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


“
Helen Keller

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

- OPTIMISMUL ESTE CREDINTA

CARE DUCE LA INDEPLINIRE.

NIMIC NU SE POATE FACE FARA

SPERANTA SI INCREDERE -



Revista Famost noiembrie 2021 il are pe coperta pe ANDREI ISPAS, primul doctor din 
Romania in Educatie fizica si sport, specializarea Pilates pe aparate, care ne vorbeste 
despre acest concept, ce inseamna Pilates la noi in tara si care sunt planurile de 
viitor. Multe din articolele acestei editii se adreseaza unui stil de viata mai bun si mai 
responsabil avand in vedere timpurile pe care le traim si cum putem face fata situatiilor 

delicate in cel mai sanatos mod. FLORENTINA OPRIS, invitata Danielei Sala, se alatura acestei 
tendinte mentionate anterior si ne vorbeste despre cariera sa, despre eforturile de a promova un 
stil de viata sanatos si corect.

Pentru ca am amintit de tendinte, avem in revista Famost noiembrie 2021 cele mai importante 
tendinte in ceea ce priveste accesoriile, palariile pentru sezonul rece 2021 2022, pentru a sti ce sa 
purtam si a ne pastra stilul actualizat. Pe langa rubricile “traditionale” de moda semnate de Andreea 
Popescu, Mirela Novak, Olga Shevtsova, Alin Temeliescu, aducem in prim plan si tendintele modei 
pe viitor avand anumite semnale, sfaturi daca iti place moda si vrei sa fii parte integranta din 
aceasta frumoasa industrie, dar si sugestii vestimentare de sezon. Daniela Sala ne prezinta ultima 
colectie BLUZAT de RUXANDRA ANTOCHI si filosofia care a stat la baza minunatelor creatii.

Tendinte avem si in domeniul beauty, culorile parului pentru acest sezon si unghiile fiind cele 
scoase in evidenta. Roxana Tomescu ne face o frumoasa prezentare a unui tratament eficient si 
deosebit - Laser Carbon Peel, care ofera o piele sanatoasa si curata. Dr. Oltjon Cobani ne aduce 
in prim plan tendintele infrumusetarii chirurgicale in aceasta perioada. Pe langa manichiura si 
pedichiura, acordam o atentie deosebita si pielii in timpul sarcinii, dar si ingrijirii parului.

Avem 4 pagini dedicate colegei noastre Daniela Sala, care a facut un important pas in viata 
- casatoria, in interiorul carora am purtat un frumos dialog insotit de frumoasele fotografii ale 
tanarului cuplu.

Marta Iozefina Bencze face un apel la bunatate si explica cum aceasta este in firea umana, noi 
avand datoria sa scoatem in evidenta ce e mai bun din noi, iar Irina Kuhlmann ne invita sa facem 
o calatorie in sine pentru a ne descoperi si a ne cunoaste mai bine din toate punctele de vedere.

In ceea ce priveste sanatatea, acordam o atentie deosebita in aceasta editie, copiilor, dar si 
problemelor sensibile ale adultilor - pierderea greutatii fiind una din ele si incercam si metode 
naturale de vindecare.

Bineinteles ca nu am uitat de hrana spirituala, Roxana Negut aducandu-ne in prim plan cele 
mai interesante ultime aparitii literare autohtone si internationale, dar si o poezie de sezon. Doina 
Bezea ne prezinta o poezie profunda care ne pune pe ganduri, in timp ce Ioana Alexandra Antone 
face recenzia interesantei carti “Sticletele“, scrisa de Donna Tartt.

Pe scurt, cam asta este calatoria pe care v-o oferim in ultima luna a toamnei si pe care speram 
sa o gasiti interesanta si utila. Pana data viitoare, va transmitem cele mai frumoase ganduri si 
multa sanatate!

Nota editorului





Si in noiembrie am sa va scriu o poveste despre oameni si povestile lor ...

A fost odata ca niciodata, povestea. Povestea a luat forma din mana unui scriitor, dar s-a nascut din oameni. Fiecare om 
este o poveste, unii isi gasesc scriitorii, ramanand in eternitate, altii plutesc prin timp, in amintiri si inimi care bat cu dor. 
Eu iubesc sa privesc oamenii, sa fiu aproape de ei, pentru ca spun ceva la fiecare gest, la fiecare raset, la fiecare lacrima. 

Doar daca ne-am stradui putin mai mult sa intelegem, cititul chiar ar fi lucrul care ar putea aduce binele in lume. 
In locurile mari, luxuriante, ori ratacite pe rafturile unui anticariat, povestile oamenilor isi asteapta mereu cititorii. Fie ca par 

pline de magie si captiveaza de la prima vedere, ori stau ascunse intr-un colt prafuit, ele asteapta sa fie vazute, iubite si asezate 
intr-o biblioteca in acel acasa la care fiecare cuvant al unui scriitor viseaza.   

Cu fiecare anotimp, povestile oamenilor difera. Iarna le descoperi mai greu, sunt bine ascunse, se arata printre zambete si 
aburul unui ceai cald. Langa oamenii dragi, in casele calduroase, ele mai scot din cand in cand obrajii imbujorati la lumina. 
Primavara sunt parca mai colorate, mai pline de viata si incredere, se scriu cu speranta si verdele lor iti face pofta de citit. Vara 

sunt scrise alaturi de cei dragi, in zilele lungi si noptile scurte, pline de viata, de cantece si 
imbratisari. 

Iar toamna ... ei bine, toamna, pare ca povestile oamenilor sunt atat de usor de citit. Toamna, 
oamenii isi spun povestile despre doruri si dureri, zambete si visuri, iubiri si uitari, impliniri si 
nefericiri, toate laolalta, lasandu-i dezgoliti, vulnerabili, asemenea copacilor ce isi pierd frunzele. 
Rar le striga, cu voce tare, adeseori spunand soptit, ori doar prin ochii lor, lasandu-le nerostite 
si asteptand sa fie auzite de o inima, de un suflet cunoscut. Si daca ele nu au ecou, atunci 
viseaza sa fie  purtate de vant pana primavara viitoare cand se vor naste din nou dupa ce vor 
cunoaste speranta.

Cand frunzele cad, oamenii par mai dezgoliti ca oricand 
si nu au nevoie decat de un om care sa iubeasca lectura simpla a lucrurilor ce il inconjoara, 

sa fie intelesi si iubiti.

Blog de zambit



TENDINTE, MODA, FRUMUSETE,
STIL DE VIATA, CULTURA ...
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Accesorii
de par

toamna iarna
2021-2022

sezonul

Daca e sa vorbim despre cele mai importante accesorii de par 2021 2022, putem 
spune ca aduc un farmec nou tinutelor, chiar daca, sunt mai putin abundente 

comparativ cu sezoanele precedente. Una peste alta, fiecare capitala a modei a avut 
accesoriile sale pe pista, asezate pe par sau intrepatrunse in acesta, muletele si baretele 

fiind aparitii speciale si destul de populare pentru acest sezon; daca iti doresti un 
LOOK retro, acest sezon este destul de ofertant si in aceasta privinta.
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Barete

a ceste accesorii de 
par 2021 2022 isi au 

“originile”  in anii 1960, 
pentru a reveni in 1990 si 
mai nou, in acest sezon, o 
tendinta foarte populara in 
randul multor designeri. 
Au fost vazute variante cu 
logo, variante sculpturale 
sau agrafe infrumusetate.

Batic

baticul pentru par este o 
tendinta accesorii de par 

2021 2022 care a crescut 
in importanta de la un 
sezon la altul, iar acum are 
momentul sau. Anumiti 
designeri au preferat ca 
modelele care defileaza sa 
poarte baticurile intr-un 
mod mai creativ, altii au 
preferat insa stilul clasic; 
asa ca, fie iti doresti un 
LOOK modern sau unul 
retro specific anilor 1960, 
baticul este pentru tine!

Franjuri din lant

f ranjurii din lant 
reprezinta una din cele 

mai fermecatoare tendinte 
accesorii de par 2021 
2022, fiind vazute optiuni 
abundente sau subtile, 
impletituri cu parul, 
cascade de lantisoare. 
Daca iti doresti o aparitie 
discreta sau dimpotriva - 
vrei sa iesi in evidenta, poti 
incerca aceasta tendinta.

Banda de cap

o tendinta accesorii de 
par 2021 2022 care se 

adapteaza temperaturilor, 
fie prin faptul ca in sezonul 
rece avem variante mai late 
sau mai nou si captusite, 
ceea ce le transforma intr-
un “must have”. Sezonul 
rece 2021 2022 iti ofera o 
varietate impresionanta 
de modele, culori, benzi 
de par infrumusetate, 
impodobite cu perle, 
simple sau sofisticate, toate 
pentru a-ti completa intr-
un mod cat mai frumos 
intregul LOOK.

Barete si agrafe de par ce 
incadreaza chipul

o tendinta mai mica 
comparativ cu 

majoritatea celor vazute 
pe podium, dar destul de 
prezenta, avand in comun 
faptul ca incadreaza 
frumos chipul. Au fost 
vazute barete simetrice 
asezate atent de ambele 
parti ale parului, dar si 
fixari ale acestora parca 
la intamplare, totul facut 
pentru un LOOK creativ si 
armonios.

C E L I N E

V E R S A C E

V E R S A C E

D I O R

C O A C H

D O L C E  &  G A B B A N A

D O L C E  &  G A B B A N A

C H A N E L

M A R K A R I A N L A U R A  B I A G I O T T I



Dintre cele mai importante accesorii 2021 2022
sunt de mentionat manusile de opera - destul de populare in prezentari, esarfele detasabile,

forma si functia reunindu-se armonios si oferindu-ti caldura si confortul pe care le cauti.

toamna iarna 2021 2022

MANUSI de OPERA
Dupa perioada in care am tot 
folosit manusi igienizate, este 
timpul pentru manusi care 
sa-ti ofere un aspect stilizat, 
cele de opera fiind printre cele 
mai potrivite optiuni. Fie ca 
folosesti manusi impodobite 
cu diverse accesorii si 
bijuterii, preferi variante cu 
blanita contra temperaturilor 
reci sau vrei sa te asortezi, 
sezonul accesorii 2021 2022 

are ceva pentru fiecare.

Sosete STATEMENT
Una din cele mai jucause 
si distractive tendinte 
accesorii 2021 2022 vazute 
in prezentarile acestui 
sezon sunt sosetele. Avand 
si rol protector (dar nu 
intotdeauna), ele au surprins 
prin diversitate, culori 
optimiste, optiuni neutre, 
adaptate tinutei si oferind 

confort.

Gulere DETASABILE
Una din cele mai populare 
(si practice) accesorii 2021 
2022 sunt gulerele detasabile, 
care au luat locul volanelor 
detasabile si a gulerelor 
extravagante ale sezonului 
trecut. S-au remarcat optiuni 
calduroase si confortabile, 
destinate doar parca 
protectiei, dar si variante 
elegante pentru diverse 

ocazii.
MASCA

Chiar daca ne-am saturat de 
purtarea mastii protective, 
sezonul accesorii 2021 2022 
vine cu optiuni elegante 
care chiar ne indeamna sa 
le purtam, mai ales ca ne 
si protejeaza de vremea 
rece. S-au remarcat mastile 
din esarfa care curg, masti 
alungite care protejeaza si 
gatul sau variante mai dure/ 
misterioase; totul depinde de 

cum le privesti.

TENDINTE ACCESORII
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Cele mai importante tendinte palarii 2021 2022 iti ofera o multitudine de 
optiuni ce te protejeaza impotriva temperaturilor scazute, intr-un mod 
confortabil. Precedentele tendinte au fost reinnoite cu accesorii practice 

suplimentare ce ne alimenteaza imaginatia, optiuni robuste, practice, iar daca 
vrei o aparitie deosebita in sezonul rece, nu trebuie sa te bazezi doar pe genti, 
pantofi sau ochelari de soare: palariile trebuie sa fie o optiune serioasa, indiferent 
de modelul ales!

TENDINTE PALARII

toamna iarna 2021-2022
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MODA

Revigorarea Beanie

Protectiva, simpla, calduroasa si practica - doar cateva 
motive pentru ca aceasta caciula sa se inscrie intre cele 

mai importante tendinte palarii 2021 2022. Si cum acest 
sezon nu este la fel de luxos ca precedentele, posibilitatile 
sunt diverse, fiind vazute beanie purtate in diverse moduri, 
culori pastelate sau neutre, complimentand intreg outfitul 
sau oferind detalii jucause pentru un LOOK optimist.

Largi

Palariile cu 
marginea larga 

sunt destul de 
populare in ultima 
perioada in stilul 
street style, iar daca 
vrei sa te incadrezi 
in tendintele 
acestui sezon, poti 
merge pe palarii tip 
bowler sau fedora. 
Ai optiuni formale, 
influente sofisticate 
boho-chic, toate 
oferindu-ti eleganta 
pe care o cauti, dar 
nu o protectie totala 
daca ploaia este una 
mai puternica, asa 
ca, ai nevoie sa fii cu 
adevarat protejata!

Snood

Una din cele mai interesante tendinte ale acestui 
sezon palarii 2021 2022 sunt modelele snood 

sau balaclava, un hibrid intre palarie si esarfa, utila si 
populara in acesta perioada. Si este si practica in cazul in 
care ti-ai uitat masca, ridicand marginea putin mai sus; 
imbratiseaza acest accesoriu, promovat de nume mari 
din lumea modei!

Blanita

Palariile din blanita sunt in centrul celor 
mai importante tendinte palarii 2021 2022 

si pot avea si rol distractiv daca iubesti jucariile 
pentru animalele de casa. Pe langa faptul ca 
tin de cald, ele sunt in acest sezon in armonie 
cu incaltamintea si gentile de mana, fiind 
vazute variante monocrome, variante subtile 
sau mari, moderne sau jucause inspirate din 
desenele animate.

G I V E N C H Y

M O S C H I N O

T H E B E  M A G U G U

R A F  S I M O N S

M I U  M I U

C H A N E L E T R O

A R T H U R  A R B E S S E R
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Trapper

Sezonul palarii 
2021 2022 are si 

variante calduroase 
si practice pentru 
iernile mai dificile. 
LOOK-ul tau poate 
fi diferit in functie 
de cum porti aceste 
caciuli trapper, 
fiind vazute optiuni 
foarte protectoare, 
influente futuriste, 
variante in care 
partile laterale sunt 
foarte alungite 
sau variante 
confortabile si 
masive.

BUCKET

O tendinta pe care o regasim in fiecare sezon sunt 
palariile bucket, sezonul toamna iarna 2021 2022 

aducandu-ne diverse variante, influentele anilor 1990 si 
2000 fiind evidente in anumite prezentari. Asa ca, daca 
iubesti acest tip de palarie, sezonul rece actual iti ofera 
optiuni multiple!

Sapca de baseball

Una din tendintele palarii 2021 2022 care si-a anuntat 
revenirea puternica inca din sezonul calduros, sapca 

de baseball cu influentele sale masculine, iti poate oferi 
eleganta, fie prin culoare, prin accesorii, logouri, totul in 
armonie cu intreg outfitul.

Baietesc

O alta revenire pe podiumul celor mai importante  
tendinte palarii 2021 2022 sunt cele inspirate 

de moda baietilor din trecut, elegante si confortabile 
in variantele moderne de astazi. Purtabile in tinutele 
sport, casual, ele au completat in mod natural tinutele 
modelelor de pe pistele de prezentare si ne asteptam sa 
le vedem si in strada cat mai curand.

O F F - W H I T E

D I O R

D I O RB U R B E R R Y

M A X  M A R A

L O N G C H A M P

D O L C E  &  G A B B A N A
C E L I N E

E T R O
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MODA

Daca vorbim de sezonul rece, este clar ca vorbim despre piese vestimentare mai 
groase, piese care te vor ajuta  sa faci fata temperaturilor scazute.

Atunci cand purtam haine groase, de cele mai multe ori consideram ca nu mai 
avem un stil vestimentar, insa in acest articol vreau sa va arat ca nu este asa; 
in continuare putem avea un stil vestimentar remarcabil, cu ajutorul pieselor 

vestimentare potrivite.

2. GEACA MATLASATA
Aceasta piesa vestimentara este piesa de rezistenta 
din garderoba ta in acest sezon. Recomandarea 
mea pentru voi este sa alegeti aceasta geaca intr-o 
culoare aferenta pigmentatiei voastre, pentru o 
aparitie remarcabila.

5 piese VESTIMENTARE

pentru sezonul rece
ESENTIALE

IN ACEST CONTEXT, VA RECOMAND 5 PIESE ESENTIALE PE CARE 
SA LE AVETI IN GARDEROBA VOASTRA IN ACEST SEZON ...

d e t a l i i  d e  s t i l  c u  a n d r e e a  p o p e s c u  |  p h o t o  s o u r c e  :  p i n t e r e s t . c o m

1. VESTA MATLASATA
Aceasta piesa vestimentara este versatila si se 
integreaza usor in garderoba voastra.
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See you next time!
Andreea

3. BERETA
Bereta  intr-o culoare aferenta paletei voastre de culori, este elementul 
cheie din tinuta voastra pentru acest sezon.

4. FULARUL TRICOTAT
Fularul tricotat este acea piesa 
care imi aduce aminte de 
copilarie, insa in fiecare sezon 
rece incerc sa-l reinventez, 
purtandu-l intr-un mod creativ, 
ceea ce va recomand si voua.

5. PALTONUL OVERSIZE
Puteti purta acest palton cu o pereche de jeansi si o pereche de bocanci, 
in acest sezon rece.
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MODA

Cum iti organizezi
ziua de shopping!

TIMPUL
Tu esti cea care iti planifici timpul. 

Dimineata, in zilele de munca si in weekend, chiar si in cele mai populare magazine, nu prea sunt cumparatori. 
Pe cand in week-end, dupa amiaza, vei gasi un haos total.

TRASEUL 
Pun pariu ca, de fiecare data, mergeti in aceleasi magazine. Risti sa pierzi sa dai lovitura cu o tinuta ... DE CE? 
• Afirmi ca nu iti gasesti jeansi ... da! Doar pentru ca tu ai probat in aceleasi magazine; in concluzie, tu nu ai cum 
sa gasesti toate modelele, daca mergi in aceleasi magazine. 😋
• Mergand tot timpul in aceleasi magazine, risti sa pierzi posibilitatea sa gasesti haine mai interesante si creative, 
la acelasi pret sau chiar mai ieftine.
• Daca tu ocolesti magazinele de brand, atunci risti sa nu gasesti o piesa bomba 💣 in mass-market. Nu iti fie frica 
sa mergi in magazinele de lux, chiar daca te sperie preturile! Totul e in mintea ta! Nu scrie pe fruntea ta cati bani 
ai sau cat esti dispusa sa cheltuiesti. Asa vei avea ocazia sa dai lovitura cu o piesa bomba, mai ales in perioada de  
reduceri.

i n articolul din octombrie, am vorbit despre cum faci un 
shopping corect, iar in articolul de luna  aceasta,  dupa 
cum v - am promis, vorbesc despre cum organizezi ziua 
ta de shopping.

Mergand la shopping, nu uita de buna dispozitie 😊! De 
mood-ul tau depinde rezultatul: sa gasesti ceea ce cauti sau sa 
fii nevoita sa revii in acel magazin!

TU
, I

DEALA! • TU, IDEALA! • TU
, IDEALA! • TU, ID

EAL
A!

 •

cu
Mirela Novak

1

2
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TRUCUL 
•  Monitorizeaza online, asortimentul brand-ului ales. Faci screenshot la produsele care te 
intereseaza, apoi, pur si simplu arati produsele in magazin; asta pentru a economisi timp.
Vei fi surprinsa sa descoperi ca multe produse care sunt pe website, nu sunt expuse in 
magazin, din cauza stocului limitat.

A venit sezonul rece! Incepe sa iti organizezi ziua de shopping!

IN ARTICOLUL URMATOR, VOI SCRIE DESPRE CUM PROBEZI HAINELE 
CORECT SI CARE SUNT HAINELE GREU DE ASORTAT!

Pentru ca, 
Va iubesc ❤

3
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MODA

Totul despre 
moda cu 
Daniela Sala

Colectia de toamna-iarna 
,,METROPOLITAN CHIC” 
semnata Ruxandra Antochi

Indiferent de anotimp si vremurile in care traim, brandul BLUZAT este atent la nevoile femeilor si 
le propune si in acest sezon creatii moderne, menite sa ofere un plus de confort. Bluzat propune in 

continuare seturile monocromatice, croiurile avangardiste si asimetrice. 
In materie de culoare exista 2 categorii antitetice : o paleta de culori neutre, calde, unde predomina 

bejul si o paleta de culoare anti - neutra, cu influenta neon, unde s-au folosit culori stridente.  
Avem si un scurt interviu cu RUXANDRA ANTOCHI, fondatoarea brandului.
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Ai lansat colectia - iarna. Ce ne poti spune 
despre ea? 

Da, tocmai am lansat colectia de Toamna/Iarna 
pe care am numit-o “METROPOLITAN CHIC”. 
Aceasta colectie este inspirata de tumultul oraselor, 
stilul de viata agitat, cultura si necesitatea femeii 
de a fi impecabila in orice situatie. Este o colectie 
orientata catre nevoile doamnelor si in acelasi timp 
ofera o gama variata de produse, croiuri complexe 
si o paleta de culoare pentru toate gusturile.

Cat timp a durat realizarea acestei colectii? 
O colectie in general dureaza aproximativ trei 

luni. Cea mai importanta parte a unei colectii este 
aceea metodologica, deoarece noi designerii trebuie 
sa intelegem ce se cere, ce nevoi exista, ce trenduri 
trebuie abordate si la nivel tehnic ce tesaturi sau 
croiuri sunt cele mai potrivite. Ultima parte dar 
nu cea din urma, este prototiparea, unde din nou 
se acorda extrem de multa importanta. La Bluzat, 
prototipurile sunt probate si purtate inainte de a fi 
propuse publicului, tocmai pentru a ne asigura ca 
oferim croiuri care sa permita flexibilitate, care sa 
fie comode si usor de purtat.
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MODA

Aceasta colectie este inspirata de tumultul oraselor, 
stilul de viata agitat, cultura si necesitatea femeii de a 
fi impecabila in orice situatie. 

Cea mai importanta parte a unei colectii este aceea 
metodologica, deoarece noi designerii trebuie sa intelegem ce se 

cere, ce nevoi exista, ce trenduri trebuie abordate ...
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Care este publicul tinta pentru aceste creatii 
semnate de tine? 

Spre marea noastra bucurie, de la sezon la sezon, 
nisa brandului se mareste. Daca in anii anteriori 
ne raportam unei categorii de femei cu varste 
cuprinse intre 28-40 de ani, astazi ne raportam 
si domnisoarelor mult mai tinere din categoria 
adolescentelor.

Ce materiale ai folosit pentru aceasta colectie? 
Tricot si stofa. Anul acesta este despre tricot. Il 

veti vedea pretutindeni si evident ca si noi la Bluzat 
ne-am aliniat acestei tendinte. Am folosit mai multe 
tipuri de tricot, care contin bumbac sau lana, aici 
fiind influentata textura acestora. In ceea ce priveste 
tricotul avem o paleta de culoare neutra. Predomina 
bejurile si culorile deschise, nu foarte indraznete.Pe 
parte de stofa, avem culori mult mai indraznete, 
culori neon, inspirate de anii 2000.

Unde putem vedea si achizitiona creatiile 
semnate de tine? 

Creatiile Bluzat se pot achizitiona de pe site-ul 
www.bluzat.com. De asemenea, pastram o legatura 
frumoasa cu clientele noastre si pe social media. 
Atat pe Facebook cat si pe Instagram, clientele 
noastre pot vedea continut de styling sau cum sa 
poarte un produs Bluzat.

http://www.bluzat.com
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MODA

Anul acesta este despre tricot. Il veti vedea 
pretutindeni si evident ca si noi la Bluzat ne-

am aliniat acestei tendinte.

Mai mult decat creativitatea, pentru mine primeaza partea 
pragmatica si sunt de parere ca a conduce un business fashion, 
inseamna a fi un bun observator.
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Care este povestea brandului tau si cum a inceput 
ea? 

Brandul s-a nascut din dorinta mea de a 
satisface anumite nevoi, care initial au fost mai 
mult personale. Am fost intotdeauna destul de 
critica in ceea ce priveste moda si ceea ce se 
vindea pe standere. Datorita acestei nevoi de a 
imbraca altceva, ceva diferit, am inceput sa creez 
haine pentru mine, care ulterior au fost extrem de 
apreciate, moment in care am realizat ca exista o 
nisa de femei cu aceleasi nevoi pe care le aveam 
si eu. De aici a pornit motivatia mea sa creez si sa 
ofer solutii practice doamnelor si itemuri de design. 
Cum am mai spus, brandul Bluzat este despre noi 
femeile si nevoile noastre.

De cat timp creezi?
Cred ca mai mult decat sa creez, observ, 

analizez, fac research si ma informez. Mai mult 
decat creativitatea, pentru mine primeaza partea 
pragmatica si sunt de parere ca a conduce un 
business fashion, inseamna a fi un bun observator. 
Ne intoarcem din nou la cele spuse mai sus. Este 
important sa intelegem intotdeauna ce se cere. 
Insumat, brandul Bluzat are 5 ani de cand activeaza.

Datorita acestei nevoi de a imbraca altceva, ceva diferit, am 
inceput sa creez haine pentru mine, care ulterior au fost extrem de 
apreciate, moment in care am realizat ca exista o nisa de femei cu 

aceleasi nevoi pe care le aveam si eu.
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MODA

THE LUXURY BRANDS 
MOTIVATE US TO 

LIVE the LIFE of OUR 
Let`s review just a tiny part of the process of how brands 

offer entry-level consumers a glimpse “behind the curtain” 

DREAMS

of what it feels like to own luxury products. 

Most people desire, dream about luxury stuff. And the 
luxury brands know how to motivate us.

First of all, own the luxury thing means being 
extraordinary. Brands can make you feel better and special, 
also buying expensive clothing you feel that the price equals 
value, you represent everyone your status and exclusivity. 

Moreover, if you are following the luxury brands you 
probably recognised that they are using great storytelling 
and here, I highly recommend you check out Cartier’s page. 
They take us on a journey towards the destination of desire. 
You know what I mean, right? People are usually desire 
something that can not have immediately. We never want 
to be in an ordinary world. We want something absolutely 
unique. Basically, desire is created when something is out 
of reach. 

The good news is that we are all customers. We desire 
what we have to work for, which is almost out of our reach 
but still reachable. 

We all play in a game. Smart marketing teams 
create the distance. 

Brands are changing the distance, from one hand 
they are far away from us,  then closer, later again 
they are far away and while we are coming closer to 
them we are building the career, creating families, 
and give birth to babies.  

Well, brands create social distance. We all are 
trying to grow up and make our life much better. 
We are super influenced by symbols of fast cars, 
helicopters,  jewelry, clothing brands, and general 
lifestyles. 

Do you know the symbols of the luxury brands 
like: Hermes, Chanel, Guerlain, Cartier?
• Hermes - horse equipment. 
• Chanel - the camellia flower
• Guerlain - “Labeille”, the bee
• Cartier - panthere 

words : OLGA SHEVTSOVA | photos : pinterest.com
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And when customers choose the brand, he or she choose 
intuitively the belonging to this or that dream, symbol, 
power. Brands are creating a dream of the perfect life. 
We, customers, all are want to be part of a big dream. For 
example, Hermes is using the image with the butterfly and 
tree. 

A butterfly is a very fragile insect, refer to the fairytale. 
When the tree is a part of nature, something strong and 
old, long-lasting, history. Here we can see the connection 
between permanence and ephemerality evolves.

And Hermes is inviting us to the journey, it switches on 
our imagination.

We have those distances, the space to use our 
imagination and fantasy. 

The Hermes item helps us to come closer to our 
big dream. When we are ready to pay a higher price? 

When the product helps us to become the part 
of the community and live the life of our dream, we 
invest in an extraordinary experience that potentially 
can help us to last whole life. 

What if fashion should not be out of reach, but the 
whole point of luxury is that it consistently maintains 
its out-of-reach status, thus remaining highly 
desirable. Many brands offer entry-level consumers 
a glimpse “behind the curtain”  of what it feels like 
to own a luxury brand bag, even a «paper» one. And 
when people have the means to afford a leather, real 
one, they`ll go to one of the luxury boutiques.

This is just a very simple, easy explanation of one of the stages of how brands, marketing, symbolism influence us. 
This is one of the reasons why most of the famous brands are still so popular. 

Do you know what is your fave brand? Did you discover the history of the brand? If you are dreaming about the 
bag or jewelry I recommend you read about the history of the brand and realize what is so attractive for you exactly in 
this brand. You will be very surprised as usual you can find much more than only the desire to own the item.
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MODA

INSPIRA-TE DIN URMATOARELE SUGESTII PENTRU 
O GARDEROBA VERSATILA SI PRACTICA!

UN ARTICOL
mai multe posibilitati

FUSTA
O fusta midi din 
satin se simte de 
lux si iti ofera 

un aspect elevat 
instant.

1
Un pulover 

gros tricotat, 
o pereche de 

cizme din 
piele pana la 
genunchi si o 

geanta de mana 
slouchy.

3
O bluza cu 
imprimeuri 

(florale) lejera 
si plutitoare 
care sa intre 

in fusta, cizme 
pana la glezne 
cu tocuri kitten 
si o pereche de 
cercei rotunzi, 

medii spre mari.

2
Un top lejer 
peste fusta, 

sandale chunky 
si o palarie iti 

ofera un LOOK 
de vara.

JASON WU
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1
Poarta camasa 
sub un costum 
slim albastru 

deschis, pentru 
un LOOK 

deosebit! Iar 
daca vrei un 

aspect casual, 
inlocuieste 

tocurile cu o 
pereche de 

trainers!

1
Un pulover 
tricotat fara 

maneci peste 
rochie, un palton 

intr-o nuanta 
de toamna si 
o pereche de 

cizme in nuante 
luminoase pana 

la genunchi. 
Sfat: mergi pe un 
pulover subtire 
pentru a evita 

volumul!

3
O centura 
luminoasa 

adauga 
individualitate 

rochiei; 
un pantof 

(decupat) cu 
toc si o pereche 

de ochelari 
in tonuri de 

toamna iti ofera 
un LOOK 
sofisticat.

2
Pentru zile reci, 
ia-ti un pulover 
pe gat dedesubt, 

o pereche 
de bocanci 
si adauga 

feminitate cu 
o pereche de 
cercei aurii.

2
Baga-ti camasa 

intr-o fusta 
A-line din piele 

artificiala si 
actualizeaza-ti 
aspectul cu o 

pereche de cercei 
aurii si o pereche 

de balerini!

3
Asorteaza 

camasa cu o 
pereche de 
jeansi ecru, 

incalta o pereche 
de pantofi cu 
toc gros si o 

geanta de mana 
structurata 
- pentru un 

LOOK formal!

CAMASA
O camasa in dungi 
ofera versatilitate 

si este mereu in 
tendinte! O piesa 

vestimentara 
durabila si o buna 

investitie.

ROCHIA 
CAMASA

Un imprimeu leopard 
poate fi folosit ca 

baza neutra, restul 
accesorizarilor fiind la 

indemana oricui.

MAX MARA

ALBERTA FERRETTI
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MODA

ti place moda cu tot ce reprezinta ea: haine, tendinte, designeri, prezentari 
si ti-ar placea sa fii cumva parte din acesta industrie. De ce nu, sa devii un 
influencer, un expert in moda, ceea ce poate influenta parcursul tau ulterior 
daca devii cunoscuta, daca ceea ce faci - faci bine, daca profesionalismul va 
fi eticheta ta. Oportunitatile pot aparea oricand, tu doar trebuie fii foarte 
buna in ceea ce faci.

Pentru a fi un profesionist in moda, indiferent ca ai activa ca jurnalista, ca 
esti model, faci haine sau ai o afacere in acest domeniu dinamic, trebuie sa 
incepi cu istoria. Trebuie sa stii cum a evoluat moda de-a lungul timpului, 
cum s-au schimbat tendintele, care au fost punctele de rascruce in evolutia 
anumitor piese vestimentare de baza. Mai mult decat istoria, trebuie sa 
cunosti limbajul care se foloseste in moda, termenii uzitati si cum evolueaza 
tot acest limbaj. Trebuie sa intelegi ce se vorbeste, trebuie sa vorbesti la fel. 
Incearca sa nu te afli in ipostaza in care sa folosesti cuvinte de care nimeni 
nu a auzit.I

EXPERT IN MODA
DACA ITI PLACE MODA SI VREI SA FII PARTE DIN EA, CITESTE 
URMATOARELE RANDURI PENTRU A STI CE TREBUIE SA FACI!
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Citeste reviste de moda, fie ca sunt printate sau online! Niciodata nu a fost mai usor ca 
acum sa te informezi! Timp sa ai si sa-ti dedici! Te intrebi ce ar trebui sa citesti?

Inainte de toate, trebuie sa cunosti tendintele sezonului, tendintele urmatoare si care 
sunt legaturile cu moda trecuta, moda fiind ciclica; fiecare sezon are si influente retro, fie 
ca sunt din anii 1970, 1990, samd. Pe langa tendinte, trebuie sa stii cum piesele vestimentare 
se potrivesc corpului uman, ce piese avantajeaza si care nu, mai ales in cazul unor articole 
la moda. Urmareste vedetele internationale si fii atenta la stilul vestimentar, pentru ca, de 
ceva timp, ele au o influenta importanta pana si in stabilirea anumitor tendinte viitoare. 
Casele de moda fac trimiteri catre stilul lor si cine stie, poate il folosesc pentru inspiratie?!

Poti incepe sa devii un trendsetter si fie ca ai sau nu multi bani de cheltuit, nu trebuie 
sa cumperi articole scumpe. Iti poti crea un stil inconfundabil si te poti face remarcata si 
prin intermediul pieselor vestimentare normale si a diverselor accesorii; poti cumpara de la 
buticuri locale: fa-le vizite regulat!

Pentru ca am ajuns la stilul tau, daca vrei sa ti-l dezvolti, cel mai bun punct de plecare 
este propriul dulap. Sunt sanse destul de mari sa gasesti piese vestimentare care pot 
fi reinventate si care pot sa fie in tendinte acum. Trebuie doar sa gasesti completarile si 
mixurile adecvate si un bun croitor, pentru a le adapta timpurilor actuale.

O alta metoda buna pentru a-ti contura stilul 
este crearea unui jurnal de moda, in care sa tii toate 
LOOK-urile care iti plac si cu care empatizezi. 
Imagineaza-te in ele, construieste tinute 
asemanatoare si vezi cum te simti. Schiteaza ce iti 
place!

Dupa cum s-a mentionat mai sus (si dupa 
cum stii si tu!), moda este ciclica, asa ca pentru a 
ramane in carti in ceea ce priveste modul tau de a 
te imbraca, o buna solutie este aceea de a investi 
in piesele clasice. Este esential sa investesti in piese 
da baza, care pot fi intr-adevar si mai scumpe, mai 
ales ca alte articole mai micute pot fi purtate prin 
rotatie, de la un sezon la altul. Un cardigan din 
casmir, un trenci, perle, rochie neagra, costum 
cu pantaloni, toate sunt potrivite aproape in orice 
sezon. Aici calitatea conteaza, pentru ca in situatia 
in care achizitionezi astfel de piese de o calitate discutabila, te vei simti inconfortabila, se 
pot rupe usor, poti avea mancarimi si atunci va trebui sa renunti la ele; notiunea de clasic 
nu va mai avea nicio relevanta.

Creeaza-ti tinute care arata bine, care ti se potrivesc si te avantajeaza din punct de 
vedere al formei corpului. Atentie la culori, marimea hainelor nu trebuie sa fie nici foarte 
larga, nici foarte stramta; nu le cumpara doar ca a fost dragoste la prima vedere! Si foarte 
important, fii sigura ca tinuta respectiva iti da incredere in tine!

Incearca sa fii originala, pastrand totusi elementele de baza ale unei tinute, fie ca vorbim 
de model, culori, accesorii. Incearca in acelasi timp ca cei care te vad sa le placa ceea ce 
vad si sa isi doreasca LOOK-ul tau! Poate ca acest lucru nu iti va iesi de prima data, dar ca 
orice situatie de inceput si aceasta necesita timp, asimilare de experienta, studiu individual.
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MODA

SUNT 
SEZOANELE DE 
PREZENTARE 
PE SFARSITE?

FAPTUL CA PANDEMIA A SCHIMBAT DINAMICA SI MODUL IN CARE NE IMBRACAM,
POATE AVEA DIVERSE CONSECINTE INTR-UN VIITOR NU PREA INDEPARTAT SI ALE 

CAREI SEMNALE ISI FAC SIMTITA PREZENTA INCA DE PE ACUM.
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Tendintele si presiunile tot mai mari pentru o industrie a modei cat mai durabile, 
poate duce in viitor la disparitia garderobei sezoniere. Specialistii din domeniu 
afirma ca ceea ce cunoastem acum ca un calendar de moda sezonier, poate deveni 

depasit in curand, iar trecerea la un calendar de moda fara sezon poate fi urmatorul pas in 
evolutia modei. In acelasi timp, din diverse perspective, poate fi si un lucru bun si incurajator 
pentru producatorii locali de haine. Iar succesul lor va depinde in primul rand de o buna 
comunicare intre furnizorii de haine si cumparatori.

Faptul ca oamenii calatoresc mai mult, ca vremea este parca din ce in ce mai imprevizibila, 
existenta unei pandemii sau a altor situatii neobisnuite, schimbarea gusturilor la haine, lasa 
multe haine neachizitionate si o intreaga munca si consum de resurse in spate. Doar ca, pe 
viitor, brandurile pot satisface anumite cerinte pentru ca durabilitatea hainelor sa fie in centrul 
preocuparilor, la fel ca gasirea unor solutii practice in situatia schimbarilor de temperatura. 

In plus, pandemia a aratat ca mai bine de jumatate din persoanele sub 24 de ani au cumparat 
in aceasta perioada haine SH, eliminand nevoia hainelor sezoniere. Se cauta alternative 
in privinta modei rapide, acuzata de multe ori de impactul nociv asupra mediului; in plus, 
aproximativ o treime din aceasta masa de cumparatori, doreste sa stie care sunt pasii facuti de 
branduri pentru abordarea problemelor de durabilitate.

Este un lucru clar faptul ca incet incet, consumatorii au renuntat la a fi preocupati de 
ultimele tendinte, preocupandu-se de moda care “merge” tot timpul anului, atat din punct 
de vedere al esteticii cat si a altor preferinte personale. Iar aici, marile branduri sunt foarte 
avantajate, peste 50% dintre consumatori cumparand de la ei, in timp ce un procent mult mai 
mic, cumpara de la producatori independenti, conform unor studii.

Trecerea la un calendar fara sezoane, poate aduce lucruri bune pentru toata lumea: mai 
multa dependenta de hainele atemporale, ceea ce inseamna mai putini bani cheltuiti pe haine, 
timpi de livrare mai scurti. In acelasi timp si brandurile sunt protejate cumva bine impotriva 
unor situatii neobisnuite, cum ar fi perioada ultimului an ...

Mai mult decat atat, relatiile cumparatori-furnizori trebuiesc privite pe termen lung, ca 
parteneriate in care baza nu este pretul si astfel, cu siguranta moda atemporala poate castiga 
teren.
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MODA

Cele mai neasteptate aparitii de la
GALA PREMIILOR 

PRIMETIME EMMY 2021
C u v i n t e  d e  A L I N  T E M E L I E S C U

A
Anul trecut, cand au avut loc Premiile EMMY 2020, la fel ca majoritatea ceremoniilor 
de premiere din acest an, nu a existat un public live din cauza pandemiei. Anul 
acesta, cu procesul de vaccinare in plina desfasurare in Statele Unite, Gala premiilor 
Emmy s-a intors triumfator la fosta ei glorie in viata reala. Acest lucru a insemnat 
rularea covorului rosu pentru cele mai mari vedete de televiziune, ele la randul lor 
pregatindu-se cu unele dintre cele mai bune look-uri pentru ocazie.

O SEARA CU ADEVARAT CONTROVERSATA! Asa poate fi descrisa cea de-a 
73-a editie a Galei premiilor Primetime Emmy, evenimentul unde vedetele s-au 
intrecut in aparitii excentrice. De la asocieri iesite din comun la culori curajoase, 
acesti barbati celebri au facut alegeri indraznete pe covorul rosu.

Daniel Levy

Starul din “Schitt`s 
Creek”  Daniel Levy 
a purtat un ansamblu 
monocromatic de la 
VALENTINO alcatuit 
dintr-un sacou albastru 
cobalt care se leaga in 
talie, o camasa asortata 
cu guler button-down, 
o pereche de pantaloni 
lejeri si - partea care il 
face sa iasa cu adevarat 
in evidenta - o fusta 
petrecuta.

Actorul din 
“Saturday Night 
Live” nominalizat la 
Emmy, Bowen Yang, 
s-a evidentiat prin 
alegerea accesoriilor 
la costumul ZEGNA, 
special pentru 
eveniment. Brosa 
TIFFANY & CO., 
cercelul si perechea 
de cizme argintii cu 
platforma inspirate de 
David Bowie au fost 
elementele cu care 
Bowen a scos tinuta 
din anonimat.

Bowen Yang
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Nominalizat si el la Emmy, starul din 
”The Crown”, Josh O`Connor s-a prezentat 
pe covorul rosu purtand un smoching de la 
LOEWE. De asemenea, a promovat apa de 
colonie de la acelasi brand, dezvaluind-o in pre-
show-ul covorului rosu pe E! Entertainment. 
Dar ceea ce a atras atentia asupra tinutei sale 
a fost cravata supradimensionata in stil boo, 
tot de la LOEWE.

Josh O`Connor

Brendan Hunt

Actorul din “Ted 
Lasso”, Brendan 
Hunt a canalizat 
“Bridgerton” printr-
un ansamblu de moda 
veche. Sau mai bine 
spus, ca pe vremuri, 
a c c e s o r i z a n d 
costumul cu un joben 
si un baston cu maner 
in forma de cap de 
caine. 

Starul din “Hacks”, Carl Clemons-Hopkins, a 
ales sa poarte o tinuta extrem de neasteptata si 
anume un ansamblu dintr-o camasa cu umerii 
goi, pantaloni largi si o centura plisata de 
culoare mov-galbena.

Carl Clemons-Hopkins

Toti ochii pe Bo Burnham! 
Talentatul artist din comedia 
muzicala “Inside” care a 
fost nominalizat la 6 premii 
Emmy anul acesta a optat 
pentru un ansamblu safe, 
albastru intens din catifea cu 
butoni MONTBLANC.

Bo Burnham

Actorul Jonathan 
Groff a ales sa fie 
safe cu un costum 
maro de la PAUL 
SMITH. Sacoul 
asociat cu camasa 
neagra si cravata 
asortata au facut ca 
intreg ansamblul 
sa para o alegere 
perfecta pe covorul 
rosu.

Jonathan Groff
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Actorul american Billy Porter a purtat o tinuta flamboaianta de la ASHI 
COUTURE. Porter este cunoscut pentru LOOK-urile sale avangardiste, iar 
premiilor Primetime Emmy 2021 nu au facut exceptie. Viziunea sa maximalista 
fata de moda este intotdeauna apreciata si bine venita, deoarece manecile sale 
dramatice plisate si bijuteriile LORRAINE SCHWARTZ au fost un mare 
succes pe covorul rosu.

MODA

Rege-Jean Page

Protagonistul unuia 
dintre cele mai urmarite 
seriale de pe platforma 
Netflix, “Bridgerton”, a 
stralucit in costumul sau 
“Made to Measure” de la 
GIORGIO ARMANI. Nu 
exista nicio indoiala ca Rege-
Jean Page poate face ca orice 
tinuta sa arate bine, totusi, 
acest sacou la doua randuri 
de nasturi, din tesatura 
jacquard, cu guler sal asortat 
cu pantalonii de seara si 
camasa i-au amplificat 
personalitatea impunatoare.

Unul dintre cele mai apreciate look-uri ale 
serii a fost cel al lui Leslie Odom Jr. in DOLCE & 
GABBANA. Actorul, care poate fi singur creditat 
pentru elevarea vestimentatiei masculine din acest 
an; facand premiile care s-au tinut in 2021 cele mai 
placute in materie de moda, a ales sa poarte un look 
din colectia DOLCE & GABBANA FALL 2021 
ALTA SARTORIA. A sclipit ca o stea, facand mai 
mult decat o declaratie pe covorul Emmy.

Jason Sudeikis

Leslie Odom Jr.

Billy Porter

M a r e l e 
castigator al serii, 
Jason Sudeikis, a 
purtat un costum 
albastru regal de 
la TOM FORD 
din catifea, facand 
o alegere. Nu era 
un smoching 
banal, catifeaua 
- asociata cu o 
nuanta perfecta 
de albastru - a 
ridicat instantaneu 
LOOK-ul si l-a 
facut sa para mai 
stylish si regal.
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RED ALERT
WITH A COLOR THAT MAKES 
A BOLD STATEMENT, LIGHT A 
FASHION FIRE THIS AUTUMN.

Model & text : ALIN TEMELIESCU / Foto : FAMOST
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MODA

nuantele de rosu au luat 
cu asalt podiumurile de 
moda de la Londra, Paris 

si Milano de ceva vreme, dar 
trendul este conturat mai bine 
ca oricand in acest sezon. 

Poate ca s-a datorat faptului 
ca designerii s-au reorientat 
mai mult sa atraga atentia 
iubitorilor de moda care 
urmaresc show-urile sezonului 
prin ecranele laptopurilor sau 
poate pentru ca avem cu totii 
nevoie de putina culoare in 
acest moment.
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Oricum ar fi, sezonul 
toamna-iarna se refera in 
mare parte la pata de culoare 
in tonuri de visiniu, rubiniu 
sau rosu sangeriu. Cheia 
unui look armonios consta in 
alegerea potrivita a unei piese 
statement si a pastra aproape 
totul neutru. Sau daca vrei sa 
indraznesti mai mult, alege 
sa combini maleta rosie cu o 
pereche de blugi in doua culori 
si o jacheta biker neagra.

TSCHUSS!
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MODA

OUTFIT
Jacket: Reserved
Turtleneck: Reserved
Jeans: Bershka
Shoes: ASOS



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/


TENDINTE

TOAMNA-IARNA

CULORI PAR

2021 2022

sezonul toamna iarna, indiferent de culoarea aleasa si oricat ti-ai dori sa mergi spre 

extreme, ai libertatea sa indraznesti cat vrei. Poti alege albastru sau roz, nuante naturale, 

verde, diverse suvite sau combinatii intre culori, orice este permis pentru acest sezon!

IN PRIVINTA CELOR MAI IMPORTANTE TENDINTE 
CULORI PAR 2021 2022 

VEZI CE SE POARTA!
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Una din cele mai interesante tendinte culori par 
2021 2022 este aceea prin care se evidentiaza 
chipul prin nuante mai deschise a parului ce il 
incadreaza. Au fost vazute variante indraznete in 
contraste, treceri usoare de la o nuanta la alta, o 
tendinta versatila daca iti doresti sa o adopti.

Castaniul s-a remarcat printre cele mai populare tendinte 
culori par 2021 2022 prin tonurile de rosu cafeniu, tonuri 
rosu spre teracota, evidentieri ale nuantelor care sa scoata in 
evidenta rosul - pentru ca acesta sa se poata juca cu paleta 
naturala de culori; iar daca esti blonda, poti folosi orice nivel 
de intensitate.

O tendinta practica a sezonului rece, dat fiind 
ca nu sunt necesare multe retusuri ulterioare. 
Pe masura ce parul creste, aceasta combinatie 
coloristica va parea mai putin evidenta, iar daca 
vrei sa ti se potriveasca perfect, vorbeste cu stilistul 
pentru a tine cont si de culoarea pielii.

CASTANIU

NEGRUL
Negrul simbolizeaza puterea si farmecul si se regaseste 
intre cele mai importante culori par 2021 2022, negrul 
bogat si lucios fiind popular cu pielea palida, deoarece 
te duce intr-o varianta moderna a Albei ca Zapada, 
iar pentru tenurile intunecate, sunt scoase in evidenta 
mai bine bijuteriile.

BLOND CENUSIU

EVIDENTIERE CHIP

ALBASTRU FANTEZIST

Inlocuind rozul, albastrul urca pe podiumul celor mai 
importante culori par 2021 2022 si arata uimitor 
in toate reinterpretarile vazute in prezentari. Astfel, 
au fost vazute variante de poveste, stralucitoare, 
atingeri retro, dar si versiuni subtile.

Moschino

Dolce & Gabbana

Dolce & GabbanaLouis Vuitton

Chloe

VetementsZero + Maria Cornejo

Valentino

Versace Philip Plein



TENDINTE
UNGHII
2021-2022
SEZONUL
TOAMNA-IARNA
Cele mai importante tendinte unghii 2021 2022 marcheaza un nou inceput pe care ni-l dorim 

fiecare, unul mai elegant, aproape perfect si care sa ofere acel LOOK fermecator 

pe care ni-l dorim fiecare. In privinta formelor au atras atentia in mod deosebit 

unghiile scurte si cele in forma de migdale, dar asta nu inseamna ca nu s-au remarcat 

si unghiile stiletto. Au iesit in evidenta linii unice in culori diferite, modele 
abstracte distractive, nuante neutre si indraznete, intunecate, totul pentru ca 

unghiile sa se ridice cu adevarat la rangul de arta.
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Patrat
O alegere deosebita a multor designeri, unghiile patrate 
sunt populare in anumite zone si este o forma moderna 
care poate fi asociata usor cu modele geometrice si/ 
sau culori inchise. O alegere inspirata, in care poti lasa 
imaginatia sa vorbeasca.FO
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Stiletto
O forma care isi are inceputurile 
in anii 1920 si care se regaseste 
astazi in variante mult mai 
moderne si elegante. Daca stilul 
tau este unul indraznet, aceasta 
forma este pentru tine, pentru 
ca o poti considera deja un 
adevarat accesoriu, accentuat 
de detalii stralucitoare.

Ovale
Formele ovale sunt feminine, purtate doar de femei, 
astfel ca in combinatie cu florile indraznete - fie 
metalice, fie rosii - reprezinta un bun prilej pentru a va 
duce eleganta la un alt nivel si mai mult decat atat, va 
ajuta degetele sa para mai lungi.

Oval scurt
O forma de unghie, care, daca este 

“pictata” eficient (semicerc in partea 
de sus), poate crea iluzia unor forme 
mai lungi, chiar daca la o prima vedere 
poate parea surprinzator. S-au folosit 
multe culori, iar daca sunt frumos puse 

in evidenta, pot arata uimitor pe 
aceasta forma a unghiilor.

Budapest Select

ZimmermannLaura Biagiotti

Prabal Gurung Moschino

Schiaparelli

Roberto Cavalli

Versace
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SPLENDIDA

TE
N

D
IN

TE
  U

N
G

H
II 

20
21

 2
0

22

Detalii 
stralucitoare

Arta unghiilor si 
stralucirea sunt strans 
legate si reprezinta 
o tendinta foarte 
populara inca din anii 
1980 si prezenta pe 
podiumul celor mai 
importante tendinte 
unghii 2021 2022. 
Multi designeri au 
ales sa faca aceasta 
tendinta cat mai 
evidenta folosind 
cioburi irizate, s-a 
folosit cate un stras 
pe fiecare unghie, 
unghii transparente 
decorate cu perle, 
stele, gandacei in 
auriu.

Metalic
Metalicul reprezinta o prezenta obligatorie in 
randul celor mai importante tendinte unghii 
2021 2022, fiind vazute detalii interesante, 
metalic subtil, oje metalice colorate.

Aur
Iubesti sau nu stralucirea, 

auriul poate fi gasit si in alte 
formule, fiind vazute unghii stiletto 
in aur,  accente aurii acolo unde 
unghiile ating nivelul de arta, 

aspecte moderne ale 
unghiilor french.

Chic abstract
O tendinta in care si-au facut simtita 
prezenta multe modele si detalii spatiale, 
abstracte si negative, de la o simpla 
prezenta la varfuri, pana la intreaga 
unghie, simboluri yin-yang, combinatii 
de alb-negru, aspecte abstracte si 
semnificative.

Moschino

MoschinoGCDS

Christian Cowan
Dolce & Gabbana

Mark Fast

Dsquared2

Roberto Cavalli
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Florale
Un pic de viata intr-o 
maniera vesela pe 
unghii, o frumoasa 
tendinta unghii 2021 
2022, reprezentata de 
trandafiri negri si rosii 
pe unghii, flori retro 
si margarete, diverse 
combinatii care iti 
ofera un aspect vibrant 
pana in cele mai mici 
detalii.

Rosul
Ca si in cazul machiajului si prezent aproape in fiecare sezon, 
rosul se afla printre cele mai populare tendinte unghii 2021 
2022. Au fost vazute variante de rosu de tomate, rosu profund 
(sange de bou), variante elegante de rosu, influente retro.

Negru si maro
O tendinta unghii 2021 2022 potrivita sezonului 
rece, aceste nuante intunecoase au facut furori in 
prezentari, fiind vazute variante subtile ce se vedeau 
prin manusi transparente, simplitate, luciu.

Culori bijuterii
O tendinta unghii 2021 2022 mult ravnita 
dupa perioada de stagnare cauzata de 
pandemie, culorile de bijuterii se bucura de o 
popularitate deloc surprinzatoare, fiind vazute 
potriviri deosebite intre unghii si outfit, s-au 
remarcat tonurile de safir sau teal profunde.

Naturale
Se estimeaza ca aproape 

jumatate din unghiile vazute 
sunt de inspiratie naturala, o 

tendinta unghii 2021 2022 practica 
si minimalista foarte iubita de multi 
designeri pentru acest sezon. Au 

fost vazute variante neutre, 
french, detalii de arta.

Moschino

Simone Rocha

Christian Cowan

Dolce & Gabbana

Schiaparelli

Anna SuiMoschino

Marine SerrePrabal Gurung
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SPLENDIDA

LASA-TI PIELEA SA RESPIRE SI ETALEAZA-TI FRUMUSETEA 
DUPA CEL MAI EFICIENT TRATAMENT LASER!

LASER CARBON PEEL
la VISAGE CLINIQUE

CUM VI SE PARE IDEEA DE A VA BUCURA ZILNIC DE UN TEN 
CA DE PORTELAN: FARA IMPERFECTIUNI, FARA SEMNE 
POST ACNEE, FARA PETE PIGMENTARE SAU PUNCTE NEGRE 
SI PORI DILATATI? Probabil ca va pare greu de atins acest ideal dar 
totusi ... esti la doar o programare distanta de acest vis implinit!

Tratamentul Laser Carbon Peel este o abordare revolutionara in 
cosmetica, cu beneficii imediate de intinerire, curatare in profunzime, 
exfoliere si hidratare a tenului. Acest tratament este delicat si pretabil 
majoritatii tipurilor de ten, obtinandu-se o reimprospatare rapida a pielii 
fara timp necesar de recuperare.

procedura & text : Roxana Tomescu
Model : Roxana L. | Foto : Famost
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Aplicare masca carbon Actiune LASER

etapa I etapa a II-a

Pe lista lunga de beneficii ale acestui tratament se numara:
• Imbunatatirea tonusului pielii si atenuarea ridurilor fine prin stimularea productiei de Colagen;
• Reduce nu doar petele pigmentare ci si petele/ cicatricile post acnee;
• Curatarea in profunzime a porilor, dar si reducerea dimensiunii acestora;
• Reglarea secretiei de sebum;
• Eliminarea toxinelor;
• Exfolierea stratului de celule moarte si blocate in stratul superficial al pielii;
• Energia laser incalzeste pielea si ucide bacteriile care cauzeaza acneea;
• Uniformizarea nuantei tenului;
• Rezultatele persista pe termen lung;
• Clientele pot reveni la activitatile lor imediat dupa tratament;
• Procedura relaxanta si fara durere;
• Nu necesita ingrijire post procedura complexa, fiind suficienta o rutina simpla de hidratare.
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SPLENDIDA

Si totusi, in ce consta acest tratament? Protocolul tratamentului se imparte in 2 etape.
In prima etapa, pe suprafata pielii se aplica un strat de crema/masca de carbon natural, lasand-o timp de 10-15 min. Carbonul natural 

absoarbe rapid uleiurile, celulele moarte si nedesprinse, impuritatile din profunzimea porilor si trage toxinele la suprafata. A doua etapa este data 
de actiunea laserului. Masca de carbon creaza o o suprafata ideala pentru actiunea fascicolului de laser, care prin incalzire distruge particulele 
de carbon imbibate cu uleiul absorbit, impuritati, celule moarte si toxine.

Curatat in profunzime, cu porii diminuati si eliberat de greutatea celulelor moarte si nedesprinse, tenul ramane radiant, vizibil imbunatatit si 
fin la atingere!

Recomandari dupa tratamentul LASER CARBON PEEL
• In primele ore, tenul este posibil sa fie usor inrosit, diminuandu-se treptat. Acesta este si motivul pentru care post procedura se aplica o masca 

gel anti inflamatorie, profund hidratanta si calmanta;
• Dupa 24 de ore, sunt posibile mici descuamari a zonelor unde persistau celule moarte nedesprinse;
• Pot fi aplicate produse de make up in aceiasi zi;
• Sunt recomandate rutinele de hidratare a tenului;
• Nu este recomandata expunerea la soare/solar.

In concluzie ...
Tratamentul Laser Carbon este deosebit de eficient in cazul clientelor cu ten seboreic, pori dilatati, puncte negre, pete pigmentare si acnee. 

Beneficiile de exfoliere, reintinerire, curatare si eliminare a toxinelor sunt esentiale pentru toate tipurile de ten. Tratamentul poate fi utilizat o 
singura data, dar functioneaza cel mai bine atunci cand se efectueaza o serie de cateva sedinte pe o perioada de timp.

Masca intens hidratanta Crema de final & Masaj facial

etapa a III-a etapa a IV-a



Fiecare dintre noi cunoastem importanta 
colagenului in privinta imbatranirii pielii, 
dar si mai importanta este elastina.

Pe masura ce imbatranim, elastina se 
descompune mult mai usor si este inlocuita 
cu o viteza mult mai mica comparativ cu 
perioada cand suntem tineri, pielea noastra 
imbatranind treptat. Oamenii de stiinta au 
descoperit ca chlorella are capacitatea de 
a inhiba enzima numita elastaza, care se 
gaseste in corpurile noastre si care dauneaza 
elastinei.

Asa ca, daca iti doresti sa protejezi elastina, 
stimuleaza-ti organismul cu suplimente care 
contin chlorella.

Chlorella
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SPLENDIDA

Dr. Cobani 
recomanda
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TOAMNA-IARNA
CELE MAI RECOMANDATE INTER

Interventiile chirurgicale au devenit din ce in 

ce mai solicitate, atat la nivel mondial, cat si 

in Romania, iar sezonul de toamna este ideal 

pentru a imbunatati aspectul estetic, datorita 

temperaturilor mai scazute, fiind astfel mai 

usoara si recuperarea postoperatorie,

spune doctorul Oltjon Cobani.
Toamna este un anotimp aglomerat 

in ceea ce priveste cererea pentru 
majoritatea interventiilor estetice intrucat, 
pe de-o parte este momentul in care se 
face un Restart, un Refresh, o Reevaluare 
personala, dar totodata este si un timp in 
care majoritatea oamenilor se pregatesc 
sa arate cat mai bine pentru perioada 
sarbatorilor de iarna.

Dupa anumite operatii gen abdominoplastia 

sau lipoaspiratie se recomanda purtarea 

hainelor compresiv - elastice, iar toamna este 

mai usor de suportat, datorita temperaturilor 

mai scazute, dar totusi prietenoase.Si acest 

lucru este valabil pentru toate interventiile. 

Totodata este si un anotimp in care stam 

mai mult in casa, astfel avand timp si 

de recuperarea postoperatorie. Desigur, 

interventiile chirurgicale sunt programate in 

functie de disponibilitatea si timpul fiecarui 

pacient in parte, iar perioada ideala pentru a 

apela la chirurgia estetica este aceea in care 

te simti pregatit/ pregatita din toate punctele 

de vedere: psihic, emotional, financiar!,

adauga doctorul Cobani.

TOAMNA INCEPE CEL MAI 
AGLOMERAT SEZON IN CEEA 

CE PRIVESTE CHIRURGIA 
ESTETICA.

“

“

VENTII ESTETICE
IN SEZONUL DE
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SPLENDIDA

Se observa de cativa ani o intoarcere la 

naturalete: fara buze excesiv marite sau fete 

imobile. In afara unui stil de viata sanatos (mai 

multa atentie acordata alimentatiei, hidratarii 

si miscarii), putem apela de diferite tratamente, 

de exemplu cocktailuri cu acid hialuronic si 

aminoacizi sau PRP, care va vor ajuta sa aveti 

un ten mai frumos si mai luminos. Daca insa 

unele riduri s-au instalat deja, trebuie luate in 

considerare injectiile cu toxina botulinica sau 

filler-ele cu acid hialuronic,

spune doctorul Cobani care recomanda 
tratarea tenului deja dedeshidratat si 
matuit dupa temperaturile ridicate de 
vara cu toxina botulinica, fillerele cu 
acid hialuronic, rejuvenarea faciala prin 
chirurgie regenerativa care se realizeaza 
prin tesut adipos si PRP (plasma imbogatita 
cu trombocite).

In privinta interventiilor chirurgicale  
putem efectua si operatii de lipoaspiratie, 
abdominoplastie sau liftingul coapselor 

(in special in cazul doamnelor care isi 
revin dupa sarcina care pot combina 
aceste operatii cu micsorarea/marirea  
si ridicare a sanilor). In ceea ce priveste 
abdominoplastia, aceasta interventie 
trebuie inteleasa de fapt ca o remodelare a 
regiunii abdominale. De cele mai multe ori 
este combinata cu lipoaspiratia, si desigur, 
repararea diferitelor defecte ale peretelui 
abdominal (diastazis drepti abdominali, 
hernia) care apar mai ales dupa sarcina.

“
IN CEEA CE PRIVESTE ABDOMINOPLASTIA, 
ACEASTA INTERVENTIE TREBUIE INTELEASA 

DE FAPT CA O REMODELARE A REGIUNII 
ABDOMINALE. DE CELE MAI MULTE ORI ESTE 

COMBINATA CU LIPOASPIRATIA, ...
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De exemplu, eu recomand lipoaspiratia 

pentru cele care sunt nemultumite de stratul 

de grasime de sub barbie sau acel saculet 

de la subrat care, indiferent cat de mult 

sport am face nu dispare. Ceea ce trebuie 

sa inteleaga pacientii este ca procedura de 

lipoaspiratie nu se adreseaza doar acelor 

persoane cu o greutate corporala mai mare, 

ea fiind in principal o procedura care ne 

ajuta sa scapam de depozitele mai rezistente 

la diete sau exercitiu fizic.

De asemenea, este anotimpul ideal pentru 
rinoplastii, cu conditia ca acestea sa fie facute 
dupa ce se definitiveaza procesul de maturizare 
al fizionomiei fetei. La fel se recomanda si in 
cazul operatiilor de augmentare mamara cu 
implant siliconic, acesta efectuandu-se dupa 
terminarea perioadei de crestere (21-22 de 
ani). Desigur, o interventie cautata ramane si 
reductia mamara, sanii mari reprezentand o 
problema de luat in seama la aceste femei.
Pexia mamara (ridicare de sani) cu sau fara 
augmentare mamara este una dintre cele mai 

solicitate interventii de catre tinerele mamici 
care, din cauza schimbarilor din timpul sarcinii 
si alaptarii, au suferit modificari la nivelul 
sanilor.

Blefaroplastia, otoplastia (chirurgia 
urechii), liposuctia gusei, bichectomia 
(sculptarea fetei), marirea de buze prin 
grasime proprie, liposuctia la nivelul gusei, 
liftingul de sprancene, lipofilling, liftingul 
gatului, liftingul facial si micro-liftingul sunt 
alte interventii estetice recomandate in 
aceasta perioada a anului.

“

ESTE ANOTIMPUL IDEAL 
PENTRU RINOPLASTII, CU 

CONDITIA CA ACESTEA 
SA FIE FACUTE DUPA 

CE SE DEFINITIVEAZA 
PROCESUL DE 

MATURIZARE AL 
FIZIONOMIEI FETEI. LA 
FEL SE RECOMANDA SI 
IN CAZUL OPERATIILOR 

DE AUGMENTARE 
MAMARA CU IMPLANT 

SILICONIC, ACESTA 
EFECTUANDU-SE DUPA 

TERMINAREA PERIOADEI 
DE CRESTERE.
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SPLENDIDA

Aproximativ jumatate din femeile insarcinate 
au parte de pete pe fata in timpul sarcinii si 
aceasta afectiune - cunoscuta sub numele de 

melasma - poate persista cativa ani de zile. Partea 
buna este aceea ca exista modalitati de a o tine sub 
control, explicate in randurile urmatoare.

Acestea isi pot face simtita prezenta la inceput ca 
niste pete maro cenusii abia vizibile, in locuri ca buza 
superioara, obraji, nas, frunte. Poti fi indusa in eroare 
crezand ca zona respectiva s-a bronzat mai mult 
comparativ cu restul fetei, doar ca vei observa ca acel 
bronz nu dispare, nu se estompeaza.

Acestea sunt semnele clasice ale melasmei, care 
tind sa apara in al doilea sau al treilea trimestru al 
sarcinii, dar pot fi si un semn al efectului secundar al 
anticonceptionalelor. Vinovatul aici este estrogenul in 
cantitate mai mare, hormon ce stimuleaza receptorii 
pielii care produc pigment sau melanina. Acest exces 
de melanina se distribuie pe suprafata pielii dar si in 
straturi profunde, lasand o piele inegala ca nuanta, 
cea mai buna metoda de a aduce totul la un numitor 
comun fiind fondul de ten si alte produse cosmetice.

Melasma este predominanta intr-o gama larga 
de tonuri de piele de la o piele normala la tonuri de 
maro. Persoanele care au o piele mai inchisa produc 
mai multa melanina, drept consecinta sunt predispuse 
la hiperpigmentare.

Pielea in 
timpul 
sarcinii
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Protectia solara 

se dovedeste 

a fi una din 

cele mai bune 

aparari impotriva 

melasmei.
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SPLENDIDA

Declansatorii melasmei
Daca hormoniii incep cu pigmentarea, expunerea 

la razele solare ruleaza odata cu acestia. In timp ce 
anumite femei au parte de estomparea decolorarii 
la cateva luni dupa nastere, melasma poate deveni 
cronica si dificil de controlat. Chiar si dupa luni de 
tratament cu succes, o zi afara si totul poate reveni la 
starea initiala nedorita daca nu este folosita protectia 
solara in mod adecvat.

O protectie solara avand cifra 30 este minimul 
necesar, dar 50 este si mai bine, mai ales pentru ten, 
unde melasma se manifesta in mod deosebit. Aplica si 
reaplica la fiecare 2 ore daca esti afara sau dupa ce 
ai transpirat sau dupa ce ai iesit din dus sau piscina; 
ochelarii de soare si chiar si o palarie de soare sunt 
indicate in orice anotimp. Alti factori care pot declansa 
melasma sunt baile cu aburi, saunele, caldura excesiva 
din bucatarie si asta datorita faptului ca temperaturile 
ridicate pot provoca vasodilatatie, ceea ce poate 
agrava situatia si mai mult.

Poti folosi aloe vera, sub forma unui produs foarte 
bun ca AloisiA BeAuty Deep HyDrAtion Aloe Gel 
Mist, ceea ce poate ajuta ca temperatura pielii sa 
scada in scurt timp.

Ce produse ar trebui cautate
Pe langa protectia fata de razele UV, exista si 

alti pasi pentru a avea parte de o piele cu o culoare 
uniforma. Dupa ce ti-ai curatat dimineata tenul, aplica 
ser cu vitamina C! Aceasta blocheaza productia de 
melanina, elimina pigmentul de suprafata, protejeaza 
pielea de daunele UV. Seara, trebuie sa te concentrezi 
pe eliminarea petelor existente! Poti merge pe un 
exfoliant chimic cu acid glicolic, kojic sau lactic, sau 
un gel, ser sau crema cu retinol, care ajuta in timp la 
decolorarea petelor odata cu ciclul de schimbare a 
celulelor.

In cazul in care esti insarcinata, specialistii 
recomanda acidul azelaic care este o alternativa 
sigura. Pentru corectarea pigmentului, mai poti folosi 
acidul tranexamic, disponibil in seruri si creme si care 
interactioneaza cu enzimele din piele pentru a ajuta 
la blocarea excesului productiei de melanina si este 
indicat a fi utilizabil in timpul sarcinii.

Toate acestea ingrediente pot fi de ajutor, doar ca 
excesul folosirii lor poate crea inflamatie, care poate 
duce pana si la inrautatirea melasmei. Un lucru bun 
de facut este acela de a utiliza vitamina C si SPF 
dimineata, iar seara sa te concentrezi pe lupta impotriva 
melasmei, indiferent ca o faci cu un acid sau retinol. 
Tine-te de rutina, mai ales ca efectele imbunatatirii se 
vad gradual in timp; da-i un interval de 4 pana la 12 
saptamani si vezi cum lucreaza aceasta rutina pentru 
tine. Daca nu se intampla nimic sau nu esti multumita, 
cel mai bine este sa consulti un dermatolog.

Cum te poate ajuta dermatologul
Nu exista deocamdata un tratament care se 

elimine petele, dar din momentul in care s-a terminat 
sarcina si/ sau alaptarea, exista anumite solutii ce pot 
da rezultate.

Tretinoinul este indicat, deoarece accelereaza 
ciclul de schimbare a celulelor, inlocuind celulele 
hiperpigmentate cu cele noi. Hiperpigmentarea are 
parte de o iluminare rapida, doar ca trebuie facuta 
sub indrumarea unui dermatolog, utilizarea excesiva 
putand face ca hiperpigmentarea sa arate mai rau.

Specialistii pot recomanda in functie de situatie, 
creme personalizabile in care pot fi vitamina C, 
hidrochinona, tretinoin, totul depinzand de modul in 
care va raspunde pielea.

Alte modalitati de uniformizarea a tonului pielii 
pot include peelinguri cu acid tricloracetic, lasere 
cu energie scazuta ca PicoSure sau Clear + Brilliant 
Permea, acestea creand canale mici in piele care 
permit ingredientelor luminatoare sa patrunda mai 
profund in piele.

O doza zilnica de doua ori cu acid tranexamic 
luat pe cale orala pe termen scurt, poate reduce 
vasodilatatia si inflamatia si poate inhiba transferul 
melaninei pe piele; in anumite situatii, rezultatele sunt 
incredibile. Doar ca aceasta procedura nu poate fi 
folosita daca ai tendinta de coagulare a sangelui.

ALOISIA 
BEAUTY 

DEEP 
HYDRATION 
ALOE GEL 

MIST

https://famost.ro/articol/revista-famost-octombrie-2021#60
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Culoarea parului mai frumoasa ca 
oricand!

Naturtint este prima culoare permanenta 
a parului certificata de usDA BiopreferreD 
proGrAM! Este realizata din ingrediente pe 
baza de plante ce hidrateaza, hraneste parul, 
oferindu-i culoare unica, finete la atingere si 
stralucire.

Sprancene mai frumoase!
EES este un produs testat si patentat 

pentru a avea parte de sprancene mai groase, 
cu aspect plin si natural.

Par minunat cu un sampon uscat!
Parul se simte foarte proaspat, curat, moale 

si cu un miros delicat dupa ce ai folosit Colab! 
Fara reziduuri dupa periere, pretabil oricarui 
tip de par, culoare, textura.

Indeparteaza-ti ridurile in cel mai scurt 
timp!

Bucura-te de o piele tanara in doar 2 minute 
pe zi, peptidele puternice eliminand ridurile, 
strangand pielea lasata si chiar uniformizand 
tonul pielii. Crema Repair&Release iti lasa o 

piele radianta si plina de viata in cel mai scurt 
timp!

Parul blond si argintiu, mult mai curat!
Maison 276 CLARIFY + HYDRATE + 

RESTORE fortifica si revitalizeaza parul cu 
ajutorul jojoba, migdalelor dulci si a vitaminei 
E, fara sulfati.

Beneficii faciale acasa!
Dispozitivul de masaj Ava Kensington 

Cryo aduce luxul SPA la tine! Prin intermediul 
lichidului de racire din interior, ajuta la 
sustinerea productiei de colagen, lumanare si 
fermitate, cu un efect de lifting instant.

Fii frumoasa si din interior spre exterior!
Synergy Liposomal Vitamin C livreaza 

antioxidanti puternici cu multe beneficii si o 
puternica absorbtie.

Spala-te si radiaza!
Rasfata-te cu ultima experienta de ingrijire 

a pielii cu Face It Luxe! Adauga apa, lasa-ti 
mainile sa alunece usor pe fata, indepartand 
usor machiajul, murdaria si uleiurile!

N A T U R T I N T

F A C E  I T  L U X E !

A V A  K E N S I N G T O N  C R Y O

M A I S O N  2 7 6
C L A R I F Y  +  H Y D R A T E  +  R E S T O R E

C O L A B

E E S

usDA BiopreferreD proGrAM are 
obiectivul de a creste achizitia si utilizarea 

produselor bio. A fost creat in 2002, 
dezvoltarea sporita, achizitionarea 

si utilizarea produselor bio reducand 
dependenta fata de produsele pe baza 
de petrol, cresterea utilizarii resurselor 

agricole regenerabile si reducerea 
impactului negativ asupra mediului si 

sanatatii. (info: biopreferred.gov)

Produse beauty de actualitate
N O I L E  T A L E  P R O D U S E  F A V O R I T E  A I C I !
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CALDURA EXCESIVA, TRECEREA SUBITA LA TEMPERATURI CALDE SAU RECI, POT 

FACE CA FIRELE DE PAR SUBTIRI SA ARATE FARA VIATA, DAR, CU O INGRIJIRE 

ADECVATA, POTI AVEA PARTE DE UN VOLUM SATISFACATOR.

Fire de par mai groase

Mai usor de zis decat de facut, hormonii de stres introduc corpul in modul panica, 
crescand fluxul de sange catre organele vitale si mai departe catre foliculi de par si 
piele. Rezultatul este subtierea firelor de par. Incearca yoga, pilates si mindfulness, 

pentru ca parul tau sa isi recapete vigoarea!

SPLENDIDA
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✔Crestere
Daca firele tale de par sunt mai subtiri decat ti-ai dori si vrei ca ele sa creasca si 

astfel - sa capeti volum, trebuie sa hranesti parul si sa-l hidratezi. Iar o modalitate 
foarte buna de a face acest lucru este folosirea sampoanelor fara sulfati. Sulfatii 
ajuta produsele sa curete si sa faca spuma, dar din nefericire, iti lasa parul fara 
uleiurile esentiale, uscandu-l si predispunandu-l la rupere. Daca laurilsulfatul de 
sodiu se afla pe lista ingredientelor, evita samponul!
f e k k A i  f u l l  B l o w n  V o l u M e  s H A M p o o

k i e H l ` s  D A M A G e  r e p A i r i n G  &  r e H y D r A t i n G  s H A M p o o

l i z  e A r l e  B o t A n i c A l  s H i n e  s H A M p o o

✔Ingrijire scalp
Scalpul are nevoie de o ingrijire adecvata, la fel cum ai grija si de ten si cu 

cat scalpul este mai sanatos, cu atat firele de par sunt mai groase si asta este 
ca o regula generala. Scalpul are nevoie de exfoliere si de o crestere a circulatiei 
sanguine la foliculi pentru stimularea cresterii. In fiecare saptamana, trebuie 
sa fii sigura ca exfoliezi inainte de a sampona, iar masajul este cu adevarat o 
binefacere.
u M B e r t o  G i A n n i  G r o w  s c r u B

f r A n k  B o D y  c A f f e i n A t e D  s c A l p  s c r u B

✔Din interior
Fiecare dintre noi am auzit propozitii care afirma ca frumusetea vine din 

interior, ceea ce este perfect adevarat, asa ca trebuie sa avem grija si de acest 
aspect. Daca nu poti lua tot ce iti trebuie din alimentatia de baza (si sunt mari 
sanse sa fie asa!) pentru parul pe care ti-l doresti, suplimentele te pot ajuta.

Vitamina B stimuleaza fluxul de sange oxigenat catre foliculele de par si scalp.
Omega 3 este un anti inflamator care poate ajuta sa deschiderea foliculelor 

pentru firele de par sa creasca.
Fierul ajuta corpul si proceseaza proteinele de care au nevoie firele de par 

pentru a creste.
Zincul este un element esential care ne ajuta organismul sa proceseze 

carbohidratii, grasimile si proteinele.
V i V i s c A l  H A i r  G r o w t H  p r o G r A M M e  t A B l e t s

p e r f e c t i l  p l u s  H A i r

✔Aparente
Extensiile de par reprezinta o buna solutie si sunt usor de purtat! Poti incepe 

mai usor cu Lu s H  c l i p - i n  H A i r  e x t e n s i o n s , iar daca trimiti o 
fotografie cu tine, se va alege exact culoarea parului.

Evita culoarea in bloc si mergi pe un mix de nuante apropiate, care vor lasa 
impresia de mai mult volum; balayage-ul si reflexele unor nuante mai deschise, 
adauga volum, textura si dimensiune. l ` o r e A l  c o l o r i s t A  o M B r e

Radacinile firelor de par, daca sunt ridicate, lasa impresia de volum! Mergi 
cu varfurile degetelor la baza firelor de par dupa ce ai folosit H A i r B u r s t 
V o l u M e  &  r e f r e s H  D r y  s H A M p o o , maseaza usor zona, apoi 
periaza intai in directia opusa asezarii parului, apoi in directia in care iti doresti sa 
se aseze si ai parte de volumul visat!

FEKKAI FULL 
BLOWN 

VOLUME 
SHAMPOO

KIEHL`S DAMAGE 
REPAIRING & 

REHYDRATING 
SHAMPOO

LIZ EARLE 
BOTANICAL 

SHINE 
SHAMPOO

UMBERTO GIANNI 
GROW SCRUB

FRANK BODY 
CAFFEINATED 
SCALP SCRUB

VIVISCAL HAIR GROWTH 
PROGRAMME TABLETS PERFECTIL PLUS HAIR

LUSH CLIP-IN HAIR 
EXTENSIONS

L`OREAL COLORISTA 
OMBRE

HAIRBURST 
VOLUME & 

REFRESH DRY 
SHAMPOO
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BUCURA-TE DE UN PAR FRUMOS ONDULAT, NETED SI SANATOS, CU 
AJUTORUL CELOR MAI BUNE DISPOZITIVE DE ARANJAT PARUL!

Pentru par

SPLENDIDA
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GHD ORIGINAL IV STYLER
Original si cel mai bun. Vandut in milioane 

de exemplare, a reusit - si pe buna dreptate 
- sa convinga multe femei de importanta 
parului drept atunci cand avem nevoie de 
el astfel. Bineinteles ca tehnologia a evoluat 
din 2001 de la aparitia primului model, iar 
zgomotul aproape nu exista. Temperatura 
de 185 grade este ideala, carcasa de negru 
catifelat si placile ceramice inguste se 
dovedesc utile pentru parul scurt si pentru 
onduleuri. Are si un sistem care il inchide 
automat dupa 30 de minute, in caz ca uiti tu 
sa faci acest lucru, asa ca nu e nicio problema 
daca iti faci parul si iesi imediat pe usa!

BABYBLISS 3Q
Uscare uscata profesionala. Este popular 

printre profesionisti, avand designul proiectat 
special ca sa te duca cu gandul la saloanele 
de infrumusetare. Motorul este digital, 
avand un flux de aer foarte rapid, ceea ce 
scade din timpul alocat uscarii si deteriorarii. 
Acest uscator trimite ioni incarcati negativ 
ce interactioneaza cu sarcinile pozitive care 
incretesc, descompunand moleculele de apa 
pentru un finisaj neted. Carcasa mata si fluxul 
de aer robust ii da un farmec aparte.

REMINGTON S5500 SLEEK AND 
SMOOTH HAIR STRAIGHTENER

Fara incretire. Acest dispozitiv fierbinte este 
realizat dintr-o acoperire speciala folosind 
de 10 ori mai multa ceramica, comparativ 
cu modelele standard.  S-a constatat in 
urma numeroaselor teste si a experimentarii, 
ca aluneca prin par cu frictiune minima, 
provocand mai putine ruperi si deteriorari, 
reducand incretirea. Acest indreptator 
incorporeaza placi destul de lungi pentru o 
incalzire cat mai rapida, ceea ce inseamna un 
styling mai rapid si un control fara probleme.

BABYBLISS PRO CERAMIC DIAL A 
HEAT TONG

Rasuceste si onduleaza. Pentru cine pune 
mana pentru prima oara pe acest dispozitiv, 
una din intrebarile pe care si le pune este “De 
ce as avea nevoie De 25 De setari pentru 
calDura?”, pentru ca apoi, dupa folosirea 
sa vii cu a doua intrebare “cum De am trait 
fara el pana acum?”. Il poti regla in functie 
de grosimea firului de par, il poti folosi mai 
rece sau mai cald, totul in functie de stilul tau, 
iar grosimea lui iti ofera onduleuri moderne, 
libere, potrivindu-se perfect parului pana la 
umeri sau parului mai lung.

LEE STAFFORD COCO LOCO 
HAIRDRYER

Roz dragut. Poate ca acest roz nu este 
chiar pe gustul multora, dar atat interiorul 
cat si exteriorul formeaza o combinatie solida 
si ca forma si ca functii. Este elegant si usor 
manevrabil, are 2400 wati putere, cu doua 
viteze si trei optiuni de incalzire, la care se 
adauga cablul de 2 m. Este ionic, ajuta la 
prevenirea incretirii si cei doi ani de garantie, 
iti ofera linistea de care ai nevoie.

REVLON ONE-STEP DRYER & 
VOLUMISER

2 in 1. Cu detaliul roz, caneluri confortabile 
si placi ceramice, aceasta perie are rol de 
uscator de par, dar si perfect pentru styling. 
Forma unica si inteligenta, iti permite o 
manevrare confortabila si usoara ce ofera 
volum inca de la radacini. Parul incalcit nu va 
fi o problema, indiferent cat de gros este firul 
de par. Ofera un finisaj stralucitor, are doua 
setari de caldura si una pentru aerul rece, 
perfect adaptabil nevoilor si tipului de par.
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GHD FLIGHT
Prietenul de calatorie. Bineinteles ca in 

momentul in care iti doresti sa pleci intr-o 
vacanta, vrei sa iei cat mai multe cu tine si 
daca se poate sa nu cantareasca deloc. Ceea 
ce nu este posibil. Partea buna este aceea ca 
GHD Flight are o greutate de 422 g, ceea 
ce il face acceptabil atat ca greutate cat 
si ca loc de depozitare, avand in vedere ca 
manerul se pliaza. Are doua comenzi pentru 
temperaturile calde (de unde obtii un maxim 
de 65 grade C) si una pentru aerul rece, care 
te va proteja de posibilele daune.

FLOWER CERAMIC STRAIGHTENING 
BRUSH

Creier si frumusete. Brandul flower 
BeAuty apartinand cunoscutei Drew 
Barrymore s-a diversificat, oferind si 
dispozitive de infrumusetare pentru par. O 
perie roz eleganta de indreptare, are peri 
ionici si este conceputa sa ajunga pe fiecare 
lungime a firelor de par, ceea ce ofera 
rapiditate in miscare dar si un par stralucitor. 
Are patru setari de caldura ce ajung pana la 
210 grade C, caldura uniforma netezind chiar 
si cele mai groase fire de par. Bineinteles ca 
nu trebuie sa te astepti la minuni - sa indrepte 
perfect parul, dar ceea ce face este indeajuns 
pentru fiecare zi.

SPLENDIDA
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PHIL SMITH 19 MM CURLING TONG
Ondulare usoara. Acest cleste subtire 

se va potrivi oricui are parul mai scurt si isi 
doreste bucle stranse si jucause. Acoperirea 
ceramica ii da o stralucire lucioasa, in timp 
ce incalzirea rapida de 60 de secunde si 
posibilitatea alegerii dintre sapte temperaturi 
iti ofera multiple posibilitati de styling. Esti si in 
siguranta cu el, inchizandu-se automat dupa 
60 de minute!

REMINGTON THERMACARE PRO 
2400

Erou in fiecare zi. Un uscator de par 
de buget, a carui specificatii sunt similare 
variantelor mai scumpe din aceeasi categorie. 
Are tehnologie ceramica si o grila ceramica 
pentru raspandirea uniforma a caldurii, 
despre acest model producatorii afirmand ca 
are viata dubla comparativ cu predecesorii 
sai. Are doua viteze pentru aer si doua 
temperaturi de caldura, un buton care creste 
fluxul de aer uscandu-ti radacinile intr-un 
timp foarte scurt. Are doua duze de styling si 
un difuzor, ce ofera o experienta zilnica solida, 
exact ca instrumentele mai scumpe.

TRESEMME POWER DRYER 2200
Uscator de buget. Acesta este un uscator 

de par de buget foarte bun cu o investitie 
minima. Nu trebuie sa te astepti la el sa 
faca ceea ce face un uscator de par care 
costa de 10 ori mai mult, dar este ideal. Fiind 
confectionat dintr-un plastic usor, este facil 
de rasucit, are un generator de ioni si o grila 
ceramica ce previne punctele fierbinti, ceea 
ce il face perfect pentru un styling de zi nu 
foarte pretentios.

DYSON SUPERSONIC DRYER
Pentru lista de cumparaturi. Poate ca nu 

multe persoane vor sa dea bani multi pe un 
uscator de par, dar atunci cand il folosesti 
pe acesta, realizezi de ce costa atat. Are un 
motor digital din 13 lame care trimite aerul si 
care este “verificat” de 40 de ori pe secunda 
pentru ca temperatura sa ramana aceeasi. 
Comenzile sunt netede si stralucitoare, 
placute, are trei viteze si trei niveluri de 
caldura, la care se adauga butonul pentru 
aerul rece. Este foarte silentios si usor de 
manevrat.

PANASONIC NANOE EH-NA65
Amabil si bland. Despre acest uscator, 

producatorii sustin ca mentine mai multa 
umiditate in par de 1000 de ori mai mult, in 
timp ce-l usuca. Se pare ca ia micile particule 
de apa din par, le imparte in altele si mai mici 
si le trimite in firele de par cu o incarcatura 
ionica pentru a hidrata in interior. Este 
silentios, dragut si ofera stralucire si netezime 
parului.

TONI&GUY BRUSH & SHINE 2-IN-1 
DRYER VOLUMISER

Minune pe mai multe planuri. Cu acest 
dispozitiv poti si usca si coafa parul in acelasi 
timp. Avand trei setari de caldura si doua 
viteze, perii ceramice cu varfuri usoare cu o 
detasare neteda fara blocaje. Un dispozitiv 
2 in 1 care se potriveste parului fin, iar daca 
firele de par sunt groase sau parul este lung, 
usuca-ti parul aproximativ 90 de procente, 
dupa care, continua cu acesta!
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SPLENDIDA

Oja rosie perfecta
OJA ROSIE ESTE UN CLASIC: SEXI, SUFOCANT SI ATRAGATOR, TE POATE FACE SA ARATI MINUNAT IN ORICE 

TINUTA, DOAR CA, EXISTAND ATAT DE MULTE VARIANTE DE OJA ROSIE, TOTUL POATE DEVENI DESTUL 

DE CONFUZ ATUNCI CAND AI DE ALES NUANTA PERFECTA. OJA ROSIE TREBUIE SA SE POTRIVEASCA ATAT 

PERSONALITATII TALE, CAT SI TINUTELOR DAR MAI ALES, TONULUI PIELII.

Asa ca, pana la urma, cum alegi oja rosie 
potrivita? Nu exista pericolul ca ea sa se 

demodeze, asa ca e bine sa stii ce ti se 

potriveste, pentru a o integra in stilul tau de 

viata. Iar pentru ca oja sa te completeze, 

trebuie in primul rand sa se potriveasca 

tonului pielii. cum este tonul pielii tale: calD 

sau rece? normala sau inchisa la culoare? 

Ca o regula generala, este indicat sa folosesti 

albastru cu pielea inchisa, rosu deschis cu 

piele maslinie si medie, violet cu inchis.

Oja rosie pentru piele normala si rece
Daca pielea este mai rece, te poti orienta spre o oja rosie mai calda 

precum coral, un cardinal sau purpuriu. Incearca sa stai departe de tonurile 
intunecate, mai ales de cele care se invecineaza cu negrul. O zmeura 
bogata este iarasi o buna alternativa.

Oja rosie pentru pielea normala si calda
Ojele rosii care au la baza albastrul sunt minunate pentru a crea 

contrast pe unghii, creandu-se un clasic, care este perfect pentru tine. Nu te 
gandi sa folosesti culorile calde, care doar vor accentua roseata specifica 
pielii normale, zmeura fiind foarte buna (ca si in cazul tonurilor reci); nu te 
duce prea mult in directia intunecata!
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• Nu depozita oja in baie, temperaturile 
fluctuante ii vor reduce durata de viata, 
care este in medie de 2 ani. Un loc uscat si 
intunecat este ideal.
• Spala-te pe maini cu sapun inainte, pentru 
ca oja sa se prinda si sa se vada mai bine, 
mai ales daca ai folosit un strat de baza bun 
pentru a-ti proteja unghiile.
• Daca iti tii mainile in congelator, te va ajuta 
la o uscare mai rapida a ojei, asta daca nu ai 
un dispozitiv special.
• Daca adaugi mai multe inele la un deget, 
oja rosie va arata mai bine!
• Daca iti doresti unghii rosii excentrice si 
fermecatoare, mergi pe o combinatie de 
texturi intre mat, lucios, sclipitor, pentru un 
efect vizual deosebit.
• Nail art-ul arata foarte bine pe unghii 
oferindu-ti un aspect rafinat, mai ales pe 
cele lungi patratoase; in mod particular, alb-
negru pe rosu este un contrast excelent.
• Nuantele cremoase sunt binevenite oricand, 
dar cele stralucitoare sunt perfecte pentru 
vacante.
• Daca vrei sa tii cont de anotimpuri, trebuie 
sa stii ca primavara este pentru oja rosie 
luminoasa - perfecta pentru unghii scurte, 
vara trebuie sa ai nuante indraznete, toamna 
este perfecta pentru o nuanta maronie, iar 
pentru iarna, culorile sunt de rosu profund, 
intunecate.

Oja rosie pentru piele medie si rece
Pentru cele care au putin bronz de la natura indiferent ca au stat sau 

nu in soare, exista multe variante de rosu care arata minunat. Tonurile 
reci nu sunt atat de comune ca cele calde, dar asociindu-le cu un rosu 
violet, ar trebui sa fie perfect. Iti scoate in evidenta frumusetea si cu putina 
iridescenta aurie, vei straluci!

Oja rosie pentru piele medie si calda
Aici este situatia in care te poti juca cu nuante de rosu, rozul stralucitor 

si coral arata incredibil, rosul cu un indiciu de albastru este cel ce iese in 
evidenta. Culorile de vin ca bordeaux pot arata la fel de frumos.

Oja rosie pentru tonuri de piele maslinie
Poate fi culoarea rosie a gargaritelor sau cea a pompierilor, subtonurile 

galbene si verzi ale pielii iti permit sa porti cu usurinta culorile de rosu aprins. 
Nu gresesti nici daca folosesti un rosu de mandarina.

Oja rosie pentru piele intunecata si rece
Daca pielea ta este inchisa la culoare, nuantele de Burgundia si 

ciocolata vor arata uimitor! Evita rosul metalic ca bronz sau cupru si chiar 
auriu!

Oja rosie pentru piele intunecata si calda
Nuantele rosii castaniu arata foarte bine pe aceste tonuri de piele; te 

poti indrepta spre intunecat dar nu foarte mult, din cauza tonului cald. 
Evita nuantele albastre si bucura-te de Burgundia! Un rosu opac poate 
arata frumos pe unghii, doar ca trebuie sa eviti translucidul, deoarece iti 
poate da un aspect mat.

Sfaturi utile
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SPLENDIDA

Pentru a te simti bine in 
pielea ta si pe picioarele tale, 
dupa ce ti-ai facut pedichiura, 
ai nevoie si ca picioarele sa 
arate bine si sa fie sanatoase. 
Si se pare ca Olive & June 
Heel Balm solutioneaza multe 
probleme, de la calcaie 
crapate, la piele uscata, pana 
la hidratarea si “repararea” 
pielii, gratie hidratarii primite 
de la nuca de cocos si uleiul 
de jojoba.

PEDICHIURA la un ALT NIVEL
DESCOPERA CATEVA ELEMENTE CHEIE PENTRU CA PEDICHIURA TA SA 

TREACA LA URMATORUL NIVEL DE INFRUMUSETARE!

Daca stai cu picioarele 
in apa calda timp de 10-
15 minute, unghiile se vor 
inmuia si vor fi mai usor de 
“prelucrat”. Iar pentru a obtine 
maximul de relaxare, poti 
folosi diverse uleiuri esentiale 
sau alte produse beauty care 
sa te ajute si ai putea incerca 
Naturally London Exhale 
Detoxifying Foot Soak With 
Moringa Oil care contine un 
amestec de sare de mare, 
sare Epsom, lamaie, menta.

Pentru a avea parte de 
o piele fina, mai ales ca in 
cazul in care mergi mai mult, 
anumite zone ale piciorului 
pot deveni mai aspre sau chiar 
crapa. Pentru ca picioarele 
tale si in mod special talpile 
sa fie sanatoase si pentru 
a evita aspectul solzos, ele 
au nevoie de hidratare. O 
masca speciala ar fi ideala, 
Sally Hansen Hydrating Foot 
Mask Treatment, cu o singura 
utilizare, asigurand doza 
recomandata de umiditate, 
cu ajutorul untului de shea si al 
uleiului de macadamia.

Pentru a evita unghiile 
incarnate, acestea trebuiesc 
taiate corespunzator, iar 
daca nu obisnuiesti sa mergi 
la salonul de infrumusetare, 
ai grija ca acest lucru sa fie 
facut corect acasa! Marginile 
unghierelor trebuie sa fie 
drepte, pentru a te asigura ca 
totul la picioare este executat 
corect, Tweezerman Stainless 
Steel Toenail Clippers 
putandu-te ajuta in acest sens.

Daca ai produsul 
corespunzator, poti aplica o 
baza unghiilor, ceea ce iti va 
oferi garantia ca unghiile si 
oja ulterior vor fi intacta si se 
vor pastra pentru mai mult 
timp. Formula transparenta 
Peacci 2-in-1 Base Coat face 
ca oja sa se prinda si mai bine 
si iti intareste si unghiile.

NATURALLY 
LONDON EXHALE 

DETOXIFYING 
FOOT SOAK WITH 

MORINGA OIL

SALLY HANSEN 
HYDRATING FOOT 
MASK TREATMENT

TWEEZERMAN STAINLESS 
STEEL TOENAIL CLIPPERS

PEACCI 2-IN-1 
BASE COAT

OLIVE & JUNE 
HEEL BALM
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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!

https://famost.ro/articol/category/revista-famost


Bun gasit, Andrei! Ne bucuram sa te avem in noul numar al 
revistei noastre!
Pilates, un cuvant despre care auzim din ce in ce mai des. Ce 
reprezinta? Un trend sau un stil de viata?

In momentul de fata in Romania, Pilates este un trend, dar 
in tarile vestice este de mult timp un stil de viata.
Exista mai multe tipuri de Pilates? Spre exemplu, noi stim 
despre Reformer si Cadillac. Cum le diferentiem?

Exista 2 tipuri de Pilates. Unul care se executa la saltea, 
iar celalalt se executa pe aparate specifice. Aparatele Pilates 
sunt destul de diversificate: Reformer, Cadillac, Chair, etc., 
Reformer-ul fiind aparatul cel mai folosit in metoda Pilates, in 
toata lumea.
Spune-mi despre legatura ta cu acest sport. Cand apare si cum 
anume?

Fiind fost sportiv de performanta, intotdeauna mi-am dorit 
sa imi imbunatatesc rezultatele, prin studierea a cat mai multor 
ramuri sportive, astfel incat sa devin un sportiv complet, atat 

din punct de vedere fizic cat si psihic. Cu multi ani inainte 
de a lua contactul cu primul aparat Pilates, eu studiasem deja 
metoda Pilates la saltea. In anul 2013, am inceput sa studiez 
metoda Pilates la aparate, atunci cand am primit o oferta de a 
deveni instructor personal de Pilates la primul studio de Pilates 
pe aparate din Romania. Am acceptat fara sa ezit.
Cum s-a conturat pasiunea in afacere?

Fiind focusat in a dezvolta metoda Pilates pe aparate in 
Romania si avand calitati de antreprenor, impreuna cu un 
asociat, am cumparat studioul la care lucram si asa am facut 
primii pasi in lumea antreprenoriatului.
Cum arata o zi din viata ta?

In prezent, o mare parte din zi o dedic dezvoltarii 
conceptului Body Tailors Pilates. Imi impart timpul intre 
cele 4 studiouri Body Tailors Pilates, astfel incat sa fiu mereu 
in intampinarea nevoilor clientilor. Ma ocup de instruirea 
periodica a instructorilor pentru a oferi servicii la un standard 
cat mai ridicat. 

PRIMUL DOCTOR DIN ROMANIA 
IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT, 

SPECIALIZAREA PILATES PE APARATE

PhD ANDREI ISPAS
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INTERVIURI

Ce pasiuni ai?
Imi place sa petrec timp in natura si sa practic diverse 

sporturi, precum: hiking, schi, snowboard, inot, biking. In 
ultimii ani, am dezvoltat o noua pasiune pentru concursurile 
de tip marathon, ultramarathon, triathlon, halfironman atat pe 
asfalt cat si montan.
 Care este sportul tau preferat?

Nu am un sport preferat, imi place sa invat cate ceva de la 
fiecare sport in parte, atunci cand il practic. Consider ca doar 
asa ma pot depasi atat ca sportiv dar si ca antrenor/instructor.
Esti un doctor in sport? Ce loc ocupa afacerea in viata ta?

Sunt primul si singurul Doctor in Educatie Fizica si Sport 
din Romania cu specializarea Pilates pe aparate. In momentul 
de fata afacerea ocupa primul loc in viata mea.
Un doctor in sport are si un stil alimentar sanatos?

Teoretic da, practic sunt momente in care ma bucur sa 
savurez si alimente care nu sunt foarte sanatoase, dar sunt 
gustoase. Consider ca atata timp cat consumi cu masura, poti 
consuma orice aliment.
Cum ai descrie stilul tau vestimentar?

Fiind mai tot timpul in contact cu ramurile sportive, folosesc 
stilul sport-casual.

Ce inseamna conceptul vostru - Body Tailors Pilates? De la ce 
investitie a pornit proiectul?

Suntem un grup de oameni pasionati de sport si de well-being 
si am inceput aceasta calatorie in ideea de a oferi clientilor nostri 
oportunitatea de a se bucura de sport si in special de Pilates pe 
aparate la un pret accesibil si corect. Am creat studiourile Body 
Tailors Pilates pe un concept fusion intre metoda Pilates cat si 
alte activitati si exercitii, cum ar fi imbunatatirea formei corpului 
(Beach Body), TRX, cardio, flexibilitate, etc.

Am creat clasele speciale la Body Tailors Pilates, customizate 
pe nevoile fiecarui grup tinta. Metoda pe care am dezvoltat-o 
si pe baza careia mi-am dat lucrarea de doctorat, cat si clasele 
customizate au rezultate dovedite stiintific si masurabile. Clientii 
nostri se simt mai bine in propriul corp, arata bine si ajung la acea 
stare de wellbeing fizic si mental.

Cel mai important este ca am investit foarte mult in educatia 
trainerilor nostri astfel incat ei sa fie profesionistii care sa livreze 
clientilor nostri conceptul lui PhD Andrei Ispas si mai ales 
beneficiile pe care clientii sa le simta ei insisi.

Conceptul nostru este de clase foarte mici, 6 persoane, pentru 
a pastra distanta si toate masurile de siguranta, iar clientii nostri 
sa se simta confortabil intr-o atmosfera degajata si in acelasi 
timp discreta.

SUNTEM UN GRUP DE OAMENI 
PASIONATI DE SPORT SI DE WELL-BEING 
SI AM INCEPUT ACEASTA CALATORIE IN 
IDEEA DE A OFERI CLIENTILOR NOSTRI 
OPORTUNITATEA DE A SE BUCURA DE 

SPORT SI IN SPECIAL DE PILATES PE 
APARATE LA UN PRET ACCESIBIL SI CORECT. 
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Cate unitati exista?
Avem 4 locatii deschise. Locatiile se afla in Bucuresti si 

Pipera, Voluntari. Avem o locatie in Pipera, Erou Iancu Nicolae 
Nr. 29, David Business Center, Et 1, alta locatie se afla in Floreasca, 
Strada Banul Antonache 51, Etaj 2, Bucuresti, o a 3-a locatie este 
in Decebal, Bulevardul Decebal 14, parter si a 4-a locatie in Unirii, 
Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B, parter.
Ce presupune acest business? Cati antrenori exista? Tu mai 
antrenezi sau manageriezi?

Acest business presupune foarta multa pasiune si munca 
😊. Avem o echipa de profesionisti, traineri cu background in 
sport, pe care i-am antrenat eu intensiv si continuu astfel incat 
sa putem oferi servicii la cele mai inalte standarde de calitate 
clientilor nostri. 

Eu ma ocup de educatia si training-ul continuu al echipei si in 
acelasi timp ofer o serie de clase speciale (The Science Of Living 
Good) de 2 ori pe luna clientilor fideli, pentru aprofundarea 
exercitiilor cat si pentru a-i introduce si in alte aspecte practice 
(de respiratie, focus, tonifiere, centru de putere etc) ale metodei 
Pilates. 

Tot clientilor fideli ofer 1 data pe luna o consultatie personalizata 
in care analizam progresul, obiectivele clientului si recomand 
planul de antrenament pentru atingerea acelor obiective.
Cum arata piata concurentiala in care activati? Este in plina 
dezvoltare?

Piata de health & fitness este in crestere in Romania, dar 
exista un urias potential pentru dezvoltare. Penetrarea in 
Romania este la 4% versus PESTE 10% in tarile EU vestice.
Cu ce va diferentiati de alte clase de Pilates?

Body Tailors este lantul de studiouri creat de primul doctor 
in Educatie Fizica si Sport specializat in Pilates pe aparate. 
Clasele noastre, metoda si suitele de exercitii create special au 
rezultate dovedite, masurabile si mai ales reale. :D

Grupurile participante la clase sunt foarte mici, 6 persoane, 
imbinand atat siguranta care este cu atat mai importanta in 
aceste vremuri cat si discretia cu o atmosfera relaxata, intima si 
sentimentul ca iti desfasori activitatea intr-un grup de prieteni. 

De asemenea, noi oferim abonamente cu access nelimitat. 
Practic, poti veni in oricare din studiouri, la oricare clasa, in 
fiecare zi daca vrei. Acest lucru face ca pretul pe sedinta sa fie 
cel mai bun de pe piata.
Cu ce este dotata o astfel de unitate? Aparatele reprezinta 90% 
din rezultate sau vointa clientului?

Fiecare studio Body Tailors Pilates este  echipat cu 6 aparatele 
Reformer. Aditional mai avem TRX si diverse accesorii precum: 
minge Bosu, placi de sarituri, cercuri pilates, saltele, gantere, 
mingi pilates, etc. Aparatele sunt importante, dar consider ca 
vointa si executia corecta a fiecarui exercitiu aduce rezultatele 
dorite de catre clientii nostri.

CONCEPTUL NOSTRU ESTE 
DE CLASE FOARTE MICI, 6 

PERSOANE, PENTRU A PASTRA 
DISTANTA SI TOATE MASURILE DE 
SIGURANTA, IAR CLIENTII NOSTRI 

SA SE SIMTA CONFORTABIL 
INTR-O ATMOSFERA DEGAJATA SI 

IN ACELASI TIMP DISCRETA
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INTERVIURI

PILATESUL INTARESTE SI ALUNGESTE 
MUSCHII, IMBUNATATINDU-LE ELASTICITATEA 
SI TOTODATA MOBILITATEA ARTICULATIILOR. 
UN CORP CU O MUSCULATURA ECHILIBRATA 
ESTE MAI PUTIN PREDISPUS LA ACCIDENTARI. 

PILATES-UL ESTE RECOMANDAT CELOR 
CARE VOR SA SLABEASCA, AVEM CHIAR SI O 
CLASA SPECIAL CREATA PENTRU ACEASTA 

CATEGORIE.
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De ce preturile la salile de Pilates sunt mai mari decat cele de 
la salile clasice de sport?

Investitia initiala este mai mare, trainingul instructorilor si 
certificarile de asemenea necesita o investitie considerabil mai 
mare.
Care sunt beneficiile pe care le aduce Pilatesul? Este recomadat 
celor care vor sa slabeasca?

Antrenamentele traditionale formeaza muschi scurti, 
masivi, fiind foarte predispusi la accidentari. Pilatesul intareste 
si alungeste muschii, imbunatatindu-le elasticitatea si totodata 
mobilitatea articulatiilor. Un corp cu o musculatura echilibrata 
este mai putin predispus la accidentari. Pilates-ul este 
recomandat celor care vor sa slabeasca, avem chiar si o clasa 
special creata pentru aceasta categorie.
Ce rol are respiratia in acest sport?

Respiratia are un rol foarte important, ea fiind primul 
principiu, dintre cele 6 principii de baza pe care Joseph Pilates 
le-a dezvoltat. Tehnicile de respiratie sunt folosite in timpul 
executiei miscarilor pentru a reduce stresul, a regla presiunea 
sangelui, a dezvolta capacitatea aeroba si a produce un echilibru 
intre minte si spirit.
Dupa cat timp se vad rezultatele?

Eu consider ca daca faci miscare in mod regulat, intre 2 si 
4 ore pe saptamana, starea de bine si primele rezultate apar 
dupa o luna, iar rezultatele fizice care sa si reziste in timp apar 
dupa 3 luni.
Exista antrenamente personalizate?

La Body Tailors Pilates avem 11 tipuri de clase special gandite 
pentru toate categoriile, barbati sau femei, tineri sau seniori, 
incepatori sau avansati, sportivi de performanta.
Cu ce alte sporturi se poate completa? Sau este suficient de 
sine statator?

Intotdeauna am recomandat ca un individ sa practice mai 
multe sporturi pentru a ajunge sa aiba un corp complet, atat 
din punct de vedere al vitezei, fortei cat si al coordonarii sau 
al mobilitatii
Este un sport preferat mai mult de doamne si domnisoare?

In momentul de fata in Romania este considerat un sport 
pentru femei. Dar usor usor reusim sa spargem aceasta bariera 
si sa avem din ce in ce mai multi barbati care au inteles ca nu 
este doar un sport pentru femei. Ca sa dau si exemple, unii din 
cei mai mari fotbalisti la nivel mondial practica Pilates pentru 
imbunatatirea performantelor fizice si evitarea accidentarilor.
De ce echipament este nevoie pentru un antrenament de 
Pilates?

Pilatesul pe aparate se lucreaza in sosete sau descult, in 
pantaloni si tricou.
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INTERVIURI

Cat dureaza un astfel de antrenament? De cate ori este 
recomandat sa venim la Pilates?

Antrenamentele la Body Tailors Pilates dureaza 50 de 
minute, incalzire, parte fundamentala si stretching. Noi oferim 
abonamente cu access nelimitat, la oricare din studiouri, la 
oricare din clasele noastre, deci clientii pot veni de cate ori isi 
doresc.
Cum a fost perioada pandemiei pentru dinamica afacerii tale?

O perioada foarte dificila, mai ales ca guvernul a decis 
inchiderea salilor in aprilie anul acesta si acest lucru a avut un 
impact major negativ. Nici masuri de compensare pentru acest 
sector nu s-au adoptat. Sportul inseamna sanatate si cum in 
sali nu s-a inregistrat nici un focar de raspandire pe perioada 
pandemiei, acest sector trebuie sa ramana deschis si accesibil 
oamenilor pentru imbunatatirea starii de sanatate fizica si 
mentala 
Ce urmeaza? Avand in vedere ca in suntem in valul patru 
al pandemiei de coronavirus? Vor inchise salile? Ce vor face 
abonatii?

Deocamdata, prin hotararea de guvern, salile raman deschise. 
Noi speram sa se mentina aceasta hotarare, dar vom vedea. Intre 
timp, dupa perioada aprilie, de aceasta data ne-am pregatit cu 
clase speciale pentru online. Acestea sunt destinate intretinerii, 
astfel incat ceea ce s-a muncit la sala sa nu se piarda in caz ca va 
urma perioada fara prezenta fizica pe aparate.

In caz ca se va dispune inchiderea salilor fizice, abonamentele 
vor fi inghetate si prelungite cu perioada in care salile sunt 
inchise. Asa am procedat si in aprilie. Nimic nu se pierde, clientii 
beneficiaza de antrenamente fizice odata cu redeschiderea. 
Cum se promoveaza un astfel de business?

Noi suntem prezenti in mediul online. Insusi conceptul 

de plata si rezervare se face online de pe site. Acolo clientul 
are control deplin al abonamentelor, programarilor, platilor, 
programului etc. Este suficient sa-si faca un cont de utilizator si 
de acolo poate sa-si aleaga ce abonament doreste, il poate plati 
direct, isi rezerva ce clasa doreste in orice locatie doreste, atunci 
cand isi doreste. Totul a fost gandit sa fie simplu si la indemana 
utilizatorului.
Ce planuri de viitor aveti?

Pentru 2021, planul este sa crestem numarul de clienti iar la 
inceputul lui 2022 vrem sa mai deschidem o locatie. 
Unde va putem gasi in mediul online? Dar in Bucuresti?

In online suntem pe www.bodytailors.ro iar studiourile sunt 
in Bucuresti si Pipera, Voluntari. Avem o locatie in Pipera, Erou 
Iancu Nicolae Nr. 29, David Business Center, Etaj 1, alta locatie se 
afla in Floreasca, Strada Banul Antonache Nr. 51, Etaj 2, Bucuresti, 
o a 3-a locatie este in Decebal, Bulevardul Decebal 14 si a 4-a 
locatie in Unirii, Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B.
Daca va fi cazul vom da drumul si la clasele online.

Avem 3 tipuri de abonamente care fac parte din oferta 
standard: 1 luna, 3 luni, 6 luni care au marele avantaj ca oferim 
acces nelimitat la oricare din studiourile Body Tailors Pilates, 
la oricare din clasele noastre. Practic, clientii nostri pot veni in 
fiecare zi daca isi doresc acest lucru, facand abonamentul foarte 
accesibil din punct de vedere pret.
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Sportul inseamna sanatate si longevitate. Clasele special 
concepute la Body Tailors si practicarea lor pe aparate grabesc 
vederea rezultatelor si aduc cu sine starea de bine. Va invitam sa 
va bucurati de The Science of Living Good si ne vedem la sala!
Multumim,
Echipa FAMOST
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SPORTUL INSEAMNA SANATATE 
SI LONGEVITATE. CLASELE 

SPECIAL CONCEPUTE LA BODY 
TAILORS SI PRACTICAREA LOR 

PE APARATE GRABESC VEDEREA 
REZULTATELOR SI ADUC CU SINE 

STAREA DE BINE.
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INTERVIURI

Florentina Opris
si-a facut debutul in televiziune in anul 1996 si este una dintre cele mai apreciate 
si longevive prezentatoare TV din Romania. Este ambasadoarea unui stil de viata 
sanatos pe care il promoveaza cu ardoare atat in cartile ei, cat si in cadrul emisiunii 
pe care o realizeaza.

Florentina Opris este presedintele asociatiei “Pentru O Viata Sanatoasa” din anul 
2008 pana in prezent. Datorita activitatii sale din asociatie, a primit titlul de “Femeia 
anului in Romania”  in 2010; ea este realizatoarea emisiunii “SpoRt, Dieta & o VeDeta” 
difuzata in fiecare sambata la Kanal D. 

PERSONALITATI DE TOP 
cu DANIELA SALA

INTERVIU cu FLORENTINA OPRIS
O cariera de 25 de ani!
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Buna ziua si Bine ai venit in paginile Revistei Famost!
la ce vaRsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? a Fost gReu sa te Faci RemaRcata?

La 20 de ani am inceput sa activez ca mentor in miscare iar la 28 de ani am 
inceput sa fac televiziune si radio!

Nu mi-am dorit sa ma fac remarcata, cat mi-am dorit sa transmit oamenilor 
sa aiba grija de ei, in felul acesta ei au reactionat foarte bine la mesaj si asa a venit 
si popularitatea! 
ce amintiRi ai de la inceputul caRieRei tale?

Imi amintesc cat de entuziasta eram atunci si cat de increzatoare eram 
in proiectele mele! O amintire pregnanta este cum am inceput sa filmez 
prima emisiune in zapada, in muntii Semenic, la - 12 grade iar eu eram in 
echipament sportiv compus din maiou si colanti 😊! 
ai avut un idol? cine a Fost acela?

Da, pe Jane Fonda! O admir si acum din punct de vedere fizic si 
profesional! 
caRe a Fost cel mai FeRicit moment din caRieRa ta? povesteste-ne cateva amanunte!

Au fost enorm de multe momente fericite! Cel mai fericit a fost atunci cand 
mi-am indeplinit visul, de a face televiziune nationala, atunci cand nimeni nu gandea 
un program inspre viata sanatoasa! 
caRe a Fost cel mai tRist moment din caRieRa ta?

Cel mai trist moment a fost atunci cand am prezentat proiectul unei 
televiziuni nationale si a venit un raspuns negativ ... ! Imi aduc aminte ca am iesit 
din birou plangand. Atunci am avut tendinta de a ma resemna, doar ca dupa o zi, 
eram din nou cu zambetul pe buze si lucrurile s-au intamplat intr-un mod pozitiv!  
au Fost momente in caRe ai vRut sa Renunti la aceasta caRieRa? 
Nu.
ai accepta sa modeRezi un FoRmat de televiziune in caRe nu cRezi sau caRe sa consideRi 
ca nu Rezoneaza cu tine?

Viata mea este un lung sir de proiecte, fiecare proiect a facut parte din 
misiunea mea si credinta in ceea ce fac! Cu siguranta, a te duce intr-un alt 
proiect, este pentru mine cumva, iesirea din drumul vietii iar eu imi doresc sa 
raman pe acelasi drum!
ce inseamna aceasta caRieRa pentRu tine?

Consider ca fiecare avem o misiune pe Pamant! Cariera pentru mine este clar 
misiunea pentru care eu sunt aici si acum! Stiu ca atunci cand lucrurile se leaga ca 
intr-un puzzle, esti in misiunea ta! 
a Fost gReu sa te mentii in topul pReFeRinteloR? 

A venit de la sine, mentinerea in top. Asta pentru ca lumea este din 
ce in mai deschisa, in a aplica un stil de viata sanatos si mai constienta de 
informatiile pe care eu le furnizez in emisiunea mea “SPORT, DIETA & O 
VEDETA”, difuzata in fiecare sambata la ora 11:00, pe Kanal D!

Consider ca fiecare avem o misiune pe Pamant! 
Cariera pentru mine este clar misiunea pentru 

care eu sunt aici si acum! 
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caRe sunt ingRedientele succesului in acest domeniu? 
Cand tu esti un exemplu, cand esti consecvent in ce spui si ce faci, cand ai noroc de la 

Dumnezeu si cand studiezi pentru asta, drumurile duc spre SUCCES!
povesteste-ne mai multe despRe emisiunea modeRata de tine, “SPORT, DIETA & O VEDETA” . . . !

Este o emisiune pe gustul meu si al multor telespectatori! O idee venita de acum 20 de ani, in 
care am vrut sa scot in evidenta miscarea si rolul ei, alimentatia echilibrata si preventia! Vedetele 
venite langa mine, dau exemplu si ele prin ceea ce fac, pregatim dintr-o reteta normala o reteta 
sanatoasa si cel mai important lucru este ca in fiecare sambata poti sa deschizi televizorul la ora 
11:00 pe Kanal D si sigur gasesti informatii despre un stil de viata sanatos! 
ai puBlicat o teza de doctoRat in nutRitie, spoRt si teRapii alteRnative. ne poti da cateva secRete din 
continutul tezei?

Teza de doctorat contine multe capitole legate de sport, alimentatie si terapii alternative dar 
si un studiu foarte amplu, timp de 3 ani facut! Ca si un secret pot spune, ca mintea si sufletul,  
ne influenteaza stilul de viata, tocmai de aceea secretul este sa ai o minte sanatoasa si un suflet 
echilibrat!  
ce sFatuRi ai pentRu peRsoanele caRe voR sa paseasca in acest domeniu?

Televiziunea nu este doar despre reflectoare si cameramani! Este dorinta de a transmite 
informatiile pe care le crezi si le aplici, este munca multa depusa, este atitudine, este misiune si 
autenticitate, este continut si daruire! Dincolo de ecran, telespectatorul simte ceea ce esti! Daca 
toate lucrurile acestea exista, atunci succesul este garantat! 
cat de impoRtante consideRi ca sunt imaginea si stilul vestimentaR pentRu o peRsoana puBlica? 

Din pacate sau din fericire, suntem judecati dupa aspectul fizic si da, este important acest 
aspect, dar atitudinea cred ca este cea mai importanta! 
daca nu iti alegeai aceasta caRieRa, ce altceva ti-aR Fi placut sa Faci?

Nu mi-am ales aceasta cariera, cariera m-a ales pe mine, pentru ca toate lucrurile au venit  
firesc, s-au legat toate cum se leaga  zala pe zala si am stiut ca aceasta este misiunea mea! 
te-ai gandit vReodata sa te muti intR-o alta taRa?

Am calatorit in foarte multe locuri dar nu am avut inca in minte, sa ma mut in niciun loc! 
ai activat vReodata in alt domeniu?

Am predat in invatamant educatie fizica si sport! 
ce te Face FeRicita cu adevaRat?

Sunt multe momente cand fericirea se instaleaza in sufletul meu si acestea sunt legate de 
lucrurile pe care mi se intampla! Dar pot spune ca sunt fericita cand cei dragi mie sunt bine, eu sa 
fiu implinita pe toate ariile vietii, in special sa fim sanatosi cu totii si da, fericirea este o stare pe 
care mi-o impun in fiecare zi, prin ceea ce fac si experimentez. Aaa, mai sunt fericita cand alerg 
desculta in iarba sau in zapada, in functie de anotimp! 😊
te simti o Femeie implinita?

Ca mama, ma simt implinita pentru ca fiul meu LOREN, este exact asa cum mi-am dorit, de 
la aspectul fizic pana la caracter, si la cum reactioneaza, pentru ca nu este doar fiul meu este si 
partenerul meu de afaceri! Din punct de vedere profesional, mai am multe de spus dar in acest 
moment, ma simt o femeie implinita, iar din punct de vedere sufletesc, am avut o casnicie foarte 
frumoasa timp de 25 de ani iar relatia pe care o am acum, ma bucura, si asta inseamna ca si in 
acest plan sunt implinita! 

Ca si un secret pot spune, ca mintea si sufletul,  ne 
influenteaza stilul de viata, tocmai de aceea secretul este 

sa ai o minte sanatoasa si un suflet echilibrat!
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daca ai putea sa schimBi ceva, ce ai schimBa?
Asta incerc sa fac! As schimba mentalitatea oamenilor in ceea ce priveste stilul de viata sanatos, 

pentru ca sanatatea trebuie sa primeze in fiecare actiune pe care o facem!
cum este Relatia ta cu Familia ta? 

Fiul meu este cea mai importanta persoana din familia mea si cu el am o relatie nu doar 
mama-fiu, ci o relatie de parteneri de business, asta spune multe! El si eu, ne pretuim si respectam 
reciproc! 
cine esti tu, peRsoana din spatele cameReloR de Filmat? ce pasiuni ai si ce iti place 
sa Faci?

Sunt aceeasi! Florentina Opris este prietenoasa, copilaroasa, puternica, 
atenta la nevoile celorlalti, dar in special preocupata de a investi in mine - 
efort, curaj, informatii bune ...
caRe este cea mai maRe teama a ta? 

Am avut multe temeri! Una dintre ele, era teama de singuratate, teama de 
a pierde. Aceasta teama s-a intamplat, pentru ca mi-am pierdut omul drag 
sufletului meu, sotul meu. De atunci incerc sa imi infranez temerile si sa ma 
preocup de prezent, pentru ca prezentul este cel mai important! 
caRe este cel mai maRe RegRet pe caRe il ai?

Stiu ca am facut tot ceea ce am putut in fiecare moment al vietii mele! 
Incerc sa nu am regrete pentru ca ele sunt generate de judecata pe care o am. 
Incerc sa nu judec si sa consider ca am facut in acele momente tot ce era mai 
bun de facut! 
cum aRata o zi oBisnuita din viata ta?

O zi obisnuita incepe printr-un ritual de dimineata, prin care ma rog si 
binecuvantez tot ceea ce am in viata mea, apoi miscare, mic-dejun si proiecte. 
Seara o inchei cu momente in care am timp pentru mine si sufletul meu! 
pRactici un spoRt?

In functie de sezon, practic sporturile specifice. Mai nou am descoperit 
golful si il ador! 
caRe este motto-ul tau in viata?

“Sanatatea este stalpul tuturor actiunilor pe care le intreprindem in fiecare zi!“
ce alte suRpRize ne pRegatesti?

Un proiect foarte frumos pentru copii, care fac performanta in sport, un proiect online si stati 
aproape, ca am in fiecare zi alte noutati ... !

Florentina Opris este 
prietenoasa, copilaroasa, 

puternica, atenta la 
nevoile celorlalti, dar in 
special preocupata de a 
investi in mine - efort, 

curaj, informatii bune . . .
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Un pas important in viata
cu Daniela Sala

foto : LUMIGRAFIA ORADEA
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Buna, Daniela si “Casa de piatra!” in aceasta noua calatorie! Cum s-a 
intamplat sa faci acest pas in viata? A venit totul natural, ati planificat?

Buna ziua. Multumesc frumos. A fost un pas care a venit firesc, 
odata cu evolutia relatiei noastre. Ne-am dorit sa facem acest pas spre 
a forma o familie impreuna. Sotul meu tot imi vorbea de casatorie inca 
de la inceputul relatiei, insa cererea in casatorie a venit de ziua mea, 18 
octombrie 2019.
Ce speri sa iti aduca acest pas important din viata? Exista un anumit gol 
pe care vrei sa il umpli in viata ta sau consideri ca face parte din parcursul 
natural?

Consider ca este un pas firesc in viata care vine la momentul oportun 
si prin asta ne consolidam relatia incepand etapa de familie in care 
construim un viitor impreuna! Sper ca acest pas sa imi umple viata de 
bucurie!
Este dificil de organizat o nunta in Romania? Te-ai ocupat tu de 
majoritatea aspectelor sau ai avut ajutoare?

Este dificil, mai ales fiind un eveniment atat de personal. Eu sunt 
obisnuita cu organizarea evenimentelor si am stiut cam ce ar trebui sa fac 
si cum, astfel incat am luat pe rand fiecare aspect si am inceput sa fac o 
prospecte pentru a face cea mai buna alegere. In cele din urma pot sa spun 
ca facand totul organizat, a iesit mult mai bine decat mi-as fi imaginat. 😊
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Ce ne poti spune de rochia de mireasa? Ai ales-o greu, ai fost pretentioasa 
in a o alege? Ce ti-ai dorit sa exprime? Ce elemente ti-ai dorit sa aiba?

Rochia de mireasa mi-am desenat-o in minte de multa vreme si stiam 
ce imi doresc sa port in ziua cea mare. A fost insa grea cautarea, deoarece 
atunci cand ai ceva tiparit in minte desi probezi sute de modele, tot mai 
speri sa o gasesti pe cea din minte. A durat ceva timp si am fost la probe 
mai multe zile la rand pana cand am reusit sa imi gasesc rochia visurilor 
mele! Inca de cum am imbracat-o m-am simtit entuziasmata.
Banuim ca in privinta costumul sotului, alegerea nu a fost asa dificila ...

Sa stii ca si la el a fost destul de dificil deoarece proba, ce proba nu 
ii placea, mai apoi ce ii placea nu ii venea bine si a trebuit sa strabatem 
multe magazine pana am gasit un costum pe placul lui care sa fie si pe 
marimea lui.
Cum a fost locul de desfasurare a nuntii? A fost asa cum ai visat?
Ce impresie ti-a lasat totul, la sfarsit? Ai reusit sa te bucuri de propria 
nunta, mai ales ca de obicei, mirii sunt ocupati cu organizarea?

A iesit cum imi doream deoarece m-am ocupat inclusiv de decorarea 
salii de nunti. Am optat sa folosesc culorile ultraviolet si alb avand o tema 
romantica.
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A urmat sau urmeaza luna de miere?
Luna de miere va fi la anul! Va trimit poze! 😊

“O zi desprinsa din eternitate” este titlul filmului regizat de tine la propria-
ti nunta. Cum ti-a venit ideea si ce ai vrut sa surprinzi prin aceasta regie?

“o zi DeSpRinSa Din eteRnitate” este despre noi, despre relatia noastra si 
am tinut neaparat sa transpun in secvente de film cele mai frumoase clipe 
din cadrul celei mai speciale zi.
Cine te-a ajutat in realizarea filmului, cand si unde va putea fi vizionat?

M-am ocupat personal de film. Am realizat in prealabil un decupaj 
regizoral pentru echipa, iar in ziua nuntii nu a trebuit sa mai dau foarte 
multe indicatii. Scenariul este scris de scenarista Diana Ludu, iar DOP au 
fost cei de la Lumigrafia din Oradea.
Ce planuri de viitor ai dupa ce toate ecourile evenimentului se vor stinge?

Sa termin filmul si sa il lansez.
Iti dorim o casnicie frumoasa, fericita si plina de bucurii! Mult succes in 
noua ta viata!

Multumesc frumos pentru urari si pentru interviu!



BUCURA-TE DE REVISTA FAVORITA ORIUNDE TE-AI AFLA, 
DISPONIBILA PE ORICE DISPOZITIV!



MODELLINGVEDETE EVENIMENTE••

CULTURA INTERVIURISTIL DE VIATA ••
MODA TENDINTE SPLENDIDA••
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Cata cadere sa fi fost urcata
din rana mea, pe lungi spinari de nuferi,
stergand tacerea de pamant, cand suferi,
tipand a iarna pe sub mana-mi moarta.

Alunecand pe-o lama de cutit,
s-or indoi zapezile pe gene,

padurile, m-or strange-n toc de lemne
vrand, sa ma spal de tine-n asfintit.

Ma vor cara in ciocuri, slabe vanturi
soptindu-ma, durut, pe la ureche,

tablou cu fluturi nins pe-o panza veche,
tinand in maini doar radacini de ganduri.

Doina Bezea
R A D A C I N I  d e  G A N D U R I
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Tomnatice lumini aprind carari de vise
Sub ploi care cad, sub ploi care curg

Cad frunzele si mor in apusuri promise
In clepsidra toamnei, ceasurile se scurg.

Se aprind rasarituri in calde lumini
Sub frunze care cad, sub frunze care curg

Se domolesc intunecate nopti in mii de ploi
In clepsidra toamnei, ceasurile se scurg.

Se aprind fantezii sub albe cearceafuri 
In nopti care trec, in nopti care curg

Se aprind pasiuni si se impletesc saruturi
In clepsidra toamnei, noptile se scurg.

Trec orele pierdute in apusuri nesfarsite
Sub zile care trec, sub zile care curg
E toamna iar in mii de ploi nestinse

E toamna si in apusuri si ceasurile curg.

Roxana Negut
TOMNATICE LUMINI 
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Ce mai citim
cu Ioana Alexandra Antone

STICLETELE
este una dintre cele mai complexe opere literare 
contemporane pe care am citit-o pana in momentul 
de fata, complexa atat prin numarul de pagini - peste 
o mie - , cat si in ceea ce priveste temele abordate, 
sentimentele pe care ti le provoaca de-a lungul 
lecturii, analiza psihologico-sociala a personajelor, 
referintele artistice pe care iubitorii operelor de arta 
le vor savura, amalgamul de trairi si sentimente ce 
se vor asterne la picioarele cititorului, invitandu-l sa 
cunoasca indeaproape atat maretia, cat si mizeria 
conditiei umane.

Sticletele Donnei Tartt este o opera de fictiune 
castigatoare a premiului Pulitzer in anul 2014 si are ca 
sursa de inspiratie faimoasa pictura din 1654, semnata 
Carel Fabritius, cel care a fost elevul lui Rembrandt 
si profesorul lui Vermeer. Cum se imbina cele doua - 
tabloul si cartea -, ce reprezinta aceasta pasare si care 
sunt semnificatiile celor doua opere, una redata prin 
pensula, alta cu ajutorul cuvintelor? Profunzimea 
celor doua consta in detalii. Pentru a putea percepe 
aceste nuante pe care cei doi artisti au vrut sa le 
scoata in evidenta, privitorul/ cititorul trebuie sa fie 
un bun observator si un fin cunoscator al artei si firii 
umane. Recunosc, oricat de mult as fi stat sa privesc 
gingasul tablou al lui Fabritius, n-as fi reusit sa-i dezleg 
misterele, nici sa citesc ceea ce a vrut sa transmita 
autorul privitorilor, asadar au fost necesare cateva 
cautari pe internet, ceea ce va recomand si voua sa 
faceti, nu insa inainte de a citi cartea, caci doar asa veti 
intelege legatura dintre cele doua. In ceea ce priveste 
romanul, dupa finalizarea acestuia am putut pe deplin 
sa inteleg tot ceea ce autoarea a dorit sa transmita de-a 
lungul celor o mie de pagini.

Tabloul - magia si viata din el - era ca acel moment 
ciudat, inefabil, cand zapada pornea sa se astearna, 
cand fulgii se invarteau in fata camerelor in lumina 
verzuie (..). Atunci cand ma uitam la tablou, simteam 

aceeasi convergenta asupra unui singur punct: o 
clipa palpaietoare, ca reflexia instantanee a unei 
raze de soare, existand acum si pentru totdeauna. 

Numai arareori observam lantul de la glezna 
pasarii sau ma gandeam ce viata cruda trebuie sa fi 
avut mica faptura - fluturand pentru scurt timp din 
aripi, silita sa aterizeze intotdeauna in acelasi loc 

fara speranta.

Recunosc, Sticletele pentru mine a fost o 
mare provocare. Am sentimente dintre cele mai 
contradictorii in privinta acestei carti. A trezit in 
mine o larga paleta de sentimente: de la curiozitate, la 
tristete si empatie, de la uimire sincera la ura sub forma 
cea mai pura, de la indignare la dragoste infinita. Au 
fost multe momente in care voiam sa renunt. Sa inchid 
definitiv cartea, sa o fac uitata in cel mai indepartat 
colt al bibliotecii.

“
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Theo Decker este personajul 
principal al povestii si cel 
fata de care am avut cele mai 
ciudate sentimente, extrem de 
contradictorii. Baiatul in varsta de 
doar treisprezece ani isi pierde in 
mod tragic - si stupid, mama, in 
timpul unui atac terorist ce are loc 
in muzeul pe care il vizitau, vizita, 
de altfel, neplanificata, ci realizata 
cu scopul de a se adaposti de ploaie. 
Cum am spus, stupid. Lasat la voia 
tragicului destin, viata lui Theo, 
asa cum o cunostea pana acum, 
se risipeste precum fumul in cele 
patru zari, de aici incolo luand 
nastere o serie de evenimente 
menite sa-i preschimbe si sa-i modeleze caracterul, 
insa, din pacate, intr-un fel lipsit de demnitate.

Daca, pentru inceput, sentimentele pe care le-am 
nutrit fata de baiat au fost unele strict de duiosie si 
parere de rau, pe parcurs acestea s-au transformat in 
revolta, neintelegere si furie. Putine au fost datile cand 
am reusit sa empatizez cu aceasta fiinta greu incercata. 
Copil fiind, si pierzandu-si colacul salvator, exemplul si 
refugiul - mama, a avut parte de nenumarate cazaturi 
psihice, indeajuns cat sa doboare si un om matur, 
insa, la fel de mult a beneficiat si de sprijinul anumitor 
persoane, de la care chiar ar fi trebuit sa fie capabil sa 
invete ceva si sa fie recunoscator pentru prezenta lor in 
viata lui. Insa el a ales calea pierzaniei, calea mai usoara, 
cea in care, ascunzandu-se sub diferite pretexte, cum 
ar fi stresul post-traumatic, a imbratisat uitarea, iar 
pentru a castiga aceasta dulce si amagitoare uitare, 
Theo apeleaza, din abundenta, la ajutorul alcoolului si 
drogurilor. Mai pe scurt spus, fuge de povara realitatii, 
bandu-si mintile si neutralizandu-si  simturile.

Poate am privit povestea mult prea personal, poate 
am privit toate actiunile personajelor cu ochi critici, 
insa adevarul este ca nu am putut sa empatizez si nici 
sa accept toate deciziile personajului principal ca fiind 
intelepte, caci este clar ca sunt departe de a fi in acest 
fel. Bineinteles, niciodata nu trebuie sa subestimam 
forta durerii - acea durere si tristete pura, sfasietoare, 
care ne umple de furie si neputinta, ne rupe sufletul 
in mii de bucatele si ne lasa goi, fara substanta si 
continut, iar asta este una dintre lectiile pe care le-am 
invatat din carte, si anume ca durerea pierderii unei 

persoane foarte dragi noua ne 
poate schimba radical, ne poate 
cobori in feluri inimaginabile, 
disrugand fostul nostru eu si dand 
nastere unei carcase golite de 
amaraciune si suferinta, facandu-
ne incapabili de a mai zambi 
vreodata, epuizandu-ne pana ce 
din noi nu va mai ramane decat 
o fantasma, o amintire a ceea ce 
eram odata. Insa orice suferinta 
iti va pune viata in cale, viciile nu 
sunt solutia salvatoare, ci exact 
contrariul. Iar modul in care 
Theo se scufunda cu pasiune si 
dorinta nemarginita in calmul de 
moment si uitarea aparenta oferite 

de bautura si droguri este cel mai elocvent exemplu in 
ceea ce priveste modalitatea in care un om contribuie 
singur la propria lui distrugere.

Lasand la o parte faptul ca nu am putut gasi nicio 
explicatie rezonabila care sa justifice propria distrugere 
a lui Theo - nu, nici macar moartea propriei mame -, 
am reusit, cu usurinta, sa ma atasez de cateva dintre 
celelalte personaje secundare, doua dintre acestea fiind 
blandul si inteleptul anticar Hobie si Pippa, nepoata 
celui mai bun prieten al acestuia, mort si el in urma 
exploziei din muzeu.

Am apreciat artificiul folosit de autoare - practic, 
pretextul cartii - si anume explozia, in urma careia 
destinele mai multor personaje se schimba si se 
incruciseaza, dand nastere unei povesti, de multe 
ori, prea dramatice si trasa de coada, cu prea multe 
coincidente uimitoare, insa veridice, impresionante, 
care invita la introspectie.

Personajul de care m-am atasat cu usurinta a fost, 
bineinteles, Hobie. Cel care isi pune toata increderea 
in Theo atunci cand, mai tarziu, il alege sa-i fie 
partener in cadrul afacerii pe care o avea de multi ani 
cu bunul sau prieten. Cel care ii deschide usa baiatului 
de 13 ani si se lasa impresionat de povestea acestuia. 
Cel care munceste din zori si pana in seara in micul 
lui magazin de antichitati, pretuind operele de arta si 
mobilele vechi in detrimentul castigurilor materiale pe 
care le-ar putea avea facand anumite lucruri necinstite 
- lucruri carora, mai tarziu, Theo le prinde gustul si, 
asemenea viciilor, le permite sa puna stapanire pe el, 
dictandu-i noi alte feluri de autodistrugere. Mi s-a rupt 
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inima, efectiv, cand mi-am dat seama de tradarea si 
nerecunostinta aratate bunului si inocentului Hobie. 
Mi s-a rupt inima sa vad in cate bucatele se poate 
imprastia demnitatea si corectitudinea unui om care, 
daca ar fi luptat si ar fi adoptat o atitudine mai justa, 
nu ar fi atras nenorocirile de partea persoanelor de 
langa el. Persoane care i-au aratat incredere si loialitate 
neconditionate.

Boris este un alt personaj-cheie care ar fi avut sanse 
sa concureze la titlul de cel mai iubit personaj al cartii. 
Insa Boris, cel care-i este deopotriva pierzanie si slavare 
lui Theo, este un personaj boem, neinteles, genul care 
a experimentat toate relele la viata lui. Cu un destin la 
fel de tragic ca cel al baiatului nostru, orfan de mama 
si cu un tata alcoolic care ii administreaza regulat 
batai, Boris intelege de mic ca viata este o cursa contra 
cronometru pentru supravietuire. Il ia sub aripa lui 
protectoare pe Theo in momentul in care acesta este 
nevoit sa se mute la tatal si concubina acestuia - ambii 
toxicomani, doi paria care vor sa profite de naivitatea 
si situatia baiatului - , insa il corupe pe acesta facandu-l 
dependent de pastile si bautura, dar ii devine si sprijin 
si ajutor, asa cum numai doua suflete pierdute pot fi 
unul pentru celalalt.

Imi lipsea Boris, combinatia lui exploziva de 
imbufnare, nesabuinta, irascibilitate si nepasare. 
Boris, palid si alb ca varul, cu merele lui sterpelite 

din magazine si romanele lui citite in rusa, cu 
unghiile roase pana la carne si sireturile tarate prin 

nisip.

Boris este un personaj intrigant, cu mult potential, 
creionat in stilul personajelor dostoievskiene. Un tanar 
condus de vicii si solitudine, plin de incertitudini si 
intrebari existentiale, insa in aceeasi masura este si un 
tanar necugetat, care reactioneaza instinctiv si cu mari 
probleme sociale si de comportament, probleme care 
survin, deloc de mirare, tot din cauza drumului gresit 
care nu are cale de intoarcere, odata ce ai pornit pe el.

Poate va intrebati care este, in definitiv, legatura 
dintre acest destin groaznic al personajului principal 
si cunoscutul tablou al lui Fabritius, Sticletele? Ei 
bine, asta nu am sa va dezvalui, fiind una dintre cele 
mai interesante parti ale povestii, insa pot sa va spun 
doar atat: Sticletele este deopotriva obsesia si oglinda 

personajului principal, mica pasare reprezentand 
conditia omului in societate, captivitatea noastra, a 
tuturor, si lipsa liberului arbitru cu care ne confruntam 
deseori. Asa cum captivitatea pasarii este redata de 
Fabritius printr-un lant, tot asa este portretizata si 
imaginea omului in cartea Donnei Tartt: o conditie 
de cele mai multe ori umilitoare, pe care trebuie sa o 
caram in spate si care se simte ca o povara. Caci in 
viata de multe ori nu suntem ceea ce ne-am dori sa 
fim, ci ceea ce ne aduce ea, prin anumite imprejurari. 
Insa, tot de atat de multe ori, ar fi bine sa intelegem 
ca ne putem aduce aportul de fericire ori tristete si ca 
depinde si de noi ceea ce vrem sa devenim si cum vrem 
sa fim perceputi de catre cei din jurul nostru. Caci, 
daca avem impresia ca nu este de datoria noastra sa ne 
ridicam dupa ce ne-am jelit corespunzator existenta 
mizera, atunci este cu siguranta de datoria noastra 
sa nu tragem alti oameni in marea mocirla in care 
ne complacem si ne uitam esenta, scopul si sufletul. 
Macar asta datoram celor de langa noi.

Tabloul infatisa o faptura mica si simpla, fara 
complicatii, lipsita de orice urma de sentimentalism,  
si ceva din felul precis si compact in care se strangea 

in sine insasi - aerul acela vioi, prezent, expresia 
alerta si atenta - mi-a amintit de fotografiile pe 

care mama mi le aratase de cand era ea mica tot o 
pasare ca aceasta, cu crestetul inchis la culoare si 

ochi staruitori.

STICLETELE este un thriller psihologic despre 
pierdere, regasire, viata si moarte care ne invata cat de 
dificila este supravietuirea pentru un om care a pierdut 
tot ce avea mai bun in viata. Ne mai arata si cat de usor 
ne putem transforma din oameni in ne-oameni atunci 
cand ne aflam sub imperiul viciilor si imbratisam 
decaderea, facandu-ne in mod constient rau, noua si 
celor de langa noi.

“ “
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D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna noiembrie. Luna de luna, descoperim impreuna cele mai noi aparitii editoriale ale 
lunii precedente dar si alte carti interesante aparute in ultima perioada. Romane science-fiction captivante, serii fantasy 
remarcabile, thrillere cu accente psihologice, cutremuratoare prin duritatea faptelor relatate, povesti de dragoste celebre   

dar si calatorii fascinante in trecut prin volume de fictiune istorica. Fictiune, amintiri din trecut, colectia Clasici cu capodopere 
ale literaturii universale si  sectiunea romane premiate, unde intalnim doua titluri noi. Continuam cu volume captivante de proza 
scurta, literatura pentru adolescenti, un minunat univers fantasy young adult si incheiem cu literatura pentru copii, o poveste 
pentru Craciun  dar si o alta emotionanta poveste, o lectie despre devotament si prietenie. Nu uitam nici de sectiunea poezie, o 
intalnire cu poezia contemporana si  o evadare intr-o lume a emotiilor si a metaforelor revelatorii. Toamna aceasta descoperim 
impreuna carti bune!

Iata in continuare doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada. Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor. 
Indiferent ce carti veti alege, eu va doresc lectura placuta si sper sa gasiti ceva pe gustul vostru! 

Pana data viitoare, va transmit multe ganduri bune si nu uitati dragi prieteni, UN CITITOR TRAIESTE O MIE DE VIETI 
INTR-UNA SINGURA!

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR
- noiembrie 2021 -

R O X A N A  N E G U Tcu

“Sunt doua lucruri esentiale care te vor face intelept - cartile pe care le citesti si oamenii pe care-i intalnesti.
Jack Canfield
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COLTUL DE CARTE

SCIENCE FICTION

 METRO 2035 - Dmitri Gluhovski, editura Paladin
Volumul 3 din seria de succes Metro/ Acest titlu a aparut in colectia Paladin SCI-FI Masters la Editura Paladin

Descrierea cartii
Moscova era ca o femeie care murise deja, insa copiii din pantecul ei mumificat erau inca in viata.
 La douazeci de ani dupa ce al Treilea Razboi Mondial a sters omenirea de pe fata pamantului, lumea e un cimitir urias din care 

se hraneste rugina. Incercand sa se fereasca de radiatiile bombelor atomice, supravietuitorii ai rasei umane se tarasc prin tunelurile 
metroului din Moscova. Artiom insa refuza sa creada ca lumea e cu adevarat pustie. Si daca, totusi, nu sunt singuri? Cum altcumva poate 
fi guvernat omul nostru? Trebuie sa i se distraga atentia tot timpul.

Dirijat, ca sa zic asa. Are nevoie sa i se impuna o idee oarecare. Are nevoie de dusmani inventati pentru el, in permanenta!
“Un spatiu inchis al autoclaustrarii, care traieste cu frica unui razboi total si inchide ermetic toate usile, izolandu-se de Occident.” Serghei 
Medvedev, jurnalist Forbes
“Gluhovski are multe de spus despre natura umana si cu toate ca trilogia lui este mai degraba sumbra si nihilista, exista un sambure de 
umanitate ce straluceste pana la sfarsit, chiar daca stins.” www.emagill.com
 “Dmitri Gluhovski transforma metroul moscovit in ultimul refugiu al umanitatii. Trilogia lui a atins la coarda sensibila tanara generatie si din 
afara spatiului rus.” Deutsche Presse-Agentur
 “Ultima carte din trilogie nu dezamageste. Artiom continua sa caute, desi multi ii stau impotriva, un drum catre suprafata si un loc in care sa 
traiasca din nou la lumina.” the-pink-moose.com
“Un taram fantasmagoric minunat si original. Un roman excelent!” Spiegel

 ATRACIUS - Lucian Ciuchita, editura Ecou Transilvan

Descrierea cartii
“Lucian Ciuchita ne incanta in romanul ATRACIUS cu o poveste de dragoste, care se desfasoara atat pe Pamant, la Paris, cat si in spatiul 
extraterestru pe o planeta misterioasa, Atracius. Scriitorul ne prezinta o incredibila poveste, aventura unei femei deosebite, Celeste, care, in 
urma unei come diabetice, nu este salvata de semenii ei, ci de extraterestri. O entitate superioara face posibila atat salvarea cat si transportarea 
ei pe o alta planeta, dintr-o alta galaxie aflata la milioane de ani lumina. Ce asteapta conducatorul planetei Atracius de la Celeste? De ce o 
Femeie primeste misiunea de salvare a unei planete ? De ce o pamanteana ? “DE CE EU?!” isi lansa Celeste intrebarea in cosmos.”

Sa ne imaginam pentru cateva momente calatoria Celestei prin Univers, printre planete, nebuloase, stele, constelatii, acea fascinanta 
imbinare de culori a spatiului cosmic , acel drum interminabil catre planeta Atracius, o planeta aproape utopica, o combinatie de bleu ciel 
cu verde smarald, locuita de niste fiinte pure, sensibile, generoase, diafane. Este, simbolic aspiratia creatorului spre atingerea perfectiunii, 
a celui mai inalt nivel al constiintei, al dezvoltarii spirituale. Pentru ca, pe Atracius,acea planeta din univers unde personajul principal 
Celeste ajunge, singura preocupare a fiintelor extraterestre este dezvoltarea spirituala si dobandirea celui mai inalt grad al constiintei. 
Aici Celeste, descopera ca cea mai frumoasa bogatie a sufletului este constiinta si nu valorile materiale, si ca dragostea adevarata, sincera, 
se construieste numai pe constiinta pura si elevata.

Romanul are putin din toate ingredientele unei retete de succes: SF, fantasy, dragoste, mister, paranormal, aventura asezonate cu 
istorie, stiinta, astronomie si, mai ales, acel umor caracteristic lui Lucian Ciuchita.
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FANTASY

PACHET CRONICILE DIN AMBER (Noua printi din Amber, Mana lui Oberon, Atuurile osandei) - Roger Zelazny, editura Paladin
Acest titlu a aparut in colectia Fantasy Masters la Editura Paladin

 CRONICILE DIN AMBER #1. NOUA PRINTI DIN AMBER

Descrierea cartii
Cred ca pretul pentru a fi un print al Amberului este ca nu poti sa ai niciodata incredere in tine insuti.
Se spune ca cei mai inversunati dusmani iti sunt chiar vechii prieteni, dar Corwin duce razboiul pe un front mult mai personal. Fratii 

si surorile sale, sange din sangele lui, sunt inamicii de moarte ai mostenitorului din Amber. Insa oare numai el e indreptatit la tron? 
Taramul plin de magie al Amberului se pregateste pentru o batalie de proportii, oferind fortelor intunecate prilejul ideal de a pune 
stapanire pe regat. 

 
 CRONICILE DIN AMBER #2. MANA LUI OBERON

Curtile Haosului au fost deschise si ameninta intreaga lume. In familia regala a Amberului, vechi intrigi ies la iveala si noi aliante se 
formeaza pentru salvarea taramului. Revenind la Umbra Pamant pentru a investiga o amenintare la adresa vietii sale, Corwin descopera 
ca Giuvaierul Judecatii a fost furat de fratele sau Brand, care intentioneaza sa-l foloseasca pentru a remodela Universul dupa chipul si 
asemanarea lui. Modelul este la un pas de distrugere si regatul poate fi inghitit de haos din clipa in clipa.
 “Am stiut ca am gasit un scriitor pe cinste in acest coleg de breasla cu nume straniu si imposibil de uitat. Nu mi-am inchipuit niciodata ca, 
la ani distanta, voi gasi in Roger si un prieten pe cinste. A fost, este si va fi intotdeauna un poet. Cuvintele lui cantau.” George R.R. Martin

 
 CRONICILE DIN AMBER #3. ATUURILE OSANDEI

Doar un neghiob ar crede ca viata are un singur sens.
Merlin nu reuseste sa stea mult timp departe de taramul magic al Amberului. Incidentele din ultimii ani de pe umbra Pamant, toate 

petrecute in ziua de 30 aprilie, nu mai par a fi simple coincidente, ci tentative reale de omor. Atunci cand fosta lui iubita este ucisa de o 
fiara neobisnuita si in cale ii apar persoane misterioase care ii cunosc adevarata identitate, fiul lui Corwin decide sa se intoarca in Amber, 
unde descopera ca familia regala se confrunta cu un dusman pornit sa-i distruga pe urmasii lui Oberon.

 SERIA ORA DRAGONULUI - Sylvie Danielle Matias, editura UP
 

Descrierea cartii:
Lumea Oamenilor trece prin secole de intuneric si frica sub conducerea teribilului Mare Vrajitor. Oamenii sunt obligati sa poarte masti 

care sa le ascunda identitatea de iscoade si sa-i protejeze impotriva spiritelor din apa. Viata printre canale este dura si nedreapta. Din 
randul celor slabi se ridica eroi destinati sa curete blestemele si sa indeparteze intunericul.

Dar exista o forta mult mai mare si mai teribila decat Marele Vrajitor. El reprezinta magia primordiala, inceputul si sfarsitul vietii, si 
s-a intors pentru a-si redobandii pozitia de unic conducator. Acesta este teribilul Dragon de foc, Naseeb.

Urmareste seria pentru a afla cine si ce alte forte se mai afla in lupta pentru suprematie.
Cine indrazneste sa i se opuna lui Naseeb?
A venit Ora Dragonului!
***
  Intr-o vreme in care soarele apune la miezul noptii si profetiile vorbesc de o mare amenintare, viata oamenilor este cu atat mai 

valoroasa pe cat este de vulnerabila. Lumea oamenilor este impanzita de magi, oamenii fiind considerati neevoluati si vulnerabili. Se va 
ridica oare cineva din randul oamenilor care sa-i protejeze pe acestia de abuzurile magilor?

In Mansionul Magicianului, Pit descopera ca exista in el o magie puternica si devine astfel stapan peste lumea oamenilor, pregatindu-
se sa se opuna invaziei Dragonului si salvand astfel omenirea de la un destin crud.
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COLTUL DE CARTE

THRILLER/CRIME/MYSTERY

 PARCUL PENTRU CAINI - Sofi  Oksanen, editura Polirom
 Autoarea bestsellerului Purificare

“Tulburator pana la ultima pagina.” (Les Inrockuptibles)
Traducere din limba finlandeza si note de Sigrid Crasnean

Descrierea cartii
Olenka, o tanara originara din Ucraina postsovietica, vine aproape zilnic intr-un parc din Helsinki pentru a urmari obsesiv o familie 

parca iesita dintr-o reclama: un cuplu frumos si prosper, cu doi copii si un caine. Gestul ei nu e nejustificat, insa e periculos, caci intre 
tanara ucraineanca si fericita familie finlandeza exista o legatura tainica, pe care doar cea dintai o stie. Acea legatura ascunde multa 
suferinta, o poveste de iubire chinuita si o intreaga increngatura de evenimente din trecut, ce implica tradari, crime si sperante de salvare. 
Prin vocea Olenkai, care isi rememoreaza viata intr-un moment de criza, Sofi Oksanen ne dezvaluie o lume cruda si violenta din anii de 
dupa destramarea Uniunii Sovietice, o lume unde saracia, privatizarile dubioase, clanurile interlope, drogurile, omorurile si abuzurile 
sunt realitati curente. Este o lume unde nu exista victime inocente si unde Olenka, un fotomodel ratat care ajunge sa lucreze pentru o 
firma specializata in tratarea infertilitatii, incearca sa-si croiasca drumul spre prosperitate cu aceeasi duritate ca toti cei din jurul ei.
“Sofi Oksanen a gasit in lumea clinicilor de fertilizare imaginea perfecta a inegalitatii despre care ne vorbeste Parcul pentru caini... Este o 
critica extraordinara a societatii actuale, prin care e pusa la zid aceasta afacere cu fiinte umane, unde profitul e mai important decat viata 
si unde inegalitatile sociale au conturat un spatiu cu reguli, tactici si posibilitati diferite pentru cei implicati. In plus, scriitoarea reuseste sa 
controleze perfect realismul transformarilor psihologice care le inaspresc pe cele doua protagoniste.” Jyllands-Posten
“Parcul pentru caini este un roman care ti se strecoara pe sub piele, care te inteapa cu ace ascutite... Cu un stil de o duritate otelita, strunjit 
elegant, limpede si clar precum cristalul, Sofi Oksanen scrie despre felul in care lumea de azi inchide ochii in fata realitatii si permite exploatarea 
nemiloasa a trupurilor femeilor.” Dala-Demokraten
“Thriller si, in egala masura, roman istoric, Parcul pentru caini este, in esenta, un basm al Fratilor Grimm devenit realitate.” Lire

 EMMA - CICATRICI - Raluca Irimie, editura Cassius Books
 

 Descrierea cartii
In ciuda copilariei sale nefericite, Emma incearca sa-si faca un trai mai bun. Lipsurile materiale si emotionale n-o darama, ci 

dimpotriva. Incearca mereu sa fie un sprijin pentru oamenii pe care ii intalneste, dar ajunge intr-un punct in care ea insasi are nevoie de 
ajutor pentru a se pregati pentru un final tragic.

Cum sa distingi intre realitate si fantasme cand experientele prin care ai trecut depasesc, prin cruzime, limitele umane?
Ce-ti mai ramane de facut cand cosmarul te urmareste pretutindeni? Ce-ti mai ramane cand simturile te tradeaza si moartea devine 

singura scapare?
Emma - Cicatrici - un thriller psihologic care te va cutremura prin duritatea faptelor relatate.
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ROMANE DE DRAGOSTE

 COCO SI PARFUMUL IUBIRII - Michelle Marly, editura Nemira

Descrierea cartii
In 1919, Coco Chanel reprezenta deja intruchiparea elegantei pentru orice femeie moderna. Uitati erau anii de saracie, cand fusese 

doar Gabrielle, orfana abandonata la manastire de maici, apoi fata sarmana careia i-a fost interzisa casatoria cu aristocratul de care se 
indragostise.

Dupa pierderea brutala si tragica a iubirii vietii sale, Coco trece printr-o teribila criza existentiala. Nici prietenii, nici munca nu o pot 
scoate din tristetea sa profunda. Asta pana cand, in timpul unei calatorii la Venetia, este fermecata de o mireasma aparte, pe care vrea sa 
o transforme in cel mai imbatator parfum al iubirii.

Desi Coco nu stie nimic despre arta marilor parfumieri, se va dedica trup si suflet acestei aventuri temerare, pentru a crea un produs 
unic, un omagiu etern adus barbatului pe care l-a pierdut.

Asa incepe povestea celui mai cunoscut si mai indragit parfum din lume: Chanel No 5.
“Un roman tulburator si rafinat, precum viata mondena din Parisul anilor 1920...” Markische Allgemeine Zeitung
“Michelle Marly a scris o biografie romantata a fascinantei Coco Chanel care este, deopotriva, emotionanta si bine documentata.” Aachener 
Zeitung

 ISPITA PRESEDINTELUI - Mara Eremia, editura Velvet Story

Descrierea cartii
David Beck, presedintele Statelor Unite ale Americii poate seduce doar cu un zambet, iscand o avalansa de sentimente pe care nu le-ai 

cunoscut pana la el. Are puterea sa porneasca razboaie si sa stinga conflicte. Ce nu se astepta nici el este ca cea mai mare provocare sa fie 
ea - Darana Clark. Cand a intalnit-o prima oara, el era senator iar ea jurnalista. Acum ea lucreaza pentru el ca Sefa de Cabinet, dar nu 
se poate abtine sa nu si-o imagineze in patul lui.

Ea este lumina, el este intuneric. Pasiunea care se aprinde intre ei este capabila sa dea planeta peste cap. Relatia lor picanta poate 
deveni periculoasa pentru unii, iar intrigile ii pot distruge pe amandoi.

Dorinta, nebunie, ispita si suspans la Casa Alba. Pentru Darana Clark sa se indragosteasca de David Beck este usor, mai dificil este sa 
tina pasul cu perversiunile, secretele si razbunarile.
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COLTUL DE CARTE

NON FICTIUNE/ FICTIUNE ISTORICA

 LEBEDELE SALBATICE - TREI FIICE ALE CHINEI - Jung Chang, editura Curtea Veche

Descrierea cartii
Putine carti au succesul international repurtat de Lebedele salbatice. De la prima sa aparitie, volumul a fost tradus in peste treizeci 

de limbi si vandut in peste zece milioane de exemplare. Prin intermediul povestii a trei generatii de femei din propria familie - bunica, 
mama, fiica - , Jung Chang dezvaluie intreaga istorie tragica a Chinei secolului XX.

Bunica lui Jung Chang apartine generatiei de la 1900, cand, in China, fetelor li se mai zdrobeau inca labele picioarelor la varsta de doi 
ani, pentru ca mersul clatinat, care sugereaza fragilitate si gratie, sa le faca dezirabile si sa le ajute in gasirea unui sot. Mama ei, crescuta 
de un tata vitreg intelept, in China inca traditionala, intra de foarte tanara in randurile Partidului Comunist. Se lanseaza intr-o lupta 
menita, chipurile, sa le elibereze pe femei de sub traumatizanta povara a traditiei. Traieste intregul experiment comunist, in calitate de 
activista de frunte a Partidului, in acelasi timp opresiv si autoopresiv, precum si sinistra Revolutie Culturala initiata de Mao, cu toate 
consecintele ei: autodemascarile, munca bruta, bataile in public, terorizarea profesorilor de catre copii, exilul in Himalaya. Fiica sa, 
indurand cu greu acest cosmar, reuseste sa plece din tara la varsta de douazeci si sase de ani.

O poveste de o extraordinara cruzime, dar din care razbate si un urias eroism, Lebedele salbatice este totodata o importanta lucrare de 
istorie, care documenteaza remarcabil umanitatea. Cartea prezinta o lume poetica, deopotriva exotica si straniu de familiara prin efectul 
uniformizator al flagelului ideologic care ne-a lovit, romani si chinezi, in sinistrul secol XX.
“Abundand de drama, durere si groaza, acest extraordinar portret de familie reflecta un secol plin de turbulenta din istoria Chinei.” Publishers 
Weekly

 IESIREA DIN PUSTIE - Eugen Uricaru, editura Polirom

Descrierea cartii
Republica Populara Romana, cu granitele temporale situate intre momentul abdicarii fortate a Regelui Mihai I si moartea liderului 

comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, este cadrul in care Costi Condurat, un tanar cu un bagaj impresionant de lecturi si o memorie 
remarcabila, ajunge sa se maturizeze. El reprezinta un punct de legatura intre generatia care regreta Romania veche, cu sens, acum 
disparuta, si noul “Repere”, care lucreaza la construirea socialismului si se asigura ca toti dusmanii poporului sunt inlaturati. Diversele 
personaje cu care interactioneaza baiatul - un unchi intors din prizonierat dupa 16 ani, un altul ce se ascunde pentru ca a fost pilot in 
Aviatia Regala, un tata arestat preventiv pentru faptele fratilor sai, o iubita care e fiica directorului adjunct al Sectiei Speciale, un proaspat 
“absolvent” de Aiud - si toate relatiile ce se ramifica pornind de la aceste personaje il ajuta pe Costi - si totodata pe cititor - sa descopere 
si sa inteleaga dedesubturile istoriei dincolo de informatiile din manualele aprobate de Partid.
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CLASICI - CAPODOPERE ALE LITERATURII UNIVERSALE

 FRATII KARAMAZOV. Volumul 1, 2-F.M. Dostoievski, editura Art

Descrierea cartii
Fratii Karamazov, cel din urma si cel mai complex roman al lui Dostoievski, este in acelasi timp povestea scrisa magistral a unui 

paricid si o meditatie filosofica asupra intrebarilor esentiale ale umanitatii: existenta lui Dumnezeu, liberul-arbitru, natura colectiva 
a vinei si consecintele dezastruoase ale rationalismului. Intruchipand patru ipostaze fundamentale ale individului, fratii Karamazov 
au, fiecare, motive bine intemeiate, desi de naturi diferite, sa-si ucida tatal, mosierul Fiodor Pavlovici Karamazov, care duce o viata 
amorala si desfranata. Moartea neasteptata a acestuia arunca suspiciuni asupra tuturor celor patru frati si da nastere la numeroase teorii, 
Dostoievski exploatand cu o abilitate remarcabila filonul politist al povestii, ce creeaza un suspans capabil sa sustina intreaga structura 
romanesca.
”Fratii Karamazov este cel mai puternic roman al lui Dostoievski si aici trebuie cautat geniul sau.  Mi s-a parut ca exista in aceasta opera o 
relatie mai profunda cu Shakespeare decat a lasat critica sa se inteleaga.” Harold Bloom
“Fratii Karamazov este cel mai splendid roman scris vreodata.” Sigmund Freud
“Dostoievski picteaza ca Rembrandt, iar portrelele sale sunt atat de puternice din punct de vedere artistic si de cele mai multe ori atat de 
perfecte, incat, chiar daca le-ar lipsi profunzimea de gandire care se afla in spatele si in jurul lor, cred ca Dostoievski tot ar ramane cel mai 
mare romancier.” Andre Gade 
“Romanele lui Dostoievski sunt vartejuri clocotitoare, furtuni de nisip involburate, suvoaie de apa care suiera, fierb si ne sorb in ele. Sunt 
compuse in intregime din materia sufletului. Impotriva vointelor noastre, suntem aspirati, rasuciti, orbiti, sufocati si, simultan, umpluti de un 
extaz ametitor. Cu exceptia lui Shakespeare, nu exista nimic mai incantator de citit.”  Virginia Woolf

 
 MAESTRUL SI MARGARETA - Mihail Bulgakov, editura Art

Una dintre capodoperele literaturii moderne rusesti

Descrierea cartii
Cand intr-o seara din primavara anilor ‘30 doi scriitori moscoviti pun la indoiala existenta diavolului, o singura fiinta ii poate convinge 

de contrariu: Satana insusi. Sosit in Moscova pentru marele sau bal, diavolul are nevoie de o regina. Si nici o femeie nu e mai potrivita 
pentru acest rol decat Margareta, cea care e gata sa-si vanda sufletul pentru a-l revedea pe iubitul ei, maestrul, autorul romanului despre 
Isus si Pontius Pilat. 

Cu o poveste ce penduleaza intre Moscova in plin stalinism si Ierusalimul de acum doua mii de ani, Bulgakov a dat nastere unui 
adevarat fenomen literar, care a uimit nu doar Rusia, ci si intreaga lume. Mereu surprinzator, ironic, pe alocuri melancolic ori satiric, 
romanul Maestrul si Margareta este pe drept cuvant considerat una dintre capodoperele literaturii moderne rusesti.
 “Minunat, amuzant, imaginativ. Romanul Maestrul si Margareta se inscrie fara echivoc in exceptionala traditie gogoliana a naratiunii 
satirice.” Newsweek
 “Maestrul si Margareta de Bulgakov este un roman ambitios, ametitor. E un concert cantat simultan la orga, cimpoi si flaut, in timp ce in 
mijlocul interpretilor se lanseaza artificii aprinse.” The New York Times
 “Cartea este pe rand amuzanta, misterioasa, contemplativa si tulburatoare. O capodopera.” Chicago Tribune
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 INCIDENTUL INDIRA - Anamaria Borlan, editura Pavcon

Descrierea cartii
“Ce-ar fi daca un razboi in spatiu ti-ar distruge ecologic planeta natala si te-ar lasa fara speranta? Daca te numesti, insa, Indira McIntosh de 
Genova, esti un stralucit om de stiinta si ai curajul sa te apuci sa creezi industria gunoiului cosmic, s-ar putea ca lucrurile sa mai aiba o sansa...” 
Aurel Carasel
“Prozele Aneimaria Borlan sunt teribile. Au o calitate remarcabila a realului, se impletesc perfect cu stiinta si fictiunea, rezultatele fiind, de 
fiecare data, de o finete admirabila!” Florin Purluca
“Aceasta carte este o proiectie a prezentului iresponsabil al rasei umane, prin vocea unui autor care a scrutat viitorul cu puterea imaginatiei, 
pentru a ne da un avertisment de care ar fi bine sa tinem cu totii cont.” George Sauciuc
”Undeva, in viitor, cand deseurile spatiale vor deveni o problema reala, eforturile ecologiste vor trece la un alt nivel. Incidentul Indira al 
Aneimaria Borlan este un instantaneu al unei lumi extrem de probabile, pentru care ar trebui sa incepem sa ne pregatim.
Actiunea antrenanta se desfasoara intr-un spatiu circumlunar cu totul inedit, cu un peisaj care iti va taia respiratia. Persoanjele aruncate in 
scena de autoare sunt foarte credibile, iar valul fin de mister care le inconjoara aduce un plus incontestabil povestii.
Cu toate ca dorinta de razbunare pare, pentru o parte dintre protagonisti, un motiv destul de bun pentru a actiona, altruismul este cel care 
sustine, precum o coloana vertebrala, universul imaginat de Anamaria Borlan.
Cred ca Incidentul Indira este o poveste pe care nimeni nu ar trebui sa o rateze, cu atat mai putin Elon Musk. (Sa-l anunte cineva!)” Borislav 
Velimirovici
“Izgoniti de pe un Pamant devenit ostil din pricina catastrofelor climatice, oamenii se confrunta si in era calatoriilor cosmice cu acelasi inamic 
nascut din propria lor nepasare si din goana dupa profit a corporatiilor: poluarea.
Scrisul Aneimaria Borlan are un stil elegant, inconfundabil si o respiratie ampla, acordand egala atentie detaliilor de atmosfera si dialogurilor 
care intregesc portretele personajelor.” Florin Giurca

Contine povestirile: incidentul indira, mesajul arecibo, planeta pictar, conventia nationala a asasinilor platiti, punky punk, sa 
plutesti pe-o apa linistita, venusiana opus trei.

 NOIR DE BRASOV -  Povestiri reunite de Tony Mott si Bogdan Hrib, editura Tritonic

De ce “Noir de Brasov”?
Aventura volumelor colective “Noir de ...” a pornit de la o ... editura americana care si-ar fi dorit un “Bucharest Noir” cu 10 povestiri, 

corecte politic, reprezentand geografic uniform suprafata capitalei, cu autori de toate genurile, religiile, varstele si rasele ... Nu ne-am 
potrivit. De fapt cred ca n-au fost bani. La ei, nu la noi.

De ce acesta si nu alt mare oras al Transilvaniei?
Din doua motive: Primul pentru ca o mare parte dintre autori, chiar ne-brasoveni, au o iubire (impartasita sau nu) pentru Brasov. Sa 

nu uitam ca a mai existat cu proiect localizat in apropiere: “domino 2: misterele rasnovului”, unde au contribuit sase autori, mare parte 
dintre ei recidivand in carte pe care speram sa o cititi.

Va invitam sa descoperiti un alt oras, un oras nu doar al locurilor, ci si al oamenilor, cu povestile lor, cu fricile lor, cu deciziile si faptele 
lor. (editorii) 

Autori: Teodora Matei, Danut Ungureanu, Lucia Verona, Tony Mott, Daniel Timariu, Anamaria Ionescu, Bogdan Hrib, Lucian-Dragos 
Bogdan, Rebeca Cojocaru, Radu Costescu.

PROZA SCURTA
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 QUASIMODO - Alex Szollo, editura Lebada Neagra

Descrierea cartii
Alex Szollo este deja un autor recunoscut pentru abordarea curajoasa a unor subiecte cu impact in societatea contemporana. Dupa 

romanul Eu, Baraba si culegerea de eseuri Tupeu de crestin, scriitorul, un admirator al operei literare a lui Victor Hugo, isi provoaca 
cititorii cu un text ce ofera o remodelare a personajului Quasimodo din romanul Notre-Dame de Paris. In romanul Quasimodo, un 
cititor model va recunoaste povestirea hugoliana, dar va depasi nivelul empiric de intelegere a lecturii si va descoperi un text care isi 
rescrie povestirea si isi reconstruieste personajele, revelandu-si propriul adevar intr-o alta realitate. Laura Catrinescu

 
 SCRISOARE CATRE CEAUSESCU - George Burcea, editura Hyperliteratura

 
 Descrierea cartii

Inspirat dintr-o poveste reala, romanul de debut al lui George Burcea incepe cu drama Mariei Drumes, mama a patru copii si victima a 
violentei domestice in cumplitii ani ai comunismului, unde strigatele ei de ajutor nu sunt auzite de nimeni. In momentul in care constata 
ca vietile lor sunt puse in pericol, se hotaraste sa fuga, insa se loveste de o noua serie de nenorociri: boala unuia dintre copii, disparitia 
altuia, o cadere nervoasa care se lasa cu o internare si mai ales greutatea de a-si gasi un loc de munca, fara santaje sexuale. Ajunsa la 
capatul puterilor, Maria risca totul si decide sa-i scrie o scrisoare lui Ceausescu, vazandu-l ca singura solutie de a se pune pe picioare si 
a avea grija de familia ei.

 In a doua parte a cartii, ne vorbeste fiul sau, Alex, care creste intr-un sat uitat de lume numai cu bunicii sai, indraznind sa viseze sa 
termine liceul la oras, desi ai lui ii stabilisera alte planuri. Si el este nevoit sa fuga de acasa, traieste o perioada lunga in conditii mizere, 
la limita supravietuirii, iar un personaj parca pus in calea lui de Dumnezeu ii dezvaluie tainele marinariei. La cativa ani de aici, este pe 
punctul de a se ineca intr-un naufragiu, ca mai apoi sa ajunga din intamplare la un casting si astfel sa inceapa o cariera promitatoare de 
actor, unde cunoaste repede celebritatea.

FICTIUNE
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ROMANE PREMIATE

 DIN CER AU CAZUT TREI MERE - Narine Abgarian, editura Humanitas, colectia Raftul Denisei
PREMIUL IASNAIA POLIANA 2016

Descrierea cartii
O lume in care personajele si intamplarile contureaza o realitate simbolica, extrasa din amanuntele vietii de zi cu zi, o iubire tarzie 

care salveaza lumea, un sat de piatra aflat pe varful unui munte armean, unde magia si misterul si-au pastrat neatinse puterile. Cu o 
somptuoasa imaginatie si o atentie deosebita pentru detaliile cele mai fine, Narine Abgarian construieste un univers in care cititorul isi 
doreste sa zaboveasca mult dupa ce povestea s-a sfarsit.
“Din cer au cazut trei mere este o minunata saga despre locuitorii unui sat armean. Insa povestea acestui sat este de fapt o poveste despre noi. 
Si aici sta talentul scriitoricesc al lui Narine Abgarian. O carte plina de tandrete si umor, subtilitate si genul acela de maiestrie rara, atat de 
fireasca, incat nici n-o remarci.” Evgheni Vodolazkin

In Maran, viata este suspendata intre realitate si basm, intr-un timp care prinde contur incet-incet, luand dureros forma istoriei. 
Razboiul si dezastrele naturale au zdruncinat in nenumarate randuri pacea fragila a oamenilor. Anatolia, a carei viata, nu mai putin 
decat a celorlalti, a fost marcata de suferinta, moarte, lupta si indarjire, dar si de evenimente providentiale si semne inexplicabile, este, la 
58 de ani, cea mai tanara locuitoare a micii asezari din varf de munte. Si crede ca viata ei, ca si a satului, se apropie de sfarsit, fara sa stie 
ca va fi, de fapt, purtatoarea miracolului care va face totul sa renasca. Iar timpul este invins.
“Am vrut sa scriu o carte al carei sfarsit sa ofere speranta. Omenirea are mare nevoie de speranta, de povesti despre bine”, Narine Abgarian
 
 TRANSLUCID - Ligia Parvulescu, editura Litera
PREMIU I LA CONCURSUL “PRIMUL ROMAN” 2021
 
Descrierea cartii
“Prozatoarea are mana sigura si instinct prompt, purtandu-si cititorul prin meandrele unei naratiuni turate ca un motor cu care s-ar putea 
decola dincolo de stratosfera, si care incearca sa rezoneze cu subtilele frecvente si modulatii ale materiei universale. Translucid are toate atuurile 
pentru a fi un roman de succes.”  Claudiu Komartin
“Un univers fascinant, laborios construit, cu atat mai teribil si mai inspaimantator cu cat este tot mai plauzibil, redat cu o voce narativa limpede, 
expresiva si deosebit de lucida chiar si in cele mai cinice episoade. Un debut de neratat.” Cosmin Perta
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 DESTRAMAREA INTUNERICULUI (al doilea volum al seriei Sange de stele) - Elizabeth Lim, editura Leda Books, CorintTeens

Descrierea cartii
Calatoria Maiei Tamarin pentru a face rost de cele necesare pentru a croi rochiile din zambetul soarelui, lacrimile lunii si sangele 

stelelor are urmari nebanuite.
Tanara se intoarce intr-un imperiu aflat in pragul razboiului. Edan, baiatul-vrajitor pe care il iubeste, a disparut - poate pentru 

totdeauna -, si, de indata ce pune piciorul in Palatul de Toamna, Maia este silita sa imbrace rochia din zambet de soare si sa ia, in secret, 
locul viitoarei mirese a imparatului pentru a pastra pacea. Cand rivalii suveranului afla despre inselaciune, sunt hotarati sa ii faca pe 
vinovati sa plateasca. Totusi, razboiul care porneste  in jurul Maiei este nimic in comparatie cu lupta care se da in sufletul tinerei.

De cand a fost atinsa de maleficul Bandur, Maia a inceput sa se transforme in demon: ochii ii sclipesc rosii in cele mai nepotrivite 
momente, si nu-si mai poate stapani magia, corpul sau mintea. Pentru ca nu mai are mult timp la dispozitie, tanara este dispusa la orice 
sacrificiu pentru a-l gasi pe Edan, a-si proteja familia si a aduce pacea pe meleagurile natale.
 “Elementele din cultura chineza imbogatesc intriga pe muche de cutit, iar proza frumos scrisa ofera  o incheiere fermecatoare unei duologii 
remarcabile.”  Booklist
“Forta acestei povesti consta in luptele care se dau in sufletul Maiei, precum si in modul in care autoarea tese in structura romanului diferite 
mituri si legende asiatice [...] Cititorii carora le-a placut prim parte vor descoperi ca, in volumul al doilea, totul a fost amplificat, inclusiv 
revarsarea de violenta si tragismul evenimentelor.” Kirkus Reviews

 TRANDAFIRUL STACOJIU - Larisa Dobre, editura Ink Publishing House

Descrierea cartii
Ultima farama din societatea umana a fost sfasiata si reconstruita, punand bazele unui Imperiu. Acum oamenii slujesc, iar vampirii, 

aflati la apogeul domniei, detin puterea.
Existenta lui Rosalind Kaverin penduleaza intre siguranta si supravietuire, noapte si zi, teroare si intuneric. Controlata la fiecare pas, 

in haosul ordonat pe care cei din jurul ei il accepta fara sa cracneasca, Rosalind ajunge un pion valoros in batalia apriga pentru glorie.
Ca orice alt om din Imperiu, Rosalind crede ca va trai si va muri in uitare, insa viata ei capata un nou sens atunci cand este repartizata 

ca servitoare a Palatului Imperial. In lipsa unei frumuseti ravasitoare, trebuie sa invete sa-si manuiasca cele mai de pret atuuri in lupta 
pentru putere: inteligenta aproape letala si sarmul magnetic.

Ceea ce porneste de la instinctul de a-si apara viata, o propulseaza pe Rosalind cu mult peste statutul ei in ierarhia vampirilor, fara sa 
stie ca salvarea se afla in mainile unuia dintre demonii pe care a fost instruita sa-i urasca.

Am putea sa-l numim basm. Dar niciun basm nu incepe cu: Odata ca niciodata, Intunericul si Lumina si-au inlantuit inimile ... si asa 
s-a dezlantuit Apocalipsa.
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LITERATURA PENTRU COPII

 MARETELE AVENTURI ALE PORCULUI DE CRACIUN - J.K. Rowling, editura Arthur

Descrierea cartii
Jack il iubeste pe Um Porc, jucaria sa din copilaria frageda. UP a fost intotdeauna alaturi de el, la bine si la rau. Pana cand, intr-un Ajun 

de Craciun, se intampla ceva inspaimantator - UP e de negasit.
Insa Ajunul Craciunului e o noapte a miracolelor si a cauzelor pierdute, o noapte cand toate prind viata - chiar si jucariile.
Asa se face ca Jack si Porcul de Craciun (inlocuitorul agasant al lui UP) pornesc intr-o calatorie uluitoare prin Taramul celor Pierduti, 

un loc cu totul magic. Cu ajutorul unei Merindase vorbitoare, al unei Busole viteze si al unei creaturi inaripate, pe nume Speranta, isi 
propun sa-l salveze pe cel mai bun prieten al lui Jack din ghearele inspaimantatorului Pierzator, rontaitorul de jucarii. 

Una dintre cele mai mari povestitoare din lume ne daruieste aceasta aventura induiosatoare si fascinanta despre dragostea unui copil 
pentru cea mai pretioasa jucarie a lui si despre cat ajunge de departe in cautarea ei. Cu ilustratii uimitoare realizate de un artist foarte 
indragit, Jim Field, Maretele aventuri ale Porcului de Craciun este menita sa devina o carte clasica indragita de intreaga familie.

 CIUPERCUTA BABY OKO - Lumi Boboc, editura Literpress 

Descrierea cartii
“Povestea lui Oko este dedicata copiilor bolnavi de cancer si ne poarta printr-o portita deschisa spre o lume plina de optimism si nadejde.” 
Ramona Lee Soo-Jun

Primii pasi ai micutei ciupercute sunt inconjurati de multa dragoste, dar o boala crunta il face pe Baby Oko sa-si piarda toate bulinutele. 
Prin devotamentul si prietenia tuturor plantelor si creaturilor padurii, Oko invata cum sa-i ajute pe ceilalti si sa se lase ajutat. Oko trece 
peste propria boala si pleaca intr-o calatorie lunga cu cea mai buna prietena a lui, Oki, pentru a-i salva parintii, rapiti de vegetarieni.





115  FA M O S T . R O

POEZIE

 REPUBLICA SURDA - Ilya Kaminsky, Casa de editura Max Blecher

Biografia autorului
Ilya Kaminsky (n. 18 aprilie 1977) este un poet si traducator american. Nascut la Odessa, si-a pierdut auzul la varsta de patru ani din 

cauza unui diagnostic gresit, iar in 1993 a emigrat impreuna cu parintii sai in Statele Unite ale Americii. Considerat unul dintre cei mai 
importanti si premiati poeti de astazi, Ilya Kaminsky a publicat doua volume de versuri elogiate: Dancing in Odessa, in 2004 (versiunea 
in limba romana a aparut la Editura Vinea in 2007, in traducerea lui Chris Tanasescu / MARGENTO), si Deaf Republic, in 2019.

De-a lungul anilor, Kaminsky a devenit cunoscut si datorita pledoariei sale pentru traducerea literaturii internationale in Statele Unite, 
fiind editorul revistelor “Words Without Borders” si “Poetry International”, in care au fost publicate traduceri din mii de autori, si “oets 
in the World”, o serie de carti dedicata poetilor proveniti din diverse culturi ale lumii. De asemenea, a editat antologii de poezie, printre 
care Ecco Anthology of International Poetry. Cartile lui Ilya Kaminsky au fost traduse in peste douazeci de limbi.
Biografia traducatorului

Gabriel Dalis n. 8 mai 1978 - este poet si traducator, autorul antologiei : pana mereu (2010), cuprinzand o selectie din patru plachete de 
versuri publicate intre anii 1997 si 2004, urmata de piedici si arme (2014). Poemele sale au fost traduse in mai multe limbi si au primit doua 
premii ale Societatii Scriitorilor Bucovineni. Traduce poezie din limba engleza. Din 2014, traieste in Marea Britanie.

Despre Republica surda
“Un redutabil poet al lumii contemporane, pe care am avut acum cativa ani ocazia sa-l cunosc si sa il ascult citindu-si textele exacte si obsedante, 
Ilya Kaminsky, a publicat acum doi ani o carte excelenta, anticipata si asteptata vreme de un deceniu si jumatate, adica de la debutul scanteietor 
cu Dansand in Odessa. Traducerea ei in romaneste este un eveniment pentru care ii suntem indatorati lui Gabriel Dalis, spirit inrudit si fanatic 
al expresiei transpuse cu migala si maxima precizie - Republica surda ne vorbeste despre disperare si rezistenta in vremuri in care puterea 
noastra de a indura e pusa neincetat la-ncercare. Kaminsky probeaza inca o data, cum nu o fac decat poetii exemplari din orice epoca, vocatia 
umanitara si marturisitoare a acestei arte.” Claudiu Komartin

 FIGURINA DE CEARA -  Maria Vasilescu,  editura Art Creativ

Descrierea cartii
Cuvintele ard cu intensitate si creeaza alte lumi, se pun in lumina lucide si energice, se lasa invitate intr-o carte si cuceresc imediat 

cititorii, pentru ca fiecare primeste de aici ceea ce a asteptat indelung, prin urmare, nu exista nicio indoiala ca se petrece un inceput 
senzational care trebuia scris in aceasta forma si trimis spre aerul inaltimilor.

Intampinam, deci, cu mult entuziasm volumul de debut in poezie, FIGURINA DE CEARA al poetei MARIA VASILESCU, aparut in 
Colectia Esential Art Creativ chiar in aceste zile si despre care, excelentul poet, Eugen Pohontu, afirma in prefata acestuia:
“Poezia din Figurina de ceara, gandita profund, filtrata prin cultura si emotie, se releva singura, straluceste. Ancorata in postmodernism, dar 
cu trimiteri romantice, criptata in maniera minimalista, concentrata, cu arome de versuri japoneze, poezia Mariei Vasilescu cere meditatie, 
procurand in acelasi timp o stare de revelatie, de lumi paralele unde trairile sunt intersectii spatio-temporale.

In postfata cartii, Raluca Faraon scrie:
“Maria dovedeste - si nu e de neglijat aspectul acesta pentru un debut! - coerenta stilistica si o viziune artistica mai mult decat credibila, chiar 
convingatoare. Volumul sau “Figurina de ceara” este unitar prin tematica, obsesii lirice, dozarea versurilor si prin cromatica simbolizatoare, 
curge firesc si tandru, ca si cum ar fi un singur poem, soptit, nu strigat, aproape cantabil prin naturaletea vocabularului poetic”.

Marius Conu a realizat imaginea pentru coperta cartii si scrie, de asemenea, pe coperta 4 a acesteia:
“Atunci cand poetica se intalneste cu sinceritatea frusta, rezultatul  nu poate fi decat unul arzator, naucitor si viu. O poezie ascutita ca o lama 
de cutit, sfasietoare pana in esenta fiintei, gravida de o metafora izbitoare si atipica, ce condamna lectorul la autoanaliza, creand in acesta o 
dependenta totala de imaginile si sentimentele poetului. O poezie ca un virus, care infesteaza realitatea cu brutalitatea fermecatoare a metaforei 
si duritatea adevarului niciodata ascuns. O carte de debut cat toate maturitatile poetice”

Asadar, va propun o carte scrisa sub semnul identitatii,  al neastamparului si al emotiilor, adica exact asa cum trebuie sa fie intreg 
teritoriul viu al poeziei! Daniela Toma
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Se incheie un nou an in care lumea isi 
rastoarna cu nonsalanta valorile. Devenim 
tot mai reci, mai indiferenti, intoarcem 

capul cu nepasare cand vedem nevoi si tristete. 
Bunatatea de care ne tot place sa vorbim a 
ajuns, mai degraba, o vorba goala. Foarte rar 
percepem bunatatea precum o calitate, chiar 

o calitate suprema, pentru ca aceasta calitate o 
au din ce in ce mai putini oameni. Nici nu stii 
de unde sa incepi cand te gandesti la motivele 
care au facut ca astazi generozitatea sa fie 
inteleasa ca o slabiciune, sa fie perceputa drept 
o inadaptare la haosul de acum, ba chiar sa fie 
luata in bataie de joc de catre anumiti oameni.

Cuvinte de M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E

NU DAI 
DIN CE AI,

CI DIN 
CEEA CE 

ESTI!
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Da, BUNATATEA SAU GENEROZITATEA 
EXISTA, nu e ceva atat de complex precum 
pare. Mai avem inca constiinta. Da, mai sunt 
oameni capabili sa faca diferenta dintre bine si 
rau, dornici sa redea libertatea acestor notiuni 
ascunse bine, in umbra indiferentei cotidiene. 
A fi bun e o atitudine, o trasatura de caracter 
prezenta in fiecare dintre noi, prin care, pana la 
urma, nu facem decat sa ajungem sa fim buni 
cu noi insine.

Dificultatea sta insa tocmai in putinta de a 
redeveni generosi in vitregia vremurilor de 
astazi. Pentru unii oameni e mai simplu, ei 
au ales sa nu fie indiferenti, cei care percep 
generozitatea ca toleranta, dar si modestia 
drept o calitate strans legata de conceptul de 
bunatate.

Oamenii intelepti, spun ca a darui nu este o 
datorie, ci un privilegiu. Generozitatea insotita 
de modestie, nu poate fi masurata sau cantarita, 
ci consta in a face ceva atunci cand trebuie. 

Daca am face din a darui o obisnuinta, am 
darui ceea ce ne prisoseste, ceea ce ne permitem 
si credem ca ajuta, ca aduce bucurie, astfel ne 
daruim noua, pentru ca generozitatea este o 
stare a sufletului, daruim din ceea ce suntem 
noi.

Cartea lui Tor Norretranders, “Omul 
Generos”, schimba dramatic imaginea 
asupra omului. Comportamentul uman s-ar 
putea sa nu fie bazat, asa cum se credea, pe 
imperturbabilul, calculatul, rationalul interes 
propriu, ci mai degraba pe generozitate, 
comunitate si interes reciproc.

AM EXTRAS CATEVA IDEI PRINCIPALE 
din cartea lui Tor Norretranders, pentru a 
intelege mai bine ca generozitatea exista in 
fiecare dintre noi si este benefica in primul rand 
pentru starea noastra fizica si mentala.

E in natura noastra sa fim generosi. 
Capitalismul nu exclude generozitatea. Daca 
ar fi fost doar o gena gresita, o greseala, o 
slabiciune, ar fi disparut pana acum. Natura 
ne-a demonstrat ca, pana la urma, regleaza 
orice echilibru. Doar ca generozitatea a evoluat 
odata cu noi, mereu prezenta. Asa ne nastem si 
e o nevoie pe care daca ne-o satisfacem suntem 
mai fericiti.

Generozitatea are reguli si metode, intocmai 
ca o disciplina. Iar asta ii demonstreaza 
importanta. Nu e intelept sa sprijini pe cineva 
fara sa ii arati ce pasi trebuie sa faca atunci 
cand ajutorul tau se termina. Constructia 
de mecanisme sustenabile ar trebui sa fie 
principalul scop al generozitatii.

Generozitatea nu tine de bogatie. Gesturile 
mici, dar recurente, fac impreuna mult bine.

Chiar daca pe moment crezi ca pierzi putin 
din ce ai, pe termen lung ajutorul ti se intoarce 
inzecit. O societate puternica e ca un sol fertil in 
care toti cei care isi au radacinile acolo au sansa 
sa se dezvolte mai bine.

De multe ori esti generos fara sa iti dai seama. 
Viata noastra e presarata de astfel de gesturi: 
pornind de la ridicatul unui stilou cazut, pana la 
cursurile de la facultate pe care le imprumutam 
celorlalti. Asuma-ti generozitatea si cultiva-
ti-o, astfel incat sa te bucuri de implinirea pe 
care o ofera astfel de gesturi.

Cei pe care ii ajuti sunt egalii tai. Ajutandu-i 
nu-ti pui in pericol pozitia privilegiata, incerci 
doar sa rezolvi o situatie care, pe termen lung, 
s-ar putea transforma si in problema ta. De 
exemplu, ajutand copii din familiile sarace sa 
mearga la scoala, creezi o noua generatie de 
profesionisti si o lume mai buna pentru copiii 
tai.

Sunt cauze care conteaza mai mult pentru 
tine. Incearca sa contribui si sa ii convingi si pe 
altii sa o faca. Astfel ai sa vezi efectele mult mai 
repede si satisfactia va fi mai mare.

Odata incercata marea cu degetul, ai sa vezi 
ca exista multi oameni generosi. Ai sa fii uimit 
de cat de multi oameni se implica in diverse 
cauze. Si ai sa fii si mai uimit de cat de multi 
sunt dispusi sa o faca.

De cele mai multe ori nu exista vinovati, ci 
doar efecte ale unor sisteme. Nu te gandi ca 
repari o nedreptate, ci ca slefuiesti o piesa nu 
tocmai perfecta a unui sistem.

Te face sa te simti bine. Pentru ca iti rezolvi o 
nevoie care e adanc inradacinata in tine.

omule, reflecta un pic si vei realiza ca si 
in natura ta, ca om, exista generozitatea si 
ca oricand este nevoie poti sa daruiesti din 
ceea ce esti!
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LA INOCENTA !?
Despre calatoria spre sine si 
inevitabila noastra transformare 
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Ne intrebam deseori cine si ce suntem si care este rolul 
nostru pe pamant, in aceasta viata? Ce ne aduce mai 
multa fericire?

Parerile sunt impartite si informatia pe care o avem nu ne 
permite sa stim cu exactitate raspunsul adevarat, insa avem 
multe indicii legate de ceea ce ar fi important sa facem si care, 
cred eu, ne apropie si mai mult de adevar.

De ceva vreme, oamenii au inceput sa realizeze nevoia 
transformarii: acea updatare/ actualizare a sa. Incercarile la 
care ne supune viata si complexitatea schimbarilor de tot felul 
ce au loc in lume, au devenit adevarate provocari ce multora le 
este greu sa le faca fata.

Adevarul este ca tehnologia se updateaza cu o viteza 
uimitoare si asta trebuie sa facem si noi oamenii. Chiar daca 
nu este usor de realizat, transformarea generata de lucrul cu 
sine - a devenit inevitabila. 

ESTE TIMPUL SA NE REDESCOPERIM FERICIREA SI 
LINISTEA DIN INTERIOR! 

Este timpul sa ne regasim dincolo de credinte limitatoare, 
blocaje, comportamente si obiceiuri ce stau intre ceea ce 
credem ca suntem si autenticitatea noastra. Asta ne va aduce 
liniste si pace interioara si o viata mult mai buna si mai 
frumoasa, atat individual cat si la nivel de societate.

Transformarea cere multa reflectie, introspectie, timp 
petrecut doar cu tine/solitudine. Cere un grad inalt de 
constientizare care este cheia spre ea, cat si foarte multa 
rabdare. 

In multe cazuri omul apeleaza la asta doar cand trece 
printr-o suferinta foarte mare si lucrul cu sine apare atunci 
cand nimeni si nimic nu il mai poate ajuta. 

EU, de exemplu, asa am ajuns la aceasta mare transformare. 
Avem o lume interioara pe care am neglijat-o multa vreme  - 

o lume a gandurilor si emotiilor care ne influenteaza extrem de 
mult lumea exterioara. Mai exact, nici nu prea am stiut de ea. 
Ea determina starea noastra de a fi, deciziile si actiunile noastre 
si evident rezultatele ce le obtinem in urma acestora.

STUDIILE ARATA CA 95% DIN DECIZIILE SI 
ACTIUNILE NOASTRE SUNT DETERMINATE DE 
SUBCONSTIENT - LUMEA INTERIOARA DE CARE 
SCRIAM MAI DEVREME SI PE CARE O CUNOASTEM 
FOARTE PUTIN. Asta inseamna ca cele 5% ale mintii 
constiente lucreaza impotriva celor 95% ce omul a memorat 
in subconstient.

Asadar, poti gandi cat vrei tu de pozitiv la nivel constient, 
daca la nivel subconstient se afla toata negativitatea memorata 
si amintita din primii 35 de ani de viata! Nici nu este de mirare 
ca nu iti ies lucrurile, chiar daca te straduiesti foarte tare.

Daca vrei ca gandurile tale pozitive sa rezulte intr-o lume 
exterioara mai frumoasa pentru tine, trebuie sa treci de mintea 
constienta si sa intri in sistemul de operare al programelor din 
subconstient. 

Meditatia este unul dintre instrumentele ce te ajuta foarte 
mult in acest proces.

In plus e nevoie sa mentii constientizarea pe parcursul 
perioadei in care esti treaz. Pentru a putea face asta ai nevoie 
sa-ti antrenezi mintea in a sesiza tot mereu cand ceva nu este 
in regula la nivel de ganduri si stare emotionala. 

Astfel poti interveni la primele semne de tulburare, pentru 
a reveni la starea de bine, cunoscuta si ca o stare de resurse 
interioare.

Cand sesizezi ca ti-ai pierdut constientizarea momentului 
esti pe drumul cel bun.

In cele ce urmeaza, iti voi prezenta patru pasi importanti ce 
te duc la aceasta mare transformare.

5% ale mintii constiente lucreaza impotriva celor 95% 
ce omul a memorat in subconstient.
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PRIMUL PAS

SCHIMBAREA VIETII NOASTRE INCEPE CU 
SCHIMBAREA NOASTRA. NU O PUTEM REALIZA 
DACA NOI RAMANEM ACEIASI. CAND NE STABILIM 
O VIZIUNE DE VIATA TREBUIE SA DEVENIM OMUL 
CARE POATE SA O DUCA LA INDEPLINIRE. CA 
SA FACEM ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT SA 
INCEPEM PRIN A DESCOPERI MAI INTAI CINE 
SUNTEM. 

POATE ITI VEI SPUNE: DAR STIU CINE SUNT! 
LA NIVEL CONSTIENT DA. DAR CUM FACI CU 
SUBCONSTIENTUL? SCHIMBAREA PROFUNDA - 
TRANSFORMAREA - IMPLICA CONSTIENTIZAREA 
ANUMITOR LUCRURI DIN SUBCONSTIENT.

ASADAR VOM INCEPE CU AUTOCUNOASTEREA, 
CARE IMPLICA UN PROCES DE CONSTIENTIZARE 
A GANDURILOR, COMPORTAMENTELOR SI 
EMOTIILOR CE APAR IN MOD AUTOMAT. 

IN COACHING, ACEST LUCRU ARE UN LOC DE 
CINSTE. IN TOATE ARIILE DE VIATA PE CARE LE 
ABORDEZ IMPREUNA CU CLIENTUL, APELAM LA 
CONSTIENTIZAREA ACESTOR PROGRAME DIN 
SUBCONSTIENT FOLOSIND DIVERSE METODE. UNA 
DINTRE ELE O VOI DESCRIE MAI JOS. 

Ideea este ca trebuie sa devenim asa de constienti, incat nimic 
sa nu ne scape. E vorba despre un antrenament continuu.

As vrea sa punctez ca este foarte important ca aceasta 
constientizare sa se faca fara critica, fara judecata si fara sa te 
invinovatesti, ci pur si simplu sa observi cu curiozitate ce iti 
trece prin minte. Eu de multe ori fac din asta un joc si chiar 
zambesc constientizand cum “se joaca”  mintea cu noi.

In felul acesta, in loc sa te identifici cu ceea ce observi, 
privesti dintr-o stare detasata. Fii atent unde, cand si de ce ti-ai 
pierdut constientizarea pe timpul zilei? Ce trigger te-a facut sa 
intri din nou intr-un automatism/pattern vechi si nedorit care 
iti strica treburile, insotit de toate acele ganduri si emotii ce il 
apara?

Revenind la metodele ce le folosesc in coaching cu oamenii, 
una dintre ele este de a privi o situatie in mod secvential. Mai 
exact, clientul urmareste cu ochii mintii o secventa de timp 
trecuta si care a avut un impact negativ. Este ca si cum un 
regizor ar vrea sa analizeze o secventa de film cu scopul de 
a o modifica. Actorul din secventa este chiar clientul meu, 
care acum, din pozitia de regizor urmareste toate detaliile. 
Starea este detasata. Este atent la  orice gest, expresie, emotie 
si analizeaza “actorul”  in mici detalii: cum vorbeste si cum 
se misca, cum se exprima, ce gandeste, ce simte, etc. In felul 
acesta realizeaza cand si ce l-a facut sa intre in mod automat 
intr-un comportament nedorit. De asemenea isi da seama 
cum/ce ar fi putut face diferit si cum sa procedeze in viitor 

in aceeasi situatie sau altele similare. Ajutat de constientizare 
mentinuta va putea - prin antrenament - sa inlocuiasca acel 
automatism cu unul benefic. 

Este un exercitiu de constientizare foarte puternic pe care il 
poti face si tu oricand. Il poti face si in orice moment te simti 
tulburat si nu stii de ce. REPET: fara sa te judeci sau sa te 
enervezi pe tine. Scopul este sa te recalibrezi intr-o stare de 
bine.

PASUL DOI

Dupa ce ai constientizat cat mai bine care sunt aspectele ce 
te impiedica sa fii mai fericit cu viata ta, mai exact: ce ganduri, 
emotii, comportamente si obiceiuri negative te caracterizeaza, 
decide sa faci transformarea. 

Asadar te vei antrena in a deveni omul care sa poata duce 
la indeplinire acea viziune de viata pe care ti-o stabilesti si 
care are o importanta foarte mare. Vei gasi detalii legate de 
definirea viziunii tale de viata in editia lunii August, in care am 
scris un intreg articol despre asta. 

Renunti la a mai fi omul care isi influenteaza viata in rau. Te 
desprinzi de programele/tiparele subconstiente ce te duceau 
automat in situatii nedorite si te reprogramezi cu altele noi ce 
te duc la implinirea ce ti-o doresti. Implementezi un alt mod 
de gandire care va crea un alt gen de emotii si o stare de bine.  

Te antrenezi de asemenea sa actionezi in loc sa reactionezi. 
Majoritatea oamenilor reactioneaza la ce li se spune, ce vad, 

ce aud, etc. In functie de cum sunt acestea percepute este si 
reactia lor. Perceptia este determinata de filtrele/programele 
din subconstientul lor si deseori poate fi eronata.

Asa apar o gramada de conflicte - ganduri si cuvinte toxice 
spuse/aruncate fara nici un pic de constientizare si care pot 
avea consecinte neplacute si chiar grave.

Si cum bine spune Maya Angelou: “oamenii vor uita ce ai 
spus, vor uita ce ai facut, dar nu vor uita niciodata cum i-ai facut 
sa se simta.”

Prin constientizare mentinuta vei putea sa-ti alegi modul in 
care sa raspunzi in orice situatie prin actiune si nu reactiune.

CUM FACI ASTA? Vei crea un moment de stop si pauza, 
esential pentru a iesi din programul subconstient si atat de 
familiar. Chiar daca uneori crezi ca asa ti-a dictat intuitia 
te poti insela. Poate fi doar faptul ca e ceva familiar, care pe 
moment se simte bine. 

Faptul de a fi prezent si constient mereu ia multa energie 
si constientizare. Iesind dintr-un comportament familiar 
si intrand intr-un comportament nefamiliar creaza mult 
disconfort, mai ales ca este vorba despre inlocuirea unui 
comportament programat in care ai intrat de nenumarate ori.

Cu timpul insa si ajutat de perseverenta, se va programa un 
nou comportament care va deveni obicei/automatism.

https://famost.ro/articol/revista-famost-august-2021#120


FA M O S T . R O

PASUL TREI

Pasul trei este sa-ti schimbi energia si starea de a fi.
In ultima vreme m-am focalizat foarte mult pe starea de 

bine, de aliniere cu autenticitatea ta, dincolo de credinte si 
interpretari/perceptii de tot felul.

Este foarte important sa te aliniezi cu intentia ta. Odata ce 
vei face asta este timpul sa sesizezi schimbarile atat in corpul 
tau cat si in viata ta.

O gandire pozitiva indreptata spre ceea ce vrei si cum ar fi sa 
ai acel lucru deja in loc sa te gandesti la absenta acelui lucru, iti 
va aduce schimbari radicale! Pentru ca acea energie pe care o 
simti combinata cu intentia ta iti va schimba starea in una de 
bine, plina de resurse.

PASUL PATRU

Acum stii deja toata procedura, te cunosti, stii ce vrei, stii 
cum sa-ti recalibrezi starea de bine si energia, asadar iti poti 
trai viata printr-o constientizare deplina.

Aici vreau sa punctez ceva foarte important: nu vreau sa 
crezi ca odata ce ai parcurs acesti patru pasi nu mai trebuie 
sa faci nimic, pentru ca nu este asa. Acest proces este circular, 
adica permanent. Evident, devine mult mai usor cu timpul 
insa trebuie sa-l mentii permanent. Va face parte din stilul 
tau de viata.

De asemenea, fii pregatit ca va aparea rezistenta la 
schimbare, pentru ca tu te straduiesti in tot acest proces sa 
treci la ce ceva ce inca nu iti este familiar. Cu alte cuvinte, 
daca nu simti rezistenta inseamna ca nu se produce 
schimbarea. Daca te opresti la primele semne de disconfort, 
intrerupi transformarea.

Se aseamana foarte mult cu antrenamentul fizic al 
corpului. 

Am invatat ca orice schimbare majora implica si suferinta. 
Din ea invatam mult mai mult decat cand ne este bine. 
Atunci perfectam, antrenam, ne straduim, facem lucruri ce 
in alte situatii ni s-ar parea imposibil de facut pentru a scapa 
de suferinta.

Iti doresc mult succes in procesul tau de transformare!
Cu drag, Irina

Daca esti interesat de o ghidare mai profunda in procesul de transformare, pot sa te ajut printr-un program 
personalizat de coaching.

Gasesti mai multe informatii despre mine si te poti inscrie la o consultatie de coaching pe:
https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/

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

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/ 
https://www.linkedin.com/in/irina-kuhlmann-574b4831/
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Cum sa eviti
BURNOUT-ul

In momentul in care te simti o persoana epuizata, 
care simte ca nu mai are nimic de dat, totul pe fondul 
stresului si a eforturilor sustinute, inseamna ca ai ajuns 
la o limita extrema si cel mai probabil, experimentezi 
burnout-ul. Iar a reveni la starea initiala nu este un 

lucru imposibil, dar este destul de dificil, asa ca cea mai 
buna si sigura solutie este evitarea burnout-ului. Iar venirea 
pandemiei ne-a facut pe multi sa ne oprim si sa ne intrebam: 
cum ne traim viata? Se merita toata aceasta agitatie, stres, fuga 
dupa realizari?

IATA IN CONTINUARE CE ESTE BURNOUT-ul SI 
CUM IL PUTEM EVITA!

Exista anumite semne timpurii de epuizare a ceea ce 
se cunoaste a fi burnout, un sindrom complex si care se 
manifesta in diverse moduri pentru fiecare, dar, are anumite 
componente cheie:
• Epuizare emotionala, fizica sau mentala
• Detasare emotionala sau sentimentul de amorteala
• Sentimente de insuficienta

Epuizarea este deseori insotita de sentimentul de a nu face 
fata si s-ar putea sa incepi sa te izolezi, sa eviti intimitatea 
sau sa opresti telefonatul si intalnirea cu prietenii. Si cand 
te retragi emotional, acest lucru poate avea un impact 
determinant si nefericit asupra celor din jur, fie ca vorbim de 
partenerul de viata, colegi, prieteni, familie.

Cand functionezi pe gol, nu mai poti lucra eficient si 
iti pierzi motivatia si te simti deziluzionat. Ceea ce ti-a 
placut sa muncesti la un moment dat, acum este o povara. 
Frustrarea, iritabilitatea, cinismul sau pierderea placerii sunt 
alte semne ca te indrepti spre burnout si din moment ce 
debutul acestuia este insidios, este extrem de important sa 
recunosti semnele de avertizare inainte de a fi prea tarziu.

Stresul post-pandemic incepe sa fie recunoscut din punct 
de vedere al semnelor de catre specialisti si este rezultatul 
unei fiinte expuse numerosilor factori de stres sau micro 
traume din ultimul an. Aceasta ar putea fi pierderea unei 
persoane dragi, acomodarea cu mediul de lucru online, 
pierderea relatiilor care te sustineau, incertitudinea in ceea 
ce priveste viitorul. Ingrijorarile vizavi de familia ta si de 
Covid au fost amplificate de stirile negative de la TV sau mai 
bine zis din toata mass media ... Poate ca ai avut de-a face cu 

experiente traumatizante in timpul pandemiei si orice astfel 
de factor sau un complex care are mai multi, duce la situatia 
in care organismul este blocat intr-un raspuns cronic la 
stres.

Acest lucru explica cum, in cazul multor persoane, 
libertatea de la blocare a dus la niveluri ridicate de frica si 
anxietate, ce pot fi insotite de vigilenta exagerata, dificultati 
in a dormi, pierderea increderii si senzatia ca nu faci fata 
vietii.

Din punct de vedere mental, este posibil sa gasesti destul 
de dificil sa te concentrezi sau sa iei anumite decizii, anumite 
simptome putand fi similare cu cele ale epuizarii. Exista 
posibilitatea ca semnele stresului post-pandemic sa fie 
asociate cu niveluri superioare ale anxietatii si asta din cauza 
traumei asupra corpului. Daca devii constient de acestea si 
nu mai functionezi in parametrii cunoscuti de tine, ai frica sa 
iesi sau ai semne severe de burnout sau stres post-pandemic, 
trebuie sa ajungi la medicul de familie sau psihoterapeut.

VALOAREA MINDFULNESS-ului
A practica mindfulness are o valoare nepretuita mai ales 

cand exista multa incertitudine si schimbari in viata ta. 
Cand devii mai constient de gandurile tale, de sentimentele 
si senzatiile corpului, intelegi ce se intampla, fara a suprima 
si ignora orice poate fi considerat inconfortabil, indiferent 
ca este vorba de anxietate, lipsa de speranta, iritabilitate. 
Cand intri in contact cu aceste sentimente, trebuie sa iti 
amintesti ca nu esti o persoana singura si ca multe persoane 
experimenteaza astfel de situatii exact ca tine.

A practica in mod regulat mindfulness te va ajuta sa 
recunosti cand creste presiunea si poti identifica aspectele 
vietii ce necesita atentie. Poate fi util de asemenea, sa iti 
adresezi intrebari precum: De ce am nevoie chiar acum? Ce 
m-ar putea aduce pe mine intr-un echilibru?

Poti deveni constient de nevoia de a merge in padure, de 
a telefona unui prieten, de a cauta sustinere profesionala. 
Daca esti sub o presiune considerabila sau angajamentele 
actuale nu sunt sustinute, ai putea recunoaste importanta 
schimbarii prioritatilor. Din nefericire, a-ti lua o vacanta 
nu este indeajuns pentru a iesi din burnout; este nevoie de 
actiuni mult mai profunde.

Stresul, ritmul alert, epuizarea, te pot duce incet intr-o zona periculoasa cunoscuta ca burnout. 
Cum depasesti aceasta situatie?
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Foloseste scrierea expresiva atunci cand mintea ta se 
“invarte” si emotiile tale sunt in framantari, un instrument 
minunat care sustine starea de bine si ii aduce plusuri, 
ajutandu-te sa te identifici, sa procesezi si sa eliberezi orice 
ganduri, sentimente si emotii tulburatoare. Ai nevoie sa stai 
deoparte 15-20 de minute (sau chiar si 5 minute), timp in care 
trebuie sa scrii, fara sa te gandesti la punctuatie, ortografie, 
gramatica. Vei fi surprins ulterior acestui experiment, de 
modul in care dobandesti o mai buna intelegere vizavi de 
lucrurile care te inconjoara si cu care interactionezi.

Fii o persoana mai sincera cu tine, cu familia ta si apropiatii 
in ceea ce priveste modul in care te simti si ceea ce gasesti tu 
mai dificil. Poti avea impresia ca cei din jur stiu prin ceea ce 
treci, dar in mod real sa nu constientizeze cu adevarat drama 
si starile reale ale tale!

Cere si primeste cu bratele deschise ajutorul atunci cand 
ai nevoie de el! Daca ai nevoie de pauza si timp de relaxare, 
ii poti spune partenerului sa gateasca el masa, poti cere unui 
prieten sa iti ia copii de la scoala sau iti anunti copilul ca astazi 
nu il vei mai putea duce la antrenament cu masina. La fel 
de utila este si situatia in care trebuie sa mergi la medicul 
psihoterapeut. A cere ajutor nu este un semn de slabiciune, 
ci de curaj.

Da-ti permisiunea de a stabili limite clare si a spune NU 
cererilor nerezonabile! Fii deschis atunci cand ti se cere ceva 
si primeste din toata inima cererile, dar, daca simti o strangere 
in piept sau o strangere a maxilarului, atunci ar trebui sa spui 
intr-un mod politicos, NU.

Fa-ti timp in mod regulat sa iti umpli mintea si corpul prin 
timpul petrecut in natura, prin exercitii fizice, creativitate, 
distractie cu familia si prietenii. Vei sti in mod intuitiv ce este 
util pentru tine, pentru contracararea stresului si pentru a-ti 
oferi o stare de bine.

Aminteste-ti momentele magice din viata ta! “Arunca-te” 
in amintirile fericite, in special cele legate de sentimentele 
de recunostinta sau apreciere si acorda o atentie deosebita 
sentimentelor oferite de corpul tau. Generand pozitivitate, 
emotiile reduc raspunsul la stres, este imbunatatita starea 
fizica, mentala si emotionala.

Dezvolta-ti o rutina legata de somn, evita cofeina si alte 
stimulente seara! Lumina albastra din telefoane, laptopuri 
si alte dispozitive de astazi, inhiba productia de melatonina, 
hormonul ce induce somnul, dezactiveaza-le cu cel putin 1-2 
ore inainte de somn. Lumina din camere trebuie sa fie seara 
la intensitate minima si lasa jaluzelele jos la ferestre pentru a 
impiedica luminile exterioare sa patrunda in camere.

In plus, a practica regulat mindfulness-ul, te ajuta sa identifici tiparele de comportament inutile, cum ar fi anumite asteptari 
nerealiste sau tendinte perfectioniste, grija excesiva fata de ceilalti si nimic fata de tine, ignorandu-ti propriile nevoi. Este 
aplicabila si situatia in care iti este greu sa spui NU diverselor solicitari care iti iau din timpul pe care ar trebui sa il dedici 
ingrijirii de sine sau evitarii epuizarii. Poti incepe cu o singura strategie si o poti integra in programul tau inainte de a trece la 
urmatoarea etapa si vei realiza cat de mult un lucru facut constient si consecvent iti poate transforma in bine viata. Mai mult, 
vei sti in mod intuitiv ce este util pentru tine, indiferent de situatia in care te afli.

Modalitati pentru a evita epuizarea

Poti avea impresia ca cei din jur stiu prin ceea 
ce treci, dar in mod real sa nu constientizeze cu 
adevarat drama si starile reale ale tale!
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E

Opreste 
gandirea in 
exces!
Ce ar fi  daca oamenii ar asculta in loc sa 
auda, daca ar privi in loc sa vada, daca ar 
simti in loc de a atinge? Toate senzatiile de 
care avem parte, ar fi mult mai benefice daca 
le-am simti cu adevarat, daca am lua doar 
ce este bun din ele.
Daca am intelege cum functioneaza ele, ne-
am schimba modul de gandire si cu siguranta 
am fi mult mai fericiti!

xista multi experti din domeniu care considera ca ar trebui sa ne concentram pe senzatii, care pot 
fi niste experiente confortabile si care ne-ar ajuta sa ne gasim propria pace interioara. Este o trecere 
fructuoasa de la pasiv la activ pentru fiecare dintre noi, o diferenta intre atingere si simtire; pe de alta 
parte, esecurile pe care le experimentam pot fi atribuite gandirii excesive, gandurilor negative, iar 
singura modalitate de a opri aceste lucruri rele de care avem parte este aceea de a castiga controlul 
gandirii noastre si de a exersa oprirea ei.
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Ce duce la gandirea excesiva?

Societatea de astazi ne invata sa examinam, sa analizam, sa studiem, sa lucram si sa invatam din 
greu. Tot timpul. Mai mult decat atat, ne invata cum sa gandim, fie prin intermediul publicitatii, a 
social media, a stirilor, a familiei si celor din jur, un flux extrem de puternic de informatie pentru 
fiecare dintre noi; si cel mai probabil, nu constientizam mesajele primite.

Cultura occidentala este una accelerata si condusa de lozinca “trebuie sa reusesc, sa am de toate, 
sa realizez lucruri extraordinare”, o formula regasita sub diverse forme. In orice facem, chiar si o 
terapie de vindecare, avem tendinta sa ne straduim foarte mult, sa facem tot posibilul pentru a realiza 
lucrurile foarte rapid. Iar aceste modele comportamentale si modul in care gandim, variaza in functie 
de stilul nostru de viata, experiente, personalitate, mediul in care existam.

Ca oameni, gandim tot timpul, iar gandirea este considerata o caracteristica speciala a umanitatii, 
motiv pentru care ne credem superiori animalelor. Dar este adevarat oare? Pentru ca gandim si asta 
ne ocupa toata mintea, capacitatea noastra de a ne concentra este minimizata, drept dovada ca apar 
multe situatii in care devenim frustrati sau avem de pierdut din aceasta cauza, fie ca o recunoastem 
sau nu. Acesta poate fi numita ca boala a gandirii, o consecinta a faptului ca gandim foarte mult.

Mergand mai departe, gandirea si realitatea in care traim, este in mare parte ciclica, obisnuita, 
plictisitoare si din nefericire, gandurile negative sunt mult mai stimulative, creierul cautand negativul. 
Asa ca de aici, pana a intra intr-un cerc vicios de gandire in care domina gandurile negative, este un 
pas foarte mic; se pot dezvolta obiceiuri inutile alimentate de mesajele interne si externe pe care le 
primim. Partea buna este aceea ca asa cum putem invata anumite lucruri, asa ne putem si descotorosi 
de ele.
Impactul asupra bunastarii

Cand simtim ca exigentele sau presiunea venite din exterior sunt prea mari, avand in vedere 
propriile resurse, putem experimenta diverse reactii la stres. Sondajele la locurile de munca existente 
arata ca pana la 13 milioane de zile lucratoare sunt pierdute anual din cauza stresului si a bolilor ce 
au legatura cu acesta. Reactiile la stres apar din cauza ca mintea si corpul se pregatesc sa faca fata 
presiunii si amenintarii percepute. Gandirea in exces instruieste organismul sa elibereze un val de 
hormoni - in special adrenalina, noradrenalina si cortizol, care ne maximizeaza capacitatea de a face 
fata sau dimpotriva, de a fugi de ea. Acesta este raspunsul la ceea ce este cunoscut ca “lupta sau fugi”.

Cand presiunea scade, totul revine la normal, dar cu toate acestea, inca ne gandim la situatia 
respectiva, ceea ce ne face sa ne simtim stresati, o stare continua de disconfort. Mai mult, corpul 
poate elibera in continuare hormoni ai stresului pe fondul acestei situatii, fara a oferi oportunitatea 
ca nivelurile hormonilor sa revina la normal. Acesti hormoni de stres raman in corp, provocand si 
mentinand simptomele si efectele stresului.

Trecerea starii noastre de la pasiv la activ printr-o “setare intentionata” ne ofera perspective diferite 
asupra vietii; daca te uiti atent la o floare, celelalte lucruri se vor estompa in fundal si restul simturilor 
tale se vor calma. Cu ajutorul celor 5 simturi ale noastre: vedere, auz, miros, gust, atingere, ne 
intarim perceptia asupra fizicului si le putem gestiona in asa fel incat sa ajungem la o gandire 
echilibrata. Modul in care comunicam si ne comportam, modul in care ne implicam in viata, modul 
de a gestiona gandurile, sentimentele incarcate, totul trebuie trecut printr-un filtru in asa fel incat sa 
oprim gandirea in exces, nefolositoare si nociva de cele mai multe ori.

Printr-o educatie corecta, fiecare dintre noi putem sa ne dezvoltam puterea interioara prin 
intermediul modului in care traiem, a actiunilor pe care le facem, prin dezvoltarea concentrarii, a 
constientizarii si adoptarea punctelor de vedere corecte, totul pentru a ne dezvolta un mod de gandire 
sanatos, care sa ne ofere un stil de viata frumos si natural.

gandurile 
negative sunt 

mult mai 
stimulative, 

creierul cautand 
negativul. 
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si amenintarii 
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Astfel ca gandirea excesiva poate duce la anxietate si stres, care dau nastere unor serie de simptome 
si diverse semne, ca dureri de cap, dureri musculare, palpitatii, oboseala, concentrare slaba, probleme 
sexuale, insomnie, dispozitie scazuta, alaturi de multe alte comportamente psihologice cu efecte 
secundare emotionale.

Pentru creier este esential ca acesta sa se odihneasca, sistemul simpatic al acestuia declansandu-
se cand sunt simtite amenintari, stimuland productia de hormoni si stresul, si care provoaca 
simptomele caracteristice. Cand mesajul primit este unul de calmitate si stare de bine, sistemul 
simpatic declanseaza endorfinele, hormoni ai starii de bine, precum si cresterea unui sentiment de 
fericire, producandu-se un amnezic cu un efect de 200 de ori mai mare decat cel al morfinei.
Care este antidotul?

Daca este practicat, ceea ce cunoastem ca mindfulness, ne poate aduce beneficii extraordinare, 
reducerea stresului, a anxietatii, a furiei, a tulburarilor cronice de durere, a abuzului de substante, 
pierderea memoriei, traumelor. Si conform diverselor studii, beneficiile pentru sanatatea fizica si 
mentala apar dupa aproximativ 8 saptamani de practica zilnica. 

Mindfulness-ul si meditatia nu fac referire la oprirea gandurilor si o cufundare undeva in neant, 
ci este despre observarea gandurilor pe masura ce acestea apar. Si nu este vorba despre a nota toate 
gandurile ce iti vin intr-un mod narativ, ci a le observa pe masura ce apar. Aceasta observare iti 
permite sa-i dai drumul gandului inainte ca acesta sa te acapareze si sa-ti duca mintea departe.
Eliminarea obiceiurilor

Cum putem sa scapam de gandurile negative si sa ne reconectam simturile? 
Trebuie luat in calcul ca respiratia profunda este atat o relaxare cat si o tehnica de eliberare si este 

un bun loc de unde sa incepi. Relaxarea progresiva este o tehnica ce te invata sa relaxezi fiecare parte 
din corp, actionand in acelasi timp ca o distragere si aducand experienta inapoi in organism.

Tehnicile de eliberare ale stresului sunt folosite de hipnoterapeut prin care iti imaginezi ca renunti 
la factorii declansatori ai stresului si ai sentimentelor nedorite.

Apoi, mindfulness-ul, care este sustinut de numeroase studii si de stiinta, este considerat un 
foarte bun antidot impotriva supra-gandirii. Si cu cat putem practica mai multe din aceste tehnici 
in detrimentul gandirii excesive si negative, cu atat se pot dezvolta noi cai neuronale care ne vor 
permite sa ne schimbam mentalitatea.

Iar practica de a nu gandi, te invata cum sa iti antrenezi creierul pentru a elimina vechile obiceiuri, 
cu scopul de a duce o viata mai linistita si mai pasnica.

1 Permite iertarea! Fii bun si da dovada de compasiune pentru tine, 
pentru ceilalti si in cazul tuturor fiintelor umane. Include sa te ierti pe 
tine si pe cei din jur!
2 Gandeste inainte de a vorbi! Fii constient si atent la ceea ce vorbesti, 
ceea ce gandesti, in actiunile tale si observa modul in care acesta poate 
avea impact asupra ta si asupra celor din jur.
3 Fii autentic si adopta mijloacele de trai adecvate si modul corect 
de viata.
4 Sarbatoreste mindulness-ul petrecand timp cultivandu-ti o minte 
ferma, fie ca este cu ajutorul tehnicilor de meditatie sau mindfulness.
5 Deschide ochii si hraneste-ti punctele de vedere globale! 
Gandeste dincolo de propria lume interioara!
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Fericirea poate fi un prieten nestatornic: apare in momentele ciudate ale vietii si cand 
ai nevoie de ea, dispare. Cand ai anumite nevoi satisfacute, apar altele. Fericirea este un 
lucru dificil de realizat, mai ales ca universul nu s-a creat pentru a-si servi omului si nu 
acesta este rolul sau. Fericirea este creata de oameni pentru oameni, iar ceea ce o face 
atat de schimbatoare si evaziva este faptul ca ea se schimba in diversele etape ale vietii, 

in functie de conjunctura. Fericirea ta nu este si fericirea altuia.
Conform studiilor, in general, in decursul un ciclu de sapte ani, viata capata noi 
valente, fericirea inseamna altceva pentru majoritatea oamenilor. Tocmai de aceea, in 
continuare, abordarea se face conform unor intervale de varsta, in care te poti regasi 

mai mult sau mai putin.

TRAIESTE-TI cea MAI BUNA VIATA
INDIFERENT de VARSTA!

22-38
Aceasta este o perioada de antrenamente si incercari, 

timp in care incerci diverse locuri de munca, relatii, 
moduri de viata. Realitatea este diferita pentru fiecare 
incepand cu varsta de 20 de ani, multe persoane simtind 
o anumita anxietate. Cu toate acestea, cei mai in varsta 
care au avut parte de un parcurs mai bun, nu recunosc 
aceasta perioada ca fiind una cu ingrijorari sau cu 
anumite frici.

In timpul acestei perioade este esential sa ai incredere 
in tine, sa iti descoperi punctele forte si sa iti dezvolti 
pasiunile.
Ce trebuie sa faci
• Sa iti dezvolti relatiile interumane cu femei si barbati 

deopotriva
• Sa calatoresti si sa ai parte de aventuri
• Sa incepi procesul de intelegere a oamenilor

Ce trebuie sa eviti
• Sa te domesticesti
• Sa permiti relatiei amoroase sa iti afecteze relatiile de 

prietenie
• Sa iti lasi fricile sa te acapareze! Daca un loc de munca, 

o relatie, orice, nu merg, nu este potrivit pentru tine, 
abandoneaza si fii gata de noi schimbari!

29-35
Aceasta este o etapa a vietii cand oamenii isi fac un 

plan de a merge mai departe cu locul de munca, a gasi 
un partener, a termina un anumit curs, a avea copii. 
Pe masura ce aceste ganduri si planuri solutioneaza 
anxietatile si problemele etapei precedente, trebuie 
luat in calcul ca anumite planificari nu functioneaza 
neaparat si nu sunt asa cum ti le imaginezi intial, chiar 
daca, ulterior, pot avea finalul asteptat de tine.

Fericirea nu vine din faptul ca te-ai fixat pe ceva anume 
in viata, ca toate planurile si ideile sunt concentrate 
intr-o singura directie. Angajamentele sunt bune din 
multe puncte de vedere, dar si diversitatea da de multe 
ori roade.
Ce trebuie sa faci
• Devino lider al propriei vieti si nu astepta sa ti-o creeze 

altii!
• Iesi in evidenta avand reputatia de bun colaborator!
• Maximizeaza-ti abilitatea de a iubi bine!

Ce trebuie sa eviti
• Sa renunti prea devreme la gandurile si planurile tale
• Sa te compari cu altii. Invidia, gelozia si frica de esec 

pot inabusi oamenii.
• Gandind ca ceea ce este bine pentru tine este bine si 

pentru altii.
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36-42
Aceasta este o perioada a vietii destul de buna, in 

interior poti fi destul de bine. Anumite planuri ti-au 
iesit, altele nu, dar este bine asa cum esti acum si cu 
toate acestea, traiesti o perioada de straduinta. Oamenii 
devin obsedati de cariera, copii, relatii, designul casei si 
renovari. Grupurile de prieteni se restrang, iar timpul 
liber devine din ce in ce mai rar.

Fericirea este o suma a relatiilor de prietenie si de 
largire a intereselor din viata acolo unde este posibil.
Ce trebuie sa faci
• Gaseste misiuni, cauze, locuri de munca si o viata care 

sa iti dea prilejul sa le faci din toata inima.
• Bucura-te de mici pauze si scurte retrageri!
• Apreciaza bogatia relatiilor si asta pentru ca ele 

reprezinta adevarata bogatie.
Ce trebuie sa eviti
• Oboseala si epuizarea
• Sa astepti pe altii sa se schimbe! Fa-o tu intai!

43-49
Daca lucrurile au fost destul de aglomerate in ultima 

etapa, acum se trece la un alt nivel; foarte multe persoane 
in aceasta perioada se hotarasc sa se schimbe sau sa 
inceapa diverse terapii. Multe femei se simt extenuate, 
fie de la cariera, cresterea copiilor, grija fata de persoane 
din familie in varsta.

In ciuda acestei situatii, oamenii cresc si se dezvolta 
foarte rapid in aceasta perioada si in general, femeile 
cresc mai repede decat barbatii, ceea ce poate duce la 
tensiuni in relatie.

Fericirea, inainte de a lua in calcul anii de zile cand 
te-ai uitat dupa o relatie/ un partener, este acea situatie 
cand trebuie sa ai grija si de tine.
Ce trebuie sa faci
• Stii ce vrei. Ia-ti timp de gandire si planifica!
• Gandeste la ceea ce vrei, ce rezultate iti doresti si 

noteaza-ti-le undeva in privat!
• Gandeste simplu: ia in calcul impactul a ceea ce vrei sa 

faci si fa-o pur si simplu!
Ce trebuie sa eviti
• Sa le spui celor din jur cat esti de bun! Lasa actiunile sa 

vorbeasca pentru tine!

49-56
Aceasta este o perioada de puternice contraste, in care 

pot domina goliciunea si confuzia, urmate de incantare. 
Un pasaj unde oamenii se confrunta cu confuzia inainte 
de a-si reinventa viata.

Persoanele care au fost afectate de o copilarie 
nefericita, au sansa acum sa isi revizuiasca si sa isi 
schimbe viata. Si o greseala clasica a acestei perioade 
este aceea de invinui pe cineva apropiat de ceva anume. 
In loc sa cauti pe cineva pe care sa invinuiesti de ceea ce 
simti acum sau de situatia confuza in care te afli, cauta in 
interiorul tau si descopera ce te framanta cu adevarat, ce 
nu ai deschis niciodata! Acest lucru este esential.

Gaseste-ti timp, fa-ti timp pentru a descoperi ce 
probleme ai tinut in tine si ai carat de-a lungul vietii 
pana acum si solutioneaza-le cat mai rational cu putinta!
Ce trebuie sa faci
• Reflecteaza asupra propriei persoane
• Schimba-ti perceptiile asupra a ceea ce esti
• Constientizeaza ca poti reinventa noi modalitati de a 

face lucrurile
Ce trebuie sa eviti
• Sa invinovatesti pe altii
• Sa respingi persoanele, incluzand partenerul si 

prietenii
• Daca experimentezi depresia, trateaza-te pentru a 

deveni mai puternic

57-63
Aceasta este perioada in care anumite persoane decid 

sa devina tineri, altii sa imbatraneasca. Factorul decisiv 
aici este creativitatea. A deschide usi si ferestre ale 
vietii lasand noile idei sa patrunda in viata, la fel ca noi 
scopuri, diverse aventuri si o proprie regenerare.

Fericirea in acest stadiu al vietii este spiritul creativ.
Ce trebuie sa faci
• Sa incepi noi aventuri
• Sa intreprinzi lucruri si activitati creative si indraznete
• Sa iti mentii creierul si corpul active. Invata ceva nou, 

fa-ti prieteni si calatoreste cat mai mult!
Ce trebuie sa eviti
• Sa pici intr-o rutina si sa-ti stabilesti tipare de viata
• Amaraciunea
• Sa iti intaresti convingerile si sa faci aceleasi lucruri in 

acelasi mod
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64-70
Oamenii sunt de obicei trasi de altii mai departe - de 

cei care sunt activi si isi umplu viata cu creativitate. Daca 
ai experimentat asta in etapa trecuta, viata ta sociala este 
una larga, cu multe posibilitati.

Alte persoane raman invizibile in aceasta perioada 
a vietii, stand inchise in casa, ascunzandu-se de ochii 
lumii si sperand ca anii batranetii nu ii gasesc. In acest 
proces, ei incep sa actioneze intr-un mod mai batranesc 
decat este necesar. Altii isi aprofundeaza conexiunile si 
experimenteaza reale intimitati, iar adevaratele prietenii 
sunt o comoara in aceasta perioada.

Fericirea la aceasta varsta vine prin intermediul 
conexiunilor.
Ce trebuie sa faci
• Sa iti mentii vitalitatea si puterea musculara
• Sa mergi in cluburi adecvate, sa te implici. Voluntariatul
• Sa cultivi fructe si legume daca ai unde

Ce trebuie sa eviti
• Sa te simti prea batran pentru a te implica
• Sa ai sentimentul de persoana dispensabila
• Sa delegi pe altcineva sa ia deciziile majore

71 +
La aceasta varsta, oamenii sunt de regula mai puternici 

decat slabi. Au vazut si simtit destule absurditati in viata 
si stiu ca a lua orice si pe oricine in serios nu ajuta. Ei stiu 
ca fericirea este trecatoare si ca este important sa faca ce 
pot cu ce au, pentru a fi multumiti.

In acest stadiu al vietii, fericirea implica mostenirea.
Ce trebuie sa faci
• Intaresti prieteniile si relatiile de companie 
• Creezi ritualuri de conexiune si placeri
• Sa dezvolti constientizarea
• Sa folosesti resursele din jur
• Sa te gandesti la mostenirea personala: cum poti face 

sa arati lumii si celor din jur cum sa traiasca?
Ce trebuie sa eviti
• Singuratatea
• Sa lasi pe altii din jur sa iti fie superior si sa te 

manipuleze sau sa te trateze mai batran decat esti!

Este important sa stii ca viata este rar predictibila, iar a fi fericit si a-ti trai viata bine este o forma de arta 
de improvizatie. Ceea ce creeaza fericire intr-un stadiu al vietii este mai putin satisfacator in alt stadiu. 
De aceea este esential sa scoti maximul din viata, indiferent de modul in care traiesti si de resurse si 

foarte important: NU RENUNTA NICIODATA LA VISURILE TALE!
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Cand ai ras ultima oara cu pofta? Si nu ne 
gandim aici la un zambet de complezenta, 
de politete, ci la situatia in care te tii de 
burta de ras sau razi pana iti dau lacrimile! 
Conform specialistilor, rasul sanatos 
sub toate formele sale, ofera numeroase 
beneficii pentru sanatatea generala. 
Dar, plecand de la titlul articolului, tu 
te intrebi cum te mentine tanara, asa 
ca, PARCURGE URMATOARELE 
RANDURI!

SI NU ESTE O GLUMA!
A RADE, TE MENTINE TANARA 
SI TE POATE AJUTA SA VEZI SI SA 
REZOLVI PROBLEMELE MULT 
MAI USOR!

RAZI 
PENTRU 
A TE 
MENTINE 
TANARA!
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PRODUCE UNDE GAMMA
Rasul este asociat cu anumite tipuri de unde cerebrale, 

cunoscute sub numele de unde gamma. Acestea sunt 
de obicei observate la persoanele care practica in 
mod regulat meditatia. De asemenea, sunt asociate 
cu niveluri ale proceselor cognitive mai ridicate, 
jucand un rol important in echilibrarea memoriei in 
cazul persoanelor in varsta. Neurologii au descoperit 
ca terapia prin umor poate juca un rol important in 
sustinerea sanatatii creierului.

PREVINE SINGURATATEA
Cei mai multi dintre noi se vor simti singuri la un 

moment dat in viata, pentru multi dintre noi, mai 
tarziu, singuratatea putandu-ne defini viata si avea un 
impact semnificativ asupra bunastarii noastre. In orice 
caz, efectele sociale ale rasului nu trebuie subestimate: 
cand tu razi, lumea rade cu tine! Cand faci astfel de 
lucruri, ceri din jur iti raspund pozitiv. Si avand legaturi 
puternice cu cei din jur, ai puterea sa eviti singuratatea 
si daca exista, nu ti se va parea apasatoare.

STIMULEAZA SISTEMUL IMUNITAR
Cand razi, plangi sau te incrunti, muschii fetei sunt 

conectati la centrele emotionale ale creierului. Cand razi, 
centrele fericite ale creierului se activeaza declansand 
eliberarea endorfinelor care reduc severitatea durerii. 
Cercetarile arata ca rasul creste capacitatea sistemului 
nostru imunitar de a combate infectiile, imbunatateste 
memoria in cazul adultilor in varsta si functioneaza 
foarte eficient ca exercitii fizice in tratamentul depresiei. 
Productia de dopamina promoveaza actiunea celulelor 
NK (celule naturale protective), care reprezinta 
principala aparare a organismului impotriva bolilor. 
Gandurile pozitive elibereaza neuropeptidele, care pot 
imbunatati imunitatea generala.

STIMULEAZA MUSCHII
Un bun chicotit are un efect extraordinar asupra 

muschilor, antrenand cam 15 muschi faciali pentru a 
se contracta, crescand fluxul sanguin din jurul fetei, 
stimuland circulatia chiar si in cele mai mici vene, ceea 
ce iti va oferi un aspect mai tanar si mai sanatos. Vei 
folosi in acelasi timp muschii bratelor, ai picioarelor, 
ai trunchiului, cel mai vizibil efect venind de la 
muschiul zigomatic, responsabil pentru mutarea buzei 
superioare pentru a produce zambetul/ rasul. Un singur 
avertisment insa: muschii abdominali incordati pot avea 
un efect neasteptat asupra vezicii urinare!

REDUCE STRESUL
Umorul este antidotul perfect in privinta stresului, 

cand razi, te distantezi de problemele care te apasa in 
momentul respectiv. Dupa ce ai ras copios, facand un 
pas in spate, vei realiza ca vezi lucrurile mult mai clar. 
Rasul poate stimula inima si plamanii. La fel ca in cazul 
exercitiilor fizice, cand razi, plamanii se maresc, dand 
celulelor noastre mai mult oxigen, tensiunea arteriala 
scade, ceea ce reprezinta un intreg proces de relaxare 
a corpului.

SCADE TENSIUNEA ARTERIALA
In afara faptului ca te ajuta sa te simti mai bine, a 

avea o stare de veselie in majoritatea timpului este 
un lucru bun pentru vasele de sange, partile vitale ale 
organismului care ne pastreaza bine pe toti si in buna 
stare de functionare. Acest lucru afecteaza endoteliul, 
captuseala interioara a vaselor de sange, cel responsabil 
cu strangerea acestora. Acesta reduce cantitatea de 
sange din jurul corpului si creste tensiunea arteriala. 
Dar endoteliul duce si la relaxarea vaselor de sange, 
cresterea fluxului sanguin si scaderea tensiunii arteriale.

... efectele sociale ale rasului nu trebuie 
subestimate: cand tu razi, lumea rade cu tine!
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Fie ca revii acasa dupa o plimbare prin parc sau dupa o zi aglomerata de la birou, masajul 
picioarelor poate face minuni. Si ceea ce ar trebui sa stii este faptul ca incorporand cateva tehnici 
de specialitate in aceasta metoda de relaxare, iti poate afecta in bine starea! Plecand de la forme 

vechi de terapii dedicate mainilor si picioarelor, reflexoterapia este un sistem de vindecare care iti 
trateaza intreg organismul prin manipularea anumitor zone ale piciorului.

REFLEXOTERAPIA

PUTEREA ATINGERII
Familiarizeaza-te cu reflexoterapia si descopera modul 

in care puterea iti poate vindeca corpul!

sau
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MICRO SISTEM
Teoria din spate sustine ca picioarele sunt un micro-sistem al 

corpului. Prin aplicarea presiunii pe diversele parti ale corpului, 
poti avea un efect asupra unei parti din corp. Hartile de reflexologie 
impart picioarele in diverse zone - interioare cu referire la coloana 
vertebrala de exemplu si degetul mare cu legatura la creier. Si cu 
siguranta te intrebi cum afecteaza masarea unei zone a piciorului 
tocmai in alta parte a corpului. Exista multe teorii in ceea ce priveste 
reflexologia, dar nimeni nu stie mecanismul si se presupune ca e o 
combinatie din toate. Una din teorii afirma ca picioarele functioneaza 
prin centrele nervoase, avand nervi periferici si actionandu-i, se 
transmit semnale catre creier, care reduce tensiunea in alte zone 
din corp. Alta teorie sustine ca reflexologia functioneaza in acelasi 
mod cu acupunctura, ajutand la eliberarea energiei blocate sau a 
qi. Atingerea elibereaza endorfinele in creier, ceea ce te face sa te 
simti relaxat. Acest lucru la randul sau, reduce tensiunea in intreg 
organismul.

POTRIVIREA PERFECTA
Practicantii nu lucreaza doar cu picioarele tale chiar daca in multe 

situatii de acolo se incepe, ei abordeaza reflexoterapia si pe maini 
sau fata. De multe ori, actiunea se rezuma la dorinta clientului, 
acesta putand avea picioarele sensibile sau se gadila usor, sau poate 
fi si o decizie clinica. Sunt recomandate de exemplu, reflexoterapia 
mainilor in cazul problemelor digestive, iar in cazuri ca somnul, este 
indicata reflexoterapia faciala datorita eficientei.

Intrebarea care se afla in mintea tuturor: functioneaza cu adevarat? 
Reflexologii, ca si in cazul altor terapii, nu au voie sa ofere diagnostic 
si nici sa pretinda ca vindeca, dar studiile pe o scara mai mica sunt 
promitatoare. Prin masuratori EEG, cercetatorii au descoperit 
o presiune scazuta a sangelui, o reducere a anxietatii, un rezultat 
pozitiv in privinta reducerii durerii. Mai mult, se pare ca are un efect 
benefic in perioada sarcinii, multe paciente recunoscand o usurare 
atunci cand era vorba de edem, reflux, dureri de spate; cercetarile 
sustin aceste lucruri, observandu-se o scurtare a travaliului in prima 
etapa si o reducere a nevoii de analgezice in acea perioada.

REACTIA IN LANT
Tratamentul incepe cu un istoric medical detaliat si o examinare 

a picioarelor pentru identificarea zonelor de sensibilitate, congestie 
sau chiar depozite sub piele. Durerea poate identifica o problema 
activa, in timp ce depozitele, care necesita ceva timp sa se formeze, 
indica ceva mai cronic. Daca stai ghemuita la un laptop, este posibil 
sa simti un disconfort in zona umerilor, dar lucrul sistematic in 
respectiva zona, duce la alinarea problemei. Disconfortul se va 
usura lucrand la picior, a doua zi simtindu-ti umerii mai relaxati si o 
durere mult mai mica.
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In viata de astazi pe care o traiesti, la 
ce esti priceputa? La ce esti buna? Si ia in 
calcul atat ceea ce faci la locul de munca, 
cat si activitatile casnice ... care parte 
a zilei iti place cel mai mult? Fa apoi o 
retrospectiva a vietii pana in momentul 
de fata si gandeste-te cand te-ai simti 
cea mai implinita? Un proiect de lucru, 
un act voluntar sau poate chiar un lucru 
din facultate ... identifica de ce acel lucru 
te-a absorbit atat de mult si de ce te-ai 
implicat total.

Cauta tematicile care se repeta in viata 
ta si ia in calcul ca acest lucru ar putea sa 
dureze ceva timp sa apara! Parcurgand 
acesti pasi, vei avea momente in care 
vei realiza ca atunci ai stralucit, ai avut 
momente in care ai iesit in evidenta ... 
Noteaza-ti anumite cuvinte sau fraze care 
iti atrag atentia! Care este legatura? Ce le 
aduce impreuna? Acesta este motivul tau, 
scopul tau unic in viata, contributia pe 
care ai adus-o lumii si calea care trebuie 
urmata.

Da-ti timp pentru a-ti gasi propriul scop, trezindu-te mai 
devreme dimineata! Ia-ti o dupa amiaza libera sau planifica-ti 
din timp un week-end!

Care este scopul tau
in viata?

faci, cum iti petreci timpul. Unde si cand 
sunt cele mai satisfacatoare parti ale zilei? 
Cand trece timpul foarte repede si nu iti 
dai seama? Gandeste-te despre lucrurile 
mici care sunt semnificative in ziua ta, de 
la placerea de a bea cafea de dimineata, 
la muzica ce iti place si ce inseamna ele 
pentru scopurile tale.

F a-ti o verificare unde esti cu viata 
acum, in ce masura traiesti viata 
pe care ti-o doresti sau o iubesti 

pe cea actuala! Care zone au nevoie de o 
mai mare atentie? Care ar fi cel mai usor 
lucru de schimbat acum? Cand vei incepe?

Fa-ti timp pentru un audit personal, 
timp de o saptamana, noteaza-ti exact ce 
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TRANSFORMA-TI DORMITORUL SI SPATIUL DE LINISTE SI ODIHNA, FARA A 
COMPROMITE STILUL SI CONFORTUL!

Inainte de toate, ia in calcul salteaua, 73% dintre acestea sunt trimise la deseuri si cum 
tendintele si cei ce sunt implicati in acest domeniu ne spun ca aceasta trebuie schimbata 
la 8-10 ani, se creeaza foarte multe deseuri. Partea buna este aceea ca exista foarte multe 
branduri acum care ofera alternative 100% reciclabile, care folosesc lana sau materiale 
realizate din plastic reciclabil.

Iar daca vrei mai mult decat atat, exista si varianta asternuturilor din bambus, care 
imbunatateste si calitatea somnului deoarece te impiedica sa te supraincalzesti. Asa ca, 
somn usor si vise placute!

ODIHNA VERDE
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SANATATE

Medicii dermatologii solutioneaza aproape orice 
problema de piele a copiilor, de la eczeme pana 
la iritatiile provocate de scutec si pana la mici 
cosulete. Iar ca parinte, daca esti atent, poti evita 
o serie de viitoare probleme si cateva dintre cele 
mai importante sugestii, le gasesti in continuare!

Pielea copilului tau este moale, neteda, fina si iti vine sa o pupi 
tot timpul, doar ca, ceea ce face pielea atat de delicioasa o face 
si sensibila. Pielea copilului este mai subtire decat cea a adultilor, 
implicit mai fragila, astfel ca bacteriile, alergenii, iritantii, pot 
patrunde mai usor dincolo de bariera de protectie, provocand eruptii 
cutanate, infectii. Mai mult, pierde din umezeala mai repede, ceea 
ce inseamna vulnerabilitate ridicata in contact cu razele solare. Cu 
toate aceste amenintari, nu este usor sa pastrezi pielea copilului 
foarte sanatoasa, curata, hidratata, fara probleme.

protejare 
piele copii
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� Evita produsele cu parfumuri, 
coloranti, conservanti!

Pielea copiilor nu poate face fata prea 
mult produselor chimice si fiind mai 
subtire, absoarbe mai repede produsele 
de ingrijire comparativ cu pielea 
adultilor. Dermatologii recomanda 
abordarea ”mai putin, mai mult”, 
produsele alese trebuind sa contina cat 
mai putine ingrediente pentru o piele 
a copilului sanatoasa. Desi trebuie sa 
cauti produse fara parfum, conservanti, 
coloranti, stii deja ca daca scrie ca nu 
contine parfum, nu inseamna ca nici 
nu are si ca sunt 100% sigure. Anumite 
produse despre care se spune ca nu are 
parfumuri, contin ceea ce se cunoaste 
ca mascarea parfumului, adica exista 
alte substante care ascund mirosul 
chimic, ceea ce poate irita pielea 
micutilor.

Mergi pe produse pe care scrie 
“fragrance free” si chiar cuvantul 
“natural” pe ambalaje, nu iti ofera nicio 
garantie! Cauta produse care au pe 
ambalaje ulei de cocos 100% pur, unt de 
shea pur sau chiar produse de vaselina 
de moda veche.

�  Mentinerea ranilor umede grabeste 
vindecarea

Daca pielea copilului sufera de o 
rana, o zgarietura sau alte leziuni 
minore, spala locul respectiv cu apa si 
sapun pentru eliminarea resturilor si 
prevenirea infectiei, dupa care, aplica un 
unguent ca vaselina, pentru a te asigura 
ca rana nu se usuca. Daca nu aplici 
unguent, se formeaza acea crusta, 
care intarzie vindecarea. Sari peste 
unguentul antibiotic, unii copii fiind (sau 
existand pericolul sa devina) alergici 
la anumite antibiotice, ceea ce poate 
provoca eruptii cutanate. Pastreaza 
unguentul antibiotic si foloseste-l doar 
daca rana este infectata - roseata, puroi, 
umflaturi. Atunci cand se vindeca, pielea 
copilului are o nuanta mai inchisa sau 
mai deschisa comparativ cu restul 
pielii, asa ca din moment ce rana este 

vindecata, protejeaza locul respectiv de actiunea solara pentru a 
ajuta la prevenirea schimbarii pigmentului pe termen lung.

�  Iritatiile de la scutec
Cand e vorba de asa ceva, primul lucru pe care trebuie sa il faci 

este sa schimbi scutecul bebelusului cat mai repede dupa ce acesta 
s-a murdarit. Cand este posibil, curata zona fara sapun sau frecare 
excesiva; foloseste putina apa calda, apoi sterge-o cu o carpa 
uscata!

Aplica apoi o pasta de scutec sau un unguent pentru a crea o 
bariera, astfel incat nevoile bebelusului sa atinga crema si nu pielea. 
Pune crema intr-un strat gros, la fel cum ai intinde pe paine unt si 
evita inrosirea pielii printr-o uscare completa, permitand pielii sa se 
usuce intre schimbarile de scutec. Oricand este posibil, lasa copilul 
gol pentru a permite patrunderea aerului.

In anumite situatii, orice ai face, eruptiile si iritatiile tot pot aparea; 
daca in 2-3 zile acestea nu dispar sau copilul face febra, contacteaza 
medicul!

�  Apa simpla, eficienta ca si sapunul
Bebelusii si copii mici nu au hormoni, transpiratie sau uleiuri in 

piele care sa provoace mirosuri neplacute, asa ca nu ai niciun motiv 
sa folosesti sapun pe tot corpul. O frecare completa cu sapun este 
indicata doar daca bebelusul este vizibil murdar, daca s-a mers la 
inot sau ai aplicat un insectifug sau protectie solara. In caz contrar, 
foloseste doar sapunuri in zonele care prezinta riscul de miros, axila, 
zona anghinala, picioare si apa normala in rest.

O baie zilnica este indeajuns si indicata - nu va usca pielea, dara 
fara exces de sampon si alte sapunuri. Pentru chipul copilului este 
indeajuns sa folosesti apa calduta fara sapunuri, iar daca este 
necesara o curatare delicata, un servetel dedicat este suficient 
pentru indepartarea resturilor alimentare grase sau uleioase.

�  In cazul eczemei, o baita rapida, poate sigila in umiditate
Eczema sau dermatita atopica este cel mai comun motiv pentru 

care parintii ajung la dermatolog! Aceasta provoaca pete uscate, 
mancarimea pielii, iar recomandarile medicilor de ani de zile este 
scaldarea copiilor mai rara pentru a evita deshidratarea pielii. Doar 
ca acum, sunt recomandabile baile zilnice scurte, deoarece acestea 
pastreaza umezeala.

5 pana la 10 minute de baie zilnica pentru copil sunt suficiente, iar 
dupa ce pielea s-a uscat, aplica medicamente topice pentru eczeme, 
apoi creme hidratante pentru pastrarea umezelii. Se formeaza 
astfel o bariera in plus care mentine umezeala in piele, protejand-o 
de substantele iritante cu care ar putea intra in contact. Sunt 
recomandabile creme mai groase sau unguente decat lotiuni si se 
recomanda folosirea de doua ori pe zi (cel putin) in cazul eczemelor 
uscate. Daca baile si hidratarea zilnica nu dau rezultate, consulta 
pediatrul sau dermatologul!
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SANATATE

�  Cam o lingura de hidratant pentru 
fiecare zona

Chiar daca copilul nu are nicio eczema 
este indicata hidratarea regulata, care 
ajuta la imbunatatirea si mentinerea 
sanatatii pielii. De regula, parintii care 
fac deja acest lucru, folosesc cantitati 
mici. Specialistii recomanda folosirea 
unor cantitati indestulate pentru ca 
pielea sa arata stralucitoare dupa ce 
ai terminat de masat tot corpul; in 
aproximativ 5-10 minute, chiar daca ai 
impresia ca ai exagerat, toata hidratarea 
va fi absorbita. Dupa baia zilnica, 
folosirea unui hidratant chiar si daca nu 
exista eczeme sau alte probleme, ajuta 
la pastrarea umezelii corespunzatoare 
in pielea copilului.

�  Arsura solara creste riscul cancerului 
de piele mai tarziu

Daunele provocate de soare pana in 
18-20 de ani, pregatesc scena riscului 
de cancer de piele pentru mai tarziu, 
in viata de adult. Arsurile solare sunt 
periculoase mai tarziu si cel mai bun 
mod de protectie a copilului este 
limitarea expunerii acestuia la soare, 
mai ales in timpul intensitatii maxime a 
acestuia, intre orele 10 - 17.

Cand sunt afara, imbraca-i cu hainute 
care sa aiba UPF (ultraviolet protection 
factor) sau cu maneci usoare si lungi, 
tesaturi stranse, palarii cu boruri largi 
si ochelari de soare cu protectie UV. 
Pentru bebelusii sub 6 luni, cea mai 
buna protectie este evitarea soarelui, 

dar daca acest lucru nu este posibil, mergi pe o crema cu protectie 
solara de minim 30 pe zonele expuse soarelui (fata, maini). Cei de 
peste 6 luni, ar trebui sa aiba protectie solara tot timpul cand sunt 
afara - chiar si in zilele innorate, iar acest lucru este valabil indiferent 
de tonul pielii. Persoanele cu pielea neagra sau mulatre considera 
de multe ori ca nu au nevoie de asa ceva, dar acest lucru nu este 
adevarat. Ratele cancerului de piele este mai scazut in cazul acestor 
persoane, dar toti suntem supusi pericolelor razelor solare.

Cele mai bune protectii solare sunt pe baza de minerale cu oxid de 
zinc sau dioxid de titan, fiind cele mai sigure pentru copii. Spectrul 
trebuie sa fie unul lung, adica sa protejeze deopotriva impotriva 
razelor UVA si UVB, cu o cifra de cel putin 30. Aplicarea trebuie 
facuta cu 15-30 de minute inainte de a iesi afara si la fiecare doua 
ore in cazul in care copilul a transpirat sau a fost la inot. Asigura-te ca 
ajungi cu protectia solara si in zonele mai putin vizate de obicei, zona 
parului, scalpul, urechile, varfurile picioarelor, spatele genunchilor, 
locurile unde se ridica imbracamintea copiilor, numarandu-se printre 
acestea.

�  Majoritatea eruptiilor nu sunt periculoase
Cu toate ca zonele rosii sau putin denivelate ale pielii iti pot da 

motive reale de ingrijorare, exista multe situatii cauzate de iritatii sau 
de reactii la un virus. Din fericire, majoritatea nu sunt urgente si vor 
disparea singure sau in urma folosirii unei creme hidratante sau cu 
hidrocortizon. Pentru urticarie, antihistaminicul este util, dar cel mai 
bine este sa consulti medicul, mai ales daca eruptia vine cu febra, 
se afla in zona ochilor, a gurii, a organelor genitale, au aparut dupa 
ce copilul a luat un anume medicament sau persista mai multe zile.

�  Copiii cu alunite trebuie sa ajunga anual la medic
Chiar daca copilul are una sau mai multe alunite, ar trebui sa mergi 

la un dermatolog sau pediatru cel putin o data pe an pentru aceasta 
problema, pentru o evaluare. Intre vizite, trebuie atentie la alunite: 
daca si-au schimbat culoarea, daca si-au modificat forma, daca au 
aparut mai multe, trebuie mers cat mai repede la dermatolog. Acest 
lucru este valabil si in cazul semnelor din nastere si cum exista 
diverse tipuri, orice schimbare a acestora, necesita o vizita la medic.
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Daca copilul tau are rau de masina, indiferent 
de forma sub care se manifesta, trebuie sa iei 
cateva masuri, pentru a evita situatiile delicate. 

Cel mai indicat este sa asezi copilul pe bancheta din 
spate pe mijloc, pentru a putea privi orizontul in fata.

Daca copilul se uita la ecrane sau carti, probabil se 
vor simti si mai rau. Trebuie sa ii ajuti sa se duca cu 
mintea in alte parti prin ascultarea a ceva ce le place, 
prin cantat sau ceva care sa le induca somnul. In 
acelasi timp, trebuiesc si opririle planificate pentru 
odihna, repaos si alte activitati relaxante.

Un alt lucru bun pe care il poti face acasa inainte 
de a pleca este acela de a-i oferi copilului o gustare 
usoara, foamea pe drum putand agrava starea de 
rau si disconfortul. Pe drum ii poti da biscuiti simpli, 
apa, gustari diverse cu ghimbir, menta, lemn dulce, 
musetel. O bratara (Sea-Band) pentru presopunctura 
poate functiona foarte bine.

La fel de bine poti vorbi cu medicul de familia 
pentru a recomanda un antihistaminic pentru copii, 
care sa-l ajute la reducerea simptomelor.

Copilul in masina
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SANATATE

Nu uita de
alte vaccinuri!

Datorita faptului ca in ultimul an oamenii 
au ezitat sa mearga la medic, ratele de 

imunizare in randul copiilor au scazut, punand 
copiii si familiile intr-un real pericol.

Vaccinurile sunt facute pentru a ajuta ca 
omul/ pacientul sa ramana sanatos, iar dupa 
ce acesta a avut parte de “intepatura”, sansele 
de a prinde o boala sau complicatii fatale 
scad. Iar daca sunt neglijate aceste vaccinuri 
importante, se poate ajunge la situatii si mai 
dificile, oamenii imbolnavindu-se odata cu 
revenirea la mult dorita “viata normala”.

Institutiile abilitate recomanda vizitele la 
medic si vaccinurile esentiale pentru copiii 
pana in 18 ani ca o necesitate, pentru a evita 
complicatiile ulterioare.

Intr-o perioada de haos mediatic si conspiratii, frica si 
panica induse de tot acest spectacol care nu aduce nimic 
bun in viata noastra, uitam de lucruri esentiale pentru 
sanatatea copiilor nostri, a viitorului nostru.
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decesul, iar rubeola poate duce la avort 
spontan daca este contractat in timpul sarcinii. 
Varstele: 12-15 luni; 4-6 ani.

Varicela
Poate afecta copilul mai mult decat niste 

simple pete care ii mananca. Complicatiile 
pot include tulburari de sangerare, pneumonie, 
tumori ale creierului. Varstele: 12-15 luni; 4-6 
ani. 

Hepatita A
Cu toate ca multi copii nu au manifestarile 

hepatitei A, ei pot transmite boala ficatului, 
adultilor nevaccinati. Varstele: 12-23 luni si 6 
luni dupa prima doza.

HPV
Acest vaccin protejeaza impotriva a 150 

virusi cunoscuti ca papilomavirusi umani. 
Infectiile pot provoca 6 tipuri de cancer la copii 
si adulti. Varstele 11-12 ani, apoi 6-12 luni dupa 
prima doza. Poate fi dat si la 9 ani.

MenACWY
Vaccinurile meningococ vizeaza bacteria 

cu acelasi nume si are in vedere 4 tipuri de 
bacterie. Se poate ajunge la meningita, ceea 
ce duce la infectii ale mucoasei creierului, 
maduvei spinarii, fluxului sanguin si ulterior 
la deteriorarea, surditatea sau chiar pierderea 
membrelor. Varstele: 11-12 ani, 16 ani.

Influenza
Pentru protectia impotriva cazurilor grave, 

vaccinul anual; antigripal este recomandabil 
copiilor incepand cu 6 ani si peste aceasta 
varsta. Vorbeste cu medicul pediatru despre 
imunizarea copilului!

Hepatita B
Acest vaccin vizeaza virusul hepatitei B, 

care poate provoca boala cronica ficatului, 
insuficienta hepatica si cancer la ficat. In 12 
ore de la nastere, 1-2 luni, 6-18 luni.
DTap

Acesta este un vaccin 3 in 1 care protejeaza 
difteriei, tetanusului si pertussis (tuse 
convulsiva). Copiii primesc 5 doze de vaccin. 
Varstele 2, 4 si 6 luni; 15-18 luni; 4-6 ani.
Rotavirus

Acesta este un vaccin care se administreaza 
pe cale orala, picaturile se lupta cu rotavirusul 
care poate provoca diaree si varsaturi severe. 
Varstele 2, 4 si 6 luni, in functie de producator.
HIB

Acest vaccin protejeaza impotriva 
Haemophilus influenzae de tip b, o infectie 
bacteriana care poate provoca meningita, 
pneumonie si leziuni ale creierului. Varstele 2, 
4 si 6 luni (anumiti producatori); 12-15 luni.
PCV13

Acest vaccin combate infectiile, inclusiv 
sepsis, pneumonie, infectii ale urechii ce poate 
fi cauzata de bacteria pneumococ. Varstele: 2, 
4 si 6 luni; 12-15 luni.
Poliomielita

Acest vaccin vizeaza poliovirusul, care poate 
infecta maduva spinarii si cauza paralizie. 
Varstele 2 si 4 luni; 6-18 luni; 4-6 ani.
MMR

Acest vaccin 3 in 1 protejeaza impotriva 
rujeolei, a oreionului si a rubeolei. Cazurile 
serioase de rujeola si oreion pot provoca 
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frica
de slabit

Pierderea in greutate atrage pe langa 
entuziasmul oferit de imaginea finala si 
anumite frici, care te pot coplesi chiar inainte 
de a incepe procesul de slabit.
Cum te poti obisnui cu fricile care vin odata cu 
pierderea in greutate, poti afla in continuare si 
vei ajunge singura la concluzia ca nu sunt nici 
pe departe atat de infricosatoare ...
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Perioada pandemiei a pus multa presiune si a indus frica 
in fiecare dintre noi, toate actiunile si activitatile noastre 
fiind descurajate chiar inainte de a le incepe. Iar daca 

slabitul si tot procesul care vine cu acesta te sperie, trebuie 
sa stii ca nu este atat de rau cum pare la o prima vedere; si pe 
masura ce vei vedea primele rezultate, increderea in tine si in 
capacitatea de a-ti atinge obiectivele vor creste.

Mai mult decat atat, prietenii si familia care iti sunt aproape 
si cunosc eforturile tale in acest demers indraznet al tau, vor fi 
alaturi de tine si vei avea sustinerea neconditionata din partea 
lor. Cu toata aceasta sustinere venita de pe mai multe fronturi, 
rezultatele nu vor intarzia sa apara, iar tu, te vei bucura si vei 
iubi noua ta versiune!

A invata cum  sa recunosti fricile personale, dandu-le chiar 
nume te vor ajuta sa
• Faci ca gandurile infricosatoare sa fie mai putin coplesitoare
• Incepi sa iti “cureti” drumul, astfel incat sa te concentrezi pe 

construirea unor obiceiuri sanatoase ce vor dura o viata
• Sa stai pe noul drum ales, avand sustinerea si dragostea 

celor apropiati
• Sa transformi “Nu pot face asta!” in “Pot face asta!”.

Indoiala de sine
“Nu are rost, pentru ca oricum nu pot slabi” este una din cele 

mai intalnite propozitii din minte a multor persoane care is 
doresc asta si se lasa descurajate la un simplu astfel de gand. 
Multe dintre acestea au incercat diete fade pentru foarte mult 
timp, iar in situatia cand au slabit putin, au pus kilogramele 
la loc. De aici si frica de diete si alte modalitati de a slabi, 
doar ca, trebuie ca oamenii sa inteleaga ca nu ei esueaza, ci 
dietele.

Cercetarile arata ca o mare parte a insuccesului dietelor 
este aceea ca lasa oamenii infometati si cu moralul scazut. 
O dieta sanatoasa nu are nevoie sa te priveze de ceea ce 
mananci sau sa te forteze cumva sa iti numeri fiecare calorie. 
Iar indoiala de sine poate aparea chiar si atunci cand urmezi 
o dieta si rezultatele sunt satisfacatoare; orice schimbare a 
modului de viata ne da fiecaruia un sentiment de disconfort, 
cel putin pentru o perioada, oricat de adaptabili am fi.

De multe ori, sprijinul celor din jur este esential, existand 
cazuri, cand, persoane care au ajuns la un nivel de slabit s-au 
simtit descurajate, iar cei apropiati i-au amintit de progresul 
facut, de rezultatele bune avute pana la momentul respectiv, 
ceea ce a contat enorm pentru continuitate.

Fiecare succes de slabire pe care il ai, te ajuta sa pui dietele 
false si neplacute acolo unde ar trebuie sa fie: in trecut! 
Indiferent ca slabesti mai mult sau mai putin, orice succes 
trebuie sarbatorit, pentru a-l simti cat mai real. Totul pentru 
a-ti atinge scopul final!

Frica de necunoscut
“Simt nervozitate cand merg intr-un grup” este o manifestare 

normala si fireasca orice ai face prima data. Indicat este sa 
vorbesti initial cu un specialist despre fricile tale, acesta 
explicandu-ti ce se intampla in astfel de grupuri unde nimeni 
nu te judeca si unde toti sunt egali. In astfel de grupuri de 
sustinere exista persoane diverse, iar caldura si amabilitatea 
tuturor este mai mult decat benefica, un loc unde se infiripeaza 
multe prietenii.

Bineinteles ca atunci cand ajungi prima oara intr-un grup 
te poti simti jenat, dar chiar si dupa prima sedinta, vei vedea 
ca frica era total nejustificata. Si chiar daca pandemia a facut 
mai dificila aceasta situatie, lucrurile pot intra in normalitatea 
cunoscuta si confortabila, iar daca ai reinceput un nou proces 
de slabire, cei din grup cu siguranta te vor admira si incuraja.

Daca inca mai ai indoieli si frici in aceasta privinta, ia-ti un 
moment in care sa respiri profund si sa iti imaginezi ca ajungi 
la grup stand drept, cu umerii inapoi, mergand cu capul sus. 
Esti tu in noua versiune, mult mai slaba si mai aproape de 
scopul pe care ti l-ai propus! Imaginandu-ti in avans acest 
lucru, iti va oferi mai multa incredere in ceea ce faci si in 
deciziile bune.

Necunoscuta din oglinda
Daca ai trait cam toata viata cu surplus de greutate este 

posibil ca in interiorul tau profund sa iti fi creat o anumita 
rezistenta. Ideea de a fi mai slaba, poate naste diverse temeri 
si indoieli fata de tine, un viitor infricosator in care poti arata 
altfel, poti actiona diferit. “Oare cei din jur vor crede ca nu mai 
sunt asa amuzanta?”, “Oamenii vor astepta mai mult de la 
mine?”, sunt doar cateva intrebari ce iti pot trece prin minte.

Solutia pentru a privi mai degajata aceasta situatie 
este autocompatimirea. Faptul ca vei fi altfel din punct de 
vedere fizic, nu va opri pe nimeni sa te iubeasca si sa te 
aprecieze pentru adevaratele tale calitati! Tu vei ramane la 
fel, cu aceleasi calitati minunate care te caracterizeaza si ce 
conteaza cel mai mult, vei fi mai fericita cu tine insati! Sansele 
sunt mult mai crescute sa fie invers: vei putea deveni chiar 
sufletul petrecerii, mai ales acum, cand nu vei fi apasata de 
frustrari, ganduri negative si o stima de sine scazuta.

Fa-ti o lista cu argumentele pro si contra in care descrii 
motivele pentru care te-ai angajat in aceasta schimbare, in 
adoptarea unui stil de viata mai sanatos. Te simti mai bine in 
haine, poti merge degajata la plaja, iti poti gestiona diabetul, 
iar lista poate continua ... adauga apoi argumentele negative 
si sincere: ti-e frica sa renunti la alimentele preferate? 
Iti afecteaza prieteniile cu cei cu care iesi cateodata sa 
te ametesti cu ceva alcool? Acum, taie afirmatiile despre 
care stii ca nu sunt chiar adevarate si vezi ce ti-a ramas, apoi 
intreaba-te: chiar ma impiedica aceste lucruri sa imi ating 
scopul?
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O persoana jenanta
Chiar daca nu suntem constienti de acest lucru, rusinea 

si jena de multe ori deturneaza si cele mai bune planuri ale 
noastre. Toti ne dorim sa fim acceptati, iar daca ai vreo teama 
ca prietenii, familia, cei din jur nu vor intelege schimbarile 
pe care le faci, a-ti face auzite cu mandrie visele legate de 
slabirea ta poate fi cea mai buna metoda. Spune-le despre 
acest lucru, cat de importanta este aceasta decizie si adauga 
faptul ca speri ca ai sa te sustina. Ei, la randul lor, poate te 
inteleg mai bine decat crezi tu si poate si ei isi doresc sa 
piarda din greutate, astfel ca va puteti sprijini reciproc. Si 
pe masura ce revenirea la normalitate prinde contur, cei din 
grupul din care faci parte si cu care impartasesti aceleasi 
ambitii, pot veni cu idei bune chiar si in privinta alimentatiei.

Iar daca jena are inca un cuvant greu de spus, trebuie 
sa constientizezi ca nu trebuie sa alergi kilometri in jurul 
stadionului ... nimeni nu baga in seama pe cineva care merge 
plin de viata pe strada! Mai mult, ai o sumedenie de activitati 
de facut in casa, activitati care necesita energie si efort fizic.

A-ti invinge fricile nu este un lucru usor, din mult puncte de 
vedere. Dar avand un scop bine conturat, un plan bine pus la 
punct, oameni in jurul tau care te iubesc si care sunt gata sa 
te sustina, aceasta misiune poate fi mai usoara. Pe de alta 
parte, nu faci nimic rau, nimic de care sa iti fie rusine, doar 
cauti sa te simti mai bine in pielea ta.

Si din momentul in care ti-ai invins fricile care erau cei mai 
mari dusmani si ai ajuns sa iti atingi scopul, vei simti ca nimic 
nu te poate opri in absolut orice vei intreprinde!
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Punctele tale forte
daca vrei sa slabesti

DE CELE MAI MULTE ORI, NEINCREDEREA IN SINE SI IN CALITATILE PERSONALE, REPREZINTA 
PRINCIPALII NOSTRI DUSMANI IN TOT CEEA CE FACEM SI NE DORIM SA REALIZAM.
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Te-ai hotarat sa pierzi cateva kilograme si ai in jurul 
tau diverse persoane de la care poti obtine un ajutor 
emotional, fie ca sunt din familie, colegi sau prieteni 

apropiati. Si cu toate ca fiecare mana de ajutor, fiecare 
persoana care iti este aproape conteaza, cel mai important 
ajutor vine din partea ta.

Si indiferent de personalitatea ta, ai resursele tale interioare 
(poate nedescoperite nici de tine!) care te ajuta atat sa ramai pe 
drumul cel bun si corect, cat si sa respinga si sa elimine factorii 
negativi. Ce te ajuta pe tine cel mai mult, care sunt resursele 
interioare si cum le poti fructifica si mai bine, afla in continuare, 
parcurgand urmatorul test si rezultatul final specific!

1 Cand ai de luat o decizie importanta, tinzi sa ...
Sa te intrebi cum ii afecteaza pe cei din jur
Mergi pe instinctele tale
Ti-l scoti din minte pana in ultima clipa
Simti o mare presiune in a face lucrul corect

2 In adancul tau, simti ca succes vine pentru cei care
Si-l doresc cel mai mult
Au cel mai bun noroc
Muncesc din greu
Il merita cel mai mult

3 Daca un prieten te supara, cel mai probabil
O transformi intr-o gluma pentru a te inveseli
Iti spui ca nu a facut-o/ nu a vrut
Iti asumi toata vina tie
Ii asumi lui tu toata vina

4 Raspunsul obisnuit catre cineva care te complimenteaza 
este
Ii multumesti si ii spui cat de mult ai slabit
Ii spui cat de bine arata
Ii multumesti si ii spui cate kilograme mai ai de pierdut
Te simti putin jenat si razi

5 Oamenii ar fi surprinsi cat timp petreci ...
Ingrijorat de modul in care arati
Muncind din greu
Simtindu-te putin coplesit
Comparandu-te cu altii

6 Cand mintea ta rataceste, de obicei ...
Te gandesti cate kilograme mai ai de pierdut pana sa-ti 

atingi scopul
Gasesti ceva care sa te faca sa chicotesti
Alergi sa faci si sa termini ce ai de facut in ziua respectiva
Iti faci griji pentru cineva de care iti pasa

7 Cand faci o greseala, cel mai probabil te simti
Putin jenat, astfel ca o transformi intr-o gluma
Frustrat ca te-ai dat la o parte 
OK, atat timp cat poti invata din ea
Putin surprins, mai ales ca nu prea faci asa ceva

8 La scoala erai cunoscut ca
Prietenul tuturor
Competitiv
Clovnul clasei
Un copil muncitor

9 In adancul tau, este cel mai important pentru tine sa te simti
De succes
Util
In control
Acceptat

10 Termina urmatoarea propozitie: Nu poti gresi prea mult 
daca ...
... dai de fiecare data maximul
... tratezi pe cei din jur cu bunatate
... iti pastrezi simtul umorului
... ramai concentrat pe ceea ce conteaza

Adauga acum totalul pentru fiecare simbol ales, dupa care continua sa citesti sectiunea care a 
strans maximul de simboluri, iar daca ai un scor strans intre doua, citeste ambele sectiuni!? ? ? ?
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Majoritatea  - CONSTIINCIOS
Crezi ca daca un lucru merita sa fie facut, atunci trebuie facut 

bine, astfel ca nu lasi nimic la voia intamplarii. Esti o persoana 
de nadejde, abordezi totul cu grija si atentie, esti o persoana 
minunata la organizare si planificare, abilitati esentiale care 
te vor tine in joc tot timpul. Pe de alta parte, exista o granita 
destul de fina intre constiincios si perfect, astfel ca atentie 
sa nu incepi sa te judeci dupa anumite standarde pe care nu 
le-ai aplicat nimanui. In schimb, bucura-te de ceea ce faci, pe 
masura ce mergi de cele mai multe ori in directia potrivita; cu 
siguranta vei ajunge unde iti doresti!
✔Deblocheaza noua ta personalitate!

Scrie alternative de compasiune in cazul celor mai utilizate 
autocritici.”Greselile nu mai fac mai putin valoroasa, este 
doar un proces de invatare”, “Nu ii judec pe altii dupa ceea 
ce realizeaza, astfel ca refuz sa ma judec pe mine bazandu-
ma pe cea ce realizez”, pot fi niste propozitii foarte bune de 
inceput.

A face mai mult decat poti si a te simti supraincarcat, te poate 
sabota la un moment dat. Gandeste-te ce sarcini secundare ai 
si de care te poti debarasa in diverse moduri, si fii o persoana 
libera pentru lucrurile care conteaza cu adevarat pentru tine.

Inlocuieste “ar trebui” cu “as vrea”, o transformare care face 
trecerea de la presiune la placere!

Majoritatea  - CONCENTRARE
Cand esti in zona, nimic nu te opreste! Cel mai mult te 

simti motivata cand ai un eveniment pentru care trebuie sa 
arati bine: nunta, petrecere, reuniune, eveniment de caritate. 
Concentrarea este maxima, iar concurenta este un factor 
motivant important in pierderea greutatii. Si aici este o zona 
destul de “fragila”  avand in vedere ca a te compara cu altii, 
poate fi nociv pentru tine, mai ales cand exista alta persoana 
care pare sa se descurce mai bine. Mai mult, te poti afla in 
situatia in care concentrarea sa fie atat de profunda, incat sa 
ignori sugestii, sfaturi, venite din partea unor persoane bine 
intentionate; putina flexibilitate nu ti-ar strica, astfel incat sa ai 
combinatia intr-adevar castigatoare.
✔Deblocheaza noua ta personalitate!

Ai grija cu dieta, pentru ca, in cazul in care iti este foame si 
sari peste mese, nu te simti confortabila in aceasta ipostaza, ai 
sanse destul de crescute sa nu iti atingi obiectivul.

Gandeste la scara mai mare! Acest lucru te va ajuta sa nu te 
descurajezi! Vizualizeaza cum te vei simti si cum vei arata peste 
un an, daca ai un stil de viata sanatos si adecvat dorintelor si 
necesitatilor proprii!

Nu trebuie sa elimini tot in ceea ce priveste alimentatia! 
Avand in casa cate ceva din ceea ce iti place si mancand atunci 
cand iti este pofta (cu simt de raspundere) te impiedica sa te 
simti frustrat sau privat de anumite mici placeri.

Majoritatea  - COMPASIUNE
Esti in mod natural o persoana grijulie ce ofera sustinere, 

mereu cu un cuvant bun de spus. Oamenilor le este usor sa 
se deschida fata de tine, pentru ca vezi in ei ce este mai bun, 
iar tu nu ii judeci. Doar ca, oferind mereu, exista posibilitatea 
sa te simti coplesita si lipsita de energie, iar putinul de energie 
de care aveai nevoie, sa nu existe. De aceea, trebuie sa iti 
gestionezi foarte bine vita si activitatile, pentru a avea timp 
si energie pentru tine si scopurile tale; in caz contrar, cand 
rezultatele intarzie sa apara, iti poti pierde motivatia, destul de 
sensibila mai ales in situatia scaderii in greutate.
✔Deblocheaza noua ta personalitate!

Daca ai o lista de sarcini, pune-te tu prima! Nu este nimic 
gresit sau egoist in a avea grija de tine inainte; o alimentatie 
corecta si exercitiile efectuate la timp cu energia necesara, te 
aduc mai aproape de scopul tau.

Pentru ca tot raspandesti bunatatea in jur, include-te si pe 
tine ca beneficiar! Intreaba-te “Ce imi pot eu oferi acum?”.

Cand esti mereu o persoana de sprijin pentru cei din jur, ai o 
imagine de neclatinat, intocmai ca o stanca, ceea ce te poate 
impiedica cateodata sa recunosti ca ai nevoie de ajutor. Toti 
avem nevoie de acesta cateodata, iar daca te vei uita in jurul 
tau, vei vedem multi oameni dispusi sa te ajute.

Majoritatea  - UMORUL
Esti o persoana glumeata, iar a vedea partea amuzanta a 

lucrurilor, te ajuta sa iesi din starea nu prea buna atunci cand 
esti intr-o situatie mai grea. E posibil ca modul tau de a fi sa 
functioneze ca o bariera de protectie impotriva sentimentelor 
de a fi judecata dupa marime. Este de departe o persoana 
mai sensibila decat realizeaza cei din jur si cu toate acestea, 
pierderea in greutate este un lucru serios si important. Asa 
cum pierderea in greutate este un proces de schimbare, la fel 
este si imaginea de sine.

Poti face o schimbare mentala care sa te ajute si bineinteles 
ca poti ramane la fel de optimista, la fel de sociabila, o persoana 
iubita de toata lumea si acordand prioritate obiectivelor care 
sunt esentiale si folositoare.
✔Deblocheaza noua ta personalitate!

Fiind de cele mai multe ori “trup si suflet” se simte deseori 
ca o presiune. Este mai mult decat ok si normal sa ii lasi si ep 
altii sa te vada cand te lupti, lasand masca deoparte.

Pe langa sarcina serioasa de a pierde kilograme, trebuie sa 
iesi si cu prietenii, colegii, sa ai viata sociala. Asa ca, nu e nicio 
tragedie, daca mai alternezi cateodata bauturile alcoolice cu 
dieta la care tii.

Fii mandra de misiunea ta de a slabi! Spune-le celor din jur 
cat de important este acest lucru pentru tine si vei fi surprinsa 
de cati prieteni si colegi te vor aprecia si sustine pentru a avea 
parte de un stil de viata sanatos.
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Sindromul
FEMEIA INVIZIBILA

indromul femeia invizibila apare in perioada de mijloc 
a vietii femeii, ce se simte irelevanta, un sentiment 
negativ”sustinut” de aparitia ridurilor, a zonelor 
cenusii de sub ochi si o scadere a importantei in 

zona sociala. Femeia se simte “mai putin sexi”, “mai putin 
atragatoare”, parerea ei conteaza “mai putin”, totul este intr-un 
anumit declin si afecteaza intr-un mod negativ moralul. “Mai 
putin” devine parca noua deviza.

Anii au trecut si daca o femeie a ajuns la varsta de 45 de 
ani si are o “vizibilitate” scazuta, acesta nu ar trebuie sa fie un 
lucru deranjant. A ajunge la aceasta varsta si avand realizari 
decente pe multiple planuri (profesional, familial) nu este un 
lucru usor realizabil. Si ce este interesant este faptul ca de 
mai multa vizibilitate se bucura generatiile in jurul anilor 60, 
generatia X - cea dintre Boomers si Millenials, fiind cea mai 
ignorata.

Femeile din aceasta generatie sunt coplesite de griji: 
copii, adolescenti, ingrijire copii mici, batrani, cariere foarte 
solicitante. In acelasi timp, mentalitatea nu permite sa cedeze 
nimic din ce au obtinut, mai ales ca au reusit sa isi castige 
acest drept, iar varsta nu le mai permite un nou inceput.

Cu toate acestea, sindromul femeia invizibila nu ar trebui sa 

afecteze in mod negativ nicio femeie. Ok, poate abdomenul 
nu mai este plat si pielea intinsa ca la 20 de ani, dar varsta 
pe care o ai acum ti-a dat posibilitatea sa realizezi multe si 
ce este cel mai important, sa te cunosti mai bine! Experienta 
vietii pana in momentul de fata ti-a aratat ca lumea este mult 
mai interesanta, nesigurantele si grijile care ti-au tot dat batai 
de cap de-a lungul timpului sunt insignifiante.

Pe de alta parte, din nefericire, presiunea este foarte mare 
pentru femeile cunoscute si care se incadreaza in acest 
interval al varstei, de la care exista multe asteptari, majoritatea 
nerealiste. Iar daca suferi cumva de acest sindrom, trebuie 
sa iti revizuiesti modul de gandire si asteptarile, mai ales 
in situatia in care iti vine cumva in gand sa concurezi in 
atractivitate cu o femeie de 20 de ani.

Nimeni nu vrea sa se simta neatractiv, dar iti poti pierde 
respectul de sine concurand cu altii pentru obtinerea de “like” 
-uri in privinta aspectului exterior. Pentru cele afectate de 
sindromul femeia invizibila, cel mai bun lucru este sa incerce 
sa isi depaseasca limitele, sa isi faca simtita prezenta si sa 
faca cunoscut faptul ca aceasta generatie trebuie apreciata 
si respectata pentru ceea ce este si reprezinta, aspectul fiind 
unul din lucrurile mai putin interesante.

Fiecare varsta are frumusetea ei, iar daca mentalitatea este una sanatoasa,
anumite ganduri sau idei nu ar trebui sa puna stapanire pe modul nostru de a fi, a gandi, a actiona.
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Sursa energiei
In intreaga lume exista diverse terapii de vindecare, multe din ele avandu-

si originile in istoria antica de mii de ani. Vindecatorii au inteles in timp ca 
echilibrarea emotiilor interne sunt importante pentru mentinerea sanatatii, 
aceleasi principii ghidand terapiile si practicile energetice moderne practicate 
astazi. Si cu toate ca nu exista atat de multe materiale si dovezi despre 
medicina energetica, acest lucru nu trebuie sa te descurajeze; sunt extrem de 
multe beneficii de care s-au bucurat multe persoane.

Acest tip de vindecare ajuta in privinta anxietatii, a durerilor cronice, fricilor, 
fobiilor, oboselii, traumelor, alergiilor, problemelor digestive, iar lista poate 
continua. Si ca orice forma de vindecare, nu este necesar sa intelegi absolut 
tot, este indeajuns sa intelegi si sa constientizezi ca tot ce ne inconjoara este 
energie: chiar si tu!
Restabilirea echilibrului

Rezultatul sesiunilor pe care le vei face, va depinde foarte mult de boala si de 
abordarea facuta. A incepe orice experienta avand mintea deschisa, permite 
sa culegi cu adevarat beneficiile fiecarei sesiuni. Exista multe tipuri de terapii 
energetice de vindecare, ce functioneaza diferit pentru fiecare persoana.

Acupunctura
In timpul acestei terapii, pacientul 

experimenteaza o eliberare de endorfine 
cand acele mici sunt inserate in 
punctele anatomice specifice, in corp. 
Acest lucru se face pentru a incuraja 
vindecarea naturala si este benefica 
pentru ameliorarea durerilor.
Vindecarea chakra

Se afirma ca corpul nostru are sapte 
principale chakre sau centre energetice, 
iar cand ele sunt echilibrate, mintea 
si corpul sunt in armonie. Cu toate 
acestea, fiecare dintre noi, din diverse 
motive si ca o consecinta a modului de 
viata, traim intr-o stare de dezechilibru, 
astfel ca a lucra pentru aceasta 
vindecare, aduce echilibrul in corp.

Medicina
ENERGETICA

Imbratiseaza medicina energetica, transforma-ti ranile 
in intelepciune, hraneste-ti energia si creste-ti starea de 

bine, citind urmatoarele randuri!

In viata fiecaruia dintre noi apar dezechilibre mentale sau energetice, cele din 
urma nefiind prea abordate de medicina conventionala, ceea ce poate duce la 
blocaje sau o lipsa a fluxului din organismul nostru. Si indiferent de tipurile de 

terapii folosite pentru a acoperi aceasta necesitate, ele te ajuta in restabilirea 
armoniei in organism si a campurilor energetice. Acupunctura si Reiki, 
functioneaza cu scopul restabilirii echilibrului, lucrand pentru realimentarea si 
degajarea sistemului nostru de orice forma de negativitate. Drept consecinta, 
eliminam durerile si bolile cauzate de blocaje.

Pot fi dificil de inteles aceste lucruri de catre persoanele care nu au 
experimentat asa ceva, doar ca, citind urmatoarele, vei intelege mai bine 
procesul si rezultatele si nu vei avea nicio teama in a le aborda si adopta atunci 
cand vei avea nevoie!
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Vindecarea prin cristale
Cristalele sunt folosite ca o forma de vindecare energetica datorita naturii 

lor energetice. Aceste pietre pot fi folosite in mai multe moduri - pe sau in jurul 
corpului - pentru a debloca, aduce abundenta, protectie, dragoste, beneficii.
Tehnici de liberare emotionala

Acestea functioneaza atingand cele noua puncte meridiane pe fata, in partea 
superioara a corpului, schimband emotiile negative si stagnante in corp. Si 
chiar daca este indicat sa lucrezi cu un practician, exista multe resurse online 
ce faciliteaza urmarirea si incorporarea acestora in starea de bine zilnica.
Feng Shui

Aceasta este o practica veche din China de aranjare a pieselor in spatiile in 
care locuiesti, pentru a obtine echilibru si energie prin intermediul calculelor 
stiintifice si pana la a sustine un stil de viata sanatos, alaturi de alte obiective.
Reiki

Folosindu-si doar mainile, un practician Reiki foloseste canalele energetice pozitive 
ale corpului pacientului. Reiki este cunoscuta pentru faptul ca reduce stresul, sustine 
vindecarea si aduce relaxarea, o tehnica japoneza de vindecare ce poate fi practicata 
atat online cat si personal, astfel ca poate fi practicat oriunde, oricand.

In timp ce ai posibilitatea 
sa te reechilibrezi si sa te 
insanatosesti prin intermediul 
diverselor metode prezentate in 
acest articol, te poti bucura de 
efectele benefice si acasa.

BAIA CU SARE
Baia cu sare nu doar ca 

te relaxeaza si curata, dar si 
detoxifiaza corpul si alunga orice 
forma de negativitate. Foloseste 
sare Epsom, bucura-te de 
relaxare si simte cum te eliberezi 
de energia stagnanta!

CURATA SPATIUL!
Utilizeaza salvie, palo santo 

sau oricare din ierburile sacre 
de vindecare, pentru a te ajuta la 
eliminarea negativitatii din spatiul 
tau energetic si din casa ta! Poti 
face acest lucru aprinzand astfel 
de betigase, lasa-le sa fumege 
prin toate camerele pentru a 
aduce pozitivitate in casa.

INCEARCA MEDITATIA!
Daca te simti epuizata, 

stresata, anxioasa, meditatia 
ghidata ajuta sa te reincarci 
cu energie, existand multe 
cursuri online si pe diversele 
canale media, concepute pentru 
vindecarea mintii si a trupului, 
prin intermediul sunetelor si a 
vizualizarilor.

Vindecarea 
de acasa
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SANATATE

Daca te bucuri de o piele care nu are iritatii, acnee 
si nu iti da alte batai de cap, te poti considera 
norocoasa, pentru ca nu multi sunt in situatia ta! 

Fie ca este vorba de pete uscate, mancarimi persistente 
pe maini, brate, piele rosie descuamata pe fata sau gat, 
eczema cunoscuta si ca dermatita, poate fi necrutatoare.

Si exista o multitudine de factori care pot declansa 
aparitia si dezvoltarea eczemelor, de la dieta, stres, 
modificari de temperatura, anumite tesaturi (lana in mod 
special). Multe persoane au incercat diverse tratamente, 
creme, dar fara niciun rezultat si cu toate acestea, exista 
posibilitatea ca schimbari simple pot ajuta la combaterea 
simptomelor incomode.

Cei mai buni specialisti in domeniu, recomanda 
total evitarea produselor care usuca pielea, folosirea 
ingredientelor naturale ca unt de shea, ulei de migdale, 
omega 3 si omega 6, lipide de ovaz, protejeaza pielea 
in mod natural, prin absorbtia si retinerea umiditatii. 
Pielea care este bine hidratata este capabila sa faca fata 
alergenilor si are sanse scazute sa se irite.

O mare capcana in care cad multe persoane care sufera 
de eczeme este aceea ca nu exista vrei crema minune 
care sa functioneze bine pentru toata lumea, pentru 
ca eczemele sunt diferite. Incearca sa observi cum se 
simte pielea ta dupa ce folosesti un anume produs, apoi 

ia pauza timp de 6 pana la 8 saptamani, timp suficient 
pentru ca aceasta sa se regenereze. Cauta produse 
create special pentru persoanele cu piele sensibila si care 
au fost testate dermatologic. Fiecare dintre cei cu astfel 
de probleme trebuie sa fie extrem de atent cu produsele 
folosite pe o piele cu probleme. Ia legatura cu un medic 
bun dermatolog!

Eczema are multi factori care o pot declansa, insa 
ultimele cercetari din aproximativ ultimele 12 luni au 
aratat o crestere a numarului de persoane ce sufera de 
piele sensibila, iar cand suntem stresati, corpul nostru 
produce cortizol (cunoscut ca hormonul stresului) 
in exces. Acest hormon lucreaza pe sub piele si este 
responsabil de roseata aparuta, sensibilitatea crescuta, 
uscaciune, aspect mat, piele lasate. Pentru gestionarea 
stresului petrece timp in aer liber, incurajeaza pozitivitatea, 
practica meditatia.

In cazul in care banuiesti ca alimentatia poate fi cauza 
eczemelor, indreapta-te spre cea mediteraneeana, 
bazandu-te pe legume verzi, peste gras, pui slab, grasimi 
bune, boabe. Reducerea cantitatii de cafea este o alegere 
buna, precum si consumul de apa calda cu lamaie pe 
timpul iernii. Cel mai bun remediu pentru o piele care sa 
arate bine este acela de a o mentine hidratata, consumul 
zilnic a 1,5 l apa fiind o necesitate.

AI ECZEME? IATA CUM POTI CALMA PIELEA SENSIBILA SI DESHIDRATATA!

Eczemele
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