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“
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REVISTA FAMOST MARTIE 2022
marcheaza inceputul unei primaveri destul de agitate datorita situatiei actuale 
internationale; speram doar ca inteligenta umana va avea castig de cauza si 
lucrurile se vor indrepta spre normalitatea pe care o asteptam de aproximativ 2 
ani.

Pe de alta parte, noi ne continuam calatoria, revista Famost martie 2022 fiind 
una dedicata in mare parte femeilor, o editie bogata, frumoasa si interesanta, care 
va aduce in prim plan povesti frumoase, oameni interesanti, informatii utile.

Pe coperta o avem pe colega noastra MARTA IOZEFINA BENCZE, care pe 
langa fotografiile frumoase in care o puteti admira, va ofera o poveste de viata 
foarte emotionanta, dramatica si care in final iti ofera speranta si incredere, 
indiferent de situatia in care te afli. ADA-MARIA ILEANA este de asemenea o 
prezenta deosebita: Miss International Romania in paginile noastre, pentru a o 
cunoaste mai bine si pentru a-i intelege rolul de ambasador cu care ne mandrim 
peste hotare. Cu actorul VLAD VILCIU a stat de vorba DANIELA SALA, 
oferindu-ne o privire de ansamblu a ceea ce inseamna viata de actor in Romania, 
alaturi de alte lucruri interesante din viata personala.

Tot DANIELA SALA a stat de vorba cu designerul vestimentar ANTONIA 
NAE, prezentandu-ne informatii interesante despre cariera, planuri de viitor, 
dialog insotit de fotografii cu frumoasele creatii vestimentare. De vorba stam si cu 
designerii vestimentari CRISTINA GUIJARRO din Spania si NATALYA ROOS 
din Suedia, ambii fiind prezenti la festivalul de moda SIF 2022; lucruri interesante 
despre cariera, filosofia creativa, alaturi de multe alte informatii interesante. 
Ramanand in zona modei, continuam cu tendintele sezonului primavara vara, 
articole de sezon, plus cele semnate de ANDREEA POPESCU, MIRELA 
NOVAK, ALIN TEMELIESCU. In acelasi timp, continuam cu a doua parte a 
prezentarii proiectului deosebit MARGENES, care ne ofera o experienta literara 
si vizuala de basm, in timp ce ANDREEA POPESCU impreuna cu ANA ROSCA 
ne ofera detalii despre un proiect deosebit dedicat femeilor: #ziuatamagica.

Vom afla cum ne aranjam parul si cum ne vom machia pentru sezonul calduros 
2022, ce surprize frumoase v-au pregatit fetele de la VISAGE CLINIQUE, alaturi 
de multe alte articole utile si de sezon.

IOANA ALEXANDRA ANTONE ne prezinta o carte deosebita care are darul 
de a ne tine cu sufletul la gura si de a ne face sa nu o lasam din mana, in timp 
ce ROXANA NEGUT ne aduce in atentie ultimele aparitii literare authtone si 
internationale ale lunii februarie 2022.

MARTA IOZEFINA BENCZE ne prezinta care sunt atuurile unei femei, in 
timp ce IRINA KUHLMANN abordeaza elaborat si in mod profesional raspunsul 
la intrebarea “Care este scopul vietii mele?“. BEATRICE LIANDA DINU ne 
invita la teatru, dar ne si prezinta o calatorie frumoasa intr-un oras din Polonia 
care trebuie sa se regaseasca in itinerariul nostru cand mergem in vacanta.

In acelasi timp, in interiorul revistei, gasiti multe articole de sanatate, stil de 
viata, care va aduc informatii interesante, speram noi si utile.

Va dorim “Lectura placuta!“, cele mai bune ganduri pana data viitoare si daca 
pana acum nu am constientizat indeajuns importanta pacii, acum ar fi un bun 
moment bun sa incepem sa o facem!

Nota redactiei



Desene animate educative in limba romana

p e n t r u  c a  a v e m  n e v o i e  d e  e d u c a t i e



FAMOST
CE NE SPUN AUTORII IN ACEASTA EDITIE?

In luna Martie, in cadrul 
rubricii ‚”DETALII DE 
STIL PENTRU EA”,  

sunt prezentate cateva idei 
creativ privind integrarea  
esarfei in vestimentatia 
feminina, in sezonul de 

primavara.
In cadrul rubricii 

„DETALII DE STIL 
PENTRU EL”, vorbim 

despre un element esential 
din garderoba masculina, 

SACOUL.

ANDREEA 
POPESCU

Pe parcursul anilor, 
au existat femei ce au 

reprosat si au criticat alte 
femei care si-au aparat 

dreptul la autoexprimare, 
considerandu-le ca 
au depasit limitele 
comportamentului 

“feminin” permis si a 
aspectului “ decent”. 

Gratie lor, astazi suntem 
libere sa ne exprimam.

In rubrica “TU, IDEALA!” 
vorbesc despre aceasta 

si te indemn sa arunci o 
privire asupra legaturii 
dintre moda si miscarea 
feminista, o modalitate 
de a comunica valori si 

idealuri.

MIRELA
NOVAK

In cadrul rubricii 
,,PERSONALITATI 

DE TOP CU DANIELA 
SALA” va aduc in atentie 
un actor in voga si anume 

Vlad Vilciu cu care 
vorbim despre cariera sa 
de aproape 10 ani, iar in 
cadrul rubricii ,,TOTUL 

DESPRE MODA CU 
DANIELA SALA”, facem 
cunostina cu designerul 

vestimentar Antonia Nae 
si minunatele sale creatii.

DANIELA
SALA

! Daca iti doresti sa ajungi direct la articolul autorului fara a parcurge intreaga revista,
apasa pe fotografia lui, pe nume sau prezentare si vei fi redirectionat instant!

Primavara soseste, vremea 
se incalzeste, luna martie 

este aici si cu ea aduce cele 
mai noi subiecte. In revista 
vei gasi un articol despre 

evenimentul care a revenit 
in forta cu trofee neutre 
din punctul de vedere al 
genului pentru artistii 

autohtoni si internationali. 
Pe langa asta, rubrica de 
propuneri “OUTFIT OF 
THE MONTH” propune 
o recapitulare a celor mai 

apreciate outfit-uri.

ALIN
TEMELIESCU



FAMOST
CE NE SPUN AUTORII IN ACEASTA EDITIE?

Dragi prieteni, si in luna 
martie ne continuam 
calatoria in universul 
fascinant al cartilor 

descoperind impreuna 
cele mai noi aparitii 
editoriale ale lunii 

precedente dar si alte 
titluri remarcabile aparute 
in ultima perioada. Asadar, 
sa parcurgem impreuna o 
noua primavara  incarcata 
de lecturi bune,  cele mai 

frumoase martisoare 
literare!

ROXANA
NEGUT

In luna martie, MARTA-
IOZEFINA BENCZE 

vorbeste despre 
autenticitate, naturalete si 
feminitate, atuurile unei 

femei de succes.

MARTA IOZEFINA 
BENCZE

Gaseste raspunsul la cea 
mai importanta intrebare: 
“CARE ESTE SCOPUL 

VIETII MELE?”
Reflectam deseori la 

sensul vietii, incercand 
sa aflam daca suntem pe 
drumul cel bun sau daca 

trebuie sa schimbam ceva. 
Traim cu ideea ca avem o 
menire si ca e important 
sa aflam care e si sa traim 
in acord cu ea. Cred ca 

atunci cand vom rezona 
cu ceea ce facem si ne 

vom simti impliniti vom 
afla si raspunsul.

IRINA
KUHLMANN

In acest numar recomand 
cu mare drag, tuturor 

iubitorilor de carti 
memorabile, captivantul 

si originalul thriller 
CELE SAPTE MORTI 

ALE LUI EVELYN 
HARDCASTLE, o 

poveste care promite 
actiune, rasturnari 

de situatie, personaje 
de neuitat si multa 

introspectie. O carte 
perfecta din toate punctele 

de vedere, de citit pe 
nerasuflate! 

IOANA 
ALEXANDRA 

ANTONE



l una asta vreau sa va scriu despre cele sapte minuni ale lumii. Nu despre cele cunoscute de toata lumea, ci despre cele care ar 
trebui apreciate de toata lumea: bunatatea, blandetea, sacrificiul, rabdarea, iertarea, eleganta si frumusetea.
Cand spun bunatate, imi vine in minte zambetul larg al unei bunici, cum deschide batista ascunsa in buzunarul sortului si ii intinde 

cativa banuti pastrati doar pentru nepotica, sufletul ei drag. Nu o sa uit niciodata blandetea unei doamne invatatoare care tot repeta 
liniuta-cerculet-bastonas, de multe ori cu vocea ragusita, pana cand toti au reusit sa invete alfabetul. Daca zic sacrificiu, ma gandesc 
la chipul obosit al unei mame, o vad cum aduce langa pat ceaiul de menta, cum sta nopti intregi treaza cand puiului ei nu ii e bine. 
Rabdarea imi aduce aminte de povestile in care o sora  de doar 11 ani isi face temele cu surioara ei de cateva luni pe picioare, 
leganand-o incet incat sa adoarma. Iertarea e in imbratisarea pe care si-o dau cele mai bune prietene cand una dintre ele a uitat de 
ziua celeilalte. Eleganta e in doamna de la etajul doi a carei gratie nu trece niciodata neobservata, cu o  tinuta care te face sa o 
admiri. De la ea poti invata ca “Nu conteaza atat de mult rochia, ci felul in care o porti”. Frumusetea e in suvitele de par ravasite ale 
unei iubite, logodnice, sotii, care cu fata somnoroasa il asteapta in bucatarie cu o cafea in care a presarat putina dragoste, ca el sa 
stie ca e dimineata.

Toate aceste minuni ale lumii au prins forma, devenind una singura. Asa a aparut femeia, cea mai frumoasa dintre minuni. Cu 
zambet bland si chip frumos, mai mereu rabdatoare, purtandu-si pasii cu eleganta, ea e cea care sacrifica si iarta, iar bunatatea 
i-a adus darul cel mai de pret. Acela de a da viata, vietii.

Mama, sora, bunica, fiica, prietena, colega, iubita, sotie ... ea e cea care face viata sa continue.
Ea e cea care ar trebui apreciata, respectata, iubita, in fiecare zi, nu doar de ziua ei. Ea e insasi viata ...

IAR VIATA NU ARE NEVOIE DE O ZI ANUME PENTRU A FI SARBATORITA.
Dragi femei, voi sunteti minunea care a reunit toate celelalte sapte minuni ale lumii

si vreau ca primavara asta toata sa fie despre voi.

Femeia

Blog de zambit
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C E L E  M A I  I M P O RTA N T E  C U L O R I  2 0 2 2  v o r  r a m a n e  i n  c o n t i n u a r e  t o t  c e l e  c l a s i c e  d e 

p r i m a v a r a ,  l a  c a r e  s e  a d a u g a  c e l e  d i n  p a l e t a  P a n t o n e  p e n t r u  a c e s t  s e z o n ,  e x i s t a n d  s i 

c u l o r i  v a z u t e  i n  p r e z e n t a r i  d e s t u l  d e  d e s ,  d a r  c a r e  n u  s e  n u m a r a  p r i n t r e  c e l e  m e n t i o n a t e . 

P e  l a n g a  n e g r u ,  m a r o  i n c h i s  s i  p o r t o c a l i u  i n t e n s  c a r e  a u  j u c a t  u n  r o l  c h e i e  i n  p r e z e n t a r i 

-  l a  f e l  c a  r o s u l  r u b i n  -  t o a t e  c u l o r i  p u t e r n i c e ,  P a n t o n e  o f e r a  d e s t u l e  v a r i a n t e  “ u s o a r e ” , 

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

P e  d e  a l t a  p a r t e ,  c a  d e  f i e c a r e  d a t a ,  m a r i l e  c a p i t a l e  a l e  m o d e i  a u  a v u t  p r o p r i i l e  o p t i u n i 

d e  c u l o r i ;  t o a t e  v a r i a n t e l e  d e  g a l b e n  a u  d e v e n i t  a l e g e r e a  p r i n c i p a l a  l a  M i l a n o  s i 

L o n d r a ,  l a  P a r i s  n e g r u l  s i  r o s u l  a u  p r e l u a t  c o n t r o l u l ,  i n  t i m p  c e  l a  N e w  Yo r k ,  a l b a s t r u l 

s t r a l u c i t o r  a  f a c u t  l e g e a .

A s t f e l ,  f i e c a r e  c u l o a r e  s i - a  g a s i t  i n t r a r e a  p e  p i s t e l e  d e  p r e z e n t a r e ,  a s a  c a  d a c a  i t i  p l a c e 

o  c u l o a r e  s a u  c h i a r  m a i  m u l t e ,  e  i m p o s i b i l  s a  n u  t e  r e g a s e s t i  i n  e l e  s i  s a - t i  g a s e s t i 

i n s p i r a t i a  p e n t r u  a c e s t  s e z o n  a l  u n u i  2 0 2 2 ,  c a r e  s e  a n u n t a  d e s t u l  d e  i n t e r e s a n t .
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R O S U  P O I N C I A N A

Un rosu profund care atrage si care, ca optiune se afla 
in fata rosului rubiniu, una dintre cele mai entuziaste 

optiuni de culori 2022 si care se potriveste oricarui sezon. 
Partea interesanta in cazul acestei culori este faptul ca a fost 
folosita in mod deosebit pentru accesorii, detalii florale, 

curele, pantofi rosii, pana la tinute sport de box.

R O Z  A P R I N S

Una din cele mai importante culori 2022 care a 
devenit un favorit pentru designerii care doresc 

sa creeze piese vestimentare exceptionale, de la 
costume structurate pana la rochii aerate.

R O Z  G U M A 
D E  M E S T E C AT

Un roz la doar 
cateva nuante de 

rozul aprins, aceasta 
varianta solida se 
afla pe podiumul 
celor mai importante 
tendinte culori 2022. O 
incursiune in copilarie 
prin intermediul 
rochiilor lejere, a 
detaliilor jucause, a 

costumelor relaxate.R O Z  D I A FA N

Acest roz, una din cele mai luminoase si delicate 
culori 2022, este folosit pentru accentuare in 

detrimentul unei intregi piese vestimentare. S-a 
remarcat in detaliile marginilor de sifon ale gecilor, 
dar si in rochii pe jumatate roz diafan pe jumatate 

portocaliu ars.

B A L M A I N

R O D A R T E

S A N D Y  L I A N G

M A R Q U E S `  A L M E I D A

K O M A

G O D D A R D

C A R O L I N A  H E R R E R A

C A R O L I N A  H E R R E R A
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MODA

P O R TO C A L I U  A R S

O nuanta citrica destul de populara in prezentarile acestui 
sezon, revigoranta, ce simbolizeaza noi inceputuri, mai 

mult decat potrivita printre cele mai importante tendinte 
culori 2022. Au fost vazute costume in aceasta culoare, rochii 

structurate, combinatii inedite pantaloni - rochie.

N A R C I S A 
G A L B E N A

Galbenul stralucitor 
ramane intre cele 

mai preferate tendinte 
culori 2022, in special 
cel al narcisei galbene. 
O culoare vesela si 
vibranta, ce ofera 
inspiratie proaspata, 
regasita atat la casele de 
moda “clasice”, dar si la 
cele ce au o abordare si 

o istorie mai noi.

G A L B E N - V E R D E  N E O N

O combinatie dintre doua nuante cam dificil 
de purtat si combinat, mai ales ca trebuie 

sa fii destul de indrazneata. Dar, asa cum si-a 
castigat locul in creatiile marilor designeri, tot 
asa poti gasi si tu inspiratie din colectiile lor, de 

la topuri pana la rochii usoare.

V E R D E 
S M A R A L D

Una dintre cele 
mai bogate 

culori din 2022 este 
acest verde, mai intens 
decat orice iarba 
oriunde s-ar afla ea. 
S-au evidentiat rochii 
si costume in aceasta 
culoare in colectiile 
multor case de moda 
mari si cum este o 
nuanta care prinde 
bine multa lume, cu 
siguranta merita sa 

investesti in ea!

V E R D E  M E N TA

Daca iti doresti o culoare 
proaspata si revigoranta dar 

usoara, aceasta este una dintre cele 
mai potrivite culori 2022 pentru 
tine. O nuanta ce simbolizeaza 
reinflorirea, un verde pal perfect 
daca vrei un outfit in aceasta 
culoare sau doar insertii subtile.

C O L L I N A  S T R A D A

C H R I S T I A N  S I R I A N O

P R O E N Z A  S C H O U L E R

B A D G L E Y  M I S C H A

V A L E N T I N O

R I C H A R D  Q U I N

S E L F  P O R T R A I T

G I V E N C H Y

D I O R

S T A U D
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A L B A S T R U L  S K Y D I V E R

Aflata pe podiumul celor mai importante tendinte 
culori 2022, acest albastru este caracterizat de Pantone 

ca fiind o inspiratie spre noi culmi. O culoare care s-a 
regasit atat in colectii cat si in designul locatiilor unde au 
defilat modelele; au iesit in evidenta piese vestimentare 

simple, “stropite” cu acest albastru profund.

S U P E R  S O N I C

Un albastru stralucitor, destul de popular pentru 
multe case de moda, o culoare Pantone de care s-au 

indragostit multi iubitori de moda; piese vestimentare 
in totalitate in aceasta culoare, stratificari.

L A C  G L A C I A R

Una din cele mai deosebite culori 2022, 
senina si proaspata, racoroasa atunci 

cand zilele calduroase o cer, aceasta nuanta 
se potriveste perfect topurilor decupate, 
pieselor care accentueaza LOOK-ul, 

tinutelor diafane.

A L B A S T R U 
D E  Z A H A R 

F I L AT

Un albastru 
dragut aflat 

printre cele mai 
importante culori 
2022 si care se pare 
ca abia acum isi 
incepe ascensiunea. 
A m i n t i n d u - n e 
de culoarea vatei 
de zahar, ea se 
integreaza bine 
in pantaloni moi, 
blazere decoltate, 
camasi sau de ce nu, 
un intreg costum!

R I C H A R D  M A L O N E

J O N A T H A N  S I M K H A I

G I O R G I O  A R M A N I

L A N V I N

L O E W E

P R I V A T E  P O L I C Y

L A Q U A N  S M I T H

D I O R
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MODA

V E R Y  P E R I

Cea mai 
i m p o r t a n t a 

din paleta de culori 
2022, Very Peri este 
pentru designerii 
care gandesc 
“out of box”. O 
culoare care a atras 
atentia si a fost 
folosita in piese 
clasice, diverse 
rochii, castsuit 
sau interpretari 

moderne.

L AVA N D A

Una din cele mai “clasice” culori de primavara, la 
care se pare ca designerii nu pot renunta. Usoara si 

aerisita, aceasta nuanta se regaseste in rochii, fuste, topuri 
cu detalii, iar casele de moda iti stau la dispozitie pentru 

mai multa inspiratie.

A R G I N T I U

Chiar daca aurul a dominat ultimele 
sezoane, argintiul isi face simtita 

prezenta in mod subtil si pregatit sa ii 
ia locul. O culoare futurista care indica 
atat viitorul cat si realitatea virtuala, asa 
ca daca esti curajoasa sa o porti, exista 
destule case de moda care sa-ti serveasca 

drept sursa de inspiratie.

N E G R U

Negrul este din ce in ce mai popular, fiind vazut 
atat in rochii in stil gotic, in variante mai 

elegante si pregatit pentru o noapte de vis, dar si in 
salopete. Orice ai alege, negrul este aici si va ramane se 

pare pentru o lunga perioada.

L A N V I N S I M O N E  R O C H A

V A L E N T I N O

V E R S A C E

C H A N E L

A L B E R T A  F E R R E T T I

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

J O N A T H A N  S I M K H A I
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C A F E A  Q U A R T Z

O culoare Pantone extrem de populara pe 
podiumuri pentru sezonul primavara 

vara 2022 si folosita in mod deosebit in 
tesaturile moi. O atingere de cofeina ce iti 

ofera confort si libertate in miscari.

M A R O  S U D A N

Este una din cele mai importante culori 
2022 si reprezinta pamantul, oferindu-

ne impamantarea de care avem nevoie intr-o 
perioada bizara. A fost folosita in realizarea 
imprimeurilor florale, in imprimeuri cat 
mai diverse, dar a si demonstrat ca poate fi 

purtata simplu.

H U M U S

Un neutru pal cu tenta spre maro care a castigat 
inima multor designeri, un motiv in plus 

sa isi castige locul printre cele mai importante 
culori 2022. O culoare ce merge perfect in multe 
LOOK-uri monocromatice, dar poate fi folosita si 

complementar.

PA L  P E R F E C T

Un camel bej luminos 
perfect, o culoare de 

vis, Pantone descriind-o 
“un bej subtil nisipos menit 
sa ne duca in confortul 
cald al plajei”. Drept 
consecinta, designerii 
care au folosit aceasta 
culoare au creat articole 
destinate in mare parte 

plajei.

B U R B E R R Y

M I C H A E L  K O R S

F E N D I

L A Q U A N  S M I T H

A C N E  S T U D I O S

A L T U Z A R R A



2022

IMPRIMEURI
PRIMAVARA VARA

TENDINTE

Cele mai importante TENDINTE IMPRIMEURI 2022 au in prim plan modele jucause, designerii incercand 
sa creeze o evadare din realitate prin intermediul sperantelor futuriste, dar si printr-o intoarcere in perioadele 

clasice. Indiferent ca porti un imprimeu animalic sau modele geometrice boeme din anii 1960, orice este 
binevenit si ceea ce este mai interesant este ascensiunea carourilor, asta pe langa imprimeurile florale mereu 

prezente in primavara. Asa ca, indiferent de starea de spirit in care te vei afla,
E X I S T A  O  T E N D I N T A  P E N T R U  T I N E  I N  A C E S T  S E Z O N !
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Una din cele mai “permanente” tendinte imprimeuri 
2022 sunt, evident, florile, caracterizate in acest 

sezon prin flori mari in detrimentul celor mici. Au 
fost vazute astfel de flori in forme abstracte, flori 

mari indraznete, modele 3D.

Ramanand tot in zona florala, multi designeri au 
incercat o imbinare intre gingasia si delicatetea 
florilor si detalii abstracte, existand colectii care 

au avut aproape in intregime astfel de imprimeuri. 
O tendinta interesanta care ne va dovedi in timp 

cat de inspirata a fost.

Chiar daca stim ca 
trandafirii sunt rosii, 

acest sezon exagereaza 
cu aceasta culoare 
in privinta florilor, 
astfel ca prinde un 
loc printre cele mai 
importante tendinte 

imprimeuri 2022. 
S-au remarcat flori 
rosii realizate intr-o 

maniera subtila, detalii 
aproape sangeroase sau 

flori rosii combinate 
in imprimeuri.

Un imprimeu care a lasat in urma pitonul si 
ghepardul si care se afla printre cele mai importante 

tendinte imprimeuri 2022. Au fost vazute optiuni 
in care acest imprimeu domina, dar si versiuni mai 

linistite, cum ar fi un sutien cu bretele.

O tendinta care aduce animalul in prim 
plan, fie ca e vorba de un cap mare 

de tigru care acopera intreg articolul 
vestimentar, animale din desene animate, 

variante care se imbina in contraste 
frumoase.

flori MARI flori ROSII
flori in ELEMENTE 

abstracte

tigrul
tendinte ANIMALICE

DiorRoberto Cavalli

Roberto Cavalli

Valentino

Valentino

 Cynthia Rowley
Saint Laurent

Missoni
Versace

Salvatore Ferragamo
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Una dintre cele mai rebele 
tendinte imprimeuri 2022 
au eliminat sfatul vechi 

conform caruia nu trebuie 
amestecate imprimeurile. 
Astfel, acum ai libertatea 

sa te autoexprimi prin 
combinatii haotice sau 

nu - de imprimeuri, prin 
stratificari diverse, fie ca 

vorbim de flori si animale, 
flori si gingham, abstract 

si chevron.

Aceste imprimeuri haotice se regasesc si in 
sezonul calduros 2022, o frumoasa intoarcere 
catre anii hippie ai anilor 1960, o forma de 

libertate dorita si atunci, dar si acum. Au fost 
vazute diverse interpretari Tie-Dye de la retro-

chic la abordari moderne, pana la picturi ce sunt 
si Tie-Dye in acelasi timp.

Multi afirma ca moda este o forma de arta, 
detaliile si schitele de pe imbracaminte jucand 
un rol important. Au fost vazute in prezentari 

elemente de pictura, desene abstracte ale 
oamenilor, imbinari ale vietii cu abstractul, 

astfel ca, daca vrei sa cumperi si moda si arta, 
acum se pare ca e un moment potrivit.

Unul din cele mai clasice imprimeuri de primavara 
se afla pe podiumul celor mai importante tendinte 
imprimeuri 2022, un clasic al paturilor de picnic, 
al rochiilor cochete, un imprimeu in care chiar si 
combinatia alb negru este vesela. Au fost vazute 
interpretari sportive ale acestui imprimeu, efecte 
de paiete, detalii de plus, pe geci, fuste, pantaloni.

Interpretarea jucausa a dungilor se regaseste in 
imprimeurile chevron, regasite in mod special 

la casele de moda ce abordeaza o filosofie 
ecletica. Cu toate acestea, au fost vazute variante 

distractive, fiind case de moda ce au folosit 
aceste imprimeuri vertical, nu orizontal.

ARTA Tie-Dye

gingham

Imprimeuri 
MIXATE

Chevron

Fendi Givenchy

Tory Burch

Dolce&Gabbana

Altuzarra

Loewe

Philosophy

MSGM
Missoni Versace
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Imprimeurile geometrice dinamice specifice 
stilului boho si care face trimiteri catre anii 
1960 si 1970 sunt printre cele mai populare 

tendinte imprimeuri 2022, patrate si triunghiuri 
in interpretari moderne, dar si clasice prin 

intermediul accesorizarilor, dar si a influentelor 
psihedelice.

Chiar daca revenirea bulinelor polca nu este 
“oficializata”, exista semne destul de clare 
care le pot situa intre cele mai importante 
tendinte imprimeuri 2022. Au fost vazute 

buline mari si mici, in tinute de zi sau noapte, 
in combinatie cu alte imprimeuri.

Acestea reprezinta principala revenire printre 
cele mai importante imprimeuri 2022, unele 
combinate cu flori, altele luand forma unei 
table de sah. Un imprimeu clasic, actualizat 

prin culori moderne, ce il face perfect in 
aproape orice situatie.

Dungile sunt prezente si ele pe podiumul 
celor mai importante tendinte imprimeuri 
2022, atragand atentia dungi care ne duc cu 
gandul la lasere, o asociere cu directia. In 

acelasi timp, au fost vazute si optiuni simple, 
clasice, astfel ca daca iubesti dungile, cu 

siguranta vei avea de unde alege.
Nu este nimic nou aici, 

doar ca acest sezon 
divizeaza culorile, 
ceea ce a facut din 

aceasta tendinta una 
interesanta si dorita. 
Au fost vazute multe 

astfel de optiuni 
unele simpliste, altele 
aglomerate, dar totul 
foarte bine conturat.

GEOMETRIA

DUNGILE

blocarea culorii

carourile

Revenirea polca

Tory Burch

MoschinoGucci

Anna Sui

Carolina Herrera

Alice + Olivia

Paco RabanneAnrealage

Balmain

Loewe
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MODA

CUM PURTAM 
IN  MOD 

CREATIV 
ESARFA, IN 
ACEASTA 

PRIMAVARA?D
ET

A
L

II
 d

e S
TIL

 pentru EA

deoarece este usor de integrat in vestimentatia actuala.Esarfa este un accesoriu cheie in acest sezon de primavara,

ESARFA PURTATA
IN LOC DE CENTURA

pentru o silueta clepsidra, 
centura joaca un rol 

important in conturarea 
taliei, de aceea recomandarea 
mea este sa purtati in aceasta 
primavara esarfa, in loc de 
centura, pentru o aparitie 
remarcabila.

1
In acest sezon este bine sa tinem cont de unele 

trend-uri, insa in aceeasi masura ne punem 
in valoare stilul vestimentar cu ajutorul unor 

piese statement, cum este esarfa.
De aceea, am pregatit pentru voi in aceasta 

rubrica 5 idei creative in ceea ce priveste purtarea  
si integrarea esarfei in vestimentatia noastra.

photo source : pinterest.com
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ESARFA LEGATA DE 
MANERUL GENTII

ESARFA PURTATA IN 
LOC DE ACCESORII

ESARFA PURTATA 
LA TRENCH

ESARFA PURTATA IN PAR, 
INTR-UN MOD CREATIV

2 3

5
geanta este un accesoriu 

important in garderoba 
noastra, de aceea va 
recomand sa va alegeti un 
model aferent stilului vostru 
vestimentar. In acest sezon 
va recomand sa purtati 
esarfa intr-un mod creativ, 
legata de manerul gentii, 
atunci cand mergeti la job. 

in sezonul de primavara putem 
sa purtam esarfa in par, intr-un 

mod creativ, atunci cand iesim cu 
prietenii, in weekend.

trench-ul este o piesa vestimentara 
purtata des in sezonul de primavara 

de catre fashioniste, insa putem pune 
in valoare aceasta piesa vestimentara 
cu ajutorul unei esarfe.

4
daca suntem o persoana 

care poarta des accesorii, 
este bine ca in sezonul de 
primavara sa le inlocuim cu 
o esarfa, in vederea obtinerii 
unui stil creativ.
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MODA

un element esential din 
garderoba masculina

tipuri de sacouri
e s e n t i a l e

SACOUL

Sacoul poate fi purtat in functie de context, deoarece 
aceasta piesa vestimentara poate da o nota de 
lejeritate si relaxare atunci cand este purtat in diferite 

combinatii stilistice, sau poate transmite o nota eleganta 
atunci cand este purtat in combinatia sacou-pantalon.

De cele mai multe ori, sacoul joaca un rol important in 
construirea unei tinute,  de aceea este recomandat sa existe 
o gama variata de aceste piese vestimentare intr-o garderoba 
masculina.

D
E

T
A

L
II

 d
e 

ST
IL pentru EL

In zilele noastre, sacoul este o piesa 
vestimentara esentiala in garderoba 

masculina, deoarece este usor de 
integrat in garderoba, tinand cont de 
paleta cromatica si stilul vestimentar.

Sacourile purtate de persoanele cu un stil office se deosebesc 
prin culori inchise si croieli distincte, iar cele aferente unui stil 
casual sunt in general din materiale diferite de cele elegante, 
cu un croi lejer.

De asemenea, se tine cont de context atunci cand persoana 
isi alege sacoul pentru job, de aceea este bine sa se aleaga 
o piesa  intr-o culoare neutra, iar cand se iese in oras cu 
prietenii se poate merge spre o varianta intr-o culoare aferenta 
pigmentatiei persoanei respective.

stilul OFFICE

sacou

CULOARE NEUTRA
sacou

COLORAT

stilul CASUAL

photo source : pinterest.com

See you next time!
ANDREEA
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Cu siguranta ai observat ca pe multe fermoare fie de la 
geaca sau de la geanta de mana apar initialele YKK. 
Si ai sanse sa le gasesti cand cumperi o geanta de 

mana a unui mare brand sau un costum de scuba-diving, 
iar aceasta nu e vreo mare conspiratie de fermoare!

Initialele vin de la Yoshida Kogyo Kabushikikaisha 
(Yoshida Company Limited), o companie care este 
un producator masiv de fermoare si care asigura 
jumatate din fermoarele existente pe Terra la 
momentul actual, aproximativ 7 milioane de 
fermoare anual.

Este un brand de incredere care dateaza 
din 1934, dar nu aici a fost inventat 
fermoarul, ci de Whitcomb L. Judson care 
a creat in SUA in anul 1890 “chain 

lock fastener”, aici moda avand un 
moment de o importanta majora. 
Compania inca exista ca Talon.

YKK a intrat in aceasta lume 
cand fondatorul Tadao Yoshida 
a decis ca nu este multumit 
de metodele de productie 
si calitate, astfel ca totul a 
luat o noua intorsatura, 
ceea ce face astazi din 
acest brand, unul 
din titanii in acest 
domeniu.

YKK

IN ROMANIA, YKK A DESCHIS 
O REPREZENTANTA IN 1998 
DETINAND O FABRICA DE 

FERMOARE REALIZATA 
PRINTR-O INVESTITIE DE 

13,5 MILIOANE EURO, DAR, IN 
APRILIE 2010, FABRICA A FOST 

INCHISA.
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MODA

#womenneedtosupportwomen

TU
I DEAL A !
cu MIRELA NOVAK

DESPRE FEMINISM & MODA
I M B R A C A - T E !  I N V A T A  S A  T E  E X P R I M I !

C u v i n t e l e  t a l e  a u  p u t e r e a  s a  s c h i m b e  l u m e a !

Moda te ajuta sa te exprimi, sa spui o 
poveste, sa comunici valori si idealuri! 

Ei, bine, CAT DE MULT POTI STRIGA 
DESPRE FEMINISM? 

De ce avem nevoie de aceste “marsuri” ale 
femeilor, prezentari de moda, unde modelele 
ies cu sloganuri? De ce avem nevoie de atatea 
evenimente? Globul de aur in tinute Black Tie, 
editoriale cu celebritati in lenjerie intima ...

Astazi nu trebuie sa purtam un corset care 
deformeaza organele interne. Iar in garderoba 
fiecareia din noi exista cateva perechi de 
pantaloni, blugi si o fusta pana deasupra 
genunchiului. Atunci cand alegem o tinuta, 
rareori, ne gandim la faptul ca toate aceste 
lucruri nu au aparut intamplator in garderoba 
noastra.
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EGALITATE este atunci cand poti sa 
obtii un loc de munca fara permisiunea 
scrisa a sotului, sa-ti deschizi propria 
afacere, sa studiezi orice specialitate, sa iei 
propriile decizii privind casatoria, divortul, 
numarul de copii.

In ultimii 10, 20, 50 de ani, multe femei 
au criticat femeile care si-au aparat dreptul 
la autoexprimare si autoperceptie. Acele 
femei datorita carora astazi, putem trai si 
arata asa cum credem de cuviinta.

Aminteste-ti de acest lucru, de fiecare 
data, cand te gandesti

“DE CE FAC  ASTA?”

COCO CHANEL a simplificat 
costumul feminin, adaugandu-i o 
multime  de elemente masculine. Astfel, 
femeile se miscau mai usor. Si astazi, 
costumul este o piesa obligatorie in 
garderoba ta. 

Putin mai tarziu, apare fusta pana 
deasupra genunchiului, ca protest la 
regula “o femeie trebuie sa fie modesta”. Si 
pana atunci puteai fi modesta doar cu o 
fusta lunga. 😊

#womenneedtosupportwomen

Purtarea blugilor in viata de zi cu zi  a avut importanta in randul 
femeilor care luptau pentru egalitate.

Egalitate nu inseamna sa ridici greutati si sa devii barbat. 😊
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MODA

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

Interviu ANTONIA NAE
ANTONIA NAE este absolventa a facultatii de design vestimentar 
din Londra (University of East London). A fost nominalizata 
pentru mai multe sectiuni de premiere in cadrul Graduate Fashion 
Week (un eveniment dedicat celor mai buni studenti din regat) si 
a castigat premiul pentru ‘Lipsy the best red carpet dress’, fiind 
apoi desemnata la Palatul Westminster unul dintre cei mai buni 5 
studenti ai acelui an din Regatul Unit, si ulterior castigand si un 
masterclass cu Victoria Beckham. Intreaga sa colectie de licenta a 
fost publicata in Vogue UK. De atunci, Antonia apare pe podiumul 
London Fashion Week anual cu colectii realizate de ea. 

In 2016 si-a deschis un mic atelier in Londra, iar din noiembrie 
2019 si-a deschis un showroom si atelier in Bucuresti, unde putem 
descoperi creatiile sale. 
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MODA

De cat timp activezi in acest domeniu? 

Sunt designer vestimentar din anul 2016, cand am absolvit 
facultatea de design vestimentar “University of East London”.

Cand ti-ai descoperit aceasta pasiune? 

De mica am fost pasionata de moda si de tot ceea ce tine de 
acest domeniu. Visam si totodata speram ca intr-o zi voi lucra in 
fascinanta industrie si eram preocupata de vestimentatia papusilor, 
desenand si confectionand diferite tinute pentru acestea. Cativa 
ani mai tarziu, deja constientizam faptul ca vreau sa devin designer 
vestimentar si sa vin cu idei noi in aceasta industrie.

Ai imbracat celebritati internationale? 

Prin intermediul firmelor la care am lucrat in Londra, impreuna 
cu echipa am fost responsabili cu realizarea unor tinute pentru Kate 
Middleton, Oprah Winfrey si Rihanna. De asemenea, am colaborat si 
cu diferiti influenceri celebri de pe social media.

Cat dureaza realizarea unei colectii? 

Realizarea unei colectii dureaza cateva luni, timp in care se face 
un research pe baza temei alese, schitele si testarea prototipurilor si 
crearea outfit-urilor finale.

PRIN INTERMEDIUL 
FIRMELOR LA 

CARE AM LUCRAT 
IN LONDRA, 

IMPREUNA CU 
ECHIPA AM FOST 
RESPONSABILI CU 
REALIZAREA UNOR 

TINUTE PENTRU 
KATE MIDDLETON, 
OPRAH WINFREY 

SI RIHANNA.

“

“
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De unde te inspiri atunci cand creezi? 

Sursa mea de inspiratie este reprezentata de tot ceea ce ma 
inconjoara, de la calatorii, natura, oameni pana la carti si filme. 
Consider ca in fiecare lucru se afla o frumusete aparte, care trebuie 
descoperita si exploatata pentru a-i reda o noua perceptie vizuala si 
o alta viata. 

Tii cont de trend atunci cand realizezi o colectie? 

In general nu tin cont de trenduri atunci cand imi realizez 
colectia. Mai important pentru mine este crearea unei siluete care sa 
avantajeze si a unor piese timeless care nu se vor demoda niciodata.

Ce materiale folosesti? 

In mare parte, colectiile mele sunt compuse din materiale hand 
made si diferite tehnici de manipulare a materialelor, care dau o nota 
inovativa outfit-urilor mele. Ador sa lucrez cu piele in combinatie 
cu dantela, matase si broderii.

Ce alte surprize ne pregatesti? 

Lucrez la colectia pentru Paris Fashion Week. Ne vedem acolo!! 😊

MODA

CONSIDER CA 
IN FIECARE 

LUCRU SE AFLA 
O FRUMUSETE 

APARTE, 
CARE TREBUIE 
DESCOPERITA 
SI EXPLOATATA 

PENTRU A-I 
REDA O NOUA 

PERCEPTIE 
VIZUALA SI O ALTA 

VIATA. 

“

“



41  FA M O S T . R O



f  |

42  FA M O S T . R O

MODA

garderoba in
CE FACEM PENTRU SEZONUL CALDUROS 2022 

CU GARDEROBA?
O RESETAM SI O LUAM DE LA ZERO?

Dupa mai bine de doi ani de pauza in care fiecare ne-am 
orientat spre haine comode, ne-am limitat dorinta de 
shopping in ceea ce priveste tentatiile vestimentare - atatea 

cate au fost, ne-am reinventat combinatiile de haine - poate si stilul, 
parca simtim ca ne indreptam spre normalitatea mult iubita. Si 
odata renascuta aceasta viata normala, apar si “poftele”.

Prezentarile de moda au reintrat in normal, colectiile vestimentare 
ofera perspective inovatoare si imbucuratoare, manifestarile dedicate 
modei au prins viata din nou, vedetele se afiseaza in noi outfit-uri 
dand nastere noilor tendinte; MODA REINVIE!

Ce am invatat din aceasta perioada in ceea ce priveste modul nostru de 
a ne imbraca si de a face cumparaturi vestimentare?

Poate, in primul rand, am invatat sa facem cumparaturile 
vestimentare cu cap, pragmatic. Sa cumparam exact ce purtam, o 
piesa sa fie folosita in mai multe outfit-uri si combinatii, indiferent 
ca ne indreptam spre o linie in care domina confortul sau ne dorim si 
ceva indraznet care sa ne scoata din monotonie.

Ultimii doi ani ne-au invatat de asemenea ca hainele au impact 
deosebit de important asupra starii psihice. Stim cat de importante 
sunt hainele care ne ofera incredere in noi, stim cum ne poate 
influenta in bine culoarea unei haine, un motiv in plus sa facem 
cumparaturi constiente si atunci cand este cazul, sa sprijinim prin 
ceea ce facem si mediul inconjurator si moda sustenabila.

... hainele au impact deosebit de important asupra starii psihice.
Stim cat de importante sunt hainele care ne ofera incredere in noi,

stim cum ne poate influenta in bine culoarea unei haine, ...
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2022

Poate ca ne-au placut multe hainele cu sclipici, cu 
franjuri, cu pene, toate din zona extravaganta! Vesti 
bune: au revenit pentru acest sezon! DAR, in acelasi 

timp, am constientizat ca nu neaparat trebuie sa fim 
imbracate cu astfel de haine pentru a ne simti imbracate; 
bineinteles ca parerile pot fi impartite, dar si moda 
minimalista poate fi la fel de eleganta.

In functie de tinutele tale precedente, te poti orienta acum spre 
a aduce mai multa buna dispozitie in viata ta prin introducerea 
accesoriilor. O curea draguta sau o esarfa din matase in culori neutre 
iti ofera posibilitatea crearii unui LOOK creativ, adaptabil multor 
situatii. Nicio geanta de mana clasica nu e de neglijat!

Daca esti o sustinatoare a productiei alimentare locale, ai putea 
face acest lucru si in privinta modei, cumparand de la magazine locale, 
producatori locali - daca exista in zona ta sau sa iti faci tinute la un 
designer/ o croitorie de la tine din oras. A incuraja micile branduri este 
un lucru extraordinar pe care il poti face pentru comunitate; si unde 
mai pui ca poti realiza combinatii vestimentare inedite, originale!

Daca nu ai nicio problema, poti merge la magazinele de haine SH 
si vei fi surprinsa cate piese vestimentare frumoase si practice poti 
gasi. Iar daca esti o iubitoare de haine vintage sau stilul boho este 
al tau, vei fi si mai castigata pentru ca vei reusi sa iti reimprospatezi 
garderoba intr-o maniera moderna.

Nu vrei sa mai cheltui banii pe haine? Nu e nicio problema! Ia-ti 
hainele una cate una, vezi pe care le vei mai purta, pastreaza ce iti 
trebuie, iar daca ai o pereche de pantaloni, o geaca, un trenci care iti 
place dar are un mic defect, incearca sa il repari! Cu siguranta vei gasi 
o solutie perfecta - fie prin reparare/ adaugire/ modificare croi, mai 
ales daca vei merge la o croitorie locala.

A incuraja micile branduri este un lucru extraordinar
pe care il poti face pentru comunitate;

si unde mai pui ca poti realiza combinatii vestimentare inedite, originale!
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MODA

CULORILE FAC PARTE DIN VIATA NOASTRA si le iubim fie ca avem culorile noastre preferate 
sau in anumite contexte, combinatii uimitoare. Iar partea frumoasa este aceea ca, fara sa ne dorim 
neaparat, ele ne aduc multa bucurie in viata si ne indeparteaza de multe ori de starile sumbre, 
plictisitoare si deprimante pe care ni le ofera viata din cand in cand.

Si aceasta nu este o noutate, existand multi designeri, multe case de moda care promoveaza 
mult culorile, oferindu-ne optiuni vestimentare extraordinar de placute ochiului care ne incanta 
doar sa le privim, dar daca si reusim sa le achizitionam, bucuria este infinita. Din nefericire, prinsi 
in valtoarea vietii si al ritmului galopant pe care aceasta ni-l ofera, de multe ori nu vedem culorile 
din jurul nostru, nu reusim sa ne bucuram de ceea ce vedem in jurul nostru. Doar cei angrenati 
intr-un astfel de segment de activitate pot intr-adevar sa constientizeze si sa ofere celor din jur o 
parte din bucuria culorilor.

Nu cu mult timp in urma, Donatella Versace a afirmat ca “CULOAREA ESTE VIATA, BUCURIE, 
DISTRACTIE!”, iar perioada gri prin care am trecut “oferita” de pandemie, ne da si mai multa 
dorinta spre pozitivitate, spre imbratisarea unei vieti colorate. Intr-un studiu publicat in revista 
de specialitate Psychological Science, participantilor - de culturi diferite, li s-au cerut sa asocieze 
emotiile cu culorile. REZULTATUL? Tot ce tine de bucurie a avut asociat rozul si nuantele 
asemanatoare, alaturi de galben, portocaliu, dar, studiul nu a mentionat daca purtarea culorilor 
i-a facut pe acestia sa fie fericiti. Alte STUDII AU ASOCIAT COMBINATIILE DE CULORI 
LUMINOASE, CALDE, STRALUCITOARE DIN SPECTRUL ROSU-GALBEN CU BUCURIE 
SI VESELIE, in timp ce albastrul-cian a fost asociat cu frica.

Una peste alta, conform studiilor dar si a ceea ce simtim noi, concluzionam ca PUTEM FOLOSI 
CULORILE PENTRU A TRANSMITE ANUMITE EMOTII sau ne imbracam cu ele pentru a 
ni le indrepta spre o anumita stare. Si pe langa starea de bine pe care ne-o ofera anumite culori 
si combinatii de culori, ceea ce purtam ii influenteaza si pe cei din jur, de multe ori, existand 
situatia in care anumite persoane aflate in pozitia de lideri, s-au imbracat in haine purtand culori 
optimiste, pentru a-i inspira pe cei cu care se intalneau.

Si indiferent de sezonul pentru care un designer a pregatit colectiile, materialele folosite si 
tematica, AU EXISTAT MEREU TRIMITERI CATRE CULOARE SI POZITIVITATE, O EVADARE 
IN CARE SE COMBINA REALITATEA SI FANTEZIA. Mai mult decat atat, exista in aceasta 
perioada o tendinta spere culori vesele, optimiste, care sa ne ofere confort si lejeritate in viata si 
in modul nostru de a fi.

C U L O A R E 
P E N T R U 
S T A R E A  D E 
B I N E
POT CULORILE HAINELOR pe care le purtam SA NE 
INFLUENTEZE starea de bine? PUTEM VEDEA VIATA 
IN ROZ daca purtam ceva roz?
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“MARGENES“ este un proiect spaniol cu povesti vizuale care foloseste moda ca instrument 
pentru a ajuta oamenii, in special femeile, sa aiba mai multa incredere in sine si sa se accepte asa 
cum sunt.  «MARGENES» se poate traduce in zeci de moduri, dar in contextul a ceea ce noi am 
dori sa transmitem il putem numi margini, extreme. De timp si spatiu.

Printre altele, «Margenes», cu mijloacele sale vizuale te-ar putea conduce de altminteri in 
dimensiuni fantastice, dincolo de ceea ce obisnuim sa numim lumea noastra reala.

TI-AI IMAGINAT VREODATA CA IMPREUNA CU MODA PUTEM CALATORI IN 
TIMP? Daca nu crezi, asculta aceasta poveste! S-a intamplat odinioara, cu mult timp in urma, 
cand cei care traiau pe acest pamant se rugau zeitatilor naturii si pretuiau tot ceea ce astazi 
se numeste NATURA. Povestea vorbeste despre un spiridus si o zana care traiau fara sa se 
cunoasca intr-o padure magica intunecata, populata cu simboluri ale Lumii Vechi care amintesc 
de povestile de demult.

de «MÁRGENES»
FIICELE MAMEI NATURA
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Zana era o creatura linistita, de fapt o preoteasa 
mistica, care se inchina aproape toata ziua in templul 
ei de pietre. Ii placea sa se imbrace in alb pentru 
ca astfel isi putea lumina calea cand, desi foarte 
rar, se plimba putin prin Padurea Tacuta, Verde si 
Intunecata din jur.

Totusi, ii era putin frica de ceata misterioasa care 
se strecura intre radacinile copacilor din padure, 
plutind in jur si solidificandu-se in siluete umane.

Intr-o zi isi aduna tot curajul si intra mai adanc 
in padure cand, deodata, il vazu: pe Spiridusul cel 
translucid, alb ghemuit pe un ciot de copac!

Uimita, Zana se dadu 
inapoi. Pentru distractie 
si poate, de asemenea, 
pentru a impresiona 
Zana, Spiridusul se 
transforma prin magie, 
intr-o misterioasa Fata 
cu haine stralucitoare si 
perle - Corbul Padurii. 
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Impotriva asteptarilor sale, Zana isi invoca 
puterile supranaturale si disparu intr-un loc in care 
avea incredere : LACUL SECRET.

Spiridusul se transforma inca o data, de data acesta 
intr-o fata imbracata intr-o rochie pufoasa roz, si fugi 
in cautarea preotesei.

Ce sa vezi! Fata descoperi Lacul Secret, unde pe 
celalalt mal o vazu pe Zana, care se uita intens la ea 
intr-o atitudine reflexiva.
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In acel moment Spiridusul, inspirat,  incepu sa vorbeasca. El spuse: nu-ti fie frica, nu fugi, 
viata este  atat de frumoasa si de incitanta, este plina de iubire si culoare. Nu-ti fie frica, ia din flacara 
mea. Nu-ti fie teama, incearca! Si inca o data isi schimba aspectul si se transforma intr-o vestala 
eleganta si vie imbracata intr-o rochie lunga si rosie. Te voi astepta pe partea cealalta, nu-ti fie 
frica, repeta ea.

Povestea se termina aici. Zana si Fata - Spiridus au impartira in cele din urma Padurea si 
Lacul, fiind atat de diferite, dar si atat de asemanatoare, atat de magice si eterice. Ele au inteles 
si au acceptat sa fie fiicele Mamei Natura, in echilibru continuu cu sufletul nevinovat de copil, 
pe care toti il purtam in noi.

Ce concluzie se poate trage din acest basm?

EL ESTE DOAR O SIMPLA PRIVIRE ASUPRA FRUMUSETII NATURII SI A OAMENILOR.

Natura cu toate frumusetile ei ne uimeste mereu. Natura arata si evidentiaza frumusetea 
oamenilor, indiferent de varsta, origine, statut sau clasa sociala. Natura ridica o mana de ajutor 
umanitatii pentru a demonstra frumusetea existentei si pentru a ne oferi cele patru elemente 
vitale: aer, pamant, apa si foc. Oamenii fac parte din natura, miracolul vietii se manifesta 
permanent, iar anotimpurile naturii sunt si anotimpurile umanitatii: copilarie, tinerete si 
maturitate.

«Margenes», prin fotografiile sale, doreste sa invete oamenii sa aiba incredere in frumusetea 
lor interioara si exterioara. Contempland perfectiunea corpului si a mintii noastre asa cum 
Natura le-a creat. Ar trebui sa existe armonie intre noi si natura, permitandu-ne in acelasi 
timp sa fim diferiti. Precum moda si designul, care nu stiu despre varsta, origini si timp, ci doar 
despre atitudini.
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ECHIPA
Producator : Adriana Godeanu Metz, @margenes.concepto
Fotografie si regie : Jordi Terry @jorditerry
Stilism : Enol Blasco @enolblasco
Modele : Steffi Karonero @, steffikarorero,  Adriana Godeanu Metz @margenes.concepto si 
copilul Antheea Popescu
Asistent foto: Paula Montoro Ortiz @paulamontoooriz
Asistenti stilism: Noelia Olivares @unrincondemimundo, Sergio Popa@meyamansergio
MUAH: Liliana Vieira @lilianavieirahairdresser, Neuza Teixeira @neuza_teixeira

LOOK
Total Look DOLCE GABBANA (available in YOOX), 
Dresses JIL SANDER, DIOR , Feher @byFeher, Liavo Fashion Design @Liavo_design
ENCARNA ROIG hat, outfit MANS CONCEPT COAT, MIU MIU jacket Vintage hat, vintage 
nightgowns

MULTUMIRI ADMINISTRATIILOR LOCALE
Administration Communale de Waterloo @1410waterloo
Bruxelles Environnement - Leef Milieu Brusels,  Environnement Division Qualite de 
l`environnement et gestion de la nature
Model Agency @dominiquemodels_official
Unde ne puteti gasi: pe Instagram @margenes.concepto, la tell +34642800164
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Tell me a little about yourself. Where are you from? What’s your 
educational background? What are your general professional 
and non-professional interests?

Well, I am CRISTINA GUIJARRO, a simple girl but 
passionate for fashion. I come from Motril, a small town on 
the coast of Granada, Andalusia, Spain. I am an Advanced 
Technician in Industrial Pattern Making, Fashion Design and 
Plastic Arts. I have also attended monographic courses in higher 
schools of design with JAVIER GALAN and MAYA HANSEN.

My professional goal is to keep making a living out of my 
passion, which is creating fashion.

My personal interests are achieving peace of mind, developing 
my spirituality and enjoying life, my family and my friends.
What does fashion mean to you?

Fashion is everything to me. It is a part of myself, but only 
when I create it, not when it is imposed.
How would you define your city’s fashion?

We could say it is a mix of urban, classic, and beach styles . . . 
An explosive mix!

When did you realize you wanted to become a fashion designer?
When I was about 5 or 6 years old. I always made dresses for 

my dolls and I was also drawing all the time.
What was the first article of clothing you ever designed?

It was my little sister`s First Communion dress, my mother 
and I together made the design and she did the tailoring.
How does designing jewelry differ from designing clothes?

Well, you need to know which are the adequate materials 
for each thing, and study the human body in different ways. 
There are many things that differ. Clothing design covers more 
ground and you can develop your creativity further.
How long does it usually take you to construct a piece?

It depends on the difficulty of the piece. I study the pattern, 
then I do a scale test and, if it goes well, I continue with the 
process. It may take a week or so.
Who is one of your favorite local models to work with?

There are many beautiful and very professional models in 
Spain. I don`t have any favourites.

C R I S T I N A  G U I J A R R O
I N T E R V I E W



Creating is my passion, it is my form of 
expression. I express my emotions best through 

my clothes.

MODA
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Describe the general process you go through to design and 
realize a piece of clothing.
1. Visualization in my mind.

2. sketch of my idea.

3. specifying the real pattern.

4. if it is a custom-made piece, i study the design with the client.

5. taking body measurements.

6. realizing the pattern in paper.

7. if necessary, do a test in toile.

8. cutting and assembling the pieces. if they fit, they are ready 
to be sewn.

9. last fitting on the client or mannequin.

10. finishing touches, ironing, sewing on the labels, etc.

What are some of your accomplishments as a designer?
I have designed a wedding gown and many bridesmaid, 

ceremonial, and party dresses. I have also made clothes for 
children and flamenco dresses. My customised designs are 
pretty successful: when people in town see my work, they know 
I did it.
Who are some of your favorite designers?

Giorgio Armani, Gianni Versace, Lorenzo Caprile, Balenciaga, 
Coco Chanel, Maya Hansen, Alexander McQueen . . .
Where can readers buy your clothes/ jewelry?

They can buy everything on my website, www.
cristinaguijarrocouture.com, or on my INSTAGRAM page, 
@crisguijarro_78.
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How long have you worked as a designer?
I have worked as a professional designer for ten years.

How do you select your models?
For fashion shows I work with modelling agencies. I select the 

models from the catalogue depending on two things: first, I see 
if they have the physical features of the person I have imagined  
wearing my garments and, second, I assess if the attitude the 
models inspire me is the right one to wear each piece.
What are some of your favorite clothing stores/ catalogs/ 
websites?

Some of my favourite brands and stores are Calvin Klein, 
Moschino, Zara, H&M, Kiabi and Guess.
Where do you buy your fabrics and other sewing materials?

I usually buy them from local shops or specialized websites.
What do you believe makes a quality article of clothing?

The materials, patterns and finishing must be maximum 
quality.
Do you consider yourself an artist?

Absolutely, YES. Creating is my passion, it is my form of 
expression. I express my emotions best through my clothes.
What matters to you most as a fashion designer?

I give the utmost importance to clean lines, and to the fact 
that creativity can be realised in sewing.

What’s your favorite part about conceptualizing a design?
My favourite part is creating metaphors of life to tell a story 

through a collection. They are always very personal. Every 
designer sees the world their own way.
How do you prepare for a fashion shoot or show?

I always organize and structure everything very much, and I 
pay the utmost attention to little details, being really decisive 
in the face of any problem.
Do you prefer sketching designs or actually constructing them?

I like every part of the process because that is how I work. It 
is fascinating to create something in your mind and be able to 
make it real with your own hands and knowledge.
Tell me about the process of sketching a design. What kind of 
paper and pencil/ pen do you use?

I use drawing pencils and pads. Then I define and colour 
the sketches with watercolour techniques, markers, coloured 
pencils, Rhinestone applications, etc.
What advice do you have for aspiring fashion designers?

I would emphasise the importance of formal education. A 
strong academic background and internships are essential. 
Passion is the main component, but you have to know how to 
put it into practice.
What do you like best about designing clothes?

My favourite thing is making people happy by creating 
unique designs for every person.
What do you dislike about designing clothes?

I enjoy the whole process.
How would you define your personal style?

I would say it is pretty much Glam Rock.
How would you define the style your line exemplifies?

This line is Glam Rock Minimal with turquoise details, that 
colour is my signature. It has been made with clean lines and 
exquisite fabrics.
What are some of your fashion goals?

My main goal is to dress as many people as possible. I want 
everyone to see the talent of artists who know the whole process 
of designing and creating clothes.
Where do you get your inspiration?

I get inspiration from many things: emotions, moments, 
life experiences . . . I am very emotional and passionate, I love 
enjoying nature, people, simple things . . .



I get inspiration from many things: emotions, 
moments, life experiences ... I am very 

emotional and passionate, I love enjoying 
nature, people, simple things ...
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What are some of your favorite fashion websites, magazines, 
or books?

My favourite magazines are Vogue, Cosmopolitan and Glamour. 
Any book about fashion design or sewing is a must. I also like 
designers` biographies.
What other experience do you have in the fashion industry 
(stylist, retail, marketing, etc.)?

I have also worked as a fashion and jewelry shop assistant, 
and I have a lot of experience as both a stylist and window 
dresser.
What are your favorite colors to work with and why?

I like all colours, but my favourites are black, white and 
turquoise or mint. These colours represent me very much.
What are your favorite fabrics to work with and why?

I love party fabrics that adapt to the body shape, like bi-
elastic, satin, lace . . . They allow me to be more creative and to 
work best with the client`s measurements.
What are your favorite patterns/ prints to work with and why?

I usually work with plain weaves because I like them best 
and they are more peaceful to the eye, but I always adapt to the 
client`s wishes.
Where can readers find out more about you and your work?

They can find me and my work on my website 
www.cristinaguijarrocouture.com and in social media. My 
INSTAGRAM profile is @crisguijarro_78, my FACEBOOK 
page is CGR Diseno de Moda y Complementos and I am also 
in TIK TOK as @crisdedales.



http://www.cristinaguijarrocouture.com
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Tell me a little about yourself. Where are you from? What’s your educational 
background? What are your general professional and non-professional interests?

My name is NATALYA ROOS. I was born in Russia in a small city. My city Kirov 
has been since ancient times been known as local center of crafts and trade. I graduated 
Moscow Open Social University (MOSU), in my education I am a psychologist. Before 
I was interested in many things: planting flowers, cooking, knitting, braid different 
hairstyles. Last 10 - 12 years I have been knitting.
What does fashion mean to you?

Fashion to me is - confidence, originality, comfort, availability . . .
How would you define your city’s fashion?

At this moment I live in Stockholm and I love the city´s style, especially around 
teenagers. They are like revolutionaries boldly make changes in everyday life. They are 
not afraid to not being accepted by the society. 
When did you realize you wanted to become a fashion designer?

I don`t even know, when this thought came to my head. Maybe when I grabbed the 
knitting hook.
What was the first article of clothing you ever designed?

My first work was napkins on the table, it took place in 1985.
How does designing jewelry differ from designing clothes?

For me I don`t see any difference of fashion in clothes, shoes, jewelry or accessories. 
It`s a big and hardworking process, which needs a lot of attention, time and expenses. 
Everybody work on their design with full dedication.
How long does it usually take you to construct a piece?

I can`t really say how long time it takes for me to get done with a piece of work. It`s 
always different some work takes 1-2 days and are stuck in my head for 3-4 days.

NATALYA ROOS
I N T E R V I E W
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MODA

Who is one of your favorite local models to work with?
I don`t have any favorite models, yet. 

Describe the general process you go through to design and realize a piece of clothing.
I think that I`m getting stuck for to long on my working process. At first I watch the 

new lines of different fashion houses for me to be inspired. The second part is that I just 
go out for a walk in the city. I watch at people going by, windows of boutiques and takes 
photos of that. After my inspiration I go home take paper and pencils, then my drawing 
process starts. When my drawing part is done I pick the perfect material take my hooks 
and start with my new bag or other creation of mine. Of course everything can`t go as I 
wish so sometimes I have to make some changes or redo stuff in the making. 
What are some of your accomplishments as a designer?

I haven`t yet had any big accomplishments as a designer, I hope it will happen soon. 
But I know that many people like what I create and very often tells me good words and 
gives me compliments that warms my heart. 
Who are some of your favorite designers?

I have some favorite designers I can look at for a long time, but that doesn´t meant 
that I will run to the boutique after the new collection. This is my favorite designers 
Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Off White, Elie Saab and MM6 Maison Margiela.
Where can readers buy your clothes/ jewelry?

I have an Instagram account. There can the readers fins all my work @magichooks.
How long have you worked as a designer?

In 2004 when I did an ultrasound, they told me that I will have a girl. I was so filled 
with happiness. My fantasy started to flow in my head. I started to imagine clothes I 
wanted to make her. I knitted everything: shorts, dresses, coats, skirts, shoes and head 
wear. Other moms started to ask me if I could take orders. When we moved to Sweden, 
I changed my type of knitting to interior: pillows, carpets for bathrooms, baskets for 
organizations and other decor for home. Right now I like to knit different bags for 
women.
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How do you select your models?
It all depends on the mood. I kind of want a firework of colors, sometimes just be 

calm. Even the season can pay an important role for choosing models.
What are some of your favorite clothing stores/ catalogs/ websites?

When me and my daughter go out for shopping , it`s a must for us to go in to COS, 
The Other Stories . . . and so ever on the list.
Where do you buy your fabrics and other sewing materials?

Practically all my material is from Russia and China. Decorations for the bags I find 
here, in Sweden.
What do you believe makes a quality article of clothing?

For me quality clothes - is naturalness of the fabric and conscientious tailoring.
Do you consider yourself an artist?

Of course I see myself as an artist. Everyone has their rights to considers themselves 
as an artist.
What matters to you most as a fashion designer?

For me as a designer, that matter to me the most is comfort, availability and 
memorability.
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How do you prepare for a fashion shoot or show?
I prepare new models and hold them in secret from everyone, even my family and 

friends.
Do you prefer sketching designs or actually constructing them?

I like to draw my models. Sometimes I use color pencils, by that it´s making me 
seeing the result faster. 
Tell me about the process of sketching a design. What kind of paper and pencil/ pen 
do you use?

At first I draw the form of my upcoming bag. After that I draw different kind of 
handles. I will have for the bag. The fun part of starting a new bag is to draw the details. 
I draw, erase, draw again and erase again .. . Sometimes my paper can´t take it no more 
so it tears apart. Then I need to start everything over. 
What advice do you have for aspiring fashion designers?

My advice is to create everyday and show it to the world. 
What do you like best about designing clothes?

The best part about designing clothes is the freedom and self - expression.
What do you dislike about designing clothes?

Sometimes it hit´s me when I don`t come up with new ideas or thoughts. A day can 
go by and I get a little bit of sad about that I didn`t come up with something.
How would you define your personal style?

It`s hard for me to decide what my personal styles is. I can be absolutely go with 
random styles
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How would you define the style your line exemplifies?
I didn`t hold to any style under my working progress of my line. I always thought 

about a completed image. For every out going, my heroine must have the right handbag 
to match. For walks, meetings, parties, theatre and cafe. You even need a bag to match 
your mood.
Where do you get your inspiration?

I get my inspiration on the most unexpected places. Even go out and looking on 
people that goes by can be enough. Stop at outside a clothing shop and even go inside 
and take a closer look at the products. Even visiting a museum can get me a inspiration 
for a new project.
What other experience do you have in the fashion industry (stylist, retail, marketing, 
etc.)?

This is my first experience in the fashion industry. 
What are your favorite colors to work with and why?

I love all colors, I don`t have any favorites. My clothes is absolutely colorful. But a 
do have a bit much love for green, in every tone of it. I think I like green more because 
it`s my eye color. 
What are your favorite fabrics to work with and why?

I work with very rare yarn. I knit my bags with that yarn. The important thing for me 
is that my bag will hold its form and color. I choose my yarn to my bags very thoroughly.
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Lumea artistica se reinventeaza 
in acord cu noile tendinte ale 
corectitudinii politice. BRIT 

Awards a revenit in forta cu trofee neutre 
din punctul de vedere al genului pentru 
artistii autohtoni si internationali. In 
aceste noi conditii, se presupune ca genul 
nu mai conteaza, desi femeile au fost cele 
care au primit cele mai multe trofee.

Se poate spune ca gala premiilor Brit 
a avut intotdeauna o capacitate unica 
de a atrage pe covorul rosu o gama cu 
adevarat diversa de vedete, de la cele mai 
mari nume din industria muzicala la cele 
din sport, TV si cultura populara. Este un 
adevarat amestec de talent si, ca atare, 
ofera mereu o portie de moda variata si 
inconfundabil britanica. 
IATA BARBATII CARE AU 
IMPRESIONAT PRIN ALEGERILE 
VESTIMENTARE!

Text : ALIN TEMELIESCU / Foto : GETTY IMAGES

Unul dintre cele mai 
bune LOOK-uri de la 

acest eveniment este chiar al 
muzicianului 220 Kid, care 
si-a asortat topul de la Lanvin 
cu parul si unghiile. Totul 
este foarte bine controlat 
(mai degraba decat pur si 
simplu aruncate impreuna), 
in special alegerea paltonului 
albastru-verzui.
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Dave, care a fost unul dintre 
performerii serii, a castigat 

la categoria “CEA MAI BUNA 
PIESA HIP-HOP/GRIME/RAP” 
si a stralucit in costumul sau 
negru. Daca esti exact ca si mine, ai 
fi crezut ca rapper-ul purta LOUIS 
VUITTON datorita hamului de pe 
blazer, dar de fapt poarta HELIOT 
EMIL. Un brand danez a carui 
estetica scandinava avangarda se 
bazeaza pe complexitati utilitare.

Pe langa faptul ca s-a bucurat de premiul pentru “CEL 
MAI BUN COMPOZITOR” al anului, ED SHEERAN a 

continuat sa isi arate dragostea si devotamentul pentru culoare, 
purtand un costum de catifea albastru cobalt de la Etro. Cel 
mai mare indiciu ca este o tinuta de la ETRO este chiar cravata 
de matase cu model paisley. Mi-as fi dorit ca acea cravata sa 
fie in aceeasi nuanta cu costumul, sau un albastru deschis in 
favoarea celui inchis, dar cu incaltamintea schimbata.

YouTuber-ul KSI a purtat 
si el un blazer cu ham de la 

HELIOT EMIL cu o pereche de 
pantaloni tailoring cu carlig tip 
carabina. Per ansamblu, costumul 
este in regula, in ciuda faptului 
ca pare a fi o copie directa de la 
LOUIS VUITTON, dar styling-
ul - care include manusi din piele 
mov cu mini-borseta cu fermoar 
de la PRADA - pe cat de nefericit, 
pe atat de comic.

Legenda fotbalului IAN WRIGHT si 
actualul star de la Arsenal, BUKAYO 

SAKA, au aparut impreuna. Wright a 
purtat o jacheta violet prafuit, un pulover 
pe gat negru, pantaloni bleumarin si o 
palarie neagra; in timp ce Saka a optat 
pentru o tinuta all black cu sneakersi albi.
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La prima vedere, credeam ca 
TOM DALEY purta o camasa 

de la Versace, dar intregul sau 
LOOK este LOUIS VUITTON. 
Problema mea cu acest look este 
ca se simte foarte mult incropeala, 
cu putina finete spre deloc. 
Accesoriile sunt partea cel mai 
putin preferata din acest LOOK. 
De obicei, nu ma agita piesele 
monogramatice, dar de data 
aceasta deranjeaza. Poate pentru 
ca e prea mult in locuri aleatorii.

Popularul DJ francez DAVID GUETTA a fost 
nominalizat la trei categorii si a surprins 

printr-un LOOK foarte lejer pentru a participa 
la premiile BRIT, iar partea buna este ca a aratat 
perfect in all-white.

Trupa italiana MANESKIN, care a castigat Eurovision Song Contest de 
anul trecut, si-a facut cunoscuta prezenta pe scena de la O2 Arena datorita 

propunerilor eclectice, dar bine coordonate, cu roz, indigo si piele. Acestia au 
inmanat premiul BRIT pentru “CEL MAI BUN GRUP AL ANULUI”.
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IDRIS ELBA nu 
dezamageste niciodata. 

Desi a intarziat pe covorul 
rosu, s-a prezentat in fata 
britanicilor intr-o jacheta 
in stil varsity din piele 
baby pink de la GUCCI 
si ochelari de soare negri. 
Trebuie sa iubesti barbatii 
care nu se feresc de 
culorile puternice!

Actorul britanic de stand-up MO 
GILLIGAN, care a fost si gazda premiilor 

din acest an, a atras toate privirile intr-un 
costum clasic negru care i-a oferit un LOOK 
foarte dapper pe covorul rosu.

Nominalizata la doua premii, inclusiv “CANTECUL ANULUI” cu hit-ul lor 
Heat Waves si “CEL MAI BUN ACT ROCK/ALTERNATIV”, formatia 

britanica indie rock GLASS ANIMALS a adus cardigane colorate, pulovere si 
coliere de perle pe covorul rosu.
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The BEST LOOKS - OUTFIT of the MONTH
ACEASTA RUBRICA TE INVITA SA TE UITI IN URMA SI SA VEZI

PIESELE VESTIMENTARE CARE VOR RAMANE ACTUALE MEREU!

MILITARY TOUCH
 Alegerea unei piese 

vestimentare cu influente 
militaresti este cea mai 
inspirata modalitate de 
a adauga cateva note 
indraznete garderobei 
tale. De la aspectul 
vintage al nasturilor 
aurii si pana la gulerul 
de blana, paltonul ofera 
senzatia de inovare 
fata de modele clasice. 
Transforma paltonul 
intr-o piesa statament 
combinand-ul cu neutre.

1
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MODA

RED ALERT
 Nuantele de rosu au luat mereu cu asalt podiumurile 

de moda, trendul fiind special conturat pentru 
orice sezon. Cheia acelui look armonios consta in 
alegerea potrivita a unei piese statament si a pastra 
aproape totul neutru. With a color that makes a bold 
statement, be always ready to light a fashion fire 
anytime, anywhere! FALLING LIGHT OF FALL

 Pantalonii largi pe picior sunt o consecinta 
a modei ciclice. De fapt, cut-urile flatante si 
versatilitatea suprema a noilor modele ii pozitioneaza 
ca fiind de viitor, mai degraba decat un remix al 
trecutului. Fireste ca orice lucru care implica jocul 
cu proportiile ofera un teren fertil weirdness-ului. 
Nu trebuie sa iti fie teama sa incerci mixul ideal!

2
3
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LEOPARD IS IN!
 Imprimeul animalic reuseste sa acapareze de fiecare 

data. El nu poate fi purtat literalmente cu orice - 
este important sa combini cu atentie acest imprimeu 
”salbatic” cu alte piese, cum ar fi cele clasice, 
pentru a obtine un LOOK stylish. So, it could be said 
that in untamed outfits leopard, zebra and tiger bate 
back.

CREPE CITY
 Cel mai reusit mix de stiluri este intre cel elegant 

si urban! Dovada este chiar tendinta din ce in ce 
mai populara a stilului urban care a castigat inimile 
iubitorilor de moda. Aceasta pereche de pantaloni cu 
talie inalta intr-o nuanta “crepe” combinata cu un 
tricou oversize alb impun un stil al strazii, intre 
clasic si rebel care dau un aer dezinvolt tinutei.

4
5
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In ceea ce priveste cele mai importante 
tendinte makeup 2022, putem vorbi de 
tendinte minimaliste pentru a arata decent 

in apelurile video determinate de situatia 
pandemica sau dimpotriva, LOOK-uri spre 
extreme, noi abordari si chiar combinatii intre 
cele doua. In general, multe case de moda 
au impins limitele la maxim, facand exces de 
sclipici, fard de pleoape neon sau creion negru 
si creand LOOK-uri clasice sau experimentand 
altele noi. Asa ca, indiferent de abordarea ta in 
ceea ce priveste machiajul, vei gasi ceva cu care 
sa rezonezi si care sa faca usoara tranzitia de la 
pandemie spre normalitate.

MAKEUP

TENDINTE
PRIMAVARA-VARA

2022
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Un fard de obraz proeminent ofera o anumita 
inocenta aspectului, fiind o modalitate placuta de 
a oferi un aspect proaspat, plin de culoare si este o 
modalitate foarte inspirata de a defila prin primavara. 
Un aspect usor realizabil, practic, tendintele propuse 
avand tonuri roz puternice care ne trimit in anii 1980, 
scotand in evidenta pometii.

Tenul cu un aspect 
proaspat este in prim 
planul celor mai 
importante tendinte 
makeup 2022, asa ca 
crema hidratanta nu 
trebuie sa-ti lipseasca, iar 
daca adopti acest LOOK, 
trebuie scoase in evidenta 
punctele luminoase de 
pe fata. Pielea vibranta, 
stralucitoare, avand un 
aspect tanar este mereu 
dorita, dar cateodata, 
mai putina stralucire este 
mai buna; iluminatorul 
trebuie sa fie si el in 
geanta de mana.

Chiar daca potrivirea 
machiajului cu hainele 
pare cumva depasita, 
transportandu-ne in timp 
prin anii 1950 sau 1960, 
aceasta tendinta makeup 
revine in 2022. Iar daca 
este realizat intr-o maniera 
moderna, acest tip de 
machiaj iti poate oferi 
un rafinament aparte 
aspectului.

Piele proaspata
IMBUJORAT

Potrivire

Buzele naturale si foarte pupacioase sunt pe podiumul 
celor mai importante tendinte makeup 2022, dorinta 
de a fi natural, completandu-se foarte bine cu cea de 
libertate. Si poti folosi acest machiaj daca iti doresti 
per ansamblu un LOOK natural sau dimpotriva, unul 
excentric!

Natural

altuzarra

tory burch tom ford

helen anthony

bronx x banco

brandon maxwell

altuzarra

laquan smith
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SPLENDIDA

In majoritatea prezentarilor marilor case de moda, 
negrul la ochi a fost in prim planul celor mai importante 
tendinte makeup 2022, chiar daca s-a mai si exagerat. 
Fie ca iti doresti acest aspect pe zi intr-un mod mai 
atenuat sau mai puternic pentru o noapte nebuna, 
sezonul primavara vara 2022 iti “permite” acest LOOK.

Cu gandul la distractie 
si party-uri, orice fata 
isi doreste sa aiba un 
aspect fermecator, buzele 
lucioase revenind intre cele 
mai importante tendinte 
makeup 2022. Si chiar 
daca nu “dureaza” la fel de 
mult ca un ruj obisnuit, iti 
ofera mai multa libertate, 
incredere si iti intareste 
ideea ca avem nevoie mai 
mult ca oricand de cat mai 
multe iesiri.

Se observa o crestere a 
acestei tendinte makeup 
2022, fiind vazute 
multe modele care au 
defilat avand sprancene 
decolorate, mai multe 
ca in orice alt sezon. Un 
aspect foarte neted care 
da bine in prezentari, dar 
care, necesita ceva curaj 
din partea purtatoarelor 
in viata de zi cu zi.

INTUNECAT

Una din cele mai populare tendinte makeup pentru 
2022 se reflecta in entuziasmul cu care intampinam 
viata in aceasta primavara si putem face acest lucru 
foarte bine si simplu prin intermediul machiajului si al 
hainelor. S-au remarcat machiaje care au folosit folii 
roz optimiste, cristale jucause sub ochi, desene creative 
colorate.

EXTRA entuziasm

Sprancene 
decolorate

GLOSS

lanvin

richard quin

etro

coperni

roberto cavalli

paul costello

givenchyhelen anthony
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Una din cele mai inovatoare tendinte makeup 
2022 dar atentie: nimic nou - sunt buzele 
murdare, in degrade, in diverse intensitati, o 
modalitate foarte creativa de a te machia. 
Au fost vazute variante in care culoarea era 
in centrul buzelor si pierzandu-se spre exterior, 
variante clasice de ombre, LOOK-uri in care 
machiajul simplu facea pereche perfecta cu 
buze foarte puternice.

Atemporale si omniprezente 
in fiecare sezon, buzele date 
cu ruj rosu sunt in sezonul 
2022 mult mai relaxate, 
chiar daca au fost vazute 
si modele care adaugau 
drama in aspect. Buzele 
rosii, daca sunt “aplicate” 
corect, se potrivesc oricarei 
tinute; un LOOK in care 
efortul este unul minim, dar 
care iti ofera o multitudine 
de posibilitati, fara a 
exclude si variantele dark.

Pe langa buzele 
rosii, acest LOOK 
care include ochii de 
pisica, se inscrie in 
linia atemporalului, 
nelipsind practic din 
niciun sezon, indiferent 
de intensitate sau 
interpretari. Pentru 
sezonul 2022 s-au 
remarcat versiunile 
clasice ale creionului 
de ochi, intensitatea in 
anumite cazuri a fost 
mai scazuta sau in 
combinatie cu sclipiciul; 
remarcabila a fost si 
linia dubla a ochilor 
de pisica in anumite 
LOOK-uri.

Una din cele mai colorate si puternice 
tendinte makeup 2022 se bazeaza pe culori 
supra saturate, fardul de ochi stralucitor 
oferind multa indrazneala in aspect, 
indiferent cat de minimalist ar fi fost restul. 
Albastrul, rozul si galbenul s-au regasit in 
colturile ochilor, adaugand viata, distractie 
si indrazneala oricarui LOOK.

Buze ROSII OCHII de pisica FLUORESCENTA

Buze PATATE

milano moda 
graduate

francesca 
liberatore

versace

knwls

laquan smith

dior

markarian

naeem khan



TENDINTE ARANJAT PARUL
PRIMAVARA VARA

CCele mai importante tendinte aranjat parul 2022 sezonul primavara vara se 
bazeaza pe schimbare, mai ales ca majoritatea si-au imbratisat culoarea parului 
natural, nemaiexistand o mare dorinta de a-l vopsi. Parul despartit pe mijloc 
si strans in partile laterale, tunsorile simple, contraste intre parul lung si foarte 
scurt. Si pentru ca diversitatea pentru acest sezon este limitata, atentia la detalii 
trebuie sa primeze, atat din partea designerilor cat si a hairstilistilor, asa ca, orice 
tendinta ai adopta, indiferent de simplitatea ei, ea trebuie sa fie impecabila.

2022
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TENDINTE CULORI PAR PRIMAVARA VARA 2022

Culoarea naturala

Culoarea naturala a parului este una dintre cele mai 
intalnite tendinte aranjat parul 2022 pe podium 

si asta chiar daca, in anumite situatii erau si multe culori 
mai indraznete si stralucitoare. Indiferent ca esti bruneta, 
blonda, roscata sau ai cateva fire gri, culoarea naturala a 
parului poate fi alegerea ta cea mai buna!

Roscat

In cazul in care vrei sa faci cat mai multe persoane sa 
intoarca capul spre tine pe strada, culoarea roscat 

este una din cele mai bune optiuni, fie ca ai parte de o 
nuanta mai intensa sau o combinatie intre aceasta si 
suvite distincte din aceeasi familie de culoare.

Rozul

Una din cele mai indraznete tendinte de culoare pentru 
sezonul primavara vara si care se pastreaza in carti este 

rozul, folosit in prezentarile acestui sezon pentru a scoate 
in evidenta mai bine hainele. S-au remarcat de asemenea 
contraste intre rozul luminos si parul inchis la culoare.

Balmain

Genny

Etro Tory Burch

Brandon Maxwell
Loewe
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SPLENDIDA

Bobul

O usoara trimitere catre perioada 1920, 
bobul este una dintre cele mai importante 

tendinte aranjat parul 2022, un clasic ce nu 
va iesi niciodata din carti. Si indiferent cum au 
fost realizate pentru acest sezon, acest mod de 
aranjare a parului este unul puternic pentru 
acest sezon calduros, mai ales cel realizat fara 
efort.

Bretonul

Avand trimiteri din partea multor case 
de moda catre anii 1990, bretonul s-a 

regasit in sezonul primavara vara 2022 
in aproape toate formele sale. Au fost 
vazute variante ale bretonului foarte scurte, 
“franjuri” dezordonati, parul pana in in ochi 
sau pana la nivelul sprancenelor.

Stratificare

Acesta este unul dintre cele mai usoare 
modalitati de aranjat parul 2022 atunci 

cand vorbim de intretinerea lui. Un aranjat al 
parului iubit de multe femei pentru simplitate, 
pentru sentimentul de lejeritate si naturalete 
pe care il ofera.

DESPARTIT pe mijloc

Multe din modelele vazute pe podium au 
avut parul despartit pe mijloc, un aspect 

usor si care necesita intretinere redusa, una 
dintre cele mai lejere modalitati de aranjat 
parul 2022. Un aspect frumos de alungire a 
fetei, un LOOK simetric, usor de purtat pentru 
toata lumea.

TENDINTE ARANJAT PARUL PRIMAVARA VARA 2022

Burberry

Malan BretonChloe Alberta Ferretti

Roberto CavalliLaQuan Smith
Isabel Marant

Dior
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Impletituri tip cornrows

Un stil de aranjat parul 2022 folosit in mod 
special de femeile cu fire de par groase, 

fiind vazute pe podium stiluri simple, impletituri 
mai groase sau mai subtiri, diverse modele pe 
cap, in majoritate modelele cu pielea neagra 
sau mulatre.

Impletituri

O tendinta majora de aranjat parul pentru 
2022 o reprezinta impletiturile, fie lasate 

sa se miste liber incadrand chipul, fie in variante 
groase sau variante care ne duc cu gandul la 
femeile razboinice.

Cocul jos

Daca ai o dexteritate normala de a-ti 
aranja parul rapid, cocul jos este un 

mod de aranjat parul foarte practic si 
elegant. Indiferent ca ai cararea pe mijloc 
sau intr-o parte, ca iti duci tot parul in spate 
sau mai lasi cateva suvite pentru incadrarea 
fetei, acest aranjat al parului este perfect in 
orice situatie.

VOLUM

Chiar daca nu ai fost 
inzestrata de la 

natura cu un par cret sau 
ondulat care sa iti ofere 
volum, exista numeroase 
modalitati de a imbratisa 
aceasta tendinta de 
aranjat parul 2022. Este 
o tendinta de aranjat 
parul in care investesti 
mult pentru volum, dar 
partea frumoasa apoi 
este aceea ca te poti 
juca cu el aranjandu-l 
asa cum doresti, folosind 
esarfe, barete sau alte 
accesorizari.

UMED

Una din tendintele majore de aranjat 
parul 2022 primavara - vara este 

aspectul umed, vazut in multe multe 
prezentari. Au fost vazute LOOK-uri in 
care parul elegant umed era strans in coc 
sau aranjat pentru a incadra chipul, s-au 
remarcat aranjari “umede” pentru a lasa 
fata libera si a scoate in evidenta si mai 
mult hainele si accesoriile, dar si coada de 
cal umeda lasata pe spate.

Nolcha

Burberry

Rick Owens

Private Policy

Prabal Gurung Saint Laurent

Rick Owens

Fendi

Saint Laurent

Christian Siriano
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Noi femeile nu mai avem nevoie de niciun pretext pentru a ne pune in evidenta frumusetea. 
Rutina noastra zilnica include INGRIJIRE, ATENTIE si IUBIRE DE SINE. Am devenit 
constiente de puterea  feminitatii si sensibilitatii noastre, iar asta se vede in noua noastra 
ATITUDINE FRESH si prin ELEGANTA.

La VISAGE CLINIQUE suntem pregatite sa bucuram fiecare clienta cu surprize, oferte si chiar 
servicii noi adaugate. Asadar, iti lansam invitatia de a ne vizita la petrecerea LUNII FEMEILOR ... Ai 
31 de petreceri organizate de noi special pentru tine!

LUNA MARTIE
ne este dedicata noua 

si fiecare zi a acestei luni 
aduce oportunitatea de 
a fi in centrul atentiei si a 

ne simti apreciate!

Text : ROXANA TOMESCU & ALICE BEAUTY HAIR | Foto : FAMOST

VISAGE CLINIQUE

PS: LA ACEASTA PETRECERE NU VENI CU DARURI, LE AVEM NOI PREGATITE PENTRU TINE 😉!
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In luna m a r t i e , VISAGE CLINIQUE te 
rasfata cu promotii speciale la serviciile noastre 
de infrumusetare. La alegerea pachetului 100 
de bucati extensii din par rusesc, CLIENTELE 
NOASTRE BENEFICIAZA DE O REDUCERE 
DE 10%! Una dintre cele mai importante aspecte 
atunci cand vorbim despre extensiile naturale de 
par, este alegerea unor produse de par de calitate. 
Ne-am propus sa venim cu o gama PREMIUM, 
gata sa satisfaca toate cerintele clientelor, pentru 
a avea coafura mult dorita. PARUL RUSESC 
ESTE LUXUL SUPREM, FIE CA ADAUGA 
VOLUM SAU LUNGIME PARULUI TAU 
NATURAL. Alegerea extensiilor de par din Rusia, 
inseamna extinderea parului in mod natural, care 
se potriveste perfect cu parul tau!

NOI ITI PRETUIM

FRUMUSETEA!
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ingrijirea curata

ULTIMELE INGREDIENTE, EFICIENTA MAXIMA A ULTIMELOR FORMULE.

INFORMATII LA ZI DESPRE CEEA CE CUNOASTEM CA INGRIJIREA CURATA,
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CURAT 
este unul din cuvintele cu cea mai mare 
ascensiune in ultima perioada si nu avand 
sensul de opus al cuvantului ”murdar”, iar 
folosirea produselor de ingrijire curate ne ofera 
foarte multe beneficii. In acelasi timp, asa cum 

a mai fost mentionat si in alte editii ale revistei noastre, nu exista o definitie bine conturata a cuvantului “curat”, 
toate schimbarile care au loc in acest sens, facandu-se treptat intr-un proces de autoreglare. Multe branduri au 
renuntat la introducerea in formulele produselor a diversilor parabeni, sulfati, ftalati, formaldehida, eliberatori de 
formaldehida, triclosan, samd, despre care se stie ca pot provoca iritare si alte probleme de sanatate, la fel ca 
potentiale probleme pentru mediul inconjurator.

Majoritatea brandurilor incearca sa inlocuiasca produsele de ingrijire traditionale cu altele, ale caror ingrediente 
ofera un produs stabil, placut, eficient, ceea ce nu este foarte usor. Se continua cu cercetarile, folosindu-se 
progresele din industria chimica pentru furnizarea ingredientelor care nu au efecte adverse pentru corpul uman. 
Iar progresele nu intarzie sa apara, de exemplu, este inlocuit sulfatul de sodiu laur - care face spuma, cu alti 
derivati din nuca de cocos, care curata si scalpul si parul si sunt si mai blanzi.

De asemenea, exista acum noi metode de procesare la rece, care folosesc apa si gheata pentru a amesteca 
formulele, ceea ce ajuta la pastrarea pe timp indelungat a diverselor ingrediente. Procesarea la cald diminueaza 
efectele ingredientelor, diluandu-le destul de mult. In plus, ingredientele din surse botanice sunt prietenoase cu 
mediul inconjurator.

Ce trebuie retinut este faptul ca produsele curate de ingrijire a parului, in momentul de fata, sunt eficiente 
in ceea ce priveste textura si calitatile parului. Pentru ca in cazul in care iti doresti o schimbare, tot produsele 
traditionale reprezinta raspunsul, produsele curate fiind la inceputuri si incercand sa castige tot mai mult teren la 
nivel global.

Iar brandurile care se indreapta usor usor spre produse curate de ingrijire a parului, le realizeaza in acelasi 
mod in care o fac cu cele pentru ingrijirea pielii, tratamente excelente pentru scalp sub forma de exfoliant, seruri, 
masti, sampoane.

a parului
... in cazul in care iti doresti o schimbare, tot produsele 

traditionale reprezinta raspunsul, ...
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MACHIAZA-TE
indraznet!

INTRA IN PRIMAVARA CU 
MACHIAJE INDRAZNETE SAU 

SIMPLE, BUCURA-TE DE LIBERTATE 
SI F I I  T U  I N S A T I !

POWDER 
KISS LIQUID 

LIPCOLOUR IN 
GOOD JEANS

POP POWDERGEL 
EYE SHADOW IN 
17 ZAA-ZAA NAVY

Sfat: aplica un strat subtire 
de fard de pleoape intr-o 

nuanta similara peste 
creionul de ochi! Asa cum 

pudra fixeaza baza de 
machiaj si creionul de ochi 

va ramane fixat pentru mai 
mult timp!

Albastrul racoros este pentru zilele in care 
temperaturile sunt ridicate, dar doar pentru 
persoanele curajoase, fie ca vorbim de un 
albastru electric, cobalt sau nuante albastre 
mai moi. Si ai posibilitatea sa mergi pe un 
cat eye albastru sau daca indrazneala nu e o 
problema pentru tine, chiar si un ruj.

Albastrul
STYLO YEUX 
WATERPROOF 
IN 38 BLEU 

METAL
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Atemporal, nelipsit 
din niciun sezon si mereu 
intre cele mai importante 
tendinte de machiaj, rujul 
rosu are parte de nuante mai 
intunecate in sezonul rece, 
pentru a se relaxa incepand 
din primavara. Mergi pe un 
aspect mai soft, catifelat cu 
buze bine conturate!

Rujul ROSU
LIP MAESTRO 

IN 420 
CARDINAL 

RED

PRECISION 
LIP LINER IN 
MARIACHI ROUGE A LE 

VRES MAT 
LIPSTICK 
IN 501 

CONSTANCE 
VERMILLON

POWER MOVE 
HYDRATING SOFT 
MATTE LIPSTICK 
IN CAYENNE

Roz in pometi
Primavara reprezinta mereu 

un inceput si cum toti iubim 
prospetimea, nimic nu poate 
fi mai fresh decat pometii cu o 
tenta de roz! Un chip curat si 
ingrijit, fara accente puternice, 
avand zona pometilor frumos 
conturata in nuate moi este tot 
ce ai nevoie pentru a te bucura 
de mangaierea razelor solare.

NUDIES BLOOM IN 
BOHEMIAN ROSE

STAY 
VULNERABLE 

MELTING BLUSH 
IN NEARLY 
NEUTRAL

ROSE HERME 
S SILKY BLUSH 

POWDER IN ROSE 
POMMETTE

O-BLOOS 
ROSI 
DROPS
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TATTOO 
LINER IN 
TROOPER 
BLACK

Nuantele INDRAZNETE
Culorile frumoase care reflecta optimismul 

si bucuria de care avem nevoie toti, merita sa 
fie incluse in machiajul tau de primavara, fie 
ca vorbim de galben, portocaliu, roz. Daca iti 
doresti ca machiajul sa iasa in evidenta mai 
tare, mergi cu nuanta pe toata pleoapa, iar 
daca vrei ceva mai atenuat, accentueaza doar 
colturile ochilor!

Poti creste intensitatea culorilor cu ajutorul 
unui primer, care va ajuta pigmentii sa adere 
mai bine la piele, rezultatul fiind unul vibrant.

MATTE 
PRESSED 

EYE 
SHADOW 
IN M 

YELLOW 
SHU 

EMURA

STYLO 
CONTOUR 
DES YEUX 

IN 06 
CELESTE

POWDER KISS 
SOFT MATTE 

EYESHADOW IN 
SUCH A TULLE

FLYPENCIL 
LONGWEAR 
PENCIL 

EYELINER 
IN CUTE 
TING

Cat EYE
Daca iti place LOOK-

ul cat eye, trebuie sa stii ca 
acesta a avut parte de un 
upgrade, liniile depasind 
colturile exterioare ale ochilor, 
in anumite cazuri pana la 
tample. Iar pentru linii “curate” 
este indicat sa fie folosite 
creioanele lichide.

Sfat: daca nu ai 
increderea in abilitatea ta 
de a trasa liniile, traseaza 
linii mai mici, apoi uneste-

le intr-o linie lunga si 
curata!

CLIMAX 
LIQUID 

EYELINER

 EYE 
DEFINING 

PEN
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pentru pielea deshidratata
Ca o bautura izotona, ActivCalm 

Skin Quenching Serum de la EST.LAB 
este infuzat cu electroliti, care lucreaza 
cu acid hialuronic si factori de hidratare 
naturala precum amino acizi, zaharide, 
acid piroglutamic pentru hidratarea rapida 
a pielii si blocarea umiditatii. In acelasi 
timp, proteina de drojdie hidrolizata ajuta 
la reechilibrarea microbiomului pielii si 
consolidarea functiei de bariera.

pentru pielea lasata
CLARINS V Shaping Facial Lift 

Serum are o formula cu extracte botanice 
puternice, care contine ingredientul activ 
agropyron care ajuta la imbunatatirea 
retelei de colagen din corp, iar extractele de 
cafeina si guarana lucreaza la reducerea 
tesutului adipos. Brandul promoveaza 
drenajul limfatic, reducand aspectul pufos, 
astfel ca vei avea parte de fermitate si 
contururi mai bine definite.

pentru pielea aspra si neuniforma
Dewtopia 20% Acid Night Treatment 

de la OLE HENRIKSEN te ajuta in 
timp ce dormi, daca ai pielea aspra si 
neuniforma, serul retexturizat vizand 
acumularea de celule moarte ale pielii 
de la suprafata, cu un amestec de alfa-
hidroxiacizi si acizi polihidroxi. In acelasi 
timp, pielea este pastrata hidratata cu seva 
de mesteacan, apa de bumbac, sucul de 
aloe vera. Un produs ce iti va oferi o piele 
moale, neteda si fina.

pentru pielea lipsita de viata
Purifying and Exfoliating Phytoactive 

Solution de la CHANTECAILLE ajuta 
ca pielea sa treaca mai usor la procesul 
de reinnoire a celulelor, celulele moarte 
estompand de multe ori tenul si oprind 
activele in ingrijirea pielii sa patrunda 
corespunzator. Este o solutie de 5 in 1 ce 
exfoliaza usor cu ajutorul AHA, acizilor 
beta-hidroxi, si PHA in timp ce ajuta la 
reglarea productiei de sebum, hidratand 
pielea cu extracte marine si botanice.

CARE TE MENTIN RADIANTA DIN CAP PANA IN PICIOARE!

noutati BEAUTY
Ultra Le Teint Longwear Touch 

Foundation de la CHANEL are tot ce 
iti doresti: un finish mat, fara greutate, 
rezistent la apa si atunci cand vremea este 
umeda. Acoperirea sa dureaza si formula 
sa absoarbe sebumul pentru a nu avea 
zone de stralucire pe chip.

My Armani To Go Cushion de la 
GIORGIO ARMANI BEAUTY are 4 
carcase interschimbabile si este ideal 
pentru cei care iubesc sa schimbe lucrurile 
in functie de starea de spirit sau tinuta.

Dior Forever Perfect Cushion iti ofera o 
minunata stralucire, amestecand pigmentii 
care reflecta lumina si uleiurile luminoase 
intr-o formula foarte usoara ce ii ofera un 
aspect radiant natural.

ULTRA 
LE TEINT 
LONGWEAR 
TOUCH 

FOUNDATION

MY ARMANI 
TO GO 
CUSHION

DIOR 
FOREVER 
PERFECT 
CUSHION 

V SHAPING 
FACIAL LIFT 

SERUM 

ACTIVCALM 
SKIN 

QUENCHING 
SERUM

DEWTOPIA 
20% ACID 
NIGHT 

TREATMENT

PURIFYING 
AND 

EXFOLIATING 
PHYTOACTIVE 
SOLUTION 
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RASPUNSURI 
pe care, 
probabil, le cauti 
de ceva timp ...

Dermopigmentarea este destul de populara in ultima perioada, 
majoritatea clientelor apeland la o astfel de procedura pentru 
a beneficia de sprancene mai frumoase si mai bine definite, de 

buze pline care sa ofere un aspect al gurii frumos conturat si senzual. Un 
machiaj semipermanent prin dermopigmentare se face si la ochi, inlocuind 
creionul de ochi, dar mai putin cunoscut de majoritatea persoanelor este 
faptul ca aceasta procedura are aplicabilitate si pe scalp, avand legatura 
cu caderea parului.

Indiferent de sex, persoana care apeleaza la micropigmentare pentru 
scalp, pentru ca ii cade parul, trebuie sa stie ca un bun profesionist nu se 
apuca de procedura pur si simplu. Daca esti in aceasta situatie trebuie ca 
tehnicianul sa iti ceara un istoric medical, iar tu trebuie sa ai parte inainte 
de toate de o consultatie medicala aprofundata. La fel de bine trebuie sa 
iti cunosti asteptarile in urma acestei proceduri. Concret: daca o clienta 
este insarcinata sau sufera de anumite cazuri de alopecie, pigmentul, 
oricat de calitativ ar fi, nu tine. Iar un bun profesionist, cunoscand toate 
aceste date, nu incepe aceasta procedura, ci te trimite la un medic pentru 
a rezolva inainte de toate problemele de baza.

Orice procedura de mciropigmentare trebuie sa fie adaptata necesitatii 
clientului, nicio forma sau design nu este aceiasi pentru toti clientii, iar in 
situatia de fata, exista persoane care au doar o portiune mica de par 
sau deloc. Un bun specialist in dermopigmentare ar sugera clientilor o 
procedura mai naturala, mult mai apropiata de natural, mai ales daca ei 
se afla prima data in fata acestei noi experiente. Rezultatul final trebuie 
sa fie multumitor pentru ambele parti si nu o schimbare de LOOK subita, 
socanta.

Si foarte important pentru tine - daca apelezi la micropigmentare 
datorita lipsei parului - este sa te simti increzatoare in serviciul de care 
te bucuri si in specialistul care lucreaza. Tot ce inseamna design, forma, 
intensitate si culoare trebuie sa fie in armonie cu trasaturile chipului, iar 
starea medicala trebuie sa fie un factor esential in modul de abordare a 
procedurii. Pe langa acestea se adauga si respectarea rutinei de ingrijire 
post procedura, stilul de viata, produsele de machiaj folosite, etc.
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Odata cu imbatranirea, procesele regenerative din corp care au 
fost candva rapide si eficiente, incep sa se incetineasca, daunele 
moleculare si celulare incep sa se acumuleze, creste riscul 

bolilor. Impactul imbatranirii se vede pe piele, care devine mai uscata, 
mai subtire, mai aspra; in acelasi timp, pielea poate capata o culoare 
galbena, deteriorarea vaselor de sange duce la venele paianjen. Exista 
acesta tendinta de a dezvolta pigmentare neregulata si riduri, pielea 
incepe sa se lase si creste riscul cancerului de piele.

Imbatranirea este un proces complex, existand multe teorii pentru 
a o explica cat mai bine. Dupa trecerea anilor, telomerii se scurteaza, 
ducand la leziuni ale ADN-ului, multe din aceste celule oprindu-se din 
replicare, iar celulele stem isi pierd capacitatea de a le inlocui. Resturile 
devin incapabile sa se regenereze.

In acelasi timp, scade si functionarea mitocondriilor, centralele celulei, 
care contribuie major la modificarile legate de varsta. Toate aceste 
mecanisme duc la inflamare, ce caracterizeaza boli ale imbatranirii 
precum Alzheimer, boli de inima, artrita, modificari ale pielii legate 
de varsta. Si in timp ce un stil de viata sanatos care implica exercitii 
fizice, gestionarea stresului, alimentatia si somnul sunt esentiale pentru 
intarzierea imbatranirii, exista terapii care vizeaza mecanismele imbatranii 
si care au parte de cercetari amanuntite. Ingrediente care contin vitamina 
A sunt esentiale pentru repararea ADN-ului, scazand uzura telomerilor, 
acizii grasi Omega 3 scad inflamatia, stresul oxidativ, si ajuta la cresterea 
telomerilor.

Astfel, actionand direct asupra mecanismelor de imbatranire, aceste 
ingrediente ofera o serie de beneficii care contracareaza efectele 
imbatranirii asupra pielii, vitaminele A si C avand roluri esentiale. 
Vitamina A, pe langa cele enumerate anterior, normalizeaza cresterea si 
diferentierea keratinocitelor, ceea ce inseamna o epiderma mai groasa, 
cresc calitatea colagenului si a elastinei produse, creste productia de acid 
hialuronic si este imbunatatit sistemul imunitar al pielii. Vitamina C este 
un antioxidant care regleaza pigmentarea, intareste peretii capilari si 
este un co - factor important pentru productia colagenului. Atunci cand 
sunt combinate, aceste beneficii iti ofera o piele mai plinuta, mai fina, o 
culoare uniforma si ce te intereseaza si mai mult: mai putine riduri!
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Peptidele ofera pielii fermitate si plinatate in timp ce diminueaza ridurile, astfel ca ele trebuie neaparat sa existe 
in viata noastra daca ne dorim un aspect tanar si sanatos.
Peptidele reprezinta lanturi scurte de aminoacizi care stau la baza tuturor proteinelor din corp. In piele, colagenul 

si elastina sunt proteinele responsabile cu un aspect ferm si de plinatate, mai mult colagen si elastina, insemnand 
mai putine riduri si o rezistenta mai mare a pielii. Peptidele au un rol important, ele oferind celulelor informatiile 
necesare pentru a mari productia acestor proteine, tu putand declansa activitatea de ingrijire a pielii printr-o infuzie 
de peptide. Aceste molecule sunt destul de mici pentru a patrunde in piele in stratul exterior si a-si dovedi eficienta.

Exista diverse tipuri de peptide, fiecare indeplinind o functie unica, cele mai comune fiind peptidele semnal care 
spun ca pielea trebuie sa inceapa modul de reparare, astfel ca trebuie sa isi mareasca productia de colagen. Exista 
de asemenea si peptide care se prind singure de alte ingrediente cum ar fi retinolul, vitamina C, hidratant, pentru 
a ajunge in straturile profunde ale pielii. Alte peptide au rolul de a bloca enzimele care degradeaza colagenul, 
astazi, brandurile beauty folosesc puterile si functiile acestor peptide, combinandu-le cu alte ingrediente benefice. 

In acelasi timp, au parut pe piata foarte multe pudre si gume ingerabile ca raspuns al eficientei si necesitatii 
peptidelor in viata noastra. Consumand peptide sau colagen hidrolizat ar putea fi benefic pielii noastre si corpului 
nostru. Doar ca, deocamdata nu exista cercetari foarte aprofundate pentru a ajunge la o concluzie clara in aceasta 
privinta. Ce este sigur este faptul ca colagenul este hidratant, ceea ce ajuta la hidratarea si catifelarea pielii.

PEPTIDELE
De ce sunt atat de importante pentru piele?
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Buna, Marta-Iozefina si “Bine ai venit!” pe coperta revistei 
noastre! Pentru cei ce te cunosc mai putin, povesteste-ne 
despre cum ai perceput schimbarea modului tau de a te 
deplasa? Te intrebam pentru ca stim ca esti o femeie asumata, 
care nu se fereste sa vorbeasca despre aceasta experienta 
si care din contra a reusit sa o transforme in motivatie atat 
pentru sine cat si pentru ceilalti.

Pentru a intelege mai bine cum a aparut atat de brusc aceasta 
schimbare am sa va povestesc exact cum s-a intamplat: intr-o 
duminica de noiembrie, in timp ce ma jucam cu sora si fratele 
meu, am simtit o durere extrem de ascutita in membrele 
inferioare. Am mers la mama mea si i-am spus ca ma dor 
foarte tare picioarele, m-am asezat pe marginea unei canapele 
si in cateva secunde nu mi-am mai simtit partea inferioara a 
corpului, practic nu mai puteam sa imi misc picioarele. A 
urmat ambulanta, spitalul, transferul la un spital din Bucuresti, 
interventia chirurgicala si un diagnostic dur: angiom medular 
T12L1 la arahnoida, paraplegie flasca. Ce putea sa inteleaga 

un copil de nici 14 ani din toate cate le traia, in mai putin de 
o saptamana? La inceput am crezut ca este o situatie care 
o sa se remedieze in cateva zile, dar nu a durat mai mult de 
zece zile si discutand cu medicii am aflat ca o sa ma deplasez 
in scaun rulant toata viata mea. Sincer?! Nici nu stiam cum sa 
ma raportez la noua situatie, pentru ca eram un copil extrem 
de obraznic, caruia ii placea sa alerge, sa sara, sa se joace iar 
vestea ca nu am sa mai pot face toate astea m-a blocat. Imi era 
foarte greu sa inteleg toate informatiile primite de la medici, 
precum si spitalizarea lunga, tratamentele, durerile, perioada de 
recuperare, pentru ca pana la 14 ani nu am avut nicio problema 
de sanatate. Am fost nascuta prematur si cantaream doar 1,200 
kg la nastere. Stiam ca sunt o supravietuitoare, iar cand m-am 
asezat pentru prima data intr-un scaun rulant, m-am plimbat 
singura pe holurile spitalului si ma gandeam doar la asta: “sa nu 
permit vreodata nimanui sa imi spuna ce pot si ce nu pot sa fac si 
niciodata sa nu spun ca ceva este imposibil pentru mine doar pentru 
ca ma deplasez in scaun rulant si fara sa fi incercat”. 



MARTA IOZEFINA BENCZE

I N T E R V I U
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INTERVIURI

Iti mai amintesti, copil fiind, care au fost trairile tale in acea 
perioada? Ce ai simtit? Cum ai reusit sa faci fata psihologic 
acestei etape din viata ta?

Da! Am stiut de la inceput ca sansele mele de a mai merge pe 
propriile picioare sunt infime, asa ca m-am gandit la ce pot face 
mai departe cu ceea ce am: doua maini bune, vointa si minte. 
Am gandit mereu ce pot face cu ceea ce am acum si nu daca o 
sa ma vindec o sa pot face asta, asta si asta. Intr-adevar, in primii 
ani am fost o persoana introspectiva, taciturna, introvertita 
si neinteleasa. M-am trezit, peste noapte, dintr-odata adult 
fara a mai trai adolescenta. In 1990 nu aveam de unde sa imi 
iau informatiile cu privire la starea mea, nu cunosteam alte 
persoane cu traumatism vertebro-medular, care se deplasau in 
scaun rulant, aveam impresia ca sunt singura persoana din lume 
care se deplaseaza astfel si ca sunt unica. Mi-au trebuit cativa 
ani sa pot realiza ca toti oamenii sunt unici, iar eu sunt aceiasi 
Marta, doar modul meu de a ma deplasa s-a schimbat. Daca 
in primii ani aveam impresia ca toti oamenii se uita la mine 
pentru ca ma deplasez in scaun rulant, cand mi-am propus sa 
gandesc ca oamenii se pot uita la mine pentru ca sunt draguta, 
tanara, zambitoare, nu am mai simtit privirile lor. Mi-a fost 
greu sa stau departe de familie, pentru ca la un an dupa ce a 
intervenit aceasta schimbare in viata mea, am decis sa merg la 
scoala, iar in 1991 exista la Mangalia un sanatoriu de recuperare 
unde putem urma un program de recuperare, dar puteam sa 
imi continui si studiile. Atunci am aflat ca nu sunt atat de unica 
precum credeam, si ca sunt si alte persoane care se deplaseaza 
in scaun rulant. La aproape 15 ani nu stiam ca toate gandurile 
mele inseamna vointa, motivatie, ca tot ceea ce faceam pentru 
a merge mai departe se numeste perseverenta. Stiam doar atat, 
ca vreau sa invat, sa pot avea o profesie, sa pot fiu independenta 
financiar, sa fiu luata in serios oriunde as merge datorita mintii 
mele si sa nu fiu tratata cu mila doar pentru ca modul meu de a 
ma deplasa este diferit.
Unde ti-ai gasit forta si energia pentru a nu renunta si a-ti 
continua viata indiferent de situatie?

In mine si in fiecare obiectiv. Toti oamenii au energie si forta 
pentru a face tot ce isi propun, trebuie doar sa vrea, iar eu imi 
doream sa studiez, sa ma perfectionez, sa fiu stapana in orice 
situatie si capabila sa depasesc orice obstacol. Nu ma gandeam 
la cat de dificila poate fi calatoria pentru a atinge un obiectiv ci 
doar la faptul ca o sa ajung acolo unde mi-am propus indiferent 
de obstacole sau de timpul necesar alocat pentru fiecare obiectiv. 
Forta si energia veneau din dorinta de a reusi.
Cand suntem copii, ne place sa visam, ne dorim sa fim ... Ce 
iti doreai tu inainte ca viata ta sa se schimbe?

Am avut o copilarie extrem de fericita, de care m-am bucurat 
din plin alaturi de o familie iubitoare, o sora si un frate cu 

care sa ma joc, bunici blanzi si multa dragoste. Imi placea 
foarte mult sportul, jucam fotbal si toate jocurile copilariei: 
de-a v-ati ascunselea, elasticul, baba oarba, ratele si vanatorii, 
etc. O admiram pe Maricica Puica si ii urmaream cu interes 
participarea la jocurile europene, mondiale si olimpice si ma 
bucuram de fiecare data pentru reusita ei. In 1984, la Jocurile 
Olimpice de vara, de la Los Angeles, a castigat medalia de aur 
la proba de 3000 m, si desi eram foarte mica imi amintesc cu 
ce emotie o priveam de fiecare data cand concura si imi doream 
sa devin o atleta de talia ei. De la varsta de 12 ani, am inceput 
sa particip la competitii locale la probele de atletism: 1500 m si 
3000 m si imi doream o cariera sportiva, iar dupa varsta de 35 
de ani o cariera militara. Desi, aveam doar 14 ani stiam exact ce 
vreau sa fiu, doar ca viata avea alte planuri pentru mine.
Care au fost principalele dificultati personale in a te adapta 
situatiei la momentul respectiv? Daca atunci banuim ca 
a fost foarte greu, cum vezi acum situatia la o distanta de 
multi ani?

Principalele dificultati personale erau legate de faptul ca 
nu stiam de unde pot sa imi achizitionez un scaun rulant, nu 
intelegeam de ce nu pot studia intr-o scoala de masa si de ce 
nu sunt accesibile acestea. Simteam ca societatea nu era deloc 
pregatita pentru oameni ca mine si ca nu exista nicio institutie 
sau o persoana care se imi ofere suportul necesar pentru a 
intelege mai bine tot ceea ce simteam in legatura, in primul 
rand, cu modificarile propriului trup. 

Privind acum in urma, realizez ca persoanele cu dizabilitati de 
astazi au sanse enorme in comparatie cu experientele prin care 
am trecut eu, in primul rand au acces la informatii, de genul: 
cum si de unde isi pot achizitiona dispozitive si echipamente 
asistive; care le sunt drepturile conform legislatiei in vigoare; 
unde pot face recuperare; etc. Cu siguranta, daca aveam aceasta 
sansa as fi reusit sa evit foarte multe experiente neplacute.

... IN UNIUNEA EUROPEANA 
PESTE 50% DIN PERSOANELE 
CU DIZABILITATI sunt incadrate 

in munca, IN ROMANIA 
PROCENTUL ESTE DE 5%.

Este de la sine inteles ca 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 
NU ESTE SINGURUL DOMENIU 

IN CARE DISCRIMINAREA 
PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

este larg raspandita.
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Ce dificultati ai intampinat in perioada respectiva din 
partea societatii?

In 1990 legislatia privind promovarea si respectarea 
drepturile persoanelor cu dizabilitati nu exista, asadar, nu stiam 
care imi sunt drepturile, cui ma pot adresa pentru a solutiona 
o anumita situatie. De exemplu, in 1997 m-am transferat de la 
liceul din Mangalia la un liceu din Galati, care nu era accesibil 
si timp de trei ani, cat am urmat cursurile, am fost nevoita sa 
urc in fiecare zi cateva trepte pentru a ajunge in sala de clasa. 
Mijloacele de transport nu erau accesibile si eram nevoita sa 
depind de tatal meu, care fugea de la serviciu pentru a ma duce 
la scoala. Erau si zile in care nu reuseam sa ajung la scoala, 
pentru ca nu aveam cu ce sa ajung la aceasta, iar profesorii nu 
intelegeau ca absentele se datorau acestui fapt si eram nevoita 
sa aduc scutire de la medicul de familie de cate ori lipseam. La 
scoala nu exista un grup sanitar accesibil pentru persoanele 
cu dizabilitati, asadar eram nevoita sa port pampersi. Au fost 
foarte multe provocari si desi mi-a luat aproape noua ani sa 
absolv liceul, deoarece eram nevoita datorita starii de sanatate 
sa inghet cativa ani scolari, sunt mandra ca la proba orala 
pentru limba romana, am fost singura din liceu care a luat 
nota maxima: 10! Presa locala chiar a scris un articol intitulat: 
“Bacalaureat in scaun rulant”, era primul articol in presa in 
care eram mentionata, iar parintii, fratii si prietenii mei erau 
tare mandri de mine.
Dupa cum evolueaza societatea romaneasca pana in 
momentul de fata, pare ca nu se schimba nimic. Cum sta 
situatia in cazul persoanelor cu dizabilitati? Cat de mult le 
ajuta societatea si nu facem referire la diverse organizatii 
neguvernamentale, ci la statul roman in sine?

In prezent, exista legislatie care sa promoveze si respecte 
drepturile persoanelor cu dizabilitati. Romania a ratificat in 2010 
Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati 
si cu toate acestea in tara noastra apar situatii care incalca toate 
tratatele internationale pentru drepturile omului: Conventia 
europeana a Drepturilor Omului; Conventia ONU privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati; Pactul International 
cu privire la Drepturile Civile si Politice; Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; Conventia privind drepturile 
omului si biomedicina de la Oviedo.

Accesibilitatea este practic prima conditie pentru a putea vorbi 
mai departe despre incluziunea reala a persoanei cu dizabilitati 
in societate. In masura in care o persoana cu dizabilitati poate 
sa se deplaseze de la domiciliu la scoala sau la un loc de munca, 
poate sa isi desfasoare activitatea folosind tehnologii asistive 
adecvate, poate sa aiba acces la alte servicii publice furnizate de 
autoritatile statului - abia atunci putem vorbi despre participare 
la viata sociala.

Accesibilitatea si modul in care societatea realizeaza adaptarile 
necesare pentru persoanele cu dizabilitati reprezinta cheia 
unei incluziuni reusite a persoanei cu dizabilitati in societate, 
iar Romania mai are foarte mult de lucru pentru a se “alinia” 
prevederilor Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitati.
In momentul de fata, consideri ca societatea romaneasca 
exclude persoanele cu handicap?

O sa iti dau un exemplu pentru a raspunde la aceasta intrebare: 
in Uniunea Europeana peste 50% din persoanele cu dizabilitati 
sunt incadrate in munca, in Romania procentul este de 5%. Atata 
timp cat vorbim despre incluziune educationala, dar un procent 
infim de institutii de invatamant sunt accesibile, practic copiilor 
cu dizabilitati fiindu-le extrem de dificil sa absolve minimul de 
studii, nu pot face afirmatia ca persoanelor cu dizabilitati le sunt 
recunoscute si respectate drepturile conform legislatiei in vigoare.

Este de la sine inteles ca ocuparea fortei de munca nu este 
singurul domeniu in care discriminarea persoanelor cu 
dizabilitati este larg raspandita. Insa acesta este, in mod cert, un 
domeniu care - prin garantarea unor drepturi si sanse egale - ar 
putea aduce schimbari transformationale atat pentru persoanele 
cu dizabilitati in cauza, cat si pentru intreaga societate.

Societatea nu este omogena. Avem cu totii identitati, 
capacitati, abilitati, competente si cunostinte diferite, egalitatea 
si nediscriminarea ar trebui asigurate pentru toti, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilitati, care constituie, la randul lor, un grup 
eterogen de persoane cu multiple identitati si cu abilitati diferite 
care coexista.

Cu toate acestea, persoanele cu dizabilitati, continua sa fie 
private in mod generalizat si sistemic de drepturile lor, incepand 
de la educatie, accesul la justitie, accesul la drepturile in materie 
de sanatate sexuala si reproductiva, dreptul de a trai independent 
si de a trai fara violenta si abuz, de a avea un nivel adecvat de trai 
si de protectie sociala.

Dupa 12 ani de cand Romania a ratificat Conventia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilitati, este timpul “sa intelegem ca toti avem 
identitati intersectionale, ca asigurarea drepturilor omului nu este o 
favoare pe care trebuie sa o cerem altora, ci este minimul necesar pe 
care trebuie sa ni-l oferim unii altora. Suntem o societate diversa, 
iar diversitatea este o valoare si o forta care ne va ajuta sa facem 
fata provocarilor mereu in schimbare la nivel local si mondial. Noi, 
persoanele cu dizabilitati, cu toate talentele si competentele noastre, 
suntem una dintre sursele acestei diversitati”. - Raport referitor la 
punerea in aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de 
creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament 
in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de 
munca in lumina CRPD(2020/2086(INI)).
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INTERVIURI

Din momentul in care ai ajuns in aceasta situatie, cat timp 
ti-a luat sa te adaptezi cu noua ta modalitate de a te deplasa, 
practic cu noua ta viata?

Stii expresia aceea: “nevoia te invata”, te asigur ca vorba este 
adevarata! Nevoia m-a invatat cum sa ma deplasez in scaun 
rulant, cum sa ma transfer din scaun in pat, precum si pe 
vasul de toaleta. Cum pot sa depasesc o bariera arhitecturala, 
ce activitati pot face din scaunul rulant, atat administrative, 
profesionale cat si sportive.

Cred ca mi-a luat aproape sase ani sa realizez ca pot face 
foarte multe lucruri chiar daca ma deplasez in scaun rulant si ca 
dizabilitatea nu ma opreste sa imi stabilesc obiective indraznete, 
sa visez, sa iubesc. In ceea ce priveste acceptarea noului mod de 
a ma deplasa si acceptarea noului meu trup a durat mai mult, 
cred ca in jur de 14 ani. Aproape toti oamenii din lume sufera 
de complexe uneori, aceste complexe ne ajuta si ne imping sa 
ne atingem obiectivele, dar de cele mai multe ori ele servesc ca 
un obstacol in calea indeplinirii unui vis, transformand in unele 
cazuri viata intr-un adevarat chin. De regula, principalele cauze 
ale complexului sunt traumele si problemele din trecut asociate 
cu emotii, senzatii, ganduri si remedii pentru durere. Socul 
emotional prin care am trecut in momentul cand am paralizat 
a adus multe complexe in constiinta mea. Pana la urma, 
complexele ne definesc ca persoane, fac parte din identitatea 
noastra si in special din vulnerabilitatea noastra, fara de care 
cred ca nu am fi fiinte umane. 

Din dorinta de a nu fi vulnerabila, pentru ca nu imi doream 
sa inspir mila si empatie in exces deoarece ma deplasam in 
scaun rulant, am inceput sa imi constientizez toate complexele 
negative si sa gasesc de una singura sursa pentru a sti ce trebuie 
sa iert, ce trebuie sa vindec, ce trebuie sa iubesc. Intr-o astfel de 
situatie, este extrem de important sa fii bun si iubitor cu tine. 
Daca nu te poti iubi pe tine cred ca este aproape imposibil sa ii 
iubesti pe ceilalti. Am lucrat foarte mult la stima de sine si avand 
incredere in mine a devenit mult mai usor sa ma iubesc si sa ma 
adaptez noii conditii.

DIN DORINTA DE A NU FI 
VULNERABILA, AM INCEPUT 
SA IMI CONSTIENTIZEZ toate 

complexele negative si sa gasesc 
de una singura sursa PENTRU 
A STI CE TREBUIE SA IERT, 

CE TREBUIE SA VINDEC, CE 
TREBUIE SA IUBESC.
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INTERVIURI

Dupa multi ani in care te-ai luptat aproape singura cu toate 
problemele si minusurile societatii in care traim, ai reusit sa 
iti conturezi personalitatea si sa devii ceea ce esti astazi, din 
ce in ce mai buna si asumata in tot ceea ce faci. Cum vezi 
lucrurile acum cand te uiti in trecut la toata straduinta ta, la 
toata munca si eforturile depuse?

Imi spun ca eram foarte curajoasa, uneori nebuna, pentru ca 
nu tineam cont nici de cele mai justificate temeri. Intotdeauna 
am iubit viata si sunt sigura ca si ea ma iubeste pe mine, si 
orice actiune am intreprins din punct de vedere personal sau 
profesional, nu mi-a fost teama ca nu am sa reusesc, ci m-am 
echipat cu timp, rabdare si perseverenta pentru fiecare reusita. 
Usor nu mi-a fost niciodata si ca orice om am avut momente in 
care imi doream sa renunt, dar a doua zi realizam ca imi doresc 
in continuare sa ating acel obiectiv si o luam de la capat, de data 
asta parca mai inversunata.

Cel mai dificil moment din viata mea, l-am trait in 2006, o 
perioada despre care vorbesc extrem de rar pentru ca a lasat 
bucati de suflet disipate in tot corpul, cand in urma unor 
complicatii privind starea de sanatate, pe un fond de oboseala si 
o infectie puternica, am intrat in coma cu o septicemie in 98% 
din organism. Mi-au fost necesare patru zile pentru a ma trezi 
din coma, 15 litri de sange, 3 interventii chirurgicale, aproape 
un an de spitalizare, un an de recuperare, multa suferinta, 2 ani 
universitari inghetati pentru ca nu puteam merge la cursuri, 
datorita faptului ca trebuia sa stau doar in pozitie orizontala. 
Am reinvatat cine sunt, ce stiu sa fac, cine sunt oamenii din 
jurul meu, sa scriu, sa citesc, sa renunt la unii oameni toxici din 
viata mea, sa ii accept pe altii sa vina in calatorie cu mine in 
aceea perioada complicata, sa iert, sa fiu mai rabdatoare. Alaturi 
mi-a fost familia, prietenii care fac parte din familia mea extinsa, 
doi medici minunati care au luptat alaturi de mine pentru a 
trai, ingerii trimisi de Dumnezeu pentru a infaptui o minune, 
imposibilul, inexplicabilul!

Unele situatii, trairi, momente din aceea perioada le-am uitat 
pentru ca mi-am impus sa ma agat doar de tot ce era pozitiv: nu 
eram singura, aveam parte de toata atentia si grija unor medici 
care nu au renuntat nicio clipa sa creada in puterea mea de a 
ma vindeca.

Dupa un an de la aceasta intamplare, sora mea, Luiza, mi-a 
povestit cat de mult a suferit cand la cateva zile de cand mi-am 
revenit din coma, incepusem sa imi reamintesc cine este mama, 
tata, fratele meu si cativa prieteni, dar uitasem ca ea este sora 
mea. Si intr-o zi fara sa realizez am intrebat-o cu o voce stinsa: 
“Luiza, vrei si tu putin suc?”. Mi-a spus ca s-a intors cu spatele 
si sufletul i s-a rupt in mii de bucati, de data asta de fericire, 
ca stiam cine este ea, Luiza, sora mea. Cand mi-a povestit am 
realizat ca aceasta intamplare nu m-a marcat doar pe mine, dar 

si pe cei dragi mie, ca nu doar viata mea s-a schimbat, ci si a lor. 
Traind aceasta experienta, infruntand moartea, am decis sa 

fiu fericita in fiecare zi indiferent de incercari, recunoscatoare 
ca sunt “cineva-ul” “cuiva” si sa ma iubesc exact asa cum sunt, 
unica.
In acelasi timp, ai reusit sa inspiri multe persoane prin 
atitudinea ta si prin modul tau de a fi, prin cuvintele frumoase 
si inspirationale pe care le-ai oferit. Ce ne poti spune despre 
aceste lucruri si daca se mai intampla acestea acum?

Din 2005 am inceput sa lucrez in organizatii neguvernamentale 
locale si nationale, in calitate de coordonator de proiecte cu 
finantare nationala si internationala, formator, fundraiser, director 
executiv, coordonator de voluntari. Am lucrat cu grupuri mari 
de oameni, cu dizabilitati fizice, dizabilitati asociate, dizabilitati 
intelectuale, tineri proveniti din familii monoparentale sau din 
medii vulnerabile. Realizand ce impact am asupra tinerilor pe 
care ii formam si care erau implicati in activitati de voluntariat 
in cadrul proiectelor pe care le coordonam, am decis in 2011 sa 
scriu o carte, intitulata “PERSONALITATI CU HANDICAP 
CARE AU INFLUENTAT ISTORIA” pentru a inspira cat mai 
multi oameni.

Datorita implicarii sociale, experientei personale, precum si 
cresterii nivelului de dezvoltare personala, am constientizat, 
ca am un impact emotional asupra oamenilor, impact ce-i 
poate ajuta sa aleaga, sa se schimbe, sa se formeze si chiar sa 
se reorienteze profesional. Astfel, din 2012 sustin in cadrul 
institutiilor de invatamant din Galati si Bucuresti seminarul 
motivational “PERSONALITATI CU HANDICAP CARE AU 
INFLUENTAT ISTORIA”. Pana in prezent, peste 5000 de elevi 
si studenti  cu varste cuprinse intre 9 - 30 de ani au participat 
la acest seminar. Seminarul are ca scop prezentarea cartii, 
dar lanseaza si o provocare elevilor si studentilor pentru a-si 
schimba viata prin valorificarea potentialului individual oferind 
fiecaruia o experienta unica. Chiar si in aceasta perioada, in 
contextul pandemic, am sustinut acest seminar online la unele 
licee din municipiul Galati.

In 2016 am lansat seminarul motivational “EA, FEMEIA!”, 
dedicat femeilor carora eu le impartasesc experientele ce mi-
au schimbat viata, modul de a gandi si de a actiona constructiv 

CEL MAI DIFICIL MOMENT din 
viata mea, l-am trait in 2006, 
o perioada despre care vorbesc 

EXTREM DE RAR pentru ca 
A LASAT BUCATI DE SUFLET 
DISIPATE IN TOT CORPUL, ...
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pentru a-mi atinge fiecare vis cu fortele proprii. Descoperim 
impreuna, in cadrul seminarului, actiuni care sa ne stimuleze 
increderea in noi, in care ne bucuram de realizarile noastre si 
constientizam care este rolul femeii in familie si societate.

In 2018 am lansat seminarul motivational “INDRAZNESTE 
SA FII TU!”, dedicat angajatilor si oferit de catre angajatori ca 
un beneficiu si o investitie in dezvoltarea personala a angajatilor. 
Modalitatile nonfinanciare de recunoastere si rasplatire pot fi 
solutia, mai ales in situatia in care bugetele pentru recompense 
suplimentare sunt mici sau aproape inexistente in perioada de 
criza economica.

Angajatii au nevoie sa se dezvolte, iar pentru aceasta 
angajatorul trebuie sa le creeze oportunitatile de dezvoltare: 
seminarii, participari gratuite la conferinte, sesiuni de coaching, 
de leadership, de mentorship. 

Toate seminariile motivationale le organizez la cerere si va 
asigur, chiar daca abordez aceiasi tema, toate seminariile sunt 
unice.
Ramanand in aceasta zona a speaker-ului motivational, stim 
ca ai inspirat si educat multi tineri, ai organizat diverse 
seminarii. Ce se intampla acolo si ce le-ai adus in plus fata de 
educatia traditionala, care, fiind realisti, are multe lacune si 
e inca neadaptata timpurilor pe care le traim?

O sa iti raspund la aceasta intrebare printr-un exemplu: in aprilie 
2019, am ajuns cu seminarul motivational “PERSONALITATI 
CU HANDICAP CARE AU INFLUENTAT ISTORIA” la 
studentii din cadrul Departamentului Psihopedagogie Speciala, 
a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din Bucuresti.

O sa citez cateva feedback-uri primite de la studenti pentru 
a exemplifica mai bine, ce le ofer in cadrul acestui seminar 
motivational: “Pregatirea minutioasa a prezentarii; energia 
impartasita; emotie frumoasa; ma motiveaza; m-a facut sa fiu 
foarte fericita si in conexiune cu ceilalti care vibrau.”; “Habar nu 
aveam despre ce o sa se discute astazi, dar Dumnezeu v-a trimis 
sa ma scoateti din starea depresiva pe care am avut-o in ultima 
vreme. Se apropie ziua mea de nastere si nu ai eram fericita nici 
macar pentru atat. Ma bucur ca mi-ati transmis ganduri pozitive 
si frumoase.”; “M-am bucurat sa ma aflu astazi aici. Sunteti o 
persoana extraordinara iar prezenta dumneavoastra a fost un 
privilegiu pentru mine.”; “Va multumesc pentru ca mi-ati reamintit 
ca sunt unica, ca toti putem daca vrem. Continuati, astazi, la 20 
de ani am realizat multe in urma acestui seminar. Viata ne ofera 
mereu surprize, tine doar de noi ce facem cu ele.”

Am capacitatea de a-mi simti publicul si ma adaptez la nevoia 
lui, stiu ce intrebari inchise sa adresez pentru a afla ce se asteapta 
de la mine, vorbesc doar din propria experienta si sunt naturala, 
si autentica. Le ofer toata atentia mea, pentru ca tinerii din ziua 
de astazi se simt abandonati, in primul rand, de propria familie, 

apoi, de prieteni, de profesori si au nevoie sa li se confirme, ca 
cineva este aici pentru ei, pentru ca ei conteaza. Imi pregatesc 
cu minutiozitate fiecare seminar, de la discurs, inflexiunea vocii, 
materialul video si audio care sustine seminarul, la incalzirea 
corzilor vocale, vestimentatie, accesorii, instrumentele necesare 
pentru a nu intampina in timpul prezentarii anumite probleme 
tehnice (video-proiector, pointer, sistemul audio, etc.).
Ai identificat minusurile pe care le au cei tineri in educatie?

Din pacate, constat ca tinerii nu au incredere in ei, se confrunta 
cu situatii diverse si nu gasesc suport emotional in primul rand in 
familie, nu se iubesc si nu se accepta exact asa cum sunt, nu isi 
constientizeaza unicitatea, au o conceptie nerealista despre sine.

Stima de sine este conceptia proprie despre adevarata valoare 
si se bazeaza pe o imagine de sine adecvata (convingerile noastre 
in legatura cu ce putem si cu ce nu putem face). Imaginea 
de sine este de fapt o perceptie de ansamblu asupra propriei 
persoane care cuprinde identitatea nationala si culturala, 
rolurile sociale, infatisarea fizica, aspectele placute si neplacute, 
calitatile personale. Este o imbinare intre increderea in sine si 
respectul de sine (Tom D., 2005, Regasirea echilibrului. Pasi 
esentiali pentru a gasi implinirea in munca si in viata personala, 
Editura Curtea Veche, Bucuresti).

Consider ca orice om are nevoie de inspiratie la un moment 
dat in viata pentru a reusi. Suntem datori tinerilor nostri sa 
investim mai mult in dezvoltarea lor personala, ei sunt medicii, 
juristii, inginerii, tamplarii, liderii ... de maine!
Din punctul tau de vedere, care sunt cele mai importante 
lucruri de care are nevoie educatia actuala, pentru ca tinerii 
si copiii sa reuseasca sa se dezvolte in acord cu cerintele unei 
societati moderne?

Chiar zilele trecute am citit un interviu al domnului profesor 
de stiinte socio-umane, Doru Castaian, autor al cartii “CUM SI 
(DE CE) MAI EDUCAM”?, traducator, formator si metodist, 
in cadrul Casei Corpului Didactic Galati, castigator al Premiului 
Merito, (interviul poate fi gasit pe pe site-ul www.cuzanet.ro), in 
care spune asa: “Singurul sfat pe care-l am e acesta: straduiti-va 
sa fiti cu adevarat interesati de elevii vostri, atenti la ei, buni cu ei 
ori de cate ori se poate. Si sa fiti cu adevarat interesati de meseria 
aleasa, care este una dintre cele mai frumoase cu putinta. Sunt 
multe capcane in meseria asta. Probabil ca cea mai paguboasa este 
superbia si autosuficienta. Nu, nu poti sti vreodata suficient despre 
meseria de pedagog. Cititi, cultivati-va, fiti la curent cu cercetarea. 
Nu cred intr-un profesor care nu e o combinatie de rigoare 
stiintifica si cultura autentica.” - si cred ca e cel mai elocvent si 
realist raspuns la intrebarea ta.

DA! De astfel de profesori avem nevoie pentru ca tinerii sa 
aiba o sansa reala si sa se dezvolte in acord cu cerintele unei 
societati moderne.





Consider ca un SPEAKER 
MOTIVATIONAL pentru A FI 
CREDIBIL TREBUIE SA FIE 

AUTENTIC, SA VORBEASCA 
DIN PROPRIA EXPERIENTA si 

NU DIN EXPERIENTA ALTORA, 
despre care au citit in trei carti 

minunate, ...
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Care este din punctul tau de vedere definitia corecta/ justa a 
ceea ce cunoastem ca “speaker motivational”?

Raspunsul la aceasta intrebare cu siguranta o sa deranjeze 
foarte multe persoane. Consider ca un speaker motivational 
pentru a fi credibil trebuie sa fie autentic, sa vorbeasca din 
propria experienta si nu din experienta altora, despre care 
au citit in trei carti minunate, trebuie sa fie asumati si sa nu 
foloseasca doar niste citate destul de rasuflate, scrise de persoane 
supraevaluate, supraapreciate, supramediatizate. Am participat 
la diverse seminarii motivationale, sustinute atat de speakeri 
motivationali romani, cat si straini, ce pot sa spun? ... sunt o 
persoana extrem de selectiva si cu o maturitate emotionala de 
invidiat, ma prind destul de repede cine este autentic si cine 
este “FAKE”! Un speaker motivational isi gandeste si pregateste 
materialul cu mare atentie, dar nu pierde esenta ... ACEEA DE 
A FI AUTENTIC!
Cum ai resimtit perioada pandemica si cum te-a afectat 
personal si profesional?

Aveam informatii despre pandemia de gripa spaniola din 
1918, cea mai tragica din istorie, ce a infectat aproximativ 500 
de milioane de oameni in intreaga lume, practic, o treime din 
populatia planetei si s-a estimat ca a provocat moartea a 50-
100 de milioane de oameni. Intr-adevar nu ma asteptam ca o 
sa traiesc o astfel de experienta. M-am adaptat din mers, din 
punct de vedere profesional pandemia nu mi-a afectat cariera 
deoarece oricum 90% din activitati le desfasuram online. Din 
punct de vedere personal, din dorinta de a-i proteja pe cei 
dragi, am limitat foarte mult intalnirile cu prietenii, precum si 
calatoriile, si intr-adevar, aceste aspecte ma afecteaza din punct 
de vedere emotional.
Ai ajuns de curand la o frumoasa varsta! Incercand sa te 
delimitezi putin de aceasta si privind per ansamblu, cum iti 
vezi viata acum si tot parcursul. Cum te vezi pe tine?

Sunt fericita la 45 de ani, sunt mai asumata, mai frumoasa si 
ma simt mai tanara decat la 30 de ani, de exemplu. Asumarea, 
autenticitatea si naturaletea imi prezinta, in oglinda, o MARTA 
mai constienta de propria feminitate, o femeie hotarata si 
determinata. MA SIMT FRUMOASA SI IUBITA!
In momentul de fata, consideri ca ai facut tot ce ai putut 
pentru a evolua ca om, pentru a avea o viata independenta 
si decenta? Ai ceva ce regreti ca puteai face, dar din diverse 
motive nu ai facut?

Consider ca din punct de vedere profesional am realizat chiar 
mai mult decat mi-am propus, lucrez cu o echipa internationala, 
ca si consultant la Banca Mondiala, in cadrul unui proiect ce 
vizeaza modernizarea sistemului de evaluare a dizabilitatii in 
Romania; sunt si in prezent singura femeie din Romania care se 
deplaseaza in scaun rulant si a detinut functia de secretar de stat, 

fiind Presedinta a Consiliului de monitorizare a implementarii 
Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, 
de asemenea, sunt prima persoana cu dizabilitati din Galati care 
detine functia de consilier local. Din punct de vedere personal, 
regret ca nu am invatat sa iert mai devreme oamenii care m-au 
ranit emotional, cu siguranta as fi trecut mult mai usor peste 
anumite traume emotionale. Acum iau oamenii exact asa cum 
sunt si stiu de la  inceput, ca poate, mai devreme sau mai tarziu, 
unii din ei ma vor dezamagi, dar am puterea de a ierta orice, iar 
dupa o evaluare a situatiei si a contextului decid daca merita sa 
mai investesc sentimente pentru acea persoana sau este timpul 
ca fiecare sa mearga pe drumul sau, pastrand in amintire tot ce 
a fost frumos.
Care sunt acum principiile de viata ale Martei Iozefina 
Bencze si daca sunt aplicabile in tot ceea ce face? Ai un motto 
care te caracterizeaza?

Valorile si principiile ne fac ceea ce suntem noi ca si oameni, 
iar acestea pot fi bune sau rele in functie de situatie. Toate 
informatiile pe care le obtinem sunt filtrate conform viziunii 
noastre, care este rezultatul combinatiei dintre modul de 
gandire, moralitate si ratiune. 

Cele mai importante principii pe care le aplic in toate 
interactiunile sociale sunt: respectul, integritatea, 
intelepciunea, iubirea, bunatatea, generozitatea si increderea.

Cred ca pe la varsta de 16 ani, cand citeam foarte mult, am 
citit cateva din operele lui William Shakespeare si am retinut 
urmatorul citat, ce cred ca ma caracterizeaza “Indoielile noastre 
sunt tradatoare si ne fac sa pierdem lucrurile bune pe care altfel le-
am putea castiga, din teama de a incerca”. Nu am lasat niciodata 
teama sa ma impiedice sa incerc sa fac orice este moral si rational.
In tot ceea ce ai facut pana acum, ai avut persoane care sa 
fie alaturi de tine si sa te sprijine neconditionat in tot ceea 
ce faci?

Fiecare om care atinge succesul are in background minim 
o persoana care l-a sprijinit si sustinut neconditionat. Parerea 
mea este ca ei sunt adevaratii eroi, ei sunt cei care au reusit sa 
creasca si sa dezvolte un om exceptional. Eroii mei sunt familia, 
prietenii si medicii care mi-au salvat de mai multe ori viata, 
asistentele medicale si orice om care a aparut in viata mea la 
momentul potrivit pentru a-mi darui tot ce are mai bun si mai 
frumos.

Ritmul in care traim in prezent ne face sa nu mai fim atat de 
atenti la toate aspectele vietii, uitam sa apreciem ce avem, in 
special oamenii pe care ii avem alaturi indiferent de cat de jos 
sau de sus suntem ... Pe mine m-a facut om mare mama mea. Si 
oricat de sus am sa ajung voi sustine mereu ca o femeie simpla, 
iubitoare, sensibila si minunata m-a facut pe mine exceptionala.
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INTERVIURI

Care este cel mai frumos moment din viata ta de pana acum? 
Sau cea mai frumoasa experienta?

De departe, experienta de a fi matusa si parinte spiritual imi 
aduce cea mai mare bucurie si implinire. De regula, oamenii cand 
sunt rugati sa isi aminteasca o experienta frumoasa se gandesc 
indelung, dar daca sunt nevoiti sa isi aminteasca o experienta 
nefericita, iti dau toate detaliile destul de repede. Eu sunt atipica 
din acest punct de vedere, pentru ca ma hranesc cu toate 
experientele frumoase si imi alina orice perioada mai dificila. In 
2016 cand am lansat seminarul motivational “EA, FEMEIA!”, 
mama mea pentru prima data a participat la un seminar sustinut 
de catre mine. In sala erau peste 60 de femei, care timp de doua 
ore au ras si au plans, s-au regasit in atitudinea si experienta mea 
si dupa seminar am alocat fiecareia un timp pentru imbratisari, 
fotografii sau intrebari. La un moment dat, in toata aceasta 
atmosfera, am zarit-o pe mama mea pe care am chemat-o pentru 
a ne fotografia. Trebuie sa vedeti poza pentru a intelege cat de 
fericita, emotionata si mandra era mama mea in acel moment. 
Nu o mai vazusem de multa vreme asa de fericita si implinita!
Ce te face pe tine sa fii tu insati?

Sunt bogata! Am o sora si un frate pe care ii iubesc neconditionat 
desi nu semanam deloc la personalitate si caracter, asadar sunt 
sigura ca suntem unici. Am ales sa imi asum aceasta unicitate si 
sa fiu fericita. Sa am capacitatea de a pleca fara niciun regret din 
orice tip de relatie, fie ca este personala sau profesionala, daca 
nu mai cadrez cu actiunile celorlalti sau daca imi sunt incalcate 
drepturile, valorile si principiile. 
Care consideri ca iti sunt calitatile? Dar defectele?

Autenticitatea, asumarea, naturaletea, feminitatea, 
perseverenta si empatia. O, da! Am si defecte, cand sunt 
implicata emotional devin impulsiva, sunt perfectionista in tot 
ceea ce fac si tipicara in ceea ce priveste ordinea si curatenia. Si 
mai am multe calitati si defecte, dar imi place sa fiu descoperita!
Ce o face fericita in momentul de fata pe Marta - Iozefina 
Bencze?

Familia, prietenii, natura, intrebarile nepotului meu MATEI 
si orice descoperire a finei mele ANNAIS GABRIELA, o 
minune de fetita de 8 luni.
Care sunt calitatile prin care o femeie poate reusi in viata? 
Crezi ca exista o reteta general aplicabila?

Autenticitatea, feminitatea si naturaletea! Stiu ca noi femeile 
suntem extrem de puternice si capabile sa ducem in spate poveri 
mari, dar daca pierdem una dintre cele trei calitati mentionate 
riscam sa ne pierdem in primul rand pe noi. O femeie ce nu este 
asumata nu poate avea rezultate nici pe plan profesional si nici 
personal, aceasta este parerea mea. O femeie autentica manifesta 
iubire autentica, in primul rand, pentru sine si pentru ceilalti, 
are grija de ea pe toate planurile, isi cunoaste aspiratiile, visurile 

si lupta pentru a le duce la indeplinire. Feminitatea depinde mai 
mult de atitudine si mai putin de forme, culoarea parului si a 
ochilor. De sclipirea interioara si de ceea ce se emite la exterior. 

Naturaletea poate fi inteleasa precum puterea femeilor de a se 
afisa in vazul lumii fara pic de machiaj, extensii sau gene false, 
fara teama de a fi judecate. Cu toate astea, aceasta calitate nu 
trebuie sa fie asociata cu neingrijirea personala, fizica, ci doar cu 
frumusetea naturala.

DA. Cred ca DACA O FEMEIE ESTE AUTENTICA, 
ASUMATA, FEMININA si NATURALA poate reusi in orice 
domeniu, pentru ca are incredere in EA!
In afara de munca si alte atributii pe care le ai, care sunt 
pasiunile tale? Ce iti place sa faci in timpul liber?

Timp liber nu am niciodata, dar pentru ca iubesc oamenii, imi 
fac timp pentru oricine si pentru orice. Imi place sa calatoresc, 
sa contemplu pur si simplu frumusetea naturii, imi place sa fac 
fotografii, sa citesc si sa ma bucur de familie si prietenii mei.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

In zilele saptamanii, prima parte a zilei o aloc primului job, 
acela de specialist marketing pentru o societate din Galati si 
treburilor administrative: gen, curatenie, gatit, spalat haine, 
aprovizionare online, etc. In a doua parte a zilei, aloc doua 
ore nepotelului meu, pentru a-l ajuta la teme si lucrez pentru 
cel de-al doilea job, de consultant al Bancii Mondiale, pe un 
proiect care are ca scop modernizarea sistemului de evaluare a 
dizabilitatii din Romania. Sunt si zile in care trebuie sa merg la 
sedintele Consiliului Local deoarece sunt si consilier local sau 
am meeting-uri online cu Banca Mondiala, particip la diverse 
emisiuni si evenimente, scriu articole pentru propriul site, sustin 
seminarii motivationale, etc. Uneori, seara ies cu prietenii in 
oras, imi place sa savurez o cina intr-o companie placuta. 
Care sunt ingredientele unei dimineti perfecte?

Pentru mine ingredientele perfecte sunt: raze de soare care 
imi mangaie fata, ciripitul pasarilor, aer curat, liniste, miros de 
flori de cires, caldura in suflet si nici un plan. Poate suna ca un 
cliseu, dar imi doresc dimineti linistite in care sa nu fie nevoie sa 
ma gandesc la un desfasurator de activitati pentru ziua in curs, 
sa ma agit pentru a reusi sa fac tot ce imi propun, sa planific 
minutios fiecare actiune. Sunt zile in care imi doresc sa traiesc 
doar pentru mine si atat!
Unde ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani? Ce ti-ar placea sa te 
vezi facand?

Imi doresc sa locuiesc in Danemarca si sa sustin seminarii 
motivationale online pentru tinerii si femeile din Romania, 
sa scriu pentru Revista Famost, sa calatoresc prin Europa, sa 
scriu o carte, inclusiv in limba engleza, si sa o lansez in tarile din 
Uniunea Europeana.
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Care este ultima carte citita de tine si ce ti-a ramas in minte 
de acolo?

Cartea DUNE, scrisa de Frank Herbert, si vreau sa va citez 
un paragraf din Litania impotriva fricii : “Sa nu ma tem. Frica 
ucide mintea. Frica este moartea marunta, purtatoarea desfiintarii 
totale. Voi infrunta frica. O voi lasa sa treaca peste mine, prin mine. 
Si, dupa ce va fi trecut, imi voi intoarce ochiul interior si voi privi 
in urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Voi ramane 
doar eu.”
Ti-ar fi placut sa faci si altceva in afara de ceea ce faci acum?

Da. Mi-ar fi placut sa fiu psihoterapeut, cred ca am toate 
abilitatile necesare pentru aceasta profesie.
Exista un sfat important pe care l-ai primit de la cineva si de 
care ai tinut seama in multe din actiunile/deciziile tale?

Sunt o persoana foarte determinata, ca sa nu spun 
incapatanata, asadar cei care ma cunosc nu “s-au obosit” sa 
imi de-a sfaturi, iar cele primite de la persoane care nu ma 
cunosc, dar au intrat in pantofii mei in 5 minute, nu au contat. 
In toate actiunile si deciziile mele am tinut cont de ceea ce 
simt, de feeling, de intuitie, dar neabatandu-ma de la valorile si 
principiile mele.
Ce planuri de viitor ai?

De regula, nu imi fac planuri, imi notez la fiecare inceput de 
an cateva obiective personale, profesionale si financiare, dar 
apar momente cand sunt surprinsa si cand se intampla asta 
gasesc resursele necesare sa ma adaptez. Imbratisez cu iubire 
tot ceea ce vine in viata mea si cu rabdare reusesc sa invat din 
fiecare experienta. 

Imi doresc in maxim doi ani sa lansez o carte si sa emigrez 
in Danemarca, tara in care locuieste fratele meu si care cred ca 
imi poate oferi, in viitor, mai mult suport pentru a duce o viata 
independenta si decenta.
Colaborezi cu revista Famost de ceva timp, oferindu-le 
cititorilor multe informatii importante, utile, parte din tine 
si filosofia ta de viata. Ce inseamna aceasta colaborare pentru 
tine?

Consider ca orice om are nevoie de inspiratie la un moment 
dat in viata pentru a reusi si de aceea am ales sa scriu cate un 
articol inspirational, in fiecare luna, pentru oamenii care nu pot 
ajunge la seminariile motivationale pe care le sustin de 11 ani. 

Cel mai important pentru mine este faptul ca reusesc in 
fiecare luna sa motivez macar o persoana, pentru ca aceasta 
sa gaseasca resursele necesare de a-si atinge un obiectiv. Ma 
implineste sufleteste sa daruiesc din ceea ce stiu si ceea ce am. 
In al doilea rand, este un exercitiu excelent de a-mi dezvolta si 
abilitatea de a scrie din ce in ce mai bine, pentru ca nu m-am 
considerat niciodata o persoana cu veleitati scriitoricesti. Dar 
totul este posibil daca incerci, muncesti si perseverezi!

Stiu ca NOI FEMEILE SUNTEM 
EXTREM DE PUTERNICE 
SI CAPABILE sa ducem in 

spate poveri mari, dar DACA 
PIERDEM UNA DINTRE CELE 

TREI CALITATI mentionate 
RISCAM SA NE PIERDEM in 

primul rand pe noi.
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Buna, Ada-Maria Ileana si ”Bine ai venit!” in paginile 
revistei Famost! Spune-ne pentru inceput, de unde pasiunea 
pentru modelling si activitatile/ preocuparile tangentiale? Ai 
mers de mica pe acest drum, a fost o intamplare, ...?

Am facut cursuri de modeling cand eram mica si am aparut 
in cateva reclame, dar asta pana sa ajung la scoala. De atunci, 
nu am mai cochetat cu domeniul pana in 2017, cand am ajuns 
in finala Miss Universe Romania. Dupa aceea, am reprezentat 
Romania la doua concursuri mondiale de frumusete, in China 
si Malaezia. Asa am inceput si sa lucrez ca model.
Exista persoane care ti-au fost alaturi in toata aceasta 
frumoasa calatorie sustinandu-te neconditionat? Sau ti-ai 
croit singura drumul?

Cei care au fost alaturi de mine pe tot parcursul acestui drum 
au fost parintii mei. Ei m-au sustinut si au inteles de la inceput ca 
Miss inseamna mult mai mult decat frumusete. M-au incurajat 
mereu si sunt mandri de toate realizarile mele.
Iti place aceasta ipostaza de a fi in centrul atentiei? Ti-a 
placut din copilarie sau totul a venit natural?

Nu, am fost un copil foarte timid si inca ma mai confrunt 
cu frica de scena. Desi am cantat de la 3 ani si am aparut in 
spectacole si la TV, nu m-am obisnuit niciodata complet cu 
asta. Totusi, imi infrunt mereu emotiile si dau tot ce e mai 

bun, mai ales cand e vorba de a-mi reprezenta tara pe o scena 
internationala. 
Esti emotiva? Cand ai cele mai mari emotii? In ce imprejurari 
emotiile au atins cota maxima?

Da, cum spuneam, sunt o fire anxioasa. Cele mai mari emotii 
le am cand simt presiunea de a avea o performanta perfecta si 
imi este teama sa nu dezamagesc. Mi-a fost foarte teama cand 
credeam ca nu sunt suficient de pregatita pentru ceva. De aceea 
imi place sa vin mereu “cu temele facute”, ca sa pot fi sigura pe 
mine.
In momentul de fata, preocuparile tale sunt diverse. Cum 
faci fata si ce iti place cel mai mult sa faci din toate acestea?

Intr-adevar, abia ce mi-am terminat Masteratul in Politici 
Publice la University College London, asa ca acum am ceva mai 
mult timp pentru activitatile pe care le desfasor. Ma ajuta faptul 
ca tot ce fac este din pasiune si pun suflet in fiecare moment. Anul 
acesta ma concentrez mai mult pe partea caritabila, pregatesc 
deschiderea ONG-ului mei pentru politici educationale de 
calitate. Organizez si strangeri de donatii pentru cauzele in 
care cred, chiar acum in martie am pus la cale o prezentare de 
moda caritabila, prin care voi strange bani pentru asociatia Iele 
Sanziene. Ele se ocupa de educatie sanitara si duc produse de 
igiena fetelor din zone defavorizate.

A D A - M A R I A  I L E A N A
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In momentul de fata esti Miss International Romania 2021-
2022. Ce inseamna acest lucru pentru tine si cum te-ai simtit 
in momentul castigarii acestui titlu?

Faptul ca reprezint Romania la Miss International inseamna 
enorm pentru mine. Este o competitie de mare prestigiu, una 
dintre cele mai mari 4 competitii de acest fel. Intr-un fel o 
consider o apreciere a muncii mele de pana acum, caci numai 
cele mai bune concurente ajung aici. Am fost extraordinar de 
fericita cand am castigat, fiind o fana a Miss International. Imi 
aduc aminte ca primul lucru pe care l-am facut a fost sa o anunt 
pe mama. Ne-am imbratisat si am tipat impreuna de fericire. Si 
ea stia de cata vreme imi doream sa ajung in Japonia si a fost un 
moment special.
In toamna acestui an, vei reprezenta tara noastra in Japonia 
la concursul Miss International. Ce inseamna un astfel de 
concurs? Este doar frumusete sau un mix de calitati?

Cu siguranta este vorba de mult mai mult decat frumusete. 
Castigatoarea Miss International va reprezenta Asociatia 
Culturala Internationala (organizatorul concursului) timp de 
un an. Aceasta va calatori in jurul lumii, va intalni oficiali de 
rang inalt si va da interviuri in diferite tari. Evident, juratii cauta 
o femeie inteligenta, carismatica, eleganta, comunicativa, care 
se poate descurca in orice situatie. Miss International dureaza 
intre 3 saptamani si o luna, timp in care comportamentul fetelor 
este observat 24/24. O parte semnificativa din punctajul final 
vine de la proba interviului. Bineinteles, este apreciat si aspectul 
placut, dar nu este suficient pentru a ajunge in topul unei astfel 
de competitii.
Ce inseamna o pregatire temeinica pentru un astfel de 
concurs? Cum te pregatesti tu pentru Miss International 
2022?

Pentru Miss International 2022 ma pregatesc fizic, adica 
merg la sala, mananc sanatos, port aparat dentar, repet pentru 
defilare. O alta componenta a pregatirii este gasirea partenerilor 
care sa ma sustina la competitie: designeri pentru a-mi asigura 
garderoba, sponsori pentru zborul pana acolo, promovare in 
media. Le multumesc pe aceasta cale tuturor celor care ma 
ajuta cu atata drag in drumul meu spre finala! Un alt aspect pe 
care pun mare pret este activitatea mea ca Miss International 
Romania aici, in tara. Asa cum spuneam mai devreme, 
organizez evenimente caritabile, incerc sa aduc o schimbare 
pozitiva comunitatii si sa atrag atentia asupra unor probleme 
importante, cum ar fi abandonul scolar, egalitatea de gen, 
sanatatea mintala.
Nu e prima oara cand participi la concursuri internationale 
de Miss, astfel ca ai experienta. Cum il percepi pe cel din 
toamna din Japonia? Ar fi cel mai dificil concurs?

Da, Miss International este cel mai dificil concurs de pana 
acum pentru mine; sunt mai multe concurente, iar asteptarile 
sunt mult mai mari. Pe de alta parte, deja am experienta la 
concursuri internationale, stiu la ce sa ma astept si am mut mai 
mult timp de pregatire decat in anii anteriori. Sunt convinsa ca 
evolutia mea si efortul depus inaintea concursului se vor vedea 
in Japonia.
Ai prezentat pentru nume importante din moda autohtona, 
ai participat la diverse evenimente. Care ti-au placut cel mai 
mult sau cu cine ti-a placut sa lucrezi?

Imi este foarte greu sa dau doar cateva nume, caci mi-a placut 
sa lucrez cu majoritatea; nu prea am avut parte de experiente 
neplacute. Pe unii dintre designerii de care ma simt mai 
apropiata ii veti vedea la prezentarea de moda caritabila pe care 
o organizez la inceputul lunii martie.

CASTIGATOAREA 
MISS INTERNATIONAL 

VA REPREZENTA 
ASOCIATIA 
CULTURALA 

INTERNATIONALA 
TIMP DE UN AN. 

ACEASTA VA 
CALATORI IN JURUL 
LUMII, VA INTALNI 
OFICIALI DE RANG 

INALT SI VA DA 
INTERVIURI IN 
DIFERITE TARI.
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Iti place mai mult sa prezinti haine pe scena sau sa faci 
fotografii?

Imi plac ambele, desi in ultima vreme am avut mai multe 
sedinte foto decat prezentari. 
Fotografii indoor sau outdoor? De ce?

Prefer fotografiile indoor, pentru ca nu depind de vreme 
sau conditii de lumina si pot avea LOOK-uri diverse. Totusi, 
sedintele foto de afara au si ele magia lor.
Esti implicata in programe educationale pentru copii, lucrezi 
cu si pentru copii, ai desfasurat activitati caritabile pentru 
ei, sustinand educatia. Felicitari pentru aceste initiative! In 
acelasi timp, am dori sa cunoastem motivatiile acestor fapte 
minunate!

Lucrez de 5 ani ca profesor de limba engleza si mereu m-am 
simtit apropiata de copii. Fiind pregatita de cei de la Cambridge, 
folosesc o metoda de predare foarte diferita de cea din scolile de 
stat, mult mai interactiva si atractiva pentru elevi. Cumva, asta 
m-a facut sa ma intristez cand am auzit nemultumirile copiilor 
referitoare la sistemul educational. Toti sunt foarte curiosi, 
inteligenti si dornici sa invete atunci cand orele sunt placute, 
deci se poate! Asa ca militez pentru schimbarea sistemului 
educational prin politici publice de calitate. O alta problema 
mare a sistemului este abandonul scolar. De aceea am ales sa 
donez catre o scoala unde aceasta situatie este grava. Urmatorul 
eveniment se adreseaza fetelor, pentru ca acestea sa poata avea 
acces si cunostinte despre produsele menstruale, fara de care nu 
pot merge la scoala. Tot ce fac este din dragoste pentru copii si 
din dorinta de a ma asigura ca urmatoarele generatii au parte de 
o educatie de calitate, asa cum merita.

Esti ambasadoarea Romaniei pe mai multe planuri, prin tot 
ceea ce faci. Ce ne poti spune despre acest lucru?

Da, a fi Miss la acest nivel presupune sa fii ambasadoarea tarii 
tale, iar imaginea ta si mesajele pe care le transmiti se reflecta 
asupra tuturor concetatenilor. De altfel, pe panglica de Miss 
scrie “ROMANIA”, asa esti identificata acolo. Este o mare 
responsabilitate, pe care o iau in serios si de care profit pentru a 
promova valorile Romaniei, pentru a expune ce este frumos si 
merita apreciat.
Esti si trainer in limba engleza si se pare ca  limbile straine 
sunt destul de facile pentru tine, tu vorbind inca 4 limbi 
straine la un nivel mediu - avansat. De unde aceasta usurinta?

Limba engleza am invatat-o foarte bine in scoala si liceu, 
unde am facut si franceza si germana. Bineinteles, cand nu 
folosesti multa vreme o limba straina, cunostintele se mai 
uita, dar am avut profesori buni si asta a contat enorm. Cele 
doua limbi pe care am inceput sa le invat ca adult sunt rusa si 
japoneza, mai nou. Japoneza am inceput sa o invat cu ajutorul 
unei burse din partea Centrului de Studii Romano-Japoneze, 
de la Universitatea Romano-Americana. Asta ma va ajuta sa 
comunic mai eficient in Japonia si sper sa fie si un plus pentru 
mine in competitie. Desigur, nu este deloc usor sa inveti o limba 
straina, este nevoie de multa seriozitate si munca. Un sfat pe 
care il dau tuturor este sa nu incerce sa traduca, mai ales atunci 
cand gramatica este complet diferita. Daca retii regulile, poti 
construi mai usor propozitii corecte decat daca le gandesti mai 
intai in romana.
Multe din lucrurile din viata nu sunt intamplatoare si stim ca 
era un studiu care spunea ca usurinta de a vorbi si a cunoaste 
limbi straine, ne arata in acelasi timp, faptul ca persoana 
respectiva are si calitati muzicale. Ne poti spune ceva despre 
acest lucru?

Asa este! Muzica are foarte mare legatura cu limbile straine si 
nu numai. Atunci cand lucrez cu copii mici, de 2-6 ani, folosesc 
foarte mult muzica. Astfel, ei retin mult mai usor vocabularul 
si expresiile, fara a fi nevoie sa inteleaga din punct de vedere 
gramatical ce spun. Mai mult, ajuta enorm la pronuntia corecta. 
Cei care au ureche muzicala pot invata cu o mai mare usurinta 
limbi straine din acest motiv. 

A FI MISS LA ACEST NIVEL PRESUPUNE 
SA FII AMBASADOAREA TARII TALE, IAR 
IMAGINEA TA SI MESAJELE PE CARE LE 

TRANSMITI SE REFLECTA ASUPRA TUTUROR 
CONCETATENILOR.
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Ce gen de muzica iubeste cel mai mult si mai mult Ada Maria 
Ileana?

Ce ascult depinde foarte mult de starea mea de spirit, deci nu 
ma pot decide la un singur gen de muzica. In ultima vreme am 
ascultat mai mult muzica pop si electro.
Opiniile tale in privinta Romaniei - in toate aspectele sale 
- sunt destul de pozitive, optimiste si poate e si normal sa 
fie asa. Cu toate acestea, cum iti explici faptul ca suntem 
ultimii din Europa, din lume, in tot ceea ce priveste educatia, 
cultura, economia, etc si printre primele locuri in privinta 
coruptiei si a celor mai rusinoase lucruri in contextul unei 
lumi civilizate?

Sunt multe aspecte care ma deranjeaza si pe mine in Romania, 
chiar daca nu pun neaparat mereu accentul pe ele cand vorbesc 
despre tara noastra. Normal, nu ma pot plange de coruptie la 
concurs, desi consider ca este cea mai mare problema cu care ne 
confruntam. Fiind o tara post-comunista, coruptia ne-a ramas 
mostenire. Vorbim de o problema sistemica, ce se gaseste si la 
nivel inalt, dar si in viata de zi cu zi a oamenilor. Faptul ca legea 
nu este aplicata de fortele de ordine, iar unii au privilegiul de 
a incalca mai multe reguli decat altii, se reflecta in aceste cifre 
la nivel international. Din pacate, majoritatea romanilor nu 
a primit o educatie politica, lucru ce se vede la vot. Sunt alesi 
multi lideri populisti, fara substanta in promisiuni, fara planuri 
concrete si asta ne trage in jos.
Ai studiat stiintele politice. Esti tentata sa intri la un moment 
dat in politica romaneasca? In caz afirmativ, crezi ca vei reusi 
sa schimbi ceva aici, avand in vedere ce se intampla pe plan 
politic de la `89 pana la momentul actual?

Voi fi foarte sincera: situatia din politica romaneasca este 
dezastruoasa, iar oamenii cu studii in domeniu sunt foarte putin 
prezenti. M-am gandit la aceasta optiune, dar, realistic vorbind, 
mi-ar fi incredibil de greu sa intru intr-o lume atat de misogina 
si care nu tine cont de expertiza in domeniu. Va inchipuiti 
titlurile din presa daca o Miss ar ajunge pe o pozitie de putere? 
Nu ar mai conta nici studiile, masteratul la o universitate din 
top 10 mondial, experienta de lucru, multi ar vedea doar o 
femeie frumoasa. Ma intristeaza, uneori ma infurie, dar asta 
este realitatea pe care o traim. Este nevoie sa schimbam intai 
mentalitati, este nevoie sa educam. De aceea ma concentrez pe 
imbunatatirea sistemului educational.
Care sunt calitatile tale ca om, in afara scenei si a imaginii 
impecabile pe care o vedem?

Nu stiu daca am o imagine impecabila si nici nu incerc sa par 
perfecta. Sunt un om si mereu mi-am dorit ca ceilalti sa vada ca 
trecem cu totii prin momente grele. Imi place sa cred ca sunt 
un om rabdator, puternic si ambitios. Nu am lasat niciodata 
greutatile sa ma opreasca din drumul meu, chiar daca unele 
m-au afectat enorm.
Dar defectele? Ai reusit sa ti le identifici?

Cateodata vad la mine mai mult defectele decat calitatile, o 
fi si acesta un defect. Sunt perfectionista, ceea ce nu e mereu 
de ajutor, caci ma pot bloca in anumite detalii. Mi se intampla 
des sa fiu foarte pesimista, sa nu reusesc sa vad “partea plina a 
paharului”. Totusi, incerc sa imi vad defectele mai degraba drept 
aspecte la care mai trebuie sa lucrez decat trasaturi definitorii de 
caracter.
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Ce inseamna moda pentru Ada Maria Ileana? Ai un designer 
(sau mai multi) pe care il admiri in mod deosebit?

Cred ca moda este un mod de exprimare artistica a 
personalitatii fiecaruia, o oportunitate de a arata celorlalti cum 
suntem prin vestimentatie. Sunt cativa designeri pe care ii admir 
acum, printre care surorile LIRIKA si TEUT MATOSHI, ELIE 
SAAB si altii.
Daca ai avea de ales intre profesia de baza si modelling, ce 
ai alege?

Fara ezitare as alege profesia de baza. Modelling-ul imi face 
placere, imi aduce un venit in plus, dar nu este ceva ce as face 
toata viata.
Care crezi ca sunt calitatile unei fete/ femei pentru ca aceasta 
sa reuseasca in viata? Crezi ca ar exista o reteta general 
aplicabila?

Nu, nu cred ca exista o reteta a succesului si nici o combinatie 
de calitati pe care cineva ar trebui sa le aiba. Frumusetea vietii 
este ca suntem toti diferiti, unici. Cred ca fiecare fata sau femeie 
are nevoie doar sa se descopere pe sine, sa isi gaseasca domeniul 
care o face cu adevarat fericita si sa dea tot ce are mai bun acolo, 
mizand pe ce o face pe ea unica. 
Ce gen de imbracaminte preferi: casual, denim, sport, office, 
elegant, ...?

Normal, depinde de ocazie, dar in ultima vreme prefer casual, 
mai ales ca desfasor multe activitati de acasa. Ador si sa ma 
imbrac elegant, atunci cand am oportunitatea.
Ai un motto pe care il respecti in mod deosebit? Sau principii 
de viata bine conturate?

Am principii destul de bine conturate, dar nu imi place sa 
fiu rigida. Vreau sa las bine pe oriunde merg, sa stiu ca imi fac 
mereu treaba asa cum trebuie si sa las un zambet pe chipul 
oamenilor pe care ii intalnesc.
Care sunt pasiunile tale in afara de cele “la vedere”?

Imi place sa pictez, ma relaxeaza si sunt pasionata de caligrafie. 
O alta mare iubire este machiajul, imi place sa experimentez si 
adesea creez LOOK-uri pentru sedintele mele foto.
Cum arata vacanta ideala pentru Ada Maria Ileana?

Imi plac vacantele relaxante, la mare, dar undeva in liniste. 
Desi imi place sa vizitez locuri noi, macar o data pe an vreau sa 
stau doar la plaja, fara griji si stres.

Dar dimineata perfecta?
Dimineata perfecta este cea cand ma pot trezi tarziu, caci sunt 

mai eficienta noaptea si atunci lucrez mai mult. Imi place sa am 
timp de micul dejun mereu, dar si sa ma pot aranja inainte sa 
plec de acasa.
Care este cea mai interesanta experienta din viata pana in 
momentul actual?

Am avut norocul sa traiesc multe experiente deosebite. Imi 
vine in minte o vizita la un sanctuar de elefanti din Phuket, in 
Thailanda. Acolo am avut ocazia sa hranesc elefantii, sa le fac 
baie cu namol si apoi sa ii spal intr-un lac. A fost un moment 
special, chiar incepuse sa ploua in timp ce ii spalam. 
Care este cea mai mare dorinta a ta acum?

Pe termen scurt, imi doresc enorm sa fac cat mai mult bine 
prin titlul de Miss International Romania si, bineinteles, sa 
reusesc sa aduc pentru prima data o coroana de “grand-slam” 
in Romania. 
Trei lucruri care nu iti lipsesc niciodata din geanta de mana!

Incarcatorul de la telefon, rujul si servetelele umede. Se poate 
spune ca sunt o persoana practica.
Unde ti-ar placea sa te vezi peste 10 ani? Ce ti-ar placea sa 
faci atunci?

Peste 10 ani sper ca voi avea o familie, as dori sa si adopt, nu 
doar sa am copiii mei. Mi-ar placea sa imi deschid o scoala si, 
in acelasi timp, sa ma implic activ in revolutionarea sistemului 
educational Romanesc.
Unde ti-ar placea sa traiesti?

Mi-ar placea sa raman in tara, caci mi-ar fi foarte greu fara sa 
am familia alaturi. Sper ca imprejurarile sa fie favorabile si ca 
drumul meu sa nu ma duca in alta parte.
Spune-ne despre tine un lucru despre care nu stie nimeni 
sau despre care stiu doar cateva persoane ...

Un lucru mai putin stiut despre mine, daca tot suntem la 
capitolul familie, este ca una dintre activitatile mele preferate 
este sa ma uit la filme sau seriale cu parintii mei. Sunt foarte 
apropiata de ei si iubesc serile in care comandam ceva bun de 
mancare si petrecem timp impreuna.
Iti multumim pentru interviu si iti dorim mult mult succes in 
toate activitatile minunate pe care le desfasori!

CRED CA FIECARE FATA SAU FEMEIE ARE NEVOIE 
DOAR SA SE DESCOPERE PE SINE, SA ISI 

GASEASCA DOMENIUL CARE O FACE CU ADEVARAT 
FERICITA SI SA DEA TOT CE ARE MAI BUN ACOLO, 

MIZAND PE CE O FACE PE EA UNICA.
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VLAD VILCIU este unul dintre cei mai indragiti actori ai momentului. Este cunoscut pentru 
rolurile sale din “Saturday night years”, “Fructul oprit” Antena 1, si “Adela” Antena 1. In prezent 
il putem urmari atat pe micile ecrane in serialul “Adela” difuzat pe Antena 1, interpretand rolul 
lui Luca (baiatul rasfatat al familiei Andronic), cat si pe scenele de teatru din Bucuresti (Teatrul 
Metropolis, Teatrul Principal si Teatrul George Ciprian). 

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

Bine v-am gasit. Multumesc pentru 
invitatie!
La ce varsta ai inceput sa activezi ca 
actor? A fost greu sa te faci remarcat?

La nivel profesionist, in momentul in 
care am intrat la facultatea de Teatru, la 
18 ani. Nu pot spune daca a fost greu sau 
usor, probabil a fost un traseu pe care 
a trebuit sa il urmez, cu bune si cu mai 
putin bune.
Ai jucat in spectacole/filme inca 
din perioada facultatii sau abia la 
finalizarea studiilor?

Am avut norocul sa joc si in spectacole 
de teatru si in filme inca din inceputul 
facultatii, ceea ce mi-a oferit multe 
oportunitati si experiente care m-au 
dezvoltat.
Spune-ne mai multe despre rolul tau 
de debut!

Primul rol in facultate a fost o 
dramatizare dupa Ion Baiesu si cateva 
schite de Cehov. Primul in Teatru, a 
fost in grupul de cersetori in spectacolul 
Hagi Tudose de la Teatrul Metropolis - 
regia Domn` Profesor Dan Tudor.
Prin ce greutati ai trecut in 
interpretarea primului tau rol?

Greutatile nu cred ca au fost diferite 
fata de ale altor debutanti. Au fost emotii 
foarte mari, dorinta de a nu dezamagi, 
de a-mi face bine meseria si a transmite 
emotie. Toate acestea s-au pastrat, exista 
inaintea fiecarui proiect.
Ce simti atunci cand mergi la un 
casting pentru un proiect de mare 
anvergura?

Incerc sa imi fac treaba cat mai bine, sa 
fiu potrivit pentru rol si sa ajut proiectul 
cu tot ceea ce pot, sa fiu performant si sa 
ma fac util.
Ce simti atunci cand regizorul spune 
MOTOR-ACTIUNE?

Incerc sa ma concentrez la ceea ce 
am de facut, ma detasez de alte lucruri 
si imi pastrez concentrarea pe durata 
secventei, dar si a intregii zile de filmare.

Cum ai defini piata cinematografica din Romania?
Este o piata intr-o dezvoltare, urmand trendurile internationale, crestem incet dar 

sigur si cred ca trebuie sa privim cu incredere spre viitor, continuand sa fim seriosi, 
consecventi, perseverenti, iar lucrurile bune nu se vor lasa asteptate.
Care este cel mai de suflet proiect din care ai facut parte?

Nu as putea numi unul anume. Fiecare proiect la care am lucrat sau lucrez, este o mica 
parte din inima mea, le asez frumos pe raftul vietii mele si ori de cate ori mi-e dor de 
unul, revin si le ”citesc” si le retraiesc cu mare drag.
Povesteste-ne o intamplare amuzanta de la filmari!

Am alunecat pe podeaua umeda si ... am cazut in lac. Asta in timp ce era “actiune” 😅).
Care au fost cele mai importante roluri pe care le-ai primit? Povesteste-ne putin 
despre fiecare in parte.

Catindatul de D`ale Carnavalului, Cersetorul din Hagi Tudose, Luca din “Adela”, 
Malvolio din “A douasprezecea noapte” si lista poate continua.
Ai simtit vreodata ca nu ti se potriveste vreun rol?

Nu am simtit asta. Am incredere in cei care ma distribuie si cred ca de fiecare data atat 
eu, cat si colegii mei am fost distribuiti corect.
Ce simti cand se incheie perioada de filmare pentru un proiect si te uiti cum ai jucat?

Ma simt bine, privesc cu drag, mandrie dar si critica munca depusa.
Cum ai defini meseria aceasta?

Este cea mai frumoasa meserie de pe pamant. Ce poate fi mai frumos decat sa le spui 
oamenilor povesti, vise, plasmuiri? Este singurul loc in care invizibilul devine vizibil, 
unde se lucreaza cu sufletul, cu gandul si emotia si pasesti undeva intr-o alta lume.
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Joci in serialul Adela (Antena 
1). Spune-ne mai multe despre 
personajul tau!

Personajul meu este unul complex, 
schimbator si surprinzator si imi 
face mare placere sa il interpretez. 
El sufera evolutii, are un parcurs cel 
putin interesant ce merita urmarit.
In prezent predai tainele actoriei. 
Cum te simti in postura de trainer? 
Care este cel mai important lucru pe 
care il predai cursantilor tai?

Ma simt foarte bine in postura de 
trainer, imi place foarte mult si cred ca 
mi se potriveste. Nu exista un singur 
lucru pe care incerc sa il transmit 
celor care trec pragul cursurilor. Spre 
exemplu, unul dintre lucruri este 
faptul ca incerc sa trezesc in ei dorinta 
de a face ceva, orice cu pasiunea si 
daruirea cu care eu imi fac meseria.
Ce inseamna fericirea pentru tine? 
Ce te face fericit cu adevarat? 

Fericirea este ceva in cautarea careia 
merita sa alergi toata viata. Incerc 
sa gasesc fericirea in tot ceea ce ma 
inconjoara.
Au fost momente in care ai vrut sa 
renunti la cariera ta?

Nu a existat si nu cred ca va exista 
ceva care sa ma faca sa renunt la 
meseria si cariera mea. Iubesc mult 
prea mult ceea ce fac. Nu voi renunta 
niciodata indiferent de vreme si 
vremuri.
Cine a fost idolul tau? Empatizezi cu 
un actor?

Nu am idoli, ci doar persoane 
pe care le apreciez si le am drept 
modele. Mari actori, profesorii 
mei, Domnul Dan Tudor, Doamna 
Adela Marculescu, Mircea Albulescu, 
Toma Caragiu, Dem Radulescu, AL 
Pacino, Marcello Mastroianni, Gene 
Hackman, Gheorghe Dinica, Virgil 
Ogasanu, Olga Tudorache, Puiu 
Calinescu si multi multi altii.

Care este regizorul tau preferat?
Nu am regizori preferati. Imi doresc sa lucrez cu absolut toti regizorii si ii asigur de 

toata disponibilitatea mea.
Intre actoria de film si actoria de teatru care este cea mai aproape de sufletul tau?

Ambele. Si cea de teatru si cea de film. Doar pentru ca iubesti rasaritul nu inseamna ca 
nu te poti bucura si de apus, nu?
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Nu cred. Momentan mi-e bine aici unde sunt.
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Un om cat se poate de normal.
Care este cea mai mare teama a ta?

Teama de uitare in toate formele sale.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Sincer nu m-am gandit la asta, uite o tema buna de reflectie! Iti raspund data viitoare 
la ce concluzie am ajuns.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a transformat acea pierdere?

Cred ca experientele ne modifica. In bine, in rau, nu stiu. Nu am cuantificat vreodata 
pierderile, sigur ca au existat, dar prefer sa vad partea plina a paharului.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Beau cafea, citesc, imi petrec timp cu cei dragi, merg la filmare, sau la spectacol, sau 
amandoua in aceeasi zi, sau la cursuri cu copiii. Beau un vin, fac fotografii, merg la 
facultate, fac muzica, scriu, editez, montez, vad filme, merg la casting si cate si mai cate 
fac. As avea nevoie ca ziua sa aiba 33 de ore ca sa am timp sa fac tot ce imi propun 😅. 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Da, imi place sa gatesc. Paste, paste, paste. Orice fel de paste, zilnic. Nu trece nicio zi 
fara paste in viata mea.
Practici un sport?

Inot, merg cu kartul pe circuit, joc baschet si alerg.
Care este motto-ul tau in viata?

Viseaza, crede, iubeste, roaga-te, doreste-ti, munceste, spera.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Multe surprize am in maneca. Spectacole de teatru, filme, proiecte foto, campanii, 
muzica. Fiti cu ochii pe retelele mele sociale, anunt acolo totul mereu!

Va multumesc! 
Noi iti multumim!

Cat de importante consideri ca 
sunt imaginea si stilul vestimentar 
pentru un actor?

Destul de importante, deoarece un 
actor este un om la care oamenii se 
uita, poate deveni un model si trebuie 
sa fie atent la imaginea sa.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care 
vor sa paseasca in acest domeniu?

Sa fie seriosi, muncitori, umili, sa 
nu uite de unde au plecat, sa fie utili 
si generosi, sa nu astepte rezultate 
imediat si sa faca asta doar daca sunt 
convinsi ca isi doresc.
Daca nu iti alegeai cariera de actor, 
ce ai fi fost?

Pilot de curse.
Care a fost cea mai frumoasa 
perioada din cariera ta? Povesteste-
ne cateva amanunte!

Fiecare moment este frumos in felul 
sau, prin intalnirea cu colegii noi, 
reintalnirea cu altii, cu noi echipe, 
regizori, locuri. Fiecare proiect are 
parfumul si farmecul sau care isi lasa 
amprenta asupra ta.
Cine este Vlad Vilciu, omul din 
spatele camerelor de filmat?



Despre consiliere vestimentara & servicii de beauty,
intr-un proiect fain, #ziuatamagica

#ziuatamagica

cu  ANDREEA P OPESCU & ANA ROSCA

In 2022, CONSILIEREA VESTIMENTARA & SERVICIILE DE BEAUTY sunt 2 
servicii complementare din ce in ce mai apreciate atat de catre antreprenori, cat si de 
catre persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul companiilor.

Fiecare inceput de an vine cu noi oportunitati si provocari, iar o schimbare din punct 
de vedere a imaginii sau conturarea unui brand personal puternic prin proiectul  nostru, 
#ziuatamagica, poate fi exact ceea ce aveti nevoie.

Pentru ca suntem convinsi ca va intrebati ce presupune mai exact acest proiect, vom 
dezbate acest subiect cu ANDREEA POPESCU & ANA ROSCA, fondatoarele proiectului.

ANA este omul din spatele salonului de infrumusetare URBAN MOM STUDIO, care se 
doreste a fi o oaza de liniste si relaxare in centrul capitalei.

ANDREEA este consultant de imagine prin intermediul proiectului ei, Andreea Details, 
si are o rubrica lunara la noi, in revista, “DETALII DE STIL”, unde o regasiti in fiecare luna 
cu idei de styling si trend-urile sezonului.

Vom povesti in acest articol cu Andreea si Ana despre noul lor proiect,
#ziuatamagica si despre ce presupune acest frumos serviciu de BEAUTY & STIL.
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INTERVIURI

Cum v-ati gandit la acest proiect si de unde ati avut aceasta 
idee de proiect?

Andreea: Am inceput acest proiect de la ideea ca putem oferi 
un instrument util pentru toate femeile  care simt nevoia de o 
schimbare de imagine, avand in vedere ca traim intr-o perioada 
in care multi ne-am mutat in online cu proiectele noastre, unde 
este nevoie de o imagine bine structurata si aferenta profesiei 
noastre.

Ana: Am pus bazele acestui proiect, #ziuatamagica intrucat 
am primit multe solicitari in acest sens din partea persoanelor 
care ne treceau pragul. Multe femei participa la evenimente de 
networking, la intalniri cu clientii, au nevoie de fotografii pentru 
aparitii in reviste si atunci au nevoie de o imagine care sa reflecte 
cat mai bine personalitatea lor, deci proiectul nostru nu face 
altceva decat sa scoata in evidenta atuurile fiecarei femei care 
alege sa beneficieze de aceste servicii.
Ce reprezinta acest serviciu pe care il oferiti in cadrul acestui 
proiect, #ziuatamagica?

Andreea: Clienta se programeaza  pentru acest serviciu la 
salon, unde va beneficia de o schimbare a imaginii, plecand de 
la coafura, manichiura, si finalizand cu detalii de stil vestimentar 
si consiliere de imagine, care o vor ajuta de-a lungul carierei 
profesionale.

In salon vin multe antreprenoare, care sunt convinsa ca vor 
apela la acest serviciu, #ziuatamagica, in vederea construirii unei 
imagini remarcabile in acest an.
Cum pot beneficia persoanele doritoare de acest serviciu de 
stil vestimentar & beauty, #ziuatamagica?

Ana: Cum spunea si colega mea, cele care isi doresc sa 
beneficieze de acest serviciu, trebuie doar sa ia legatura cu salonul 
URBAN MOM SALON, mentionand ca doresc sa achizitioneze 
serviciul oferit cu ajutorul programului #ziuatamagica.

Multe femei participa la evenimente de networking, la 
intalniri cu clientii, au nevoie de fotografii pentru aparitii 
in reviste si atunci au nevoie de o imagine care sa reflecte 

cat mai bine personalitatea lor ...“
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Ne puteti spune cateva cuvinte despre salonul Urban Mom 
Studio? 

Ana: Salonul este amplasat central si beneficiaza de un spatiu 
generos, astfel incat raspunde foarte bine cerintelor de siguranta 
atat de importante in aceasta perioada dificila pe care o parcurgem. 
Echipa este absolut fantastica, personalul avand multa experienta 
in domeniu, astfel ca serviciile URBAN MOM STUDIO raspund 
celor mai exigente cerinte de calitate. Salonul ofera servicii de 
manichiura, coafor, cosmetica si masaj, dar ceea ce face diferenta 
fata de celelalte saloane din zona este faptul ca femeile se simt 
aici in largul lor, practic, suntem ca o familie, vorbim deschis si 
relaxat despre orice subiect, putem spune ca facem networking la 
un alt nivel 😊. Ne stim povestile de viata, ne oferim sfaturi, astfel 
ca momentele petrecute in cadrul salonului incarca cu energie 
clientele, le ofera starea de bine necesara pentru ca acestea sa 
poata face fata provocarilor de zi cu zi. Stim cat de agitat este 
ritmul unei zile de lucru, asa ca facem tot posibilul ca atunci cand 
clienta a ajuns la noi la salon sa poata beneficia de cat mai multe 
servicii in acelasi timp.

Ce rol are consultantul de imagine in cariera unui 
profesionist?

Andreea: Dupa cum stiti, imaginea este un element foarte 
important atunci cand suntem un profesionist.

Consultantul de imagine este cel care indica directia stilistica, 
privind vestimentatia pe care trebuie sa o alegem atunci cand ne 
prezentam in societate.

Mie imi place sa spun ca “stilul vestimentar este cartea mea de 
vizita”. Inainte sa povestesc despre mine sau despre job-ul meu, 
stilul meu este cel care iese in evidenta si reflecta personalitatea. 

Prin urmare, cu ajutorul programului #ziuatamagica, imi 
doresc sa ajut persoanele sa-si construiasca un stil vestimentar 
aferent personalitatii lor si care sa fie o carte de vizita vizuala.
Ce le recomandati cititoarelor noastre?

Andreea: Sa incerce acest serviciu, #ziuatamagica, si daca le-a 
placut sa-l recomande si unei prietene, sub forma unui cadou 
fain, pentru o persoana draga. 

Ana: Asa cum a spus si Andreea, le asteptam cu drag la salon, 
unde pot incerca acest serviciu, pe care noi il recomandam cu 
mare caldura. Le asteptam cu o cafea buna si cu o atmosfera 
prietenoasa, cele 2 ingrediente magice ale echipei Urban Mom 
Studio. #ziuatamagica este momentul tau de relaxare si liniste 
si care iti poate oferi consilierea vestimentara de care ai nevoie 
pentru a raspunde provocarii oricarui moment din viata ta 
profesionala.

DATE DE CONTACT

@urbanmomstudio
www.facebook.om/studiourbanmom
www.urbanmom.ro

@andreeadetails 
www.andreeadetails.ro                                            
www.facebook.com/AndreeaDetails



Fi i  conecta t  cu FAMOST, or iunde te -a i  a f 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

FAMOST

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


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


f  |

128  FA M O S T . R O

COLTUL de CARTE

CE MAI CITIM
cu IOANA ALEXANDRA ANTONE
C e l e  s a p t e  m o r t i  a l e  l u i  E v e ly n  H a r d c a s t l e 
este un page turner infricosator de bine scris, o carte care iti va 
da fiori pe sira spinarii si care te va face sa te intrebi care este, 
pana la urma, sensul vietii si daca justitia divina, raiul si iadul nu 
sunt doar niste cuvinte alese la intamplare, ci adevaruri ale unei 
realitati mult prea infioratoare.

stuart turton ne ofera aproximativ cinci sute de pagini de 
actiune neintrerupta, suspans, mister si secrete asa cum in nicio 
alta carte nu veti mai intalni. Cateva dintre cele mai notabile 
teme ale cartii sunt viata si moartea, raiul si iadul, greselile pe 
care noi oamenii, in fuga noastra de zi cu zi, orbiti si inlaturati 
de la adevaratele lucruri importante, le facem in mod repetat, 
neconstientizand efectele negative pe care le provocam, durerea 
pe care o imprastiem si rautatea care ne acapareaza continuu, in 
mod gratuit.
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“Daca acesta este iadul, atunci noi l-am creat.”

Romanul necesita rabdare si concentrare totala, caci 
autorul inventeaza o poveste alambicata, personaje extrem 
de complexe si un fir narativ exceptional. Este foarte multa 
psihologie in aceasta carte, asa cum ii sta bine unui thriller 
reusit, autorul concentrandu-se asupra legaturilor dintre 
personaje si a secretelor devastatoare pe care acestea le poarta 
cu ele, asemeni unor haine groase de iarna, care te sufoca si iti 
ingreuneaza miscarile.
 

“Toti afiseaza o masca.
Ar fi bine sa tii minte treaba asta.”

Conacul BLACKHEATH, care are un nume predestinat, 
de altfel, este locul in care se desfasoara intreaga actiune. Este 
inchisoarea personajelor, iadul si, totodata, mantuirea lor. Un 
loc predestinat cu un nume predestinat, refugiul sau temnita 
invitatilor nestiutori, care ajung acolo din proprie initiativa, 
sau asa cred ei, caci viata, de fapt, le-a pregatit altceva. Pot 
asemana conacul cu o imensa scena de teatru, in care actorii 
personaje vin pe rand, se prezinta si isi spun povestea. Dar 
bineinteles, la fel ca pe o scena de teatru, ei toti joaca un rol. De 
la primul pana la ultimul. Iar cititorul-spectator trebuie sa faca 
diferenta dintre realitate si rol, adevar si minciuna, inocenta si 
vinovatie.

“Cand sufletul ti se desprinde de trup sugereaza 
moarte, insa eu stiu in strafundul meu ca aceasta nu 
este viata de apoi. Iadul ar avea mai putini slujitori 

si mobilier mai bun. A scapa pe cineva de pacate este 
un mod jalnic de a-l judeca.”

Odinioara somptuos, Balckheath se afla in prezent la 
limita paraginii, insa acest lucru nu-i impiedica pe proprietari 
- lordul Peter si lady Helena Hardcastle -, sa desfasoare un 
mare eveniment intru comemorarea a nouasprezece ani de 
la moarte unuia dintre fii lor, Thomas. Balul mascat aduce 
in atentia cititorului cei mai de vaza oameni ai societatii - 
ofiteri, bancheri si medici - aceeasi care au fost prezenti in 
acea zi fatidica in care mezinul Thomas si-a pierdut viata 
in circumstante mai mult decat suspecte. Cireasa de pe tort 
si poate principalul laitmotiv al cartii este moartea, la fel de 
tragica, neasteptata si suspecta ca si a lui Thomas, personajului 
Evelyn Hardcastle, sora mai mare a defunctului si unul dintre 
cele mai controversate personaje. Atat timp cat moartea 
acesteia nu va fi rezolvata (atentie, nu impiedicata !), povestea 
nu va avea un deznodamant, personajele (numeroase, dupa 
cum am spus) vor continua sa repete aceleasi greseli, iar 
moartea se va repeta seara de seara, timp de cateva zile (de 
unde si numele cartii).

“- Am inceput sa-mi pierd mintile, nu-i asa? il intreb 
eu, privindu-l peste oglinda.
- Fireste ca nu, raspunde doctorul ciumei. Nebunia 
ar fi o evadare si nu exista decat un singur mod de a 
evada din Blackheath.”

“- Ce trebuie sa fac?
- Sa rezisti. Doar asta poti sa faci. Exista o voce 
interioara pe care cu siguranta deja ai auzit-o. Seaca 
si oarecum indepartata? Este calma atunci cand te 
cuprinde panica si neinfricata atunci cand iti este 
teama. Daca vei incepe sa te pierzi, fii atent la voce. 
Ea este farul tau. Tot ce a mai ramas din barbatul de 
altadata.”

Unul dintre cele mai complexe personaje si in acelasi 
timp cel mai neajutorat personaj si cel in ale carui maini sta 
rezolvarea misterelor este personajul principal Aiden Bishop, 
care se trezeste in fiecare zi in corpul altei gazde, nestiind nimic 
despre cine este el, necunoscandu-si adevaratul nume sau 
istoria lui personala, legatura pe care o are cu familia Hardcastle 
ori cine este femeia al carei nume este Anna, singurul nume  pe 
care il are in minte si pe buze, fiind condamnat sa  traiasca 
povestea din perspectiva celorlalti invitati la conac, zi de zi, 
pana cand va reusi sa se elibereze, daca si cand va elucida itele 
incurcate ale celor din jurul lui, va pune cap la cap lucrurile 
nespuse de ceilalti si va reusi sa descopere numele ucigasului 
(sau a ucigasilor). In toate aceste incercari carora trebuie sa le 
faca fata, Aiden este atent supravegheat de cel care isi spune 
doctorul ciumei, cel care este reprezentat pe coperta, omul 
imbracat atat de bizar si inspaimantator ce reda un medic din 
Evul mediu, perioada in care lumea intreaga s-a confruntat cu 
o pandemie extrem de violenta, o ciuma venita din Asia si care, 
la randul lui, are un rol bine definit in poveste. 

“Sunt mistuit de ura fata de barbatul care am fost. 
I-as putea accepta defectele, poate chiar le-as putea 
trece cu vederea, insa este vorba despre tradare. El a 
facut greseli si a fugit, lasandu-ma pe mine sa adun 

cioburile vietii lui sparte.”

Salt temporal dupa salt temporal, gazda dupa gazda, zi 
de zi decurg toate in acelasi mod pana cand tot mai multe 
secrete intunecate sunt dezvaluite, lasand la iveala, pe de o 
parte, istoria unei familii macinate si dezbinate de durere, 
neincredere, ura, avaritie, iar de cealalta parte, lacomia, 
rautatea si monstruozitatea unei femei care a distrus totul in 
calea-i, aceasta din urma intruchipand rautatea absoluta si 
motivul pentru care aceasta poveste a fost spusa.
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In spatele acestei povesti alambicate si a crimelor propriu 
zise sunt atinse atat de multe subiecte, cateva dintre ele fiind 
soarta, iertarea, reabilitarea si a doua sansa care ne este oferita 
pentru a ne rascumpara greselile (daca acest lucru mai este 
posibil).

“Suntem franturi ale aceluiasi suflet, vinovati pentru 
pacatele fiecaruia in parte, sau suntem persoane 

complet diferite, copii fade ale unui original de mult 
uitat?”

Sunt puse sub semnul intrebarii capacitatea de reinventare 
si de rascumparare a greselilor. este capabil un om care a 
gresit enorm de mult sa se schimbe? este capabil un om caruia 
i s-a facut un rau ireparabil sa ierte sincer si sa intinda o mana 
de ajutor celui care i-a gresit, celui care l-a pus la pamant 
cu buna stiinta si care a facut atat de mult rau fara niciun 
motiv? primesc oamenii o a doua sansa pentru a-si rascumpara 
greselile si daca da, sunt ei capabili sa nu mai repete acele 
greseli si sa se comporte total diferit pentru a nu repeta 
trecutul si pentru a se salva si, implicit, pentru a salva 
intreaga omenire? suntem noi oamenii predestinati sa repetam 
la nesfarsit aceleasi greseli, iar din aceasta cauza, la un 
moment dat, vom fi luati toti la raspundere si vom fi capabili 
sa ne salvam doar daca actionam toti in aceeasi directie?

Tragicul si realismul se impletesc in acest thriller captivant, 
oferind cititorului un roman infricosator prin prisma 
subiectelor explorate si a repetitivitatii actiunii, care aduce 
putin cu o stare continua de agonie, extaz si nebunie.

”Cat de pierdut trebuie sa fii ca sa il lasi pe diavol sa 
te conduca spre casa?”

Cartea este una care te tine in priza, te bulverseaza si te 
uimeste, nelasand loc plictiselii nici macar un minut, dar 
mai presus de acaparanta poveste servita, intrebarile pe care 
autorul te forteaza sa ti le pui te vor macina pe tot parcursul 
lecturii si mult timp dupa finalizarea ei. Caci in spatele 
personajelor se ascund oameni ca tine si ca mine, oameni 
vulnerabili, mai rai sau mai buni, expusi greselilor si care uita 
cu desavarsire rolul pe care fiecare dintre noi il avem, oameni 
care uita sensul cuvintelor dragoste, protejare, acceptare si 
care trateaza viata de parca ar fi o nesfarsita pista de alergare la 
finalul careia trebuie neaparat sa ajungi primul, eliminandu-ti 
toti adversarii, uitand cu desavarsire sa traiesti.

“Mi-am pierdut speranta. Sunt ca un om din 
purgatoriu, orb in fata pacatelor care m-au izgonit 

aici.”

CELE SAPTE MORTI ALE LUI EVELYN HARDCASTLE este, asa cum imi place mie sa spun,
nu doar o carte, ci o lectie de viata. Una dura si care iti lasa deopotriva un gust amar in gura dar si speranta 

in suflet. Este doar alegerea noastra, a tuturor, cum vrem sa ne traim vietile.

COLTUL de CARTE
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d ragi prieteni, bine v-am regasit in prima luna de primavara! Si in luna martie ne continuam 
calatoria in universul fascinant al cartilor descoperind impreuna cele mai noi aparitii 
editoriale ale lunii precedente dar si alte titluri remarcabile aparute in ultima perioada.

Incepem cu categoria Science-Fiction si Fantasy unde intalnim atat titluri celebre care au 
captivat cititorii din lumea intreaga cat si alte noutati incantatoare ale autorilor romani. 

Pentru iubitorii de thriller, crime si mistery avem carti best-seller, pline de tensiune si intrigi,  intr-
un ritm alert. La categoria romane de dragoste, povesti tulburatoare despre puterea, frumusetea 
dar si tragismul iubirii din viata unor personalitati sau din vremuri de razboi.

Continuam cu sectiunea clasici si romane premiate, bijuterii literare care au invins proba 
timpului. Romantism, pasiune, mister, intriga, povesti cutremuratoare si multa emotie.

Proza scurta, volume captivante de povestiri, volume de fictiune dar si carti de non- fictiune cu 
genul dezvoltare personala, ghiduri pentru lumea moderna.

La sectiunea Young Adult, evadare intr-un univers fantasy captivant si literatura pentru copii 
cu povestile sale incantatoare. Incheiem cu poezie,  aceasta lumina, emotie si muzica a cuvintelor.

Cartile au puterea de a ne transporta in lumi noi si vremuri diferite, o minunata calatorie in 
oceanul timpului. Asadar, SA DESCOPERIM IMPREUNA O NOUA PRIMAVARA  INCARCATA 
DE LECTURI BUNE, FRUMOASE MARTISOARE LITERARE!

Cronica unui eveniment literar

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

A P A R I T I I L E  E D I T O R I A L E  A L E  L U N I I  F E B R U A R I E  2 0 2 2

Sa radeti, pentru ca 
rasul este muzica 
sufletului. Sa va 
jucati - e secretul 

tineretii. Sa cititi - este 
fantana intelepciunii. 

Sa ganditi - este 
izvorul puterii. Sa fiti 
calmi este calea spre 
fericire. Sa fiti buni 
este cheia succesului. 

Si sa iubiti - este 
ratiunea de a trai.

HORATIU MALAELE

“
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science fictiongen

 LUMII II SPUNEAU PADURE - Ursula K. Le Guin, editura NEMIRA
Castigator al premiului HUGO / Finalist al premiilor NEBULA & LOCUS 

Descrierea cartii
Planeta Athshe era un paradis ai carui locuitori erau binecuvantati cu o intelegere mistica a vietii. Insa existenta pasnicilor 

athsheeni se schimba pentru totdeauna cand lumea lor este invadata de yeomenii cei insetati de sange, caci sunt redusi la statutul 
unor sclavi aflati la cheremul unor stapani nemilostivi. Iar disperarea ii impinge sa se revolte. Numai ca violenta ajunge sa ameninte 
insesi principiile de baza ale societatii lor, pervertindu-le credintele si modul de viata. Si, de indata ce comit prima crima, isi dau 
seama ca au pornit pe un drum fara intoarcere. 
 
“Le Guin scrie intr-un stil direct si captivant despre fiinte care simt ca sunt sfasiate de fortele uriase care actioneaza in societate - fie ele 
tehnologice, politice sau economice - si care lupta cu mult curaj sa isi pastreze integritatea.” The New York Times Book Review 
 “Asemenea tuturor marilor scriitori, Ursula K. Le Guin creeaza lumi imaginare care reusesc sa ne vindece si sa ne ajute sa ne intoarcem, cu 
inimile usoare, in universul nostru.” The Boston Globe
 
 ANTIDOT - Anca Iurascu, editura UP 
 
Descrierea cartii

Jackie Fay credea ca are o viata absolut obisnuita, exceptie facand doar jobul part-time la un laborator secret din America. Dar 
viata i se complica brusc atunci cand, ajungand acasa, gaseste in camera ei un strain hotarat sa o ia cu el, in ciuda impotrivirilor sale. 
Prizoniera chiar in laboratorul unde lucra si aflata sub supravegherea stricta a tatalui ei, Jackie este fortata sa descopere complotul in 
care a fost atrasa fara voie. 

Jace Cold stia ca este special. Suficient de special incat sa fie mereu pe fuga. Cel mai nou adapost temporar in care s-a refugiat este 
descoperit in scurt timp de Omul Negru, iar dupa o urmarire agitata si un accident de motocicleta care il lasa mai mult mort decat 
viu, Jace ajunge in acelasi laborator secret. 

Insa exista oameni care ii cauta pe Jace si Jackie si care nu sunt deloc dispusi sa renunte, iar bombardarea laboratorului este doar 
o dovada a determinarii cu care acestia intentioneaza sa isi duca la capat obiectivele. Acest lucru ii forteaza pe cei doi sa fuga si sa 
incerce sa se ascunda. Vor reusi?
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fantasygen

 OCHIUL LUMII, volumul 1 seria Roata timpului - Robert Jordan, editura RAO 

Descrierea cartii
O lume a luminii si a umbrelor unde binele si raul se razboiesc dintotdeauna. Aceasta e lumea din Roata timpului, cea mai mare 

opera fantasy a zilelor noastre.Iar umbra a cazut pe pamant, si lumea s-a faramitat piatra cu piatra. Oceanele s-au retras, iar muntii 
au fost inghititi, si popoarele s-au imprastiat prin cele opt colturi ale lumii. Luna era ca sangele, iar soarele era precum cenusa. Marile 
fierbeau, iar cei vii ii invidiau pe cei morti. Totul era sfaramat si totul se pierduse, in afara amintirii. Si mai presus de orice ramasese 
o amintire, a celui care adusese umbra si frangerea lumii. Si i s-a spus Dragonul. (Din alethnin taerin alta camora, Frangerea lumii. 
Autor necunoscut, Varsta a patra). 

 CARTEA BLESTEMELOR - Andrei Ruse, editura HYPERLITERATURA 
Prima parte din trilogia Ultimul imparat nemuritor

Descrierea cartii
Intr-o noapte friguroasa, sapte ostasi se intorc la palat, aducand cu ei un strain misterios, de pe un taram necunoscut, care stie 

de ce fiul imparatului oamenilor nu se trezeste la viata. Salvarea printului insa vine cu un pret usturator: o profetie care spune ca 
atunci cand el va implini al douazecilea sau leat, va trebui sa plece din regat pentru totdeauna, spre locul de unde sangele sau isi are 
radacinile. Destinul sau ii va fi ascuns de cei din jur, dar odata ce va creste, inima incepe sa i se nelinisteasca, banuind ca alt adevar ii 
este scris in stele. 

 Patrunde intr-un timp inainte de timp, un univers pagan si plin de magie, al basmelor, miturilor si al folclorului pur romanesc, 
asa cum nu l-ai aflat vreodata, unde zane, valve, iele si stime, ursitoare si vrajitori sau fiinte fantastice ale padurilor si noptilor deschid 
“cartea blestemelor” lui Aleodor, cel sortit sa schimbe lumea stiuta de pana atunci. O reinterpretare epica a uneia dintre cele mai 
frumoase povesti stravechi autohtone, Tinerete fara Batranete si Viata fara de Moarte.
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 STARE DE TEROARE - Hillary Rodham Clinton, Louise Penny, editura CRIME SCENE PRESS
#1 in topul New York Times Fiction hardcover
 #1 in topul New York Times Fiction Print and Ebook
 #1 in Amazon Charts in prima saptamana dupa lansare

Descrierea cartii
In Statele Unite, o noua administratie tocmai a depus juramantul. Presedintele o numeste secretar de stat pe cea mai virulenta 

adversara a sa. Insa, dupa perioada tulbure de dinainte, lucrurile par sa revina pe un fagas normal ...
Pana cand trei autobuze explodeaza in trei tari din Europa. Pentru secretarul de stat Ellen Adams, cheia din spatele atentatelor se 

afla la Washington. Ellen si echipa ei intra intr-un joc periculos cu fosta administratie americana, cu Iranul, Pakistanul si Rusia in 
incercarea de a preveni un dezastru inimaginabil pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
“Un thriller politic desavarsit.” Ann Cleeves
“Adevarata cheie a romanului este arma secreta a acestuia: prietenia dintre femei.” The Washington Post
“Un thriller trepidant despre terorism, coruptie si diplomatie, meticulos scris si care promite amanunte pe care numai cineva din interior le 
poate destainui.” TIME
“N-o sa puteti lasa cartea din mana ... Priviti-o ca pe refugiul din aceasta toamna.” CNN.com
“Un blockbuster alert.” The Financial Times
“Un thriller care imbina experienta directa a unui fost secretar de stat cu abilitatile scriitoricesti ale unei maestre a suspansului.” Tampa Bay 
Times
“Stare de teroare o sa va tina treji pana tarziu in noapte ca sa incercati sa tineti pasul cu secretarul Adams si echipa ei.” 
GoodMorningAmerica.com
 
 PETRECEREA DE VANATOARE - Lucy Foley, editura TREI
Bestseller New York Times si Sunday Times. De la autoarea bestsellerului Lista de invitati

Descrierea cartii
In vacanta de iarna, cativa prieteni din Oxford se intalnesc sa intampine impreuna Noul An, asa cum fac de zece ani, din studentie. 

Anul acesta au ales o cabana idilica si izolata in muntii Scotiei - locul perfect unde sa se retraga si sa se deconecteze.
Vacanta incepe nevinovat: admira cu totii peisajul uluitor, desi rau-prevestitor, beau sampanie langa semineu si isi amintesc de 

trecut. Insa dupa un deceniu povara resentimentelor inabusite a devenit prea grea pentru nostalgia fragila a grupului. Iar legatura 
dintre ei se rupe, chiar cand un viscol teribil izoleaza cabana de restul lumii.

Dupa doua zile, chiar de Anul Nou, unul dintre ei este mort ... iar criminalul este tot unul dintre ei.
Nu ramane pe dinafara, vino si tu la petrecere.

“Un roman politist plin de tensiune, cu un ritm perfect.” People
“Lucy Foley dovedeste ca formula traditionala a crimei comise intr-o casa de la tara (...) inca poate functiona splendid.” The Times
“Infiorator si captivant. Nu cititi cartea singuri, noaptea.”  Elle
“Un thriller foarte bun, o poveste plina de viata si suspans pentru o noapte lunga de iarna.” Publishers Weekly
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romane de dragostegen

 FATA CARE A EVADAT DE LA AUSCHWITZ - Ellie Midwood, editura LITERA

Descrierea cartii
Nimeni nu scapa cu viata de la Auschwitz. Mala, detinuta cu numarul 19880, a inteles acest lucru de cand a coborat din trenul 

de vite cu care a fost adusa si a pasit pe portile iadului. Ca mesagera si interpreta pentru SS, ea se foloseste de statutul ei privilegiat 
in lagar pentru a salva cat mai multe vieti cu putinta, ducandu-le pe furis cate o bucata de paine celor disperati de foame. Edward 
- detinutul cu numarul 531 - este unul dintre veteranii lagarului. Desi arata ca toti ceilalti, cu capul ras si uniforma sa vargata, Edek 
este, in secret, unul dintre membrii miscarii de rezistenta. Si are un plan de evadare.

Amandoi sunt inchisi pentru simplul pacat de a exista. Dar cand se intalnesc, umbrele intunecate ale Auschwitz-ului sunt luminate 
de un licar de speranta. Edward o convinge pe Mala ca imposibilul poate deveni posibil. O face sa creada ca, desi sunt inconjurati 
de un gard electric, desi mitralierele sunt atintite asupra lor din nesfarsitele turnuri de paza, iar reflectoarele scruteaza fiecare petic 
de teren, pot scapa totusi din lagarul de exterminare. Isi fac unul altuia o promisiune solemna - vor evada impreuna sau vor muri 
impreuna. Ceea ce urmeaza reprezinta una dintre cele mai impresionante povesti de dragoste din toate timpurile...

Milioane de oameni au intrat pe portile Auschwitz-ului, dar ea a fost prima femeie care a reusit sa evadeze din acel infern. Fata 
care a evadat de la Auschwitz spune povestea adevarata, tulburatoare a Malei Zimetbaum, al carei eroism nu va fi nicicand uitat si al 
carei destin tragic a schimbat cursul istoriei ...

  MADAME PIAF SI CANTECUL IUBIRII - Michelle Marly, editura NEMIRA

Descrierea cartii
Fericirea se plateste cu lacrimi.
Mai mult decat oricare alta artista, Edith Piaf reprezinta un simbol al curajului de a iubi. A fost o femeie care a dus la extrem si 

arta, si dragostea.
Paris, 1944: la finalul ocupatiei naziste, cantareata Edith Piaf este acuzata de colaborationism. Daca va fi gasita vinovata, muzica 

ei va fi interzisa in Franta.
In timp ce incearca, disperata, sa isi demonstreze nevinovatia, artista face cunostinta cu Yves Montand, un tanar extrem de 

talentat, dar si nespus de ghinionist.
Cei doi se indragostesc si fericirea traita alaturi de Yves o inspira pe Piaf sa scrie un cantec care a devenit legenda: LA VIE EN 

ROSE.

 AMORE AL MARE - IUBIRI PRINTRE APE - Gratiela Turtu, editura LITERPRESS PUBLISHING

“Amore al mare”, traducerea aproximativa a iubirii printre ape, aduce un omagiu naturii, in special apelor, in jurul carora se nasc, 
cresc si mor iubirile mai multor personaje care, in calatoriile lor, s-au intalnit pe langa ape. Gabrielle s-a nascut pe malul Mediteranei, 
dar iubirea i-a dus pasii pe malurile Venetiei. Jeff si Alex au venit tocmai de langa Lacul Champlain - Burlington - in Venetia. Vasco 
- bucovinean crescut pe malurile Sucevei - si-a redescoperit iubirea in frumoasa lui Ioana, tot la Venetia, Marlenne si-a gasit a doua 
iubire pe canalele din Utrecht, iar Giulia, plecata din Venetia, il intalneste pe Marius, pe un pod de peste Tamisa.

Personajele acestei carti nu fac exceptie de la ceea ce Dr. Danton Exley spunea: “ In ciuda tendintei oamenilor de a fi fascinati de 
exceptii, de cele mai multe ori binele este mai puternic decat raul, iubirea este mai puternica decat ura si speranta este mai puternica decat 
disperarea ... noi ne reinventam in permanenta.” Gratiela Turtu
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clasicigen

 SUFLETE MOARTE - NV Gogol, editura CORINT
 
Descrierea cartii

Suflete moarte (1842) este un roman unic in literatura clasica si un punct de reper in scrierea de expresie rusa. Romanul reflecta 
viata in Rusia feudala, stilistic imbinand realismul obiectiv cu elementele de absurd, dar si comicul, frizand grotescul, cu nuantele 
tragice. Pavel Ivanovici Cicikov, “consilier de colegiu, boier”, asa cum se prezinta intotdeauna, are ideea geniala de a se imbogati rapid 
printr-o inselatorie, cumparand “suflete moarte” de iobagi. Personajele intalnite in calatoriile sale au devenit prototipuri literare, cu 
totii conturand un tablou picaresc si totodata tragic, asa cum nu mai exista in literatura.

Descris de autorul insusi drept “poem epic in proza”, Suflete moarte (1842) este un roman unic in literatura clasica si un punct 
de reper in scrierea de expresie rusa. Romanul reflecta viata in Rusia feudala, stilistic imbinand realismul obiectiv cu elementele 
de absurd, dar si comicul, frizand grotescul, cu nuantele tragice. Pavel Ivanovici Cicikov, “consilier de colegiu, boier”, asa cum se 
prezinta intotdeauna, are ideea geniala de a se imbogati rapid printr-o inselatorie: va cumpara “suflete moarte”  de iobagi - al caror 
deces nu a fost inca declarat, figurand deci in continuare ca persoane vii -, pentru care proprietarii inca sunt nevoiti sa plateasca taxe 
catre stat, si le va revinde apoi. Desi nu s-a dat niciodata inapoi de la castiguri necinstite, Cicikov este convins ca de aceasta data are 
sa foloseasca banii ca sa isi cumpere pamant si sa devina si el mosier respectabil. Unii dintre cei intalniti in calatoriile sale sunt cuceriti 
de manierele impecabile si de carisma boierului nou-venit, altii accepta tranzactiile propuse constienti fiind de infractiunea comisa. 
Cu totii insa contureaza un tablou picaresc si totodata tragic, asa cum nu mai exista in literatura.

Pentru publicul roman, Suflete moarte apare acum in imprintul “Clasici ai literaturii” beneficiind de o noua traducere, semnata de 
Anca Irina Ionescu, si de o prefata scrisa de Antoaneta Olteanu.
“Gogol era o fiinta stranie, insa geniul este intotdeauna straniu.”  Vladimir Nabokov
“Gogol este] la fel de necesar precum e lumina.” Flannery O` Connor
“[...] in Suflete moarte, [...] Gogol ne-a aratat ca in spatele oricarui lucru care starneste rasul se ascunde nu o comedie, ci o tragedie.”  Ivan 
Panin
“Atunci cand [...] s-a abandonat, zabovind pe marginea prapastiei interioare, [Gogol] a devenit cel mai mare artist pe care l-a dat Rusia 
pana acum.” Vladimir Nabokov
 
 MANDRIE SI PREJUDECATA - Jane Austen, editura CORINT

Descrierea cartii
Astazi nimeni nu o poate ignora pe domnisoara Austen. Cartile ei figureaza pe listele de bestselleruri, ecranizari ale romanelor sale 

nu contenesc sa apara pe micul sau marele ecran.
Editura Corint Books propune cititorilor sai, in colectia Clasici ai literaturii universale, unul dintre cele mai cunoscute si mai 

iubite romane scrise de Jane Austen: Mandrie si prejudecata (Pride and Prejudice), publicat in 1813. Iubire, intrigi, conventii sociale 
insuportabil de rigide, dar si mari orgolii, temeri, naivitati si pasiuni, totul se combina in proportii aproape perfecte pentru a da 
nastere unuia dintre cele mai apreciate romane de dragoste scrise vreodata in limba engleza, unul care ramane si astazi, la mai bine 
de doua secole de la aparitia sa, la fel de proaspat si neconventional (daca nu ar fi sa judecam decat dupa faptul ca povestea de iubire 
dintre Miss Elizabeth Bennet si Mister Darcy incepe acolo unde altele se termina: in momentul in care eroina refuza cererea in 
casatorie a nobilului, dar atat de arogantului lord).

Romanul are trei parti, ca o piesa de teatru clasica, am putea spune.
Prefata este semnata de regretatul prof. univ. dr. Dan Grigorescu, inegalabilul critic literar si de arta, profesorul universitar de 

literatura comparata, traducatorul si istoricul, dar si extraordinarul editor, a carui intreaga cariera a fost onorata de Academia 
Romana, al carei membru deplin a devenit in 2004.
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 ASCULTA CUM CANTA VANTUL * PINBALL 1973 - (editie de buzunar) - Haruki Murakami, editura POLIROM
Premiul Gunzo

Descrierea cartii
Alcatuind, impreuna cu In cautarea oii fantastice (1982), halucinanta “Trilogie a Sobolanului” romanele reunite in acest volum, 

Asculta cum canta vantul (1979) si Pinball, 1973 (1980), prefigureaza nu numai fascinatia lui Murakami pentru literatura si cultura 
occidentale, ci si unele dintre temele predilecte ale operei sale: singuratatea individului, nevoia de tovarasie sau zadarnicia existentei. 
Cele doua romane pastreaza continuitatea anumitor decoruri (pitorescul Bar al lui J) si personaje (naratorul fara nume, J si 
Sobolanul). Asculta cum canta vantul urmareste peripetiile unui student la Biologie intors in orasul natal in perioada vacantei de 
vara si complicatele sale relatii amoroase. Pinball, 1973, cel de-al doilea roman, se concentreaza asupra pasiunii lui obsesive pentru 
jocul de pinball si asupra vietii de zi cu zi in alienantul Tokyo, alaturi de misterioasele gemene 208 si 209, ascultand muzica, fumand, 
band bere sau mancand cartofi prajiti.

Romanul Asculta cum canta vantul, distins cu Premiul Gunzo, a fost ecranizat in 1981 de regizorul japonez Kazuki Omori.
 
 MANUAL DE PICTURA SI CALIGRAFIE - (editie de buzunar) - Jose Saramago, editura POLIROM

Premiul Nobel pentru Literatura 1998
Traducere din limba portugheza si note de Georgiana Barbulescu

Descrierea cartii
Protagonistul romanului Manual de pictura si caligrafie este un pictor mediocru, desemnat prin initiala H., care primeste comanda 

de a face portretul lui S., directorul unei mari intreprinderi. Dureros de constient de propriile limite, H. recurge la paginile unui jurnal 
ca mijloc de a-si analiza slabiciunile estetice si de a se intelege pe sine, descoperind astfel ca simte nevoia sa picteze si un al doilea 
portret al lui S. Munca la respectivele portrete, cel academic, pictat in modul consacrat si instituit de normele comenzii, si cel realizat 
cu intentia, nefinalizata, de a capta imaginea “adevaratului S.”, pune in discutie insusi fundamentul actului de creatie estetica. O 
poveste fascinanta, dezvoltand una dintre temele predilecte ale lui Saramago: relatia dintre realitate si reprezentarea artistica.
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 LITERATURA LA FEMININ. O ANTOLOGIE, editura SENECA

Descrierea cartii
Intr-unul dintre romanele lui, Jose Saramago spune ca palavrageala femeilor care se intalnesc intamplator tine lumea pe orbita. 

Iata insa ca vocile reunite in volumul Literatura la feminin (o antologie) nu palavragesc, ci scriu, luand in serios meseria de scriitor. 
Imi place sa cred ca, in felul ei, si proza lor tine lumea pe orbita. Sau, in orice caz, tine pe orbita literatura noastra contemporana. 
Imi place sa cred ca, dincolo de faptul ca sunt voci feminine, se afla si alte lucruri importante. Va ramane bucuria sa le descoperiti.  
Ioana Parvulescu

Ilustratii de sorina iuganu

Cele 18 scriitoare prezente in antologie sunt, in ordine alfabetica: gabriela adamesteanu, ioana baldea constantinescu, dorica 
boltasu, ruxandra cesereanu, adina dinitoiu, ohara donovetsky, marina dumitrescu, alina gherasim, serenela ghiteanu, anca 
goja, rodica grigore, andreea micu, ioana nicolaie, ioana parvulescu, simona preda, dumitrita stoica, monica serban, liliana 
ursu.
“Vocea femeilor se face auzita din ce in ce mai puternic, se impune in literatura contemporana. Literatura la feminin e numele unei rubrici 
de pe Literomania - platforma literara online pe care o coordonez impreuna cu Raul Popescu (din 2017) - in care puteti citi texte literare 
si eseistice ale unor scriitoare cunoscute de azi si colaboratoare fidele ale Literomaniei. Pornind de la ele, antologia de fata va propune o 
radiografie feminina a spatiului nostru literar. O antologie diversa, vie si seducatoare - pe masura scriitoarelor care o semneaza!” Adina 
Dinitoiu

 ANTOLOGIE DE POVESTIRI - Xue Mo, editura IDEEA EUROPEANA

Descrierea cartii
Xue Mo este cel mai remarcabil scriitor din randul oamenilor de litere din provincia Gansu, care poseda un spirit cultural local 

autentic. Abilitatile narative ale lui Xue Mo sunt puternice, iar scrierea sa este incarcata cu substanta vietii care pulseaza in fiecare 
pagina.

 Nuvela “Dolii” este asemenea unei fabule a vietii. Doua femei, purtand in inimi speranta unei vieti noi si cautarea motivelor 
temeinice de a trai in continuare, sunt aruncate de catre soarta in situatii iesite din comun, la limita dintre viata si moarte. Tenacitatea 
spiritului iese la suprafata, iar demnitatea vietii isi face si ea aparitia.

Confruntarea dintre eroine si doli reprezinta cel mai minunat capitol al nuvelei. Omul si fiara, binele si raul, viata si moartea, 
sentimentele si iubirea sunt tot atatea valori care se intalnesc fata in fata ...
“Cele doua destine vii traiesc dincolo de paginile nuvelei, aducand in sufletul cititorilor spiritul Chinei de Vest, incarcat de masivitatea plina 
de onestitate a pamantului si frumusetea magnifica a muntilor inzapeziti.” Lei Da, faimos critic literar chinez
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 SFARSITUL SOAPTELOR. DECEMBRIE 1989 - Ruta Sepetys, editura EPICA

Descrierea cartii
Bucuresti, 1989 
In Europa, toate regimurile comuniste se prabusesc rand pe rand. Romanii nu se bucura de libertate, ci se afla in continuare sub 

bratul de fier al dictaturii lui Nicolae Ceausescu. 
Intr-o tara inchisa, izolata si condusa prin impunerea sentimentului de frica, Cristian Florescu, un adolescent de saptesprezece 

ani, care viseaza sa devina scriitor, este santajat si racolat de Securitate. Nu-i raman decat doua posibilitati: sa-i tradeze pe toti din 
jurul lui, tot ce iubeste, sau, folosindu-se de de noul lui statut, sa faca tot ce poate pentru a submina sistemul totalitar, din interior. 
Cristian risca totul ca sa demaste regimul autoritar si pe cel mai diabolic dictator din Europa de Est, sa ofere o voce poporului roman 
si sa arate lumii ce se petrece in tara lui. Cand apare scanteia Revolutiei, se alatura plin de entuziasm si lupta pentru schimbare si, in 
sfarsit, pentru Libertate.
SA NU AI INCREDERE IN NIMENI! 
AI GRIJA CU CINE SI CE VORBESTI! 
ESTI URMARIT LA ORICE PAS. 

Ruta Sepetys, o povestitoare de neegalat, ale carei carti sunt publicate in peste saizeci de tari, se intoarce in forta cu un thriller care 
se apleaca asupra istoriei poporului roman, istoria unei natiuni apasate suferinta si de frica de a te exprima liber, punand in valoare 
puterea de rezilienta - sau tenacitatea - spiritului nostru. 
 “Putini scriitori reusesc sa imbine, asemenea Rutei Sepetys, o enorma munca de cercetare, talent, emotie autentica si o intelegere profunda a 
faptelor prezentate. [...] Desi povestea se sfarseste fericit, epilogul cartii prezinta amploarea tradarii si suferinta pe care aceasta o provoaca. 
Ultimul rand al romanului ii va lasa pe cititori cu sufletul la gura. O carte stralucita, pe care nu o veti putea lasa din mana.” Kirkus Reviews 

 PARADISURI PIERDUTE - STRABATAND SECOLELE, vol. I - Eric-Emmanuel Schmitt, editura HUMANITAS

Descrierea cartii
Strabatand secolele lanseaza o provocare extraordinara: povestirea istoriei omenirii sub o forma pur romanesca, intrarea in 

Istorie prin istorisiri. Un proiect conturat acum mai bine de 30 de ani si la care Eric-Emmanuel Schmitt a lucrat neobosit, adunand 
informatii istorice, stiintifice, religioase, medicale, sociologice, filozofice, tehnice, lasandu-si in acelasi timp imaginatia sa proiecteze 
personaje puternice, de neuitat, si o poveste fascinanta. 

Paradisuri pierdute este inceputul acestei aventuri unice, al carei protagonist e Noam. Nascut acum 8000 de ani, intr-un sat 
lacustru, in sanul unei naturi paradiziace, el este silit sa se revolte impotriva alor sai cand o intalneste pe fascinanta Noura, gratie 
careia se descopera pe sine. Noam infrunta si o calamitate palpabila: Potopul. Revarsarea apelor il impinge pe Noam in istorie si ii 
hotaraste destinul. 
“Metoda lui Schmitt ajunge aici la apogeu: formuleaza marile intrebari filozofice, psihologice si sociale prin intermediul unor personaje - 
cheie. Legatura noastra cu natura, complexitatea relatiilor de dragoste si de familie, avantajele si dezavantajele progresului, automatizarea 
individului in cadrul grupurilor, radacinile rasismului, raportul cu invizibilul si divinitatea, perceptia propriilor emotii: in acest roman, 
stramosul nostru Noam, dar si tatal lui, Pannoam, uriasul Barak, sotia Mina, fiul Ham, Noura, iubirea imposibila, intruchipeaza toate 
aceste intrebari cu o profunda umanitate. O umanitate magnifica, marca dintotdeauna a scriitorului Schmitt.” Le Matin 




f  |

140  FA M O S T . R O

COLTUL de CARTE

gen non fictiune/ dezvoltare personala

 NUTRITIE SI CONDUITE PREVENTIVE - CUM SA NE FERIM DE CANCER, Vlad Popa, editura VELVET STORY 

Descrierea cartii
Multi experti in domeniu sunt de acord ca intre alimentatie si cancer este o legatura stransa, dupa cum sunt si convingeri potrivit 

carora exista multe alimente care ajuta la reducerea acestui risc. In general, cele mai bune diete de prevenire a cancerului provin din 
combinarea unei varietati de alimente care au proprietati anticancerigene si, totodata, contin vitamine si antioxidanti care ajuta la 
intarirea sistemului imunitar.

Stiai ca ... ? Celulele din corpul unei persoane se reproduc cu o ciclicitate din care pot rezulta mutatii care, daca nu sunt corectate, 
pot facilita aparitia cancerului. Studiile si cercetarile stiintifice arata ca toti oamenii sunt expusi riscului de imbolnavire si, cu precadere, 
cancerul este rezultatul aerului poluat, fumatului, radiatiilor ultraviolete, virusurilor, alimentatiei nesanatoase ori a altor factori, unii 
dintre ei inca necunoscuti.

Vrei sa afli mai multe despre factorii care favorizeaza aparitia cancerului, ce alimente au un rol daunator sau protector, dar si ce 
cantitati de legume, fructe, carne si cereale sunt recomandate pentru consum pentru a preveni aparitia cancerului? Cartea “Nutritie 
si conduite preventive - Cum sa ne ferim de cancer” de Vlad Popa este cartea care iti prezinta, pe baza dovezilor stiintifice, ce poti 
face pentru a-ti imbunatati si mentine sanatatea.
Aceasta carte este pentru tine daca:
- vrei sa cunosti mai multe despre agentii cancerigeni fizici si chimici
- esti interesat sa afli de ce unele alimente au o influenta puternica in posibilitatea prevenirii cancerului
- vrei sa stii care alimente maresc sau reduc riscul aparitiei cancerului
- vrei sa afli care sunt recomandarile de nutritie si cum le poti integra in dieta zilnica

 GHID DE BUZUNAR - TRAIESTE!, DETOX, Laura Nureldin, editura UP
 
Descrierea cartii
TRAIESTE!

Fiindca fiecare avem o alta poveste si, oricat de mult am dezvalui despre noi insine, nimeni nu ne va sti povestea pe de-a-ntregul.
Mai ales una care abia se scrie. Tu o scrii. Esti autorul propriei povesti. Accepta-i toate capitolele trecute, pentru ca si ele sunt parte 

din ea. Nu incerca sa le stergi pe cele care nu-ti plac; adauga unele noi. Acum, stii cum s-o faci.
***

Buna! Sunt Laura Nureldin si, de cativa ani, am anxietate si depresie. Nu, nu “sufar” de anxietate si depresie, pentru ca am invatat 
sa convietuim. Daca vei citi acest mic ghid, vei intelege cum. Faptul ca am absolvit Facultatea de Psihologie nu m-a scutit nici de una, 
nici de cealalta. Insa m-a ajutat sa inteleg ce mi se intampla si sa cer ajutor inainte sa fie prea tarziu. In felul asta, am reusit, din nou, 
nu doar sa exist, ci sa TRAIESC.
 DETOX

Cand vezi”dezintoxicare” sau “detoxifiere”, te gandesti la dependenta de un drog sau la un stil de viata nesanatos. In cartea pe care 
o tii acum in mana, “drogul” este un om, iar stilul de viata nesanatos - relatia toxica dintre voi.

Asta este valabil indiferent daca omul respectiv iti este partener, prieten, coleg, sef sau membru al familiei.
Acest ghid te ajuta sa retezi firele invizibile ce te tin prizonier al unei iubiri care doare, al unei prietenii devenita corvoada, al unui 

job unde nu te mai regasesti sau al unei relatii de familie transformata in suferinta constanta.
E greu sa arzi poduri. Dar nu imposibil. Nu atunci cand miza o reprezinta libertatea si demnitatea ta de fiinta umana. Stiu, tu crezi 

ca nu poti. Eu cred ca da.
Punem pariu?
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  SINGUR. VIATA LUI MIHAIL SEBASTIAN - Tatiana Niculescu, editura HUMANITAS

Descrierea cartii
”Viata e simpla” era deviza lui de tinerete. Nascut intr-o familie de evrei cu veche traditie in Tarile Romane, Mihail Sebastian a 

trait insa in cea mai zbuciumata epoca din istoria moderna a Europei. S-a nascut la Braila, inaintea Primului Razboi Mondial, a citit, 
a scris, a iubit si a calatorit inaintea celui de al Doilea, a cunoscut teroarea antisemita parasit de prieteni si a murit pe neasteptate in 
zorii asezarii lumii in matca totalitarismului sovietic. Reconstituirea acestei vieti impleteste cu maiestrie contextul istoric si intelectual 
al vremii cu scrierile gazetaresti, cu lecturile, romanele, piesele de teatru si Jurnalul lui, intr-un portret mai actual ca oricand pentru 
Europa zilelor noastre.
 
 MARUCA CANTACUZINO, DRAMA PRINTESEI BLESTEMATE - Dan - Silviu Boerescu, editura NEVERLAND 

Descrierea cartii
Maria Rosetti - Tescani (18 iulie 1878), tulburatoarea fata de boieri moldoveni, devenita printesa la 18 ani, a avut o biografie 

deopotriva tragica si fascinanta, iubindu-se in decursul vietii ei tumultuoase cu mai multi barbati celebri din istoria Romaniei (printul 
Mihail G. Cantacuzino, pianistul Dinu Lipatti, filosoful Nae Ionescu, violonistul si compozitorul George Enescu) dar fiind dusa pe 
culmile extazului si apoi inselata in cel mai oribil mod cu putinta de fiecare dintre acestia.

Cunoscuta toata viata, dupa faimosul diminutiv si numele din prima casatorie, drept “Maruca” Cantacuzino, printesa a fost 
marcata de o prima drama, sinuciderea la varsta de 45 de ani a tatalui sau, boierul Dimitrie Rosetti, sub privirile neputincioase ale 
sotiei sale, Alice Jora (nepoata lui Costache Negri). Nefericita intamplare a tarat-o pe Maruca (pe atunci in pragul majoratului), o fire 
extrem de sensibila, care, ulterior, a recurs la o serie de sedinte de spiritism pentru a-si reintalni tatal la granita dintre lumi.

Maruca, dependenta toata viata de aceste practici oculte, a avut si ea mai multe tentative de sinucidere si, dupa ce fost parasita de 
amantul ei pe care l-a iubit cel mai patimas, filosoful Nae Ionescu, s-a automutilat, turnandu-si acid sulfuric (“vitriol”) pe fata.

Doi ani i-a luat Printesei recuperarea dupa acest gest si, in tot acest timp, Enescu a fost cel care a ajutat-o sa isi revina. El a fost cel 
care a internat-o pe Maruca intr-un sanatoriu de boli nervoase de la Viena. El a ingrijit-o si a pus-o pe picioare si, dupa ce depresia 
Marucai s-a vindecat, a cerut-o de nevasta. Cei doi vechi amanti s-au casatorit pe 5 decembrie in 1937, cand compozitorul avea 56 de 
ani, iar Maria Cantacuzino se apropia de 60, la aproape trei decenii de cand se cunoscusera.
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 MOSTENIREA HAWTHORNE - Jennifer Lynn Barnes, editura STORIA BOOKS

Descrierea cartii
Un joc mortal. O avere de castigat
Intrigi, bogatie si povesti de dragoste in continuarea captivanta a bestsellerului New York Times “Jocurile mostenirii”.
Jocurile mostenirii s-a terminat cu o bomba, iar acum mostenitoarea Avery Grambs trebuie sa adune bucatile si sa il gaseasca pe 

barbatul care ar putea detine raspunsurile la toate intrebarile ei - inclusiv de ce i-a lasat Tobias Hawthorne toata averea lui Avery, 
practic o straina, si nu propriilor fiice sau propriilor nepoti.

Datorita unui test ADN, Avery stie ca nu e o Hawthorne prin sange, dar indiciile se aduna si sugereaza o legatura mai adanca cu 
familia decat si-ar fi imaginat. Pe masura ce misterul se amplifica si intriga se complica, Grayson si Jameson, enigmaticii si atragatorii 
nepoti Hawthorne, continua sa o traga pe Avery in directii diferite. Iar amenintarile pandesc la fiecare colt, caci se ivesc adversari care 
nu se vor opri de la nimic ca sa o vada pe Avery scoasa din peisaj - prin orice mijloace necesare.

Mostenirea Hawthorne va va tine cu sufletul la gura prin dinamica scenelor, intrigile de familie, povestile de dragoste fermecatoare 
si miliardele de dolari aflate in joc.
“Un amestec captivant de secrete de familie, poveste interzisa de dragoste si vanatoare temerara de comori, plasat in misterioasa lume a 
miliardarilor din Texas. Rasturnarile permanente de situatie m-au tinut in suspans pana la ultima pagina” Katharine McGee, autoarea 
romanului American Royals
“Romanul meticulos lucrat al lui Barnes este asemenea filmului Knives Out pentru universul adolescentilor, perfect pentru orice cititor in 
cautare de suspans, povesti de dragoste si glamour ... Barnes construieste o tensiune la cote ridicate, un triunghi amoros fermecator si o 
galerie de personaje ampla, dar memorabila.” SLJ

 O INIMA APRIGA SI FRANTA (vol.2 din seria Distrugatorii de blesteme) - Brigid Kemmerer, editura CORINTEENS 

Descrierea cartii
GASESTE MOSTENITORUL, CASTIGA COROANA!

Blestemul a fost in sfarsit distrus, insa printul Rhen al regatului Emberfall infrunta primejdii si mai mari. Se zvoneste ca nu el ar fi 
adevaratul mostenitor si ca magia interzisa a fost dezlantuita asupra tinutului. Si, cu toate ca Rhen o are alaturi pe printesa Harper, 
strajerul sau, Grey, a disparut, lasand in urma mai multe intrebari decat raspunsuri.
CASTIGA COROANA, SALVEAZA REGATUL!

Grey cunoaste identitatea adevaratului mostenitor, dar a jurat sa pastreze acest secret. Devenit fugar dupa ce a ucis-o pe vrajitoarea 
malefica Lilith, tanarul nu este deloc dornic sa-l provoace pe Rhen - asta pana cand Karis Luran ameninta sa atace din nou. Insasi 
fiica acesteia, Lia Mara, vede slabiciunile crudului plan al mamei sale, insa poate ea sa-l convinga pe Grey sa i se impotriveasca lui 
Rhen, chiar daca ar face-o pentru binele regatului Emberfall?

Antrenanta si imposibil de lasat din mana, seria “Distrugatorii de blesteme” continua cu cel de-al doilea volum, in care loialitatile 
sunt puse la incercare, iar o noua iubire infloreste intr-un regat aflat in prag de razboi.
“Avand parte de un erou tulburator de idealist, de o eroina hotarata si plina de principii si de o suita de personaje secundare cutezatoare, O 
inima apriga si franta este fermecatoare, antrenanta si te va face sa-ti doresti imediat noi aventuri!” The Nerd Daily
“Aceasta continuare nuantata ofera o noua perspectiva si scoate in evidenta valoarea si complexitatea relatiilor fratesti si romantice 
deopotriva.” Kirkus
“Personaje convingatoare, dileme etice, aventuri sentimentale care se infiripa cand nu te astepti si provocari non-stop, in vreme ce eroii 
infrunta forte intunecate in regatul Emberfall.” Common Sense Media
“Un fantasy deosebit de captivant si pe care il vei citi dintr-o suflare, O inima apriga si franta are un final cu siguranta pe gustul cititorilor 
si care promite noi si noi peripetii.” Foreword Reviews
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 CATEVA POVESTI, ASA CUM MI LE AMINTESC EU - Alexandra Maria Ciobanu, editura CREATOR

Descrierea cartii
Poate o sa ma intrebi: de ce povesti? Ti-as raspunde ca mereu mi-au  placut povestile. Pentru ca povestile sunt atemporale. Pentru 

ca povestile vindeca. Pentru ca povestile reprezinta triumful Binelui asupra Raului, triumful dreptatii asupra nedreptatii, spatiul in 
care tot ce e imposibil devine posibil si pentru ca ele nu se incheie de fapt niciodata, ci se continua in visele noastre, in soapta. 

Pentru ca povestile sunt magie, povestile sunt mister, povestile sunt ca o lampa de noapte care te vegheaza pana ce adormi si dupa 
ce ai adormit.

 PRINTESA SI PERLA. POVESTE AFRICANA - Daniela Ulieriu - editura VLAD SI CARTEA CU GENIUS

Descrierea cartii
Departe, departe, in adancul Africii si in inima junglei, in regatul Bamileke, traieste o printesa cam neobisnuita: ii plac matematica 

si scrierile vechi, vorbeste in versuri si participa pe furis la lectiile de box ale fratilor sai. 
Dar viata ei la curte e bulversata de un eveniment cu totul neprevazut ... caci fara de inteles sunt uneori alegerile Luminii. Perle 

magice, crabi fosforescenti, hipopotami amabili, crocodili surzi, serpi depresivi, pantere fioroase si elefanti puternici, toate i se alatura 
printesei Ly in incercarea ei de a salva Africa de furia vrajitoarei N`ka. 

Micuta printesa Ly e cea mai mica dintre cei 11 copii ai suveranului Yeke. Surorile ei mai mari vor sa fie adevarate printese - invata sa 
cante, sa danseze, sa brodeze, invata manierele de la Curte. Cei cinci frati ai printesei invata sa lupte, se pregatesc sa conduca regatul. 
Dar micutei Ly nu-i prea place sa brodeze, nu-i ies prea bine nici reverentele, ba mai si participa pe furis la antrenamentele de lupta 
ale fratilor ei. A invatat aproape in joaca sapte limbi straine si cel mai mult ii place sa descifreze inscriptii uitate. 

Cand ingrozitoarea vrajitoare N`ka fura perla Africii, talismanul regatului, Ly e aleasa de Lumina sa infrunte furia vrajitoarei si 
sa recupereze perla. Iar mica printesa va trece cu umor, curaj si inteligenta de probe pe care cu greu le-ar fi trecut voinici incercati. 
“Povestea aventurilor printesei Ly a ajuns la mine intr-un moment de cautari ale locului pe care-l numesc acasa. Am insotit-o cu penite si 
pensule in aventurile sale, in timp ce cutreieram dealuri si munti in jurul orasului propriei copilarii. Am desenat ilustratiile in tus si acuarela 
lichida, inspirata de arta africana plina de culori vii si contraste puternice.” Oana Ispir




f  |

144  FA M O S T . R O

COLTUL de CARTE

gen poezie

 ABIA UN FOSNET: ANTOLOGIE - Yves Namur, editura TRACUS ARTE
Traducere din limba franceza de Doina Ioanid
Belgian de origine, Yves Namur s-a nascut la Namur, in 1952. Este poet, medic, editor (Le Taillis Pre) si coordonator de antologii. 

A publicat numeroase volume de poezie, bine primite de critica si de public. Printre acestea, Le livre des sept portes (Lettres Vives, 
Paris, 1994) / Cartea celor sapte usi, Le Livre des apparences (Lettres Vives, 2001) / Cartea aparentelor, Les ennuagements du coeur 
(Lettres Vives, 2004) / Innorarile inimii. Alte volume importante sunt Figures du tres obscur (2000) / Figuri ale prea obscurului, Dieu 
ou quelque chose comme ca (Lettres Vives, 2008) / Dumnezeu sau ceva asemenea, La tristesse du figuier / Tristetea smochinului 
(Lettres Vives, 2012), Ce que j`ai peut-etre fait (Lettres Vives, 2013) / Ceea ce-am facut poate si Les levres et la soif (Lettres Vives, 
2016) / Buzele si setea.

Cartile sale au fost traduse si publicate in cincisprezece limbi, recompensate cu premii, printre care: Premiul “Louise Labe”, 
Premiul “Tristan Tzara”, Premiul literar al Comunitatii franceze, Premiul International ”Eugene Guillevic” pentru opera omnia si 
Premiul Mallarmein 2012. Din 2001, este membru al Academiei Regale de Limba si Literatura franceza din Belgia, al carei secretar 
permanent a devenit in 2020. De asemenea, este membru al Academiei Mallarme.
“Yves Namur ne demonstreaza excelent, precum Follain altadata, ca bucataria si poezia pot face casa buna. Poemele sale sunt pline 
de arome de han, de savori usoare sau confiate. Versurile lor aerate, precum un aluat care se dospeste, pastreaza suficient neprevazut si 
mister astfel incat casa gurmanda sa fie si o casa visatoare de poezie.” Guy Goffette despre Bucataria albastra, in La Nouvelle Revue 
Francaise, Gallimard, 2003
“Lectie de lucididate, lectie de modestie. Dar nu lectie de morala. Aceasta poezie isi interzice sa predice: ea sapa, hartuieste, interogheaza ... 
Intelepciunea sa este decantare; ea ne ilumineaza si ne dezaltereaza totodata.” Charles Dobzynski, revista Europe, 2000
“Cautarea invizibilului si a inaudibilului pentru a merge dincolo de lucruri este drumul pe care ni-l propune poetul.” Jean Orizet, in 
Anthologie de la Poesie francaise, Larousse, 2007

 POEZII SI VORBE-N VANT - Horatiu Malaele, editura BOOKZONE
descopera poetul din spatele actorului!

In spatele simplitatii lor atent orchestrate si al ironiei inconfundabile specifice lui Horatiu Malaele, poeziile, aforismele si desenele 
incluse in acest volum ascund o bogatie de sensuri, emotii si culori.

Descrierea cartii
Scrise pentru cititori cu mintea treaza si cu chef de joaca, cuvintele alese de autor nu sunt niciodata vorbe-n vant, dimpotriva, au 
puterea de a starni adevarate furtuni in imaginatia celor care le citesc sau le recitesc.
“Scriitorul Malaele trebuie recuperat, smuls din sala cu aplauze si imbrancit in bratele literaturii, acolo unde talentul lui straluceste cel putin 
la fel de tare.” Doru Bucsu
“Nu te poti «plictisi» niciodata de «ispravile» lui Horatiu, pentru ca in aura lor te pierzi si te regasesti, te bucuri si oftezi, te amuzi si cazi pe 
ganduri. O experienta imbogatitoare!” Andrei Plesu
“Deseneaza superb. Joaca genial. Recita fabulos. Regizeaza minunat ... ca si cand toate astea n-ar fi fost de ajuns ... si scrie exceptional! Nu 
poti decat sa-l iubesti! N-ai scapare ... il iubesti si gata! Un Artist cat o lume!“ Oana Pellea
“[...] crochiurile lui Malaele - cateva linii, o bucla, un suras, un ochi inchis gales sau pungas - extrag perfect esenta dintr-un caracter, un 
destin, un personaj. Decoct de personalitate. Aforisme executate cu precizia unei sabii de samurai.” Dan C. Mihailescu

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 ca 

de fiecare data,  ACELEASI SALUTARI CALDE INSOTITE DE MULTE GANDURI BUNE!



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

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

FAMOST

https://famost.ro/


AUTENTICITATEA, FEMINITATEA 
SI NATURALETEA! Stiu ca noi femeile 
suntem extrem de puternice si capabile sa 
ducem in spate poveri mari, dar daca pierdem 
una dintre cele trei calitati mentionate, 
riscam sa ne pierdem in primul rand pe 
noi. O femeie ce nu este asumata, nu poate 
avea rezultate nici pe plan profesional si nici 
personal, aceasta este parerea mea. 

Probabil ati auzit aceasta expresie: 
“Frumusetea porneste din suflet si radiaza 
in exterior”. O femeie frumoasa in interior 
emana delicatete, gratie, gingasie, inspiratie, 
puritate, dar si putere, incredere in propriile 
forte, stima de sine, inteligenta, demnitate si 
stabilitate emotionala.

O femeie autentica manifesta iubire 
autentica, in primul rand, pentru sine si 
pentru ceilalti, are grija de ea pe toate 
planurile, isi cunoaste aspiratiile, visurile 
si lupta pentru a le duce la indeplinire. 
Feminitatea depinde mai mult de atitudine 
si mai putin de forme, culoarea parului si a 
ochilor. De sclipirea interioara si de ceea ce se 
emite la exterior. Feminitatea nu are legatura 
cu perechile de pantofi pe care le ai in 
dressing, nici posetele, accesoriile scumpe sau 

machiajul pe care il porti. Feminitatea este 
o stare care provine din interiorul tau si 
influenteaza modul in care iti traiesti viata.

Femeia autentica nu este interesata de 
cantitate, ci de calitate, este extrem de 
selectiva, este creativa, are pasiuni si tot ce 
face ii aduce implinire si fericire. Ea stie ca 
sta in puterea ei sa traiasca viata pe care si-o 
proiecteaza pentru ca are capacitatea de a 
se indrepta catre sfera care o intereseaza, 
din punct de vedere profesional, dar si 
interactional. Femeia autentica nu are 
nevoie de tot felul de “artificii” pentru a 
impresiona, ea o face prin modul sau de a 
fi, prin autenticitate, fara sa incerce sa para 
altcineva. Autenticitatea insemna de fapt, 
manifestarea feminitatii la nivel emotional si 
comportamental.

ATUURILE 
UNEI FEMEI:
autenticitatea, 
feminitatea si 
naturaletea
de MARTA IOZEFINA BENCZE
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O femeie autentica este echilibrata si 
intuitiva, si atrage in viata sa astfel de oameni, 
cu un sistem similar de valori si principii. 
Sunt multe femei care se masculinizeaza, 
uneori prin prisma profesiei, alteori doar 
isi neaga latura naturala feminina. Practic, 
este o negare a trasaturilor reprezentative, 
care te ajuta sa te cunosti si sa iti evidentiezi 
personalitatea.

De curand am citit un articol, scris de 
Gabriela Barbu, in care spunea: “Lipsa sau 
negarea feminitatii reprezinta un gol interior 
si o incercare de a starni admiratie si apreciere 
prin anumite parti exterioare care sunt mai 
mult puse in evidenta decat este necesar. O 
femeie nesigura pe propriile forte are nevoie 
constanta de laude, de validare din exterior si 
o cedare la fel de usoara. Inseamna un ghidaj 
mai mult din surse exterioare, superficiale si 
nu o accesare a ceea ce reprezinti, a laturii 
emotionale, a starilor si a gandurilor tale.”

Feminitatea nu trebuie asociata cu ideea 
de victima sau de pozitie inferioara, de 
vulnerabilitate, feminitatea este un concept 
de unicitate, de curaj, de inspiratie, de 
iubire, de emotie si forta interioara.

Unul din citatele mele preferate despre 
femei si felul in care ne reflectam in lumea 
din jurul nostru este cel al Virginiei Wolf: 
“Uneori mi se pare ca nu esti femeie, ci lumina 
care cade pe flori”. Feminitatea inseamna sa 
traiesti viata ca VREI si NU ca TREBUIE. 
Fiecare femeie are o frumusete de descoperit. 
Feminitatea este atitudine, stil, sarm, gratie, 
inteligenta, putere, frumusete.

Naturaletea poate fi inteleasa precum 
puterea femeilor de a se afisa in vazul lumii 
fara pic de machiaj, extensii sau gene false, 
fara teama de a fi judecate. Cu toate astea, 
aceasta calitate nu trebuie sa fie asociata 
cu neingrijirea personala, fizica, ci doar cu 
frumusetea naturala.

Prima femeie autentica din viata mea a 
fost bunica paterna, care m-a crescut. O 
femeie mereu eleganta, naturala, autentica, 
feminina, de la care am invatat cat este de 
important sa ai aceste calitati si sa ti le asumi.

DA. Cred ca daca o femeie este 
autentica, asumata, feminina si naturala 
poate reusi in orice domeniu, pentru ca are 
incredere in EA!

Prima femeie autentica din 
viata mea a fost bunica 

paterna, care m-a crescut. 
O femeie mereu eleganta, 

naturala, autentica, feminina, 
de la care am invatat cat 

este de important sa ai aceste 
calitati si sa ti le asumi.
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Gaseste raspunsul la cea mai importanta intrebare!
CARE ESTE SCOPUL VIETII  MELE?

Cu cat reflectam mai mult la cine suntem si care este sensul vietii, cu atat mai mult ne dorim sa stim care este 
scopul si menirea noastra in viata.  O viata fara sens ne poate da senzatia de incertitudine, instabilitate, lipsa de 

chef si chiar anxietate. Foarte multi oameni se intreaba ce rost are viata? Ne petrecem majoritatea timpului la job si 
pentru a dormi. Timpul pe care il petrecem cu cei dragi sau sa ne relaxam s-a scurtat intr-un mod considerabil. 
Daca am privi viata in mod holistic si nu am mai separa jobul de restul vietii, cred ca ne-ar fi mai usor sa gasim 

scopul vietii noastre. El se gaseste in starea de implinire.
Cand vrei sa afli “care este scopul vietii mele”, cred ca te poti intreba “ce m-ar face fericit si implinit?”.

Multi oameni isi traiesc viata la intamplare, mai 
bine zis reactioneaza la ceea ce li se intampla 
in loc sa participe la crearea vietii lor, sa fie 
proactivi. Uneori, fac asemanare intre viata 
cu un joc de tenis in care, evident, vrei sa iesi 

invingator. Fiecare minge pe care o primesti o gestionezi cat 
poti de bine si daca nu iti iese cum vrei, macar inveti cum sa 
faci data viitoare ... un joc de tenis in care primesti mingea si o 
directionezi - constient fiind de acel moment - in cel mai bun 
mod posibil, pentru a obtine rezultatul dorit. Cand nu iti iese, te 
superi pe moment, insa continui sa te antrenezi si sa-ti propui 
ce sa faci ca sa iti iasa mai bine.

Eu cred ca scopul/ misiunea noastra in viata este sa ne 

bucuram de ea cat mai mult si sa evoluam in cel mai bun mod 
posibil. Pentru asta este important sa descoperim ce ne-ar aduce 
implinirea si fericirea. 

Multi dintre noi suntem dependenti de crestere si dezvoltare 
in toate directiile. Cred ca este uman sa vrem mai mult tot 
mereu. Pana la urma asta ne trage spre a depasi limite si ne 
face sa cautam noi cai de performanta. Din pacate, foarte multi 
oameni isi masoara cresterea si scopul in viata doar prin lucrurile 
materiale obtinute, putere si status. Insa, in cele mai dese cazuri, 
chiar daca obtii asta, poti sa te simti gol pe dinauntru. Asadar, 
scopul vietii poate fi legat doar de implinirea sufleteasca si ceea 
ce il face pe fiecare sa simta asta. Cred ca doar atunci simti ca 
traiesti cu adevarat, ca atingi scopul pentru care traiesti. 

de IRINA KUHLMANN
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Uneori, avem nevoie de experiente gen ”dus rece”, ce ne scot 
din zona de confort sau focusul doar pe lumea materiala, care 
sa ne redirectioneaza in viata pentru a ne gasi menirea. Ele pot 
fi semnale ca este timpul sa ne redresam pentru ca mergem pe 
o cale gresita. Adevarul este ca - chiar daca vrem sa ne explicam 
tot ce se petrece cu noi si in jurul nostru - nu detinem aceasta 
capabilitate complet. Insa stim ca, cu cat suntem mai conectati 
cu noi, cu atat gasim raspunsurile mai corecte.

Putem fi ghidati din interiorul nostru foarte bine, daca 
vrem sa-l ascultam ... daca transcedem filtrul de credinte, 
frici si tipare capatate din informatia exterioara si experiente 
de viata si ajungem la adevarata noastra sursa de inspiratie: 
AUTENTICITATEA NOASTRA. 

Referitor la crestere, ea este o necesitate si tine de natura 
noastra umana, de aceea este normal sa avem stari temporare 
de neimplinire. Ele ne imping spre a face si obtine mai mult. 
Dar daca ele predomina si simtim mereu disconfort emotional 
inseamna ca nu ne urmam scopul vietii.

Pana la urma, starea de implinirea sufleteasca este o 
necesitate. Fara ea omul isi iroseste viata. Senzatii de teama/ 
anxietate si nesiguranta permanenta, de gol interior il face sa 
simta ca viata lui nu are nici un sens.

GASIM INTOTDEAUNA SCOPUL VIETII?
Este important sa iesim din zona de siguranta si confort cat si 

de sub influenta credintelor limitatoare pentru a ne gasi scopul 
vietii.

Dorinta prea mare de siguranta ne impiedica sa crestem, sa 
ne dezvoltam si sa evoluam, adica sa ne gasim scopul pentru 
care traim. Sunt inca multi oameni carora le este teama sa iasa 
dintr-o stare de siguranta, chiar daca nu se simt bine din multe 
puncte de vedere, de aceea nu au cum sa-si gaseasca scopul 
vietii, care le-ar aduce mult dorita implinire. 

Credintele limitatoare sunt de asemenea o piedica. Ele sunt 
povesti ce ni le spunem despre ce credem noi ca am fi si daca 
suntem sau nu in stare de a face si obtine lucruri. Credinta ca nu 
suntem suficient de buni, sau ca nu meritam sa fim fericiti duc 
la comportamente ce ne limiteaza, cum ar fi teama de a gresi 
sau autosabotajul.  

Doar cand ajungem sa credem ca nu avem limitari, ca ne 
putem schimba viata si putem obtine ce vrem, vom avea si 
increderea ca ne gasim scopul vietii. Atunci el va aparea fara 
nici un efort.

CUM NE AJUTA SA-L CUNOASTEM?
Studiile arata ca avand un scop de viata traiesti mai mult. Voi 

stiti cum e: cand ai o motivatie pentru ceea ce faci, cand stii de 
ce faci ce faci, atunci simti mai multa determinare, ai o stare 
care “te trage” inainte. Este in acelasi timp esential pentru a te 
simti fericit si implinit.

Cunoscandu-ti scopul vietii te ajuta sa-ti definesti obiectivele 
mult mai bine, pentru ca le vei face in acord cu asta. In plus, ai 
mai multa claritate, simti pasiune, simti cum atentia ta te duce 
inspre acolo! Incetezi sa te mai lupti cu trecutul. Te indrepti 
spre viitor, pentru ca stii ce vrei si abia astepti sa mergi pe acea 
cale. Esti dispus sa faci orice pentru a o urma. Chiar daca inca ai 
suisuri si coborasuri, nu renunti la calea ta. Faci toate ajustarile 
necesare si deseori sacrificii pentru a ramane pe ea. Toti cei ce 
va urmati pasiunea, chiar daca uneori castigurile nu reflecta 
munca depusa, stiti prea bine despre ce vorbesc. 

Eu, de exemplu, simt ca mi-am gasit scopul in viata. Poate ca 
la un moment dat se va schimba, insa acum simt o rezonanta 
maxima cu el. Insa pentru a ajunge aici a trebuit sa trec printr-o 
resetare completa, sa aflu cu adevarat cine sunt si ce ma 
implineste cu adevarat in viata ...

Imi este foarte clar ca omul poate spune ca si-a gasit scopul 
vietii cand ceea ce face il umple de bucurie si ii da o senzatie de 
satisfactie si implinire.

DORINTA PREA MARE DE SIGURANTA NE 
IMPIEDICA SA CRESTEM, SA NE DEZVOLTAM 

SI SA EVOLUAM, ADICA SA NE GASIM 
SCOPUL PENTRU CARE TRAIM. 
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1 Cauta in interiorul tau!
Am scris deja despre faptul ca atunci cand te intrebi despre 

scopul vietii tale poti foarte bine sa te intrebi ce te-ar face fericit/ 
cum ai putea sa devii fericit? Raspunsul este acelasi si aici vreau 
sa punctez ca doar tu stii raspunsul cu adevarat: este in sufletul 
tau si in inima ta. Este imposibil ca altii sa-l stie pentru tine!

Pentru asta este insa nevoie sa ajungi la autenticitatea ta, 
sa te cunosti cu adevarat, dincolo de tot ce ti s-a inoculat pe 
parcursul vietii. Tot ce ai nevoie sa stii este in interiorul tau, 
inclusiv raspunsurile cele mai adevarate si corecte pentru tine. 

Pentru a le descoperi este important sa-ti dezvolti 
constientizarea de sine cat mai mult.

2 Asterne pe hartie povestea ta!
Cand scrii, te ajuta sa-ti pui ordine in ganduri si sa descoperi 

lucruri despre tine de care nu aveai habar. Dovezile arata ca 
asta ne ajuta sa ne atingem obiective, micsoreaza stresul si 
imbunatateste memoria.

Asadar ia-ti timp si scrie despre punctele tari pe care le ai 
si care te-au ajutat sa treci prin experiente de viata si sa-i ajuti 
pe altii. Scrie despre momente in care alti oameni te-au ajutat 
pe tine. Descopera tipare/ pattern-uri. Scrie despre momente/ 
experiente ce ti-au definit viata. Toate astea te vor ajuta sa-ti 
descoperi scopul vietii.

3 Afla ce reflecta viziunea ta de viata!
Cred ca inainte de a te intreba “Care este scopul vietii 

mele?” poti sa te intrebi cum arata lumea ta ideala in care simti 
ca ti-ar placea sa traiesti. Cu alte cuvinte, sa-ti creezi o viziune 
de viata autentica si holistica. Ne stabilim viziunea de viata in 
functie de ceea ce credem ca ne aduce fericire si implinire. 

Ca sa faci asta este extrem de important sa te cunosti in toata 
profunzimea ta. Pentru ca nu poti sti ce vrei cu adevarat si ce te 
implineste daca nu te cunosti suficient.

Descopera ce iti aduce bucurie in viata! Poti sa te uiti la 
experiente trecute in care te-ai simtit fericit si sa afli elemente 
care ti-au dat acea stare. Cand descoperi ce iti aduce bucurie 
identifici si unde se afla pasiunile tale. Cand privesti indeaproape 
asupra activitatilor si abilitatilor tale ce iti aduc bucurie iti dai 

seama ce face parte din scopul vietii tale. Asta te va ajuta si sa 
creezi cariera de succes pe care o doresti.

4 Fii stapanul vietii tale!
Ai o viata pe care este important sa o traiesti in termenii 

tai. Asadar, daca vrei sa simti implinire si fericire, inceteaza de 
a te lasa victima dorintelor altora pentru tine. Tu esti cel mai 
in masura sa-ti definesti viata si sa o traiesti in acord cu asta. 
Ca sa-ti gasesti scopul este important sa decizi ce este corect 
si adevarat pentru tine, pentru inima si sufletul tau, dincolo de 
povestile mintii si parerile celor din jur.  

Nu te lasa condus de teama/ anxietate sau de sfaturi primite in 
jur! Te pot duce pe o cale gresita si nici intr-un caz catre scopul 
adevarat al vietii tale. Pana la urma, tu traiesti consecintele 
deciziilor tale. Asadar ia-ti responsabilitatea de a gasi raspunsul 
cel mai potrivit pentru tine.

5 Dezvolta un mindset de abundenta!
Stim deja cu totii cat de importanta este perceptia noastra 

asupra lucrurilor. Vedem paharul pe jumatate plin sau pe 
jumatate gol. Avem tendinta de a ne focaliza asupra a ceea 
ce este negativ sau lipseste. Daca din 10 lucruri pe unul nu-l 
obtinem, gandurile noastre merg doar spre nemultumirea 
acestui fapt in loc sa mearga spre multumirea ca am obtinut 9 
dintre ele. E ca si cum ai castiga la loto ½ de milion de euro si iti 
pare rau ca nu ai castigat 1 milion.

Antreneaza-te in a focaliza tot mereu spre ce ai, ce ai obtinut 
si fii multumit pentru asta. Evident ca nu renunti la visurile tale, 
dar accepta ca nu a venit inca “marele moment”. Noi oamenii 
vrem ca totul sa se intample deodata. E ca si cum mergi in 
vacanta si ai toate experientele in aceeasi zi. Chiar vrei asta? 
Oare nu este mai bine sa savurezi fiecare reusita si sa fii multumit 
de ea? Astfel, vei vederea frumusete si bunatate in jurul tau si vei 
avea mai multa claritate asupra menirii tale in viata.

Cand focalizezi pe ce ai, dispare teama si apare abundenta. 
Incetezi sa mai traiesti cu teama si astfel vei incepe sa atragi 
bucurie si abundenta in viata ta. A-ti gasi scopul in viata devine 
o calatorie plina de entuziasm si nu un obiectiv stresant.

CUM IL GASIM?
IATA CATEVA DINTRE LUCRURILE CE TE P OT AJUTA SA-TI GASESTI SCOPUL VIETII TALE!

INAINTE DE A TE INTREBA “CARE ESTE 
SCOPUL VIETII MELE?” POTI SA TE INTREBI 

CUM ARATA LUMEA TA IDEALA IN CARE SIMTI 
CA TI-AR PLACEA SA TRAIESTI.
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6 Petrece timp cu tine!
A-ti gasi scopul vietii cere timp si multa reflectie. Daca tu iti 

umpli timpul mereu cu alte lucruri si alti oameni in jurul tau, nu 
ai cum sa te conectezi la tine. 

Cand te simti epuizat cautand un sens al vietii, ia o scurta 
pauza, inspira adanc si centreaza-te! Petrece timp placut cu tine, 
odihneste-te si relaxeaza-te. Natura este cel mai grozav mediu 
in care poti face asta. Doar uitandu-te in interiorul tau poti afla 
ce te defineste cu adevarat si care sunt credintele care constituie 
forta ce te ghideaza prin viata. Nu vei putea gasi scopul tau fara 
sa te relaxezi ... fara sa fii aliniat cu esenta ta.

7 Fii flexibil!
Cele invatate si asimilate deja ne pot sta ca obstacol in calea 

transformarii, sau mai bine zis in flexibilitatea de a intelege ca in 
evolutia noastra primim informatia actualizata mereu. 

Una dintre cele mai grele parti in a-ti gasi menirea este 
sa renunti la vechi identitati si interese ce nu iti mai servesc. 
Totusi asta trebuie sa faci ... cu accent pe trebuie!!! Scopul tau 
in viata cuprinde si partea de crestere, reinnoire/ actualizare a 
ta. Gasirea scopului de viata dureaza dureaza tot atat cat viata 
ta. Asadar, se poate schimba, in functie de cresterea si evolutia 
ta. Flexibilitatea iti permite sa faci asta fiind in acelasi timp 
credincios tie.

CAND ITI DEZVOLTI VALORILE 
FUNDAMENTALE SI NU MAI CAUTI AFIRMATII 

DIN EXTERIOR, VEI FI CONSTIENT CU MARE 
USURINTA DE SCOPUL VIETII TALE IN FIECARE 

MOMENT.
V E I  S I M T I  C A  I L  S T I I !

Cu drag si pe curand,
IRINA

GASIREA SCOPULUI DE VIATA DUREAZA 
DUREAZA TOT ATAT CAT VIATA TA. ASADAR, 

SE POATE SCHIMBA, IN FUNCTIE DE 
CRESTEREA SI EVOLUTIA TA.
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INCEPUTUL ZILEI ITI OFERA OPORTUNITATEA UNICA 
PENTRU A-TI PREGATI CREIERUL PENTRU SUCCES, 
PENTRU A SE SIMTI FERICIT SI ENERGIC SI CITIND 
URMATOARELE RANDURI, VEI INTELEGE CUM SA 
PROFITI LA MAXIM DE ACEASTA OPORTUNITATE.

Pentru o zi perfecta, incepe cu rutina de dimineata care 
te face sa te simti bine! Folosind instrumente puternice, 
familiare, care functioneaza cel mai rapid pentru a ajuta 

creierul sa fie motivat si productiv este cel mai bun lucru pe 
care il poti face. Crearea unei practici de trezire te poate ajuta 
sa profiti de beneficiile ritualului zilnic, cercetarile aratand ca 
oamenii care au parte de comportamente repetate si care au 
sens pentru ei, ii ajuta sa fie in control si sa poata face mai bine 
fata stresului si anxietatii.

Vezi partea luminoasa!
Expunerea nervului optic din ochi la lumina 

activeaza sistemele de excitare ale cortizolului, eliberand 
neurotransmitatori energizanti, peptide si hormoni, inclusiv 
adrenalina, serotonina, dopamina, testosteron. Cortizolul si 
testosteronul energizante ale organismului nostru ating cote 
naturale inalte dimineata si expunand nervul optic la lumina, 
creierul este determinat sa ramana alert pe tot parcursul zilei. 
Asa ca, da la o parte draperiile si jaluzelele imediat dupa ce te-ai 
trezit, ia-ti smoothie-ul sau cafeaua pe balcon sau la fereastra 
si bucura-te de lumina naturala, cea mai buna declansatoare 
pentru vigilenta.

RESETAREA 
MENTALA 
MATINALA
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Imagineaza-ti o zi de succes!
Vizualizarea ne ajuta sa ne formam imagini mentale care 

nu au fost experimentate sau percepute de simturi, dar poate 
ai vazut la cineva si vrei sa imiti. Si cand iti imaginezi ceva, iti 
stabilesti caile neuronale pentru ca aceste lucruri sa se intample 
in viata reala. Cercetarile amanuntite au aratat ca anumite zone 
ale creierului arata similar daca experimentam o activitate sau 
doar ne-o imaginam ca o facem.

Tehnici de vizualizare ca repetarea mentala a unui eveniment 
asa cum ti-ar placea sa fie, imaginandu-ti ca ai anumite calitati 
pe care le vezi la cineva pe care admiri, vazandu-te ca faci 
alegeri alimentare sanatoase, s-au dovedit ca imbunatatesc 
performanta in sport, munca, obiectivele personale, construiesc 
increderea si concentrarea.

Trezeste-te si misca-te!
Exercitiile fizice reprezinta primele lucruri care ofera beneficii 

mintii si corpului pe parcursul intregii zilei, dis de dimineata. 
Miscarea ii ofera creierului serotonina si dopamina, care ajuta 
la imbunatatirea concentrarii si a starii de spirit; in acelasi timp 
esti activa pe parcursul intregii zile. Dopamina este o substanta 
chimica care te face sa iti doresti mai mult din lucrul care a 
generat-o; facand exercitii fizice dimineata, vei dori sa te misti 
si mai mult pe parcursul intregii zile, ceea ce este extraordinar. 
Inceperea diminetii cu un antrenament ofera si o mai buna 
functionare a creierului, un studiu aratand ca cei ce au facut 
dimineata exercitii fizice de aproximativ 30 de minute si apoi 
s-au miscat aproximativ 3 minute la fiecare jumatate de ora pe 
parcursul zilei, au fost mult mai concentrati asupra sarcinilor 
de lucru, mai organizati, mai bine planificati si mai eficienti in 
luarea deciziilor.

Mergi afara!
Daca esti o persoana care isi face griji in ceea ce are de facut si 

te stresezi foarte mult pe acest subiect, natura poate pune pauza 
si iti poate face ordine in ganduri! A fi in natura, fie ca esti la 
tine in gradina, ai scos animalutul de companie la plimbare sau 
te plimbi in parc, te ajuta sa te linistesti si asta datorita faptului 
ca este activat sistemul nervos parasimpatic. O doza mica de 
stres si cortizol este bine deoarece ne face productivi, doar 
ca este sanatos ca acest lucru sa fie facut cu un sentiment de 
calmitate, pentru a putea avansa in mod pozitiv. Numeroase 
cercetari au demonstrat ca sunetele naturii (picaturile de ploaie, 
adierea vantului, fosnetul frunzelor) reduc stresul, scad durerea, 
stimuleaza starea de spirit si performanta cognitiva.

Transforma cafeina in meditatie!
A face ceva care are nevoie de mai multi pasi, cum ar fi 

prepararea unei cafele la ibric reprezinta o foma de meditatie 
cu un anumit ritm si scop, care te ajuta sa te concentrezi pe 
ceva anume. S-a demonstrat ca acest tip de meditatie regulata 
amelioreaza stresul, imbunatateste invatarea si creste capacitatea 
zonelor creierului, responsabile cu atentia si memoria.

Incearca sa iti faci dimineata un ritual de preparare a cafelei 
sau mai bine a ceaiului timp de 30 de minute sau chiar 45 de 
minute, ce poate fi ca un motor care iti tine meditatia in prim 
plan. Pe masura ce treci de la o etapa la alta a activitatii de 
preparare, iti vin in minte ganduri pe care le simti, le observi, 
ceea ce te ajuta sa intelegi starea in care esti si sa te adaptezi la 
ceea ce are nevoie organismul. Iar daca timpul nu iti permite 
in fiecare zi acest ritual binefacator, o meditatie de 5-10 minute 
impreuna cu o respiratie profunda, iti ofera numeroase beneficii 
pentru un creier sanatos.



DOPAMINA ESTE O SUBSTANTA CHIMICA 
CARE TE FACE SA ITI DORESTI MAI MULT DIN 

LUCRUL CARE A GENERAT-O.
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SPIRALA RUSINII
O situatie experimentata de multi dintre noi, un sentiment de incredere in sine si un sentiment continuu 

de anxietate, o situatie per ansamblu numita generic spirala rusinii. Iar spirala rusinii poate incepe ca o 
problema mica, cum ar fi intarzierea la o intalnire si se poate transforma in ceva mai mare, pe masura ce 
incepi sa te auto mustrezi in mod excesiv.

Spirala rusinii are loc atunci cand ramanem blocati in ceva negativ si in loc sa renuntam, ne tinem de el, ceea ce da 
posibilitatea gandurilor negative sa creasca, crescand totodata si semnificatia acestuia. Se trece de la “AM FACUT O 
GRESEALA” la “SUNT O GRESEALA”, ceea ce nu e deloc bine pentru tine. Asa ca, daca ne “trezim” intr-o astfel de 
situatie, trebuie sa ne eliberam, dar cum o facem?

TREBUIE SA INTELEGEM SI SA ACCEPTAM RUSINEA
Primul pas in a opri spirala rusinii este acela de a intelege ca se intampla ceva ... Si cand simti ca s-a declansat 

in vreun fel, trebuie sa incepi sa devii constienta ca ceva anume se intampla. Gandeste-te la ce s-a intamplat si la 
evenimentul care a declansat aceasta situatie, care a castigat teren, devenind din ce in ce mai mare. Constientizeaza 
apoi gandurile care iti vin in minte atunci cand simti rusine, deoarece acestea te vor ajuta sa identifici modelul in viitor!

Odata ce ai stabilit aceste tipare si ai invatat sa iti cunosti si sa iti identifici declansatorii, le poti aborda cu 
autocunoasterea de care ai nevoie pentru a raspunde in consecinta. Mai mult, chiar poti face un pas inapoi, daca crezi 
ca ceva poate deveni declansator.
FII ATENTA!

A practica mindfulness ne poate ajuta in privinta numeroaselor probleme de sanatate mintala, iar specialistii ne 
recomanda sa folosim aceste practici cand avem de-a face cu spirala rusinii.

A ramane prezent si constient in situatie ne poate ajuta sa incetinim mintea si sa oprim gandurile fugitive. Incearca 
sa faci o pauza si sa fii atenta la ceea ce se intampla. Intreaba-te ce simti acum si ce mesaje iti spui. Intra in contact cu 
corpul si incearca sa te simti si sa te pastrezi intr-o stare de siguranta! Incetineste-ti respiratia, stai jos si concentreaza-
te pe senzatia de stabilitate de sub tine! Aceste lucru te va face/ te va ajuta sa te simti mai mai sigura pe tine, mai bine 
angrenata in realitate.
FII PLINA DE COMPASIUNE!

Spirala rusinii, din nefericire, se concentreaza pe sentimentele de inadecvare, inutilitate si te incurajeaza sa te 
invinovatesti si sa te critici. A fi plin de compasiune este o parte vitala in restabilirea echilibrului. Cand esti pe punctul 
de a te certa, tine minte ce se intampla si aminteste-ti ca ai nevoie sa iti acorzi o pauza!

Incearca sa faci ceva care iti place si care valorifica sentimentele pozitive fata de tine, cum ar fi repetarea afirmatiilor 
pozitive de sustinere, scrierea in jurnal despre sentimentele tale sau implicarea in activitatea preferata de ingrijire 
de sine. Este extrem de important ca atunci cand esti suparata pe tine si incepi sa te certi, sa te invinovatesti, sa 
constientizezi acest lucru, sa te opresti sa sa faci ceva pozitiv pentru tine!
CERE AJUTOR!

A apela la ajutoare externe in momentele dificile este o dovada a curajului si faptului ca tu chiar iti doresti sa rezolvi 
problemele si sa iesi din aceasta situatie! Spirala rusinii, rusinea in general iti ofera trairi extrem de singuratice, dar nu 
esti singura si asta este cel mai important!

Trebuie sa gasesti pe cineva cu care poti vorbi fara nicio jena, o persoana de incredere, care iti poate oferi o viziune 
noua, alte perspective de a vedea lucrurile, ganduri si opinii care in final, te vor ajuta sa treci peste aceasta perioada.
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Cand suntem mici, avem muuulte intrebari de la cele mai simple, 
amuzante pentru adulti, complicate si de ce sa nu recunoastem, cateodata 

stanjenitoare (tot pentru adulti 😊). Doar ca, timpul trece, copiii se 
transforma in adulti si trecerea anilor scade aceasta curiozitate. Iar 

intrebarea multora este cum putem ramane curiosi?

Specialistii care au analizat aceasta situatie, sustinuti de 
diverse statistici si studii, considera ca modul in care 
ne sunt oferite informatiile de scoala este unul gresit, 
sufocandu-ne/ suprimandu-ne dorinta innascuta de a 
afla singuri lucrurile. O parte din dorinta noastra de 

cunoastere se datoreaza creierului care face un fel de economie; 
pe masura ce invatam, creierul nostru tanar stabileste anumite 
cai catre cunoastere, ce reduc ulterior aceasta dorinta a noastra, 
iar responsabilitatile care vin odata cu viata de adult, distrug 
si mai mult energia, interesul si timpul necesar procesului de 
cunoastere.

Cunoasterea in sine ramane cheia progresului, conducandu-i 
pe stramosii nostri la crearea focului, a instrumentelor si 
armelor de vanatoare, pana la agricultura si progresul de 
care ne bucuram astazi. Iar in lumea moderna in care traim 
acum, curiozitatea ofera si beneficii asupra sanatatii noastre, 
de la reducerea anxietatii si plasticitatea creierului, pana la 
conexiunea sociala, empatia, starea de bine. Dar, CUM PUTEM 
RAMANE CURIOSI?

Cum sa ramai curios

Citeste, incearca sa faci sau sa gandesti diferit!
Intra intr-o biblioteca sau librarie si ia-ti o carte la intamplare! 

Simti o oarecare curiozitate? Ia-o acasa si descopera mai multe! 
Mergi pe o strada din localitatea ta pe unde nu ai mai umblat 
si uita-te la case, arhitectura, incearca sa-ti imaginezi istoria si 
oamenii care locuiesc acolo! Cand ai timp, incearca sa inveti o 
limba straina noua! Incearca o reteta diferita in bucatarie! Tot ce 
inseamna activitati noi pentru creier, ii stimuleaza functiile de 
invatare si memorie!
Fii ca da Vinci!

Celebrul Leonardo da Vinci nu pleca niciodata de acasa fara 
caietul sau in care isi nota orice intrebare care ii trecea prin cap. In 
loc sa-si ignore gandurile si curiozitatile, el le-a inregistrat pentru a 
le urma mai tarziu si se pare ca dand importanta curiozitatii sale a 
ajuns la stapanirea a atator domenii in care excela. Asa ca, de ce sa 
nu-ti captezi gandurile tale curioase si de ce sa nu le investighezi, 
mai ales acum ca ai cu tine oricand telefonul - deci ai unde nota, iar 
cel mai bun prieten - Google iti sta mereu la dispozitie? Asa ca, adu 
in viata ta cat mai multe interese si subiecte neexplorate!

Intrebarile importante, cele aparent neinsemnate, chiar 
si cele ce pot parea stupide, reprezinta cele mai simple si 

eficiente modalitati de a afla diverse lucruri, ...
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Pune cat mai multe intrebari!
Intrebarile importante, cele aparent neinsemnate, chiar si 

cele ce pot parea stupide, reprezinta cele mai simple si eficiente 
modalitati de a afla diverse lucruri, fie ca ii intrebi pe colegi, 
prieteni sau membri ai familiei. Iar oamenii, in general, sunt 
foarte dispusi a impartasi ceea ce stiu, chiar daca informatiile 
pot fi departe de adevar, dar, aici intervine curiozitatea ta. Mai 
mult, cei din jur, iti pot oferi franturi din experientele personale, 
diverse perspective si astfel, poti avea parte de o experienta de 
cunoastere cu adevarat unica si folositoare.
Invata sa asculti activ!

Stapaneste-ti tentatia de a-ti exprima repede opinia intr-o 
discutie, ascultand si retinand experienta sau punctul de vedere 
al interlocutorilor. E posibil sa nu fii de acord, sa ai tendinta de a 
te revolta daca punctele de vedere nu coincid, dar indeparteaza-
te de judecata si asculta! Doar fii atent! Cu cat asculti mai mult, 
creste curiozitatea, empatia si modul de intelegere. Te vei 
surprinde pe tine insati cand iti vei schimba propriile opinii, 
puncte de vedere si perspective, dand frau liber curiozitatii 

pentru a vedea si din alt punct de vedere. Bonus: relatia cu cei 
din jur se poate imbunatati, facandu-te sa te simti mult mai 
conectat.
Intreaba-te pe tine insati!

Da-i curiozitatii tale o noua perspectiva si intoarce-o din 
exterior spre interiorul tau! Pune-ti intrebari despre tine! De ce 
te simti anxioasa cand te gandesti la o anumita situatie? De ce nu 
iti place cand te intalnesti cu X persoana? Auto-reflectia intr-un 
mod curios, fara implicarea emotiilor este perfecta pentru a-ti 
intelege problemele interioare, starile de spirit, motivatiile. A 
pune intrebari fara a judeca si a asculta fara a exprima pareri 
in plus - asa cum facem cu prietenii la nevoie, ne poate ajuta sa 
descoperim cum gandim si ce simtim cu adevarat despre lucruri 
si chiar sa incercam/ sugeram moduri diferite de a ne comporta. 
Acorda-ti cel putin 5 minute in fiecare zi pentru a afla cine esti 
cu adevarat! Este un pas important si esential pentru o sanatate 
mentala si emotionala mult mai buna, ce va duce la o noua 
varianta si mai buna a ta!
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Este in natura umana sa ii ajute pe cei din jur, fie ca 
e familie, prieteni, colegi si asta chiar daca DA-ul 
tau inseamna multa bataie de cap din partea ta, 

multe resurse consumate, atat financiare cat si mentale. 
Multi suntem tentati sa nu refuzam, chiar daca in interior 
raspunsul este NU, asta pentru a evita anumite conflicte, 
pentru sentimentul de parere de rau pentru altii, samd. 
Iar daca ai anumite dificultati in a realiza cand trebuie 
sa refuzi, citeste urmatoarele randuri si poate gasesti cele 
mai bune solutii in ceea ce te priveste ...
AI GRIJA DE TIMPUL TAU!

A invata cum sa ai grija de tine inseamna sa stii care 
iti sunt propriile nevoi si dorinte, ce trebuiesc puse pe 
primul loc, fara a te simti vreo clipa vinovat. Mai rau: 
punandu-te mereu tu ultima, iti va scadea stima de sine 
si modul tau de a fi, devenind secatuita, astfel ca nu 
vei putea face fata de la un moment dat nici celor mai 
elementare sarcini. A fi mereu prezenta pentru altii, nu te 
vor face o persoana mai draguta, ci dimpotriva!

Pentru a refuza favorurile fara a simti vreo vina sau cel 
putin sa fie una mai mica, aminteste-ti ca a zice DA unei 
cereri inseamna automat NU altei persoane, pentru ca nu 
vei putea face fata. Majoritatea credem ca mai putem face 
inca un lucru pe langa altele; apoi inca unul ... doar ca 
realitatea este alta: cu cat vei spune DA de mai multe ori, 
cu atat vei fi vizata si mai mult! A fi un reper de bunatate 
este flatant pana la un moment dat; apoi, vei constientiza 
ca nu mai ai timp pentru tine!

Ar fi util sa faci o lista cu persoanele pe care iti doresti 
sa le ajuti si decide in avans care iti sunt limitele generale. 
Daca ai anumite lucruri pe care le faci zilnic si tii cu 
adevarat la ele, daca ti-ai format un obicei de a fi seara la 
ora 10 in pat, alaturi de alte obiceiuri/ necesitati proprii 
si tii la ele, aminteste-ti-le atunci cand esti solicitat 
de cineva, pentru a spune NU! Stabileste in anumite 
privinte limite foarte distincte si aminteste-ti ca pastrarea 
propriilor nevoi nu reprezinta ceva egoist, ci doar te 
ajuta pe tine sa fii ceea ce esti, pentru a putea sa ii ajuti 
in continuare, cu limitele necesare, pe cei care te solicita.

DE CE ESTE BINE SA-L ZICI!

E NORMAL SI CAT SE POATE DE FIRESC SA ITI DORESTI 
SA AJUTI OAMENII SI CEI MAI MULTI DINTRE NOI 
O FACEM DIN TOATA INIMA SI ORICAT AM FACE, 
SIMTIM CA AM FACUT PREA PUTIN. SENZATIA DE A 
FI O PERSOANA UTILA SI NECESARA CELOR DIN JUR 
ESTE DE NEINLOCUIT, DOAR CA, DE CELE MAI MULTE 
ORI, FARA SA VREI, II FACI PE CEI DIN JUR SA ASTEPTE 
MEREU UN DA DIN PARTEA TA.

NU
A invata sa spui NU poate necesita mult timp 

si chiar antrenament, ...
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ASCULTA-TI INSTINCTUL!
Te gandesti poate cum iti poti da seama daca favoarea 

pe care esti tentata sa o refuzi, te va deranja mai tarziu, 
poate vei avea parte de remuscari ... Si adevarul este ca 
stim de fiecare data cand zicem DA ca de fapt trebuia 
sa spunem NU, pentru ca fiecare dintre noi avem o voce 
interioara care ne avertizeaza. Trebuie sa inveti sa nu mai 
inabusi acea voce si vei constientiza in timp ca, cu cat 
vei invata sa refuzi ceea ce nu vrei sa faci cu adevarat, vei 
putea zice DA din toata inima celor cu care empatizezi.

Cand vrei sa faci cu adevarat ceva pentru cineva, o faci 
fara nicio ezitare, parca ai sentimentul ca de abia asteptai 
sa iti ceara lucrul respectiv. Iar in favoruri nu trebuie sa 
fie vreun echilibru, nu exista un DA mai important sau 
mai putin important! Mai mult, nimanui nu-i place sa 
se simta la mila altcuiva! Exista bineinteles persoane care 
si-au facut anumite obiceiuri din a cere favoruri, de aceea 
este bine sa fii atenta la tehnicile pe care le utilizeaza, de 
la diverse tipuri de lingusiri, la jocuri cu simpatiile tale, 
pana la a pune presiuni imediate pe tine pentru a nu avea 
timp sa iei in considerare propriile optiuni.

SPUNE C U VA N T U L !
Presupunand ca ai facut lista cu persoanele care 

merita atentia prioritara din partea ta, ai stabilit limitele 
personale si ai luat anumite decizii. Dar cum poti spune 
NU fara a strica relatiile, fara a avea prea mult stres?

Trebuie sa eviti discutiile lungi, iar refuzurile trebuie 
sa fie in forma “Nu pot face asta pentru tine, pentru ca fac 
asta pentru altcineva ...” , “Poate data viitoare, ...”,  “Cu 
mare placere de fiecare data, doar ca acum sunt foarte foarte 
incarcata, ...”. Cel mai important este ca refuzi, ca zici 
NU, fara a te gandi ca persoana respectiva se gandeste la 
tine ca la o persoana rau voitoare. Exista sanse ca ea nici 
sa nu se gandeasca la asta si deja sa treaca mai departe 
spre urmatoarea “victima”.

A invata sa spui NU poate necesita mult timp si chiar 
antrenament, totul cu scopul de a nu te simti ciudat cand 
refuzi. De multe ori te poti simti vinovata, dar realitatea 
este ca atunci cand nu stii sa spui nu, oameni profita de 
acest lucru; mai rau, daca faci favoruri pentru persoana 
gresita, poti intra in multe necazuri.

... in favoruri nu trebuie sa fie vreun 
echilibru, nu exista un DA mai important 

sau mai putin important!
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A INCEPE CEVA NOU, TOTUL DE LA ZERO, ARE MULT POTENTIAL 
PENTRU CRESTERE, ITI OFERA DISTRACTIE, EXPLORARE DAR ITI 
ANTRENEAZA SI NERVII. CU TOATE ACESTEA, DACA ITI DORESTI 

SCHIMBARI FRUMOASE, CARE SA TE AJUTE SA CRESTI CA OM, NU 
TREBUIE SA LASI FRICA DE ESEC SA ITI OPREASCA ACEASTA DORINTA!

Esti la inceput? Imbratiseaza acest lucru!

Indiferent ce iti doresti sa faci nou: 
sa inveti o limba straina, sa incepi 
sa canti la un instrument muzical, 

astazi, ai sansa de a dezvolta o serie de 
noi abilitati. Si bineinteles ca pe langa 
pozitivitatea si entuziasmul care insotesc 
o noua activitate, apare si sentimentul 
de anxietate care ne introduce in mintea 
intrebarea: daca nu putem fi buni? Doar ca 
resursele inspirationale si informationale 
de astazi, la care adaugam dorinta noastra 
puternica de a excela, ne pot face sa fim 
increzatori in noi si capacitatea noastra 
de a fi buni, chiar daca este vorba doar de 
un hobby, cel putin pentru inceput.

Beneficiile invatatului
A invata ceva nou este infricosator, 

panica si anumite sentimente de 
anxietate putandu-ne coplesi in 
anumite momente, dar trebuie sa 
avem in minte faptul ca ne-am dorit 
de mult sa facem respectivul lucru si 
ca beneficiile vor fi peste aceste bizare 
sentimente. Orice lucru nou invatat ne 
ofera o stare de bine mentala si fizica, 
ne tine mintea antrenata si corpul 
activ. Mai mult, ne creste increderea 

in sine, stima de sine pe masura 
ce interactionam cu alte persoane, 
stapanind ceva nou si facand ceva din 
afara zonei de confort.

In acelasi timp, creierul se bucura 
si el de sanatate, memoria fiind 
imbunatatita considerabil. Creste in 
importanta sensul scopului, stresul 
este redus si beneficiem de increderea 
necesara de a ne depasi temerile, de 
a ne autodepasi. Invatarea de noi 
lucruri, ne aduce doar beneficii!
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Renunta la perfectionism!
Fiecare si-a dorit ceva sa faca de 

cand era mic ... sau mai multe, dar, 
din nefericire, anumite descurajari fie 
de la scoala sau de la cei apropiati, te 
retin. Este important sa alungi aceasta 
temere si sa te implici cu adevarat in 
noua ta experienta de invatare, pentru 
ca, inainte de toate, singura parere 
care conteaza este a ta! Cand erai mai 
tanar sau copil, poate aveai anumite 
presiuni, poate nu aveai ce iti trebuie, 
dar, trebuie sa constientizezi faptul ca 
faci acest lucru acum pentru propria 
satisfactie, crestere si distractie. cui ii 
pasa de acest lucru? cui ii pasa daca 
nu excelezi in noul tau drum? Scopul 
noilor pasiuni este acela de distractie 
si de a creste tu ca om, ca identitate, 
doar pentru tine. Si cine stie: poate 
chiar vei excela la acest lucru, poate 
vei fi foarte bun, chiar daca la inceput 
nu vei cunoaste tot ce ai nevoie. Pana 
la urma, ce lucru este usor la inceput?

Pentru multi dintre noi, 
perfectionismul este ceva care 
poate face procesul de invatare 
mult mai greu, pentru ca undeva in 
subconstientul nostru, avem frica de 
a nu reusi, ceea ce automat introduce 
noi temeri in capacitatea noastra de 
a excela. De aceea este important sa 
stim aceste lucruri si sa intram cu 
mentalitatea adecvata.

In momentul in care ne dorim sa 
excelam, punem presiune in plus 
pe noi pentru a fi cel mai bun din 
domeniu. In schimb, ar trebui sa iti 
schimbi mentalitatea, gandind ca a 
invata noi abilitati, inseamna automat 
si ceva distractiv. Cu siguranta vei 
avea parte si de greseli si de lucruri 
facute imperfect, dar ce conteaza? 

Un nou drum este presarat si cu 
astfel de momente si situatii, din care, 
bineinteles ca vei invata si vei asimila 
cunostintele folositoare.
Creste-ti increderea!

Un prim pas pentru a-ti creste 
increderea este acela de a pleca cu 
mentalitatea potrivita, constientizand 
ca placerea si noile realizari, progresul 
in sine, vor inlocui anxietatea pe 
masura ce patrunzi in noul tau hobby, 
in noua experienta de invatare.

La fel de utila este si urmarirea 
progresului, a-ti nota intr-o agenda 
trairile atunci cand esti intr-o noua 
etapa a invatarii, te ajuta sa vezi ceea 
ce ai simtit cu ceva timp in urma si sa 
constientizezi cu adevarat progresul 
de care te bucuri. Iar dupa o perioada 
destul de lunga, privind si citind ceea 
ce ti-ai notat de-a lungul timpului, 
poti urmari progresele tale, faptul ca 
incet incet anxietatea si tot ce vine cu 
ea au scazut in intensitate sau nu mai 
exista deloc.
Invata!

Comparativ cu momentul in care 
esti tanara, ca adult, este usor sa uiti 
bucuria si satisfactia care vin odata cu 
invatarea. Frumusetea de a fi incepator 
consta in faptul ca anxietatea si 
vulnerabilitatea pe care le-ai putea 
experimenta iti permit sa cresti in 
rezistenta, indemanare si forta. Cum 
a fost mentionat mai devreme, orice 
lucru nou are un inceput si presupune 
un proces de invatare; trebuie doar 
sa-ti amintesti ca ai avut foarte multe 
lucruri in diverse etape din viata ta si 
pe care le poti face acum. Asa ca, daca 
iti doresti sa inveti ceva nou, incepe 
fara frica! ACUM!

PENTRU MULTI DINTRE NOI, 
PERFECTIONISMUL ESTE CEVA 
CARE POATE FACE PROCESUL 
DE INVATARE MULT MAI GREU, 

PENTRU CA UNDEVA IN 
SUBCONSTIENTUL NOSTRU, 

AVEM FRICA DE A NU REUSI, ...

FRUMUSETEA DE A FI 
INCEPATOR CONSTA IN 

FAPTUL CA ANXIETATEA SI 
VULNERABILITATEA PE CARE LE-AI 
PUTEA EXPERIMENTA ITI PERMIT 

SA CRESTI IN REZISTENTA, 
INDEMANARE SI FORTA.



STIL de VIATA f  |

162  FA M O S T . R O

Hipnoza este un instrument foarte valoros pentru valorificarea puterii creierului daca inveti sa o folosesti corespunzator, 
o procedura sustinuta de numeroase studii stiintifice. De exemplu, poate fi folosita pentru a insufla incredere, a sterge 
indoielile si a spori performantele, indiferent de domeniul in care activezi.

Partea buna este aceea ca o poti face si singura, in termeni simpli, autohipnoza fiind o stare de constiinta sporita, caracterizata 
de relaxarea profunda si o receptivitate crescuta la sugestie. Intrand in profunzime, este vorba de a castiga control asupra 
subconstientului, care nu poate face diferenta intre real si experiente imaginate. Si cu cat controlezi mai mult propria imaginatie, 
cu atat esti mai capabila sa iti influentezi actiunile din viata reala.

Conectand creierul cu corpul intr-un mod atat de intim, poate duce la un rezultat real, studiile aratand ca simplul act de a te 
vedea intr-o anumita ipostaza, duce la activitate electromiografica. Creierul constientizeaza anumite secvente neuronale, formand 
un model cognitiv, pe care corpul il poate folosi ulterior cand trebuie actionat, in functie de ceea ce facem. Cu cat te vezi mai clar 
in ipostaza respectiva (de exemplu, facand sport si vazand rezultatul pe care ti-l doresti), cu atat vei avea mai multe sanse sa iti 
realizezi fizic viziunea.

HIPNOZAO
P U T E R E A  S U G E S T I E I
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Sportivii de performanta de exemplu, folosesc de multe ori vizualizarea cand se pregatesc de un eveniment, folosindu-si toate 
simturile pentru a formula experienta respectiva si ce isi doresc ei sa se intample. Autohipnoza duce acest concept mult mai 
departe: atingand cele mai profunde niveluri mentale, vei putea dezvolta noi obiceiuri si comportamente, in timp ce te debarasezi 
de cele neproductive, de emotiile negative, totul cu scopul de a reusi. Iar daca vrei sa incerci aceste lucruri, citeste in continuare 
urmatoarele sugestii!
SIMTE-TE CONFORTABILA!

Asigura-te ca traiesti intr-un spatiu linistit cu cat mai putine distrageri, unde te poti concentra si promova un sentiment de calm. 
Stai intr-un scaun sau fotoliu confortabil cu picioarele incrucisate sau chiar te poti intinde pe spate intr-un pat, dar atentie sa nu 
adormi!
RELAXEAZA-TE DIN CAP PANA IN PICIOARE!

Gandeste-te la ceva ca o minge energetica calda ce se misca prin corpul tau de sus in jos si peste tot intre ele! Concentreaza-te 
pe orice tensiune pe care o gasesti in corp si elibereaz-o secvential!
SAPA MAI ADANC!

In timp ce te relaxezi, imagineaza-te pe tine coborand pe o scara sau mergand spre locul tau preferat! Permite-ti sa fii si mai 
relaxata si mai calma pe masura ce te deplasezi; nu te grabi! Ofera-ti pana la 10 minute pentru a atinge o stare profunda de relaxare 
fizica si mentala. Ar trebui sa te simti acum ca intr-un vis cu ochii deschisi.
FII SUGESTIVA!

In momentul in care esti in transa, incepe sa vorbesti cu subconstientul tau! Sugestiile sunt simple, dar afirmatiile clare despre 
ce poti face diferit in situatii deosebite. Aceste sugestii au efect dupa sedinta de autohipnoza si te poate ajuta sa iti atingi obiectivele. 
Expertii sugereaza sa incepi propozitii cu “Eu sunt”; “Eu sunt mai puternica. Eu sunt sigura pe mine! Eu sunt mai buna! “ etc.
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CLAUDIA MOTEA
este o personalitate marcanta, actor, regizor, 
dramaturg, poet, scenarist si producator. Are dubla 
cetatenie, romana si canadiana. Este Director 
Relatii Publice la UARF - Uniunea Autorilor si 
Realizatorilor de Film din Romania, Presedinte la 
UAP - Uniunea Artistilor Plastici, Departamentului 
Artele Spectacolului si Director Artistic la Teatrul 
NOSTRUM, teatru afiliat la Uniunea Ziaristilor 
Profesionisti din Romania - UZPR si Uniunea 
Artistilor Plastici din Romania - UAP.

A absolvit Facultatea de ARTE, Bucuresti, 
Romania, Masteranta in Dramaturgie 
Cinematografica, Stratford Career Institute - 
Montreal, Canada, Cursuri post - universitare - 
University of Ontario, Canada.

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

Intre 1995-1997 a jucat in celebrul spectacol 
Danaidele, regizat de renumitul regizor Silviu 
Purcarete, avand reprezentari in multe tari 
europene, precum si in SUA, la New York pe 
Broadway. A realizat spectacolul - film Iubeste - ma 
... America!, unde a scris scenariul si joaca opt roluri 
in tot atatea ipostaze diferite, in regia lui Alecu 
Croitoru. A scris si produs mai multe filme de scurt 
metraj printre care si Kandy - Ciocolata de lux cu 
gust de femeie, unde a realizat scenariul impreuna 
cu Mariana Pachis si joaca rolul principal, alaturi 
de Adrian Enache. Este directorul artistic al trupei 
Teatrul Nostrum, unde a realizat spectacolele 
Seniorii in direct, Din bataia inimii lui Eminescu, 
Iubirile lui Brancusi si De-a Baba Oarba prin Iubire.
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Ziua Nationala a lui Constantin Brancusi 
a fost sarbatorita prin piesa “BRANCUSI, 
DRAGOSTEA MEA” si prin fascinanta expozitie 
de arta cu cele 9 portrete personaje de femei celebre 
(artist Vali Ciobanu) si portretul lui Brancusi (artist 
Dumitru Murahovschi), create de Centrul Unesco 
Mihai Eminescu in cinstirea artistului la Teatrul 
Dramaturgilor Romani.

In scena, Claudia Motea ca dramaturg si 
protagonista a celor 9 personaje; vocea lui Brancusi 
apartine marelui actor Marius Bodochi, muzica live 
insufletita la pian de Smaranda Vasile si la vioara 
de Ruxandra Cuptor, iar autograful regizoral este 
semnat Beatrice Rancea. Subsemnata Beatrice 
Lianda Dinu, am fost implicata in realizarea 
costumelor dar si a rochiilor realizate pentru 
violonista Ruxandra Cuptor si pianista Smaranda 
Vasile, care au fost perfecte pentru lejeritatea si 
eleganta de care aveau nevoie artistele pentru piesa 
de teatru “BRANCUSI, DRAGOSTEA MEA”.

Actrita reuseste sa personalizeze 9 roluri ale celor 
9 femei din viata lui Brancusi, diferite prin esenta si 
temperament si reuseste sa impresioneze prin cele 
9 roluri de exceptie. Fiecare rol, alta tinuta, reusind 
sa ne introduca in viata sculptorului Constantin 
Brancusi. 

Rolurile intercalate cu imagini din viata artistului, 
accentuate de muzica creeaza un ansamblu de trairi 
si momente de o realitate covarsitoare. 

Claudia Motea este dedicata cu pasiune si 
reuseste de fiecare data sa ne surprinda placut. 

Regizoarea Beatrice Rancea vine cu bancheta ei 
magica, completand peisajul piesei si al detaliilor 
artistice, cu o valoare monumentala pana la cele 
mai mici detalii. 

Asadar pe 19 si 20 februarie a avut loc premiera 
piesei, insa pentru cei dornici de teatru sigur piesa 
va fi rejucata!
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WROCLAW
VENETIA POLONEZA

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

Pentru ca stiu cat de mult va place sa calatoriti, aduc in atentie o 
noua destinatie! WROCLAW este al patrulea oras ca marime din 

Polonia si Capitala Sileziei de jos, fiind situat chiar pe raul Odra. Aflat 
intre numeroase canale, orasul este construit pe 12 insulite, 300 de 
poduri, acesta fiind motivul pentru care este numit Venetia Poloneza. 

Orasul a fost distrus in timpul celui de - Al Doilea Razboi Mondial 
dar a fost reconstruit, azi fiind  Metropola si emblema istoriei poloneze. 
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Piata Centrala Rynek este una dintre cele mai mari piete din 
Europa. In partea de Sud a pietei se afla Turnul Orasului, edificiu ce 
a fost construit la inceputul sec XIV - lea si in care astazi este gazduit 
Muzeul de Arta.

Pe teritoriul orasului exista o insula unde gasim Catedrala Sfantul 
Ioan Baptistul, Biserica Sfanta Elisabeta, Biserica Sfanta Maria 
Magdalena. 

Wroclaw este un oras ce isi pastreaza aerul medieval, un oras 
polonez cu aer germanic. Lampile cu petrol lumineaza si astazi!

O DESTINATIE CE NU TREBUIE SA LIPSEASCA DIN LISTA 
CALATORIILOR VOASTRE MAI DEVREME SAU MAI TARZIU!
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Exista o stransa legatura intre exercitiile fizice si fericire, astazi multe studii sustinand acest 
lucru. Asta pe langa faptul ca exista multe pacienti care au renuntat in timp la a lua medicamente, 
exercitiile fizice si alimentatia aferenta, inlocuindu-le cu succes.

Un studiu din 2019, o revizuire a mai bine de 20 de lucrari publice publicate in JOURNAL OF HAPPINESS 
STUDIES a descoperit o relatie pozitiva consistenta intre activitatea fizica si fericire, cu doar ... 10 minute 
miscare fizica pe saptamana. Dar cum ne macina intrebarea “cum ne face miscarea mai fericiti?”, ne intoarcem 
catre creier pentru raspunsuri.

Cuantificarea fericirii nu este o sarcina usoara, emotiile si sentimentele sunt subiective, starile noastre se schimba 
in cel mai bizar mod: acum esti fericit, peste cateva secunde trist, furios, nesigur. Este dificil sa ai parte de o fericire 
consecventa si ceea ce este sigur este faptul ca exercitiile fizice au efect de reducere a depresiei, in anumite cazuri 
fiind considerate la fel de eficiente ca diversele terapii sau medicamente.

Iar cresterea acestei fericiri se datoreaza plasticitatii creierului, capacitatea acestuia de a se schimba sau reconecta 
cand este expus noilor stimuli. Si mai ales in cazul celor care au avut parte de viata sedentara, exercitiile fizice regulate 
sunt “clasificate” ca noi stimuli si destui de puternici. Simpla miscare are beneficii protectoare imediat, dar care pot dura o 
viata intreaga.

Exercitiile aerobe de intensitate medie - mare activeaza receptorii opioizi si canabinoizi in creier, acestia sunt plin de 
satisfactie din punct de vedere psihologic, reduc anxietatea si promoveaza un sentiment general de bunastare. La fel ca 
exercitiile fizice si antrenamentele de rezistenta, au aceleasi efecte benefice. Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te 
“activezi” sa faci miscare fizica pentru a elibera respectivii hormoni, aceasta fiind “pastila magica” pe care o cauta fiecare dintre 
noi pentru imbunatatirea aspectului vietii per total.
C u m  i t i  p o t i  c r e s t e  f e r i c i r e a ?
Beneficii pe termen lung

Un singur exercitiu fizic iti ofera o doza substantiala de dopamina, dar respectarea pe termen lung este ceea ce ne ofera o 
schimbare durabila si reala. Iar exercitiile fizice nu trebuie sa fie epuizante, existand multe metode relaxante; conform studiilor, 
poate fi suficienta si o perioada de 5 pana la 15 minute de miscare pentru reducerea depresiei si crearea unei stari de bine 
generale.
Din neplacut in placut

Sa te antrenezi nu este intotdeauna placut, nu mereu ai chef si chiar si cei mai buni la exercitii fizice au zile cand pare 
dificil. Dar, daca iti doresti o stare de fericire si asta este scopul tau, incearca sa faci din miscare ceva placut! Daca te-ai 
obisnuit sa face un anumit tip de exercitii dar nu iti mai place si acest sentiment este aproape zilnic, orienteaza-te spre 
ceva ce simti ca iubesti cu adevarat. Daca nu gasesti ceva pe placul tau, incearca ceva diferit de “traditional”, poate o 
combinatie de exercitii/ sporturi care chiar iti fac placere, pentru ca aceasta fericire sa se propage.
Nu extern, doar intern!

Pentru a reusi, asigura-te ca faci o activitate pe care o vrei tu, o dorinta care pleaca din interiorul tau si nu ceea 
ce vrea altcineva pentru tine! Dupa cum se mentioneaza peste tot, miscarea este buna, dar, daca vine ca urmare 
a insistentei sau a dorintei cuiva - chiar si apropiat - si tu nu simti fericire, tot acest efort si acea bucurie nu va 
fi interiorizata. Nu stii daca dorinta este interna sau externa? Adreseaza-ti urmatoarele intrebari: cat de mult imi 
place activitatea? Cat de importanta este aceasta activitate pentru mine? Si cu cat te bucuri mai mult pentru 
ceea ce faci si cu cat este mai important pentru tine, cu atat motivatia este mai interna.
Fii social!

A face parte dintr-o comunitate, te ajuta sa simti exercitiile fizice si orice tip de activitate, mult 
mai placute si pe un termen mai lung. Specialistii observa ca se formeaza o anumita legatura 

si responsabilitate intr-o astfel de comunitate, astfel ca antrenamentele sunt mult mai 
vibrante si energetice. Pe langa ceea ce va leaga in locul unde are loc miscarea 

fizica, puteti iesi in mod regulat la o cafea pentru a socializa si a va 
impartasi interesele, totul ducand la starea de fericire 

si implinire pe care v-o doriti.

FERICIREA&
EXERCITIILE FIZICE
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Exercitiile fizice sunt cunoscute ca reduc stresul,
dar cum le alegi pe cele care sunt cele mai potrivite pentru tine?

CELE MAI BUNE EXERCITII FIZICE
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C U M  I N C E P I ?
Noteaza-ti cele mai importante trei motivatii pentru a incepe sa 

faci exercitiile fizice, dar, fara cea de reducere a stresului! Daca 
printre motivatiile tale se afla cursuri de grup, cresterea influentei 
tale in retelele de socializare, sporturi de echipa, samd, poti 
incepe cu exercitii usoare care sa nu iti afecteze in vreun mod 
sanatatea. Poti vorbi cu medicul tau sau cu un specialist pentru 
un program bine conturat care sa-ti serveasca intereselor. Si poti 
gasi exercitii/ sporturi, de la yoga pe scaun pana la kickboxing, iar 
exercitiile de grup creeaza conexiuni, legaturi, prietenii. In acelasi 
timp, te intereseaza si costurile, de aceea este bine sa faci si un 
studiu de piata inainte.

Exercitiile impreuna cu alte persoane aduc multe alte beneficii, 
un studiu japonez care a inclus 100000 de persoane aratand 
ca cei care au facut exercitii fizice impreuna s-au bucurat de o 
sanatate fizica si mentala mult mai buna comparativ cu cei ce au 
facut miscare singuri, chiar daca nu au facut-o atat de des.

Daca printre motivatiile tale se afla cele care au legatura cu 
imaginea corpului si fitness-ul, ia in calcul activitati care sa-ti  
angreneze intreg corpul. Iar lista este destul de ofertanta si aici, 
boxul, dansul, ciclismul, surfingul, ridicarile de greutati, fiind doar 
cateva; si fie ca le faci intr-un cadru organizat - sala de sport sau 
la domiciliu, important este sa gasesti ceea ce iti place si ti se 
potriveste. Esti la un clic de orice informatie de pe internet, poti 
gasi numerosi specialisti, asa ca, toate acestea sunt in favoarea ta. 
Exercitiile care iti antreneaza intreg corpul au cel mai mare efect 
anti stres dintr-un foc! Vei “obtine” endorfine, fitness si forta, dar 
si pe plan mental - un sentiment de realizare. Boxul este bun pentru 
femei, pentru ca de regula primim sfaturi de a ne tine agresiunea 
in frau, acesta fiind un bun moment de eliberare; partea buna este 
aceea ca nu trebuie sa il practici frecvent!

Daca nu te simti ok in compania altor persoane indiferent ca 
faci sport de grup sau pur si simplu esti intr-o sala de antrenament, 
poti face aceste lucruri si acasa. Trebuie sa iti faci un program 
adaptat nevoilor tale si indicat ar fi sa vorbesti si cu un specialist, 
genuflexiunile si flotarile fiind un bun punct de plecare. Intensitatea 
activitatii trebuie sa fie in concordanta cu varsta, nivelul de fitness 
si nu te opreste nimeni sa folosesti si cateva greutati daca iti vei 
dori la un moment dat diversitate si un plus in ceea ce faci.

Motivatii ca imbunatatirea starii de sanatate, o anumita boala 
mai grava, cresterea nivelului de fericire dupa o perioada grea 
de depresie, sunt destul de intemeiate pentru exercitii regulate. 
Daca iti doresti sa te eliberezi de stresul unei zile agitate, INOTUL, 
YOGA, TENISUL, TAI CHI-UL, YOGA, pot fi foarte folositoare; 

chiar si GRADINARITUL daca ai posibilitatea. Iar daca anumite exercitii/ tipuri de miscare nu par 
atat de active comparativ cu altele, orice exercitiu este cu mult mai bine decat nu a face nimic.

In acelasi timp, trebuie sa constientizezi libertatea pe care o ai in acest nou demers! Iti poti 
schimba oricand intensitatea, rutina, tipul de activitate fizica, in functie doar de dorinta ta, de 
nevoile tale, cel mai bun exercitiu fiind exact acela pe care il faci!

Bineinteles ca ai multi prieteni care ti-au recomandat 
diverse tipuri de exercitii fizice, sporturi, fie ca au 
dat randament in privinta lor, au auzit de la unul sau 
de la altul sau au citit undeva.

Indiferent ce ai alege, exercitiile fizice sunt bune din 
multe puncte de vedere. Ele au legatura cu o mai mare 
rezistenta emotionala in perioadele de stres acut, studiile 
demonstrand ca persoanele care fac miscare in mod 
regulat, pot fi ferite de impactul mare fizic pe care il poate 
avea stresul. In plus, exista efecte benefice si in ce priveste 
telomerii, capetele catenelor ADN-ului, care ne protejeaza 
cromozomii si care pot fi scurtate din cauza stresului cronic. 
Exercitiile fizice in sine reduc intensitatea stresului.

Toate acestea sunt lucruri extraordinar de bune pentru 
toata lumea, care ne ofera speranta, dar din nefericire, 
conform unui studiu, aproape 60% dintre persoane nu fac 
niciun fel de miscare sau mai bine zis nu indeajuns. Si 
exista destule persoane care afirma ca nu le place sa faca 
miscare, ceea ce in traducere inseamna ca inca nu au gasit 
exercitiile fizice/ sportul care sa le faca placere.

A te bucura de ceea ce faci este un factor cheie in 
orice tip de activitate, dar cum afli ceea ce iti place?

Un studiu realizat in 2018 in SUA a analizat diverse tipuri 
de personalitate, trasaturile lor, motivatiile si activitatea fizica 
preferata. S-a emis ipoteza ca exista o relatie puternica intre 
cele 5 trasaturi de personalitate principale: extraversiune, 
nevrotic, deschidere catre experienta, amabilitate si 
constiinta si alegerile exercitiilor fizice. Au fost luate in 
calcul motivatii precum sanatatea, problemele corporale, 
recunoasterea sociala, competitia, gestionarea stresului, 
bucuria.

Rezultatele nu au fost in totalitate cele mai asteptate, cei 
care au preferat sa foloseasca greutatile au fost de obicei 
mai putin agreabili, iar cei cu niveluri ridicate de constiinta 
aveau mai multe sanse sa faca miscare in mod regulat 
comparativ cu persoanele nevrotice. Extravertitii aveau 
sanse usor mai mari sa faca exercitii regulate comparativ 
cu introvertitii. In afara de acestea, nu au fost semnalate 
legaturi puternice intre trasaturile de personalitate si 
preferintele exercitiilor fizice. Iar acestea ar trebui sa fie 
vesti imbucuratoare, pentru ca toate lumea poate face 
exercitii fizice, adecvate lor si care sa le faca si placere.
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PUTEREA SOMNULUI
Te poti gandi la somn ca la un lucru magic care are multe multe efecte benefice pentru corpul tau, el 

lucrand acolo unde ai nevoie cel mai mult: sistemul imunitar. Somnul reprezinta o modalitate wellness 
care nu necesita efort, extrem de benefica sistemului imunitar, un proces activ ce reface fiecare celula 

din corpul nostru pentru o functionare optima. Specialistii chiar recomanda ca in sezoanele in care gripa 
este foarte prezenta in viata noastra, sa facem tot posibilul pentru a ne respecta orele de somn.

O modalitate prin care somnul ajuta organismul este aceea de a “rezerva” forte de aparare suplimentare. 
Pierderea cronica a somnului inseamna ca ar dura mai mult pentru a te recupera, deoarece nu ai capacitatea 
de a limita daunele cauzate de infectie, studiile aratand ca a dormi zilnic atat cat este necesar este cel mai 
sanatos lucru pe care il poti face.
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Motivul principal pentru care multe persoane sunt somnoroase este acela ca nu au parte de somn 
suficient. Si chiar daca se stie de acel numar de ore intre 7 si 9, majoritatea ii minimizeaza importanta, iar 
a lua medicamente sau alte stimulente pentru a sta treaz nu este o solutie foarte buna. Daca gandesti asta 
trebuie sa iti schimbi mentalitatea, pentru ca a dormi este un lucru important, corpul si toate procesele 
interne avand nevoie de a se reface in timpul somnului.
Somnul ne ajuta sanatatea

Chiar daca nu se stiu multe raspunsuri in ceea ce priveste modalitatea prin care somnul ne ajuta sanatatea, 
se stie de exemplu de procesele de reparare din timpul somnului. Cand suntem activi, la nivelul creierului 
se aduna tot felul de “resturi”, unele dintre ele fiind beta-amiloid, asociate cu boala Alzheimer; cand dormi, 
aceste resturi sunt curatate/ eliminate.

Cand nu ai parte de somn suficient, apar diverse dereglari hormonale, facandu-si aparitia si hormonul 
numit grelina, a carui influenta se vede nu neaparat in pofta crescuta de mancare, dar simti ca nu esti plin 
indeajuns. De aici si pana la a rontai toata ziua este un pas mic.
Ritmul circadian si somnul

Majoritatea au programul de dormit undeva de pe la 10 seara pana la 6 dimineata, apoi sunt cei care 
se culca pe la 2 dimineata si se trezesc la 10. In trecut, se credea ca a merge constiincios la birou de 
dimineata reprezinta cheia succesului, doar ca lucrurile s-au schimbat mai ales in ultimii doi ani si acum se 
stie ca atat timp cat exista productivitate in functie de modul tau de viata, totul este perfect. Nu este nimic 
bun sa ajungi la birou la ora 9 si sa motai 1-2 ore pana iti revii sau mai rau, toata ziua. Asa ca cel mai bine 
este - atat timp cat ne intelegem modul de viata si ne putem adapta munca - sa gasim cea mai buna solutie 
pentru noi, care sa aduca un echilibru intre somn si munca/ productivitate.
Trezitul pe timp de noapte

Fiecare avem momente cand pe timpul noptii suntem agitati, ne zvarcolim si ne gandim ca nu putem 
dormi si ca ziua urmatoare vom fi “rupti” de somn. Lucrurile nu stau chiar asa, pentru ca majoritatea vom 
face fata. Problema este mai delicata atunci cand de exemplu esti pilotul unui avion ... si nimeni nu poate 
afirma ca doarme perfect in fiecare noapte, doar ca trebuie sa iti schimbi modalitatea de a gandi si de a 
vedea lucrurile.

Unul din primele lucruri pe care trebuie sa le faci pentru un somn de calitate este sa iti relaxezi muschii 
de la degetele picioarelor pana sus la cap, iar daca te gandesti sa adormi numarand acele oi, trebuie sa stii 
ca orice are legatura cu numerele activeaza o parte a creierului. Iti poti folosi imaginatia si sa te gandesti 
la locurile frumoase pe care le stii, poti respira profund in acelasi timp ... La fel de bine, te poti gandi cu 
ce te vei imbraca a doua zi, ce vei manca la pranz, dar totul sa fie imaginat intr-o maniera foarte relaxanta. 
Important este sa nu ai nicio presiune. S i  s o m n u l  c u  s i g u r a n t a  v a  v e n i  ...

PUTEREA VINDECATOARE A ODIHNEI A FOST RECONFIRMATA DE NENUMARATE ORI DE STUDII SI 
STATISTICI, ARATANDU-SE DE FIECARE DATA CA ORGANISMUL ACTIONEAZA SI LUPTA PENTRU TINE 
CEL MAI BINE, ATUNCI CAND DORMI.

Mai mult, se pare ca corpul semnalizeaza din interior ca ai nevoie de mai mult somn, atunci cand ai o 
problema de sanatate specifica, intarindu-se convingerea ca intre imunitate si somn exista o legatura foarte 
stransa. Si chiar si o ora de somn, chiar daca nu pare mult, poate face diferenta si atunci cand nu esti 
bolnav, dar si atunci cand esti sanatos, tu simtindu-te mult mai bine dupa o ora de somn in plus.

In medie, avem nevoie de 7 pana la 9 ore de somn, cu toate acestea, peste 30% din populatie doarme 
mai putin de 7 ore. De aceea este important sa iti faci un program care sa iti ofere orele de somn de care 
ai nevoie si pe care trebuie sa il respecti. Stabileste o ora de culcare si una de trezire si bucura-te de 
beneficiile somnului regulat!
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GRASIMEA CORPORALA
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EXISTA doua tipuri majore de grasime in 
organism: grasimea alba si cea bruna. Cea alba este si cea 

mai abundenta si o simti cand te ciupesti de mijloc. Grasimea bruna se 
afla in principal in zona gatului si arde energie in loc sa o depoziteze - ceea ce 

face grasimea alba. Conform studiilor, grasimea bruna poate alunga diabetul, un studiu 
al revistei CELL METABOLISM aratand ca persoanele care aveau acest tip de grasime, aveau in 

acelasi timp si fluctuatii mai mici ale zaharului din sange.
Sugarii au un nivel ridicat de grasime bruna, ceea ce ii ajuta la reglarea temperaturii corpului. Din 

nefericire, pe parcursul trecerii anilor, o pierdem, dar o putem face sa reapara, expunandu-ne la frig. Un studiu 
recent a aratat ca persoanele expuse la temperaturi relativ scazute (18 grade C) au avut parte de o crestere si o 

intensificare a grasimii brune cu pana la 40%. Dormitul in caldura (27 grade C) a scazut grasimea bruna, iar dusurile 
reci nu o afecteaza sub nicio forma.
Acidul ursolic, o substanta gasita in coaja de mar, creste grasimea bruna, alte alimente care ajuta in aceasta privinta fiind 

afinele, prunele, prunele uscate.
Unul din dezavantajele grasimii brune este faptul ca le ingreuneaza radiologilor scanarile corporale care pot detecta tumorile 

ce au legatura cu bolnavii de cancer. Nu exista vreo dovada ca un anumit aliment sau nutrienti pot activa grasimea bruna, dar 
radiologii recomanda consumul alimentelor bogate in grasimi si saraca in carbohidrati inainte de scanare, pentru a reduce activarea 
grasimii brune. Anumiti radiologi chiar tin salile de asteptare calde pentru a evita activarea grasimii brune.

Grasimea alba nu este in totalitate rea, dintre beneficiile sale se pot enumera protejarea si amortizarea organelor vitale, pastrarea 
lor intr-un mediu cald si stocarea kilojoulilor pentru utilizarea mai tarzie, daca alimentele devin mai rare.

Grasimea alba poate fi transformata si in grasime bruna in anumite cazuri, numita grasime bej. Ca si grasimea bruna, cea bej arde 
kilojulii, ajutand la combaterea obezitatii. Oamenii de stiinta incearca sa inteleaga cum are loc aceasta conversie, un studiu aratand 
ca o influenta o are hormonul care este produs de muschii nostri cand facem exercitii fizice.

Celulele grase sunt sensibile la schimbarile de temperatura, tratamentele de racire (CoolSculpting) ingheata celulele grase pana 
cand acestea mor, corpul eliminandu-le peste cateva luni.

Caldura poate fi si ea folosita pentru eliminarea celulelor adipoase, mai multe studii aratand ca incalzirea acestora la 
temperaturi de peste 40 grade Celsius pentru o perioada de timp le poate face sa moara, ulterior sa fie eliminate din 
corp. Asta face laserul si radiofrecventa lipoliza, dar tratamentele de incalzire sau racire nu inlocuiesc beneficiile unei 

alimentatii sanatoase, celulele adipoase ramase putandu-se extinde, dand nastere altora noi.
Culoarea nu este singurul indicator al efectelor negative a grasimii, excesul acesteia din zona abdomenului sau 
din jurul organelor interne eliberand substantele chimice inflamatorii si alte molecule, ce poate duce la boli 

de inima, boli de ficat, diabet si altele. Grasimea in brate/ picioare nu face de obicei atat de mult rau.
Grasimea are legatura si cu sanatatea creierului. Un studiu din 2019 publicat in NEUROLOGY 
a aratat ca persoanele cu indicele de masa si raportul talie - sold, mari, au prezentat 

mai putina materie cenusie, materialul din creier care ajuta la procesarea noilor 
informatii, comparativ cu omologii slabi. Doar ca studiul nu poate spune 

daca grasimea corporala este cauza acestor diferente sau un 
rezultat al acestora.
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A i auzit cu siguranta pana acum despre 
probiotice si prebiotice, cunosti 
importanta lor si lucrurile bune pe care 
ni le ofera. E timpul sa faci cunostinta 
cu postbioticele, compusi bioactivi 

benefici care joaca un rol important in prevenirea 
inflamatiei si in sustinerea sistemului imunitar. 
Consumul alimentelor potrivite poate ajuta la crearea 
postibioticelor, oferindu-ne starea de bine si mai mult 
decat atat, intelegem din ce in ce mai bine cat de 
importanta este alimentatia in bunul mers al 
organismului nostru. Nu putem controla 
factorii nostri de risc genetic, dar 
alegerile alimentare sanatoase, da, 
ceea ce reprezinta un pas esential 
pentru sanatatea noastra.

Postbioticele sunt jucatorii activi 
din microbiomul nostru care traiesc 
in intestinul nostru si cum intelegerea 
relatiei dintre microbiom si sanatate 
este la inceput, se stie doar ca exista 
semnale benefice in privinta depresiei, a 
sanatatii gastro intestinale, a bolilor autoimune.

Pentru pastrarea microbiomului infloritor, trebuie sa 
avem grija de bacteriile benefice din acesta, alimente 
ca bananele, ceapa, usturoiul care joaca rol de 
prebiotice, alimenteaza probioticele ce dau nastere 
postbioticelor. Acest triunghi ne ajuta sistemele sa 
functioneze bine.

Postbioticele, cel putin deocamdata, sunt destul 
de dificil de inteles. Sunt produse secundare ale 
probioticelor ce pot include acizi grasi cu lant scurt 
- care sunt benefici sanatatii si imunitatii si enzime. 
Postbioticele au puterea de a ne influenta sistemul 
nervos, metabolismul, microbiomul si functionarea 
intestinala. Oamenii de stiinta nu inteleg exact cum 
lucreaza postbioticele, dar se stie ca ele contribuie 
la pastrarea sanatatii mucoasei intestinului, care 

scade inflamatia in organism. Iar inflamatia din 
nefericire, are legatura cu o serie de boli 

(diabetul, bolile de inima fiind doar 
cateva), astfel ca pastrarea acesteia 
sub control este esentiala.

Cel mai important este sa ai o 
alimentatie cat mai diversa, bazata 
pe plante - preferabil, in mare parte 
din fibre si alimente fermentate. 

Alimentatia ta de baza ar trebui in 
mod ideal sa contina sparanghel, 

rosii, anghinare, fibre din fructe, alimente 
fermentate ca kimchi, legume murate, iaurt.

La fel de importanta este constanta in acest mod 
de alimentatie; in timp ce fiecare dintre noi avem un 
microbiom unic, acesta are capacitatea de a raspunde 
repede in privinta schimbarilor din alimentatie. 
Mancarea sanatoasa si benefica trebuie sa existe in 
continuu in intestin pentru a te “bucura” de toate 
beneficiile pe care le ofera.

POSTBIOTICELE
C U M  S A - T I  H R A N E S T I  C O R P U L  E F I C I E N T

sau

E timpul sa 
faci cunostinta cu 

postbioticele, compusi 
bioactivi benefici care 

joaca un rol important in 
prevenirea inflamatiei si 
in sustinerea sistemului 

imunitar.
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Un zumzait in urechi care vine si pleaca este unul din principalele semne 
timpurii ale pierderii auzului. Poti incepe sa auzi un bazait sau un sunet la nivel 
scazut, dar cand devine mai vizibil, este mai frecvent sau constant, asta inseamna 
ca ai nervii din ureche deteriorati.

Castile de urechi sunt cele care afecteaza cel mai mult auzul sau mai bine zis 
pierderea auzului atunci cand sunt folosite, astfel ca, generatiile tinere trebuie sa 
fie atente si constiente de acest lucru si sa acorde o mare atentie primelor semne.

Daca ai parte mai des de poticniri, nu stangaciile sunt de vina! Cand oamenii 
au probleme cu auzul, isi concentreaza efortul pentru a auzi lucruri foarte simple, 
ceea ce solicita multa atentie din partea creierului, care nu te mai poate ajuta 
100% in privinta echilibrului.

Cand iti pierzi auzul, urechile nu mai au capacitatea maxima de a atenua 
zgomotele puternice. Durerea este greu de descris, situandu-se undeva intre o 
durere fulgeratoare ascutita si o durere surda.

O ureche care functioneaza in parametri normali, te poate ajuta sa auzi ce 
vrei intr-o camera zgomotoasa. Daca nu poti, acest lucru este unul din primele 
semnale ale pierderii auzului la intervalele superioare.

Indiferent de problema, solicita ajutor de la un medic specializat, un consult 
temeinic fiind cel mai indicat in astfel de situatii.

Pierderea discreta a auzului
CAND AUZI DE 

PIERDEREA AUZULUI, 
TE GANDESTI LA O 

PROBLEMA CARE VINE 
ODATA CU VARSTA 

SI DACA ESTI O 
PERSOANA MAI TANARA, 

BINEINTELES CA NU 
PREA II DAI IMPORTANTA. 

DAR, CONFORM 
UNOR STATISTICI 

BINE DOCUMENTATE, 
APROXIMATIV JUMATATE 

DIN PERSOANELE CU 
VARSTA CUPRINSA 

INTRE 13 SI 35 DE ANI 
ESTE EXPUSA PIERDERII 

AUZULUI DATORITA 
ZGOMOTULUI RECREATIV.
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SANATATE

oboseala digitala a ochilor
P R E A  M U L T  T I M P  P E  E C R A N E

Nu e nicio problema in a recunoaste pentru noi 
insine ca timpul petrecut in fata monitoarelor si 
a telefoanelor a crescut in ultima perioada mai 
mult ca oricand. Tentatiile sunt multe in lumea 
virtuala, sunt atat de multe lucruri de citit si 

vazut, iar pandemia a grabit aceasta situatie, poate inevitabila 
pana la urma. Tot acest timp petrecut in fata ecranelor duce 
la probleme de sanatate a ochilor, o denumire specifica si 
anume oboseala digitala a ochilor (digital eye strain - DES), 
iar daca nu sunt luate masuri inca de la primele semne, pot 
aparea mai multe situatii neplacute.

Conform specialistilor, principalele simptome care 
apartin de oboseala digitala a ochilor includ dificultati 
de concentrare, spasm ocular, durere oculara, vedere 
incetosata, scaderea acuitatii vizuale, uscaciune. Daca 
aceste semne nu sunt tratate in timp util, astfel de probleme 
pot duce la hiperemie conjunctivala.

Uscaciunea ochilor poate duce la inflamarea suprafetei 
oculare, implicit ajungandu-se la scaderea productiei de 
lacrimi, ceea ce provoaca si mai multa uscaciune. Daca nu 
se iau masuri de precautie pentru intreruperea acestui cerc 
vicios, poate creste riscul infectiilor si ulcerelor corneei. 
Purtatorii lentilelor de contact sunt cei mai expusi, la fel 
ca si cei cu ochii uscati, pacientii cu diabet sau probleme 
cu pleoapele; oboseala digitala a ochilor poate duce si la 
miopie progresiva.

Avand miopia mare, ochii au sanse de a dezvolta mult mai 
devreme boli degenerative cum ar fi cataracta, glaucomul, 
lacrimi retiniene, samd. Desi anumite boli pot fi tratate, 
prevenirea este mereu cea mai indicata si in acest caz, dar 
si in orice situatie.

Prea mult timp petrecut in fata ecranelor ne afecteaza 
sanatatea generala! Prea multa lumina de la dispozitivele 
electronice ne suprasolicita creierul, provocandu-ne 
insomnie sau somn de proasta calitate! Stand pe telefoane, 
suntem mult mai predispusi sa ne incordam umerii, gatul, 
spatele, ceea ce duce la dureri musculo-scheletice de-a 
lungul timpului. Comportamentele noastre pot fi si ele 
influentate, oboseala digitala a ochilor provocand iritare, 
anxietate si chiar depresie. Oamenii dezvolta dependenta 
fata de retelele sociale, fata de telefoane, tanjesc dupa 
dispozitivele lor, folosindu-le pentru a-si alimenta dorinta de 
a sta pe internet si de a-si modifica starea de spirit. Cei care 
nu pot accesa telefonul sau aplicatii manifesta simptome de 
sevraj, iar daca acest comportament interfereaza progresul 
din viata de zi cu zi, devine un motiv serios de ingrijorare.

In ceea ce priveste lumina albastra si efectele daunatoare 
ale acesteia, inca nu se stie ce “cantitate” afecteaza ochii 
oamenilor, deoarece este dificil de masurat, asta in situatia 
in care multi cred ca nu vor avea nicio problema daca 
folosesc ochelari sau filtre anti lumina albastra. Studiile 
au aratat ca lumina albastra poate provoca daune retinelor 
iepurilor sau soarecilor prin diverse mecanisme. Dar in 
acelasi timp se admite ca nu se stie care lumina albastra ne 
afecteaza si in ce mod, fiecare dintre noi avand nevoie de 
aceasta pentru reglarea ritmurilor circadiene si prevenirea 
dezvoltarii miopiei. Privarea de lumina albastra este asociata 
cu depresia si ca multe alte lucruri din viata, acesta trebuie 
mentinuta in cantitati moderate.

In cazul in care este necesara o expunere pe termen 
lung, masurile anti lumina albastra sunt necesare si chiar de 
incurajat, dar trebuie sa ne amintim ca aceasta nu trebuie 
filtrata 100%.

principalele simptome care apartin de oboseala digitala a ochilor includ 

dificultati de concentrare, spasm ocular, durere oculara, vedere incetosata, 

scaderea acuitatii vizuale, uscaciune.
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Ia frecvent pauze vizuale, indicate fiind o data la 20 de 
minute, cand trebuie sa te uiti la ceva la o distanta de 6 m 
timp de cel putin 20 secunde. Acest lucru ajuta la relaxarea 
focalizarii muschilor din ochi, prevenind debutul oboselii 
oculare.
Lubrifiaza-ti ochii cu lacrimi naturale pentru a-i ajuta sa 

reintinereasca si sa fie in forma, facandu-i putin mai obositi!
Fa un efort constient de a clipi des si pe deplin! Acest 

mod de a clipi scade semnificativ contactul cu calculatorul, 
clipind ajuta la raspandirea filmului lacrimal si umezirea 
suprafetei ochilor. Daca nu clipesti suficient si complet, 
acest lucru duce la evaporarea lacrimilor si la simptome ale 
ochilor uscati.
Mentine nivelul ecranului 20 de grade mai jos de nivelul 

ochilor si ar trebui sa fie la o distanta departare de cel putin 
un brat. O distanta mai mica pune mai multa tensiune asupra 
focalizarii muschilor din ochii nostri, crescand oboseala. 
O privire in jos reduce zona suprafetei ochilor care este 
expusa, prin urmare este redusa evaporarea lacrimilor de la 
suprafata ochilor nostri.

CUM POTI 

AVEA 

GRIJA DE 

SANATATEA 

OCHILOR
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SANATATE

Simptome OCULARE
D E  C A R E  T R E B U I E  S A  T I I  C O N T

Multe din simptomele oculare sunt 
indicatori a ceva minor si tratabil, cum 
ar fi alergiile si sindromul de ochi 
uscat. Dar, exista si probleme mai 
serioase, degenerescenta maculara 

sau glaucomul putand incepe sa iti afecteze vederea 
fara sa stii si cand realizezi asta, poate fi prea tarziu. 
Chiar si problemele minore pot deveni severe daca 
nu le iei in calcul. Pentru a preintampina problemele 
care apar odata cu inaintarea in varsta, specialistii 
recomanda examenele anuale la ochi incepand cu 
varsta de 40 de ani sau chiar mai devreme, mai ales 

daca ai anumite semnale sau antecedente in familie cu 
boli ale ochilor.

Daca ai o senzatie nisipoasa la ochi acesta poate 
fi un semn al uscaciunii ochilor. In acelasi timp, poti 
avea dureri intermitente scurte, straluciri puternice in 
jurul ochilor, sensibilitate la lumina si lacrimi. Daca 
stai cu ochii in ecran toata ziua citind sau conducand, 
te predispui pentru ochi uscati; apropierea de 
menopauza iarasi poate contribui semnificativ. Exista 
multe optiuni de solutionare a acestei probleme, dar, 
daca astepti prea mult, ratezi aceasta oportunitate de 
a avea parte de ceva cu adevarat eficient.
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Pete care plutesc cand stai cu ochii deschisi, 
simptome normale ale imbatranirii ochilor, oricare 
schimbare brusca a acestora, lumini intermitente, 
umbre, perdele gri in partile laterale pot fi semne ale 
unei retine rupte sau a altor probleme. Retina este 
stratul de tesut din spatele ochiului care primeste 
semnale luminoase. Se poate indeparta de fundul 
ochiului odata cu imbatranirea sau din cauza unei 
leziuni oculare. Daca ai parte de astfel de simptome, 
cere ajutor de urgenta, pentru ca nefiind netratata, ai 
putea sa iti pierzi vederea!

Aure si straluciri apar pe masura trecerii timpului si 
pot fi din ce in ce mai dese si cand vezi din ce in ce 
mai greu, din cauza cataractei. Printre simptomele sunt 
de enumerat aure in jurul luminilor, ceata, sensibilitate 
la lumina, vedere incetosata, probleme de vedere 
noaptea la volan, vedere dubla intr-un ochi, vedere 
slaba.

Durerile de ochi nu sunt specifice unei boli anume, 
dar reprezinta intotdeauna un semn ca ceva nu este in 
regula acolo. Severitatea durerii poate fi un indiciu al 
cauzei, durerile de ochi cauzate de ulcerele corneene 
sunt de regula mediu-severe si insotite de obicei de 
sensibilitate la lumina, sentimentul ca ceva creste in 
ochi, arsuri, scaderea vederii. Lentilele de contact 
care nu sunt ingrijite corespunzator pot provoca 
ulcere corneene, iar daca ai astfel de dureri, mergi 
la un oftalmolog! Alte posibile cauze includ leziuni 
oculare sau infectii la ochi.

Sensibilitatea la lumina poate fi semnul unui herpes 
ocular, cauzat de virusul herpex simplex 1, aceeasi 
tulpina care provoaca herpesul labial. In acest caz, 
cremele si medicamentele pot ajuta cand virusul 
este activ. Alte motive pentru care poti avea parte 
de sensibilitate la lumina sunt cataractele, infectiile, 
migrenele.

Ochii aposi pot fi un semn ca ai ceva alergii, dar 
si sensibilitate la lumina. Alergiile de regula sunt 
sezoniere, tu reactionand la polenul din aer. Exista 
bineinteles si alergeni interiori, precum acarieni de 

praf si tu poti reactiona la fum sau parfum. Cel mai bun 
lucru pe care il poti face este sa eviti alergenii dupa 
ce ii identifici si apoi sa continui cu lacrimi artificiale.

Vederea incetosata poate avea multiple cauze, tu 
avand nevoie de ochelari de vedere sau lentile de 
contact, lucru ce se poate intampla cam la orice 
varsta. Sau poti dezvolta prezbiopia care reprezinta 
dificultatea de a vedea lucrurile de aproape, ceea 
ce vine odata cu varsta. Cauzele mai grave includ 
glaucom, degenerescenta maculara, asociate cu 
imbatranirea si care pot provoca orbire. Daca 
experimentezi vedere incetosata sau orice alte 
simptome oculare asemanatoare in stilul tau de viata, 
consulta un oftalmolog.

Pierderea vederii periferice sau glaucomul este 
asociata cu inaintarea in varsta. La inceput asimptomatic, 
dar in timp, leziunile nervului optic cauzeaza pierderea 
vederii periferice, in mod ireversibil. Acesta este in ca 
un motiv pentru a incepe sa ai examene oftalmologice 
de rutina incepand cu varsta de 40 de ani sau mai 
devreme daca ai simptome sau factori de risc.

Liniile ondulate reprezinta un simptom al 
degenerescentei maculare legate de varsta, boala 
afectand partea centrala a vederii, simptomele 
incluzand si puncte negre centrale sau distorsiuni 
vizuale si imagini parand mai mari sau mai mici. La 
fel ca glaucomul, degenerescenta maculara este 
ireversibila, desi poate fi tratata cu vitamine, injectii, 
terapii cu laser. Oricine are astfel de simptome, 
trebuie sa ajunga la medic!

Daca experimentezi pierderea vederii brusc trebuie 
sa ajungi rapid la medic sau la un departament de 
urgenta. Una din cele mai frecvente cauze este 
accidentul vascular cerebral, iar problemele provenite 
de la accidentele vasculare cerebrale ischemice pot fi 
minimizate prin tratamente cu dizolvarea cheagurilor 
cu ajutorul medicamentelor. Pierderile de vedere pot 
fi si cauza retinei detasate, a ocluziei vasculare sau, in 
cazuri mai rare, a unei tumori la creier.

D U R E R I L E  D E  O C H I  N U  S U N T  S P E C I F I C E  U N E I  B O L I 
A N U M E ,  D A R  R E P R E Z I N T A  I N T O T D E A U N A  U N  S E M N  C A 

C E V A  N U  E S T E  I N  R E G U L A  A C O L O . 
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