frecvent cand se iese din casa.
Te pierzi

Pierderea abilitatilor de a te orienta in spatiu, de a crea o harta 
mentala a mediului inconjurator, poate fi si el un semn timpuriu 
al dementei. In 2019, cercetatorii apartinand UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE au dezvoltat un test de navigatie in realitatea virtuala, 
care s-a dovedit extrem de eficient in depistarea timpurie a 
bolii Alzheimer si a fost aprobat de FDA ca test neuropsihologic 
standard pentru diagnosticul timpuriu.
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Mai mult decat o boala specifica, dementa 
descrie un grup de simptome cauzate de tulburari 
care afecteaza creierul. Sunt mai multe tipuri 
de dementa, inclusiv boli rare sau altele care 
se pot dezvolta din alte afectiuni ale creierului 
(Parkinson sau Huntington).

Boala Alzheimer este cea mai comuna, 
`contabilizand` pana la 80 de procente din toate 
diagnosticele si afecteaza majoritatea zonelor din 
creier, implicand schimbari in memorie, limba, 
rezolvarea problemelor, comportament, stare de 
spirit.

Dementa vasculara este a doua cea mai 
frecventa forma de dementa si apare cand exista 
un blocaj al alimentarii creierului cu sange, care 
duc la privarea celulelor de de oxigen, implicit, 
moartea lor. Accidente vasculare cerebrale, 
atacuri ischemice tranzitorii, boli vasculare 

periferice, sunt cauze frecvente ale dementei vasculare, putand 
afecta diferite zone cerebrale.

Dementa cu corpi Lewy este cauzata de depuneri anormale 
de proteine cunoscute ca proteina alfa-sinucleina in interiorul 
celulelor nervoase ale creierului. Aceasta proteina care distruge 
celulele creierului se gaseste si la cei ce sufera de Parkinson, 
zonele creierului implicate in miscare, gandire, procesare vizuala, 
fiind cele mai afectate.

Dementa frontotemporala afecteaza in mod deosebit zonele 
creierului frontal si temporal si `contabilizeaza` aproximativ 20% din 
cazurile de dementa timpurie. Schimbarile de comportament si 
personalitate sunt cele mai evidente in stadiul incipient, in timp ce 
declinul memoriei are loc de regula, mai tarziu. 

Dementa mixta apare cand persoana prezinta simultan un mix 
din cel putin doua forme de dementa, cel mai des, Alzheimer si 
dementa vasculara. Studiile recente arata ca aceasta forma este 
mai frecventa decat s-a crezut pana acum.

CE MAI TREBUIE SA STII ...
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PENTRU 
SANATATEA 
ORALA

O SANATATE ORALA DE INVIDIAT, CU AJUTORUL MAGIEI CBD!

CBD
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SANATATE

CBD a intrat de ceva timp in atentia noastra, dar mai ales a 
cercetatorilor, gratie efectelor benefice pe care le ofera 
sanatatii si frumusetii noastre. Un lucru interesant despre 

CBD este faptul ca ofera beneficii si gingiilor si dintilor, multe studii 
confirmand canabinoizii ca fiind eficienti si aducand o sanatate 
dentara de invidiat.
LUPTA IMPOTRIVA CARIILOR

Un studiu din Belgia publicat la inceputul anului 2020 a aratat 
ca o serie de canabinoizi ca CBD, CBC, CBG, CBGA, sunt mult mai 
eficienti in reducerea bacteriilor dentare comparativ cu ingrijirea orala 
sintetica, promovata de mari branduri. Acelasi grup de cercetatori au 
mers mai departe cu o apa de gura care continea CBD si CBG cu un 
procent mai mic de 1%, iar rezultatele au aratat o eficienta mai ridicata 
cu 0,2% comparativ cu formulele cu clorhexidina in reducerea placii 
dentare. 

Cercetarile suplimentarile din SUA ale National Institutes 
of Health au dezvaluit capacitatea CBD de a elimina bacteriile 
streptococcus mutans si streptococcus sobrinus, care duc la aparitia 
cariilor si care traiesc din zaharul si amidonul pe care il consumam.
PROTECTIE GINGII

In afara beneficiilor CBD pe care le ofera institutele abilitate de 
cercetare, planta de canabis are multe alte proprietati benefice 
dintilor si gingiilor. Pe langa capacitatea antibacteriana demonstrata, 
cercetari de foarte multi ani au aratat ca CBD este un bun antiinflamator, 
antioxidant si anti-fungic. In plus, CBD interactioneaza cu receptori ai 
durerii, lucru vital cand vine vorba de reducerea inflamatiei si a durerii 
asociate cu bolile gingivale si degradarea.
SINDROMUL DE GURA CARE ARDE

CBD are capacitatea unica de a usura disconfortul dat de sindromul 
de gura care arde, ceea ce este de un interes deosebit, dat fiind 
faptul ca nu exista cauze medicale stiute pentru aceasta tulburare de 
durere neuropatica, in conditiile in care mucoasa orala arata normal si 
nu exista un tratament pe termen lung.

O evaluare realizata de cercetatorii din cadrul Universitatii din 
Torino, a aratat ca un procent de 2% (si aproximativ de sapte ori mai 
mult femeile decat barbatii) din populatie sufera de aceasta boala. 
Speranta vine din urma unui studiu in care 17 pacienti au fost tratati 
cu extract complet de planta de canabis (1 g canabis in 10 g ulei de 
masline), timp de 4 saptamani, fiecare pacient ducand la bun sfarsit 
experimentul, cu simptome orale imbunatatite semnificativ, alaturi de 
o reducere a anxietatii si depresiei asociate cu aceasta boala.

In plus, niciun pacient nu a trebuit sa opreasca acest tratament din 
cauza unor posibile efecte adverse, ceea ce este iarasi imbucurator.

CBD Chewing Gum 
with added Dental 
Care ofera respiratie 
proaspata, protejeaza 
dintii, ofera sanatate 
gingiilor, avand cate 
10 mg CBd in fiecare 
bucata.

L.A. PACIFIC Gum Health 
Enzyme Whitening 
Toothpaste se pare ca 
face minuni, albindu-
ti dintii in mai putin de 
60 de secunde. Aceste 
lucru se datoreaza 
continutului de CBD, 
aloe vera, vitamine E, 
dar si sarii de mare din 
Oceanul Pacific.

CBD Elixir Mouthwash 
este o apa de gura 
proaspata care 
contine tot spectrul 
de canabinoizi care 
ajuta la calmarea 
problemelor bucale 
si intarirea gingiilor. 
Frunzele de maslin 
continute, actioneaza ca 
antiinflamator, iar xilitolul 
lupta impotriva cariilor 
dentare.

Bnatural Oil Pulling 
CBD Mouthwash are 
un continut in care se 
gaseste un amestec 
de ulei de cocos si 500 
mg CBD, oferind cea 
mai puternica doza de 
pe piata si mai mult, 
calmeaza durerile de gat 
daca faci gargara.

BUMBLEZEST GINGER 
& TURMERIC CBD 
SPARKLING WATER 
este o apa botanica 
racoritoare si fierbinte, 
cu un continut scazut 
de zahar, calorii, este 
vegana si se gaseste in 
cantitate de 10 mg.

OPPO BROTHERS 
CHOC N` CHILL 
ICE CREAM este o 
inghetata din ciocolata 
columbiana avand 
25 mg ulei CBD, 60% 
mai putine calorii si 
zahar decat inghetata 
normala.

JUST CBD PEANUT 
PROTEIN BAR este 
perfect daca iti doresti 
ceva de rontait post 
antrenament. Are 
proteine pe baza de 
soia, avand 19 g de 
proteine si o cantitate 
decenta de CBD.

Si ceva dulce cu CBD ...



Revista FAMOST
la un CLIC distanta de tine!

Intra pe www.famost.ro si citeste GRATUIT revista favorita! 
INTALNESTE BRANDURILE FAVORITE SAU DESCOPERA ALTELE NOI, AFLA DESPRE TENDINTELE DIN 
MODA, BEAUTY, CUNOASTE OAMENI INTERESANTI, PUNE-TE LA ZI CU NOUTATILE DIN SANATATE, 

STIL DE VIATA, CULTURA, BUCURA-TE DE CALATORII SI EVENIMENTE!
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