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“
Catherine Pulsifer

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

- FIECARE ZI ESTE O SANSA DE A O LUA DE LA CAPAT.

NU TE CONCENTRA PE ESECURILE DE IERI,

INCEPE ASTAZI 

cu GANDURI si ASTEPTARI POZITIVE -





Revista FAMOST editia decembrie 2021
marcheaza sfarsitul unui an dificil pentru majoritatea dintre noi, perioada care ne-a pus 
la incercare rabdarea, taria, capacitatea de adaptare si calitatea de a ramane oameni, 
indiferent de timpurile pe care le traim. Speram ca ati trecut cu bine peste atat de multe 
incercari, speram ca sunteti sanatosi si ne dorim ca 2022 sa fie un an mai bun.

Pe coperta revistei Famost editia decembrie 2021 o avem pe antreprenoarea 
BIANCA TUDOR, o prezenta remarcabila prin prisma atitudinii si a realizarilor 
profesionale pana in momentul de fata. Cunoscuta cantareata australiana de origine 
romana - XONIA este invitata Danielei Sala in revista noastra, un dialog despre ea, ce 
inseamna o cariera de artist si ce sacrificii trebuiesc facute, alaturi de multe alte lucruri 
interesante. O prezenta la fel de exotica este si cea a scriitoarei romance RAMONA LEE 
SOO-JUN, o tanara ambitioasa, cu multe initiative si proiecte, o performera ca scriitor; 
interviul la interior.

In acest numar de decembrie, avem si doua premiere! SORINA LAZAR este o 
frumoasa si talentata jurnalista, care ne va fi alaturi de acum incolo (sa speram noi si 
pentru mult timp), oferindu-ne articole din sanatate, stil de viata; iar pentru a marca 
acest debut, am schimbat cateva cuvinte cu ea prin intermediul unui dialog foarte 
frumos, sincer si plin de ambitie. FAMOST PHOTO CONCEPT cu ROXANA Z este 
cea de-a doua premiera, o rubrica in care vom mixa idei, concepte, cuvinte, oameni si a 
carei prezenta speram sa va faca placere.

In aceasta editie ne intalnim cu rubricile traditionale si cu autorii lor indragiti: 
DANIELA SALA,  ANDREEA POPESCU, MIRELA NOVAK, OLGA SHEVTSOVA, 
ALIN TEMELIESCU, ROXANA NEGUT, IOANA ALEXANDRA ANTONE, 
MARTA IOZEFINA BENCZE, IRINA KUHLMANN, ADRIANA IVAN, ROXANA 
TOMESCU, OLTJON COBANI, carora le multumim pentru profesionalismul aratat 
in tot acest timp, pentru sprijinul acordat, lucrurile frumoase pe care ne le-au oferit 
deopotriva noua si cititorilor, si pentru toata aceasta experienta frumoasa, atat pentru 
noi cat si pentru cei cu care ne intersectam si care poarte numele FAMOST!

Alaturi de aceste rubrici, va oferim in aceasta editie articole interesante din domeniile 
abordate de noi, cu informatii utile in general dar si de sezon, totul pentru o viata mai 
frumoasa si mai bun, pentru delectare si din dorinta de a aduce lucrurile frumoase si cu 
adevarat valoroase acolo unde le este locul.

Va invitam in continuare sa rasfoiti revista, sa descoperiti lucruri interesante si oameni 
frumosi, si pana la urmatoarea intalnire, va dorim multa sanatate, cele mai bune ganduri 
si sarbatori asa cum vi le doriti!

Nota editorului
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imi plac povestile care incep asa. Imi amintesc de copilarie, imi dau o stare de liniste, de bine, de relaxare. De fapt, 
oricat de tare am fi prinsi in cursa asta contratimp, intre casa, familie, loc de munca si activitati pentru noi, cred ca 
toti tanjim dupa copilarie si povesti la un moment dat. Momentul asta pare ca isi gaseste mai mult loc in sufletul 

nostru in decembrie. Cred eu ca in luna asta, a fost odata ca niciodata devine - am fost odata ca de fiecare data in 
decembrie, copii -. Nu stiu voi, dar cand se apropie prima luna a iernii, in sufletul si mintea mea infloresc povestile, intre 
inima si ganduri alearga mereu amintiri. Imi amintesc mereu ca in decembrie ...

A fost odata ca niciodata o strada luminata ici-colo, iar zapada scartaia sub picioarele noastre. Era inca intuneric, 
te mai intalneai din cand in cand cu o alta ceata de copii, va spuneati repede secretele, cine da doar covrigi, cine are si 
mandarine sau bomboane in cos. Daca ceata avea fete si baieti, de cele mai multe ori erati primiti in casa, pentru ca asa 
avea sa scoata closca pui in primavara care urma. Mergeam pe marginea strazii, dar rar trecea cate o masina. Trotuarele 
aveau zapada de un metru, erau facute alei mici in fata fiecarei case. Pe atunci, rareori se intampla sa nu fie zapada de 
sarbatori. Si ce zapada ... Copacii isi plecau crengile albe pana la pamant, dar nu era niciodata prea frig. Daca inchid 
ochii, inca mai simt acel miros de fum, covrigi calzi si cozonaci. Aveam obrajii imbujorati de la aerul rece si de la traista 
plina de covrigi pe care o duceam prinsa pe dupa gat. Covrigi simpli, din aceia care se gasesc la sir, pentru ca iarna erau 
cei mai buni cand ii incalzea mamaia pe plita in camera ei. Il bagam in casa, pe ascuns, pe Codita, ma certa putin ca o sa 
ii miroasa presul a catel, dar parca ea nu se supara niciodata. Stateam amandoi la gura sobei, in timp ce ea lucra cumva 
cu acele patru carlige, unul mai ruginit, niste sosete de lana care ma asteapta si acum cand ma duc acasa. Acasa bunici 
nu mai am, Codita cred ca e si el langa ei, iar parintii au drumuri adanci in jurul ochilor si al gurii. Drumuri care ma 
poarta prin toata copilaria si adolescenta mea. In vechea camera a bunicii mele inca mai e o soba cu plita, iar daca tata 
ar vedea in sufletul meu cate lucruri revin cand il vad cum fragezeste covrigii acolo, ar plange. 

E decembrie si in prima luna a iernii au fost odata ca niciodata cele mai frumoase amintiri ale copilariei mele. 
Lasati povestile frumoase din copilarie sa revina si bucurati-va de ele in timp ce in acest odata va create noi 

amintiri ca niciodata.
Decembrie frumos si fericit sa avem!

A fost odata ca niciodata ...

B L O G  D E  Z A M B I T
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TENNDINTE
CARE TE INSPIRA

In mare parte, ceea ce vedem pe 
catwalk reprezinta o reactie a 
timpurilor pe care le traim, sezonul 

vestimentar 2021 2022 fiind unul destul 
de contrastant. S-au remarcat siluete 
extreme si stratificare a multor texturi, 
outfituri nude sau scheme de culori bine 
definite, piese vestimentare inspirate din 
viata de zi cu zi ... Una peste alta, casele 
de moda ne-au oferit o mare varietate 
din care putem alege, fie ca ne bazam 
pe culori, texturi, forme, combinatii alb 
- negru, tonuri calde sau reci, oscilatii 
intre aur si argint, piese care intra la 
"clasice" si pe care ne putem baza cativa 
ani buni, ceea ce este exact ce avem 
nevoie in aceste timpuri.
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A&N
A&NALB & NEGRU

Monocromul a fost vazut in multe 
forme in sezonul rece, dar daca 

iti doresti un clasic instant, mergi 
pe alb sau negru! Fie te bazezi 

pe tricotaje sau rochii sau mergi 
pana la imbracamintea exterioara, 

esti in joc: ACUM si in sezoanele 
urmatoare!

Brunello Cucinelli

Longchamp

Givenchy

Valentino
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MODA

A&A

MIXTONAL

SUPRA

TONAL

Nu ai cum sa nu iubesti nuantele nude, 
acestea fiind regasite pentru acest sezon 

rece in multe prezentari. Tonurile 
nisipoase sau bejul sunt relevante in 
orice sezon, iar daca iti doresti un 

LOOK modern, adauga detalii aurii sau 
accesorii din piele.

AUR & ARGINT

Aceste nuante metalice sunt ca un 
accesoriu intr-un LOOK, avand rol 

de a accentua atunci cand e cazul sau, 
in functie de ocazie, pot fi purtate din 

cap pana in picioare. Si chiar daca 
unii designeri ne trimit in anii `70 cu 

aceste combinatii, o fac intr-o maniera 
moderna.

Givenchy

Louis Vuitton

Jil Sander Max Mara
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A&A

MIXTONAL

SUPRA
MIXURI CU PIELE SI 

TEXTURA

Tricotaje, blana, paiete, culori. O 
combinatie dezordonata vazuta la cele 
mai mari nume din moda pentru acest 

sezon, la care adaugi accente de culoare, 
printuri grafice si atingi un LOOK 

avangardist.

MULT VOLUM SI 
SUPRADIMENSIONAT

Nu este usor sau la indemana oricui 
sa ofere linii sculpturale prin mixul 

de volum si tesatura, dar cine o face, 
reuseste sa ofere un LOOK unic, 

adevarate exemple si forme de arta prin 
moda.

Louis Vuitton

Loewe

Burberry Prada
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MODA

CALD

RECE
&

CALD & RECE

Daca iubesti tinutele de aceeasi culoare, 
aceasta perioada este a ta! Imbratiseaza 
culori calde de la un rosu aprins pana la 
fucsia, sau mergi pe tonuri reci pana la 

albastru sau cerulean!

Burberry

Prada

Salvatore 
Ferragamo

Gucci



23  FA M O S T . R O

Tot mai multi retaileri incearca solutii pentru a veni in intampinarea nevoilor clientilor, dar in primul rand pentru a 
pastra nivelul de vanzari grav afectat! 
O veste buna pentru voi doamne si domnisoare inversunate fashioniste: MALL-UL SE MUTA IN ON-LINE! 

Otter semneaza cu Innoship, pentru a-si optimiza procesul de livrare!
Otter Distribution, unul dintre cei mai mari jucatori din retailul de pantofi din Romania, investeste in optimizarea 

procesului de livrare! Solutia aleasa este platforma Innoship de gestionare a comenzilor online.

"Traditional, in perioada de Black Friday si a sarbatorilor de iarna, vanzarile online cresc. Anul acesta, avand in vedere 
restrictiile impuse de autoritati, care vor limita accesul in magazinele fizice, ne asteptam la o majorare semnificativa a 

volumului de comenzi online. Am decis sa folosim platforma Innoship pentru imbunatatirea experientei oferite clientilor nostri, 
dar si pentru o mai buna gestionare a serviciilor de curierat. La foarte scurt timp de la implementarea solutiei, am observat o 

crestere a eficientei in procesul logistic atat din punct de vedere operational, cat si al optimizarii costurilor",
spune Alin Vlad, Marketing Manager Otter. 

Solutiile Innoship isi propun sa eficientizeze costurile aferente serviciilor de curierat cu pana la 25%, sa creasca rata de 
conversie cu pana la 30%, dar si performanta de livrare cu pana la 15%, printr-o alocare dinamica a comenzilor in functie 
de criteriile selectate de retailer in platforma.

"Piata de e-commerce din Romania se dezvolta intr-un ritm alert, fiind preconizata o triplare a numarului de achizitii online, 
pana in 2030. Retailer-ii au inceput sa inteleaga necesitatea de a investi in crearea unei experiente facile de cumparare online. 

Calitatea procesului de livrare este extrem de importanta pentru satisfactia clientilor si ne bucuram ca tot mai multi jucatori 
mari, din domenii diverse, apeleaza la solutia Innoship. Feedback-ul pe care l-am primit, pana acum, este foarte bun, dar 

inovam in continuare adaptat la nevoile clientilor",
declara Dan Ungureanu, Head of Business Development si co-fondator Innoship. 

Start-up-ul tech Innoship, cunoaste o crestere accelerata si a ajuns la un portofoliu de peste 120 de clienti in ultimul an. 
Compania gestioneaza zilnic aproximativ 50.000 de comenzi pentru cele mai cunoscute nume din ecosistemul local de 
e-commerce si distributie precum Otter, Yves Rocher, Leroy Merlin, OLX si multi altii.

*Otter este recunoscut pe piata din Romania ca unul dintre cele mai mari magazine multibrand. La nivel national, reteaua Otter 
Distribution numara, in prezent, un total de 68 de magazine: 34 Tezyo, 23 Salamander, 6 Aldo si unul Gryxx.
**Innoship, start-up-ul tech infiintat in 2019, are in plan sa devina cel mai mare agregator pentru optiuni de livrare din Europa 
Centrala si de Est. In acest moment, integreaza peste 50 de curieri in 15 tari, iar echipa a ajuns la 17 membri si continua sa se 
extinda.

Cuvinte de B E A T R I C E  L I A N D A  D I N U

MALL-UL SE MUTA ONLINE
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MODA

TOP 5 PIESE 
VESTIMENTARE 
DE PURTAT IN 
DECEMBRIE

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

Ne aflam in 
ultima luna din 
anul 2021, de 

aceea va recomand  sa 
va  faceti  un update 
la pieselor  voastre 
vestimentare din 
dulap, deoarece luna 
Decembrie este o  
luna ideala in care 
puteti sa purtati unele 
piese intr-un mod 
creativ.

Prin urmare, am 
pregatit pentru voi 
un TOP 5 cu cele mai 
cool piese pe care sa 
le purtam in aceasta 
luna ...

O piesa vestimentara  
cu paiete

Putem purta in 
aceasta luna fie o 
fusta cu paiete si 
un pulover lejer, 
fie o pereche de 
pantaloni evazati cu 
un sacou, intr-o zi 

de weekend.

Puloverul special 
de Craciun

Luna Decembrie  
este o luna 
speciala,  in 
care putem sa 
purtam puloverul  
nostru preferat 
cu imprimeu de 

sarbatori.

photo source : pinterest.com
1

2
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O piesa  vestimentara 
matlasata

Intr-o zi racoroasa  de 
iarna este recomandat 
sa purtati o piesa 
matlasata, care este 
si o piesa stylish, in 
vederea obtinerii unui 

LOOK remarcabil.

Rochia rosie midi
Este de preferat sa 
purtati in aceasta luna 
a sarbatorilor de iarna, 
o piesa vestimentara de 
culoare rosie, pentru un 
efect glam. Recomandarea 
mea pentru voi este o 
rochie rosie midi, la care 
sa purtati o bentita masiva 

pentru un efect stylish.

See you next time!
Andreea

Geanta matlasata
Geanta matlasata 
este  este o piesa des 
intalnita in acest 
sezon, mai ales daca 
este  purtata de o 
persoana atrasa de 
trend-urile sezonului.

3

4

5
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MODA

TU, IDEALA!
cu Mirela Novak

CUM FACI O PROBA CORECTA A HAINELOR IN MAGAZIN?
CABINA DE PROBA

Pentru a cumpara ceva de care ai nevoie, trebuie, mai intai sa incerci 
ceea ce este necesar, precum si ceea ce nu este necesar. 😊

Oglinzile care slabesc si lumina proasta in cabinele de proba nu le 
va schimba nimeni, dar nici acesti factori nu te vor impiedica sa faci 
alegerea potrivita.

1.  Selfie in oglinda cu toate hainele pe care le probezi!
Cel putin din doua unghiuri: fata si spate. La urma urmei, vederea 

din fata este, desigur, buna, dar oamenii te privesc si din spate.

2. Scoate lista de cumparaturi si cere ajutorul consultantului din magazin!
a)  Iti vor propune mai multe modele, croieli si culori.
b) Iti pot spune ca nu au o astfel de piesa in magazin, dar iti pot propune 
altceva care se potriveste tinutei tale (in cazul aceasta sa te gandesti 
daca, intr-adevar, ai nevoie de acea piesa, intrucat nu este ceea ce iti 
doresti si ce ti- ai notat).RE
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Care sunt hainele greu de ajustat corpului? La ce detalii sa fii atenta? 
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1. Fusta - creion
Iti poate turti sau presa fundul, incat risti sa arati plata in ea.
 

2. Pantalonii 
Din tesaturi de vara, in special cele deschise la culoare, scot in 

evidenta celulita.

3. Blugii 
Modelele de blug care au 

buzunarele cusute foarte jos, fac 
ca fesele sa arate lasate, chiar daca 
mergi la sala. 

4. Print-ul
Print-ul pe o rochie elastica 

se poate estompa pe formele 
apetisante ale corpului.

5. Decupajul adanc din spate 
O rochie cu un decupaj adanc 

al spatelui, se cere a fi purtata fara 
sutien. In caz contrar, decupajul 
poate expune sutienul.

6. Maneca
Armura manecii foarte stransa poate taia in axila . Astfel, poate crea 

iluzia unei perechi suplimentare de sani.
O geaca cu maneci inguste nu este potrivita pentru o garderoba 

oversized, care este in trend.
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In articolul urmator, voi 
scrie depre un shopping 

eficient in perioada 
reducerilor, pentru ca se 
apropie luna reducerilor. 

Si iti voi da cateva trucuri, 
ca sa nu iti pierzi capul si 

banii 😋.

Pentru ca, 
VA IUBESC ❤ 
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MODA

VESTIMENTATIA
DE

REVELION
GLAM, GLAM, GLAM!

BUNA, FASHIONISTELOR! Se apropie revelionul cu 
pasi repezi, iar noi, suntem in goana dupa tinuta perfecta. 
DAR OARE CE INSEAMNA PERFECT? Desigur ca 
pentru fiecare persoana in parte are un alt inteles, iar 
fiecare persoana se vede imbracata intr-un anumit fel. 
Sfaturile persoanelor avizate in domeniu vin doar ca un 
plus pentru cei pasionati de moda, care pana la urma isi 
aleg din cele recomandate ceea ce li se potriveste si ceea ce 
le reprezinta, realizand astfel un styling personal si unic. 

Cand vine vorba de 
Revelion, eu mereu asociez 
aceasta zi speciala cu o tinuta 
glamouroasa si unica. 

In viziunea mea, o rochie 
glam este acea rochie create 
dintr-un material fin, delicat, 
care pune pret pe detalii si 
are un croi bine definit, fiind 
purtata cu un machiaj glam 
si accesorii pretioase, fara sa 
uitam insa de atitudinea cu 
care purtam o tinuta!

T O T U L  D E S P R E  M O D A  C U  D A N I E L A  S A L A
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Paietele au reprezentat in trecut optiunea perfecta, o 
regasim si astazi si cu siguranta va ramane peste ani si ani. 
Astfel, sunt recomandate rochiile din paiete, lungi, scurte, cu 
diferite croiuri, cu umeri supradimensionati, volume ce vor da 
o nota de eleganta si extravaganta.

De asemenea, o rochie dintr-o dantela fina si cu aplicatii din 
paiete stralucitoare iese in evidenta intr-un mod original prin 
echilibrul subtil dintre tesatura delicata si accentele glamour 
ale paietelor.

In ce priveste lungimea tinutei ideale pentru Anul Nou, 
iti recomand sa optezi pentru o rochie midi de cocktail daca 
participi la o petrecere cu prietenii, sau o rochie lunga eleganta 
daca esti invitata la un eveniment cu dress code black tie.

Desi de-a lungul anilor apar noi tendinte, exista si acum 
multe piese statement cu care nu vei da gres niciodata, cum ar 
fi little black dress cu un croi unic! Eu iti recomand sa te imbraci 
in asa fel incat sa te simti o DIVA si sa porti cu incredere si cu 
atitudine tinuta pe care o alegi!

FII GLAM, FII DIVA!
AZI, NIMIC NU E PREA MULT!

T O T U L  D E S P R E  M O D A  C U  D A N I E L A  S A L A
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MODA

GUIDANCE from your fave stylist 
OLGA SHEVTSOVA

WHY 
DO YOU 
REALLY 
NEED 
FASHION? 

I have decided this is a time 
to take a pause in fashion 
journalism as I need to 
refresh my knowledge and 
that’s why I want to discover 

a very serious statement. I hear it 
from each third client: 

“I don’t understand fashion". 
Have you ever pronounced tHis 
pHrase?  This statement is very 
concreted, even basic for me. 

On one hand, it means that 
you really need to understand 
something and from another 
hand, it is a request to explain what 
exactly you need to understand. 
And this is phenomenal thing. 
WANT TO REMIND YOU -
fashion is like a sponge that 
absorbs all kinds of human 
moods, tendencies, culture, 
historical aspects.  

If we look at fashion and 
clothing from the historical side 
there were important functions of 
clothing: adornment, protection, 
identification, modesty, status, 
esthetic. Nowadays we skip all 
except esthetic. We all want to 
introduce our beauty taste via 
dresses. 

From the practice, I know 
those who have artistic skills are 
sensitive people, they feel by their 
skin all vibes from the fashion 
world, that magic, and power. 
And I am extremely sensitive as 
well.

I mention it, as quite often I 
do one important thing, I am 
kind of translator or interpreter, 
the guide. I do it every single 
time when having a private 
consultation, I verbalize "fashion 
world" find out the best words for 
the explanation of what fashion is 
trying to "say" and what my client 
must "hear or feel".

WE OFTEN DISCUSS ...
What is oversize clothing? 

Why it is so popular nowadays.
Why do we have this 

“celebration mood” in the 
collections? 
Why designers are using 

extremely bright, neon colors, 
etc? What does it mean based on 
the psychological aspect?

... fashion is like a sponge that absorbs 
all kinds of human moods, tendencies, 

culture, historical aspects. 
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The real thing is that fashion 
has much deep meaning. And 
this is manifest. 

Dear reader, please remember 
it is absolutely fine if for you 
aesthetics are important. We are 
all geeks while want to highlight 
our authentic fashion preferences. 
Does not it?

I have already mentioned in the 
beginning that fashion equals our 
universe, the whole world. 
BUT WE STILL HAVE A 
QUESTION:

why do we have now the 
era of esthetic? The first and 
the most important reason - 
fashion magazines. People like 
beautiful pictures. You will be 
right If say that nowadays only 
unique people are buying paper 
glances magazines. It happened, 
the fashion magazines always 
proposed us stylish rubrics: 
trends, bags, what kind of jeans to 
wear, what we should avoid ... and 
now we all see it on Instagram.

Fashion is doing a very 
important communication 
function. 

Jacques Lacan a French 
psychoanalyst and psychiatrist 
mentioned that through clothes 
«picture, the image created via 
clothes» we tell each other who 
we are. We need our clothes to 
be accepted by society. In which 
society - you decide: gothic 
society or your CEO friends.

Many people suppose that 
fashion is constantly changing 
trends and if you do not follow all 
the changes,  definitely you don`t 
respect yourself. It means that we 
have 2 categories of people those 
who follow trends and kind of 
respect themselves and those who 
do not. 

One more statement is well 
known that fashion is just a style. 
All people know it, but only the 
fashionista follow it. Again, we 
have two different categories. 

And I don` like it. As we all are 
not living in the black and white 
world. There are no right things 
or wrong. We are all different and 
this is absolutely fine to choose 
your own path. 

Moreover, I want to highlight 
my secret, powerful, fave words 
that give me energy every time 
when I am exhausted: LOVE. 
FAITH. STRENGTH OF WILL. 
FOREVER. 

I want to share these words 
as I see, feel, understand how it 
works. Maybe you will use them 
too and they will inspire you as 
well.

I know brands are built by 
hardworking, enthusiastic, 
talented people, energetic Genius. 
And we are all creators of our life, 
our personal brand, style ... if you 
are using these principles and 
living your life fully - Brilliant! 
You are on the right way. 

Only “love” to your business 
drive you, it helps to attract good 
people. “Faith” keeps your head 
up. “Strength of will” gives you 
a possibility to concentrate on 
your aim, results that you want to 
achieve. “Forever” helps believe in 
yourself and never give up.

Let`s come back to fashion 
... well, what is fashion? In my 
opinion, there is no one definition 
or the right word. 
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Universe better! Referring to the 
iconic words "Beauty will save the 
world".

You care about your inner and 
external.

PLEASE CONTINUE  LOVE 
YOURSELF. BE YOURSELF. 
Also, I want to say thank you 

to those who believe in me. You 
make me strong and brave. My 
dreams are coming real one 
by one and in the past, I had a 
dream to be a fashion journalist 
in Romania. Now it is my reality. I 
can share my knowledge and my 
talent, inner light. 

THANK YOU FAMOST 
TEAM FOR THIS JOURNEY. 

STAY TUNED!

In the addition, I want to 
sum up -  when you understand 
fashion you understand more 
clearly the whole world. This is a 
power that you can develop and 
be proud that you are a part of the 
fashion world. 

Keep up your eyes widely open, 
follow interesting people, stylists, 
designers.

I am an absolutely lucky girl 
as I had a beautiful experience 
writing for Famost magazine I 
appreciate a lot those who choose 
me as a personal stylist, who read 
my articles, and who want to be 
a better version of themselves. 
You are the best and you are 
those who make our Planet and 

We dress 
so that we 
feel very 

comfortable, 
but we 

feel very 
comfortable 
when we are 
who we are.

The beautiful thing is that 
fashion in all its diversity allows 
us to choose those things that 
will reflect our individuality. It is 
a psychological function and it 
is written very well in the bellow 
books: 

The first one, written by 
fashion psychologist Dawnn 
Karen «Dress Your Best Life: How 
to Use Fashion Psychology to 
Take Your Look -- and Your Life 
-- to the Next Level».

The second book by Sophie 
Woodward is «Why Women Wear 
What They Wear». We dress so 
that we feel very comfortable, but 
we feel very comfortable when we 
are who we are.

Honestly, modern fashion 
magazines have a huge 
transformation and already 
started to review many fashion 
aspects: influence on the movies, 
cinema, politics, historical events,  
social behavior, psychology. 
And people who don`t believe 
in the magazines anymore, for 
sure don`t see these incredible 
changes.

MODA
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Daca vremea ne permite si nu vom avea parte de prea multa zapada, paltformele 
reprezinta pentru sezonul rece o alegere buna, eleganta, o optiune cu influente retro 
foarte versatila oricarei tinute. Daca avem sau cumparam si variante calduroase, cu 
atat mai bine!

Daca vrei sa accentuezi nota retro pe care ti-o ofera platformele, poti merge pe culori bogate 
de maro de ciocolata sau chihlimbar.

O nota modern-retro poate fi obtinute cu ajutorul unor pantaloni evazati, mai ales daca 
croiul este unul actualizat. O tinuta mai eleganta poate fi obtinuta prin dungi verticale.

Alte LOOK-uri cu o nota tinereasca si dezinvolta, poate fi obtinuta cu ajutorul colantilor 
sau sosetelor groase, imperecheata cu pantaloni scurti/ midi sau fuste midi - un LOOK pentru 
tot anul!

PLATFORMELE
P E R F E C T E  P E N T R U  A C E S T  S E Z O N
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MODA

CONFORTCALDURA &

Tendintele sunt ciclice, exista 
reinterpretari de la un sezon 
la altul, doar ca, unele din ele 
sunt mereu in atentia caselor 
de moda, le regasim pe strada; 
nu se demodeaza niciodata. 
Iar daca folosesti imprimeul de 
leopard ca pe neutru, nu ai cum 
sa gresesti, indiferent ca porti 
o fusta, un trenci sau ai diverse 
piese vestimentare cu acelasi 
imprimeu!

Tendintele sunt ciclice, exista 
reinterpretari de la un sezon 
la altul, doar ca, unele din ele 
sunt mereu in atentia caselor 
de moda, le regasim pe strada; 
nu se demodeaza niciodata. 
Iar daca folosesti imprimeul de 
leopard ca neutru, nu ai cum 
sa gresesti, indiferent ca porti 
o fusta, un trenci sau ai diverse 
piese vestimentare cu acelasi 
imprimeu!

IMPRIMEURILE
ANIMALICE

Poti accesoriza tinuta 
folosind o curea din piele 

cu ornamente, inele si 
lantisoare avand forme 

animalice.

INSPIRATIE PRACTICA DE PE CATWALK, DIRECT IN GARDEROBA TA!

E T R OM I C H A E L  K O R S
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Dupa cateva sezoane in care 
gentile de mana mici si foarte 

mici, purtabile cate doua 
au fost in centrul atentiei, 

sezonul rece 2021 2022 ni le 
aduce in prim plan pe cele 

supradimensionate.

Ca sa fii 100% 
in tendinte, 

este indicat sa 
mergi pe modele 

arhitecturale 
in texturi 

contrastante! 
Si combina-le 

cu tricoturi 
stratificate!

Matlasatul este de 
mult timp introdus in 
tendinte si prezentari, 
dar acest sezon este 
unul in care il regasim 
in diverse piese, fie 
ca vorbim de cele 
exterioare, veste, esarfe, 
cape, bocanci, genti 
de mana. Totul intr-o 
combinatie moderna 
perfecta, care imbina 
confortul cu caldurosul 
si protectia.

TOTUL PUFOS

S T A U D
K H A I T E

T O D ` S

G A B R I E L A  H E A R S T
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Interesante sunt fularele 
supradimensionate care 
protejeaza gatul, au rol 
si de maneci dar si de 

manusi.

MODA

Poti invinge si frigul si te si poti proteja 
in sezonul rece atat de virusi cat si de 
frig, cu ajutorul unui accesoriu din ce in 
ce mai popular si practic: balaclava. Nu 
ti-ai aranjat parul sau nu te-ai machiat? 
Nicio problema: ACEST ACCESORIU 
TE SALVEAZA!

MASTILE

Exact in 
sezonul rece 
nu puteau lipsi 
tricotajele, de 
la puloverele 
pe gat, la rochii 
pana la glezna; 
casmirul castiga 
din ce in ce 
mai mult teren 
in acest joc 
al culorilor si 
modelelor. 

TRICOTAJELE

S O N I A  C A R R A S C O

S U N N E I

C H L O E
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In incercarea de a gasi 
alternative la blana naturala, 
castiga mult teren blanurile de 
ursulet, pufoase si calduroase. 
Case mari de moda au mers 
pe varianta paltoanelor, chiar 
si treninguri, cizme din si 
fuste plusate, ducand moda 
confortabila in alta zona.

Asa ca, investeste 
intr-o piesa (sau mai 

multe) neagra sau 
maro care iti asigura 
un LOOK atemporal!

Si daca gradele pe minus 
sunt tot mai multe, este 
indicat ca pielea sa aiba pe 
dedesubt si blana sau orice 
ca sa iti asigure caldura 
necesara. Aceasta este una 
din tendintele cele mai 
elegante, data fiind si nota 
retro a majoritatii pieselor 
propuse.

PIELEA

S I M O N E  R O C H A

H E R M E S

M I U  M I U

M A X  M A R A

BLANITA TEDDY
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MODA

VIITORUL MODEI - NEUTRU
din PERSPECTIVA GENULUI

Shivan & Narresh, Amit Aggarwal, Payal Singhal  

Povestea de dragoste de lunga 
durata a barbatilor indieni cu 
tricourile polo, inul si denimul este 
acum, din ce in ce mai mare, si pare 
sa se potriveasca cu alte siluete. De 
la croiurile fluide de gen Gucci la 
Mard, asocierile dramatice ale lui 
Abu Jani-Sandeep Khosla, stilul 
non-binar are momentul sau. 
Si acest lucru schimba industria 
vestimentara pentru barbati a 
tarii. De exemplu, Aditya Birla 
Fashion and Retail Limited si-au 
unit fortele cu couturierul Tarun 
Tahiliani - renumit pentru siluetele 
sale feminine si broderia complexa - 
pentru a crea o noua filiala care sa se 
concentreze pe piesele vestimentare 
pentru barbati la preturi accesibile.

Fashion designerii care au creat 
colectii pentru femei, cum ar fi 
Payal Singhal, Anamika Khanna si 
Monisha Jaising, fac incursiuni in 
moda pentru sexul opus, iar barbatii 
nu par sa fie deranjati de asta; iar 
brandurile prospera.

Designerii indieni reimprospateaza 
moda pentru barbati prin siluete neutre 
de gen, la care se adauga un impuls 
actual catre piesele vestimentare care 
dau nota de comun si polisexualitate.

Probabil ca ai observat deja cum 
fiecare covor rosu international are 
cel putin cativa barbati care apar 
promovand ideea de gen neutru sau fluid 
- de la topurile transparente si camasile 
pussy bow ale lui Harry Styles pana la 
hanoracele cu paiete ale lui Timothee 
Chalamet. A spune ca schimbarea este 
in curs este o subestimare.

D
Harry Styles, Timothee Chalamet

Cuvinte de A L I N  T E M E L I E S C U
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Komal Pandey, Siddharth Batra

Payal Singhal sustine ca nu mai este 
vorba despre nimic intre spectru, chiar si 
comodele clasice au trecut la imprimeuri 
vibrante, tesaturi transparente, texturi 
stralucitoare si siluete experimentale, 
amintindu-si de o cerere recenta a unui 
barbat inalt de 1,80 din Pune care dorea 
sa poarte kurta transparenta din organza 
la nunta fiului sau. Singhal obisnuia sa 
auda "vreau ceva diferit" doar de la femei, 
dar recent si de la barbati.

Ce a reprezentat masculinitatea in 
urma cu un deceniu este departe de 
definitia de astazi. Popularul creator 
digital Siddharth Batra este adesea 
cunoscut ca imprumuta piese de la 
prietena sa si de la influencer-ul de 
moda Komal Pandey pentru a le 
recontextualiza in mod jucaus pe retelele 
de socializare.

O mare parte din designerii indieni 
se bucura ca barbatii nu sunt limitati de 
conditionarea sociala, fie ca este vorba de 
culori, imprimeuri sau siluete. Poate ca 
de prea mult timp s-a trait sub influenta 

culturii occidentale si s-a 
incercat adoptarea a ceea 

ce au facut ei - primii 
au fost englezii, apoi 

americanii ceva mai 
casual decat italienii 

care sunt focusati pe 
culoare si libertatea 
de exprimare. 

Barbatii indieni 
au purtat kajal. 

Mirii indieni 
poarta o multime de 

bijuterii, sarpech - o decoratiune 
fabuloasa pentru cap, si coliere, asa ca de 
ce trebuie sa fie urmat zi de zi dictatul 
vestic de negru, alb si gri?

Din perspectiva designerului, 

aceste li
nii esto

mpate au facut 

conceptualizarea pieselo
r 

vestim
entare mai interesa

nta. 

Amit Aggarwal, care s-a
 jucat 

adesea cu ansambluri metalice 

si tesa
turi tra

nsparente pentru 

barbati, gaseste 
captivanta 

extinderea imaginatiei vizuale.
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MODA

Obiectivul lui Aggarwal a fost 
intotdeauna sa creeze ceva in care sa 
vada frumusetea si sa nu controleze cum 
ar arata persoana care il achizitioneaza. 
Noile sale colectii pentru barbati si 
femei au stiluri pe care ambele sexe 
le-au incercat si le-au apreciat. Acum 
mai mult ca niciodata, aceste colectii 
indeamna barbatii si femeile sa aiba 
libertatea si increderea de a isi exprima 
individualitatea. De aici si impactul 
kimonoului semnatura din linia 
barbatilor. Acesta inlocuieste sacoul si 
este purtat peste kurta si malete, femeile 
purtandu-l peste sari sau rochii.

Se poate spune ca 
moda fara gen dateaza 
inca din anii `80 si 
`90, cand cut-urile 
bootleg si pantalonii 
evazati ofereau 
alegeri neutre. Dar 
moda fluida de astazi 
nu este doar despre 
experimentare. Ea 
provine din conversatii 
mai puternice si mai 
apasatoare despre 
sexualitate, alegere si 
libertate, a credintei 
Gen Z ca genul este 
ceva depasit. Lyst, 
platforma globala de 
shopping fashion, a 
dezvaluit ca la cautarile 
cu cuvinte cheie legate 
de varsta au crescut cu 33% in acest an. 
Brandurile care pot fi partajate apar cu o 
frecventa mai mare, cum ar fi noua linie 
fara gen a Stellei McCartney, numita 
Shared. Si anul trecut, Marc Jacobs a 
lansat o colectie capsula polisexuala 
pentru "fete care sunt baieti si baieti care 
sunt fete [si] cei care nu sunt niciunul". Stella McCartney, Marc Jacobs
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MODA

Gusturile tale in privinta garderobei 
capsula de Revelion se pot schimba usor 
de la an la an, dar filozofia de baza nu 
se schimba niciodata. 31 decembrie va 
necesita intotdeauna ceva mai stylish 
si mai increzator decat in restul anului. 
Va fi intotdeauna o noapte mare pentru 
hainele negre si o fereastra frumoasa 
in timpul careia sa iasa la iveala cele 
mai rare comori ale garderobei tale: 
blazere din catifea, papuci de seara, 
ceasuri moderne, poate chiar o palarie 
statement. 
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shirt : H&M
waistcoat : Bolongaro Trevor

trousers : ASOS DESIGN
shoes : Pull  & Bear

Daca iti doresti sa cumperi ceva nou 
pentru cele mai importante evenimente 
din acest an, nu o face! Probabil ca 
ceea ce ai nevoie este deja chiar acolo, 
in dulapul tau. Iata o propunere care a 
fost cool anul trecut, anul acesta si va 
fi si anul viitor. Cea mai buna alegere 
pentru Revelion este mix-ul dintre o 
camasa alba, o vesta si o pereche de 
pantaloni negri. Acest elemente, contrar 
aparentelor, sunt pe cat de simple, pe 
atat de elegante. In caz ca ai optat si 
pentru un sacou, il poti scoate pe masura 
ce nebunia de Anul Nou progreseaza, 
ramanand doar cu vesta, tot extrem de 
elegant.

Tschuss!



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/


https://play.google.com/store/apps/details?id=revista.famost.ro&gl=RO


FAMOSTPhoto CONCEPT

cu ROXANA Z

i ncepand din aceasta editie a revistei noastre, vom incerca sa expunem prin intermediul 
fotografiei (si cand este posibil si video), idei, concepte, care speram sa va placa si in acelasi 
timp sa va inspire.

Astfel, ne veti gasi mereu in cadrul rubricii FAMOST PHOTO CONCEPT impreuna cu 
modelul nostru ROXANA Z, in diverse ipostaze, posing-uri, machiaje si diverse cadre, alaturi 
de diversi colaboratori, dand frau liberi imaginatiei si creativitatii!

Va invitam sa ne urmariti si va multumim pentru atentie!
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APA



STIL DE VIATA 

48  FA M O S T . R O

Sarbatorim apa, element esential al vietii la fel ca 
oxigenul, prezenta in viata noastra zilnic, in diverse forme. 
Flexibila si incolora, pastrandu-si personalitatea naturala, 

apa este dispusa sa accepte diverse forme si nuante, 
indiferent ca o regasim afara sau in casa, indiferent de 

forma de agregare.
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Prezenta de la inceputul calatoriei omului pe Terra, 
apa a fost mereu un partener de incredere, oferindu-ne 

ingredientele necesare existentei, impingandu-ne limitele 
spre extreme si facandu-ne capabili sa realizam lucruri 

prezente doar in imaginatie, sanctionandu-ne atunci cand am 
subestimat-o si nu i-am luat in serios forta.



STIL DE VIATA 
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Din nefericire, zilnic nu constientizam bucuria vietii pe 
care ne-o ofera apa, existenta celor dragi, a tot ce avem 
in jurul nostru, existenta naturii in sine. Va invitam 

alaturi de noi sa respectam apa, sa celebram viata si bucuria 
existentei noastre!
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PENTRU CA SUNTEM NATURA, PENTRU CA SUNTEM APA!
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SPLENDIDA

VISAGE CLINIQUEcu

la VISAGE CLINIQUE te bucuri de servicii de calitate, de cele mai bune 
produse de infrumusetare si o ambianta creata special pentru ca fiecare clienta 

sa simta pasiunea si implicarea noastra fata de acest domeniu de infrumusetare.
Noi, femeile, stim ca starea de spirit este strans corelata de aspectul fizic 

si cu modul in care ne percepem in oglinda. Propria noastra frumusete este 
sursa feminitatii noastre si de cele mai multe ori oglinda, ce ne reflecta nivelul 
increderii in sine. 

FRUMOASA
de

SARBATORI

text :  ROXANA TOMESCU | foto :  FAMOST
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SPLENDIDA

Pentru ca suntem in preajma sarbatorilor si pentru ca ne dorim sa fi la maximul de potential, 
suntem alaturi de tine si iti recomandam cateva proceduri care te vor face dornica sa fii vazuta si 
admirata. 

Este timpul sa incepi pregatirile, iar de sarbatori tenul tau va straluci, iar tu vei radia sub 
privirile celor dragi! 

Am alcatuit cateva pachete de tratamente faciale (2 + 1 GRATIS) sau  CADOU pentru fiecare 
achizitie - O MASCA GEL DE AUR, PUTERNIC HIDRATANTA! 

IN CONTINUARE ITI VOM REAMINTI CATEVA BENEFICII ALE TRATAMENTELOR RECOMANDATE .. .

CARBON PEELING

� Imbunatatirea tonusului pielii si atenuarea ridurilor fine prin stimularea productiei de colagen, 
� Reducerea nu doar a petelor de pigmentare, ci si a petelor/ cicatricilor 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 statul 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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PEELING-UL CHIMIC MELANOSTOP TRAN3X 

� petele pigmentare
� cicatricile si petele post inflamatorii 
� foto-aging-ul
� ridurile fine 
� deshidratarea pielii provocate de soare si fumat
� scaderea tonusului si elasticitatii pielii
� coloratia neuniforma
� tendinta seboreica

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

VA ASTEPTAM LA NOI, PENTRU A VA BUCURA DE CELE MAI EFICIENTE TRATAMENTE BEAUTY 
SI NU UITATI CA F R U M U S E T E A  V O A S T R A  E S T E  S I  A  C E L O R  D I N  J U R !

VESTILE 
BUNE 

CIRCULA 
REPEDE!

Cineva drag s-a 
gandit sa iti faca o 
surpriza si te invita 

sa te bucuri de rasfat 
si de serviciile

VISAGE 
CLINIQUE!
Asteptam sa ne 

contactezi telefonic 
pentru a stabili 

detaliile!

VISAGE 
CLINIQUE

0741 564 524

Gift Card
by
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LIPOSUCTIA pentru siluete perfecte
Doctor COBANI recomanda

iposuctia este o interventie chirurgicala 
prin intermediul careia se  evacueaza 
grasimea din anumite zone ale corpului, 
nefiind o metoda de tratare a obezitatii. 
Este recomandata pacientilor tineri, 

sanatosi clinici si cu o greutate constanta, care vor sa scape de 
depozitele de grasime in exces din anumite zone ale corpului, 
de unde grasimea nu ar avea cum sa dispara doar prin dieta si 
exercitii fizice, Totodata, pentru obtinerea unor rezultate optime 
conteaza mult ca pacientul sa aiba o buna elasticitate a pielii 
deoarece dupa eliminarea depozitelor de grasime, piele trebuie sa 
se â€œmulezeâ€  pe nou contur corporal, in caz contrar pacientul 
va trebui sa indeparteze si excesul de piele. Dar sa vedem ce putem 
face pentru fiecare zona in parte!

LIPOSUCTIA DIN ZONA BRATELOR
este o operatie estetica salvatoare pentru persoanele nemultumite 
de aspectul bratelor si este o interventie chirurgicala solicitata 
de femei, aceasta pentru ca un brat plin, cu depozite de grasime 
care atarna aduce un aspect inestetic, in timp ce unul mai subtire 
creeaza senzatia de silueta supla si tonifiata. De cele mai multe 
ori, exercitiile fizice si dietele nu ajuta la ajungerea la rezultatele 
dorite, asa ca singura metoda de reducere a grasimii din zona 
bratelor este liposuctia, aceasta interventie putand fi insotita si 
de lifting-ul acestora ori completata de liposuctie abdominala sau 
a altor zone, precum genunchii, coapsele, soldurile, regiuni ale 
spatelui. Avantajele liposuctiei sunt ca aceasta interventie estetica 
ofera posibilitatea medicului chirurg sa extraga grasimea exact de 
unde este nevoie. In plus, ofera acel aspect de tonicitate si mai ales 
efectul estetic mult dorit.

Daca tehnicile mai vechi de liposuctie includeau o excizie a 
pielii din regiunea interna a bratului, procedura ce lasa cicatrici, 
acum prin tehnica noua de liposuctie se folosesc canule, procedura 
ce aduce in mod constant rezultate care sunt bine proportionate, 
fara cicatrici vizibile si excizia pielii. Desigur ca daca pacienta 

respectiva prezinta un exces tegumentar considerabil, atunci 
liftingul de brate trebuie luat in considerare.

Scopul estetic al liposuctiei bratelor este, pentru o femeie, acela 
de a se simti mult mai atractiva in situatiile in care este obligata 
sa poarte bluze cu maneca scurta. Se urmareste respectarea unor 
proportii ale bratului in functie de restul corpului, nu indepartarea 
cantitatii maxime de posibila de grasime, deoarece bratele vor 
parea disproportionat de slabe in comparatie cu restul corpului.

In timpul liposuctiei bratelor pot fi eliminate si depozitele 
axilare anterioare ori cele posterioare. Aflate in zona subratului, 
aceste pungute de grasime devin mai proeminente cu varsta si 
cresc o data cu greutatea corpului in ansamblu. Prezenta unor 
astfel de denivelari inestetice este posibila si la femeile slabe. 
Folosirea unui sutien mai strans determina aceste pungute sa iasa 
pe margini, conducand la un aspect neplacut. Si aceste depozite 
pot fi indepartate prin liposuctie. Este de preferat ca cele doua 
proceduri, liposuctia bratelor si a depozitelor axilare anterioare sa 
fie efectuate in acelasi timp.

Depozitele axilare posterioare, sau toracice lateroposterioare, 
pot reprezenta o problema cosmetica, asa ca este avantajos uneori 
ca in acelasi timp cu liposuctia bratelor sa fie realizata si liposuctia 
acestor depozite.

Folosire canulelor fine minimizeaza riscurile aparitiei 
neregularitatilor. Prin multiple incizii minuscule (de 2 mm si 
de 3 mm) se asigura acoperirea zonei de lipoaspirat, incizii care 
dispar rapid la pacientii cu pielea deschisa la culoare. Este totusi 
recomandat sa ramana un strat fin de tesut adipos pentru a da un 
aspect feminin, moale si natural bratului.

Ingrijirea postoperatorie dupa liposuctia bratelor este relativ 
simpla, fiind necesara aplicarea unei imbracaminte elastice timp 
de 30 de zile

Recuperarea post-operatorie este rapida. Absolut toti pacientii 
observa o imbunatatire importanta in cateva zile de la operatie. 
Folosirea de bandaje compresive in exces poate duce uneori la 
umflarea bratelor si a mainilor.

L



57  FA M O S T . R O



58  FA M O S T . R O

SPLENDIDA

Cea mai comuna problema cosmetica asociata cu liposuctia 
bratelor este inlaturarea in exces si inegala de tesut adipos. Bratele 
lipsite de tesut subcutanat nu sunt atractive si prezinta un aspect 
anormal. Daca este indepartata toata grasimea subcutanata din 
zona bratelor, rezultatul este un aspect denivelat neplacut care se 
accentueaza atunci cand pacientul ia in greutate.

In general, exista cativa factori care influenteaza succesul unei 
operatii estetice de liposuctie, iar bratele nu fac exceptie de la 
regula. Astfel, se ia in calcul cat de multa grasime exista pe brate 
si locul acesteia, daca este necesara si operatia de lifting, istoricul 
pacientului in pierderea/luarea in greutate, numarul de sarcini 
daca vorbim despre gravide, varsta sau sexul, dar si asteptarile 
pacientului.

Aspectul bratelor este modificat cand operatia este reusita, 

conturul este proportional si estetic. Cu toate acestea, celulele de 
grasime nu pot fi extrase complet din zona respectiva. In acelasi 
timp, totul depinde de cat de multa grija depune pacientul 
pentru mentinerea rezultatelor. Astfel, rezultatele per ansamblu 
se vor mentine, atata timp cat se mentine si greutatea corporala. 
Totusi, trebuie mentionat ca luarea in greutate nu va afecta vizibil 
aspectul bratelor, insa grasimea se va depune in alte zone, ceea 
ce va poate creea discrepante de ordin estetic. Un stil de viata 
activ si alimentatia sanatoasa sunt cele mai importante elemente, 
adevaratii aliati in mentinerea rezultatelor pe timp indelungat.

Rezultatele finale ale unei operatii de liposuctie brate se pot 
observa dupa aproximativ 1-3 luni. Pacientul trebuie sa aiba 
rabdare ca umflaturile si micile vanatai sa scada treptat, apoi 
conturul bratelor va incepe sa se dezvaluie.

LIPOSUCTIA DIN ZONA GENUNCHILOR
poate fi realizata prin mai multe tehnici, insa cea mai potrivita 

se alege impreuna cu chirurgul estetician. Fiecare pacienta are 
nevoi diferite si doar in cadrul unei consultatii (in care se exprima 
cu exactitate ce se doreste si care sunt asteptarile) doctorul poate 
explica ce rezultate se pot obtine.

Beneficiile liposuctiei genunchilor sunt foarte atragatoare: 
picioare frumos conturate si tonice, confort marit la mers sau 
alergat si nu in ultimul rand, incredere in sine, suficienta pentru a 
purta cu lejeritate haine ce dezvaluie genunchii.

Prin liposuctia de la genunchi, nivelul grasimii genunchilor este 
redus permanent, insa per ansamblu, aspectul estetic corporal 
depinde de grija si preocuparea depusa de pacienta pentru 
mentinerea rezultatelor, respectiv respectarea unui stil de viata 
sanatos.

Aceasta operatie nu este o permisiune de a manca oricat dorim, 
pentru ca raman nenumarate alte zone cu grasime unde acestea se 
pot dezvolta. Asadar, rezultatele liposuctiei de genunchi depind 
de medic, dar pe termen lung, decizia pacientei de a avea un stil 
de viata sanatos influenteaza favorabil aspectul estetic general al 
corpului.

Pacientii vor avea de asteptat o perioada (aproximativ 3 luni) 
pana conturul final se va dezvalui si vor putea vedea cu exactitate 
rezultatele operatiei. Acestea dureaza in functie de grija pe care o 
are pacientul. Cum se preciza si mai devreme, liposuctia este doar 
un ajutor si nu un inlocuitor ce permite excesul alimentar si lipsa 
de miscare. Pentru a mentine rezultatele pentru o durata foarte 
mare de timp, pacientul trebuie sa aiba grija in continuare sa nu 
ia in greutate si sa aiba un stil de viata activ ce implica exercitii 
regulate ce ajuta tonusul si intaresc corpul.

GENUNCHII POT REPREZENTA UN ELEMENT DESTUL DE IMPORTANT IN ASPECTUL FRUMOS AL PICIOARELOR SI, DIN PACATE, 
ESTE POSIBIL CA ACESTIA SA RETINA EXCES DE GRASIME IN ANUMITE ZONE. MOTIVELE PENTRU CARE SE ADUNA GRASIME 
INESTETICA IN ZONA GENUNCHILOR POT FI VARIATE, DE LA GENETICA, GRASIME IN EXCES, SCHIMBARI HORMONALE, ETC.
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LIPOSUCTIA COAPSELOR
are ca scop obtinerea unui aspect neted si estetic mai degraba decat 
reducerea circumferentiala maxima. Realizata in exces, liposuctia 
din aceasta zona poate avea ca repercusiuni unele neregularitati 
inestetice ale pielii. Deci nu este recomandata inlaturarea a mai 
mult de 60% din tesutul gras subcutanat al zonei anterioare a 
coapselor.

Zona interioara a coapselor si a genunchilor sunt tratate frecvent 
in cadrul unei singure sedinte, avand in vedere ca majoritatea 
femeilor se confrunta cu depozite adipoase de-a lungul intregii 
regiuni. Altfel, tratamentul separat al acestor zone poate cauza 
denivelari in regiunile intermediare unde nu a fost efectuata 
procedura de liposuctie. Problema excesului de grasime de la 
nivelul coapselor si al soldurilor este de cele mai multe ori cauzata 
de mostenirea genetica. In aceste cazuri, dieta si exercitiile fizice 
nu sunt suficiente. Aspectul proeminent al coapselor transmite 
imaginea de maturitate, de stil de viata inactiv, in timp ce coapsele 
subtiri sugereaza tinerete si vitalitate.

Liposuctia coapselor exterioare este recomandata a se efectua 
impreuna cu liposuctia feselor si a partii superioare ale coapselor. 
Daca se efectueaza numai la nivelul coapselor exterioare si se ignora 
excesul de tesut adipos din zona inferioara a feselor si superioara a 
coapselor exista riscul unui rezultat de disproportionalitate.

Liposuctia circumferentiala a coapselor este de preferat a fi 
realizata din mai multe interventii pentru a evita un un edem 
prelungit al gambelor si picioarelor. Agresiunea asupra vaselor 
limfatice care se gasesc la nivelul tesutului adipos afecteaza 

drenarea limfei. Atunci cand este tratata intreaga coapsa, aceasta 
se va umfla in intregime si va ramane umflata pentru o perioada 
considerabila de timp. Prin impartirea liposuctiei circumferentiale 
in 2 proceduri separate portiunea coapsei care nu este tratata 
pastreaza o circulatie limfatica functionala care compenseaza 
pentru pierderea functiei de drenaj din zona tratata.

Astfel sunt recomandate liposuctiile seriate. De exemplu, 
in prima sedinta pot fi tratate zona externa a coapselor si zona 
soldurilor, iar in urmatoarea se pot aborda zona anterioara a 
coapselor, cea interioara si cea a genunchilor. Riscul de edem in 
zonele inferioare este astfel mult mai mic.

In privinta ingrijirii postoperatorii in cazul liposuctiei coapselor 
este simpla si conceputa ca majoritatea pacientelor sa se poata 
schimba de imbracaminte cu usurinta, fara asistenta exterioara. 
Perioada de recuperare este rapida, insa multe femei aleg sa 
foloseasca colantii compresivi in continuare pentru gradul sporit 
de confort si siguranta.

Calitatea rezultatelor interventiei de liposuctie depinde de 
dimensiunea canulei cu ajutorul careia se opereaza. Canulele cu 
diametru mare pot cauza iregularitati la suprafata pielii. Tesutul 
adipos din zona coapselor interioare contine un procent mic de 
tesut fibros si are o consistenta moale, gelatinoasa, fiind usor si 
rapid de eliminat prin liposuctie. Daca sunt folosite canule cu 
dimensiune mare sau daca liposuctia nu este efectuata cu grija, 
pot rezulta zone cu prea mult tesut adipos indepartat. Utilizarea 
canulelor mici, cu diametru exterior intre 2 mm si 3 mm, permite 
obtinerea de rezultate exceptionale.

LIPOSUCTIA IN ZONA COAPSELOR INTERIOARE ESTE SOLICITATA 
FRECVENT DE CATRE FEMEI, INTRUCAT IMBUNATATESTE 

SUBSTANTIAL CONTURUL SILUETEI.  
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Absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Dr. Cobani Oltjon a urmat rezidentiatul in 
chirurgie plastica-estetica si microchirurgie reconstructiva in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca),unde 
prin munca depusa a acumulat experienta importanta in ceea ce priveste chirurgia plastica reconstructiva. Inca din timpul 
rezidentiatului a inceput colaborarea cu clinica ProEstetica, unde a facut primii pasi in chirurgia estetica. In cursul definirii lui 
profesionale, a avut ocazia de a participa la interventii chirurgicale alaturi de specialisti internationali recunoscuti in domeniu 
precum Roger Khouri, Wolfgang Gubisch, Nazim Cerkes, Claudio Calabrese, Alexis Verpaele, Patrick Tonnard, Carlos Roxo etc.

Pregatirea continua a medicului este completata anual de participarea la cursuri, workshop-uri, congrese nationale si 
internationale si publicarea a peste 20 de lucrari stiintifice in reviste de specialitate. In prezent, isi desfasoara activitatea in 
cadrul Centrului Medical Monza din Bucuresti.

Adresa - Centrul Medical Monza: Intrarea Tudor Stefan, nr. 38-40, Sector 1, Bucuresti - Telefon - 0746 181 305
Adresa e-mail - cobani.oltjon@yahoo.com

Telefon mobil - 0765 681 707

Despre DOCTOR COBANI OLTJON
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 Adauga o culoare roz proaspata pe obraji de la NARS LIQUID BLUSH IN ORGASM 
care iti lumineaza chipul! Este usor de manevrat pe piele, o formula lichida curata, 
ideala pentru un LOOK natural si tineresc. (1)
 Pentru o piele proaspata si foarte hidratata, cu doar o picatura de luminator lichid de 
marimea unui bob de mazare de la VIEVE SKIN DEW, poti crea un chip bine conturat, 
daca aplici pe nas, obraji, arcul sprancenelor. Perfect pentru machiajul ulterior. (2)
 MAYBELLINE LASH SENSATIONAL MASCARA iti ofera gene lungi, care nu se 
lipesc intre ele si care iti ofera ochi luminosi. (3)
 Pentru acoperirea imperfectiunilor de pe chip, nu este nevoie de baze de machiaj 
foarte “grele”, deoarece exista LAURA MERCIER TINTED MOISTURIZER, o formula 
usoara care iti lumineaza pielea pe parcursul intregii zile. (4)
 Daca iti doresti un aspect naturat cu o usoara nota glam, fardul de ochi BOBBI 
BROWN LONG-WEAR CREAM SHADOW STICK MINI IN GOLDEN PINK este exact 
ce iti trebuie! Un creion soft te ajuta sa plici usor sau daca te descurci mai bine, poti 
folosi usor degetul. (5)
 Mult mai eficient decat o pudra de finishing este un spray care pulverizeaza o 
formula usoara ce este absorbita instant de piele si care poate dura pana la 16 ore! 
CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY (6)
 In afara de o culoare naturala, buzele au nevoie pentru acest LOOK sa fie si hidratate, 
FRESH SUGAR TINTED LIP TREATMENT IN HONEY indeplinind cu succes aceasta 
sarcina. (7)

1

2

3

4

5 6

7

unlooknatural
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Redu aspectul de acnee, linii fine si pete de soare cu 
dispozitivul LED, DRx SpectraLite BodyWare!
Cand iti doresti sa arati sexi, vrei un par ondulat sau bucle 

retro glam, Bio Ionic OnePass Oval Wand este dispozitivul 
care este alaturi de tine.
Pentru un efect benefic dublu, tratamentele perfecte de dupa 

antrenament pentru cresterea circulatiei si calmarea durerilor 
articulare, pastrand pielea matasoasa. Parasilk Recovery Hand 
and Foot Therapy Treatments
Un par impecabil oriunde, oricand, gratie performantei fara 

fir adusa de Ghd Unplugged.
Daca vara este mereu in inima ta, in tot ceea ce faci si cum 

te aranjezi, Mermade Hair Pro Waver in Pink 32mm iti ofera 
onduleurile de plaja pe care le iubesti atat de mult!
Dupa ce folosesti orice tip de dispozitiv termic, foloseste 

acest fixativ pentru a hrani parul, pentru un volum extra daca 
asta ai nevoie si pentru a-l fixa asa cum iti doresti! Salon 
Grafix Mega Hold Freezing Hair Spray
Pentru  ca ai mai mult timp la dispozitie acum, poti sa incepi 

sa ai grija si de picioarele tale, mai precis de calcaie, cu ajutorul 
Tweezerman Sole Smoother Antibacterial Callus Stone.
O perie de curatare care nu doar ca elimina murdaria 

incapatanata si uleiul, dar iti si calmeaza iritatie cu ajutorul 
unei pietre pretioase: PMD Clean Pro Jade.
Pielea plictisitoare este de domeniul trecutului in ceea ce 

te priveste, daca folosesti dispozitivul aprobat de FDA care 
stimuleaza productia de colagen si ofera fermitate pielii lasate. 
Pause Well-Aging Fascia Stimulating Tool
Daca iti doresti ca machiajul sa arate perfect, foloseste 

Japonesque Complexion Perfection Dermaplaner, lamelele 
japoneze din otel inoxidabil, eliminand puful si crescand 
capacitatea pielii pentru a absorbi lotiunile si serurile.
Pentru intarirea foliculilor de par si stimularea productiei 

de colagen, foloseste BeautyBio GloPRO Scalp Microneedling 
Device, care face posibil aceste beneficii cu ajutorul micro 
acelor energizante.

ACTUALIZEAZA-TI RUTINA DE 
INFRUMUSETARE ACUM, PENTRU A 
TE PREGATI DIN TIMP SA RADIEZI IN 

ZILELE CALDUROASE!

DE INFRUMUSETARE

   
   

   
    

     NATURALA
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DR X  S P E C T R A L I T E 
B O D YWAR E

B I O  I O N I C  O N E PA S S 
O VA L  WAND

PA R A S I L K  R E C O V E R Y 
H AN D  A N D  F OO T 

T H E R A P Y  T R E ATM EN T S

G HD 
U N P LUG G ED

M E RMAD E 
H A I R  P R O 
WAV E R  I N 
P I N K  3 2MM

S A LON 
G R A F I X 
M E G A 
H O LD 

F R E E Z I N G 
H A I R 
S P R AY

T W E E Z E RMAN 
S O L E  SMOOTH E R 
A N T I B A C T E R I A L 
C A L LUS  S TON E

PMD  C L E AN 
P R O  J A D E

PAUS E  W E L L -
AG I N G  FA S C I A 
S T I M U L AT I N G 

TOO L

J A P ON E S QU E 
C OM P L E X I O N 
P E R F E C T I O N 

D E RMA P L AN E R

B E AU T Y B I O 
G LO P RO  S C A L P 
M I C R ON E E D L I N G 

D E V I C E
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ajoritatea brandurilor care ofera produse de 
infrumusetare, intretinere, au astazi - daca 
nu toate produsele - macar o linie, despre 
care afirma ca sunt curate. Nici nu intri bine 
pe Facebook, Instagram, ca esti asaltat de 
reclame, influenceri, care iti pun la dispozitie 
astfel de produse si conform unor studii, 

aproximativ un sfert din consumatorii produselor beauty au trecut 
la folosirea produselor "curate" sau intentioneaza. Partea mai putin 
neplacuta este aceea ca aproximativ jumatate din acestia nu stiu ce 
este aceasta frumusete curata; nu stiu cum arata, nu se stie exact ce 
este . . . totul este o notiune abstracta. CE AR TREBUI STIUT CA 
NOTIUNI ELEMENTARE? C i t i m  i n  c o n t i n u a r e  . . .

Indiferent ca vorbim de dermatologi sau branduri, fiecare au 
propria interpretare cand vorbim de produse/ proceduri "curate". 
Iar acest lucru se intampla din cauza ca aceasta tendinta se afla la 
inceputuri, iar institutiile abilitate care ar putea reglementa folosirea 
acestui cuvant in contextul dat, nu se ocupa cu acest lucru sau nu 
exista. Din punct de vedere logic, aceasta interpretare a produselor 
"curate" ar trebui sa tina cont de sanatatea, eficienta, bunastarea celor 
care le folosesc; ingredientele si tot procesul de prelucrare ar trebuie 
sa fie naturale si efectuate in conditii cat mai igienice. Si pe masura 
ce acestea evolueaza, cel mai probabil si cuvantul "curat" va cunoaste 
diverse semnificatii.

Bineinteles ca te intereseaza cat de eficiente sunt, dar ce inseamna 
"MAI BINE" pentru tine? Daca vorbim de lucruri precum eficacitatea, 
performanta - toate in functie de scopul pentru care sunt realizate, pot 
fi mai bune comparativ cu predecesoarele.

Exista produse de infrumusetare care au mentionate pe etichete 
anumite cuvinte/ expresii conventionale, care ne fac sa tragem 
concluzia ca sunt curate; de multe ori, ne ducem cu gandul ca sunt 
naturale. Iar daca gasim pe etichete sugestii ca produsele nu contin ingrediente ca parabeni, ftalati, parfumuri sintetice, 
coloranti, sulfat si ar fi mai sanatoase si curate pentru noi, dar si pentru mediul inconjurator, de ce sa nu le folosim? Bineinteles 
ca anumite produse nu sunt exact cum sugereaza descrierea si eticheta, dar pana la urma, nu este necesar sa facem totul dintr-o 
data si sa schimbam toate produsele! Pasii mici sunt indeajuns pentru inceput.

Si poti incepe cu produsele care acopera cea mai mare suprafata a corpului. Inlocuieste vechiul produs cu unul nou, ecologic si 
fii sigura ca este bun pentru corp si pentru mediul inconjurator deopotriva, mai ales ca produsul se scurge ulterior dupa folosire. 
In privinta machiajului, primele schimbari ar trebui facute la buze! Sansele ca anumite ingrediente sa intre in sange sunt mult 
mai crescute aici, atat prin usurinta cu care poate intra in organism, dar si datorita faptului ca reaplicam de cateva ori pe zi.

M
FRUMUSETEA CURATA
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Una din marile probleme este dezinformarea, ceea ce nu este surprinzator, avand in vedere ca nu exista reglementari in 
aceasta privinta. Si cum ritmul, promovarea, publicitatea, tendintele, merg cu o viteza foarte mare datorita social media, multe 
amanunte din ceea ce conteaza pentru tine ca un consumator eco nu sunt verificate sau specificate. In acest caz, tu ai datoria sa 
incerci sa iti dai seama daca brandul respectiv vrea sa iti vanda un anume produs care este la moda atunci in functie de tendinte 

- fie ele bune sau nocive, iar apoi, sa afli parerea stiintifica a unor experti, oameni 
de stiinta. Evita parerea "specialistilor" de pe internet, a prietenilor sau mai rau a 
anumitor influenceri, vlogger, bloggeri, mai ales ca unii primesc bani pentru a face 
publicitate si evident, nu vor face afirmatii negative vizavi de produse.

Exista specialisti din domeniu care afirma ca cele mai periculoase si otravitoare 
ingrediente vin din natura, asta in contrast cu faptul ca se spune ca cele mai sigure 
ingrediente sunt cele naturale. Mai putin stiut de majoritatea este faptul ca se 
lucreaza foarte greu cu ingredientele naturale cand sunt de integrat in produse, iar 
eficacitatea lor si/ sau siguranta este incerta la final. In plus, calitatea poate varia 
de la un sezon la altul, de la conditiile meteorologice, anotimpuri, schimbarea 
solului; astfel, nu se pot garanta aceleasi rezultate de fiecare data. Asta nu inseamna 
ca ingredientele naturale nu sunt de buna calitate!

Dimpotriva: ceaiul verde, aloe vera, turmericul sunt alegeri inspirate atat timp 
cat sunt folosite corect, doar asigura-te ca achizitionezi de la branduri care afirma 
clar ca au efectuat testarile clinice si/ sau cercetarile stiintifice le sustin produsele.

De asemenea, multe branduri fac pasi in directia ecologica, dar durabilitatea este 
complexa si orice metoda de obtinere a ingredientelor naturale, pe baza de plante, 
afecteaza schimbarile de clima. Agricultura este una din cele mai perturbatoare 
lucruri in privinta mediului inconjurator, iar acest lucru este unul cat se poate de 
real si cunoscut de toata lumea. Distruge biodiversitatea si contribuie la emisiile 
de dioxid de carbon. La aceasta se adauga si disponibilitatile terenurilor; populatia 
continua sa creasca, este nevoie de teren pentru sprijinirea populatiei, iar deficitul 
de teren devine o problema importanta.

Simplificat, nu prea are sens sa folosesti terenul in scopul producerii 
cosmeticelor naturale. Producand un ingredient sintetic in laborator, pune mai 
putina presiune in mediul inconjurator, ceea ce la o prima vedere ar fi mai bine 
privind per ansamblu, dar nu este natural!

Exista opinii care afirma ca pielea absoarbe 60% din ce pui pe ea si facand o 
gluma, nici nu ar trebui sa bei un pahar de rose: te masezi putin pe corp cu el si ai 
parte de cel mai natural zambet! 😊 Bineinteles ca cel putin bunul simt iti da de 
inteles ca acest lucru nu este adevarat, iar in privinta barierei pielii ea este foarte 
eficienta. Ea a fost creata intocmai pentru a nu permite lucrurilor sa patrunda in 

ea, astfel ca e nevoie de o multitudine de factori care sa contribuie la o penetrare sanatoasa, de la dimensiunea moleculei, la 
incarcatura si chimia machiajului si/ sau produsului. Si chiar daca un ingredient penetreaza pielea, nu inseamna ca si intra in 
fluxul sanguin si provoaca pagube.

Dintre tarile care ofera reglementari in privinta cosmeticelor, se pare ca SUA este cea mai putin stricta, cu toate ca este 100% 
ilegal pentru orice companie sa vanda produse despre care se stie ca sunt toxice sau otravitoare. Iar ideea ca sunt companii 
care produc lucruri pentru a te omori, nu este adevarata; in realitate, anumite zvonuri sunt scoase din context pentru a speria 
cumparatorul. Si multe din ingredientele mentionate in mass media nu mai sunt de multi ani folosite in anumite produse.

Asa ca, in momentul in care iti doresti sa cumperi un produs "curat", bazeaza-te pe o cercetare si o informare proactiva, din 
surse reale, sustinute de studii stiintifice si nu te speria de cat de natural te face un brand sa te simti!
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-ti lasa parul grizonat sau chiar gri complet nu mai intra de multi ani la categoria 
"in varsta" sau "batran"; cu ceva ani in urma, fiecare dintre noi ne grabeam sa 
ascundem orice firicel alb care ne aparea prin par, dar astazi nu mai este cazul. In 
ziua de astazi, un gri frumos este un aranjat al parului statement si nimic de care 
sa-ti fie jena. Asa ca, daca te-ai hotarat sa imbratisezi aceasta culoare, citeste in 
continuare ce ar trebui sa stii, astfel ca aceasta trecere/ schimbare sa fie cat mai 
naturala.

IA IN CALCUL ...
Nu te astepta ca cel ce te vopseste sa te transforme intr-o singura zi! Daca tu ai cativa centimetri 

de par alb, poate undeva la varfuri sau in anumite zone ale capului, trecerea trebuie sa se faca 
frumos, natural, sa nu existe contraste evidente.

Inainte de a face acest pas, consulta-te cu coloristul, pentru a fi sigura ca sunteti pe aceeasi 
lungime de unda! Exista multi factori de luat in considerare la schimbarea culorii, iar un colorist, 
le va lua pe toate in calcul.

Vezi care sunt costurile, pentru ca in cazul in care apelezi la un profesionist si aceasta trecere 
trebuie facuta pe etape, e posibil sa te coste mai mult decat ai calculat tu. In acelasi timp, pentru 
a-ti pastra noul LOOK, va trebui sa mergi in mod constant la colorist; asa ca, ia in calcul toate 
cheltuielile pentru ca totul sa decurga cat mai natural si bine.
CE ESTE DE FACUT SI CE NU!

Nu renunta daca iti doresti griul si ai o portiune mica de par gri! Asteapta sa creasca, pentru ca 
specialistul sa aiba cu ce lucra!

Foloseste corector temporar pentru radacinile parului! Acesta este cel mai bun mod pentru a 
ascunde cresterea pana cand ajungi la salonul de infrumusetare! L`Oreal Paris Magic Retouch 
Precision Instant Concealer vine intr-o gama larga de nuante si dureaza pana la urmatoarea 
spalare. Josh Wood Colour Blending Brush vine in trei nuante si dureaza pana la trei samponari.

Vezi cum sa iti aranjezi parul, pentru ca, poti avea zone cu mai mult par gri si zone cu mai putin! 
Asa ca, daca iti doresti sa arati cat mai mult gri, ia in calcul si acest aspect!

Investeste in produsele potrivite, deoarece, vopsirea parului il poate face uscat! Foloseste produse 
pe baza de proteine pentru a-l intari cum ar fi Kerastase Resistance Masque Therapiste sau Olaplex 
No.7 Bonding Oil pentru a proteja parul atunci cand este folosita caldura in styling.
DACA AI FACUT TRANZITIA DEJA, IATA IN CONTINUARE PROPUNERI DE PRODUSE 
ADECVATE PENTRU A TINE GRIUL STRALUCITOR SI SUPERB!

L`Oreal Professionnel Serie Expert Silver Shampoo neutralizeaza tonurile alamii in par alb si 
gri.

Pantene Hair Biology Grey & Glowing Conditioner scoate in evidenta nuantele argintii in parul 
gri, netezind in acelasi timp firele fine.

Aveda Sun Care Protective Hair Veil este indicat parului grizonat atunci cand razele UV sunt 
puternice, cunoscut fiind faptul ca, datorita lipsei pigmentului, parul este mai sensibil.

A
GRIZONANT

intr-un mod frumos
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COLORISTUL TAU ITI 
POATE SPUNE SA NU ITI 
FACI PARUL GRI, EL FIIND 
SPERIAT CA TE POATE 

PIERDE DE CLIENT. DOAR 
CA ESTE INDICAT SA CERI 
SI O A DOUA SAU O A 

TREIA OPINIE!

CAT VA TINE?
Trecerea de la o culoare mai vibranta la gri poate dura mai mult, totul depinzand de punctul de 

pornire. Daca parul tau este inchis la culoare, atunci aceasta tranzitie va dura mai mult comparativ 
cu situatia in care parul este mai deschis. Lungimea parului reprezinta de asemenea un factor 
important in acest proces, parul scurt avand nevoie de pana la 6 luni sa devina complet gri, in timp 
ce parul lung necesita o perioada de timp de pana la un an. Si cu cat parul este mai inchis la culoare, 
cu atat va necesita mai multa aplicare pentru a se deschide de la radacini. Parul devine uscat, asa ca 
pregateste-te sa iei toate masurile pentru a te asigura ca in tot acest proces parul ramane in stare 
buna.
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arul este parte a identitatii noastre, intocmai ca o 
amprenta, ne place sa-l purtam in cat mai multe 
moduri, il vopsim, il ingrijim atat cat ne pricepem. 

Mai rau este atunci cand observam ca parul se rareste, firele se 
subtiaza .. . lucrurile se complica atat emotional cat si clinic. Iar pe 
piata exista o multitudine de sampoane, tratamente, uleiuri, lotiuni, 
toate afirmand ca fac minuni, majoritatea, fara vreo sustinere 
stiintifica.

Ironic este faptul ca traim timpuri in care ne putem remodela 
buzele, putem scapa de riduri, putem remodela un corp intreg, dar 
nu exista inca solutia dorita si acceptata de toata lumea in privinta 
recapatarii parului. Pierderea parului este o consecinta a mai multor 
factori si in functie de acestia, se pare ca avem parte de diverse 
tratamente, cu diverse costuri, rezultate mai mult sau mai putin 
satisfacatoare, dar si cu anumite efecte secundare.

Transplantul de par este scump pentru multe persoane, terapiile cu 
laser si plasma imbogatita cu trombocite ofera rezultate moderate; 
minoxidilul poate provoca iritatii, mancarimi, iar daca nu-l mai iei, 
parul incepe iarasi sa cada. Un studiu a aratat ca o combinatie intre 
minoxidil si microneedling poate oferi mai mult par comparativ cu 
folosirea minoxidilului singur. Multi pacienti s-au indreptat spre 
Nutarfol si Viviscal - nesustinute stiintific, decat doar daca exista o 
deficienta nutritiva ce poate fi corectata.

Si din nefericire, multe femei poarta extensii si diverse astfel de 
solutii, neexistand modalitati naturale prin care putem face aceste 
lucruri.

O solutie dorita si discutata de foarte multi ani, este clonarea 
parului, un scenariu care ar fi foarte simplu: se iau cateva fire de 
par de la client, acestea sunt trimise companiei pentru clonare ce 
va face mii de fire, dupa care, un robot (astfel de roboti exista, dar 
nu sunt pregatiti de astfel de operatiuni) ar efectua transplantul. 
Transplantul de astazi ia fire de par din zone unde parul se dezvolta, 
implantandu-le in zone unde nu exista, comparativ cu clonarea 
parului care ar putea oferi practic, rezerve nelimitate.

S-ar putea deschide astfel, multe posibilitati pentru femeile care 
au astfel de probleme, mai ales ca metoda traditionala nu le ajuta 
si asta deoarece caderea parului la femei are loc pe tot scalpul si nu 
doar din anumite zone, ca la majoritatea barbatilor. Pe de alta parte, 
donorul nu trebuie sa aiba probleme de subtiere a firelor de par, 
pentru ca aceasta problema va continua si dupa transplant.

In acest an, in Japonia, cercetatorii din domeniu au anuntat 
ca au reusit sa regenereze foliculii de par de la soareci; ei au 
identificat celulele stem ale foliculilor, pe care le-au tratat cu 220 
de combinatii de ingrediente. Urmatorul pas este evident, inceperea 
testelor pe parul uman. Aceste progrese sunt interesante, ne dau 
sperante reale, dar trebuiesc efectuate teste serioase si numeroase 
obstacole de trecut. Un scenariu viitor este acela in care pacientului 
i se implanteaza parul chirurgical ca un model care functioneaza 
intocmai ca situatia cand parul creste natural din scalp, dupa ce 
inainte, parul a fost replicat intr-un laborator.

Insa, mai aproape de noi este injectarea cu exozomi pentru un par 
mai lung, cu aspect de plinatate. Exozomii sunt mesagerii celulelor 
stem, ei purtand factorii de crestere catre tinta, reparand-o sau 
facand-o sa se comporte mai tanar. Cercetarile arata ca rezultatele 
se pot vedea dupa 3-4 luni de la injectii, pentru ca procesul este 
acela de multiple injectii superficiale in puncte de pe tot scalpul. 
Iar viteza cu care parul se reface poate fi considerata revolutionara, 
tot ce se cunoaste pana acum - avand nevoie de 1 an (parul de pe 
scalp), nimic evident neintamplandu-se intr-o perioada mai scurta 
de 6 luni.

Ce se stie despre injectarea cu exozomi este faptul ca durerea este 
aproape inexistenta, acul fiind foarte subtire, iar durerea maxima 
fiind inregistrata pana la 3 pe o scara de la 1 la 10. Intretinerea va fi 
necesara. Daca nu vor exista efecte secundare nedorite, e posibil ca 
pacientul sa aiba nevoie de o alta sedinta o data la 6 sau la 12 luni, 
dar chiar si asa, acesta este un progres major, avand in vedere aceasta 
latura a frumusetii care nu a inregistrat o evolutie satisfacatoare.

PARUL IN VIITOR

PREZENTUL SI VIITORUL ARATA BINE IN PRIVINTA 
BUZELOR, A SPRANCENELOR, A  GENELOR, A 
REMODELARII CORPULUI, DAR CE ESTE DE 

FACUT IN PRIVINTA PARULUI? CE SOLUTII AVEM?
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C ele mai noi sapunuri pentru par se potrivesc tuturor tipurilor, sunt eficiente in privinta 
diverselor probleme, lasandu-te in final cu un par curat, lucios si sanatos.
Timp de foarte multi ani am fost invatati si obisnuiti sa folosim sampoanele ambalate 
in recipiente de plastic si sa recunoastem ca este o modalitate foarte comoda si eficienta 

de utilizat. Cu toate acestea, daca esti o persoana careia ii pasa de mediul inconjurator, este posibil 
sa te simti in vreun  fel vinovata de folosirea plasticului. Asa ca, e timpul sa te readaptezi, folosind 
noile sampoane sub forma de sapun solid, mai ales ca, comparativ cu vechile sapunuri, cele noi sunt 
realizate in mare parte din uleiuri si ingrediente vegetale, cat mai sanatoase parului uman. Astfel vei 
fi si eco friendly si nu vei avea parte de un par uscat, ci dimpotriva, unul radiant si bine hidratat.

Iar ambalajul de carton/ hartie al sapunului este mult mai usor de reciclat decat plasticul sticlelor 
cu sampon; in plus, iti salveaza mai multi bani, deoarece dureaza mai mult. Iar una din dilemele tale 
este aceea daca sapunul cumparat de tine este potrivit necesitatilor tale.

SAPUNURI pentru PAR
in functie de necesitati
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(1) Bun pentru mai multe
ISHGA SHAMPOO & BODY BAR este un sapun luxos 

care te incanta imediat ce ii deschizi ambalajul. Miroase 
incredibil de bine si iti da sentimentul ca ai fost la o sesiune 
SPA. Face spuma repede si poate fi folosit si pentru curatarea 
corpului, fiind o optiune foarte buna cand calatoresti sau daca 
esti conditionata de spatiu.

(2) Bun pentru matreata
EARTH KIND TEA TREE & EUCALYPTUS SHAMPOO 

BAR FOR IMPROVED SCALP HEALTH are o formula fara 
sulfati care nu va indeparta uleiurile naturale ale scalpului, 
calmand mancarimile si protejandu-te de aparitia fulgilor 
neplacuti. Are un efect antimicrobial pentru reducerea 
matretii, ceea ce il face sa aiba dublu rol: tratament si curatare.

(3) Bun pentru firele subtiri
ODACITE 552M SOAP FREE SHAMPOO BAR isi ia 

numele din cele 552 de milioane de sticle de plastic de sampon 
care ajung anual in groapa de gunoi. Este recomandat fiecarui 
tip de par, dar in mod special firelor de par subtiri si medii; 
are in compozitia sa ulei de nuca de cocos, argan, ricin si lasa 
parul moale, fara greutate.

(4) Bun pentru scalp sensibil
KIND2 SHAMPOO REINVENTED THE SENSITIVE 

ONE are un pH echilibrat, o formula fara parfum, suficient 
de blanda pentru cei cu eczeme si psoriazis, mai ales ca daca 
ai un scalp sensibil, nu vrei sa se agraveze. Este imbogatit cu 
seminte chia si ulei de camelie pentru a calma sensibilitatea, 
mancarimea si arsurile scalpului. Daca scalpul este gras, exista 
posibilitatea ca acest sapun sa nu fie suficient pentru a-l face 
sa se simta curat.

(5) Bun pentru parul blond
Nuantele de alama nu sunt sub nicio forma agreate de 

blonde, ETHIQUE TONE IT DOWN PURPLE SOLID 
SHAMPOO neutralizand tonurile galbene in parul blond si 
argintiu, astfel ca nuanta proaspata si stralucitoare obtinuta 
la salon va dura cu mult mai mult. Aceste sapunuri etice sunt 
vegane, fara cruzime si chiar daca sunt "dedicate" blondelor, 
pot fi folosite in orice tip de par.

(6) Bun pentru parul uscat
Vopsitul parului, periajul excesiv, styling-ul in care este 

folosita caldura afecteaza calitatea parului, iar L`OCCITANE 
INTENSIVE REPAIR SOLID SHAMPOO ajuta mult in 
aceasta privinta. Formula sa ajuta atunci cand parul este fragil, 
se rupe usor, cu ajutorul uleiurilor esentiale, vitaminei E si 
aminoacizilor din ovaz, pentru restabilirea aspectului matasos.

(7) Bun pentru orice
GARNIER ULTIMATE BLENDS SHAMPOO BAR este 

perfect oricarui tip de par, continand patru sapunuri cu 
mirosuri delicioase, care lasa parul matasos cu o senzatie de 
curat si proaspat. Mai mult decat atat, forma sa blanda este 
usor de controlat, oferind un masaj adecvat scalpului.

(8) Bun pentru parul cret
WEDO NO PLASTIC SHAMPOO BAR ofera sapunuri a 

carui durata de viata dureaza pana la 80 de spalari, avand o 
formula 95% naturala aprobata de Cruelty Free International 
and The Vegan Society. Aceasta formula este buna pentru 
parul gros si/ sau ondulat care nu atarna din cauza produselor 
de styling.

(9) Bun pentru parul mat
GRUUM HAR NOURISHING SHAMPOO BAR este 

imbogatit cu ulei de nuca de cocos care vindeca, hraneste si 
are un miros care te face sa il mananci, doar ca nu trebuie sa 
faci asta! Spuma bogata pe care o face, lasa parul stralucitor 
si matasos, un astfel de sapun fiind echivalentul a doua sticle 
de sampon si dureaza pana la 60 de spalari, astfel ca poate fi o 
alegere mai mult decat inspirata.

(10) Bun pentru parul care se subtiaza
LUSH NEW SHAMPOO BAR apartine de LUSH care a 

inventat aceste sapunuri pentru par de mai bine de 20 de ani, 
avand recent multe aprecieri si recenzii despre spuma bogata 
si efectul de ingrosare al parului. Cuisoarele si scortisoara 
energizeaza scalpul, in timp ce urzica si menta sustin sanatatea 
si cresterea parului, astfel ca poti ajunge la volumul dorit.

(11) Bun pentru parul gras
PERCY & REED ALL LATHERED UP CLEANSING 

SHAMPOO BAR nu contine lauril sulfat de sodiu, siliconi 
si parabeni, face multa spuma comparativ cu sapunuri din 
aceeasi categorie, lasand senzatia unui par curat, hranit, 
proaspat. Parfumul distinctiv al acestui sapun este energizant, 
luminos si te pregateste pentru zi, oricat de agitata ar fi. 
Trebuie depozitat (ca si alte sapunuri) intr-o zona mai uscata 
pentru a nu se inmuia.

In continuare, vei face cunostinta cu o serie de sapunuri (unele deja 
prezentate intr-o editie anterioara a revistei) adecvate tuturor tipurilor de 

par si necesitatilor, astfel ca, daca iti doresti aceasta trecere, sa poti gasi 
cea mai buna optiune pentru tine.
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C u n o a s t e r e a  i n g r e d i e n t e l o r
Este esentiala cunoasterea ingredientelor cu care vei lucra, din foarte multe motive. Unele uleiuri pot 

irita pielea, altele pot provoca fotosensibilitate, de aceea trebuie sa stii ce iti place si daca te afecteaza intr-
un mod negativ; in mod particular, uleiurile pe baza de citrice nu sunt recomandabile direct pe piele, decat 
daca au fost diluate corespunzator.

C u n o a s t e r e a  c o m p o z i t i e i  p a r f u m u l u i
A-ti crea propriul parfum nu este nimic complicat si nici nu necesita cunostinte extraordinare de fizica, 

chimie sau alte domenii complexe, dar trebuie cunoscut ce face un parfum sa fie viabil. Exista note de baza, 
note de inima si note de varf.

Notele de baza sunt cele care vor rezista cel mai mult pe pielea ta, oferind in acelasi timp, fundatia 
perfecta pentru notele ce au viata mai scurta. Notele de inima sunt acelea care ne fac sa ne indragostim 
de parfum, se dezvolta si persista pana la 45 de minute inainte de a scadea din intensitate. Notele de varf 
sunt cele pe care le detectam primele la un parfum, sunt de scurta durata si dureaza aproximativ 15 minute.

A cunoaste aceste lucruri de baza, te vor ajuta in alcatuirea parfumului si sa stii ce note doresti sa incluzi 
in parfumul facut acasa.

A l e g e r e a  u l e i u r i l o r
In primul rand, trebuie stiut ca parfumurile pot fi amestecate de tine exact asa cum doresti, dar exista 

anumite principii pe care trebuie cel putin sa le cunosti, pentru ca parfumul final sa fie o adevarata bijuterie.
Cand trebuie sa alegi notele de varf, mergi pe mirosuri proaspete, citrice (lamaie, bergamota) care sunt 

"in fata" dar se pierd repede, ele neintrand in categoria mirosurilor coplesitoare. Notele de inima sunt de 
regula create din note florale (trandafir, iasomie, ylang ylang, iris), note din plante (lavanda, musetel) si 
asta deoarece vor da nota esentiala, distincta. Pentru notele de baza, cele mai potrivite sunt cele lemnoase 
(santal, cedru) sau mosc (cedru, vetiver), cele ce vor "tine" intreaga compozitie.

R e t e t a
Ai nevoie de 80 de picaturi de un anumit tip de ulei "purtator", 10 picaturi de ulei esential pentru notele 

de baza, 5 picaturi pentru notele de inima si 5 pentru cele de varf.
Adauga ingredientele in ordinea in care sunt enumerate, agita recipientul (din sticla preferabil) bine 

pentru a fi sigura ca uleiurile se amesteca foarte bine. Depoziteaza-ti bijuteria intr-un loc intunecat si 
racoros pentru a-si pastra potenta!

Folosirea 

parfumului 

uleiurilor 

esentiale 

in locul 

parfumului 

traditonal 

ofera destule 

avantaje, 

accesibilitatea, 

durabilitatea 

si blandetea 

lor, fiind doar 

cateva. Partea 

buna este aceea 

ca, daca vrei 

sa ai propriul 

parfum doar 

din aromele 

care iti plac, 

poti face 

parfum chiar la 

tine acasa!

F I I  U N I C A  P R I N  I N T E R M E D I U L  P A R F U M U L U I  U N I C ,  C R E A T  L A  T I N E  A C A S A !



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


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

https://famost.ro/
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BIANCA TUDOR
ANTREPRENORIATUL ESTE 

DESPRE SACRIFICIU

I N T E R V I U
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INTERVIURI

BUN GASIT, BIANCA! NE BUCURAM SA FII IN NOUL 
NUMAR AL REVISTEI NOASTRE.
TOATA ROMANIA SI NU NUMAI TE ASOCIAZA 
CU ELITE BUSINESS WOMEN. CAND A PORNIT 
PROIECTUL SI CU CE SCOP?

Multumesc tare mult pentru oportunitate!
EBW a pornit in 2014 initial ca si Female Leadership 

Organisation printr-o asociere cu un investitor din Africa de 
Sud, care ulterior a preluat fortat si fara etica munca mea de 1 
an si jumatate. Dupa acest esec, am analizat ce am invatat si am 
scris pe hartie Business Women Elite si am creat Elite Business 
Women, Club de afaceri cu focus pe educatie de business, 
networking si colaborare in afaceri, finantare prin retea de 
investitori privati si internationalizarea 
afacerilor.
O FEMEIE DE AFACERI ESTE 
IMPLICIT SI UNA DE ELITA?

Imi asum cand spun NU, o femeie 
de afaceri nu este implicit de elita 
dar poate deveni o elita daca isi 
propune. Spre deosebire de statutul 
de vita nobila care se mosteneste, in 
EBW poti munci pentru a deveni o 
elita si noi iti oferim toata gama de 
suport, de la educatie, la mentori, la 
schimb de bune practici, finantare si 
internationalizare.
CE PROVOCARI ITI ADUCE 
ANTREPRENORIATUL?

Si aici depinde de nivelul targetat. 
Provocarile sunt mult mai mari daca 
targetezi performanta. Totul pleaca 
de la mindset pentru a crea viziunea 
despre afacerea ta, setul tau de abilitati 
si talente pentru a materializa viziunea 
ta, cum iti alegi oamenii de langa tine, 
cat de mult investeti in tine si in dezvoltarea afacerii tale. Dar si 
cum ai grija de starea ta de bine, fizica, emotionala si mentala.
DE CE ALEARGA FEMEILE DUPA SUCCES?

Nu as spune ca alearga dupa succes 😊. In ipoteza in care 
alearga dupa succes, eu as spune ca au ca obiectiv succesul - o 
fac din nevoia de a demonstra ca sunt suficient de bune. Din 
nevoia de validare, din nevoia de a compensa lipsa unei vieti 
personale implinite. Si este valabil si pentru barbati 😊.

CUM DEFINESTI SUCCESUL TAU PROFESIONAL?
Stii cat de greu le vine mai ales femeilor sa spuna ca au succes? 

De teama de a fi in lumina reflectoarelor, de a nu fi judecate 
ca fiind prea ambitioase, egoiste sau orientate catre bani si de a 
fi excluse din cercurile de prieteni. Povesteam cu antreprenori 

care atunci cand au avut succes masiv 
au ramas fara prieteni si familie. Acum 
ca stim de ce fug oamenii de succes, 
raspund la intrebarea ta: Eu imi asum 
acest succes la nivelul de acum, din 
perspectiva unui om simplu, care 
a pornit de la ZERO, s-a mutat in 
Bucuresti din provincie pentru a se 
educa la Universitati mai bune si a 
ajuns sa lucreze in multinationale si 
ulterior sa creeze un business atipic 
care sa aiba o mare componenta 
de antreprenoriat social, pe care l-a 
scalat in 7 ani in Europa, tarile in 
Golf, Rusia si Africa de luna aceasta, 
Noiembrie 2021. Mai mult, expertiza 
mea profesionala serveste in Board-
ul proiectelor europene sau forumuri 
de investitii globale, conferinte si 
Summit-uri.

La acest moment, aceasta este 
succesul pentru mine, 7 ani dedicati 
educatiei antreprenoriale la nivel 
international elitist. Urmeaza cateva 

afaceri de anvergura in urmatorii 3 ani 😊.
EXISTA ECHILIBRU INTRE BUSINESS SI VIATA 
PERSONALA?

Exista dupa burnout 😊. Da, cred ca majoritate antreprenorilor 
realizeaza importanta unui oarecare echilibru dupa primul 
burnout 😊. 

Eu astazi am o rutina de sanatate fizica, mentala, sociala 
si emotionala de la care ma abat foarte rar. Fac sport zilnic, 
meditatie, am timp de calitate cu prieteni de suflet, imi aloc 
timp pentru a iesi, a calatori.
CE AR FI FOST BIANCA TUDOR DACA NU ERA 
FEMEIE DE AFACERI?

Cred ca ar fi fost sportiv de performanta cu succes 😊 sau artist 
(IUBESC SA CANT SI SA DANSEZ!).

Stii cat de greu le 
vine mai ales femeilor 
sa spuna ca au succes? 

De teama de a fi in 
lumina reflectoarelor, 
de a nu fi judecate ca 
fiind prea ambitioase, 
egoiste sau orientate 
catre bani si de a fi 

excluse din cercurile 
de prieteni.
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REVENIND LA ELITE BUSINESS CLUB, CATE FEMEI 
FAC PARTE DIN GRUPUL DE BUSINESS?

EBW Club este o retea international de femei de afaceri, 
sunt peste 13.000 de companii care formeaza aceasta retea in 
Europa, GCC, Russia si Africa.
CE ACTIVITATI AVETI LA ELITE? 

Accentul este pus pe educatie si mergem  pe mentorat in 
Elite Academy, unde multinationalele mentoreaza IMM urile 
si accelerator de afaceri in Business 360 unde ne propunem 
de crestem afacerile cu 30% dupa finalizarea programului de 
Accelerator de 6 luni.

TE CONSIDERI O VOCE A FEMEILOR DE AFACERI 
DIN ROMANIA?

Reprezint un Club de Afaceri national si international si acest 
rol presupune si luarea de pozitii oficiale in comunicarea cu 
Institutii, Organizatii, presa, etc.

Nu m-am gandit niciodata la aceste implicatii atunci cand am 
visat sa creez un Club de Afaceri International.
COMUNITATEA PE CARE O CONDUCI ESTE O RETEA 
GLOBALA? IN CATE TARI SUNTETI PREZENTI?

Suntem prezente in Romania, UK, Portugalia, Serbia, Italia, 
Spania, Dubai, Bahrain, Liban,  Rusia, Africa.
CUM VEZI EVOLUTIA FEMEILOR IN MEDIUL 
DE AFACERI ROMANESC? REPREZINTA ELE O 
AMENINTARE PENTRU DOMNII DIN BUSINESS?

Trendul este ascendent pentru prezenta femeilor in 
antreprenoriat, suntem la 40%, cea mai mare rata din EU. Ce ne 
lipseste este profitabilitatea afacerilor din sectorul IMM.

Nu cred in lupta dintre barbati si femei, ci mai degraba in 
colaborarea lor pentru a crea afaceri de succes.
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CE PROIECTE DEZVOLTI IN PREZENT?
Dezvoltam primul proiect de Accelerator de Business 

- Business 360. Suntem la Modulul 2 din 6, a inceput in 
Octombrie si se va incheia in Martie 2022. Proiect coordonat de 
colega noastra Raluca Culda.

De asemenea Dubai Investors Round Table - Ian 2022, unde 
scopul este sa finantam afacerile din sectorul IMM prin investitii 
private, investitori privati din reteaua EBW si a partenerului din 
India, WLS.
AS REVENI LA STILUL TAU DE VIATA; CUM ARATA O 
ZI DIN VIATA TA?

Incep ziua cu meditatie si journaling, birou, sport dupa 6 PM 
si termin prin a citi seara inainte de culcare.
FACI SPORT ZILNIC?

Da, 6 din 7 sau minim 5 din 7 cand am multe plecari 
internationale.
DAR ALIMENTATIA CUM ESTE?

Incep ziua mereu cu mic dejun bazat pe fructe, seminte si 
lactate. Am o masa principala, pe baza 
de proteine si legume/ salata si seara 
ceva usor.
CUM AI CARACTERIZA STILUL 
TAU VESTIMENTAR?

Imi place foarte mult sa port tocuri. 
Sunt predominant in stilul elegant 

dar nu office clasic neaparat - daca nu 
am un eveniment formal. 

In afara ariei de business, sunt casual 
elegant. Si cromatica merge pe alb, 
negru si rosu. 
CUM ARATA VACANTA 
PERFECTA PENTRU TINE?

Ahh 😊. Anul acesta am mers in 
multe vacante scurte, Turcia, Franta, 
Italia. 

Iubesc marea, deci sa fie undeva pe malul marii. Sa fie muzica, 
dans, un vin bun, oameni autentici si mult soare.
CARE ESTE ULTIMA CARTE CITITA?

Magia Puterii Feminne si From Zero to One.
IN CE PARTE DIN VIATA TA PERSONALA INVESTESTI 
CEL MAI MULT TIMP?

In dezvoltarea mea personala, spiritualitate si feminitate, cerc 
social  si calatorii.  

CE ITI IA ANTREPRENORIATUL 
SI CE ITI DA LA SCHIMB?

Antreprenoriatul este despre 
sacrificiu clar. Insa este si instrumentul 
care te dezvolta cel mai mult si mai 
accelerat ca om si profesionist. Este 
incredibil, dar la baza iti ofera libertate 
si iti ia libertate.

Cand ajungi la nivel de investitor 
si om de afaceri, atunci poti avea mai 
mult din libertatea la care visai cand ai 
inceput ca antreprenor.
AR TREBUI SA EXISTE O 
DELIMITARE INTRE BANI SI 
INFLUENTA?

Cred ca mai degraba o reprezentare 
a tuturor categoriilor sociale la nivel 

decizional.
UNDE PUTEM GASI MAI MULTE INFORMATII 
DESPRE TINE SI DESPRE PROIECTELE TALE?

Multumesc pentru oportunitate - site ul nostru: 
www.ebw.business, FB si LinkedIN Elite Business Women Club 
si pagina mea profesionala Bianca Tudor.
CARE AR FI MOTTO-UL TAU?

You can absolutely have it all!
CE MESAJ AI PENTRU CITITORII NOSTRI?

Sa traiasca cu pasiune si asumare tot ce le dicteaza sufletul lor!
MULTUMIM,
ECHIPA FAMOST

Cand ajungi la nivel 
de investitor si om de 

afaceri, atunci poti 
avea mai mult din 

libertatea la care visai 
cand ai inceput ca 

antreprenor.

INTERVIURI

http://www.ebw.business
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In 2012, Xonia a lansat cel mai nou single al ei, "Remember", 
care contine o mostra din cantecul de succes "Lily was Here" de 
Dave Stewart si Candy Dufler. Dupa doar 2 luni de la lansare, 
Xonia este pe locul 17 in Top 100 Airplay din Romania, Top 10 
pe posturile de radio din Romania (Kiss FM, Pro FM, Radio 
Zu, Radio 21)

Xonia a deschis, de asemenea, un studio de inregistrari 
impreuna cu producatorul/ artistul F.Charm, unde amandoi 
compun piese pentru alti artisti din Romania, inclusiv pentru 
Delia compunandu-i versurile pentru single-urile ei: Dale, 
Wuella Wuella si Africana.

Anul 2014 marcheaza prima colaborare a Xoniei cu un 
artist international, J Balvin superstarul columbian isi pune 
amprenta asupra noului single al cantaretei “I Want Cha”. 
Piesa devine rapid un imn de club. "I Want Cha" are peste 
25.000.000 de vizualizari pe YouTube si un videoclip care a 
devenit viral intr-un timp foarte scurt. Piesa este licentiata in 
tari din intreaga lume: Columbia, Turcia, Grecia, Bulgaria, 
Franta si Spania.

 Dupa o pauza muzicala de cativa ani, Xonia revine pe piata 
muzicala in anul 2019 cu piesa "Discrete"single compus pentru 
Eurovision de o echipa din LA si produsa de Manuel Riva. 
Anul acesta (2021) a lansat piesa "You Don`t Know My Love"si 
"Why Lie". 

X O N I A  ESTE CANTAREATA, COMPOZITOARE, 
ACTRITA SI DANSATOARE AUSTRALIANA DE 
ORIGINE ROMANA.

Din 2009 pana la sfarsitul anului 2011, a colaborat cu 
Universal Music Romania, lansand 3 single-uri de succes 
numite "Take the Lead", "My Beautiful One"  si "Hold On".

Xonia a co-scris primul ei single "Take the Lead" 
impreuna cu producatorul muzical Mihai Ogasanu, care 
a castigat locul 4 la categoria Pop/ Top 40 la "International 
Songwriting Competition" din Statele Unite, cu juriul format 
din Timbaland, Robbie Williams, Kings of Leon si multi alti 
experti in industria muzicala. Al doilea ei single "My Beautiful 
One" in colaborare cu Deepcentral a fost Hit Number 1 in 
Romania, la posturile de radio "Kiss Fm" si "Pro Fm", "Radio 
Zu". My Beautiful One a intrat la Number 1 ca cel mai jucat 
videoclip muzical la TV si a fost cel mai difuzat single din 
Romania in 2010, cu peste 3,6 milioane de difuzari, conform 
Media Forest Charts.

"My Beautiful One" a fost, de asemenea, Top 10 in topurile 
din Grecia la Heat Radio, Power FM, Radio Herklion Super 
Radio 90.4, #13 in Turcia, Top 100 in Rusia si Top 30 in 
Bulgaria. In 2011, Xonia a lansat cel de-al treilea single "Hold 
On" care a fost un hit de Top 10 in Romania si #30 in Media 
Forest Summer Chart 2011.

XONIAXONIA
ARTISTA AUSTRALIANA DE ORIGINE ROMANA

PERSONALITATI de TOP cu DANIELA SALA
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nu eram aici in ziua de azi. Le sunt extrem de recunoscatoare 
si vreau cu ocazia asta sa le multumesc din suflet pentru toate 
sacrificiile pe care le-au facut ca sa pot sa fiu artista si femeia 
care sunt acum.
 Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Da! Mai multi. Pop Queen, Madonna, Pop Princess, Kylie 
Minogue si cand am crescut mai mare - Britney Spears, 
Christina Aguilera si Celine Dion. 
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Povesteste-ne 
cateva amanunte!

Unul dintre cele mai fericite momente din cariera mea 
muzicala a fost cand piesa mea "My Beautiful One" feat 
Deepcentral a fost cea mai difuzata piesa din Romania, in anul 
2010 cu 3,2 milioane de difuzari. Iar un alt moment la fel de 
frumos a fost cand am lansat piesa "I Want Cha" - o colaborare 
muzicala cu artistul columbian J.Balvin, care a strans peste 26 
de milioane de views pe YouTube.
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

S-au intamplat multe lucruri in cariera 
mea care m-au durut, dar unul dintre 
momentele triste a fost cand presa din 
Romania publica faptul ca am operatii 
estetice nereusite si ca m-am desfigurat, 
cand eu, de fapt, sufeream de probleme 
medicale si treceam printr-o perioada grea, 
nu numai cu problemele de sanatate, dar si 
cu efectele adverse ale medicamentelor pe 
care le luam. Din motivul asta si fata mea s-a 
umflat in perioada aceea, nu eram pregatita 
si inca nu sunt sa discut despre ce boala am 
si presa ma facea in toata felurile. Tot ce 
imi doream era sa ma fac bine mental dar 
si psihic, dar nu am fost lasata si din acest 
motiv am plecat in Statele Unite. 
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la 
aceasta cariera?

Da. Aproape am renuntat, insa, in timp, 
m-am redescoperit pe mine si cine sunt eu. 

Iar datorita acestui lucru m-am reapucat 
de muzica si anul acesta am lansat o piesa 
impreuna cu Akcent ‘ You don’t know my 
love’, iar acuma am lansat a doua piesa in 
colaborare cu doi artisti, in Turica, Thom 
Colvin si Burak Cilt cu piesa ‘Why Lie’, doua 
piesa scrise si compuse de mine impreuna 
cu Achim de la Bulls Records. 

Buna 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?

Am inceput ore de canto la varsta de 8 ani. Parinti mei au 
vrut sa merg la scoala de muzica de la 5 ani pentru ca vedeau ca 
am talent, deoarece imi placea mult sa dansez dupa cantarete 
de muzica populara precum Maria Ciobanu si Nicoleta Voica, 
si cantarete internationale ca Madonna, Celine Dion si Kylie 
Minogue. 

In schimb, scoala de muzica ne-a recomandat sa iau ore 
de dans, sa imi dezvolt urechea muzicala si asa am inceput la 
varsta de 5 ani cursurile de balet. Am avansat foarte repede ca 
balerina. Deja la varsta de 7 ani am fost acceptata la cea mai 
mare scoala de balet ‘The Australian Ballet School’, fiind cea 
mai tanara balerina. Am continuat cu studiile mele de balet 
in paralel cu muzica. Am avut o cariera frumoasa ca balerina. 
Am dansat cu The Royal Ballet, The Kirov Ballet, The English 
National Ballet si am avut rolul principal de Young Clara in 
spectacolul The Nutcracker, timp de doi ani 
cat am avut turneu in toata Australia cu The 
Australian Ballet. 

Am terminat la varsta de 17 ani si am 
primit si calificarile de a preda ca profesoara 
de balet. Cariera mea muzicala a inceput in 
Romania, dupa ce am reprezentat Australia 
in concursul Cerbul de Aur organizat in 
Brasov. M-a vazut un reprezentant de la casa 
de discuri Universal Music si am semnat 
contractul de muzica la care visam. 

Niciodata nu m-am gandit cum sa ma fac 
remarcata. Muzica, dansul si actoria (am si 
studiat actoria de la 10 ani si am jucat in filme/ 
tv si in publicitate pe tv si print) sunt pasiunile 
mele. Iubesc ceea ce fac si sa fiu pe scena. Am 
fost remarcata pentru ca am avut talent, dar 
am muncit foarte greu si prin munca mea au 
iesit in evidenta momentele mele.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Amintirile mele sunt frumoase. Familia 
mea a fost mereu alaturi de mine si asta m-a 
bucurat enorm. Erau la fiecare competitie, 
spectacol si repetitie. Nu stiu cum mai gasea 
mama mea timp sa imi coase costumele de 
scena. Am fost foarte norocoasa cu familia 
mea, deoarece m-au sprijinit in toate si sunt 
sigura ca fara ei eu nu as fi putut face nimic si 

MUZICA, DANSUL SI 
ACTORIA SUNT PASIUNILE 
MELE. IUBESC CEEA CE 
FAC SI SA FIU PE SCENA. 
AM FOST REMARCATA 
PENTRU CA AM AVUT 

TALENT, DAR AM MUNCIT 
FOARTE GREU SI PRIN 

MUNCA MEA AU IESIT IN 
EVIDENTA MOMENTELE 

MELE.

TOATE PIESELE MELE LANSATE AU O POVESTE 
FRUMOASA SI IMI SUNT FOARTE APROAPE DE SUFLET. 
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INTERVIURI

Ca actrita ce roluri ai interpretat? Povesteste-ne putin despre ele!
Am facut studii in Australia si in America pentru actorie. 

Am jucat in filmele "Noah’s Ark", "Charlotte’s web" ca si extra, 
iar in serialele TV "Neighbors" si "Sea Change". Mi-ar placea 
sa revin inapoi in actorie sa joc un rol secundar/ principal in 
film si seriale TV. Nu mi-a permis timpul pana acum sa ma 
concentrez si sa imi dezvolt acest talent, pentru ca prioritatile 
mele erau muzica si baletul. 
Ocupatia ta principala este cea de cantareata. Cum ti-ai 
descoperit aceasta pasiune si cand ai inceput sa iti construiesti o 
cariera in acest sens?

Nu simt ca le-am descoperit, pentru ca au facut mereu parte 
din mine. Muncesc cu drag, spor si pasiune de la 5 ani. Eu nu 
am avut o viata `normala` ca alti copii. De luni pana sambata 
eram la scoala unde invatam si dupa, mergeam la ore de balet, 
muzica si actorie. Iar duminica imi faceam temele si repetam 
ceea ce trebuia. Este mult de povestit despre viata mea de copil 

si sacrificiile parintilor mei, care au facut totul 
ca sa poata sa imi ofere educatie in arta si sa 
ajung sa profesez, sa pot avea o cariera.
Ce inseamna aceasta cariera pentru tine?

XONIA este Loredana Sachelaru. Eu 
sunt o Artista. Asta este identitatea mea. 
Cariera mea sunt eu.
A fost greu sa te mentii in topul preferintelor?

Este greu, da. Este greu si in viata personala, 
pentru ca oamenii nu inteleg ca imaginea 
mea ca artist este una si imaginea mea de zi 
cu zi este alta.  Nu am trecut niciodata peste 
valorile mele pentru a fi in top!
Activezi in acest domeniu de la varsta de 8 ani. 
Care este prima ta melodie si ce a insemnat 
pentru tine?

Prima mea piesa pe care am inregistrat-o 
se numeste "Talk To Me". A fost inceputul 
pentru tot ce a urmat pana acum.
Care sunt ingredientele succesului in acest 
domeniu?

Sa ramai autentic ca artist si sa stii cui 
te adresezi ca public si ce mesaj reprezinta 
piesele tale. Multa munca, talent si cel mai 
important ingredient sunt cei din echipa cu 
care lucrezi. Incepand cu echipa de muzica, 
management, PR, casa de discuri, bani 
si cunostintele care ti le pun la dispozitie 
echipa ta. 

Stim ca tu esti si compozitoare.  Ce te inspira sa compui? De cat 
timp faci asta? Iti compui versurile pentru melodiile tale?

Am inceput sa compun prima mea piesa cu cel mai bun 
prieten din clasa a VI-a, la varsta de 11 ani, care se numea "Best 
Friends". 

Primul meu CD l-am lansat la varsta de 14 ani continand 4 
melodii, toate scrise de mine. 

Am scris piese pentru artisti celebrii precum Delia si 
Deepcentral. 

In ultima perioada, ma inspira experientele mele de viata. 
Inainte mai spuneam povestea prietenilor, sau doar o parte din 
povestea mea, dar acum am scris despre mine si ceea ce ma 
ajutat sa ma vindec de rani. 
Spune-ne mai multe despre melodia ta de debut!  Cum a fost 
primita de catre public? Tu ai compus versurile?

Prima piesa lansata a fost "Take The Lead", o piesa compusa 
de mine impreuna cu Mihai Ogaseanu. A 
fost inscrisa la un concurs in Statele Unite, 
la care Timbaland era unul dintre jurati si 
am castigat locul 4, dintre mii de piese. 
Ce amintiri ai de la inregistrarile single-ului 
"Take the lead"? Stim ca a avut un impact 
colosal in online.

Am filmat la videoclipul piesei 16 
ore, in frigul de iarna, la Arsenal Park. 
Tinutele mele erau foarte subtiri si am racit 
ingrozitor. Am avut o echipa extrem de 
profesionala care a inclus 4 dansatori veniti 
din Londra, backup dancers din echipa lui 
Kylie Minogue si Xtina, si un coreograf de 
dans celebru, care au filmat si au fost alaturi 
de mine. A fost ceva de vis.  
Care dintre melodiile lansate de tine e preferata 
ta si de ce?

Toate piesele mele lansate au o poveste 
frumoasa si imi sunt foarte aproape de suflet. 
Momentan,  preferata mea este ultima piesa 
lansata, "Why Lie". 
Ai colaborat cu trupa romaneasca de pop, 
Deepcentral, la single-ul numit: "My Beautiful 
One", care a fost cea mai difuzata melodie 
a anului 2010 conform Media Forest. Ce a 
insemnat acest succes pentru cariera ta?

A insemnat totul pentru mine. In sfarsit, 
mi-am gasit locul. That I am finding my 
destiny. 

MUNCESC CU DRAG, SPOR 
SI PASIUNE DE LA 5 ANI. 
EU NU AM AVUT O VIATA 
‘NORMALA’ CA ALTI COPII. 
ESTE MULT DE POVESTIT 
DESPRE VIATA MEA DE 
COPIL SI SACRIFICIILE 
PARINTILOR MEI, CARE 
AU FACUT TOTUL CA 

SA POATA SA IMI OFERE 
EDUCATIE IN ARTA SI SA 
AJUNG SA PROFESEZ, SA 
POT AVEA O CARIERA.

... OAMENII NU INTELEG CA IMAGINEA MEA CA 
ARTIST ESTE UNA SI IMAGINEA MEA DE ZI CU ZI 
ESTE ALTA.  NU AM TRECUT NICIODATA PESTE 

VALORILE MELE PENTRU A FI IN TOP.
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Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul vestimentar 
pentru o persoana publica?

Sunt foarte importante. Prin tinute completam ceea ce nu 
putem exprima prin voce, muzica sau miscare. 
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ti-ar fi placut sa 
faci?

In afara de aceste domenii artistice precum: a canta,a scrie, 
a compune, a dansa balet, sau actorie, eram foarte fascinata de 
foreign science. Am invatat ca subiect electiv din clasa a X-a 
pana in clasa a XII-a si m-a pasionat foarte tare. Urmaream 
numai seriale de crime ca "CSI", "Law & Order", dar si citeam 
numai carti despre seriale killers si cum au ajuns sa fie prinsi ca 
sa inteleg cum gandeste o persoana. 

La fel de mult imi placea si psihologia. 
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Eu deja pot spune ca m-am mutat din Australia in Romania. 
O tara in care nu stiam sa vorbesc, sa scriu sau sa citesc. Daca 
am facut-o deja o data, o pot face din nou. Nu mi-e teama sa 
ma mut intr-o alta tara, atat timp cat am familia mea alaturi 
de mine. 
Ai activat vreodata in alt domeniu?

In afara de arta, nu. Doar din muzica, balet si actorie am 
trait.
Ce te face fericita cu adevarat?

In primul rand sunt fericita pentru ca stiu cine sunt, am ce 
manca, am un acoperis deasupra capului si am o familie care 
ma iubeste neconditionat. Pot vedea, pot sa miros, pot sa aud, 
pot sa gust, pot sa muncesc ca sa traiesc. Sunt binecuvantata 
de Dumnezeu. Familia este cea mai mare fericire a mea. 

Ai colaborat cu J. Balvin. Cum ai ajuns sa colaborezi cu un artist 
atat de celebru precum J. Balvin? Ce ne poti spune despre el??

La momentul respectiv aveam contract la Universal Music, 
aceeasi casa de discuri ca si el, iar Ana Diaconu care se ocupa de 
proiectul meu muzical a facut aceasta colaborare posibila. Tot 
datorita ei, J. Balvin a ajuns un artist cunoscut in Europa. Ce 
pot spune despre Balvin este ca e un artist foarte profesional, 
dedicat, pasional si muncitor. Este un barbat cu un suflet mare 
si cu foarte mult bun simt. 
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in acest 
domeniu?

Never give up! Multa perseverenta si sacrificii impreuna cu 
munca multa. Nimic nu e usor in viata, dar trebuie sa lupti 
pentru visele tale si sa ai incredere in tine! 
Ai reprezentat Australia la Cerbul de Aur. Povesteste-ne mai 
multe despre aceasta experienta!!

A fost o experienta frumoasa. M-am bucurat enorm sa 
ajung in finala, in Top 8. 

Am invatat prima piesa in limba romana ‘Trandafir de la 
Moldova’ orchestrata de George Hora. A fost un moment 
special pentru mine sa ajung sa cant o piesa care reprezinta 
cultura si sangele meu.

Am avut ocazia sa vad Brasovul si m-am indragostit de ce 
avem la munte la noi, Brasovul fiind unul dintre locurile mele 
preferate din tara. 

Iar datorita acestui concurs, am ajuns sa semnez cu cei de 
la casa de discuri din Romania si nu a durat mai mult de un 
an si deja eram una dintre cele mai apreciate voci de muzica 
usoara si nominalizata la categoria "Best New Pop Artist" la 
Romanian Music Awards. Cerbul de Aur a deschis toate usile 
astea pentru mine. 

NIMIC NU E USOR IN VIATA, DAR TREBUIE 
SA LUPTI PENTRU VISELE TALE SI SA AI 

INCREDERE IN TINE!
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iubitul - cum ar fi sa gatesc o cina pentru noi, 
sa calatorim, sa mergem la evenimente de 
sport sau la spectacole de stand-up, muzica, 
entertainment impreuna. Imi place sa fac 
lucruri caritabile, sa ajut animale si copii 
abandonati. 
Care este cea mai mare teama a ta?

Una dintre fricile mele este ca nu am 
apucat sa petrec suficient timp cu parintii si 
fratele meu. 
 Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Ca am lasat rautatile oamenilor sa ma 
afecteze si ca nu m-am gandit la ce e cel mai 
bine pentru mine. 
 Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Sport, meditatie, studio, familie. 
Practici un sport?

Dans. Invat acum dans la bara si dans 
exotic. 
Care este motto-ul tau in viata?

ce poti face astazi, nu lasa pe maine! 
Ce alte surprize ne pregatesti?

Multa muzica si colaborari cu artisti atat 
din tara cat si international. 

Gata pauza, trecem la munca!
Surpriza este ca voi fi mult mai prezenta in 

viata voastra si sper sa aduc bucurie in viata 
persoanelor care ma urmaresc, informatii noi 
si expunere la o viata echilibrata si sanatoasa.

Te simti o femeie implinita?
Da, sunt implinita. Ma bucur de 

momentul pe care il traiesc, ma bucur ca in 
fiecare dimineata ma trezesc. 
Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai schimba?

Daca schimbam ceva, nu mai evoluam 
devenind persoana care sunt astazi. Mi-ar fi 
placut sa stiu ceea ce stiu acum, dar daca nu 
as fi trecut prin esec, nu as fi inteles toate 
lectiile respective. 

Era bine daca puteam sa imi dau seama 
mai devreme cat de important este sa te 
iubesti si sa nu uiti niciodata care este 
valoarea ta ca om. Poate asa as fi luat alte 
decizii in viata si poate nu permiteam sa imi 
afecteze sanatatea. 
Cum este relatia ta cu familia ta?

Una foarte apropiata si plina de iubire. 
Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de 
filmat? Ce pasiuni ai si ce iti place sa faci?

Sunt o femeie sufletista, simpla, sensibila 
si iubitoare. Nu am incredere in oameni, 
nu ma deschid usor si prefer sa am eu 
grija de cei care imi sunt dragi, decat sa las 
pe cineva sa aiba grija de mine. Sunt ‘the 
mum’ in the group. Imi place sa stau acasa, 
sa ma uit la filme, sa dorm, sa lenevesc in 
pat, sa fiu rasfatata, sa ma duc la spa, sa 
ma relaxez, sa fac activitati impreuna cu 

SUNT O FEMEIE 
SUFLETISTA, SIMPLA, 

SENSIBILA SI IUBITOARE. 
NU AM INCREDERE IN 

OAMENI, NU MA DESCHID 
USOR SI PREFER SA AM 

EU GRIJA DE CEI CARE IMI 
SUNT DRAGI, DECAT SA 
LAS PE CINEVA SA AIBA 

GRIJA DE MINE.

DACA SCHIMBAM CEVA, 
NU MAI EVOLUAM 

DEVENIND PERSOANA 
CARE SUNT ASTAZI. MI-AR 
FI PLACUT SA STIU CEEA 

CE STIU ACUM, ...



INTERVIURI
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RAMONA LEE SOO-JUN "BINE AI VENIT" IN PAGINILE REVISTEI FAMOST! DE UNDE 
ACEASTA MARE MARE PASIUNE PENTRU SCRIS? CINE TI-A INSUFLAT-O SAU A PLECAT 
DE UNDEVA DIN INTERIOR?

Mereu am simtit nevoia de a ma exprima in scris. Detin o multitudine de fire narative pe care doresc sa 
le impartasesc cu cat mai multi cititori.
GANDINDU-NE CA AI AVUT MULTE INCERCARI DE A SCRIE DE LA O VARSTA FRAGEDA, 
CARE ESTE PRIMA SCRIERE PE CARE TU O CONSIDERI CA FIIND "OFICIALA"?

“Destinul unei Flori de Primavara” imi marcheaza debutul “oficial” ca autoare.
PERFORMANTA TA ESTE UNA REMARCABILA, PANA LA VARSTA DE 19 ANI REUSIND SA 
PUBLICI 11 CARTI! CE ITI ALIMENTEAZA CREATIVITATEA, INSPIRATIA?

Uneori ma inspir din viata, alteori, din evenimente pe care nu le-am trait niciodata si care mi-as fi dorit 
sa existe.
SCRII ORICAND, ORIUNDE? AI NEVOIE DE ANUMITE ELEMENTE "MUST HAVE"? UN 
ANUMIT AMBIENT, O ANUMITA MUZICA PE FUNDAL, POATE O MUZA?

Prefer muzele incuiate intr-o alta camera, caci simt nevoia de a avea liniste in timp ce scriu. Cu ani in 
urma puteam scrie aproape oriunde, sub orice circumstanta. In prezent, se intampla sa fiu distrasa mult 
mai repede, caci mintea imi este impartita in diverse alte directii care necesita atentie. A ma ocupa de 
asemenea si de alte laturi ale unei afaceri imi rapeste cu siguranta din timpul alocat scrisului. Dar cu toate 
acestea, inca sunt multumita de sporul pe care il am.

RAMONA LEE SOO-JUN

MEREU AM SIMTIT 
NEVOIA DE A MA 
EXPRIMA IN SCRIS.
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CAND SCRII, CONSIDERI CA SCRII USOR? AI CURSIVITATE SAU TE INTORCI, STERGI, 
CORECTEZI, INLOCUIESTI/ TAI CUVINTE ... ?

Timp de aproape zece ani si unsprezece carti, m-am mandrit cu faptul ca nu ma intorceam aproape 
niciodata asupra textului odata scris. Nici acum nu sunt o mare admiratoare a rescrisului. Cu toate acestea, 
ultimul roman finalizat a primit o cu totul alta abordare; pot spune, usor dezordonata pentru persoana 
mea. In acelasi timp, toate piesele s-au aranjat la locul lor de-a lungul calatoriei si eram stapana de la 
inceput pana la final pe ideile pe care le aduceam laolalta. De rescris, n-as rescrie aceasta carte. As putea 
in acest timp scrie alta.
AI UN SPIRIT COMBATIV INCA DE LA O VARSTA DESTUL DE FRAGEDA, DREPT DOVADA, 
AI ADOPTAT PSEUDONIMUL "LEE SOO-JUN", PENTRU CA LA VARSTA DE 18 ANI SA 
DEVINA NUMELE TAU IN MOD "LEGAL". POVESTESTE-NE DESPRE ACEST LUCRU SI CE 
TE-A DETERMINAT SA IEI ACESTE DECIZII.

Global, exista inca o ura nejustificata fata de anumite culturi, iar rasismul fata de acestea este unul 
necenzurat. Este de neignorat faptul ca inca traim toate acestea in secolul prezent. Este timpul sa ne 
mobilizam la nivel mondial pentru un viitor inclusiv si sa privim oamenii din jurul nostru dincolo de nume 
si culoare.
IN CEEA CE SCRII, NU TI-AI CONCENTRAT ATENTIA PE UN STIL ANUME, TU ABORDAND 
SUBIECTE ROMANTICE, FANTEZISTE, PSIHOLOGICE, DRAME ... DE UNDE ACEASTA 
DIVERSITATE SI DE CE NU AI MERS DOAR PE UN ANUMIT GEN? SAU INCA ITI CAUTI 
"DENTITATEA" IN DOMENIUL SCRISULUI?

Mi-am cunoscut identitatea inca de la prima carte. Ma pasioneaza toate subiectele pe care am ales sa le 
abordez si nu cred ca un autor trebuie sa se axeze pe un anume gen literar.
ITI MAI AMINTESTI CE AI SIMTIT CAND AI DEBUTAT CU "DESTINUL UNEI FLORI DE 
PRIMAVARA"? AU FOST EMOTII MARI SAU MAI DELOC?

Am fost mandra si bucuroasa, dar nu mi-am lasat prea mult timp de emotii, caci asteptau urmatoarele 
carti sa fie scrise.
2015 TI-A ADUS ADUS ODATA CU CARTEA "AGENT 00", UN TITLU INEDIT IN ROMANIA. CE 
NE POTI SPUNE DESPRE ACEST LUCRU?

Imi dorisem dintotdeauna sa fiu scenarista, dar cartile erau singurul mediu prin care puteam la momentul 
de fata ajunge la cititorii mei. Trilogia “Agent 00” are cate putin pentru fiecare. Actiune, comedie, arte 
martiale, fantasy, romance si drama. Dar nu este doar o carte politista si nu are doar spiritul artelor martiale, 
ci este o pelicula de film ascunsa in trei romane.
ESTI ATRASA DE CULTURA ASIATICA, ARTELE MARTIALE ... DE UNDE ATRACTIA CATRE 
ACEASTA PARTE A LUMII?

Multi dintre noi am crescut admirandu-l pe Jackie Chan. Cativa dintre noi am plecat pe propriul nostru 
drum de a-l gasi si a lucra cu el intr-o buna zi.
LA INCEPTUL ANULUI 2020 AI INFIINTAT "ACTION LEE ENTERTAINMENT LTD". DESPRE 
CE ESTE VORBA SI CARE ESTE SCOPUL SAU?

“Kung Fu Bodyguard” este in prezent in pre-productie si pentru a oficializa orice viitor document, am 
decis sa semnez cu propria parafara. Planuiesc ca pe viitor sa extind aceasta emblema si sa ma afirm mai 
departe ca producator de film.

UNEORI MA INSPIR DIN VIATA, ALTEORI, 
DIN EVENIMENTE PE CARE NU LE-AM 

TRAIT NICIODATA  ...

MI-AM CUNOSCUT 
IDENTITATEA 
INCA DE LA 

PRIMA CARTE. 
MA PASIONEAZA 

TOATE 
SUBIECTELE PE 

CARE AM ALES SA 
LE ABORDEZ ...
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INTERVIURI

CU SIGURANTA IUBESTI TOT CE AI SCRIS PANA IN MOMENTUL DE FATA, FIECARE CARTE 
FIIND O PARTICICA DIN TINE. CU TOATE ACESTEA, EXISTA UNA DIN ELE CARE SA ITI 
PLACA FOARTE FOARTE MULT SI SA TE SIMTI EXTREM DE ATASATA DE EA?

Cu siguranta, al meu "Agent 00."
"CIUPERCUTA BABY OKO" ESTE PUBLICATA SPRE SFARSITUL ANULUI 2021, CARTE ADUSA 
IN ATENTIA CITITORILOR REVISTEI NOASTRE DE ROXANA NEGUT IN EDITIA LUNII 
NOIEMBRIE. SCOPUL ACESTEIA ESTE UNUL UMANITAR SI REMARCABIL DIN MULTE 
PUNCTE DE VEDERE, FIIND IMPLICATA AICI SI MAMA TA. POVESTESTE-NE MAI MULTE 
DESPRE ACEASTA INITIATIVA ...

Cartea ilustrata pentru copii, "Ciupercuta Baby Oko" este scrisa de Lumi Boboc si am sprijinit acest 
proiect inca de la primele pagini. Este un cadou dedicat copilasilor bolnavi de cancer si speram ca fiecare 
pagina sa aduca un zambet pe buzele acestora. Am pornit acest demers prin donarea a catorva sute de 
exemplare copiilor aflati pe paturile din spitale. Suntem recunoscatoare sponsorilor care ne sprijina si 
tintim sa extindem aceasta initiativa la nivel national; pentru inceput prin donare a cartilor, mai tarziu, sa 
speram, o organizatie nonprofit.
CE CITESTE RAMONA LEE SOO-JUN? CAT CITESTE SI CARE SUNT AUTORII PREFERATI? 
AI UN ANUMIT GEN LITERAR PE CARE IL PREFERI?

Am crescut admirand sarcasmul lui I.L. Caragiale si profunzimea lui Mihai Eminescu, si cred ca acest 
lucru se regaseste uneori in scrierile mele.
AI FOST TENTATA SA SCRII SI POEZII?

Nu prea. Am scris uneori poezii ca eleva. Nu ma mai atrag in prezent. Poeziile sunt si foarte greu de 
comercializat.
POVESTESTE-NE SI DESPRE TINE CA POVESTE DE VIATA! AI CRESCUT O PERIOADA 
IN GERMANIA, APOI AI AJUNS IN ROMANIA, MAI PRECIS TIMISOARA! UNDE ESTI IN 
MOMENTUL DE FATA SI CE FACI?

Sunt acasa la Londra si savurez fiecare secunda de agitatie din aceasta metropola care nu doarme 
niciodata.
DE CE AI ALES SA VII IN ROMANIA SI NU AI RAMAS IN GERMANIA? SAU NU A FOST 
DECIZIA TA?

Ca si copil, abia am asteptat sa ma mut in Romania. Am crezut ca ma intorceam acasa. Din pacate, am 
revenit intr-o Romanie pe care nu am mai recunoscut-o.
CARE ESTE PAREREA TA VIZAVI DE LITERATURA ROMANA, DE MODUL IN CARE SE 
PROMOVEAZA CARTILE IN ROMANIA?

Exista foarte mult potential in Romania, dar intregul sistem, cumva, o da in bara. Editurile nu sunt 
pregatite pentru campanii de marketing agresive, caci nu sunt obisnuite cu o piata precum in occident. In 
Romania, din pacate, foarte putine persoane cumpara carti. Exista, de asemenea, nevoia de a refuza orice 
produs local, pe motivul ca se gaseste mai bun, unde valuta e mai mare.

"CIUPERCUTA BABY OKO" ESTE SCRISA DE LUMI 
BOBOC SI AM SPRIJINIT ACEST PROIECT INCA DE 
LA PRIMELE PAGINI. ESTE UN CADOU DEDICAT 
COPILASILOR BOLNAVI DE CANCER SI SPERAM 
CA FIECARE PAGINA SA ADUCA UN ZAMBET PE 

BUZELE ACESTORA.

AM CRESCUT 
ADMIRAND 

SARCASMUL LUI 
I.L. CARAGIALE SI 
PROFUNZIMEA LUI 
MIHAI EMINESCU, ...
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ESTI DEZAMAGITA IN VREUN FEL DE FAPTUL CA SUNTEM CAM ULTIMII - CA IN MULTE 
DOMENII - LA CAPITOLUL CITIT? CUM AI RESUSCITA TU ACEASTA SITUATIE? CREZI CA 
EXISTA SOLUTII?

La inceput am fost dezamagita, ba chiar furioasa. Acum sunt impacata cu ideea ca schimbarea, in acest 
caz, nu poate sa vina din interior. Ca artist, succesul in exterior, iti va aduce recunoastere si in tara de 
provenienta.
CARE ESTE FILOSOFIA TA DE VIATA SI DACA O APLICI SI IN CEEA CE FACI PE PLAN 
PROFESIONAL? AI UN MOTTO CARE TE DEFINESTE CEL MAI BINE?

Stiu ca suna a cliseu, dar cred cu convingere ca atunci cand ne dorim un anume lucru, il vom si aveam. 
Asa functioneaza Universul.
EXISTA UN MODEL CARE A EXERCITAT O ANUMITA INFLUENTA ASUPRA TA, PENTRU A 
DEVENI CEEA CE ESTI ASTAZI?

Jackie Chan, caruia i-am si dedicat seria “Agent 00.” Stiu ca nu citesti romana, Jackie, dar multumesc 
ca existi!
CARE CREZI CA SUNT CARACTERISTICILE PE CARE AR TREBUI SA LE AIBA UN SCRIITOR 
PENTRU A DEVENI UNUL DE SUCCES?

E o combinatie intre talent si priceperea necesara de a naviga strategii de marketing si vanzari.
DIN PUNCTUL TAU DE VEDERE, CE AR TREBUI SA AIBA UN ROMAN, O SCRIERE, O POEZIE, 
PENTRU A TRECE TESTUL TIMPULUI SI A RAMANE IN MEMORIA CITITORILOR?

Originalitate.
PASTREZI O RELATIE APROPIATA CU CITITORII TAI? COMUNICI CU EI?

Incerc sa citesc si sa raspund la cat mai multe mesaje si postari. Ador sa citesc review-uri, fie ele pozitive 
sau negative.
CARE ESTE IN MOMENTUL DE FATA CEL MAI MARE VIS AL TAU SI CAT DE APROAPE ESTI 
DE EL?

Il traiesc. Iar fiecare zi ce trece, este o justificare ca visele devin realitate, cat timp credem in ele.
CE PLANURI SI PROIECTE AI IN VIITORUL APROPIAT?

O noua romcom, pe care am mentionat-o putin mai sus. Este pregatita pentru piata britanica si este 
primul roman care nu va mai fi tiparit pentru prima data in limba romana.
CE MESAJ ARE RAMONA LEE SOO-JUN PENTRU CITITORII REVISTEI FAMOST?

O alta replica cliseu, in care cred insa cu tarie: urmati-va visele si fiti voi insiva. promit ca merita!
ITI MULTUMIM PENTRU PREZENTA, ITI URAM MULT SUCCES IN TOT CEEA CE FACI SI 
INSPIRATIE MAXIMA!

Multumesc frumos pentru oportunitate!

CA ARTIST, SUCCESUL IN 
EXTERIOR, ITI VA ADUCE 

RECUNOASTERE SI IN TARA DE 
PROVENIENTA.

STIU CA SUNA A 
CLISEU, DAR CRED 
CU CONVINGERE 
CA ATUNCI CAND 
NE DORIM UN 

ANUME LUCRU, IL 
VOM SI AVEAM.
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INTERVIURI

Buna, Sorina Lazar si "Bine ai venit" in paginile revistei Famost! 
Esti o persoana activa in jurnalism, PR ... De unde atractia catre 
aceste domenii?

Buna! Va multumesc pentru invitatie! Am fost dintotdeauna 
o persoana comunicativa, expansiva si deloc introvertita. Imi 
place sa impartasesc cu toata lumea ideile mele si mereu am 
vrut sa ma fac auzita. In timpul liceului eu ma pregateam pentru 
Facultatea de Drept, dar in timpul meditatiilor mi-am dat 
seama ca acest domeniu imi ingradeste intr-un fel creativitatea. 
Consider ca PR-ul si jurnalismul imi vin ca o manusa. Prin 
intermediul acestora pot fi mai aproape de oameni, le pot afla 
povestile, intelegandu-i astfel mai bine. 
Ai simtit inca din timpul liceului atractia catre aceste domenii 
efervescente, mai devreme de atat? Ai fost influentata/ incurajata 
de cineva?

Cum spuneam, in liceu ma visam un avocat care lupta pentru 
persoanele care au nevoie de o voce pentru a fi auzite. Ulterior, 
mi-am dat seama ca pot face acest lucru si prin intermediul 
jurnalismului. Am fost indrumata catre aceasta meserie de 
PROF. DR. CRISTIAN MOROIANU. 
Ai avut un model de jurnalist care ti-a placut? Admiri in mod 
deosebit pe cineva din acest domeniu?

Nu pot spune ca admir pe cineva anume. Apreciez si respect 
toti jurnalistii care aleg sa spuna adevarul oamenilor si nu se lasa 
conditionati de anumiti factori externi. 
Ce reprezinta pentru Sorina Lazar, comunicarea si cat de 
importanta o consideri, atat din punct de vedere profesional, cat si 
in viata personala? 

Comunicarea este pentru mine calea spre mintea, dar mai 
ales spre inima oamenilor. Atat la job, cat si in viata de zi cu zi, 
incerc sa comunic cat mai bine dorintele mele, ideile, chiar si 
supararile. Consider ca prin comunicare se poate stinge orice 
conflict, insa este important sa fii si ascultat. Mi s-a intamplat 
sa comunic si sa nu fiu inteleasa, insa in sinea mea am stiut ca 
mi-am facut datoria.
In privinta jurnalismului, te indrepti catre zona medicala. Care este 
legatura ta cu acest domeniu?

Oamenii merita sa fie informati. In ultimii doi ani am trecut 
printr-o criza a dezinformarii, mai ales in domeniul medical. 
Declar ca lupt pentru combaterea dezinformarii. Inainte de a 
publica un articol, ma documentez foarte bine si ma folosesc 
atat de surse nationale, cat si internationale. 

SORINA LAZAR

Comunicarea este 
pentru mine calea spre 

mintea, dar mai ales 
spre inima oamenilor. 

In ultimii doi ani am 
trecut printr-o criza 
a dezinformarii, mai 

ales in domeniul 
medical. Declar ca lupt 

pentru combaterea 
dezinformarii.

interviu
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Care crezi ca ar trebui sa fie principiile unui jurnalism corect, in 
primul rand fata de cititor? Care sunt principiile tale in aceasta 
privinta?

Dupa cum am spus mai devreme, respect jurnalistii care 
isi respecta la randul lor publicul, oferind informatii corecte 
si verificate. Consider ca o informatie eronata preluata si 
distribuita poate provoca haos in randul populatiei. Nu as face 
rau intentionat niciodata. In ultimii doi ani am putut observa 
cum fenomenul "fake news" a luat amploare, iar oamenii au 
devenit speriati, sceptici, anxiosi si depresivi. 
Crezi ca jurnalismul poate ajuta societatea? 

Da! Jurnalismul practicat CORECT poate ajuta societatea din 
multe puncte de vedere. Un jurnalist trebuie sa fie corect cu el, 
in primul rand, pentru a putea fi apoi corect cu publicul sau.
Esti in acelasi timp si PR. Ce faci aici concret si daca te ajuta 
experienta jurnalistica? Cum reusesti sa le gestionezi pe ambele? 

Da, intr-adevar, pe langa jurnalism, practic un job full-
time. Lucrez in departamentul de New Business, in cadrul 
McCann PR. Dimineata sunt PR, seara imi schimb aceste haine 
cu cele de jurnalist. Munca de PR implica mult research, rabdare 
si empatie, iar aceste tool-uri le folosesc si in meseria de jurnalist. 
Te implineste ceea ce faci acum?

Da! Cu siguranta! 
Urmeaza sa ai o colaborare cu noi. Cum vezi aceasta colaborare si 
ce subiecte vei aborda in revista Famost?

Sper sa fie o colaborare pe termen lung. Voi aborda subiecte 
din domeniile medical si lifestyle, insa daca ma voi simti inspirata 
si de alte domenii, cu siguranta imi voi "baga nasul" si acolo. 😊 

Unde ti-ai dori sa ajungi cu ceea ce faci acum? Cum ti-ar placea sa 
te vezi peste 10 ani?

Intotdeauna mi-am dorit sa detin o revista sau o redactie. 
Revista mea as vrea sa fie diferita fata de ce este acum pe piata. 
Mi-as dori sa public o revista cu oameni si despre oameni din 
diferite domenii. Sa le fac cunoscute povestile de viata si sa fie 
un model de inspiratie si pentru ceilalti. 
Ce iti place sa faci in timpul liber? Care iti sunt pasiunile?

In timpul liber imi place sa calatoresc si sa-mi petrec timpul 
cu familia si prietenii. Nu zic nu unei excursii planificate in 
ultimul moment. 
Are Sorina Lazar principii de viata bine conturate? Ai un motto 
care te reprezinta?

"NEVER STOP BEING A GOOD PERSON BECAUSE OF 
BAD PEOPLE". Mereu am incercat sa fiu o persoana buna atat 
in cercul social, cat si la locul de munca. 
Ce iti doresti cel mai mult in momentul de fata?

Sincer, imi doresc sa traim cu totii vremuri mai bune si mai 
linistite. 
Ai planuri de viitor, anumite proiecte?

Da, am foarte multe planuri de viitor, dar si alte proiecte in 
derulare. Incerc sa le fac pe rand, cu grija, deoarece vreau sa 
livrez cele mai bune rezultate. Poate voi ajunge, totusi, sa am 
revista mea 😊. 
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in absolut tot 
ceea ce faci!

Multumesc si eu!

Consider ca o informatie 
eronata preluata si 
distribuita poate 

provoca haos in randul 
populatiei. In ultimii doi 

ani am putut observa 
cum fenomenul "fake 

news" a luat amploare, 
iar oamenii au devenit 

speriati, sceptici, anxiosi 
si depresivi. 



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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cu Ioana Alexandra Antone

CELE PATRU OGLINZI ALE ADEVARULUI
de Ana Maria Negrila

CE MAI CITIM

ANA-MARIA NEGRILA
este absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine a 

Universitatii din Bucuresti, doctor in literatura veche, scriitoare 
si traducatoare. A debutat in 1993 cu povestirea Fragile in 
Jurnalul SF, iar prozele sale au obtinut numeroase premii la 
concursurile de profil. 

Ana-Maria Negrila a publicat mai multe romane si culegeri de 
povestiri: Orasul ascuns (Diasfera, 2005), Imparatul gheturilor 
(Diasfera, 2006) pentru care a obtinut premiul Vladimir Colin 
in 2008, si Lumile se prabusesc (2015, ebook). Regatul sufletelor 
pierdute, primul roman din seria SF Stelarium, a aparut la 
editura Crux Publishing, in anul 2016, urmat la cateva luni de 
volumul al doilea, Ascensiunea stelara. In 2018 a aparut editia 
a doua a romanului Imparatul gheturilor, un roman science-
fiction extrem de apreciat, care mai apoi primeste, in 2019, 

dreptul de publicare la editura Metropolis Media Group, din 
Ungaria. Tot in 2019, apare volumul al treilea al seriei Stelarium, 
Agentii haosului, la editura Crux Publishing. In 2020 a publicat 
primul volum al unei serii fantasy, Stapanul umbrelor - Trezirea. 
Cele patru oglinzi ale adevarului este primul roman de factura 
istorica al autoarei, aparut anul acesta la editura Hyperliteratura. 

CELE PATRU OGLINZI ALE ADEVARULUI este cea 
mai buna carte scrisa de un autor roman pe care am citit-o 
anul acesta, povestea ascunsa intre paginile cartii remarcandu-
se prin veridicitate, profunzime si personaje - extrem de bine 
conturate, perfecte in imperfectiunea de care dau dovada, 
inzestrate cu anumite particularitati iesite din comun, asa 
cum este personajul principal al cartii, tanarul Stefan, a carui 
calatorie interioara plina de obstacole si neprevazut va servi 
cititorului drept o nepretuita lectie de viata. 
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Lectura de fata se remarca printr-o scriitura exceptionala, 
calitativa, ce dispune de o documentare istorica meticuloasa ce 
reda cu extrema acuratete caracteristicile perioadei si contextul 
istoric in care se desfasoara actiunea, si anume perioada Evului 
Mediu, Ana-Maria Negrila dorind sa readuca la viata o lume 
de mult uitata, insa extrem de ofertanta, atat pentru autoare, 
care a depus eforturi de documentare considerabile pentru a 
readuce in atentia publicului cititor toate informatiile necesare 
conturarii acelui univers din trecut, cu tot ce inseamna datini, 
obiceiuri, situatia economico-sociala si geografica, elemente 
ce tin de religie, comert, istorie, arta, cat si pentru cititor, care 
are parte nu doar de o aventura literara captivanta, ci si de o 
adevarata lectie de viata.

Cand unii oameni sufereau, era ceva in ei ce se usca, 
faramitandu-se si patrunzand in ceilalti cu fiecare 

respiratie, otravind astfel case si sate intregi. Cand unii 
oameni erau raniti, sufletul lor sfasiat ingheta ca o 

campie iarna, ca apoi suvoaiele de primavara sa duca 
si nefericirea lor departe. Cand alti oameni se tanguiau, 

durerea le sapa adanc in inima, iar cu anii, albiile acestea 
se umpleau, se ramificau, apoi se varsau in marea de 
dureri a lumii. Era insa ceva in ochii tanarului care ii 
amintea de cei sortiti mortii. Pierderea, asta era. Ce 

pierduse, nu stia, poate libertatea, poate alte lucruri, care 
atunci nu mai aveau nicio importanta.

Scriind aceste randuri si gandindu-ma la tot ceea ce mi-a 
oferit aceasta lectura, imi vin in minte, inevitabil, cuvintele 
scriitorului francez Andre Gade - „Istoria este o fictiune care s-a 
intamplat, in timp ce fictiunea este o istorie care ar fi putut sa se 
intample.”, acestea reliefand in totalitate chintesenta romanului 
de fata.

Nu am sa neg, este destul de dificil sa scriu despre o carte 
cum este aceasta, care abunda prin complexitate si scriitura, 
caci orice as spune este prea putin comparativ cu ceea ce va 
descoperi cititorul lecturand-o. Lumea imaginata de autoare 
este bogata in simplitatea ei, si ceea ce la prima vedere pare a 
fi o lectura usoara, relaxanta, de citit, poate, dintr-o singura 
rasuflare, se transforma odata cu parcurgerea capitolelor intr-o 
calatorie literara plina de semnificatii. 

Actiunea cartii se desfasoara intre anii 1415-1426, romanul 
insumand patru parti corespunzatoare tot atator oglinzi, 
denumite, strategic, Cele patru oglinzi ale adevarului. 

Astfel cititorul porneste la drum alaturi de Stefan, eroul 
neinitiat al cartii, al carui destin tragic constituite pretextul 
cartii. De-a lungul povestii, pasii il poarta din Moldova secolului 
al XV-lea pana in Constantinopol, acolo unde metamorfozarea 
acestuia este desavarsita, el devenind ceea ce i-a fost sortit sa fie.

Cuvintele ne pot insela, imaginile ne pot insela, dar 
mai mult ne vor asurzi si ne vor orbi dorintele noastre 

nebunesti.

Crescut in codrii de catre un vanator bun la suflet care-i 
tine loc de tata,  inzestrat cu capacitatea supranaturala de 
a intelege si vorbi graiul necuvantatoarelor si inchipuind 
prototipul personajului naiv si inocent, Stefan se remarca atat 
prin caracterul sau bland, cat si prin talentul de a reda prin 
desene lumea inconjuratoare, dar mai ales chipuri de sfinti, 
indeletnicire ce si-o cultiva pentru scurt timp, sub indrumarea 
zugravului Bogdan, cel care il ia ucenic de la chir Antim, de 
la Manastirea Negrea, acolo unde baiatul ajunsese sa locuiasca 
dupa moartea tatalui adoptiv. Insa viata are alte planuri cu micul 
Stefan, iar de unde acesta voia sa se dedice unei vieti inchinate 
talentului sau, soarta i-l scoate in cale pe Miro, cel de-al doilea 
personaj controversat al cartii. 

Miro del Voglia, aventurierul  pe jumatate genovez, este 
cel care are cea mai mare influenta asupra credulului Stefan. 
Personaj complex, ce contribuie la intriga povestii, acesta 
este in profunzime - lasand la o parte masca atent slefuita 
de-a lungul timpului -, o fire rece, calculata, macinata de 
nenumarati demoni interiori. La suprafata fire artistica, de poet 
si atoatecunoscator, atragand atentia prin modul ales in care se 
imbraca si felul mestesugit in care vorbeste, Miro este, de fapt, 
un om alunecos, instabil, incapabil sa pretuiasca frumusetea si 
sinceritatea oamenilor din jur, capabil in schimb sa isi vanda 
sufletul si prietenii pentru obtinerea foloaselor materiale. 

“
“
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Sufletul oamenilor, fiind ca o caleasca trasa de doi cai, 
are si ceva din cel al animalelor, cu alte cuvinte, o bestie 

nesatula se afla deja in noi, chiar daca vrem sau nu.

Intalnirea, iar mai apoi, intovarasirea celor doua personaje 
diametral opuse - Stefan si Miro, constituie deliciul cartii 
si pretextul de care autoarea se foloseste pentru a scoate in 
evidenta conditia omului in societate, fie ca vorbim de societatea 
Evului mediu sau de cea actuala, si conflictele interioare ale 
personajelor, care intruchipeaza diferite prototipuri umane, 
facand din roman nu doar unul de factura istorica, ci si o scriere 
in care se regasesc nenumarate elemente de factura psihologica. 

Stefan este un personaj construit din lumini si umbre, 
iar acest lucru se poate afirma si despre Miro, cel pe care l-a 
urmat orbeste in cele mai intunecate cotloane, contribuind 
astfel la transformarea mult prea naivului tanar, cat si despre 
doctorul Ruggiero si mercenarul Spytko, alte doua personaje 
de o importanta cruciala pentru viitorul lui Stefan, cei care 
definitiveaza metamorfozarea acestuia, jucand dublul rol de 
salvatori si vatamatori. 

Prin prisma temelor si a subiectelor abordate, CELE PATRU 
OGLINZI ALE ADEVARULUI este un roman al devenirii, al 
artelor si al istoriei, oferind cititorului nenumarate perspective 
despre credintele religioase, filozofia lumii, psihologia 
personajelor si chiar elemente de factura supranaturala, pe 
parcursul lecturii gasindu-si loc cateva episoade dedicate 
alchimiei si ezoterismului, strategic plasate de catre autoare 
astfel sa ofere povestii o nota fantastica, deloc fortata, ci 
captivanta si intriganta.  Un alt subiect dezbatut frecvent intre 
paginile cartii este acela referitor la notiunea de libertate, avand 
numeroase implicatii asupra cititorului, facand din scriere una 
extrem de relevanta in contextul actual. 

Cea mai mare comoara a omului sarac, dar si cea pe 
care o poate pierde cel mai usor, este libertatea lui. Exista 
vorbitori in numele celor bogati, a celor invatati, a celor 

puternici, dar in numele saracilor nu vorbeste nimeni.

Cartea bucura cititorul nu doar la nivel scriitoricesc, ci si la 
nivel vizual, fiind o editie aparte, destul de speciala, ce beneficiaza 
de o prima coperta ce il intruchipeaza pe Narcis, eroul tabloului 
maestrului baroc italian Caravaggio, pictat in jurul anilor 1597-
1599, coperta a patra imortalizand pictura Chemarea Sfantului 
Matei, de acelasi Caravaggio. De asemenea, la finalul cartii 
cititorul poate vizualiza o harta a Cetatii Sucevei de secol XV, 
realizata de Ion Banuta.

Dupa ce mori, sufletul se desprinde de tot ce era corporal, 
de nevoia de a manca, a bea, a iubi, de toate celelalte 
sentimente care l-au animat in viata, de ura, de manie 
si asa mai departe, iar acestea dispar in neant, asa ca 

sufletul se inalta si trece prin opt ceruri, guvernate fiecare 
de arhontii celor sapte planete, adica un fel de spirite. Si 
afla, caro Stefan, ca sufletul lasa in fiecare cate ceva: in 

primul capacitatea sa de a creste si descreste, in al doilea, 
viclenia, in al treilea, dorinta, in al patrulea, ambitiile 
maririi, in al cincilea, puterea de afirmare temerara 
sau nelegiuita, in al saselea, foamea de bogatie, in al 

saptelea, capacitatea de a minti, si astfel curatata de cele 
sapte invelisuri ale lui psyche, ramane doar partea cea 
mai pura, pneuma, care se inalta in al optulea cer unde 
intalneste suflete asemenea ei, ce vor urca spre Tatal.

In incheiere pot spune ca, pentru mine, CELE PATRU 
OGLINZI ALE ADEVARULUI a fost o lectura inspirata si 
desavarsita; o carte ce nu trebuie sa lipseasca din biblioteca 
cititorilor pasionati de literatura istorica.

“

“
“





99  FA M O S T . R O

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR
decembrie `21

cartea, un cadou pretios

Dragi prieteni, bine v-am regasit in luna decembrie. O luna a sarbatorilor si una dintre cele mai frumoase perioade ale 
anului. Pentru ca in aceasta luna timpul dedicat lecturii creste,  mi-am dorit sa va propun o portie dubla de recomandari 
literare. Luna aceasta, povestim despre carte ca unul dintre cele mai frumoase cadouri.  O veche traditie, din Islanda, 
“The Book Flood” este ca in ajunul Craciunului sa se ofere in dar carti, intreaga familie petrecandu-si astfel seara de 

ajun in compania celor dragi dar si a lecturilor alese. 
Si pentru ca ne pregatim pentru luna cadourilor literare, discutam asadar despre ultimele aparitii editoriale ale lunii trecute, dar 

si despre multe alte carti interesante aparute in ultima perioada a anului. Descoperim impreuna universuri fascinante create cu 
maiestrie atat de autorii straini cat si de autorii romani.

La categoria romane Science - Fiction, intalnim  un titlu celebru  care nu mai are nevoie de niciun fel de  prezentare, unul dintre 
monumentele science fiction-ului modern dar si o noutate, din titlurile fantasy, o poveste fascinanta din mitologia greaca si o alta 
dintr-o lume plina de magie, la categoriile thriller si horror, povesti socante, tulburatoare atat prin actiune cat si prin duritatea 
faptelor relatate. Continuam cu povesti de dragoste pentru serile de iarna incarcate de emotie si romantism, clasici, romane de 
fictiune si non-fictiune captivante si volume de proza scurta, povestiri cu final neasteptat ,dar si povestiri horror. 

La sectiunea romane premiate descoperim patru titluri de exceptie, literatura pentru adolescenti ne incanta cu povesti fantasy 
si dupa aceea, minunata literatura pentru copii, patru titluri educative si distractive, cadoul perfect pentru cei mici.

Incheiem cu poezie, emotie si cuvant, unde descoperim un volum premiat de poezie romaneasca, dar si un volum interesant 
din literatura straina. Iarna aceasta ne rasfatam impreuna cu lecturi de sarbatoare!

Cartea este cea mai complicata si cea mai mareata minune dintre minunile create de omenire in calea ei spre fericire.
maxim Gorki

cu Roxana Negut
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 DUNE - Frank Herbert, editura Nemira 
Primul volum din seria DUNE
ROMAN CASTIGATOR AL PREMIILOR NEBULA SI HUGO INTR-O ECRANIZARE DE EXCEPTIE
Descrierea cartii 

Intr-un viitor indepartat, intr-un imperiu interplanetar, condus dupa reguli feudale, casele nobiliare se lupta pentru suprematie. Casa 
Atreides primeste controlul asupra planetei Arakis, singura sursa de mirodenie - cea mai valoroasa si importanta substanta din univers. 
Asta adanceste vechea rivalitate dintre Casele Atreides si Harkonnen.

Leto Atreides si familia lui se vor confrunta nu doar cu o planeta desertica, neprietenoasa si necunoscuta, ci si cu comploturi politice 
periculoase.
O poveste clasica, bogata in sensuri religioase, economice, tehnologice si sociale, o complexitate care o pune definitiv pe lista cartilor 
de citit intr-o viata.
„O poveste unica ... Nu se compara cu nimic, poate doar cu amploarea epica din Stapanul inelelor.” - Arthur C. Clarke
„Cel mai important roman SF din toate timpurile. Este convingator, puternic, genial.” - Robert A. Heinlein
„E posibil ca Dune sa fie mai actual acum decat atunci cand a fost publicat.” - The New Yorker
„Unul dintre monumentele science fiction-ului modern.” - Chicago Tribune

 TARAMUL FAGADUINTEI. OMEGA - Andreea Dobasu, editura Lebada Neagra
Descrierea cartii 

Imagineaza-ti ca ai in fata un paletar urias, deschis asa, ca un evantai, si are cel putin un milion de nuante ... una mai fascinanta decat 
cealalta. Toate iti sar in ochi. Nu stii pe care sa o apuci si de care sa te bucuri mai intai.

Asta e viata. Un milion de culori si nuante amestecate. Scopul tau este sa te bucuri de fiecare in parte, pe rand, cu rabdare, sa le 
savurezi pe indelete si, cand simti ca le-ai terminat, sa le iei de la capat, din nou si din nou, pana la sfarsitul vietii ...

SCIENCE FICTION





101  FA M O S T . R O

 UN STROP DE INTUNERIC (vol.1 din seria Hades X Persefona) - Scarlet St Clair, Leda Edge
Descrierea cartii  

PERSEFONA ESTE ZEITA PRIMAVERII, INSA NUMAI CU NUMELE. Adevarul este ca, atunci cand era doar o copila, florile 
se ofileau sub atingerea ei. Dupa ce se muta in Noua Atena, Persefona spera sa poata duce o viata modesta, deghizata intr-o jurnalista 
muritoare.

Hades, Zeul Mortii, si-a cladit in lumea oamenilor un adevarat imperiu al jocurilor de noroc, pe care se zvoneste ca nimeni nu le 
poate castiga.

Dupa o intalnire intamplatoare cu Hades, Persefona se trezeste prinsa intr-un contract imposibil cu Zeul Mortii: fie reuseste sa creeze 
viata in Lumea de Jos, fie isi va pierde libertatea pe vecie.

Totusi, acest pariu face mai mult decat sa dezvaluie esecul Persefonei ca zeita. In timp ce aceasta se straduieste sa isi recapete libertatea, 
dragostea ei pentru Zeul Mortii devine din ce in ce mai puternica - si, din nefericire, e imposibila.
„Mi-a placut extraordinar de mult cum, in lumea zugravita in paginile acestei carti, zeii si zeitele au ocupatii rezervate muritorilor. Zeus detine 
o agentie de marketing si publicitate. Apollo este rockstar. De asemenea, mi s-a parut interesant cum zeitatile sunt portretizate ca fiind celebritati 
moderne, cu paparazzi care le urmaresc fiecare pas, participari la evenimente de gala si articole in ziarele de scandal.” - SmexyBooks.com
„Daca sunteti in cautarea unei abordari proaspete, usor de citit si pline de senzualitate a mitologiei grecesti, atunci, cu siguranta, aceasta este 
cartea potrivita! M-am implicat in poveste (evident din cauza lui Hades) mult mai mult decat anticipam si astept cu nerabdare sa descopar si 
celelalte volume ale seriei. De asemenea, veti gasi informatii incredibile despre zeii Greciei Antice, inclusiv denumiri si mituri de care habar nu 
aveati ca exista!” - KellRead.com

 INTOARCEREA VRAJITOAREI - Ioana Trif, editura Literpress 
Descrierea cartii 

Pe un taram indepartat, bantuit de saracie si razboaie, urca pe tron un tanar crescut la manastire, hotarat sa afle cine se ascunde in 
spatele armatelor sangeroase. Insa, pentru a reusi, este nevoie sa-si depaseasca prejudecatile si sa apeleze la cea din urma vrajitoare buna, 
Aradia.

Doua povesti de iubire, tesute cu fir de aur muiat in sangele negru al magiei negre.
Un razboi pornit din razbunare, care poate schimba soarta omenirii. Si doar iubirea, in toate formele ei, reprezinta salvarea. Iubire, 

putere, devotament, iluzii, credinta. Le gasesti pe toate in acest fantasy 100% romanesc, care te va face sa traiesti toate emotiile posibile.
Ioana Trif sparge tiparele basmul clasic intr-o maniera originala, oferindu-i eleganta si rasturnari de situatie neasteptate, dialoguri 

spumoase ale unor personaje complexe, pe care le descoperi gradat si de care ajungi sa te indragostesti.

FANTASY
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THRILLER/CRIME/MYSTERY/HORROR 

 NICIODATA - Ken Follett, editura RAO
Descrierea cartii 

Dupa zece ani in care a scris thrillere si dupa ce a revolutionat romanul istoric, Ken Follet revine cu o surpriza palpitanta pentru 
milioanele sale de cititori. Noul roman intitulat Never marcheaza o abatere de la romanele istorice, de un mare succes, ale acestuia.

Actiunea romanului Never are loc in prezent si spune povestea unei crize globale care ameninta sa duca la izbucnirea unui al treilea 
razboi mondial. Cititorul nu stie daca razboiul mondial se va intampla de fapt, pana la ultima pagina. Mai mult decat un thriller, Never 
este bogat in detalii autentice, din inima dogoritoare a desertului Sahara pana in cele mai ascunse camere ale puterii din marile capitale 
ale lumii.

Explicand geneza cartii, Ken spune: “Cand faceam cercetarea pentru Caderea uriasilor, am fost socat sa-mi dau seama ca Primul 
Razboi Mondial a fost un razboi pe care nimeni nu l-a dorit. Niciun lider european, de niciuna dintre parti, nu a intentionat sa se 
intample acest lucru.

Dar imparatii si prim-ministrii, unul cate unul, au luat decizii - decizii logice, moderate - si fiecare dintre ele ne-au dus cu un mic pas 
mai aproape de cel mai teribil conflict pe care l-a cunoscut lumea vreodata. Am ajuns sa cred ca totul a fost un accident tragic. Si m-am 
intrebat: «s-ar putea intampla din nou?»”

 UCENICIE PRINTRE GLOANTE - Petre Salcudeanu, editura Publisol
Petre Salcudeanu: unul dintre cei mai populari scriitori romani ai sfarsitului de veac XX - din noiembrie in exclusivitate la Editura 
Publisol. Serie de autor
Descrierea cartii 

Comisarii Roman si Miclovan, bine-cunoscuti din filmul Cu mainile curate, devin, aici, personaje de roman.
Decembrie 1944. Bucurestiul trece printr-o perioada grea. Nu este lovit doar de saracie, ci si de bande inarmate. Un comisar de 

politie este ucis, iar Mihai Roman, fost comunist ilegalist, este numit la conducerea uneia dintre cele mai „fierbinti” sectii de politie din 
Capitala, cu misiunea de a pune capat jafurilor, crimelor si violurilor din sector. Roman trebuie sa colaboreze cu Patulea, comisarul care 
il anchetase si il batuse in inchisoare, si cu Miclovan, seful Brigazii antigang. Roman insa nu uita ce s-a intamplat in inchisoare, iar 
Patulea il recunoaste si el. Si cum se simte amenintat de noul comisar-sef, in mintea lui incolteste gandul razbunarii.

 CULOARUL MORTII - Stephen King, editura Nemira 
Roman ecranizat intr-un film clasic, cu Tom Hanks in rolul principal.
Descrierea cartii 

Culoarul Mortii - cei care merg pana la capatul lui nu se mai intorc, pentru ca acolo ii asteapta scaunul electric.
In Corpul E al Penitenciarului Cold Mountain sunt adapostiti numai criminali condamnati la moarte. De cand lucreaza aici, gardianul 

Paul Edgecombe a vazut multe. Dar n-a mai intalnit pe nimeni asemenea lui John Coffey, un urias cu minte de copil, condamnat pentru 
o crima de o violenta socanta.

In acest loc al ultimei sanse la ispasire, Edgecombe e pe cale sa descopere adevarul despre Coffey, unul teribil, care ii va da peste cap 
toate credintele.
„Un adevarat eveniment literar!” - Entertainment Weekly
„Un roman tulburator, care pune la indoiala limitele dintre bine si rau.”
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 INTUNERICUL DE MAINE - Robert Gion, editura Pavcon
Descrierea cartii 

Intotdeauna, daca il lasi, intunericul va gasi o cale prin care sa se strecoare in fiinta. Are nevoie doar de o bresa minuscula, pe care, in 
timp, o va largi suficient de mult incat sa se instaleze acolo cu totul... Si odata patruns inauntru, nu mai scapi de el, devorandu-te de la 
interior spre exterior, ca o ciuma rea si neagra a sufletului! ...

Un nou volum de povestiri horror marca Robert Gion, scrise cu sensibilitate si vivacitate literara, semn ca autorul a crescut de la proza 
la proza, atingand, cu acest volum, nivelul maturitatii sale creatoare.
Volumul contine cinci povestiri:
- Intunericul de maine
- Oglinda-de-apa
- In numele tatalui
- Marea Judecata
- Un nou membru al familiei
“Un horror de o profunzime pe care n-am mai intalnit-o niciodata in proza romaneasca! S-a dus direct in oase si m-a paralizat!” - 
Constantin Pavel
„Aceasta este acea carte pe care ai arunca-o cat colo, caci simti ca iti zdruncina fiinta, dar nu o poti face pana nu ii storci si ultima farama 
de savoare!” - Stela Radoi

 BLOCATA INTRE CADAVRE - Theodora Savuli, editura Siono
Descrierea cartii 

Daca esti slab de inger, nu citi aceasta carte! Te avertizez!
Nu o deschide! Te va absorbi, te va tine captiv in labirintul scriiturii pana la ultima ei pagina. Lupoaica te va fascina in cel mai 

cutremurator mod cu putinta. Vei intra in scena decrepita a unui oras din Ardeal, o urbe contemporana, autentica, corupta, cu un sistem 
politic bolnav, un invatamant ilar, in culisele caruia fenomenul de bullying face victime in fiecare zi.
„Blocata intre cadavre este un thriller psihologic care iti da transpiratii reci. Iti deschide usa spre o lume absurda, aflata la margine, o lume 
paralela, fiind pentru unii singurul modus vivendi.” - Em Sava
„Isteria, Bia, pragul isteriei. Respira. Simt cum Palarierul Nebun se urca pe o scara ce duce la craniul meu. Se chinuie sa-l deschida. Sarpele-l 
tine la distanta, muscandu-l din cand in cand de degetele inmanusate. Nu renunta. Nici Sarpele meu, numai al meu, nici Palarierul. Amandoi 
vor acelasi lucru.” - Theodora Savuli





104  FA M O S T . R O

COLTUL DE CARTE

ROMANE DE DRAGOSTE

 DUMINICILE IUBIRILOR PIERDUTE - Valerie Perrin, editura Litera 
Descrierea cartii 

Necunoscandu-si propria poveste, Justine, in varsta de 21 de ani, este fascinata de povestea lui Helene, o rezidenta de aproape o suta 
de ani a azilului de batrani unde lucreaza ca infirmiera medicala. Viata ei este un roman: intalnirea cu Lucien in 1933, dragostea lor, 
razboiul, evreul Simon ascuns in pivnita, tradarea, Gestapo-ul, deportarea ... Treptat, Justine ii smulge batranei secrete grele si ajunge 
sa le confrunte pe cele ale propriei familii. Deopotriva amuzant si melancolic, Duminicile iubirilor pierdute este un roman al trecutului, 
al prezentului si al iubirilor nerecunoscute.

„Un roman frumos despre amintiri si mosteniri, evidentiat de o scriitura sensibila.” Delphine Perras, L`Express
„O eroina originala si simpatica, un univers surprinzator, o povestitoare foarte talentata.” Nathalie Dupuis, Elle

 PACATE ARSE - Raluca Iacob, editura Cassius Books 
Descrierea cartii 

Supravietuitoarea incendiului devastator de la Catedrala Notre-Dame din Paris, Jo Hernandez, se lupta cu demonii trecutului pentru 
a putea trai intr-o lume in care nimeni nu este nevinovat. Prinsa in vartejul nesigurantei, avand asupra ei cel mai important artifact pe 
care omenirea l-a cunoscut vreodata, Jo cere ajutor unchiului sau, Cai. Acesta, dorind sa-si salveze nepoata preferata, se vede nevoit sa 
apeleze la cel mai bun prieten al sau, Dante, cu care imparte un secret ce i-ar putea baga in inchisoare.

Ca intr-un uroboros al desertaciunilor, frumoasa Jo, crudul Cai si misteriosul Dante ajung sa faca echipa si sa lupte impreuna pentru 
a scapa din Paris inainte ca politia sa ii prinda. Dusmanii deghizati in ajutoare ii spioneaza insa din umbra, iar iubirea nu pare a-si avea 
locul chiar in Paris, zguduit de atacuri teroriste. Adevarurile ies la iveala, frica domneste la fiecare pas, dar o poveste de dragoste nascuta 
din pacatele arse de la Notre-Dame reusise sa se infiripe pe strazile prafuite ale celui mai frumos oras din Franta. Pentru a scapa din 
prapastia in care au cazut, cei trei trebuie sa raspunda focului cu foc, dar sunt pregatiti sa riste?
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HISTORICAL ROMANCE

 TOTUL PENTRU ROMANTISM - Mary Balogh, editura Lira
Descrierea cartii 
SERIA „FAMILIA WESTCOTT”

Lady Jessica Archer isi pierde tot interesul fata de stralucirea si emotia romantismului atunci cand verisoara ei si cea mai buna 
prietena, Abigail Westcott, este respinsa de inalta societate dupa ce s-a descoperit ca tatal acesteia a fost bigam. Totusi, pentru ca are 25 
de ani si o fire practica, hotaraste ca a sosit timpul pentru casatorie. Cu toate ca nu mai crede ca va gasi adevarata iubire, este inca o tanara 
foarte interesanta pentru burlacii din aristocratie. La urma urmei, este sora lui Avery Archer, ducele de Netherby.

Prin urmare, incepe sa-i cantareasca pe numerosii domni eligibili care o curteaza. Dar cand il intalneste pe misteriosul Gabriel 
Thorne, intors de curand in Anglia din Lumea Noua ca sa intre in posesia unei mosteniri la fel de misterioase, Jessica il considera 
complet nepotrivit ... mai ales pentru ca are indrazneala de a-si anunta, inca de la prima lor intalnire, intentia de a se insura cu ea.

Totusi, cand Jessica ghiceste cine este cu adevarat Gabriel si isi da seama de sacrificiile pe care este dispus sa le faca pentru a-i proteja 
pe cei care depind de el, nu se poate sa nu se simta atrasa de cauza lui - si, mai ales, de el.
„Mary Balogh ne ofera inca un roman captivant, miscator si cu doza ideala de pasiune, pe care nu reusesti sa-l lasi din mana.” - Kirkus 
Reviews

 1877: PORTRETUL UNEI IUBIRI DESAVARSITE - Marius Albert Negut,  editura Univers
Descrierea cartii 

Domnita Ileana de la Rucar si rosiorul Mihai Anastasescu se indragostesc chiar in pragul Razboiului de Independenta (1877). Iubirea 
lor arde etapele, chiar sub ochii vigilenti ai parintilor boieri de vita veche si ai unei dadace care le coloreaza cu melita ei de taranca 
hatra povestea romantica. Ritualuri vechi, moda proaspat sosita de la Paris, emotii dintotdeauna, jupanese agitate si riscante partide de 
vanatoare se succed intr-un ritm ametitor, creand una dintre cele mai frumoase si simpatice imagini ale unui cuplu sortit sa ramana 
vesnic impreuna.

Apoi vine razboiul, un tavalug care-i forteaza pe cei doi sa creeze istorie: el prin curaj pe campul de batalie, ea prin determinare 
pe frontul de acasa, unde se ofera sa fie sora de caritate in spitale. O documentare atenta e prezenta in aceste pagini, strabatute si de 
personaje reale, ca Principele Carol si Doamna Elisabeta. Zapada se inroseste dincolo de Dunare, iar despartirea celor doi tineri devine 
din ce in ce mai greu de indurat, pana cand, sfidand riscurile, domnita alearga spre alesul ei. Iar soarta intervine...

O minunata poveste de dragoste si razboi, cu o intorsatura care ar inmuia inimile fanilor Dianei Gabaldon.
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CLASICI

  VILLETTE - Charlotte Bronte, editura Corint, colectia Clasici ai literaturii
Descrierea cartii 

Considerat cel mai profund si mai nuantat roman al lui Charlotte Bronte, Villette, aparut in 1853, este totodata si ultimul pe care 
scriitoarea il vede publicat in decursul scurtei sale vieti. Naratoarea Lucy Snowe (reflectare partial autobiografica - autoarea, la randul 
sau, stia prea bine ce inseamna durerea umana si fusese si ea studenta la un pensionat in Bruxelles) paraseste Anglia, in incercarea 
de a se elibera de trecutul nefericit, de a-si gasi locul in lume, dar si de a-si castiga singura existenta. Destinul o poarta catre capitala 
cosmopolita Villette, unde devine profesoara la un pensionat francez. Aici, dorinta ei de a fi independenta si ferita de suferinta este 
confruntata cu sentimente pe care nu credea sa le cunoasca vreodata - gelozia, iubirea, prietenia. Neobisnuita eroina victoriana Lucy 
Snowe, surprinzator de actuala si astazi prin framantarile ei, prin cinismul rational care o guverneaza, dar si prin imaginatia de care da 
dovada, trebuie sa decida cum va impaca rolul pe care soarta i l-a harazit - de femeie, lipsita de venituri, obligata sa isi poarte singura de 
grija - cu propriile aspiratii. 

Atat forta psihologica a romanului, cat si modul revolutionar in care prezinta constiinta feminina au facut ca Villette sa fie chiar mai 
apreciat de critica decat Jane Eyre. Virginia Woolf decreta ca este „[...] cel mai bun roman al lui Charlotte Bronte”.

 FEMEIA IN ALB - Wilkie Collins, editura Corint,  colectia Clasici ai literaturii 
Descrierea cartii 

Unul dintre cele mai valoroase si mai apreciate romane mistery din literatura clasica, Femeia in alb a devenit un adevarat fenomen 
editorial inca de la aparitie (1860), depasind la acea vreme pana si succesul romanelor lui Charles Dickens, bun prieten si mentor al 
autorului. Republicat incontinuu de mai bine de un secol si jumatate, volumul Femeia in alb este considerat primul asa-numit „roman 
senzational” englezesc, insa este pretuit nu doar pentru caracterul novator, ci si pentru personajele construite, pentru naratiunea 
complexa si palpitanta, pentru folosirea tehnicii naratorilor multipli si pentru modul in care expune situatia legala - absolut nedreapta 
- a femeilor casatorite din acea vreme. Acest edificiu complex care este romanul Femeia in alb, construit cu mana de maestru, este 
dominat de prezenta a doua personaje considerate printre cele mai spectaculoase din toata literatura victoriana: Marian Halcombe - o 
femeie cu un aer intunecat, teribil de inteligenta, cu comportament considerat masculin, dar atat de fascinanta - si contele Fosco - 
inspaimantatorul si flamboaiantul maestru papusar, cel care orchestreaza intreaga intriga, devenit in timp prototip literar care a servit 
drept inspiratie si pentru alti antagonisti fictionali.

Povestea - inspirata de un caz real - debuteaza cu o intalnire surprinzatoare intre profesorul de desen Walter Hartright si o femeie 
stranie, imbracata in alb, care ii cere ajutorul sa scape de urmaritori si care pare dornica sa ii impartaseasca un secret tulburator. Walter 
este angajat de aristocratul Frederick Fairlie ca profesor particular pentru tinerele lui nepoate, surorile vitrege Laura Fairlie si Marian 
Halcombe. Desi Walter si Laura ajung sa se iubeasca, tanara trebuie sa respecte dorinta raposatului ei parinte, aceea de a se casatori cu 
baronetul sir Percival Glyde, cel care ii aduce in scena pe contele italian Fosco si pe sotia acestuia - matusa dezmostenita a celor doua 
surori. Cei trei tineri, Walter, Laura si Marian, sunt atrasi, fara voia lor, intr-o spirala de mistere, crime, secrete din trecut, spionaj, rapiri, 
rasturnari de situatie si otraviri, povestea ramanand, cu toate acestea, una eminamente de dragoste - dragoste frateasca si dragoste 
romantica.

Editia aparuta la Editura Corint sub imprintul Clasici ai literaturii - in traducerea lui Lucian Popa - beneficiaza si de o prefata constand 
intr-un text semnat de Wilkie Collins, prin care autorul isi explica tehnica scriitoriceasca, de un tabel cronologic si de un aparat critic 
bogat, menit sa puna pentru cititorul modern opera in contextul epocii.
„Ingaduie-mi sa iti trimit cele mai sincere felicitari pentru ca ai ajuns la capatul celei mai recente [...] dintre caznele tale si pentru ca ai reusit 
sa inchei, incununat de triumf, cea mai buna carte a ta [Femeia in alb]. Sa presupun ca subsemnatul, preaplecatul tau discipol, ar putea sa o 
citeasca de indata?” - Charles Dickens, scrisoare catre Wilkie Collins, 29 iulie 1860
„Ideea care sta la baza volumului Femeia in alb este aceea a unei conspiratii in viata particulara, in care circumstantele sunt astfel manevrate, 
incat sa jefuiasca o femeie de propria identitate prin confundarea ei cu o alta femeie, suficient de asemanatoare cu ea ca aspect, astfel incat sa 
fie potrivita pentru atingerea acestui scop malefic. Distrugerea identitatii ei constituie prima parte a povestirii; iar recuperarea identitatii sale 
reprezinta cea de-a doua parte.” - Wilkie Collins, „Cum mi-am scris cartile” - The Globe
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PROZA SCURTA

 POVESTIRI CU FINAL NEASTEPTAT - editura Petale Scrise
Descrierea cartii 

Autorii Editurii Petale Scrise au facut echipa si au scris, fiecare, cate o povestire. Acestea au fost adunate in antologia „Petale Scrise. 
Povestiri cu final neasteptat”. Ce au in comun aceste texte scurte? Finalul fiecareia il va surprinde pe cititor.

FECIOARA DE GHEATA SI TRANDAFIRII SANGERII - Ioana Mihaela Curalet
 JUSTITIA SUPREMA - M. K. Lynn
 DRAGOSTE MISTERIOASA - Delia Mitroi
 CINCI SUTE DE NUANTE DE GRI - Catalina Pana
 VICIOS - INCEPUTURI - Alexandra Condrat
 POVESTEA FANTASTICA - Laura Stanciu
 LIMBAJ UNIVERSAL - Marius Andrei
 SOAPTE DE IUBIRE - Delia Moretti
 DOAR ATUNCI ... - Mihaela Anghel
 CLIPELE TRECUTE - Elena Druta
 EPITAFUL UNEI IUBIRI - Aurelia Chircu
 CUTIA PANDOREI - Catalin Dumitrescu
 APEL DE URGENTA - Alina Cosma
 GHICITOARE IN VREME DE RAZBOI - Eva Anca

 INTAMPLARI STRANII: CALATORII IN LUMEA GROAZEI - editura Velvet Story 
Descrierea cartii 

Cartea aduce o serie de povestiri horror care surprind si infioara, scriitorii romani prezenti in carte raspunzand provocarii cu succes, 
propunand un periplu extraordinar in lumea groazei. Completat de ilustratii realizate cu maiestrie de Razvan Bronescu si Ovidiu Stanciu, 
volumul este alegerea perfecta pentru o lectura palpitanta.

Cartea cuprinde 14 povestiri semnate de 12 autori: Tom Cody, Aurelia Chircu, Elena Petrea Kyrintzis, Corina Savu, Alexandru Serban, 
Marius Albert Negut, Mihai Stefan, Cynthia Orszag, Petre Nechita, Ana Stanoevici, Gabriela Florian, Anca Nagy. Fiecare scriitor isi 
demonstreaza talentul prin stilul care il caracterizeaza, insa ce ii aseamana este ca baga groaza in cititori. Cartea de peste 350 de pagini 
are o grafica de exceptie, fiind ilustrata de Razvan Bronescu si Ovidiu Stanciu, doi mari ilustratori la ora actuala in Romania, Razvan 
Bronescu ilustrand si coperta.
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 TRENUL SPRE SAMARKAND - Guzel Iahina, editura Humanitas Fiction 
Descrierea cartii 

“Un fel de Arca a lui Noe”, dupa cum il numeste Guzel Iahina, trenul care duce copii din Povolgia flamanda si saracita spre Samarkand 
dobandeste de-a lungul calatoriei proportii mitice. Nu numai despre salvarea copiilor e vorba, ci si despre salvarea sufletelor. Si despre 
omenie. Romanul atinge dimensiuni de epos: asemenea lui Odiseu, Hercule sau Iason, Deev, personajul cel mai pregnant conturat, 
poate ucigasul unora dintre parintii orfanilor pe care-i are in grija, trebuie sa lupte, pentru a-i salva pe copii, cu raul absolut, care se 
infatiseaza sub diferite chipuri: foamete, molima, tradare, crima.

Sentimentul de pericol permanent e insotit de momente neasteptate de tandrete si iubire, de uluitoare gesturi de solidaritate, de 
emotionante dovezi de sacrificiu personal.

Anul 1923. Tanara Uniune Sovietica e un taram haotic, bantuit de o foamete crunta si inca zguduit de ultimele zvacniri ale Razboiului 
Civil. Neinduratoarea politica a rechizitionarilor a ucis milioane de oameni, a pustiit sate, a destramat familii si a lasat fara adapost mii 
de copii, care acum ratacesc flamanzi peste tot. Combatantul fortelor civile de tineret Deev primeste misiunea de a forma un tren care 
sa transporte cinci sute de copii de la Kazan pana in Samarkandul mai indestulat.

Astfel incepe o calatorie aventuroasa, de sase saptamani, din padurile de pe malul Volgai si stepele kazahe pana in desertul Kizilkum 
si muntii Turkestanului, desfasurand o panza fabuloasa, pe care sunt zugravite destine, personaje pline de culoare (cazaci albi, tarani 
porniti in bejenie, cekisti, basmaci si, mai ales, micii vagabonzi excentrici), iubiri, gesturi exaltate sau suferinte tacute, umor, cruzime 
si speranta - intr-o alternare de lumina si intuneric demna de marea pictura si acea vivacitate cinematografica a scenelor cu care ne-a 
obisnuit deja Guzel Iahina.

 MIEZUL NOPTII IN CARTIERUL FELINARELOR STINSE - George Cornila, editura Crux Publishing
Descrierea cartii 

Romanul postmodern Miezul noptii in cartierul felinarelor stinse de George Cornila poate fi descris ca o panza de paianjen, in care 
inocenta, iubirea, violenta, misterul si sexualitatea se amesteca, iar intamplarile se cer asezate, asemenea unor piese de puzzle, pentru 
purta personajele, in final, spre un nou inceput. Facand uz de tehnica fluxului constiintei, romanul merge in spatele fatadelor turistice 
ale Olandei, chiar dincolo de spatiile liminale, patrunzand in dedesubturile sordide, spre a infatisa in detaliu o lume abia banuita. Mai 
mult decat orice insa, este o vasta fresca a societatii occidentale din ultimele trei decenii.
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NON FICTIUNE

 APROAPE TOTUL DESPRE ... CELE MAI FASCINANTE PERSONAJE ISTORICE. DE LA TUTANKHAMON SI IULIUS 
CEZAR LA VLAD TEPES, CESARE BORGIA SI RASPUTIN - Silviu Leahu, editura Neverland
Descrierea cartii 

Vechile manuale de istorie au impus tirania evenimentului. Istoria unui popor, tari, civilizatii sau culturi era vazuta strict ca o inlantuire 
de evenimente politice sau militare, a caror selectie era facuta si orientata mai mult sau mai putin tezist, pentru a demonstra o concluzie 
prestabilita. (Churchill - si nu doar el - a aratat ca „Istoria e facuta de invingatori” ...)

Ulterior, cotidianul si istoria „non-factuala”, devenirea de zi cu zi a societatii, studiata pe baza destinului omului de rand, au reprezentat 
noi directii de dezvoltare a unor asemenea studii. S-a pus accent pe istoria economica si sociala in detrimentul celei politico-militare, 
apelandu-se la conceptul „Istoriei totale”, care prezinta toate aspectele unei societati intr-un context dat, subliniindu-se conexiunile 
acestora cu evolutia omului de rand sau a unei clase sociale. Nu mai sunt prezentate doar batalii si razboaie, ci este relevat rolul unor 
inovatii tehnologice, al unor circuite economice sau al unor obiceiuri de consum in stabilirea profilului dinamic al unei epoci.

Dincolo, insa, de aceste orientari istoriografice, in sub-constientul colectiv si in traditia culturala vor ramane intotdeauna vii tipologiile 
fascinante - si, adesea, grotesti - ale marilor personaje istorice, cele care au reusit sa insufleteasca si sa influenteze decisiv epocile, dintr-o 
perspectiva sau alta. De la Iulius Cezar la Cesare Borgia, Vlad Tepes si Trotki sau de la Rasputin si Che Guevara la Kennedy, Tito, Al-
Gaddafi sau Saddam Hussein ori de la Maria Antoaneta si Golda Meir la Maica Tereza sau John Lennon („un om mai celebru decat 
Iisus Hristos”), toate aceste personaje, de facturi atat de diferite, dar intotdeauna controversate, au influentat intr-un fel unic si, adesea, 
neinteles la vremea lor, mutarile de pe imensa tabla de sah a Istoriei.

 ULTIMA ZI A LUI HITLER - Richard Dargie, editura Prestige
Descrierea cartii 

V-ati intrebat vreodata ce se intampla in mintea lui Adolf Hitler in ultimele sale ore in Fuhrerbunker? Care au fost gandurile sale pe 
masura ce contactul radio cu lumea exterioara era din ce in ce mai slab, exploziile sovietice deveneau tot mai puternice si el incepea sa-
si simta puterea de nepatruns pierind? I-a parut rau lui Hitler pentru crimele sale impotriva umanitatii sau a fost obsedat de gandurile 
despre iminenta infrangere si despre sinucidere?

Cu o distributie inimitabila de personaje condamnate, de la insusi Hitler pana la amanta sa, Eva Braun, ucigasul in masa Heinrich 
Himmler, seful viclean al propagandei naziste, 

Joseph Goebbels, si manipulatorul Martin Bormann, aceasta carte surprinde toata drama si spaima din buncar, in timp ce implacabila 
Armata Rosie avansa in inima Berlinului, iar Hitler si Reich-ul sau de o mie de ani dispareau in istorie.

Impletind trei fire distincte de naratiuni -- evenimentele din Berlin in ultimele saptamani ale celui de-al Doilea Razboi Mondial, 
disperarea conturata in Fuhrerbunker ca inevitabila infrangere pentru Germania nazista, amintirile si frustrarile care treceau prin 

mintea epuizata a Fuhrerului, pe masura ce ramanea fara optiuni, aceasta este o relatare a vietii lui Hitler care se concentreaza pe 
ultimele sale 24 de ore.

Aceasta carte este o explorare dramatica ilustrata a mortii lui 
Hitler pe fondul groazei, atmosferei viciate si devastarii unui Berlin cucerit si umilit in timp ce natiunea germana se trezea din 

cosmarul celui de-al Treilea Reich.
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ROMANE PREMIATE

 ZAHAR ARS - Avni Doshi, editura Humanitas 
“Cartea anului 2020” in publicatiile The Guardian, The Economist, The Spectator si la NPR
Roman castigator al Sushila Devi Award 2021
Nominalizat la Women’s Prize For Fiction 2021
Descrierea cartii 

Maternitatea ca sursa de implinire sufleteasca si dragoste neconditionata este nemilos examinata in impresionantul roman de debut al 
lui Avni Doshi, caci ambivalenta sentimentelor leaga cele doua personaje centrale, mama si fiica - Tara si Antara. Atractia si respingerea 
pana la anulare, dupa cum insesi numele lor par s-o indice, le poarta pe caile complicate ale memoriei - cea pierduta, cea mult prea 
acuta, cea care-si cauta o supapa, cea care tanjeste dupa vindecare. Relatia dintre ele se rescrie permanent, si nu de putine ori seamana 
cu o vanatoare in care rolurile se schimba imprevizibil. Pierderea memoriei care o afecteaza pe Tara e reala? Amintirile Antarei sunt 
adevarate? Efortul ei de a recupera crampeie incerte si emotii irosite se transforma intr-un act multistratificat si istovitor de redobandire 
de sine.
„Avni Doshi este o scriitoare de-o precizie chirurgicala si de-o inteligenta ascutita. Acest roman despre resentimentele dintre mama si fiica si 
despre ranile profunde si intime din miezul istoriilor de familie taie ca o lama - deopotriva periculos si frumos.” - Elizabeth Gilbert

 BAROANA - Hannelore Cayre, editura Trei 
European Crime Fiction Prize - GrandPrixde Litterature Policiere
„Un roman realist si EXTRAVAGANT.” - Le Monde
Descrierea cartii 

Patience Portefeux, in varsta de 53 de ani, are doua fiice, un caine si o mama internata intr-un azil si munceste din greu, ca traducatoare 
de araba la Ministerul Justitiei. Transcrie mii de ore de interceptari telefonice ale unor mici dealeri si ale unor mari infractori. Intr-o zi, 
depaseste o granita: deturneaza o livrare masiva de canabis de la o retea de traficanti. Fara frica, fara vinovatie. Un simplu derapaj moral. 
Si apoi inca unul. Iar Patience devine Baroana.

Cu o adevarata galerie de traficanti, dealeri si politisti, Baroana este un tablou cinic si amuzant al vietii cotidiene din Franta 
contemporana.Roman ecranizat in 2020, in regia lui Jean-Paul Salome, cu Isabelle Huppert in rolul principal.
„Aceasta aventura a unei rebele care nu se teme de nimic este una dintre reusitele anului, prin ferocitatea sa plina de umor si nonconformism, 
prin scriitura acida si vioaie.” - Telerama
„Baroana se joaca foarte placut, prin originalitate si ton, cu codurile romanului politist.” - Le Temps
„Autoarea, avocat penalist, isi cunoaste la perfectie mediul si scoate la lumina o poveste originala si foarte agreabila.” - ELLE
„O combinatie de Breaking Bad si Weeds, cu trasaturi suburbane franceze (...) Muscatoare si spirituala, Patience ne arata esecul sistemelor 
sociale si al zadarnicului «razboi impotriva drogurilor».” - The Guardian
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 POLITIA MEMORIEI - Yoko Ogawa, editura Humanitas Fiction 
Castigator al America Book Award 2020 -  Finalist la International Booker Prize 2020 - Finalist la National Book Award 2019.
Descrierea cartii 

Romanul distopic al lui Yoko Ogawa - povestea unei tinere femei care, luptand sa-si continue cariera de scriitoare pe o insula unde 
obiectele dispar, ajunge sa puna in aplicare un plan nebunesc de salvare a editorului ei, vanat de Politia Memoriei - a fost o revelatie pe 
mai multe continente prin traducerea in engleza din 2019.

Castigator al American Book Award 2020, finalist la premii prestigioase precum National Book Award 2019 si International Booker 
Prize 2020, nominalizat la Best Translated Book Award 2020 si World Fantasy Award 2020, s-a aflat vreme indelungata in topul celor mai 
bune carti ale anului 2020. Amazon Studio urmeaza sa-l ecranizeze, cooptandu-i in echipa pe Charlie Kaufman, detinator al Oscarului 
pentru scenariu, si pe regizoarea Reed Morano, cunoscuta pentru serialul Povestea Slujitoarei. Pana in prezent, Politia Memoriei a 
aparut in traducere in 30 de tari.

Inca de la primele randuri, cititorul este pus in garda ca pe insula ceva nu este in regula. Palarie, panglica, pasare, trandafir ... Rand 
pe rand, lucrurile incep sa dispara. Si, odata disparute, inceteaza sa mai aiba vreo semnificatie in mintea locuitorilor. Ele urmeaza sa fie 
arse, aruncate in rau sau predate Politiei Memoriei. In scurta vreme, insula si oamenii de pe ea vor uita complet de existenta lor. Insa 
oricine se incumeta sa pastreze un lucru declarat disparut este in primejdie. In si mai mare pericol este cel care inca isi aminteste de el, 
caci Politia Memoriei vegheaza din umbra ca nimeni sa nu se abata de la legile amneziei colective. Afland ca editorul ei are memoria 
intacta, o tanara romanciera, inca traumatizata de moartea, cu multi ani in urma, a mamei sale, se hotaraste sa-l ascunda.

Inscriindu-se intre marile distopii, romanul dezvolta, printre altele, o tema mereu actuala - puterea memoriei si trauma pierderii ei. 
Politia Memoriei a aparut in Japonia in 1994, dar trecerea timpului nu a diminuat semnificatia mesajului, dimpotriva, l-a facut si mai 
relevant pentru zilele noastre.

 NELINISTEA SERII - Marieke Lucas Rijneveld, editura Trei
- Roman castigator al International Booker Prize 2020
Descrierea cartii 

Jas, o fetita de zece ani, locuieste cu parintii si fratii ei la o ferma de animale. Are o familie foarte religioasa si stricta - orice semn de 
risipa ori de distractie e aproape un pacat. Chiar daca viata ii e plictisitoare si grea, Jas a gasit un fel doar al ei de a cunoaste lumea: isi 
simte chipul moale ca branza intre palmele mamei, negii de pe spinarea broastelor din sat seamana cu niste capere, iar vorbele “la care 
te inrosesti de rusine”, cele pe care nu le gasesti in Biblie, au o sonoritate aparte. Intr-o dimineata rece ca gheata, ritmul disciplinei din 
familie e intrerupt de un accident tragic, iar Jas e convinsa ca totul s-a intamplat din vina ei. Parintii sufera si se instraineaza de copii; 
cei mici devin din ce in ce mai curiosi si incearca sa inteleaga ideea mortii, iar curiozitatea ii arunca in tot felul de ritualuri si fantezii 
tulburatoare. Infasurata in haina ei de iarna, rosie si groasa, Jas viseaza la “partea cealalta” si la scapare, nestiind unde are s-o duca pana 
la urma visarea aceasta.
 „Unul dintre cele mai bune debuturi pe care le-am citit vreodata. Un roman socant de bun, pur si simplu de neuitat ... Este deja un clasic. „ - 
Max Porter
„Caracterul electrizant al acestei carti e dat de folosirea unui stil narativ neutru pentru a reda un soi de Grand Guignol grotesc.„ - The Times
„Nelinistea serii este debutul cel mai comentat al anului 2020 si o carte care va ramane in memoria cititorilor.” - Dazed & Confused
„Exceptional! „- The Financial Times
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COLTUL DE CARTE

LITERATURA YOUNG ADULT

 SANGE AURIU - Namina Forna, editura Trei
Descrierea cartii 

Deka are 16 ani si asteapta infrigurata ceremonia sangelui, dupa care ar putea deveni oficial membra a satului sau. Dar sangele ei nu 
este rosu, ci auriu - culoarea impuritatii, ceea ce poate sa aiba consecinte mai grave decat moartea.

O femeie misterioasa ii ofera posibilitatea sa plece din sat si sa lupte pentru imparat, intr-o armata formata din tinere ca ea: sunt 
„alaki”, fete aproape nemuritoare cu daruri rare. Si sunt singurele care pot lupta impotriva celui mai mare pericol care ameninta imperiul.

Deka stie ce primejdii o asteapta, dar isi doreste sa-si gaseasca locul. In drum spre capitala, unde se va pregati pentru cea mai mare 
batalie din viata ei, va descoperi insa ca marele oras inconjurat de ziduri ascunde multe surprize. Nici locul, nici oamenii nu sunt chiar 
ce par a fi nici macar Deka.
„Actiunea bogata dicteaza ritmul, in timp ce intriga nuantata vorbeste in numele schimbarii sociale, infatisand numeroasele moduri in care 
societatea intemniteaza si transforma femeia in bun comercial.” - Publishers Weekly
„Fetele sunt puternice, pericolul este real, iar personajele sunt captivante si diverse. Forna a realizat ceva cu totul special, in egala masura 
subversiv si amuzant.” Tor
„Namina Forna aduce o perspectiva noua in romanul cu care a debutat furtunos. Actiunea e combinata cu o poveste intensa despre o comunitate 
de femei unde forta se gaseste in prietenii si aliante.” - The Guardian
„Elemente solide de actiune si justitie sociala, dar si ceva mister (...) Cititorii vor fi uluiti de revelatiile remarcabile care ofera un final elegant, 
dar te lasa si cu dorinta sa citesti mai departe.” - Booklist

 INIMA INCATUSATA, VOL. 1 SERIA BLESTEMUL LEBEDEI - Raluca Sferle, editura UP
Descrierea cartii 

S-ar crede ca dragostea poate invinge orice, dar nu si in cazul lui Amren, sortita sa traiasca o viata incatusata de un blestem letal 
pentru toate fiintele omenesti. Trecutul nu o poate influenta ... Amren este pusa in fata situatiei de a alege intre o dragoste pura, dar care 
i-a intemnitat inima, si un print seducator, care ar putea fi calea ei spre razbunare.

Disperata sa scape din sclavia unui rege fara scrupule, tanara se revolta, folosind chiar blestemul care a condamnat-o sa traiasca 
in pielea unui calau sub numele de Morana. In drumul spre libertate, realizeaza ca pretul platit pentru a se integra printre studentii 
Academiei nu a fost unul mic. Si astfel Morana isi schimba din nou identitatea si devine Cajsa Karawek.

Povestea are ca punct central nu numai drama prin care trece Amren, dar si ideea ca moartea valoreaza mai mult decat dragostea pura 
in fata unui suflet denaturat si silit sa-si incalce propriile principii de viata.
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LITERATURA PENTRU COPII

 GHIOZDANUL CEL GREU - Sarah Surgey, editura  Curtea Veche 
Descrierea cartii 

O carte plina de sensibilitate si invataminte pentru toti copiii, dar mai ales pentru micutii care au suferit trauma unei despartiri 
dureroase.

Aceasta poveste este despre o fetita pe nume Enid care si-a pierdut de curand bunicul. Sentimentele o coplesesc, iar ghiozdanul pe 
care il cara e foarte greu. Pe drum, Enid intalneste diferiti oameni care o incurajeaza sa le vorbeasca despre ce simte.

La fiecare intalnire, ea lasa cate un obiect care intruchipeaza o etapa a durerii sufletesti. Fireste, pe masura ce acele lucruri sunt scoase 
din ghiozdan, el devine tot mai usor, iar fetita poate sa mearga mai departe.
“Cartea ii va ajuta pe cei mici sa treaca peste durerea despartirii de o persoana draga.” - Amazon

 VREAU SA STIU - Narcisa Cirligeanu, editura UP
Descrierea cartii 

Colectia Vreau sa stiu cuprinde sase carti de versuri dedicate prescolarilor, insotite de ilustratii care se pot colora, lasand astfel libera 
imaginatia micilor cititori.

Cu acest prilej dam startul unei noi colectii - Cartile pisicii Agata - dedicata celor cu varste cuprinse intre trei si sase ani.
Mami, mami, vreau sa stiu.,Maine, pui, ca e tarziu.
Sa n-ai griji, nici tu, nici tata, Imi va explica Agata!

 GRADINARUL VISELOR - C. Gobbetti, D. Nikolova, editura Katartis
Descrierea cartii 

Oare cum iau nastere povestile?
Intr-un tinut cu nume frumos, dar nestiut de nimeni, un batran pune o foaie de hartie goala intr-o masina de scris si incepe sa scrie.
Cand a terminat, planteaza pagina, o uda si asteapta cu rabdare sa creasca. In cel mai scurt timp, infloreste intr-o mie de povesti 

despre creaturi fantastice care vor surprinde si incanta cititorul.
Aceasta poveste frumoasa va inspira o dragoste pe tot parcursul vietii pentru lectura si arata cum cartile hranesc imaginatia nelimitata. 

O poveste dedicata cartilor si lecturii. Un omagiu adus primelor carti rasfoite din viata noastra si nenumaratelor aventuri scrise spre a 
deschide portile imaginatiei.

Cartea a fost vanduta in peste 30000 exemplare in lume, iar acum este disponibila si in limba romana.

 PRINTI, PRINTESE, TROLI SI VRAJITOARE. BASME SUEDEZE, editura Univers Enciclopedic
Vino sa cutreieri padurile magice ale copilariei din universul basmelor ilustrate de John Bauer. Aici te vei intalni cu Printesa Fir-de-

Bumbac si cu devotatul ei prieten, elanul Salt, cu printi curajosi, dar si cu troli infricosatori si vrajitoare viclene. O cotofana poznasa iti 
va indeplini dorintele, iar incantatoarea Printesa Lebada iti va fermeca inima pentru totdeauna.
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 MIC DEJUN LA FRIDA - Angela Baciu, editura Tracus Arte
Premiul Cezar Ivanescu pentru Poezie 2021
„Era de mult nevoie de un manual pentru stangaci. Nu doar de un manual tehnic, vreau sa spun - ci de unul poetic, bun deopotriva pentru trait 
si pentru supravietuit. Angela Baciu l-a scris - si a cuprins in el totul: de la sinuciderea la stangaci & pana la dragostea la stangaci, nimic nu 
ramane pe dinafara. Ca stangaci ce ma aflu, tin sa-i multumesc Angelei Baciu ca a scris o carte sarmanta & umana & zarghita & doldora de 
toate stangaciile fundamentale ale poeziei - de care ma simt pe deplin reprezentat.”  - Radu Vancu

Angela BACIU s-a nascut pe 14 martie in Braila. Este poeta, prozatoare, publicista, trainer. Membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, 
Filiala Iasi. Membra PEN CLUB Romania. A publicat 19 carti, printre care: Maci in noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie 
(2003), Tinerete cu o singura iesire (2004), De maine pana mai ieri, alaltaieri (2007), Marturii dintre milenii (2012), Despre cum nu 
am ratat o literatura grozava (2015), 4 zile cu nora (2015), mai dragut decat Dostoievski (2017) - carte scrisa impreuna cu Nora Iuga, 
Hotel Camberi (2017), Charli. Rue Sainte - Catherine 34 (2017). A obtinut mai multe distinctii literare, printre care: Premiul Uniunii 
Scriitorilor din Romania, Filiala Iasi, pentru Eseu si Publicistica, vol. Marturii dintre milenii (2008); Premiul BALCANICA pentru 
poezie romaneasca la „Festivalul Poetilor din Balcani”, ed. a X-a, Romania-Turcia (2016); Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania, 
Filiala Iasi „Premiul pentru calitatea operei si activitatea scriitoriceasca” (2018); Titlul de „Poet al Capitalei Istorice a Romaniei” oferit 
de Primaria Iasi (2019). In ultimii 10 ani s-a implicat in numeroase campanii umanitare si sociale pentru batrani, copii si persoane cu 
dizabilitati.

 POEZII. POESIAS - Carlos Fradique Mendez, editura Eikon
Poezii. Poesias. Editie bilingva romana - portugheza
Descrierea cartii 
„Fradique Mendes este un fenomen. Un fenomen istoric, literar, psihologic, in tot cazul, un fenomen. L-am “intalnit” cu zece ani in urma, cand, 
gratie unei burse Erasmus, am avut onoarea de a fi studenta Profesoarei Isabel Pires de Lima si am inteles ca Eca de Queiroz nu gresea atunci 
cand afirma, in numele lui Oliveira Martins, ca Fradique Mendes era “cel mai interesant portughez al secolului al XIX-lea”. Impresia nu se 
datora insa misterului, amalgamului “de instincte romanesti si de ratiune exacta, de fantezie si de geometrie” sau altor trasaturi de caracter pe 
care Eca i le atribuia fictivului autor, ci faptului ca ma gaseam in fata celei mai mari farse din istoria literaturii. Faceam cunostinta, prin prisma 
operei A Correspondencia de Fradique Mendes, semnata de Eca de Queiroz, nu numai cu un heteronim (autor inventat, cu nume, biografie si 
stil diferite de cele ale autorului ortonim, adevaratul autor), ci si cu cel care, inexistent fiind, era, pe deasupra, “autor fara carti, scriitor fara 
scriere”. - Cristina Petrescu

Autor fara o biografie reala, Fradique Mendes a fost plasmuit, in anul 1869 in “scandalosul furnal [...] de boema feroce” lisabonez, 
de trei dintre personalitatile cele mai stralucite ale Generatiei de la 1870: Eca de Queiroz, Antero de Quental si Jaime Batalha Reis. 
Patrunderea sa pe scena literara portugheza a anuntat nu numai dezlantuirea uneia dintre cele mai mari farse (caci cine, in epoca, nu 
voia sa stie unde se mai afla si cu cine se mai insotea acest dandy extravagant?), ci si aparitia noilor paradigme literare ale realismului si 
naturalismului. Poeziile prezentate in acest volum impresioneaza, asadar, nu numai prin desavarsirea tehnicilor si simtamintelor literare, 
ci si prin succesul unicului proiect de heteronimie colectiva din istoria literaturii universale. 

COLTUL DE CARTE

POEZIE

Acestea au fost 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 VA DORESC SARBATORI DE POVESTE ALATURI DE CEI DRAGI!





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


STIL DE VIATA 
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Bucuria esti TU,
iar TU esti bucurie!

Am concluzionat, in lunile anterioare, ca bunatatea este insusirea omului de a fi bun,
ca este o forma a solidaritatii fata de semeni,

si de cele mai multe ori se manifesta sincer, spontan. 
Bunatatea o poti darui neconditionat,

dar nu avea asteptarea ca oamenii sa “te vada” si sa aprecieze ceea ce daruiesti.
Bunatatea o daruiesti pentru ca tu ai ales sa fii bun, pur si simplu!

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.

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. 

Cuvinte de MARTA IOZEFINA BENCZE
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Draga cititorule, acum si aici vreau sa iti vorbesc 
despre bucurie, bucuria ca esti inca aici si ca pentru 
tine nu conteaza cat de mult ai, ci cat de mult te 
bucuri de ceea ce ai. ASA INCEPE FERICIREA!

Una dintre cele patru emotii fundamentale cu care ne 
nastem este BUCURIA, celelalte fiind FURIA, TRISTETEA 
si FRICA.

Bucuria autentica, aia care te umple pana la refuz, pana la 
lacrimi, pana la urlet, aia pe care ar trebui sa o traiesti des in 
copilarie si care apare tot mai rar daca nu stii cum sa o chemi 
si sa o lasi sa vina in viata de adult. Si totusi, daca o lasi sa fie, e 
destula cat sa bata toate emotiile negative.

Vreau sa faci un exercitiu si sa iti amintesti cand ai simtit 
pentru prima data bucuria. Mie nu mi-a luat timp sa imi 
reamintesc bucuria de a fi libera, inca din copilarie, sa alerg, 
sa sar si sa ma joc cu toti copiii de pe strada mea. Primele mele 
bucurii constiente sunt legate de faptul ca aveam o familie 
unita in care se oferea foarte multa grija, afectiune si dragoste. 
Celelalte bucurii constiente sunt legate de carti, pentru ca 
citeam foarte mult. Cartile erau spatiile unde evadam, refugiul 
meu, locul unde ma ascundeam de toata lumea. O lume doar 
a mea, la care ceilalti nu aveau acces. Dar bucuria aceea tinea 
de vis, mai mult. Era o proiectie, in fiecare seara, inainte de 
culcare, inventam povesti pentru fratii mei mai mici. 

Tot in copilarie am lasat bucuria de a ma bucura de natura, 
pentru ca ma cocotam in copacul din gradina, un visin, care ma 
primea sa ma cuibaresc in crengile sale. Imi amintesc o baie pe 
o ploaie torentiala, cu miros de flori de tei, cu un curcubeu ce a 
rasarit exact in locul unde ma bucuram de ploaie, ce imi colora 
palmele cand le intindeam. Alergam pe campii cu fratii mei 
sa culegem flori nemuritoare sau sa prindem fluturi. Aceste 
bucurii constiente mi-au tinut de cald si le-am luat peste tot in 
intreaga mea viata.

Un alt exercitiu, pe care te invit sa il faci, este sa spui cine 
iti potenteaza bucuria. Poate pare egoist, ceea ce am sa va 
destainuiesc dar la aceasta intrebare am raspuns - eu! Doar eu 
sunt responsabila de bucuria pe care o simt, chiar si cand ii 
las pe altii sa ma bucure, cand impart cu ei bucuria mea, tot o 
decizie personala este.

Urmatorul exercitiu este, ce ramane din bucuria ta atunci 
cand ii scoti pe ceilalti din scenariu, cand ramai singur/a cu 
tine. Cand esti obisnuit/a sa legi totul de altii, cand fericirea, 

bucuriile, echilibrul tau depind de factori externi, fie ei 
oamenii cei mai apropiati, cand ies ei din ecuatie, nu mai 
ramai cu nimic. Fiindca nu te-ai luat in calcul si pe tine. Toti 
avem aceasta conditionare, ca trebuie sa ne sacrificam, ca 
daca facem si simtim lucruri pentru noi insine suntem egoisti, 
suntem nepasatori, ca trebuie sa ne punem in slujba celorlalti 
cu totul. Din convingerea ca trebuie sa impartim totul, mai ales 
bucuria, cu altcineva, ca doar aia e bucurie adevarata. DAR 
DACA O MAMA NU ESTE FERICITA, POATE CRESTE 
COPII FERICITI? Dar o sotie? Un sot?

Au fost ani in care am invatat, in care m-am educat - sa 
simt bucuria, sa o las sa ma invadeze, sa ma copleseasca. Au 
fost ani cu depresii si intamplari grele, probleme de sanatate, 
cand nu vedeam capatul si nu credeam ca voi mai experimenta 
si altceva decat senzatia aceea in care simti ca ramai fara aer. 
Au fost perioade in care traiam si simteam totul ca si cum 
eram in permanenta intr-o stare confuza si neclara. Daca 
erau momente bune, treceau pe langa mine fara sa plonjez cu 
adevarat in ele. Fericirea era ceva ce tinea fie de niste momente 
din trecut despre care intelegeam asta prea tarziu, cu nostalgie 
si regret, fie de un viitor incert. Prezentul era mereu o sala de 
asteptare in care doar ascultam cu atentie sa se deschida o usa 
sau sa se inchida alta.

Nu imi amintesc cand am inceput sa caut bucurii in fiecare 
zi, probabil ca in urma cu saisprezece ani. Incapatanarea de 
a fi bine, cu ceea ce lumea numeste egoism, eu o numesc 
sanatate mintala. Un pahar de vin, cu o carte in mana. Cateva 
ore de liniste, in care sa ma bucur de natura. O masa la 
pranz, pe o terasa frumoasa din oras, unde sa ma bucur de 
fiecare inghititura. O vacanta scurta la malul marii, unde in 
fiecare seara sa ma plimb pentru a asculta marea. O discutie 
inteligenta, la un ceai fierbinte. Un pui de somn intr-o dupa-
amiaza cand ziua se prabuseste cu zgomot spre tine si reusesti 
sa spui stop. Gatind cu drag pentru o masa cu prietenii. Facand 
dragoste sau doar stand in bratele omului pe care il iubesti. O 
piesa de teatru, un concert. Senzatia ca te-ai oprit din toata 
nebunia cotidiana si simti, te lasi sa simti, fiecare secunda 
care aduce: ploaie, vant, soare, lumina, apus, rasarit, liniste, 
zgomot, ras, poate chiar plans. Exista o voluptate si in asta, un 
gust straniu, poate putin amar, dar numai si numai al tau si 
este foarte bine - atata vreme cat te lasi sa simti pana la capat, 
tot bucurie se cheama.

Au fost ani in care am invatat, in care m-am educat - sa simt bucuria,
sa o las sa ma invadeze, sa ma copleseasca. 
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Bucuria ca esti viu, intreg, recunostinta ca existi, ca iti este 
dat sa vezi, sa auzi, sa mirosi, sa pipai, sa umbli, sa alergi, 
sa simti, ca ai totul la locul lui, ca nu te macina nicio boala 
incurabila, ca cei din jur sunt bine, ca iubesti, ca esti iubit, 
ca contezi, ca nu esti inutil, ca nu respiri doar ca sa consumi 
oxigenul.

Dar mai ales intelegerea faptului ca esti acolo, existi, in acel 
moment, ca e al tau, ca se intampla atunci si nu altcandva. 
Ca bucuria, ca fericirea, ca viata nu sunt ceva care se vor 
intampla cand si daca ... , ci fix atunci, in secunda aia plina in 
care apuci sa inspiri si sa expiri macar o data. Si asta nu tine de 
nimeni altcineva decat de tine. Si nici nu-ti poate lua nimeni, 
indiferent daca vine, pleaca sau ramane, e datoria ta fata de 
tine. 

BUCURIA ESTI  TU,  IAR TU ESTI  BUCURIE!
Cand ai asta, ai de unde da si altora. Atunci poti imparti, 

cu toata generozitatea de care esti capabil. Poti alege sa 

impartasesti, cand gasesti cu cine, cand sa simta aceiasi 
bucurie. 

Daca ceva iti aduce bucurie - este important. Cand sufletul 
este apasat sau amarat, nimic nu mai pare important. Dar 
bucuria poate atribui importanta si lucrurilor celor mai 
marunte.

Am vazut oameni care se bucura de bomboane, de o 
pereche de cercei, de o calatorie, de vizita unui prieten. Pentru 
ca, intr-adevar, ce poate fi mai important decat o pereche de 
cercei, de vizita unui prieten? 

Bucuria face viata mai importanta, iata, iar bucuria vine 
dinlauntru nostru, e acolo, ascunsa in sufletul fiecarei fiinte, 
gata sa se arate ei, sa curga prin ea si sa se deschida in ea acei 
ochi fantastici ai constiintei, care pot vedea lumea. Bucuria 
este soarele nostru interior! Fara ea, viata pare scufundata 
printre umbre, iar lucrurile lumii, cat de bune ar fi ele, cat de 
fantastice, nu vor putea mangaia absenta luminii care rasare 
din bucurie.

Bucuria este soarele nostru interior! Fara ea, viata 
pare scufundata printre umbre ...
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CALITATEA VIETII TALE DEPINDE DE TINE
Poti oricand sa devii o varianta mai buna a ta!

Cuvinte de IRINA KUHLMANN

A trai o viata frumoasa este o adevarata arta. 
Si ca orice opera de arta, asta se realizeaza 

cu mult angajament, determinare si inspiratie. 
Asa cum frumusetea si calitatea unei opere 

de arta depind de artistul care a creat-o, 
frumusetea si calitatea vietii tale depinde de 
tine. Ca sa poti crea viata pe care ti-o doresti, 
trebuie sa fii omul care sa poata face asta. In cele 
mai dese cazuri - as indrazni sa spun in toate 
cazurile - este nevoie sa lucrezi cu tine: sa treci 
printr-un proces de transformare si updatare.

Sunt adepta abordarii vietii dintr-o 
perspectiva pozitiva, adica alegerile pe care le 
faci sa fie pozitive.
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In ultima vremee- chiar daca rareori ma uit 
la stiri - sesizez atata negativitate in lume. 

Indiferent daca intru pe Linkedin, Instagram, 
Facebook sau doar pe Google sa caut ceva, 
imi apar automat in fata tot felul de informatii 
cu tenta negativa si care te sperie daca le dai 
atentie. Rasism, incalzire globala si evident 
Covidul ... nici nu ma mir ca pozitivitatea si 
optimismul oamenilor sunt puse la incercare in 
asa mare masura.

De aceea am ales sa scriu 
in acest articol despre alegeri 
pozitive pe care le poate face 
fiecare pentru o viata mai 
frumoasa. La inceput alegeri 
mici ca apoi sa fie din ce in ce 
mai mari, care sa reflecte cea 
mai buna varianta a ta, valorile 
tale cele mai bune si obiectivele 
tale cele mai mari. Pentru ca, 
cu cat vei fi mai bine cu tine 
cu atat vei avea mai multa 
incredere in schimbarea in bine si iti vei putea 
aseza viata pe calea cea buna. 

Vei simti cum respectul de sine va creste, 
imaginea de sine se va imbunatati, increderea 
in tine va fi din ce in ce mai mare si schimbarile 
in bine iti vor invada viata. Vei simti mai 
multa iubire si bunatate pe care le vei folosi in 
interactiunea cu ceilalti oameni care, la randul 
lor, se vor lasa influentati de ele.

Iata in continuare cateva alegeri pozitive 
pe care poti sa le faci - pentru ca sunt doar 
pentru tine si depind doar de tine. Ele vor avea 
un impact extraordinar asupra ta si asupra 
oamenilor din jurul tau.

PRETUIESTE-TE SI IUBESTE-TE MAI MULT!
Ne-am obisnuit sa ne lasam influentati cu mare usurinta de ceea ce 

ne spun ceilalti despre noi. Asta se intampla inca de cand auzim primele 
cuvinte si percepem primele emotii si contribuie in mare masura la 
formarea imaginii de sine si a credintelor noastre. Ele filtreaza fiecare 
traire/ experienta pe care o avem, punandu-si amprenta si determinand 
rezultatele. 

Un lucru este cert: NU POTI SA FII SI SA AI MAI MULT DECAT 
CREZI! Am scris multe lucruri despre asta in editii anterioare ale revistei 
Famost.

Te-ai intrebat vreodata, cand cineva ti-a spus lucruri negative/ urate 
despre tine sau cand ai fost tratat intr-un mod josnic, daca persoana ar 
putea gresi? Cu atat mai mult daca este o persoana toxica sau o persoana 
care nu are capacitatea sa te evalueze.

Tendinta este de a crede ca nu esti suficient de bun/ frumos/ destept/ 
etc. si de aceea persoana din fata ta nu te place sau nu rezoneaza cu tine. 
Insa, poate fi si invers: adica persoana respectiva nu se ridica la nivelul tau 
si astfel nu rezoneaza cu tine. Mai bine spus este o nepotrivire intre voi 

legata de personalitatea fiecaruia cat si de moment.  
Asadar, cred ca este timpul sa te uiti mai atent la tine 

si sa te pretuiesti mai mult pentru tot ceea ce esti. Cred 
ca este timpul sa te iubesti mai mult si sa-ti dai prioritate 
in viata ta. Este timpul sa nu te mai lasi ranit de oameni 
lipsiti de empatie, intelegere si/sau sensibilitate.

Te invit sa treci printr-un proces de autocunoastere - 
incepand de la valorile pe care le ai si ce te defineste - 
in cele mai mici detalii. Apoi descopera ce iti doresti cu 
adevarat, in toate ariile de viata si fa tot ce este posibil 
sa obtii acele lucruri. E timpul sa-ti fii credincios tie in 
primul rand. Oamenii obisnuiesc sa faca alegeri in functie 
de ce doresc altii pentru ei. 

Poti gasi multa inspiratie in legatura cu acest subiect in articolul despre 
viziunea de viata pe care l-am scris intr-o editie Famost anterioara.

MARESTE-TI STIMA DE SINE SI INCREDEREA!
 Stima de sine este fundamentul pe care creezi orice in viata. 
De asemenea, increderea in sine este forta care te ajuta sa obtii lucruri 

pe care le doresti si sa duci la capat proiecte in care te angajezi, oricare ar 
fi natura lor. 

Atat stima cat si increderea de sine sunt lucruri pe care nimeni 
nu ti le poate da. Ele nici nu pot fi invatate din carti sau cursuri. Ti le 
poti redescoperi prin anumite practici care te ajuta sa te conectezi la 
autenticitatea ta, dincolo de credinte limitatoare si blocaje. Le vei regasi 
in interiorul tau.

Atat stima cat si 
increderea de sine sunt 
lucruri pe care nimeni 
nu ti le poate da. Ele 
nici nu pot fi invatate 
din carti sau cursuri. 

Este timpul sa te uiti mai atent 
la tine si sa te pretuiesti mai mult 

pentru tot ceea ce esti.
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NU LASA PE NIMENI SI NIMIC SA-TI LIMITEZE 
FERICIREA!

 Experienta de viata m-a invatat ca primesti 
ce tolerezi. De aceea este important sa definesti 
cat mai bine ce vrei si pe cine vrei in viata ta. 

Daca ai fi un artist nu ai folosi in opera ta 
de arta lucruri care nu-ti plac si/ sau nu se 
potrivesc cu ceea ce vrei sa creezi. De ce ai face 
asta cu viata ta?

Stiu ca uneori apar situatii in care suntem 
nevoiti sa acceptam - pentru un moment/
perioada - ceva sau pe cineva ce ne displace, 
insa ne putem rezuma doar la ele ... nimic mai 
mult! 

Viata este foarte scurta si nu merita sa o 
irosesti. 

Analizeaza orice iti aduce “minusuri” si 
gaseste modalitati prin care sa le elimini sau sa 
le reduci cat mai mult posibil. 

Poate vei descoperi ca e nevoie sa schimbi 
chiar tu ceva la tine, ca de exemplu: perceptia, 
interpretarea, comportamentul tau. Sau poate 
vei descoperi ca tolerezi in viata ta existenta 
unor persoane ce te pun in situatia de a plati 
cateva ore de fericire cu saptamani intregi de 
nefericire. 

Indiferent de natura “minusurilor” si 
dificultatea situatiilor, indreapta-ti atentia 
cat mai repede spre ce ai putea sa faci sa le 
gestionezi cat mai bine. Intreaba-te cum ai 
putea obtine cel mai bun rezultat posibil. Cand 
vei reusi sa le transcenzi vei realiza cat de multa 
incredere ai capatat in tine.

RECUNOASTE-TI GRESELILE FATA DE TINE SI FATA DE ALTII!
Daca oamenii si-ar da seama ce efect benefic are un “iarta-ma” spus 

la momentul potrivit, l-ar folosi mai des. Este benefic atat pentru cel ce 
realizeaza ca a gresit cat si pentru cel fata de care s-a gresit. Aceste cuvinte 
pot incepe o noua relatie care sa aiba o directie foarte buna.

Chiar si in situatiile in care gresesti fata de cineva, insa nu spui iarta-ma 
din motive pe care doar tu le cunosti, este bine sa-ti recunosti greseala fata 
de tine. Poate ca ai tratat pe cineva in mod nedrept, sau ai ras de cineva, 
sau ai manipulat o situatie crezand pe moment ca e ok sau ca omul nu 
realizeaza. In astfel de cazuri vorbeste cu tine. Intreaba-te daca tie ti-ar 
placea ca cineva sa-ti faca acelasi lucru. Recunoaste ca ai gresit si nu mai 
repeta. Batranii au o vorba: ce tie nu-ti place, altuia nu-i face! 

PASTREAZA-TI INTEGRITATEA!
Uneori poti pierde - doar in cateva minute - toata increderea si 

admiratia pe care le-ai capatat din partea unei persoane de-a lungul unei 
perioade mari de timp. 

Asa ca ai mare atentie la modul in care te comporti. Chiar si cele mai 
neobservabile lucruri pot fi observate si uneori pierderile sunt mai mari 
decat crezi. 

Fii cel mai bun exemplu de integritate si vei avea doar de castigat! 
Pentru a primi cat mai multa inspiratie in legatura cu subiectul abordat, 

te invit sa citesti si alte articole pe care le-am scris in editiile anterioare ale 
revistei. Vei gasi multe tehnici si metode ce te vor ajuta sa-ti infrumusetezi 
viata, pornind de la lucrul cu tine.

  Daca ai nevoie de un ghid, 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/

 
ITI DORESC MULT SUCCES!

Cu drag, Irina

Uneori poti pierde - doar in cateva minute 
- toata increderea si admiratia pe care le-ai 

capatat din partea unei persoane de-a lungul 
unei perioade mari de timp.

https://www.irinakuhlmann.com/ro/new-homepage-learnpess/ 
https://www.linkedin.com/in/irina-kuhlmann-574b4831/ 
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VEZI 
PARTEA 
POZITIVA 
DIN 
SITUATIILE 
NEGATIVE!
MODUL IN CARE VEZI SITUATIILE SI 
LUCRURILE DIN VIATA DE ZI CU ZI 
JOACA UN ROL IMPORTANT IN STAREA 
TA DE BINE, IAR SCHIMBAREA MODULUI 
DE A PRIVI PRIN „LENTILA” EMOTIILOR 
NEGATIVE TE VA AJUTA SA DESCOPERI 
SENTIMENTE SI EMOTII CARE ITI SUNT 
FOLOSITOARE.



STIL DE VIATA 

124  FA M O S T . R O

Majoritatea am experimentat de mai 
bine de un an o anumita revolta de 
emotii, data fiind situatia pandemica. 
Apoi ne-am relaxat, pentru ca ulterior 
sa ne reintoarcem intr-o forma sau alta 
la situatii restrictiva. Ne obisnuim, ne 
adaptam, dar pentru multi dintre noi, 
chiar daca nu simtim neaparat, aceste 
tranzitii ne pot slabi, fiind extrem 
de importanta in aceste momente, 
„autovalidarea”.

Fiecare ne dorim sa ne simtim 
bine tot timpul, sa nu fim apasati de 
emotiile negative, dar, in mod real, acest 
lucru este imposibil. Pe de alta parte, 
respingem emotiile negative cat se poate 
de departe, fara a invata nimic din ele. 
Si cu toate acestea, trebuie sa invatam 
din astfel de perioade, pentru a sti sa 
apreciem situatiile din timpurile bune.

PARTEA POZITIVA DIN PARTEA TA INTUNECATA
Fiecare vedem lumea prin prisma 

proprie si depinde de noi cum percepem 
emotiile. Cultura japoneza afirma ca 
fiecare dintre noi avem 3 fete: prima este 
cea pe care o aratam lumii, a doua este 
cea pe care o aratam prietenilor, familiei 
si celor apropiati, iar cea de-a treia pe 
care nu o aratam nimanui - aceasta este 
adevarata reflectie a ceea ce suntem. 
In timp, acceptarea sentimentelor si 
emotiilor noastre - rele si bune - ne 
duc la o stare de buna, cea pe care ne-o 
dorim, doar ca trebuie sa fim mai flexibili 
in abordare si perceptie.

Partea neplacuta este aceea ca 
majoritatea asociem emotiile negative cu 
slabiciunea, doar ca, acceptarea modului 
in care ne simtim reprezinta cheia spre 
propria fericire autentica. Inca de la 
varste fragede ni s-a indus ideea de a nu 
plange, de a nu fi suparat, iar asocierea 
sentimentelor negative cu slabiciunea 
produce o deconectare, astfel ca nu ai 
cum sa vezi ulterior si partile pozitive.

Exista multe cercetari care sustin 
pozitivitatea in privinta emotiilor 
negative si multe din ele, chiar ne pot 
surprinde. Putem descoperi ca de fapt 
ceea ce era rau este bun, trebuie ca noi 
sa fim deschisi catre sentimentele si 
emotiile noastre.

TRISTETEA POATE IMBUNATATI MEMORIA
Nimeni nu vrea sa se simta trist, 

doar ca acest sentiment te poate face 
mai inteligent. Rezultatele unui studiu 
efectuat in cadrul Universitatii din 

California, au gasit ca participantii 
la studiu, intr-o zi ploioasa, pe langa 
dispozitia proasta, au avut parte de o 
mai buna amintire a detaliilor obiectelor 
vazute intr-un magazin, comparativ 
cu zilele luminoase si insorite, cand 
memoria nu mai avea aceeasi acuratete.

Starile de spirit asociate cu emotiile 
negative tind sa fie mai atente, analitice, 
precise, comparativ cu emotiile pozitive. 
Cercetarile au aratat ca avem sanse mai 
mari ca informatiile si amintirile noastre 
sa fie inselatoare cand suntem intr-o 
buna dispozitie, datorita neatentiei.

PESIMISMUL INCURAJEAZA GANDIREA CLARA
Uneori, putem simti ca parca e mai 

natural sa fim pesimisti decat optimisti. 
Ne asteptam la rau cand lucrurile merg 
bine, ceea ce ne impiedica sa ne bucuram 
si sa traim pozitiv.

Doar ca exista un avantaj in aceasta 
situatie: creierul nostru stocheaza 
amintirile negative intr-un alt mod 
decat o face cu cele pozitive, ca parte a 
supravieturii noastre. In cazul in care 
o situatie prezinta un risc semnificativ, 
atunci un pesimist cauta cel mai rau 
scenariu posibil care se poate intampla 
in momentul in care evalueaza situatia.

Cand esti optimist, nici nu iei in 
calcul cateodata pericolul, ceea ce se 
poate dovedi fatal in anumite situatii. 
Iar o buna intelegere a raspunsului tau 
natural - fie ca este pesimist sau optimist 
- este intelegerea constienta a modului 
in care raspunzi. Evalueaza apoi daca iti 
folosesti optimismul sau negativismul 
pentru cel mai bun efect.

M
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STRESUL TE POATE STIMULA SA TRECI LA 
ACTIUNE

Fericirea si starea de bine ne fac sa 
ne simtim in siguranta, astfel ca putem 
trai cu sentimentul de siguranta si viata 
frumoasa tot timpul. Dar, daca este 
gestionat corect, stresul te poate motiva 
si propulsa sa evoluezi, facand fata 
diverselor situatii.

Cortizolul este hormonul pentru 
masurarea stresului si in mod obisnuit, 
cresterea nivelului acestuia serveste 
drept semnal de trezire pentru diversii 
indivizi pentru schimbarea obiceiurilor 
care nu sunt de folos si gasirea unor 
modalitati de a reduce nivelul de stres.

Pentru a valorifica starea de anxietate 
si stresul indus de cortizol, trebuie sa 
le aduci in avantajul tau, meditatia 
fiind o buna modalitate, ea aducandu-
te in situatia unei stari sporite de 
constientizare si atentie. Te poti gandi 
la meditatie ca la o igiena mentala 
personala, fiind o abilitate care trebuie 
exersata in mod regulat pentru a avea 
efectele dorite.

FURIA CONDUCE LA AUTOPERFECTIONARE
Poate parea neverosimil, dar se pare 

ca e un lucru bun in a fi furios, furia 
facand parte din raspunsul nostru de 
supravietuire si cand este gestionat 
corect, poate fi o forta pozitiva benefica. 
Sentimentele nu sunt probleme, ci 
raspunsuri normale ale diverselor 
situatii, trucul fiind acela de a intelege 
motivul  din spatele emotiei.

Inlocuieste rezistenta la furie cu 
acceptarea si fa un pas inapoi in 

intelegerea emotiilor, folosind intelegerea 
pentru a vedea ce declanseaza aceste 
emotii negative. Schimba modalitatea de 
intelegere si raspuns gandind rational si 
incercand sa te „linistesti” cand lucrurile 
sunt fierbinti. Poti folosi scrierea pentru 
a te ajuta, notandu-ti sentimentele in 
orice forma care vin atunci cand esti 
intr-o situatie declansatoare. Poti folosi 
cuvinte simple, propozitii lungi sau 
scurte, orice te ajuta sa descrii cat mai 
bine ceea ce simti in acele momente. 
Acest lucru te ajuta sa devii sincer in 
privinta sentimentelor tale, sa le intelegi 
si sa le vezi dintr-o noua perspectiva.

GELOZIA IMBUNATATESTE PRIETENIILE
Sa recunoastem: este greu sa recunosti 

invidia, doar ca cercetarile au aratat 
ca a intelege acest sentiment, te poate 
ajuta sa iti intaresti prieteniile. Journal 
of Personality and Social Psychology a 
publicat un studiu a constatat ca gelozia 
in prietenii este data de valoarea pe care 
o punem acelei prietenii si motiveaza 
comportamentele care mentin legatura 
cu respectiva persoana. Uneori, poate fi 
un semn ca prietenia este amenintata, 
ceea ce ne determina ulterior sa 
actionam pentru a o alimenta.

Gelozia este o emotie care se bazeaza 
pe ceea ce credem despre viata cuiva, 
decat ceea ce intelegem despre cazul in 
sine. A avea conversatii deschise despre 
prietenie si gelozia aferenta pot deschide 
conversatii sincere despre aceasta, 
despre cum se vede situatia din ambele 
capete, iar in momentul in care acestea 
sunt clarificate, nu inseamna decat o 
intarire a relatiilor. 

APRECIAZA VREMURILE 
BUNE!
Fii mai flexibila in modul de 
abordare a sentimentelor tale, 
permitandu-ti sa savurezi 
emotiile pozitive care rasar, 
fiind la fel de deschisa 
si in fata celor negative, 
constientizandu-le.

I N T E L E G E R E A 
EMOTIILOR
Validarea este o modalitate 
de comunicare pe care ai 
acceptat-o pe baza altei 
experiente emotionale ale 
altei persoane, fie ca esti 
de acord sau nu cu aceasta. 
Daca aceasta validare nu este 
acceptata, apar sentimente de 
izolare, respingere, rusine. Si 
cel mai bun lucru este sa cauti 
validarea intai la tine si apoi 
la altii.

EXERCITII DE SANATATE 
MINTALA
In mod obisnuit, oamenii 
impartasesc lucrurile 
bune pe care le fac pentru 
imbunatatirea bunastarii 
fizice, dar pe de alta parte, 
oamenii nu fac nimic pentru 
imbunatatirea sanatatii 
mintale cand intalnesc 
emotii ca tristete, ingrijorare, 
epuizare, anxietate. Sanatatea 
noastra mintala este la fel de 
importanta ca cea fizica, asa 
ca, trateaza-o cu respect!

Modalitati de intelegere/ 
acceptare a propriilor 

sentimente
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LUCRURI PE CARE LE POTI 
FACE PENTRU A TRECE PESTE 

O DESPARTIRE

Oricat de mult ne-am dori, 
nu exista anumite reguli pe 
care ar trebui sa le respectam 

pentru a trece peste o despartire. Dupa 
terminarea unei relatii, oamenii spun 
ca se simt singuri, stresati si fara chef 
de viata. Dupa o despartire nu pierdem 
doar partenerul, ci si visele si asteptarile 
pe care le aveam pentru viitor. Cu toate 
acestea, desi nu exista anumiti pasi care 
ar trebui urmati pentru vindecarea unei 
inimi frante, exista cateva lucruri pe care 
le putem face pentru a trece mai usor 
peste suferinta. 

5 
Cuvinte de SORINA LAZAR
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💔 Inima franta ar trebui tratata precum 
o problema medicala

Psihologii sugereaza persoanelor 
care au „inima franta” sa aiba grija de 
ele ca si cum ar avea o raceala. Atunci 
cand trecem printr-o raceala, medicul 
ne recomanda sa ne odihnim si sa ne 
hidratam. Daca aveti inima franta, puteti 
adauga acestei retete si alte lucruri, 
precum iesiri cu prietenii, practicarea 
unui sport, plimbari lungi in parc sau 
alte activitati pe care le-ati lasat de o 
parte in timpul relatiei, dar care totusi va 
fac fericiti. Va amintiti cartea aceea care 
sta nemiscata pe noptiera voastra de o 
luna de zile? Luati-o, faceti-va comozi pe 
fotoliu si spor la citit! Nu uitati paharul 
cu vin. 

💔 Ascultati-va cu atentie gandurile!
Specialistii sunt de parere ca atunci 

cand trecem printr-o despartire, ar 
trebui sa ne acordam 10-20 de minute in 
care sa ne ascultam cu atentie gandurile 
fara sa ne judecam. Aceste ganduri pot fi 
trecute intr-o scrisoare pe care nu o veti 
oferi niciodata fostului / fostei sau pur si 
simplu ele pot fi spuse cu voce tare. Dupa 
ce timpul s-a scurs si ati spus tot ce aveati 
pe suflet, ganditi-va de ce anume aveti 
nevoie pentru a inlatura sentimentele de 
suparare. Poate fi o plimbare cu bicicleta 
in parc, o iesire cu prietenii sau o seara 
linistita vizionand filmul preferat. 

💔 Luati legatura cu un terapeut!
Terapeutul este un observator partial, 

neutru, care ar putea fi un aliat de 
nadejde in cazul in care treceti printr-o 
despartire. Acesta va poate ajuta sa 
obtineti o intelegere mai profunda 

a ceea ce s-a intamplat in timpul 
relatiei, sa descoperiti ce anume a dus 
la despartire si care a fost rolul vostru 
in toata povestea. In plus, acesta va 
poate indruma in asa fel incat greselile 
facute sa nu se mai repete. Sedintele de 
terapie sunt importante in cazul in care 
sanatatea voastra mintala a fost afectata. 
Daca aveti insomnie, schimbari majore 
de dispozitie, nu mai dati randament la 
locul de munca sau va confruntati cu 
lipsa poftei de mancare, nu ezitati sa 
apelati la un terapeut!

💔 Rabdare, rabdare si iar rabdare
Cat dureaza sa treci peste o despartire? 

La aceasta intrebare nu exista un raspuns 
clar. Fiecare persoana isi gestioneaza 
emotiile diferit. Deci nu va ramane decat 
sa aveti rabdare. Chiar daca este usor de 
zis, insa greu de facut, trebuie sa stiti ca 
durerea din suflet nu va disparea peste 
noapte si ca recuperarea este un proces 
lung. Vor fi zile in care va veti simti mai 
bine, iar altele in care nu veti dori sa 
iesiti de sub patura. Timpul de vindecare 
depinde de semnificatia pe care relatia a 
avut-o pentru voi si de durata acesteia.

💔 Nu-ti verifica fostul/ fosta!
Nu trebuie sa stiti ce anume fac, pe 

unde sunt, pe unde se plimba, dar mai 
ales CU CINE se plimba fostii parteneri. 
Nu cadeti in capcana spionajului pe 
retelele de socializare si nu va rugati 
prietenii comuni sa va tina la curent cu 
activitatile fostilor / fostelor. Urmarirea 
activitatilor nu va va ajuta sa mergeti mai 
departe. Iesiti cu prietenii, socializati, 
intalniti persoane noi!  
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Da la o parte 
ce iti creeaza 
probleme si 

descopera ce te 
face fericita!

UMPLE-TI 
VIATA CU 

BUCURIE!

Aminteste-ti de ultima oara cand ai simti bucurie pura: ai facut ceva ce iubesti, ai ras cu cineva ... este esential pentru 
fiecare dintre noi sa avem parte de o sanatate mintala robusta, mai ales in perioade ca aceasta, care ne pune la grele 
incercari. Si cum fiecare dintre noi este nascut cu capacitatea de a simti bucurie, sa nu mai pierdem timpul si sa 
citim in continuare cum putem aduce cat mai multa in viata noastra!
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Gaseste-ti bucuria!
Trebuie sa incepem sa alegem in mod activ sa ne petrecem 

timpul cu oamenii si lucrurile care ne ofera energie pozitiva si sa 
le eliminam pe cele care nu fac asta sau dimpotriva, au un efect 
contrar. Cu toate acestea, exista anumite lucruri temporare care 
ne aduc bucurie dar nu este indicat sa le facem/ adoptam mereu 
(prajitura, alcool). Trebuie sa ne gandim ce anume ne aduce 
bucurie pe termen lung si ce este cel mai important este faptul 
ca daca constientizam ce este important pentru noi si incepem 
sa ne comportam in acele moduri zilnic, incepem sa atragem 
oameni asemanatori. Iar acest lucru este probabil unul din cele 
mai importante castiguri!

Scrisul poate fi un bun punct de unde poti pleca. Fii atenta 
la momentele in care razi sau zambesti, cand esti tentata sa 
tipi de bucurie, retine cu cine esti, unde esti, retine mirosurile, 
privelistea, sunetele! Noteaza-ti aceste momente intr-o „agenda 
a bucuriei” si dupa cateva zile, daca nu te-ai mai simtit asa, 
deschide-o si vezi care sunt ingredientele pentru a te simti bine.
Priveste de sus!

Cu siguranta te-ai aflat de multe ori la inaltime, fie ca e vorba 
ca ai vazut imprejurimile de pe undeva de pe un munte, cladire 
inalta sau ai avut experiente mai „extreme” cum ar fi plimbatul 
cu balonul. Si acest sentiment de bucurie de care nu ne dam 
seama, ne ofera o senzatie unica de inaltare, contemplativ, un 
sentiment inaltator.

Iar daca nu poti ajunge prea des in locuri in care sa te bucuri 
de inaltimi si ceea ce ofera ele, uita-te inspre nori, recunoaste 
formele diferite si lasa-le sa isi formeze diverse peisaje in mintea 
ta. Exista CLOUD APPRECIATION SOCIETY care descrie 
acest lucru ca o forma de terapie, sustinand ca aduce mai 
multa creativitate in viata noastra. „Uita-te in sus, minuneaza-
te de bucuria efemera si aminteste-ti mereu sa traiesti cu capul in 
nori!” - acesta este indemnul acestei organizatii, iar privitul 
cerului instelat pe timp de noapte, se pare ca are efecte la fel de 
minunate.
Afunda-te in natura!

Din nefericire, a trebuit sa vina aceasta pandemie pentru 
a realiza cat de frumoasa si importanta este natura in toate 
aspectele sale, existand extrem de multe studii stiintifice care ne 
aduc in prim plan beneficiile sale. Lumina calduroasa a soarelui 
ne ofera vitamina D care ne intareste sistemul imunitar, stand 
afara ne stimuleaza sentimentele de fericire.

Mergi intr-un loc plin de vegetatie indiferent de anotimp, 
o activitate pe care nu o poti face zilnic, dar iti poate aduce 
destula bucurie! Intalneste-te cu prietenii in parc, bucura-te 
de zilele calde si racoroase deopotriva, iar daca locuinta ta are 
parte si de un spatiu verde, ocupa-te de gradinarit! O activitate 
relaxanta, cresterea lor oferindu-ti un sentiment de implinire, 

de proprietate, iti arata cate poti face in viata. Dar daca locuinta 
nu iti ofera aceasta posibilitate, plantele de apartament iti pot 
aduce si ele fericirea de care ai nevoie si care iti umple viata.
Imbraca-te vesel!

Se spune sau mai bine zis, ni se recomanda sa imbracam 
hainele pentru locul de munca pe care ni-l dorim. Dar, ce ar fi 
sa ne imbracam pentru bucuria pe care ne-o dorim? A imbraca ce 
ne face fericiti ne da o stare de bucurie si fericire, dar in acelasi 
timp, le ofera si celor din jur o stare de bine. Fiecare avem in 
dulap anumite articole vestimentare pe care le-am achizitionat 
fiind foarte entuziasmati, iar cand le-am imbracat doar pentru 
noi, in casa, ne-am simtit foarte bine. DE CE NE-AM PRIVA 
DE ACESTE SENTIMENTE, CAND ELE NE ADUC ATAT 
DE MULTE ZAMBETE SI BUCURII?

De la imbracamintea pentru exercitii fizice, pana la hainele 
de casa sau cele cu care iesim cu prietenii, toate ne pot aduce o 
raza de soare zilnica, asa ca nu te sfii sa alegi culori vibrante sau 
stralucitoare! Bucuria ta este si bucuria celor din jur!
Creeaza o casa voioasa!

La fel de importanta ca imbracamintea este si casa; oferindu-i 
luminozitate si frumusete si tu simtindu-te foarte bine, reprezinta 
cheia fericirii. Cele mai fericite si vibrante case au in comun 
culori indraznete, stralucitoare. Si chiar daca, de exemplu, esti 
adepta albului care iti da un sentiment de curatenie, te poti plia 
adaugand culori, palete de culori prin intermediul pieselor de 
mobilier, a unor perdele, mici mochete, plante, ce crezi tu ca se 
potriveste. Daca consideri ca nu te pricepi, internetul iti poate 
sari in ajutor sau poti apela la un specialist.

Daca nu iti doresti mari batai de cap, tablourile pot fi de 
mare ajutor, fie ca sunt imitatii dupa tablouri celebre sau 
contemporane, placute ochiului sau perfect adaptate locuintei. 
Ai mari sanse sa gasesti prin dulapuri sau alte locuri ascunse din 
casa, obiecte decorative care sa ofere pata de culoare de care ai 
nevoie!
Sarbatoreste cu altii!

Sarbatorile, indiferent ca sunt zile de nastere, aniversari 
ale numelui, diverse evenimente, indiferent ca te afli cu un 
grup restrans de persoane sau te pierzi in multime, reprezinta 
momente unice, care ofera multa bucurie. Cercetarile au ratat 
ca evenimentele intaresc legaturile sociale, existand certitudinea 
ca oamenii se vor sprijini si in vremuri dificile. Mai mult decat 
atat, dupa cum se stie, radem mult mai mult in prezenta altora.

Si doar aminteste-ti momentele de bucurie din trecut si vei 
realiza ca au fost momente pline de bucurie, veselie, impreuna 
cu cei apropiati, prieteni si familie. La fel de bine, identifica ce iti 
place sa faci si fa tot ceea ce iti aduce bucurie, chiar daca uneori 
mai exista tendinta de a exagera sau de a iesi din cotidian.

B u c u r i a  t a  e s t e  s i  b u c u r i a  c e l o r  d i n  j u r !
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avem nevoie de prieteni in viata 
noastra si e valabil pentru oricine, 
dar pe care ar trebui sa ii tii aproape 
si de cine ar trebui sa te indepartezi?

Un bun prieten ne ajuta sa ne ridicam cand suntem jos si ne 
incurajeaza atunci cand avem cea mai mare nevoie, dar cu toate 
acestea este nerealist sa ne asteptam de la un prieten sa fie totul pentru 
noi. Fiecare persoana apropiata are ceva unic de oferit, fie ca este vorba 
de o anumita calitate sau mai multe, dar totul in maniera proprie.

Prieteniile se dezvolta in momente diferite ale vietii, fiecare dintre 
noi avand parte de relatii din copilarie sau de la vechile locuri de munca. 
Doar ca timpul trece si te dezvolti in alta directie, viata merge in alt sens 
comparativ cu cei apropiati in respectivele momente. Poti simti tristete 
sau chiar durere cand o relatie se stinge din diverse motive, dar trebuie 
sa constientizezi ca asa e parcursul vietii si nu toate relatiile rezista o 
viata intreaga. Iar prieteniile care tin o viata sunt cu adevarat speciale 
- sunt acele relatii in care compatibilitatea este aproape perfecta si in 
care te simti tu insuti.

Prietenii pe care trebuie sa ii AI 
sau ... de care sa FUGI ...

A 👍Model de inspiratie
A realizat multe in viata si inca realizeaza (parca pe banda 

rulanta!) si ai putea sa te simti complexata sau chiar inutila 
in comparatie cu ea. Doar ca ea este degajata, vorbeste cu 
naturalete despre ceea ce face, lucru ce ar trebui sa fie o 
reala sursa de inspiratie pentru tine. Asa ca, ia ce este mai 
bun de la ea, cere-i parerea atunci cand vrei sa faci ceva si 
bucura-te ca ai o astfel de prietena!
👍Petrecareata

Fiecare avem momente in care suntem cu moralul la 
pamant sau suntem deprimati, doar ca, atunci apare EA si 
zambetul iti revine instant. In scurt timp, te trezesti fara sa 
stii avand in mana un pahar cu Prosecco si realizezi ca in 
acele clipe dansezi ... cu zambetul pe buze!
👍Reparatoarea

Indiferent ce ai nevoie, ea gaseste solutii! Mereu! 
Organizezi in seara asta o cina, un invitat este vegetarian si 
afli asta exact cand a ajuns la tine? Nicio problema: prietena 
ta incepe sa scoata deja ingredientele pentru o reteta care e 
gata in 15 minute! Fie ca ti s-a defectat ceva prin acasa, nu 
ai cu cine lasa copilul - toate situatii urgente, prietena ta are 
mereu solutia perfecta!
👍Extremista

Poate tu vrei sa iesi putin din cotidian si sa faci o plimbare 
cu barca ... doar ca, daca esti cu prietena ta ai putea ajunge 
sa te plimbi cu un balon sau sa te trezesti ca faci bungee 
jumping! Cu ea ajungi sa traiesti senzatii extreme, iar daca 
cineva mai are timp si de fotografii, chipul tau va avea o 
expresie intre teroare si bucurie.
👍Pentru totdeauna

O prietenie la fel ca un mariaj reusit. Este mai ceva ca o 
sora, alaturi de tine in momentele de bucurie si tristete, este 
cea care se bucura pentru reusitele tale si iti sterge lacrimile 
atunci cand e cazul. Indiferent prin ce fel de experienta treci, 
totul se resimte mai usor cand stii ca ai pe cineva aproape, 
care te cunoaste la fel de bine cum te cunosti si tu.

Prieteni pe care TREBUIE sa ii ai!

👍Confidenta
Niciun secret nu iese de la ea chiar si dupa cateva pahare de vin! Stie 

cine cu cine umbla prin oras, e la curent cu orice barfa, dar tine totul 
pentru ea si pentru asta o iubesti! Te poti baza pe increderea si discretia 
ei si orice secret este in siguranta cu ea.
👍Organizatoarea

Pur si simplu asa sunt anumite persoane, indiferent de unde pleaca 
aceasta calitate: au initiativa si planifica cu atentie orice eveniment! Pe 
masura ce se apropie evenimentul, nu are nicio problema daca apar 
schimbari in organizare, daca sunt persoane care vin sau pleaca ... 
gaseste solutii pentru orice, oricand. Te poti simti vinovata ca totul 
cade in grija ei, dar ii place sa se implice si sa organizeze ... doar sa nu 
uiti sa ii multumesti din cand in cand!
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Prieteni de care TREBUIE sa fugi!

� Devoratoarea de barbati
Indiferent unde iesi cu ea, va gasi motive sa intri in discutie cu 

orice barbat, fie este chelner sau cineva care sta in apropierea voastra. 
Vorbeste despre sentimentele ei si dezamagirile datorate barbatilor, 
doar ca mereu strica atmosfera prin discutiile avute cu barbatii din jur. 
Nu esti niciodata linistita cu ea.
� Critica

Indiferent ce faci, aceasta prietena iti spune intr-un mod oarecum 
prietenesc dar enervant ca ceva nu este ok sau iti da de inteles, fie ca e 
vorba de ce ai imbracat, de machiaj sau de anumite activitati. O astfel 
de prietena nu iti va spune direct ce are de zis. Cea mai buna decizie 
este aceea de a te indeparta de astfel de personaje, daca tii la sanatatea 
si starea ta de bine.
� Folositoarea

O astfel de prietena se plange mereu ca este solicitata pentru diverse 
favoruri, dar de fapt, ea este cea care le cere. Ori iti spune de ce are 
nevoie, ori vine si imprumuta, un scenariu care se desfasoara tot 
timpul si care iti consuma toata energia. Cu siguranta ai obosit 
din cauza ei, te-ai saturat sa fii mereu disponibila si amabila ...
� Demoralizatoarea

Cand iesi cu prietena sau cu prietenii, o face pentru a te 
destinde, pentru a rade, pentru a te bucura de viata, doar ca, 
iesind cu aceasta prietena este exact opusul. Ea se gaseste 
cu tine pentru a-si spune problemele, pentru a se plange; si 
o face tot timpul. O astfel de atitudine din partea ei te trage 
in jos, iar partea si mai neplacuta este ca nu te-a intrebat 
niciodata „Tie cum iti e?”.
� Stanjenitoarea

Cand va gasiti e totul bine si se comporta normal, doar 
ca, din cauza unor probleme personale si a alcoolului, te 
poate pune in situatii penibile din care nu stii cum sa fugi 
mai repede. Cand vrei sa-ti petreci timpul intr-un mod 
placut si cand e mai frumoasa atmosfera, incepe sa iti spuna 
cat de mult te iubeste si te asfixiaza cu imbratisari repetate.
� Geloasa

Niciodata nu admite ca ar vrea ceea ce tu ai deja, doar ca, 
se hraneste prin intermediul remarcilor la adresa ta, menite sa 
iti submineze realizarile. De multe ori te-a lasat suparata si de 
multe ori nu si-a dat seama. Cu toate acestea, de ce ai vrea o astfel 
de persoana pe langa tine?
  Influenta negativa

O astfel de prietena vrea sa o urmezi oriunde merge ea si orice 
ar face; simte nevoia sa o sustii indiferent cum se comporta, sa ii 
validezi alegerile. Invata-te sa spui NU pentru a evita problemele 
sau situatiile delicate!
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Multe din obiceiuri si ritualuri iau 
nastere in perioade de incertitudine, 
cand copii parasesc casa pentru a merge 
la gradinita sau la scoala. Acum este 
momentul in care incep ingrijorarile 
care te pot coplesi, fie ca vorbim de acte 
de terorism sau accidente de masina, 
iar obiceiurile adoptate de ei sunt ca o 
gura de oxigen intr-o perioada plina de 
schimbari si inedit.

Daca e sa existe o lista a obiceiurilor 
de care nu ar trebui sa te ingrijorezi, poti 
include atasamentul copiilor de anumite 
obiecte si jucarii de plus, suptul degetelor, 
a suzetelor, tricourile mamei, elemente 
care, chiar daca pot parea mai ciudate 
sunt inofensive si absolut normale. 
Faptul ca parintii vad de multe ori 
lucruri neadecvate, ca tinutul de obiecte 
ca paturi, este de multe ori o consecinta 
a jenei fata de colegi si prieteni; copiii 
mici fac fata disconfortului agatandu-
se de aceste obiecte moi, de multe ori 
sugandu-le. Parintii isi faci multe griji 
inutile de cele mai multe ori, mai ales 
ca si adultii au anumite obiceiuri si 
ritualuri: cititul in pat, uitatul la TV, etc. 
In astfel de situatii, parintii nu trebuie sa 
ii ia copilului ceea ce iubeste; pentru ei 
inseamna dragoste si le aminteste de un 
timp care se simte mai usor.

Copiii si
obiceiurile

O mare parte din ceea ce se 
intampla in viata copiilor este 
in afara controlului lor si sunt 

lucruri imprevizibile, motiv pentru 
care este destul de linistitor sa stii ca ei 
au anumite obiceiuri si au un cuvant 
de spus in privinta acestora. Le da un 
sentiment de putere. Pe de alta parte, 
rutina inseamna predictibilitate si cand 
stii cum merg lucrurile si la ce trebuie sa 
te astepti, nu ar trebui sa devii ca parinte 
atat de ingrijorat, mai ales in momentele, 
dificile de altfel, in care copilul trebuie sa 
paraseasca casa la studii in alt oras.



STIL DE VIATA 

134  FA M O S T . R O

Si probabil te intrebi deja cand e 
momentul ideal sa schimbi un obicei si 
ceea ce trebuie sa retii ca parinte este 
faptul ca trebuie sa existe un anumit 
echilibru ca in orice situatie de auto-
linistire.  Si adultii au un astfel de 
comportament de a se linisti.

In momentele de stres, copii isi pot 
ciupi pielea, trage de par si din nefericire 
astfel de comportamente le pot afecta 
sanatatea, ca aparitia diverselor 
infectii sau caderea parului. Acum este 
momentul ca parintii sa intervina, 
cand obiceiurile devin probleme de 
sanatate; pe langa faptul ca sunt vizibile 
apar si in medii in care acestia nu pot 
controla situatia: la scoala, interfereaza 
cu dezvoltarea normala a abilitatilor 
motorii sau de vorbire, cei mici simtind 
ca doar astfel pot gestiona stresul.

Inainte de a schimba insa obiceiurile 
celor mici, trebuie vazut de unde pleaca 
acestea si ceea ce trebuie retinut este 
faptul ca un obicei, trebuie schimbat cu 
altul. Orice comportament/ ritual al celor 
mici este o consecinta a unui disconfort. 
Daca incep scoala si se manifesta 
inadecvat, deja ai gasit raspunsul; daca 
locul tau de munca se schimba din an in 
an si trebuie sa te muti in alta parte, iar 
copilul are un anumit comportament, 
iarasi ai gasit raspunsul.

Iar daca ii zambesti copilului sau ii spui 
lucruri pozitive, situatia nu se schimba! 
Cel mai sanatos lucru este sa vorbesti 
cu el, sa identifici ingrijorarile pe care le 
are, sa incerci sa identifici scenariile pe 
care acesta le prevede si sa incerci sa il 
linistesti cu argumente sanatoase, solide, 
pe intelesul lui.

Descoperirea si recunoasterea 
motivelor de ingrijorare a copilului, te va 
ajuta sa gestionezi situatiile de tranzitie, 
sa ii construiesti rezistenta si sa diminuezi 
nevoia obiceiurilor si ritualurilor pe care 
acesta le poate dezvolta. La fel de bine, 
poti gasi si veni cu metode si alternative 
eficiente pentru gestionarea stresului si 
anxietatii.

Ajuta-ti copilul sa faca fata 
schimbarilor majore sau mici din viata, si 
invata-i cum sa se adapteze cat mai bine 
cand au loc schimbari in viata lor.

1 In primul rand, trebuie ales un moment 
bun. In cazul in care te afli in primele 

etape ale vietii lor, nu incerca sa ii scapi 
de suzeta cand tocmai te-ai mutat intr-o 
casa noua sau este inceputul anului 
scolar! De regula, adultii gandesc la 
tranzitii ca la un nou inceput si pe de 
o parte este asa; doar ca, ei trebuie sa 
se gandeasca din perspectiva copilului. 
Ii poti spune „Cand te vei muta in patul 
mare, nu vei mai avea nevoie de suzeta!”, 
doar ca suzeta este exact ce are nevoie 
copilul pentru a rezista acestei tranzitii 
infricosatoare. Aceasta idee trebuie 
adusa intr-un moment de calmitate si 
liniste, cand copilul nu are nevoie de 
ceva care sa-l linisteasca.

2 Ei au nevoie sa inteleaga ce se intampla, iar tu ca parinte, trebuie 
sa ii explici. Ii poti arata copilului ca ii 
intelegi emotiile si stii prin ce trece, 
spunandu-i chiar ceea ce vezi. „Observ 
ca atunci cand esti ingrijorat, iti sugi 
degetul ...”, „Cand esti nelinistit, iti ciupesti 
pielea...” ... Aceste lucruri astfel spuse, 
va ajuta sa intelegeti ce se afla in spatele 
obiceiurilor, sa fiti pe aceeasi lungime de 
unda, ceea ce va usura misiunea de a gasi 
o alternativa.

3 Introdu copiii in alte strategii, ei avand 
o fixatie asupra anumitor obiceiuri, 

pentru ca ele sunt singurele lucruri pe 
care stiu cum sa le faca. Si este rolul 
parintilor, a educatiei in general si mai 
departe a specialistilor - daca este cazul, 
sa le descopere si sa le ofere alternative 
sanatoase, respiratia profunda; copiii de 
4 ani pot invata sa foloseasca respiratia 
pentru a se calma.
Invata-i sa sparga un balon imaginar 
colorat facut in mintea lor, pana se 
linistesc. Pentru copiii mai mari, 
care de exemplu isi rontaie unghiile, 
trebuie introdusa o relaxare musculara 
progresiva, incordand pe rand muschii si 
apoi eliberandu-i de presiune, incepand 
de la cap, pana la picioare.

4 Copii trebuie incurajati in eforturile pe care le fac, mai ales ca exista 
situatia in care parintii se concentreaza 
pe comportament, pierdem din vedere 
copilul si se reintareste obiceiul de care 
noi vrem sa-l indepartam. Ii spui copilului 
„De ce iti sugi degetul?”, intrebare care 
doar ii creste nivelul de stres, ceea ce 
ingreuneaza schimbarea obiceiurilor. 
In schimb, este recomandabil sa fie 
evidentiata, urmarita si spusa intr-un 
mod cat mai calm, un indemn linistitor 
ca „Uita-te la tine cat de frumos respiri 
si cum te calmezi!”. Orice alternativa 
de calmare acceptata de copil, trebuie 
incurajata.

Cum sa-ti ajuti
copiii sa faca schimbari
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Cand copii reusesc sa se desprinda 
timpuriu de anumite obiceiuri, parintii 
si doresc ca cei mici sa dezvolte alte 
obiceiuri, sanatoase, bune, pentru a avea 
parte de o viata normala si linistita.

1 TREBUIESC EVITATE RECOMPENSARILE EXTERNE.
O analiza a peste 40 de studii 

asupra formarii obiceiurilor, a aratat 
ca recompensele externe, factorii de 
descurajare ca diagrame, pedepse, 
submineaza motivatia si nu sunt sub 
nicio forma de ajutor in formarea 
bunelor obiceiuri. Recompensele 
nu sunt suficiente pentru sustinerea 
obiceiurilor pe termen lung. In cazul 
copiilor de varsta gimnaziala sau mai 
mari, chiar este indicat sa vorbesti despre 
faptul ca incerci sa le dezvolti obiceiuri 
sanatoase si ce sta in spatele acestora; de 
ce ii ajuta, iar tu la randul tau ca parinte, 
trebuie sa fii un bun model de urmat.

2 BUN MODEL DE URMAT
Tu nu realizezi, dar, intr-o familie, 

fiecare e cu ochii pe fiecare. Tu analizezi 
comportamentul copiilor pentru a le 
schimba obiceiurile, iar copiii sunt 
atenti la tine, vad ceea ce faci si in mod 
inconstient preiau din comportamentul 
tau. Tu, inainte de a fi profesor esti 
un model si este de datoria ta de a 
avea obiceiuri sanatoase, de a spune 
multumesc, te a ajuta pe cel din jur, etc.

3 COPILUL TREBUIE SA FIE IMPLICAT IN GASIREA SOLUTIILOR
De cele mai multe ori, parintii nu 

isi intreaba copiii de contributia lor 
in schimbarea comportamentelor si 

obiceiurilor. Si ai putea face un exercitiu 
in momentul in care esti gata sa iesi pe 
usa si sa te intrebi cu voce tare: „Am 
cheile?”, „Telefonul este in geanta?” sau 
la fel, cand esti fata in fata cu o anumita 
situatie: „Ce as putea face pentru a rezolva 
problema?”. Vei fi in primul rand model 
pentru copilul tau si apoi, poti adresa 
aceste intrebari si copilului, antrenandu-l 
in gasirea propriilor solutii. Ei vor cauta 
solutii si de cele mai multe ori, vor veni 
veni cu alternative mult mai bune.

4 OFERA-I TIMP!
Cercetarile privind obiceiurile 

arata ca acestea au nevoie de aproximativ 
30 de zile pentru a se forma, iar in 
privinta copiilor, acestia au nevoie de 2-3 
luni de zile. In cazul anumitor obiceiuri, 
unii parinti le-au oferit copiilor pana la 
un an de zile, pentru ca procesul sa fie 
unul cat se poate de natural si fara ca cei 
mici sa simta vreo presiune incomoda. 
Te poti folosi de asemenea de faptul ca 
ei iubesc rutina ... Iti doresti sa le dezvolti 
un obicei mai bun pentru a invata; cu 
siguranta exista o perioada specifica in zi 
dedicata temelor. Ii spui ca, in cazul in 
care termina mai repede temele, restul 
timpului il va folosi pentru a citi.

In acelasi timp, nu trebuie sa te astepti 
sa ai parte de succes in dezvoltarea/ 
schimbarea obiceiurilor peste noapte, 
iar astfel de actiuni trebuie facute cu pasi 
mici. Ai posibilitatea ca, actionand astfel, 
sa pastrezi energia doar pentru ceea ce 
conteaza cu adevarat si sa vezi totul ca 
oportunitati de a-ti intari familia.

Cum sa-ti ajuti copiii sa 
dezvolte obiceiuri sanatoase
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FACI MAI PUTIN,

Majoritatea dintre noi muncim foarte mult,
iar timpul pentru alte activitati este din ce in ce mai limitat.

Exista solutii?

STRANGI MAI MULT

I ti petreci mult timp muncind din greu si totusi 
nu e gata la timp ce ti-ai propus. In plus, te simti 
coplesita, stresata si nu gasesti solutii pentru a-ti 
indeplini sarcinile. Un studiu a aratat ca mai bine 
din jumatate dintre cei chestionati au afirmat ca 

lucreaza mai multe ore decat si-au propus, un sfert dintre ei si-
au adaugat cam 10 ore sau mai mult saptamanal pentru munca, 
1 din 4 persoane afirma ca se odihnesc cu greu in timpul liber, 
asta pe langa faptul ca multi se simt constant sub presiune, viata 
personala fiindu-le afectata serios.

Preocuparile de zi cu zi nu se rezuma doar la munca, sarcinile 
fiind mult mai complexe si diverse, mai ales in randul femeilor. 
Ele sunt intotdeauna extrem de ocupate, dar nu isi traiesc viata si 
aici se face diferenta intre a fi productiv si a fi eficient. Poti fi cea 
mai ocupata persoana din lume si totusi sa nu te apropii de ceea 
ce iti doresti sa realizezi. A fi eficient inseamna a fi productiv, doar 
ca trebuie sa te afli in directia corecta. Iar din momentul in care 
ai aflat cum poti face asta, a-ti atinge obiectivele devine mult mai 
usor si mai mult decat atat, vei avea timpul necesar pentru a te 
bucura de toate aspectele vietii.

PLAN DE MUNCA
Daca te afli in situatia in care esti stresata din cauza lucrurilor 

pe care trebuie sa le faci, incearca o strategie utila care sa te ajute 
sa diferentiezi ce este urgent si ce este important. Ia o pagina si 
imparte-o in patru! NOTEAZA:
• Sarcini urgente de facut in ziua respectiva, aceea de a pregati 

idei si intalniri pentru ziua urmatoare!
• Sarcini importante care trebuie sa fie programate. Acestea ar 

putea fi inceputul lucrului pe un proiect important!
• Deleaga ce este urgent, dar mai putin putin important pentru 

altii
• Nu face ce nu se incadreaza in urgent sau important!
UN TABEL

Fa-ti un tabel imediat dupa ce ai stabilit sarcinile ce trebuiesc 
facute si imparte-l in trei sectiuni care trebuiesc facute.
• Lucruri rapide care vor dura trei minute sau mai putin, cum ar 

fi raspunsul la un email.
• Sarcini care nu vor depasi 30 de minute, o intalnite online, 

scrierea unui raport.
• Proiecte, care de obicei sunt mari, de aceea este necesara 

impartirea lor in sarcini mai mici, mai usor de gestionat si realizat. 

pentru ca in caz contrar, nu vei reusi sa faci fata problemelor! Mananca corespunzator si fii hidratata, mai ales ca nu 
iti hranesti doar corpul, ci si creierul! Asa ca, informeaza-te si invata ce alimente sunt bune pentru tine!

Fa exercitii fizice cat poti de regulat, dormi suficient pentru ca este esential si organizeaza-ti spatiul de lucru astfel 
incat sa fie confortabil si bine pus la punct, pentru a gasi ceea ce iti trebuie foarte repede.

Trebuie sa 
ai grija si de 

sanatatea 
fizica
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JURNALUL TAU
In jurnalul tau personal, aloca un timp bine definit in care sa 

realizezi diverse sarcini, ce pot dura de la jumatate de ora la 3 ore. 
A bloca timpul, te ajuta sa iti setezi singur termene limita si sa 
lucrezi in blocuri mai scurte, dar trebuie sa fii realista in privinta 
duratei fiecarei sarcini. Petrece o saptamana monitorizand cat de 
mult timp iti iau anumite sarcini sa le realizezi si acorda-le timpul 
cuvenit in concordanta cu puterea ta de lucru. Daca dimineata te 
simti cu mintea mai agera, realizeaza cele mai complexe sarcini 
atunci si lasa-ti-le spre pranz pe cele mai usoare!
MASOARA-TI REZULTATELE, NU TIMPUL!

Petrecandu-ti ore pe sarcini cu prioritate redusa cum ar fi 
cele administrative care nu sunt urgente, te vor tine ocupata si 
acesta nu este drumul pe care trebuie sa mergi pentru a-ti atinge 
obiectivele si realiza sarcinile. Intreaga idee de a fi mai eficient 
si inseamna sa lucrezi planificat, inteligent si nu mai greu, lucru 
aplicabil fiecarui aspect al vietii. A bloca timpul in parti mai mici 
si a planifica in avans te ajuta sa evidentiezi sarcinile care nu sunt 
urgente si a nu le acorda atat de mult timp care sa te tina in spate.
FA MAI MULT DIN CEEA CE ITI PLACE!

Afla ce te face sa te simti bine si gaseste metode de a implementa 
aceste sarcini si activitati in planificarile tale. Raspunde-ti in acest 
sens la cateva intrebari!

Ce anume faci pentru a te bucura? Ai vreo modalitate prin care ai 
putea sa faci ceea ce iubesti la locul de munca? Poti vorbi cu cineva 
din conducere sa faci un schimb cu un alt coleg in privinta sarcinilor 
respective?

Aminteste-ti o zi (sau mai multe) in care ti-ai incheiat 
programul de lucru intr-un mod fericit! Care au fost elementele 
care ti-au facut ziua mai buna?

Ce activitati de fac sa te simti plin de energie si reincarcat? Cum le 
poti incorpora in viata ta zi de zi cu zi?
TIMPUL DE ODIHNA

Daca vrei sa fii productiv, trebuie sa stii cand sa te opresti 
si cand sa te reincarci. Asa ca, trebuie sa inveti sa vezi odihna 
si recreatia ca fiind benefica, cercetarile aratand ca odihna si 
pauzele regulate te ajuta sa fii mai concentrata si eficienta cand 
muncesti. Daca iti impingi limitele prea mult, vei fi epuizata, vei 
experimenta burnout-ul, te vei simti stresata.

Asa ca, planifica-ti timpul liber, fie ca vorbim de viata de zi 
cu zi, sfarsiturile de saptamana, vacantele! Ingrijirea de sine este 
necesara, iar pauzele au scopul de a te reincarca. Si poti face acest 
lucru prin diverse modalitati, fie ca vorbim de miscare, cititul 
cartilor, intalnirile cu prietenii (chiar si online in situatia actuala) 
sau opritul din activitate fara a face nimic.
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Bucura-te de o stare de bine si de o sanatate fara cusur, 
invatand sa respiri corect!

RESPIRATIA CONSTIENTA
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Ai observat cu siguranta ca in ultimii ani, au aparut diverse cursuri de respiratie/ 
yoga care face trimitere catre importanta acesteia. Doar ca ti se poate parea ciudat 
sa iei lectii de asa ceva, cand acesta este un proces natural, vital existentei noastre.

Specialistii insa, afirma ca oamenii sunt blocati intr-o stare foarte vigilenta din cauza 
stilului de viata modern, stare amplificata in ultima perioada si de pandemie. Suntem in 
starea de “lupta sau fugi”, orice in corpul nostru are parte de o constrangere, iar respiratia 
nu scapa nici ea.

Inspiratia si expiratia corecte scad nivelul hormonilor de stres - cortizolul  si adrenalina, 
astfel ca nivelul total de stres scade. De asemenea este stimulat sistemul nervos parasimpatic, 
ce permite corpului tau sa se odihneasca si sa digere, incetineste ritmul cardiac si scade 
tensiunea arteriala. Rezultatul este unul care te va bucura: corpul functioneaza mai eficient 
si te simti mult mai calm si intr-un deplin control, viata ta cunoscand o schimbare in bine.

Respirat ia  yoghina vs respirat ie
Oricine a fost cel putin o singura data la un curs de yoga este familiarizat cu tehnica de 

respiratie profunda din abdomen, permitand corpului sa se umple cu aer pentru a sustine 
relaxarea. Si poti incerca si alte tehnici alternative, cum ar fi respiratia pe nara. Insa, cele 
mai noi tehnici de respiratie, ofera ceva diferit, un stil de lucru care este adesea denumit 
ca fiind respiratie constienta, respiratie transformationala sau respiratie holotropica. Este 
incurajata o respiratie constanta, un flux de aer care intra si iese pe gura deschisa.

Cum functioneaza?
Se crede ca respiratia poate avea un efect pe nervul vag care se deplaseaza de la creier 

in jos prin corp, eliberand serotonina si dopamina, ce ofera o stare de spirit buna. Un 
studiu chinezesc nu foarte amplu, a constatat ca respiratia prin diafragma scade nivelurile 
hormonului de stres - cortizolul in saliva, imbunatatind atentia.

Despre respirat ia  constienta
Respiratia poate ajuta la depresie, anxietate, dependente, durere fizica sau schimbari 

emotionale. Este minunata pentru stimularea creativitatii, dezvoltarea prezentei de spirit, 
restabilind pacea interioara si dobandind o noua perspectiva.

Daca iti doresti o minte linistita, respiratia te poate ajuta, deoarece ajunge destul de 
repede acolo. Si impreuna cu meditatia, actioneaza ca un tot unitar, oferindu-ti exact ce 
ai nevoie.

Respiratia nu trebuie practica acasa daca nu ai experienta! Trebuie sa mergi la cursuri 
pentru a invata cum sa respiri corect, cum sunt anumite practici; dupa ce ai aprofundat 
aceste tehnici, le poti exersa si practica unde doresti.

DACA NU POTI DORMI, incearca urmatoarea tehnica: inspira pe nas pentru 4 
secunde, tine-ti respiratia timp de 7 secunde si expira prin gura timp de 8 secunde! Acest 
exercitiu te va ajuta la incetinirea ritmului cardiac, activand in acelasi timp sistemul nervos 
parasimpatic pentru a ajunge intr-o stare relaxata.
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espiratia este ceva ce facem fara sa 
gandim, fiecare dintre noi inspirand si 
expirand de 6 milioane de ori pe an. 
Cu toate acestea, multi ne-am pierdut 

abilitatea de a respira corect, ceea ce ne-ar putea 
ajuta sa stimulam orice in organismul nostru, 
de la sistemul respirator la cel limfatic, la care 
adaugam imbunatatirea fizica si mintala.
I n a p o i  l a  o r i g i n i  . . .

Multi dintre noi respiram superficial, ceea ce 
inseamna o cantitate redusa de oxigen pentru 
alimentarea vaselor de sange ale creierului, 
ceea ce poate duce la dureri de cap. Conform 
studiilor, una din zece persoane avem simptome 
de respiratie disfunctionala, iar pentru a te 
asigura ca respiri corect, fii atent cum respiri pe 
parcursul zilei. Intai de toate trebuie sa inspiri si 
sa expiri doar pe nas, nu pe gura; foloseste-ti mai 
degraba diafragma si nu pieptul (burta se ridica 
inaintea pieptului) si in cele din urma, respiratia 
trebuie sa fie regulata, blanda, linistita, inceata.
C e  t r e b u i e  f a c u t ?

Frumusetea exercitiilor de respiratie este 
aceea ca poate fi facuta oricand, oriunde. 
Anumite exercitii pot fi facute chiar din mers, in 
timp ce altele au nevoie de liniste. Da-ti timp si 
nu te grabi, mai ales ca exista posibilitatea sa nu 
se simta ca fiind ceva natural. Iar daca doresti ca 
schimbarea sa fie una semnificativa, trebuie sa iei 
in calcul si pana la 2 luni de practica zilnica.

Daca vei reusi sa exploatezi la maxim beneficiile respiratiei,
te vei bucura de o sanatate de invidiat, iar pastilele pot deveni de domeniul trecutului.

EXERCITII RESPIRATIE

r

RESPIRA PENTRU STIMULAREA FERICIRII!
Aceasta respiratie poate induce unde gamma in creier si sentimente de calmitate.

1 Stai drept cu ochii inchisi!
2 Pune degetele index in urechi!
3 Inspira pe nas!
4 Expira in timp ce fredonezi ceva sau murmuri!
5 Repeta de 5 ori!

SA RESPIR CU OCHII 
INCHISI SAU DESCHISI?
Alege-ti varianta cea mai 

confortabila, deoarece 
acest lucru nu conteaza!
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RESPIRA PENTRU A ADORMI CAND TE SIMTI 
STRESAT!

Aceasta maximizeaza odihna si raspunsul 
digestiv, incetineste mintea si sistemul, astfel ca 
tu sa poti adormi.
1 Inspira pe nas pana cand numeri la 4!
2 Tine-ti respiratia numarand pana la 6!
3 Expira prin buzele tuguiate, numarand pana 

la 8!
4 repeta de 4 ori!

RESPIRA PENTRU A-TI GASI CONCENTRAREA!
Respiratia nazala alternativa poate restabili 

echilibrul cand te simti dezorientat. Partea buna 
este aceea ca exista o modalitate de resetare.
1 Stai confortabil, avand coloana vertebrala 

dreapta! Lasa mana stanga in poala si adu-ti 
mana dreapta in fata; adu-ti degetul inelar si cel 
mare impreuna!
2 Inchide ochii, inspira adanc si expira prin nas.
3 Inchide nara dreapta cu degetul mare drept, 

inhaleaza prin intermediul narii stangi incet si 
constant.
4 Fa o pauza in timp ce inchizi nara stanga cu 

degetul inelar drept si deschide nara dreapta!
5 Expira usor prin intermediul narii drepte si fa 

o scurta pauza la sfarsitul expiratiei!
6 Inspira incet prin intermediul narii drepte, 

incet si constant.
7 Fa o pauza in timp ce inchizi nara dreapta cu 

degetul mare drept si deschide nara stanga.
8 Expira usor prin intermediul narii stangi!
9 Repeta de cel putin 5 ori, punctele 3 - 8.

RESPIRA PENTRU SCADEREA TENSIUNII 
ARTERIALE!

O tehnica care implica pur si simplu dublarea 
lungimii expiratiei cu cea a inspiratiei!
1 Inspira prin nas numarand pana la 4!
2 Expira prin buzele tuguiate numarand pana 

la 8!
3 Inspira pe nas numarand pana la 5!
4 Expira pe nas pana la 10 cu buzele tuguiate!
5 Inspira pe nas numarand pana la 6!
6 Expira numarand pana la 12!

Daca aceasta crestere este prea mult pentru 
tine, repeta pasii 1 si 2!

RESPIRA PENTRU A USURA STRESUL, 
PANICA, ANXIETATEA!

Respiratia reduce ritmul cardiac, ceea ce 
permite creierului si corpului sa se relaxeze.
1  Inspira pe nas pana cand numeri la 4!
2 Tine respiratia tot numarand pana la 4!
3 Expira pe gura numarand pana la 4!
4 Tine-ti respiratia numarand pana la 4!
5 Repeta de 4 ori!

RESPIRA PENTRU A USURA DURERILE 
ARTICULARE!

Durerea cronica poate declansa receptorii 
de stres in toate zonele corpului, respiratia 
profunda permitand mai mult oxigen muschilor, 
care slabesc fibrele pentru relaxare.
1 Inspira pana numeri la 5!
2 Tine-ti respiratia numarand pana la 5!
3 Expira incet pana numeri la 10!

RESPIRA PENTRU A GESTIONA BUFEURILE 
MENOPAUZEI!

Respiratia coerenta este destul de eficienta 
pentru gestionarea bufeurilor, aceasta activand 
nervul vag, care pleaca de la creier spre 
diafragma. Aceasta in schimb, opreste lantul de 
reactie a cresterii in intensitate a bufeurilor si 
anxietatii.

1 Inspira pana numeri la 4!
2 Expira incet numarand pana la 6!
3 Repeta de 10 minute de doua ori pe zi si la 

inceputul bufeurilor.

AI UN SENTIMENT USOR 
DE AMETEALA?

E posibil sa respiri prea 
repede sau prea usor, asa 

ca ia lucrurile usor!

DURERE DE CAP 
SOLUTIONATA RAPID!

Pune-ti mainile pe 
cutia toracica! Inspira - 

imagineaza-ti umpland un 
balon cu aer cand inspiri, 

apoi lasa-l usor sa se 
dezumfle prin expiratie! IN CAZUL 

IN CARE 
CASTI 

PREA MULT 
DECAT E 
NORMAL,
ai nevoie de 

mai mult 
oxigen! 

Respiram 
cam de 5 

pana la 8 ori 
cand suntem 
relaxati, dar 
o respiratie 
superficiala 
poate lua 

adesea de la 
10 la 20 de 
respiratii.
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SANATATE

A i auzit de celebrele doua minute de periaj dentar, 
de utilizarea uleiului de cocos pentru eliminarea 
bacteriilor, alaturi de multe alte sfaturi si 
recomandari pentru a-ti pastra dintii sanatosi. 
Multe din recomandari au la baza supozitii, studii 

nu foarte exacte, diverse opinii si de multe ori suntem prinsi in 
lucruri complicate. Ca in multe situatii, cele mai bune lucruri 
sunt cele simple, o periuta de dinti buna face de cele mai 
multe ori diferenta de care ai nevoie!

“Credinta populara” si educatia precara ne trimit la medicul 
stomatolog doar cand avem dureri, ceea ce evident ca nu este 
de bine! Bolile gingiilor si cariile dentare pot fi asimptomatice 
pentru perioade lungi de timp si pana cand incepi sa simti 
durerea, poti avea parte de daune mari, in multe cazuri, 

ireversibile. Si dupa cum experienta ne-a aratat-o de multe 
ori, prevenirea este mai buna decat vindecarea. Mergand la 
un specialist dentist, ajuta la diagnosticarea precoce a unor 
eventuale probleme, la prevenirea lor si te ajuta sa eviti multe 
tratamente costisitoare si invazive.

Sunt multe voci care afirma ca suplimentele pot imbunatati 
sanatatea dintilor si a gingiilor, ceea ce este adevarat, existand 
multi nutrienti cheie care pot ajuta gura sa ramana sanatoasa. 
Vitamina C de exemplu, sustine tesutul conjunctiv in boala 
gingiilor, o deficienta care poate duce la sangerarea gingiilor. 
La fel de bine, vitamina D si calciul iti mentin dintii puternici, 
vitamina D ajutand la mineralizarea dintelui. Cercetarile arata 
ca suplimentele cu coenzima Q10 poate ajuta sa reduca 
inflamatia gingiilor care provoaca gingivita.

SANATATEA DENTARA
M I T U R I  D E M O N T A T E ,  S F A T U R I  U T I L E  S I  A C T U A L E ,  S T U D I I
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sanatatea orala, el eliminand bacteriile si stimuland saliva. 
Pentru cele mai bune rezultate sunt necesare aproximativ 
15-20 de minute, studiile aratand faptul ca este eliminat 
streptococul mutans, cel care este implicat in cariile dentare. 
Este eficient pentru clatire, dar specialistii recomanda 
folosirea lui ca metoda suplimentara de igienizare, periajul 
zilnic si ata dentara fiind absolut necesare.

In privinta orelor periajului, cel mai indicat este ca acesta 
sa fie facut de doua ori pe zi, seara inainte de culcare fiind 
absolut necesar. Daca ai mancat si/ sau baut, trebuie sa 
astepti cam 45 de minute inainte de a te peria. Acest lucru 
permite salivei sa amortizeze efectul bacteriei, reducand gura 
la o stare neutra. Daca periajul este efectuat prea repede, mai 
ales daca exista in zona si zahar, exista multa aciditate in 
gura, ceea ce poate eroda smaltul.

Osteoporoza poate duce la pierderea dintilor, femeile care 
au aceasta boala prezentand in acelasi timp, un risc mare in 
aceasta privinta. Osul din maxilar sustine dintii si cand acesta 
isi pierde densitatea, se ajunge la pierderea dintilor. Exista de 
asemenea si receptori de estrogeni in gura care afecteaza 
productia de saliva, astfel ca scaderea estrogenului in timpul 
menopauzei predispune la cariile dentare. Cel mai bun mod 
mod de a-ti proteja dintii este acela de a actiona pana a 
ajunge la menopauza.

• Alimentatia trebuie sa fie un echilibrata cu fructe si 
legume proaspete, cereale integrale, alimente bogate in 
calciu!
• Asigura-te ca ai parte de suficienta vitamina D!
• Alcoolul poate afecta hormonii si are impact asupra 

densitatii osoase, asa ca ai mare grija la alcool!
• Fara fumat!
• Exercitii fizice regulate de rezistenta, acestea ajutandu-

te sa iti pastrezi oasele puternice!

Problemele dentare pot fi semne ale unei sanatati precare, 
existand o abundenta de cercetari stiintifice care leaga gura 
noastra de alte parti din organism. Sanatatea orala precara 
poate contribui la alte afectiuni cum ar fi boli de inima, 
accidente vasculare cerebrale, diabet. Persoanele cu diabet 
tip 2 au risc crescut de doua ori mai mare de a dezvolta 
boli gingivale, in timp ce gingivita moderata si severa poate 
duce la dezvoltarea diabetului de tip 2. Afectiunile dentare 
pot provoca inflamatie, ceea ce afecteaza sistemul imunitar, 
ajungandu-se la dezvoltarea altor boli.

Celebrele 2 minute de periaj dentar in mod real nu sunt 
indeajuns, pentru ca periajul complet - suprafata totala, partile 
laterale, gingiile - pot ajunge pana la 5 minute sau mai mult. 
Asa ca, daca iti doresti un periaj complet, lasa cronometrul 
deoparte, foloseste o periuta de dinti adecvata necesitatilor 
tale - care sa nu fie dura pentru dintii tai (consulta-te cu 
medicul stomatolog!) si acorda-i cavitatii bucale atentia 
cuvenita cel putin o data pe zi!

Igiena dentara precara poate duce la probleme de sanatate, 
bacteriile provenite de la boala gingiilor, din momentul in care 
intra in fluxul sanguin pot avea diverse consecinte. Diabetul 
este una din problemele vizate, femeile insarcinate pot avea 
parte de nastere prematura datorita faptului ca bacteriile 
pot trece prin placenta. Boala gingiilor este inflamatorie 
si un proces de inflamatie cronica poate pune presiune 
suplimentara asupra corpului in multe feluri, inflamatia si 
bacteriile care intra in fluxul sanguin putand provoca leziuni 
ale vaselor de sange si valvelor din inima.

Multe persoane nu tin cont de periuta de dinti, crezand 
ca orice periuta este buna. Intr-adevar, daca mergem pe 
principiul mai bine asa decat deloc, este ok, dar specialistii 
recomanda o periuta de dinti de dimensiuni mici pentru a o 
putea manevra peste tot prin gura, iar duritatea trebuie sa 
fie maxim medie. Ca optezi pentru periuta manuala, sonica 
sau electrica e preferential, dar ar trebui sa stii urmatoarele: 
cu o periuta manuala ai parte de 300 de miscari, in timp ce 
periuta electrica se roteste de aproximativ 2500 - 7500 ori per 
minut, iar cele sonice 22500 - 42000. Un recent studiu a aratat 
ca folosirea periutei electrice are ca rezultat 22% mai putina 
recesiunea a gingiilor si 18% mai putine carii in 11 ani.

Despre uleiul de nuca de cocos si beneficiile oferite in 
rutina beauty se cunosc multe, dar iata ca el este bun si pentru 
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SSchimbarile de stare, bufeurile, transpiratiile nocturne - toate manifestari ale 
menopauzei, iti pot da o stare de disconfort, iti ingreuneaza anumite aspecte ale 
vietii si din nefericire adauga si kilograme in plus, distributia grasimilor avand loc 
preponderent in zona abdominala.

Cand estrogenul scade in timpul menopauzei, apar schimbari ale distributiei grasimilor 
in zona superioara a corpului, in mod special in zona abdomenului. Nivelurile scazute de 
estrogen inseamna ca ca organismul tau este mai putin capabil sa foloseasca carbohidratii 
pentru energie, ceea ce faciliteaza ingrasarea. Iar acest proces este unul cat se poate de 
frustrant, mai ales daca mananci la fel si faci exercitii fizice in acelasi mod.

Ceea ce poti face este sa incerci noi strategii, iar daca le faci intr-un mod sanatos, acest 
lucru iti poate (re)aduce hormonii in echilibru, ceea ce te ajuta in continuare sa pastrezi o 
greutate sanatoasa, implicit o imbunatatire a starii generale de sanatate.

EVITA CA 
ACEASTA ETAPA 
A VIETII SA ITI 
INFLUENTEZE 
FORMA 
CORPULUI!

LUPTA 
IMPOTRIVA 
GREUTATII 
IN PERIOADA 
MENOPAUZEI
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NIVELUL DE ZAHAR TREBUIE SA FIE 
IN ECHILIBRU

Cresterea in greutate datorata 
menopauzei are loc datorita 
interactiunii a patru hormoni: 
ESTROGEN, PROGESTERON, 
INSULINA, CORTIZOL. Cand 
estrogenul este la un nivel scazut, 
corpul nu poate gestiona insulina 
intr-un mod eficient, ceea ce duce 
la rezistenta la insulina, organismul 
oprindu-se in a mai raspunde. Asa ca, 
nivelul zaharului ramane la cote inalte, 
iar grasimea este depozitata in loc sa 
fie arsa. Un alt dezechilibru este cauzat 
de nivelul scazut al progesteronului, 
care face ca cortizolul sa creasca. 
Cortizolul ridica glicemia, ceea ce 
declanseaza eliberarea insulinei, 
pentru preluarea glucozei din fluxul 
sanguin. Prea multa insulina determina 
corpul tau sa intre in stadiul depozitarii 
grasimilor, dar pastrarea nivelurilor de 
zahar din sange echilibrate, ajuta la 
contracararea acestui ciclu.

CONSUMA PROTEINE LA FIECARE 
MASA!

Acest lucru este esential pentru 
echilibrul zaharului din sange, 
proteinele ajutand de asemenea pentru 
pierderea in greutate. Cercetarile arata 
ca proteinele stimuleaza metabolismul 
si reduc pofta de mancare. Proteinele 
incetinesc eliberarea glucozei din 
carbohidrati, care ajuta la mentinerea 
nivelului scazut de insulina. In acelasi 
timp, creste satietatea hormonului 
LEPTINA si reduce nivelul hormonului 
care declanseaza foamea, GRELINA. 
Surse bune de proteine se regasesc 
in carne slaba, peste, oua, proteine 
pe baza de plante precum naut, linte, 
tofu. Este indicat sa mananci o felie de 
mar sau o banana cu unt de migdale 
si trebuie sa eviti alimente zaharoase si 
procesate.

DORMI INDEAJUNS!
A dormi indeajuns este esential 

pentru gestionarea greutatii, timp 
in care ficatul detoxifiaza cel mai 
mult. Daca nu ai parte de suficient 
somn, scade leptina si creste nivelul 
de grelina. Deci, cel mai probabil, vei 
manca in exces in urmatoarea zi. Un 
studiu a aratat ca lipsa somnului ii face 
pe oameni sa consume in medie cu 
pana la 400 de calorii a doua zi!
• Practica o forma de relaxare 

inainte de a merge la culcare, cum 
ar fi meditatia, yoga sau exercitii de 
respiratie!
• Fa-ti o baie fierbinte cu sare Epsom, 

magneziul ajutandu-ti corpul sa se 
relaxeze!
• Evita bauturile stimulante ca ceaiul, 

cafeaua, bauturile energizante, cu cel 
putin 6 ore inainte de somn!
• Inchide smartphone-urile si alte 

dispozitive electronice inainte de a 
merge la somn!
AJUTA-TI FICATUL!

Cand treci prin menopauza, exista 
un exces de hormoni pentru ca ficatul 
tau sa le detoxifice. Si sunt sanse 
mari ca ficatul tau sa devina lent in 
astfel de situatii, asa ca are nevoie de 
ajutor. Cum o poti face? Consumand ce 
trebuie!
• Consuma frunze verzi! Acest lucru 

ajuta la eliminarea toxinelor din fluxul 
de sange.
• Alimentele anti inflamatorii ca uleiul 

de peste, nuci, seminte de in, chia, 
contin acizi grasi Omega 3 ce ajuta la 
scaderea inflamatiei.
• Alimentele bogate in fibre ca 

vegetalele, fructele si cerealele 
integrale.w
• Suplimente pe baza de plante 

precum ciulinul laptelui, care contine 
ingredientul activ silimarina, un 
antioxidant cu un efect puternic de 
curatare a ficatului.

EXERCITIILE POTRIVITE!
In timp ce este important sa faci 

exercitii fizice dupa menopauza, ai 
nevoie sa le faci pe care trebuie. Supra 
exercitiile si antrenamentele de mare 
intensitate pun stres prea mare pe 
corp. Daca produci prea mult cortizol 
ceea ce duce la duce la o rezistenta si 
un dezechilibru al zaharului din sange. 
Acest lucru inhiba pierderea greutatii 
si duce la depozitarea grasimilor, in 
special in jurul taliei.
• Trebuie sa faci exercitii usoare pana 

la moderat de 3 pana la patru ori pe 
saptamana.
• Trebuie sa inveti cum sa lucrezi 

cu greutatile in mod eficient. 
Antrenamentele de rezistenta cresc 
metabolismul, rezistenta musculara si 
contribuie la densitatea osoasa. Este 
de asemenea tonifiat corpul si ajuta 
la contracararea greutatii corporale. 
Antrenamentele de rezistenta trebuiesc 
facute de 2-3 ori pe saptamana.
• Invata-te sa iti asculti corpul, pentru 

ca in cazul in care te simti obosita, 
trebuie sa te odihnesti. Daca simti ca ai 
nevoie de miscare, fa o plimbare! Intr-
un studiu dedicat post menopauzei la 
femei, s-a aratat ca femeile care fac 
zilnic aproximativ 12000 de pasi, au 
parte de mai putina grasime in corp, iar 
indicele de masa corporala este unul 
corespunzator.

... lipsa somnului ii face pe oameni sa consume in medie 
cu pana la 400 de calorii a doua zi!
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HIDRATEAZA-TI INTESTINUL!
Intestinul tau controleaza functiile 

cheie ale sanatatii tale, inclusiv 
producerea si transformarea 
hormonilor. Daca intestinul tau are 
carente ale bacteriilor benefice, 
digestia precara si dezechilibrul 
zaharului din sange, fac si mai dificila 
sarcina pierderii in greutate.
• Consuma probiotice care contin 

bacterii prietenoase, kefirul, kimchi, 
varza murata, fiind printre cele mai 
recomandate.
• Consuma alimente prebiotice ca 

banane, asparagus, usturoi, ceapa, 
praz, radacina de cicoare, papadie! 
Aceste alimente fibroase incurajeaza 
bacteriile benefice din intestin sa 
prospere!

• Consuma suplimente probiotice 
zilnice!
GRASIMILE SANATOASE

Mancatul grasimilor sanatoase 
stimuleaza metabolismul, creste 
arderea grasimilor si scade apetitul. 
Cercetarile au aratat ca mancatul 
mai multor grasimi combinate cu un 
continut scazut de carbohidrati, ajuta la 
pierderea in greutate. Alimentele care 
sunt bogate in grasimi sanatoase sunt 
uleiul de masline, masline, avocado, 
nuci, seminte, pesti grasi, oua, ulei de 
nuca de cocos, unt, lactate bogate in 
grasimi.

Indiferent catre ce forme de ajutor 
te indrepti, important este sa fii 

constant si echilibrat!

STRESUL NU TREBUIE SA EXISTE!
Usor de zis, mai greu de facut, dar 

ceea ce trebuie stiut este faptul ca 
orice tip de stres emotional sau fizic 
poate declansa productia de cortizol, 
facand slabitul o sarcina foarte dificila. 
Daca stresul este pe scurt timp, nu 
ar fi nicio problema grava, dar daca 
este pe termen lung, poate duce la un 
dezechilibru hormonal si al nivelului 
de zahar din sange. Un studiu din 
USA a concluzionat ca o femeie care 
experimenteaza stresul in ultimele ore, 
arde cu aproximativ 100 de calorii mai 
putin, comparativ cu femeile care nu au 
parte de stres.
• Invata sa zici NU daca ceva anume iti 

epuizeaza doza de fericire sau are un 
impact negativ asupra sanatatii. Scapa 
de stres, chiar si de relatiile toxice!
• Introdu in alimentatia ta nutrientii 

care te scapa de stres, vitaminele 
B si in special B12, vitamina C, 
GABA, zinc, acid folic, fier, magneziu. 
Mananca o gama variata de fructe si 
legume, proteine slabe, grasimi si fibre 
sanatoase.
• Incearca terapie sau consiliere, 

pentru ca a vorbi cu cineva specializat 
despre acest subiect, te poate ajuta sa 
faci fata emotiilor.
• Incearca remedii pe baza de plante, 

floarea pasiunii sau valeriana ajutandu-
te sa gestionezi stresul mult mai bine.
• Practica yoga, meditatia, 

mindfulness, asculta muzica relaxanta, 
razi regulat si petrece timp de calitate 
cu prietenii.

... orice tip de stres emotional sau fizic poate 
declansa productia de cortizol, facand slabitul o 

sarcina foarte dificila. 
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Cred ca ai observat ca scapi din ce in ce mai greu de grasimea de la burta pe masura ce imbatranesti, lucru aplicabil si 
femeilor si barbatilor. In acelasi timp, pe langa pierderea masei musculare, femeile au parte si de o scadere a nivelului 
de estrogen in timpul menopauzei, ceea ce poate 

duce la depunerea grasimii pe burta. In afara exercitiilor 
fizice care ar trebui sa fie parta integranta a stilului de 
viata, un rol important il are si alimentatia adecvata, 
daca vrei sa iti recapeti talia de alta data!

Grasimea de la burta se aduna cand nivelurile de 
insulina si cortizol sunt prea mari in organism. Iar unul 
din primii pasi pentru un abdomen plat este acela de a 
scadea nivelul acestora, pentru ca ulterior sa stimulezi 
arderea lor. CUM POTI FACE ACEST LUCRU?
1 Trebuie sa consumi alimente slabe in carbohidrati, 

cum ar fi painea integrala, cereale, paste si orez brun, 
renuntand la painea alba sau orezul obisnuit. Acestea 
scad productia de insulina.
2 Ceaiul verde sau negru sunt indicate a fi consumate 

cu o alimentatie cu carbohidrati. Ele interfereaza cu 
enzimele care descompun carbohidratii, incetinind 
digestia lor si reducand nivelurile de insulina.
3 Mananca un produs lactat si unul de soia, calciul din 

lapte schimband celulele adipoase din burta din modul 
de stocare la cel de ardere.
4 Jumatate din farfuria de la pranz si cina sa fie cu 

fructe si legume, in special cele pline cu antioxidanti, 
cum ar fi fructele de padure, frunzele verde inchis, rosiile.
5 Consuma zilnic peste uleios sau cel putin 25 g de 

nuci, seminte, masline sau avocado, uleiuri sau produse din acestea. Grasimile lor sanatoase, scad nivelurile de insulina.

EXERCITII PENTRU UN ABDOMEN PLAT

1 Stai cu fata in jos sprijinindu-te pe antebrate! Impinge usor 
de la sol ridicandu-te pe varfuri si sprijinindu-te pe coate. 

Spatele trebuie sa ramana drept, aliniat din cap pana in picioare, 
iar abdomenul trebuie sa fie contractat, pentru impiedicarea 
fundului sa stea prea sus. Ramai in aceasta pozitie timp de 30 
de secunde, apoi relaxeaza-te lasandu-te jos si repete de 2-3 ori.

2 Stai pe spate cu picioarele indoite si mainile in spatele 
capului. Apleaca-te in fata inainte de a-ti intinde piciorul stang, 

apoi tinand coatele intinse, roteste-ti trunchiul catre genunchiul 
drept indoit, astfel incat axila stanga sa ajunga spre genunchi. 
Schimba partile si intinde piciorul drept, rotind partea superioara 
a corpului spre genunchiul stang.

3 Stai pe podea cu picioarele indoite in fata si talpile plate pe 
podea. Stai cu mainile in spatele coapselor! Trage-ti stomacul 

si indoaie-te in fata, oprindu-te dupa cativa centimetri. Stai astfel, 
timp de 10-15 secunde cu stomacul tras. Repeta, miscandu-te 
mai mult in fata decat data trecuta. Repeta pana cand incepi sa 
tremuri sau simti o presiune/ durere in spate in zona de de jos. 
Repeta intreg exercitiul de aproximativ 3 ori!

GRASIMEA DE PE ABDOMEN CRESTE RISCUL BOLILOR DE INIMA, DIABETULUI DE TIP 2 SI 
ACCIDENTELOR VASCULARE CEREBRALE. ESTE RECOMANDATA PIERDEREA IN GREUTATE DACA 

TALIA MASOARA 80 DE CM SI ESTI SUPUSA RISCULUI DACA ACEASTA ARE PESTE 88 CM.

Recastiga-ti talia!
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SCHIMBA orezul alb cu orezul brun!
Orezului alb i se elimina taratele si germenii, exact partile care contin cea mai 

mare parte a micronutrientilor, astfel ca, in timp ce inca mai ai parte de carbohidrati, 
pierzi multe vitamine si minerale. Orezul brun contine o cantitate de trei ori mai mare 
de magneziu, mai multe proteine dar si mai multe fibre. Orezul brun are o textura de 
nuci, ceea ce il face perfect in salate.
SCHIMBA cartofii cu mazarea!

Nu e nimic in neregula cu cartoful, dar poti lua in calcul din cand in cand o 
schimbare, iar daca o faci, sa poti culege cat mai multe beneficii. Mazarea este 
bogata in nutrienti, o sursa importanta de nutrienti - din aceeasi familie cu nautul, 
fasolea, lintea, toate avand multe multe proteine. Mazarea este bogata si in fibre, in 
timp ce lintea are 8 g la 100 g, comparativ cu 2 g ca in cazul cartofilor albi. Mazarea 
in combinatie cu uleiul de masline este o alternativa excelenta a piureului de cartofi, 
la fel ca adaugarea de turmeric cu proprietatile sale antiinflamatoare, ideale pentru 
recuperare.
SCHIMBA painea alba cu painea de casa!

Painea alba pe care o consumi aproape zilnic este foarte mult prelucrata, astfel ca 
carbohidratii si nutrientii sunt in cantitati reduse, cei din urma fiind eliminati in urma 
procesului de rafinare si inlocuiti de regula cu versiunile sintetice. Cumparand paine 
din secara sau din aluat fermentat, faci o alegere inteligenta pentru sanatatea ta. O 
alegere la fel de buna este aceea de a-ti face tu paine, mai ales ca ultima perioada ti-ai 
petrecut-o acasa, unde ai experimentat multe retete de prajituri. Incearca sa folosesti 
faina neagra, sa adaugi nuci si seminte pentru a creste aportul de proteine si grasimi 
sanatoase. Din nefericire, paine de casa nu are viata atat de lunga comparativ cu 
painea din comert si asta datorita lipsei aditivilor, iar pentru a o pastra, tai-o in bucati 
si pune-o in congelator.
SCHIMBA cerealele cu ovazul!

Daca esti un mare fan al cerealelor de dimineata, trebuie sa stii ca, pe langa 
multitudinea de beneficii pe care le vezi enumerate pe cutie, ele sunt destul de mult 
procesate si nu atat de sanatoase cum ar parea. Ovazul in schimb, are mult mai multe 
beneficii, oferind minerale esentiale, zinc, fier, mangan, magneziu, iar in combinatie 
cu alte ingrediente la fel de sanatoase, te poti bucura de dimineti la fel de delicioase.
SCHIMBA pastele pe paste!

Daca pastele fac parte din alimentatia de baza sau se regasesc in meniul tau destul 
de des, stii deja ca exista alternative mult mai sanatoase, fara gluten si mai bogate in 
proteine. Poti incerca paste de linte sau edamame, care furnizeaza atat proteine cat 
si carbohidrati si sunt ideale pentru recuperarea de dupa un efort fizic intens.

I N L O C U I R I 
SIMPLE ALE 
A L I M E N T E L O R ,  
CARE TE VOR 
AJUTA SA OBTII 
MAXIMUL DE 
NUTRIENTI.

Despre carbohidrati 
se discuta mult, 
fiind atat in 

atentia specialistilor cat 
si a persoanelor care 
au nevoie de o atentie 
sporita in ceea ce 
priveste alimentatia de 
zi cu zi. Multe informatii 
contradictorii si de o 
parte si de alta, opinii 
sustenabile, dar ce 
conteaza cel mai mult 
pentru fiecare dintre 
noi este aportul nutritiv 
pe care ni-l ofera si 
cantitatea recomandata, 
totul pentru a corespunde 
necesitatilor personale. 
Calitatea este un aspect 
esential in privinta 
carbohidratilor, multi 
carbohidrati albi rafinati 
fiind lipsiti de beneficiile 
nutrientilor, asa ca, 
incearca urmatoarele 
sugestii si bucura-te de o 
sanatate robusta!

SCHIMBA
ALIMENTELE!
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pentru hidratare

Fructele avand continut scazut de fibre (pepenele) pot fi mai bune pentru 
hidratare comparativ cu apa; bananele sunt 74 procente apa si contin potasiu, 
spanacul este bogat in magneziu, care este vital pentru hidratare. Salata verde 
care este 96% apa contine vitamina A, iar ardeii sunt o sursa importanta de 
vitamina C.
pentru recuperare

Zmeura contine flavonoide, ce contracareaza stresul oxidativ daca alergi, iar 
avocado contine antioxidanti, care ajuta la recuperare. Vitamina C din varza de 
Bruxelles ajuta imunitatea, in timp ce vitamina A din morcovi si dovlecei sustine 
celulele albe din sange, care lupta impotriva infectiilor.
pentru rezistenta

Sfecla rosie ajuta si imbunatateste rezistenta cardiorespiratorie, in timp ce 
cartoful dulce contine carbohidrati cu eliberare lenta. Varza kale este o bogata 
sursa de fier, in timp ce bananele sunt eficiente in sporirea performantei; 
curmalele ofera carbohidratii de care ai nevoie.
pentru imunitate

Portocalele si spanacul sunt importante surse ale vitaminei C, ajutand 
la cresterea celulelor albe din sange ce lupta impotriva infectiilor. Afinele si 
broccoli contin antioxidanti ce intaresc imunitatea, in timp ce ciupercile ofera 
vitamina D (una din putinele surse alimentare ce poate oferi aceasta vitamina).

anumiti specialistii in nutritie recomanda 5 portii de fructe si legume zilnic, 
un nou studiu apartinand revistei Circulation aratand ca a consuma 
doua portii de fructe si 3 de legume ofera cele mai bune beneficii. CUM 
POTI MAXIMIZA BENEFICIILE IN FUNCTIE DE NECESITATILE TALE?

Un studiu din Olanda 
sugereaza ca consumul 
zilnic a unei halbe de 
bere poate fi sanatos, 
cercetatorii sustinand 
ca acest lichid este un 
probiotic prietenos cu 
intestinul nostru. Pentru 
mai multe beneficii, 
este recomandata berea 
belgiana care are parte 
de un proces dublu de 
fermentatie, comparativ 
cu berea normala care 
fermenteaza doar o 
singura data. Important 
este sa nu faci exces de 
zel! Daca nu iubesti berea, 
cunosti deja alternativele 
sanatoase si prietenoase 
cu intestinul, iaurtul, 
kefirul, kombucha, varza 
murata, fiind cele mai 
populare.

FRUCTE si LEGUME pentru NECESITATI
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Puterea mintii este un subiect delicat din multe puncte de vedere, iar daca iti doresti un 
aliat care sa-i ofere forta creierului, trebuie sa consumi ulei de peste. Cercetatorii de 
la Universitatea Kobe din Japonia au efectuat un studiu la care participantii au primit 

o doza de supliment pentru a face fata mai mult timp durerii si disconfortului. Specialistii 
au constatat ca acizii grasi docosahexaenoici din uleiul de peste pot amplifica efectele 
endorfinelor, care te fac sa faci fata stresului rezultat in urma efortului fizic, suprimarea 
durerii si o imbunatatire a starii de spirit.

Acizii docosahexaenoici cresc pragul in privinta durerii, iar daca te afli in situatia in care 
dupa aproximativ 4 km de alergat incepi sa resimti durere si disconfort, uleiul de peste 
consumat inainte de efort te poate ajuta in mod real sa iti depasesti limitele.

Uleiul de peste pentru o minte mai puternica
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I n foarte multe situatii ni se sugereaza sa fim moderati, mai ales atunci cand ne dorim lucruri 
importante si sanatoase pentru noi. Vrei sa slabesti? Abtine-te de la a doua prajiturica! Vrei 
un abdomen plat? Nu mai manca X si Y! Si se pare ca aceasta moderatie este aplicabila si in 
cazul hormonilor care ne fac sa ne simtim bine. A elimina/ taia din lucrurile care ne dau bucurie 
si placere pe termen scurt, fie ca ne uitam la Netflix sau suntem ochi si urechi pe Instagram si 
Facebook, reduce raspunsul placerii de care are nevoie creierul.

Intrebarea care se pune: esti gata sa renunti la ceea ce iti place?
Dopamina este mesagerul chimic atotputernic implicat in motivatie; creste ca raspuns la 

recompense si ne incurajeaza sa cautam gratificatii. Din acest motiv, dopamina este invinuita 
pentru comportamentele care provoaca dependenta, cum ar fi cumparaturile compulsive online 
sau mancatul pe fond emotional.

Specialistii care se ocupa de aceste aspecte sustin ca astfel de comportamente negative legate 
de cresterea dopaminei pot fi echilibrate, adoptarea unui stil de viata sanatos fiind cea mai la 
indemana solutie pentru oricine. Daca iti impui si depui toate eforturile sa te abtii de la astfel de la 
stimulente si mici placeri pe termen scurt, acest lucru va reporni sistemul creierului, care va aprecia 
mai mult si va da mai multa valoare atunci cand te rasfeti. Mai mult decat atat, trebuie sa cauti sa 
gasesti placeri in activitati mai naturale, cum ar fi plimbatul in aer liber sau meditatia. Toate acestea 
te vor ajuta in curand sa poti gestiona comportamentele compulsive care au in realitate, efecte 
negative asupra sanatatii si starii de bine.
Cum faci sa functioneze

A taia din dopamina nu inseamna ca trebuie sa tai din tot ce iti place, trebuie sa renunti la 
cele care, in mod compulsiv cresc cantitatea de dopamina. Iar situatiile sunt diferite pentru fiecare 
dintre noi. Daca esti foarte atasata de social media, renunta la ecrane! Daca ai o pofta enorma de 
a naviga prin filmele de pe Netflix si acest lucru se intampla pana noaptea tarziu spre dimineata, 
incearca yoga si meditatie care sa te ajute sa dormi. 

Exista persoane care duc aceste masuri pana undeva la extrem, doar ca nu este cazul! Si nu ai 
nevoie de perioade foarte lungi de a te abtine! Incearca doar 1-2 ore seara sau o zi din week-end, 
timp in care poti gasi alte activitati (in natura preferabil) care sa suplineasca fostele obiceiuri; orice 
functioneaza pentru tine in aceasta situatie este binevenit.

Dopamina
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Exercitiile fizice regulate reduc sansele de a muri din cauza bolilor 
infectioase precum Covid-19, cu pana la o treime si scad sansele 
cu pana la 30 de procente sa prinzi virusul.

Acestea sunt concluziile primului studiu din lume care face legatura 
intre exercitiile fizice si Covid si care a fost publicat in revista Sports 
Medicine. Studiul a avut un numar de 48440 de participanti si a aratat 
ca, facand 30 de minute de exercitii fizice regulate zilnic, de 5 ori pe 
saptamana, ajuta foarte mult. Alergarea usoara este un exemplu 
perfect de exercitiu fizic regulat.

Activitatea fizica intareste prima linie de aparare a sistemului 
imunitar uman, avand o concentratie mare de celule imunitare. Mesajul 
clar al oamenilor de stiinta este acela ca trebuie sa fii o persoana 
activa, care nu este bun doar pentru sanatatea mentala si generala, 
dovedindu-se acum ca ajuta in mod real la cresterea imunitatii.

Daca restrictiile vor continua, indiferent de situatie si nu vei mai 
avea acces la sala, iar ceea ce faci acasa nu te ajuta, dimpotriva, iti 
da dureri, ar fi cazul sa te inscrii la un curs online yoga sau tai chi, o 
modalitate nu foarte intensa de activitate fizica.

O revizuire a mai multor studii a aratat ca exercitiile fizice blande 
calmeaza creierul si coloana vertebrala. In mod particular, yoga, 
practicata regulat si atent, este eficienta in atenuarea durerilor de 
spate. Iar cei ce au practicat tai chi au avut parte de o reducere a 
intensitatii durerilor de spate si nu au mai fost deranjati de dureri dupa 
aceasta.

Fii in forma si lupta 
impotriva infectiilor!

Vegetarienii au sanse 
cu 73% mai scazute sa 
capete o forma severa 
de Covid-19, decat cei 

ce consuma carne.

20 de minute de 
mers, iti pot stimula 
productivitatea la fel 

de mult ca o ceasca de 
cafea, conform unui 

nou studiu.
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