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“
Jackie Robinson

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

- O VIATA NU ESTE IMPORTANTA

CU EXCEPTIA IMPACTULUI PE CARE O ARE

ASUPRA ALTOR VIETI -



REVISTA FAMOST APRILIE 
2022 marcheaza intrarea in cel de-al noualea an 

de existenta, o perioada de timp remarcabila, interesanta din 
multe puncte de vedere, presarata cu multe evenimente, momente 

frumoase, inedite, situatii in care am cunoscut multi oameni interesanti de o 
valoare incontestabila. Si ceea ce am trait pe tot parcursul acestui timp, traim si in 

prezent si ne bucuram de prezenta lor, de lucrurile frumoase si informatiile valoroase 
pe care ne li ofera, contribuind astfel, impreuna, la evolutia societatii prin educatie.

Multumim in acelasi timp si le suntem profund recunoscatori celor ce sunt alaturi de noi 
editie dupa editie, ne ajuta si ne sustin in acest frumos proiect, care, a reusit, luna de luna, sa 

iasa la lumina cu o noua editie!
Revista Famost aprilie 2022 ne-o aduce pe coperta pe colega noastra ANDREEA 

POPESCU, pe care o gasiti in fiecare luna cu rubrica “Detalii de stil“. Am dorit sa 
o cunoasteti mai bine, sa ii cunoasteti pasiunile si dragostea pentru moda, asa 
ca va invitam sa parcurgeti un frumos interviu cu ea. MARIA STEPOVENCO 
este invitata DANIELEI SALA, o talentata artista care ne povesteste ce 
inseamna o viata reala de artist de la A la Z, care ii sunt incercarile, planurile de 
viitor. MONICA POP este de asemenea o prezenta deosebita in revista noastra, 
un artist curajos, complex si complet, gata oricand sa se implice in proiecte 
interesante; in acelasi timp, o veti regasi in fiecare luna incepand din aceasta 
editie, cu rubrica MonikArt, in care ne va prezenta diverse momente, spectacole, 
acte culturale.
Pentru ca vremea calda isi intra timid dar sigur in drepturi, a cunoaste tendintele 
din moda este absolut necesar pentru a avea tinutele la zi. Si la acest lucru 
contribuie si ANDREEA POPESCU si MIRELA NOVAK cu sugestiile 
vestimentare in tendinte, totul pentru ca tu sa fii cat se poate de actuala.
DANIELA SALA prezinta colectia LARISEI CROITORU - MOVEment, piese 
vestimentare deosebite de inspiratie militara feminina, iar BORCEA DIANA ne prezinta propria 
colectie cu care va participa la Serbia Fashion Week: felicitari si mult succes! “50 de nuante de culori“ 
de Margenes reprezinta a treia parte a frumosului proiect, desfasurat acum in Belgia la Bruxelles. 
BEATRICE LIANDA DINU ne aduce in prim plan un nou brand intrat in online in Romania,  ALIN 

TEMELIESCU ne prezinta cei mai bine imbracati barbati de la SAG Awards 2022 si continua cu 
un interesant editorial “The rave is not over“.

Acordam in aceasta editie o atentie deosebita unghiilor, atat prin tendintele sezonului 2022 cat 
si prin abordarea unor subiecte delicate, dermatita de contact si unghiile afectate de gel fiind 

de larg interes. De asemenea, vei afla cum sa ai parte de zile mai luminoase si cum sa-ti 
iubesti pielea, esentiale pentru a fi cea mai frumoasa!

I O A N A ALEXANDRA ANTONE ne prezinta 
pentru aprilie o carte deosebita - “Cand 
corpul spune nu. Costul stresului 
ascuns“ de Gabor Mate, iar ROXANA 
NEGUT ne aduce in prim plan ca de 
obicei, cele mai bune si noi aparitii 

literare  romanesti si internationale - luna martie 2022. DANIELA TOMA ne 
ofera o prima parte din “Vremurile se scriu in jurnalul unei pisici salbatice“, 
un poem care intra la categoria absurd, o latura adorata de autoare si abordata 
in cel mai profesionist mod. LO-LI-TA a LO-VE story - este un spectacol regizat 
de MONICA POP, care ii face o frumoasa radiografie aici, “smulgand“ in acelasi 
timp si opiniile actorilor angrenati in aceasta frumoasa si tulburatoare poveste.
MARTA IOZEFINA BENCZE ne spune ca “Daca judeci oamenii, nu ai timp sa-i iubesti“, 
oferindu-ne argumentele necesare care sustin aceasta declaratie, iar IRINA KUHLMANN ne 
vorbeste despre GRIT si moduri prin care il construiesti.

Pe langa cele prezentate, veti gasi numeroase articole actuale din moda, stil de viata, 
sanatate, informatii utile si inedite, care speram sa ajute la construirea unui stil de 

viata sanatos din toate punctele de vedere.
Va multumim dragi cititori si colaboratori ca ne sunteti aproape si ne apreciati si 

va dorim tot binele din lume pana la urmatoarea reintalnire!

Nota editorului



F A M O S T

ANDREEA POPESCU

In luna Aprilie, in 
cadrul rubricii ”Detalii 

de stil pentru EA”, 
sunt prezentate 5 piese 
vestimentare pe care 

putem sa le pastram in 
garderoba, in vederea 
construirii unor tinute 

creative, in aceasta 
primavara.

Corsetul este „piesa 
vedeta” din aceasta 

primavara, de aceea este 
bine ca o persoana care 

este pasionata de fashion 
sa aiba in garderoba 

acest articol vestimentar.

MIRELA NOVAK

In editia de aprilie 
a revistei Famost 

va prezint cele mai 
interesante combinatii 
vestimentare pe care le 

puteti face cu Very Perry 
- culoarea anului 2022!

DANIELA SALA

In rubrica ,,Totul despre 
moda cu Daniela Sala” 

descoperim o tanara 
creatoare de moda, 

Larisa Croitoru.  
Rubrica ,,Personalitati 

de top - cu Daniela Sala” 
ne prezinta o artista 

complexa și descoperim 
cariera artistei Maria 

Stepovenco de la aparitia 
ei si pana in prezent.

ALIN TEMELIESCU

Descopera numarul 
de aprilie al revistei 

FAMOST, in care vei afla 
despre arta de a fi extra 

in cadrul unui eveniment 
de moda, unde tinutele 

au avut rolul de a 
impresiona si de a starni 
o emotie. Pe langa asta, 

rubrica de propuneri 
“Outfit of the Month” 
revine cu trendul care 
trece de pe podium pe 
covorul rosu, ajungand 
in cele din urma in viata 

reala.

c e  n e  s p u n  a u t o r i i  i n  a c e a s t a  e d i t i e ?

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!



F A M O S T

IOANA ALEXANDRA 
ANTONE

Luna aceasta vreau sa 
recomand cititorilor 

revistei o carte-
fenomen, Cand corpul 

spune nu, de Gabor 
Mate. Este o lectura 
ce atinge subiecte 
delicate, precum 

stresul, de unde vine 
si ce implica acesta, 
bolile care apar din 

cauza acestuia si cum 
il putem combate intr-

un mod inteligent. 
Este o lectura necesara 

pentru noi toti si va 
invit sa aflati mai 

multe despre ea din 
articolul prezent.

ROXANA NEGUT

Dragi prieteni,
Si in luna aprilie 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  primavara  

incarcata de lecturi 
bune!

MONICA POP

Veti afla mai multe 
despre un spectacol 

de la Teatrul Apropo, 
dupa controversata 

Lolita lui Nabokov, un 
spectacol captivant pe 
care il puteti vedea in 
primavara lui 2022 pe 
scena de la Apropo, 

Bucuresti.

MARTA IOZEFINA 
BENCZE

Iata trei lucruri 
importante care ne pot 
ajuta sa ne deschidem 
inima, sa renuntam 

la obiceiul de a 
judeca, sa dezvoltam 
o atitudine mai plina 

de compasiune fata de 
oameni si sa traim in 

armonie cu ei.

IRINA KUHLMANN

Invata cum poți 
sa-ti  pastrezi 

pasiunea si rezilienta 
in momentele 
provocatoare!

Oamenii se lasa sedusi 
de ideea ca daca nu 
ai talent nu poti face 
un anumit lucru. Insa 
nu este asa. Pasiunea 

si perseverenta ta 
vor invinge orice iti 
sta in cale sa obtii ce 
vrei. Pana la urma si 
talentul se cultiva.
Despre „GRIT” si 
modul in care il 

construim...pentru 
ca realizarile noastre 

depind in mare 
masura de el.

c e  n e  s p u n  a u t o r i i  i n  a c e a s t a  e d i t i e ?

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!



- Imi pari grabit. Grabit sa vii, grabit sa pleci, sa schimbi, sa oferi si sa primesti, cu sau fara voia noastra. Nu ai obosit 
sa tot alergi asa? Ia o pauza, hai sa stam la o poveste. Spune-mi ce mai faci, ce mai fac? M-ajuti sa iert, sa uit, sa sper? 
Promit ca te ajut si eu ... am invatat ca fara ajutorul meu treci degeaba si am incercat sa iti dau un scop. Sa incep 
lucrurile la care visez azi? Sau maine? Cand e mai bine? Eu pot sa fug inainte si inapoi, tu poti? Daca da, da-i o fuga 
si apoi intoarce-te sa-mi spui daca vezi pe acolo doi tineri indragostiti cum alearga pe plaja tinandu-se de mana. Sunt 
fericiti? Poti sa promiti si tu cate ceva? Promite-mi oameni dragi impliniti, prieteni buni, lectii frumoase. Nu spui 
niciodata mai nimic, doar treci. Nu vrei sa ne inveti cate ceva din tot ce ai vazut, ai auzit, ai aflat? Doar ai fost martor 
tuturor celor deja intamplate si vei fi martorul celor neintamplate inca. Invata-ma si pe mine ce sa fac, cum sa fac si 
mai ales, cand sa fac.
        Vantul sufla inainte si inapoi, dar timpul mergea inainte. S-a oprit parca pret de o clipa si mi-a zambit. M-am 
inseninat cand am realizat ca in sfarsit imi va raspunde. M-a privit in ochi si mi-a spus:
      - Tic - tac ... si-a tacut, pornind mai departe.
      I-am zambit si eu in semn de multumire pentru lectia oferita atat de repede. El tace si trece, iar raspunsurile 
intrebarilor noastre sunt tot la noi.
       - Timp frumos sa avem amandoi!
I-am strigat cat am putut de tare. M-am ridicat de pe banca mergand si eu in directia lui fericita. Era deja aprilie ...

Blog de zambit
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Cele mai importante tendinte genti de mana 2022 combina modelele clasice, care au rezistat de-a 

lungul timpului si au fost in prim plan, cu modele noi, excentrice, un mix care in contrast cu perioada 

dificila din ultimii ani, arata ca dragostea si entuziasmul pentru aceste accesorii nu a disparut. Pentru 

sezonul calduros 2022 au iesit in evident gentile de mana voluminoase, structurate, cu aplicabilitate 

practica, dar nici cele de petreceri nu s-au lasat mai prejos. Detaliile, tendintele retro, gentile cilindru, 

toate reprezinta expresia iubirii pentru moda, inovatie, dorinta revenirii la normalitate.

genti de mana

primavara-vara

tendinte

2022
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Geanta de mana 

cilindrica
Una din cele mai 
originale tendinte 
genti de mana 2022 

- chiar daca nu e 
vreo noutate - este 

geanta de mana 
cilindrica, ideala 

pentru iubitoarele 
de minimalism. Mai 
mult sau mai putin 
practica in functie 
de stilul fiecareia, 
geanta de mana 

cilindrica te scoate 
din monotonie, 

indiferent de tinuta.

Geanta de mana de calatorie
Zilele calduroase reprezinta echivalentul 

vacantelor, gentile de mana pentru 2022 “dedicate” 
calatoriilor fiind pentru acest sezon elegante si 

cu multe influente vintage. Fie ca am vazut genti 
de mana mai mici ca dimensiune sau incapatoare, 

detaliile florale, formele dreptunghiulare, 
accesorizarea eleganta, toate ne imbie sa o 

achizitionam pe cea preferata.

1

2
4Geanta de mana 

BUCKET
Una din cele mai 

omniprezente genti de 
mana pentru 2022 sunt 
cele tip bucket, in acest 

sezon remarcandu-se 
cele din piele moale, cu 
detalii si impodobiri, 
finisaje lucioase, dar 
si genti cu flori sic, 

din paie, o diversitate 
extrem de ofertanta, 

care te ajuta sa-ti 
gasesti modelul ideal.

SUPRADIMENSIONATE
Daca sezonul precedent ne-a adus genti de 
mana tip tote foarte mari, dimensiunea s-a 
atenuat, dar sunt la fel de atractive, daca nu 

chiar mai mult. S-au remarcat gentile de mana 
din materiale ca panza, bumbac, piele, in forme 
simple, versiuni ideale pentru stilul de viata al 

fiecaruia dintre noi.

louis vuitton

louis vuitton

jonathan simkhai

versace

bottega veneta salvatore ferragamo

jil sander

burberry
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Genti de mana 
libere

Dorinta de libertate 
la nivelul mainilor se 

regaseste intre cele mai 
importante tendinte 
genti de mana 2022, 
fiind vazute multe 

variante cu curele lungi 
purtabile in diagonala 
sau optiuni originale la 

incheieturi.

6

7

5
8

Geanta de mana handmade
Exista multe iubitoare ale stilului crosetat 

sau tot ce inseamna handmade, de aici 
pana la podiumul celor mai importante 
tendinte genti de mana 2022, fiind un 

simplu pas. O tendinta versatila, inovativa, 
vazuta in colectiile multor designeri.

Genti de mana impachetate
Una din cele mai practice tendinte genti de 
mana 2022 sunt cele voluminoase dar moi, 

care pot fi infasurate, impachetate si purtate 
ca atare, chiar daca exista si manere. Si au fost 
vazute genti de plus, piele, dominand cele tip 

tote pliate.

Gentile de mana de 
paie

Simplitatea si 
feminitatea se exprima 

in acest sezon prin 
intermediul gentilor 
de mana tip cos, din 

paie, una din cele mai 
delicate tendinte genti 

de mana 2022. Au 
fost vazute variante 

moderne, inovatoare, 
manere elegante, 

accesorizari foarte 
fashion, ceea ce face din 
aceasta geanta de mana 

o optiune foarte serioasa 
de luat in calcul.

givenchy

miu miu givenchy

isabel marant

versace

fendi

ermanno scervino

giambattista valli
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Geanta de mana plic
Acest tip de geanta nu putea lipsi dintre cele 
mai importante tendinte genti de mana 2022, 

avand in vedere ca toata lumea cauta distractia si 
nu exista alt tip de geanta de mana mai potrivit 

pentru asta. Avand manere, magneti, clape 
pentru a le putea purta in siguranta, le poti tine 

in mana sau chiar la brau.

Genti de mana minuscule
Se pare ca nu exista niciun sezon fara aceste minunatii 
delicate, vazute in acest sezon in variante stralucitoare 

pentru a se integra outfitului, culori vesele de 
primavara, multe din ele cu logo-ul brandului iesit 

evidenta.

Stralucirea
Multe genti de 
mana au avut 

diverse impodobiri, 
margele, detalii 
brodate, paiete 
- toate aducand 
stralucirea mult 
dorita si vazuta 
ca ceva normal 

la gentile de 
mana, mai ales in 
contextul dorintei 

crescute a petrecerii 
timpului in cluburi.

Impodobiri
O tendinta draguta 
inspirata din anii 

2000 dar care duce 
inspre kitsch sunt 

impodobirile extra, 
de obicei care atarna, 

fie ca vorbim de o 
geanta mini sau una 
mai mare, la diverse 
brelocuri sau sireturi 

colorate.

9 10

1211
dior

dior saint laurent

chanel

lanvin

giorgio armani

salvatore ferragamo versace
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LANTURILE
Exista si dorinta de a adauga mai multa putere 
gentilor de mana prin intermediul lanturilor, 

regasite in aproape orice sezon sub diverse forme. 
In general, pentru 2022, au fost vazute genti de 

mana cu lanturi medii sau delicate, nu industriale, 
fie ca manere sau doar avand rol de ornament.

In forma de inima
O tendinta originala 
si extrem de iubita in 

acest sezon sunt gentile 
in forma de inima una 

din cele mai ascendente 
tendinte genti de mana 

2022. Exprimand inocenta 
si sentimente dragute, 

designerii le-au accentuat 
calitatile prin detalii, altii 
oferindu-le un aer ecletic, 
astfel ca exista o geanta in 
forma de inima adecvata 

fiecarei personalitati.

Potrivire
Se pare ca aspectul 

monocrom, daca ti-l 
doresti, trebuie sa 
fie din cap pana in 

picioare, in cele mai 
mici detalii, o tendinta 

genti de mana 2022 
care s-a impus destul 
de usor. Asa ca daca 
iubesti un astfel de 

LOOK, au numeroase 
surse de inspiratie, atat 

la culoare si mixuri 
de culori, cat si la 

imprimeuri.

13

15

16

Genti de mana structurate
Iubita “lady bag” revine printre cele mai 
importante tendinte genti de mana 2022 
si nu ne putem imagina un moment mai 
bun pentru aceasta revenire. Remarcata 

in diverse dimensiuni, unele mai 
prietenoase, altele mai rigide, in forme 

uimitoare, frumusetea lor te imbie sa nu 
te opresti doar la un singur model!

T
EN

DINTE A
C

CESORII

moschino

lanvin

ermanno scervino

versace lanvin

gabriela hearst

burberry

versace
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Principalele tendinte accesorii 2022 sunt 

dominate de maximalism, de la cercei 

mari la pietre vibrante, chokere puternice, 

lasand in trecut tot ce tine de minimalism. 

Mult entuziasm in aceste minunatii, care 

pot face diferenta intr-o tinuta si care 

spun in acest sezon mai mult ca oricand ca 

detaliile fac diferenta.

2022
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mansetele
Bratarile sunt mereu feminine si dragute, dar 

daca vrei sa ai un LOOK cu adevarat declarativ, 
mergi pe mana mansetelor, una dintre cele 

mai spectaculoase tendinte accesorii 2022. Cu 
atingeri de drama si eleganta, mansetele iti fac 
incheieturile sa arate delicate, iar acest sezon 

ne aduce variante antice, forme aurite si metale 
clasice, iar daca este frig, poti purta manseta pe 

peste camasa fara nicio problema.

Manusile
Pe masura ce scapam de temperaturile reci, 
simtim nevoia sa renuntam la manusi, doar 
ca in 2022 vom face exceptie! Le vom purta 
in continuare inspirandu-ne din tendinte 

sezonului calduros actual, fie ca vor fi manusi 
de opera, manusi incorporate cu intreg outfit-

ul sau modele excentrice. Si poate ca e mai 
sigur, pana cand ne vom linisti definitiv cu 

pandemia.

Bratarile
O tendinta accesorii 
2022 care trece testul 

timpului dar si il aduce 
in vremurile actuale, 

avand pentru acest sezon 
atingeri ale anilor 1980 
si 2000. S-au remarcat 

bratari care era realizate 
in asa fel incat sa fie 
doar ele necesare, iar 
in contrast, anumiti 
designeri au folosit 
stratificarea in mod 

abundent. 

Sosetele
A fost o perioada 
in istoria modei 

cand ciorapii pana 
la coapse se purtau 
foarte mult, doar ca 
acum, lungimea a 
mai coborat, pana 
la genunchi. Un 

accesoriu care iti ofera 
un LOOK extrem de 

sic daca este combinat 
inteligent, astfel de 
sosete sunt necesare 
mai ales primavara 

cand serile sunt putin 
mai reci. 

F E N D I

M I U  M I U

PA U L  &  J O E

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

S A I N T  L A U R E N T

V E R S A C E

M O S C H I N O
R I C H A R D  Q U I N N
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LANTURILE
Forta si drama impreuna 
cu lanurile groase, una 

din cele mai importante 
tendinte accesorii 2022 si 
chiar daca isi pastreaza 

si nota industriala, 
exista si ceva insertii de 
sentimente. In general, 
lanturile sunt in stransa 
legatura cu alte bijuterii, 
dar in acest sezon sunt 
in mare parte pe cont 

propriu, dar si ca accent 
pentru pantofi, genti de 

mana. Chokere
Cu toate ca nimeni nu poate nega frumusetea si 
feminitatea oferita de colierele lungi, chokerele 
pentru sezonul actual, reprezinta una din cele 

mai inovative tendinte accesorii 2022, marcand 
tendinta actuala de schimbare. Au fost vazute 

metale groase, lanturi masive stranse la gat, 
coliere masive din cristal.

Centuri LATE
Una din cele mai “avantajoase” tendinte accesorii 2022 

sunt centurile late, subtiindu-ti sau accentuandu-ti 
talia. De multe ori asociata cu fustele mini, centura 

lata si-a facut simtita prezenta in colectiile celor mai 
mari case de moda, un semnal destul de promitator 

pentru viitoarele sezoane.

LANTURI in 
tinute

Si daca lanturile au fost 
destul de prezente ca 
bijuterii, iata ca ele isi 
fac simtita prezenta si 
ca accesorii, aducand 

stilul de strada in prim 
plan. Mai cuminti sau 

dimpotriva, rebele, 
lanturile au fost 

integrate in multe 
prezentari in zona 

taliei, atat ca centura 
cat si ca element 

decorativ.

B R O N X  A N D  B A N C O

P O R T S  1 9 6 1

L A N V I N `

B A L M A I N

A C N E  S T U D I O S

B A L M A I N

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

G E N N Y
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Cercei MARI
Pentru ca maximalismul este unul din principalele 

caracteristici ale celor mai importante tendinte 
accesorii 2022 si a fost adus in prim plan, in primul 
rand de cercei. Au uimit cercei mari elaborati din 

metal, flori aurii, cristale, combinatii reusite dintre 
aur si argint.

Cerceii in CERC
Una din formele care nu vor disparea niciodata 

din tendinte, cerceii in cerc se afla si in acest sezon 
printre cele mai importante tendinte accesorii 2022, in 
variante cat mai inovative sau simple, asa ca  daca ai in 
cutia de bijuterii astfel de modele cu un aer atemporal, 

poarta-i fara grija pentru ca esti in tendinte!

AC de siguranta
Acul de siguranta poate 

fi incadrat ca una din 
cele mai surprinzatoare 
tendinte accesorii 2022, 

dar puterea culturii 
punk si-a spus cuvantul. 
Au fost vazute variante 

care au pastrat nota 
punk, variante colorate, 

indicii clasice in 
LOOK-uri moderne.

perlele
Nu poti vorbi despre 
tendinte accesorii si 

bijuterii in niciun sezon 
fara sa aduci in discutie 
perlele, aceste minunatii 
ce aduc multa delicatete 

si un aspect de lux 
oricarui LOOK. Destul 
de versatile pentru 2022, 

perlele s-au remarcat 
prin aerul clasic, dar si 
prin mixuri inovatoare, 

ce iti ofera un aer 
distins, unic.

M O S C H I N O

G I A M B AT T I S TA  VA L L I E T R O

I S A B E L  M A R A N T V E R S A C E

J I L  S A N D E R

E R D E M

V E R S A C E
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Elemente naturale
Vremurile tulburi pe care le-am trait in ultimii 

ani si care isi gasesc ecourile si astazi, i-au 
determinat pe multi sa se indreptate spre 
natural, spre pamantesc. Un motiv pentru 

designeri sa introduca in crearea accesoriilor 
elemente naturale: pietre, scoici, abalone ...

Culoare
Pietrele pretioase colorate au castigat teren 

important pentru sezonul primavara vara 2022,a 
ducand multa bucurie si optimism in viata 
noastra. Au fost vazute peste tot: in cercei, 

lanturi, bratari, combinatii de pasteluri, jocuri 
frumoase de culori.

ARGINTUL
Argintul revine in forta 

printre principalele 
tendinte accesorii 2022, 

luand locul aurului, 
preferat de departe 

de designeri sezoanele 
precedente. Si pe langa 
micile detalii, argintul 

iti poate oferi si o 
atractivitate eleganta care 
poate deveni atemporala 
daca achizitionezi piesa 

potrivita.

Plasticul
O tendinta care 

ne poarta in lumea 
copilariei dar ne si 

incita in acelasi timp 
sunt bijuteriile si 

accesoriile din plastic, 
vazute in diverse forme 

si culori. Bijuterii 
din rasina, detalii 
din plastic, multa 

culoare, totul pentru 
o primavara plina de 

viata!
I S A B E L  M A R A N T

TO R Y  B U R C H

S A I N T  L A U R E N TE R D E M

C H A N E L

E R D E MVIVIENNE WESTWOOD

M O S C H I N O
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D E T A L I I  D E  S T I L  cu Andreea Popescu

photo source : pinterest.com

CE PIESE PASTRAM IN GARDEROBA, IN ACEASTA PRIMAVARA?

in aceasta primavara este 
bine sa ne facem o evaluare 
a garderobei si sa pastram 

anumite piese cheie, astfel 
incat, cu ajutorul lor, sa putem 
construi tinute in trend.
In rubrica din luna aprilie 
2022 mentionam cateva piese 
vestimentare pe care sa le 
pastram in garderoba in aceasta 
primavara, in vederea construirii 
stilului nostru vestimentar ...

PIESE CU IMPRIMEU COLORAT
Putem purta in aceasta primavara fie o rochie cu un imprimeu colorat, fie o bluza 
cu un imprimeu interesant, astfel incat tinuta noastra sa fie una in trend.

1
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See you next time!
Andreea

FUSTA PLISATA
Fusta plisata este o piesa vestimentara pe care o 
recomand in aceasta primavara celor care sunt 
pasionate de moda.

PIESE DIN PIELE
Piesele din piele sunt in 

trend si in acesta primavara, 
de aceea va recomand sa le 

pastrati in garderoba voastra 
si sa le integrati in tinuta 

voastra.

CULORI 
PASTELATE

In aceasta 
primavara 

va recomand 
culorile 

pastelate, 
deoarece va 

pun in evidenta 
trasaturile si 
sunt usor de 

integrat intr-o 
tinuta.

CORSETUL 
Corsetul este o piesa cheie in acest sezon de primavara. Puteti purta 
aceasta piesa vestimentara cu piese din denim pentru un stil casual 
sau cu piese din piele,  pentru un stil creativ.

2

3

4

5
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Institutul Pantone, pentru prima data, 
creeaza o culoare care contrazice 
stereotipul ca o culoare rece nu se combina 
cu o culoare calda si anume - prin 

combinatia dintre rosu si albastru, au creat 
culoarea Very Perri.

Aparitia nuantei noi se datoreaza noilor 
tehnologii si schimbarilor in urma pandemiei! 

Toata gama de nuante mov este cea mai 

cautata in acest sezon. Spre exemplu: nuanta 
Lavandei se potriveste atat pentru a crea o 
capsula cu tinute de seara, cat si pentru tinutele 
de zi sau sport. Aceasta nuanta se potriveste in 
toate actiunile si activitatile tale. 

Daca esti adepta tinutelor clasice si rezervate, 
atunci alege o tinuta monocroma in aceasta 
nuanta sau un accesoriu interesant in nuanta 
Very Perri.

culoarea anului 2022

C U M  O  P O R T I  &  C U M  O  A S O R T E Z I 

Garderoba ta va arata noua si fresh, doar 
pentru ca ai introdus corect culoarea in tinutele 
tale! 

MINUNAT 😊

Cum asortezi cea mai de top nuanta a 
anului - Very Perri? VEZI IN RADURILE 
URMATOARE ...

TU, ID
EALA!

cu Mirela
 Novak

VERY PERRI

DE CE AI 
NEVOIE SA 
INTRODUCI 
ACEASTA 
CULOARE 
CORECT IN 
GARDEROBA TA?

COMBINATIA CLASSICA
Very Perri (nuante de mov) + 

gri (nuante de gri) 

1
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COMBINATIA ANTI - AGE
Asa o numesc eu, Anti 
- Age, intrucat aceasta 

combinatie te intinereste! 

COMBINATIA 
STILISTICA SI 

ANUME TEHNICA DE 
ALUNGIRE A SILUETEI 
Cum iti creezi o alungire 

a corpului cu aceasta 
nuanta? Obligatoriu 

este sa creezi un outfit 
monocrom, intr- o 

singura culoare. Astfel, 
vei uniformiza si alungi 
silueta, lucru ce il poti 
observa din fotografii.

COMBINATIA CU NUANTE 
NEON

Marii designeri  in cadrul 
prezentarilor de moda au 
combinat Very Perri cu 

nuante neon.

Analizati colectiile PRADA, 
LOUIS VUITTON, YVES 

SAINT LAURENT!

Very Perri + nuante de Nude, Ivory, Caffe iti lumineaza chipul si iti dau un LOOK fresh.

4
2

3
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 COMBINATIA CU 
ACCESORII IN 

NUANTE METALICE 
ESTE UN TREND

COMBINATIA CU GALBEN 
SI ALBASTRU

Very Perri +  nuante de galben 
si blue, imi aminteste e gumele 

de mestecat “LOVE IS”. 

COMBINATIA CU PRINT-URI 
Very Perri + print

Cu un astfel de outfit, iti poti 
corecta silueta!

 
Un outfi t in aceasta combinatie are un aer adolescentin.

5

7

6
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De la LOOK-uri sexi 
prin intermediul 

corsetelor apetisante, 
la rochii retro care 

ne aduc in prim plan 
anii 1990 si costume, 
pana la feminitatea 

exprimata foarte 
bine prin combinatia 

denim-tule.

DENIMUL ... pentru o primavara perfecta
C E  N E  A D U C E  A C E A S TA  T E S AT U R A  I N  2 0 2 2 ?

Un material simplu, rezistent, deloc pretentios, scos in evidenta de designeri 
pentru primavara vara 2022 in cele mai diverse moduri.

TU CUM ALEGI DENIMUL 
pentru acest sezon?

A L E X A N D E R  M C Q U E E N

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

L O E W E

D S Q U A R E D 2

M O L L Y  G O D D A R D
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semnata

Colectia 
MOVEment 

Larisa Croitoru

“MOVEment” are la baza dezvoltarea 
pieselor militare feminine, inspirate 
din parcursul uniformelor barbatesti. 
Elementul de baza este camuflajul 
reinterpretat pe diferite materialitati 
precum piele, tulle, stofa sau denim.

Aceasta este o colectie destul de complexa, 
compusa din sase outfit-uri, deoarece am 
dorit sa cuprind o gama variata de piese 
vestimentare, potrivite fiecarui tip de 
silueta. Cred ca este foarte important sa ne 
identificam pe no in ceea ce purtam,

mentioneaza designerul.

TOTUL DESPRE               CU        MODA        DANIELA SALA
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Avand in vedere faptul ca, acestea 
sunt piese inspirate din uniformele 
militare, am dorit sa dezvolt aceasta 
colectie destinata femeilor, unde au 
ca scop transmiterea sentimentului de 
incredere, respect si independenta, prin 
elementele reprezentative uniformei.

Realizate pentru sezonul toamna - 
iarna, tinutele sunt compuse din piese 
usor de purtat, versatile, cu un accent 
minimalist, avand avantajul de a se 
adapta nevoilor noastre. 

Demersul acestei colectii a fost unul 
indelungat, cu multiple moduri de 
abordare, de la identificarea problemelor 
si nevoilor celor din jur, dezvoltarea 
conceptului, la realizarea schitelor, pana la 
partea practica de dezvoltare a mulajelor, 
a tiparului si potrivirea materialelor si a 
gamei cromatice,

mentioneaza LARISA.
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Creatiile designerului pot fi 
achizitionate de pe retelele de 
socializare, LARISA CROITORU.
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Sustenabilitatea
la CEL MAI INALT nivel

TOATE ACESTE DEMERSURI 
de a limita consumerismul excesiv, 
risipa, extravaganta si daunele 

aduse mediului inconjurator, au castigat teren si in moda considerata de lux, unde exista cei mai mari jucatori din 
aceasta industrie. Si exista anumite branduri din categoria premium care au intrat pe acest drum de ceva vreme, 
realizand produse cu adevarat durabile. Nu intra in aceasta categorie brandurile care au adoptat aceasta tendinta 
folosindu-se pentru a atrage clientii responsabili in scopul imbunatatirii imaginii, produsele proprii din aceasta 
categorie devenind si mai scumpe pe fondul folosirii materialelor si a proceselor de productie ecologice.

Bineinteles ca pe langa cei care isi doresc in mod real ca ceea ce fac sa aiba un impact mai redus asupra mediului, au 
aparut si cei ce se folosesc de asta, cei ce vor sa pacaleasca acest concept, totul in umbra sustenabilitatii.

Si exista nume mari din industria modei care au facut pana acum schimbari majore in politica interna, care ofera 
transparenta totala in tot ceea ce fac. Anumite schimbari PRO sustenabilitate nu sunt deloc usoare, ci dimpotriva, ele 
necesitand timp, investitii, o buna cunoastere a fenomenului si care tine cont in mod real de faptul ca consumatorului 
- obisnuit sau de lux, chiar ii pasa de planeta. 
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Per ansamblu, la nivel global, exista numeroase branduri si companii care si-au luat diverse angajamente “verzi” si 
care, din nefericire, deocamdata nu se incadreaza in ceea ce vrea sa exprime cuvantul sustenabilitate, un cuvant foarte 
la moda in zilele noastre. Multe din produsele de lux realizate sub aceasta aura a sustenabilitatii sunt doar despre 
proces si experienta, decat de produsele in sine.

Consumatorii, in majoritate cei de lux - sunt cei mai exigenti, dorind cat mai multa transparenta si responsabilitate 
din partea brandurilor favorite, pentru ca astfel, ei sa se poata identifica in mod real cu valorile acestora. Si conform 
unui studiu, aproximativ 90 de procente din consumatori chiar isi doresc ca brandurile si companiile sa comunice 
public ceea ce fac concret in directia sustenabilitatii. Brandurile de lux au parte de o si mai mare presiune, mai ales ca 
de la ei se asteapta sa fie pionierii acestei directii.

Milenialii si generatia Z formeaza cam 30% din consumatorii de lux si se estimeaza ca procentul va creste pana la 
50% pana in 2025. Mai mult, aproape 75% dintre acestia ar cheltui si mai mult daca ar avea certitudinea ca produsele de 
lux sunt sustenabile, durabile, eco friendly, daca ar respecta tot ce inseamna un proces de productie”curat”. Tendintele 
sunt clare si in aceasta directie: cu cat un brand ofera mai multa transparenta si este mai durabil, cu atat poate face 
mai multi bani.

Exista si termenul “greenwashing” despre care am mai vorbit in alta editie a revistei si care este folosit de acele 
branduri infometate care isi doresc sa faca bani cat mai repede, asta in contrast cu demersurile reale pentru produsele 
ecologice si practicele etice. Ecologistul Jay Westervelt spune despre aceste termen aparut in anii 1980, ca are scopul de 
“a face oamenii sa creada ca compania face mai mult pentru a proteja mediul decat o face in mod real”. Iar timpul ne-a aratat 
ca are dreptate, existand multe afaceri mari care s-au folosit de acest termen destul de flexibil, dar in acelasi timp 
si dificil de reglementat. Exista in zilele noastre destul de multe companii care prin intermediul marketingului si a 
folosirii cuvintelor ca eco, sustenabil, verde, incearca sa isi atraga de partea lor clienti si faima, neoferind transparenta 
in ceea ce priveste procesul de productie, materialele folosite, produsele finale, samd.

Si chiar daca brandurile premium scot in evidenta sustenabilitatea si faptul ca se aliniaza acesteia, calitatea este 
cea care iese in prim plan, multi consumatori gandindu-se daca schimbarile pro eco pot garanta aceeasi calitate. Cand 
dai multi bani pe un produs de lux, te astepti ca banii sa reflecte calitatea si luand in caz particular pielea, se ridica 
intrebarea: poate cea vegana sa aiba aceleasi calitati cu cea naturala? Aici pot fi la fel, produse si produse, unele de 
calitate superioara altele mai putin durabile, dar va fi pretul pe masura? Alta problema delicata o reprezinta faptul ca 
materialele sustenabile, organice, au nevoie de mai mult timp pentru productie. costa acest timp mai mult?

Iar daca exista ceva strict in toata aceasta problema, acestea sunt legile federale in privinta certificatelor produselor 
organice. influenteaza ele costul final al produselor?

Cu toate aceste probleme delicate, atat brandurile cat si consumatorii nu sunt impiedicati sa fie bine informati si 
sa-si respecte principiile, sa ia decizii inteligente pentru protejarea mediului inconjurator. Iar daca sustenabilitatea 
va fi printre prioritati, cu siguranta ea se va afla in prim planul tuturor, mai ales ca marile branduri sunt cele care 
dicteaza tendintele si care, de obicei, isi permit sa faca noi investitii si sa isi schimbe politica.

APROXIMATIV 90 DE PROCENTE DIN CONSUMATORI CHIAR ISI DORESC CA 
BRANDURILE SI COMPANIILE SA COMUNICE PUBLIC CEEA CE FAC CONCRET IN 

DIRECTIA SUSTENABILITATII.

https://famost.ro/articol/greenwashing-si-ce-ar-trebuie-sa-stii
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Text: BORCEA DIANA / Photo: ARDELEAN CLAUDIU / Model: PASCUTA DARIA

Make-up: GREC ROXANA / Hairstyle: AVRAM MARIA

SERBIA FASHION WEEK

Ca tanar designer vestimentar voi avea onoarea sa particip la competitia 
organizata de National Chamber of  Fashion Serbia in contextul NOVI 
SAD CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2022.

Din 136 de candidati alesi am fost selectati 20 de finalisti din intreaga Europa 
care, in luna Aprilie a acestui an isi vor prezenta colectiile in cadrul SERBIA 
FASHION WEEK, chiar la Novi Sad. Printre finalisti am onoarea sa ma numar 
si eu ca tanar designer “visator”. Acesta pot spune ca este rezultatul munci mele 
si una din cele mai mari realizari de pana acum.

Colectia care va fi prezentata sub numele “2 IN 1 COLLECTION”. Am 
incercat sa jonglez cumva cu ideea aceasta de 2 in 1 si sa creez tinute elegante, 
purtabile care sa se transforme usor si in ceva casual sau office!

Fiecare tinuta este accesorizata manual si am acordat multa atentie detaliilor. 
Ca de fiecare data, creatiile mele ma reprezinta foarte bine deoarece le creez cu 
multa pasiune si presar mereu o bucatica din sentimentele mele in ceea ce creez.

TINUTELE SUBLINIAZA FOARTE 
BINE FEMINITATEA CHIAR DACA 
AU O TENTA PUTIN MASCULINA 

FIIND VORBA DE COSTUME.
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Ca designer am considerat mereu ca femeia trebuie sa se simta bine si 
senzuala in ceea ce poarta, iar eu tocmai acest lucru am vrut sa subliniez.

Colectia va fi prezentata in luna Aprilie asa ca fiti cu ochii pe retelele de 
socializare, ma puteti urmari pe pagina de Facebook sau Instagram: M&D 
fashion Design!

CAT AM MUNCIT PENTRU VISUL ACESTA?
Mult, foarte mult caci nu am avut sustinere din partea nimanui la inceput 

... pe familie nu ma puteam baza nici financiar si nici cu aceea sustinere 
psihologica de care are nevoie orice copil de la parinti.

Am invatat sa fac fata greutatilor cu gandul ca voi reusi si voi demonstra ca 
si eu pot.

Mai apoi a aparut o persoana in viata mea care este de atunci “stalpul” meu 
de sustinere si este omul caruia ii multumesc ca a avut rabdare si m-a invatat ca 
in viata orice se poate si nimeni nu are dreptul sa imi ia ceea ce merit si pentru 
ceea ce am muncit (Sotul meu).
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incaltamintea de protectie DUCATI,
vanduta si in ROMANIA

Magazinul online dedicat echipamentelor de 
protectie a muncii si protectiei individuale 
va comercializa toate cele sase modele de 

incaltaminte ale DUCATI, introducand astfel 
pe piata romaneasca gama de incaltaminte 
de protectie premium a uneia dintre cele mai 
indragite marci moto-sport.

Configuratia pietei echipamentelor de 
protectie a muncii se concentreaza in special 
pe achizitiile de volum mare, insa tendintele 
sunt inspre democratizarea achizitiilor 
de volum mic, in special datorita cresterii 
segmentului de e-commerce, ce se adreseaza 
in special micilor cumparatori, IMM-uri 
si consumatori individuali, pentru care 
ofera acces la branduri de top, la preturi 
avantajoase. 

Ne-am dorit ca oamenii activi din Romania sa 
beneficieze de cel mai ridicat nivel de protectie 
la locul de munca. De aceea, aducem pe piata 
din Romania, prin magazinul nostru online, 
unul dintre cele mai sonore nume din lumea 

motociclismului, prin derivarea marcii Ducati 
intr-o gama de incaltaminte de protectie 

premium. Deja avem disponibile pe website 
toate cele sase modele Ducati. Pantofii si ghetele 

de protectie produse sub brandul Ducati sunt 
realizate la cele mai inalte standarde impreuna 

cu manufacturierul italian FTG SHOES, renumit pentru 
incaltamintea de protectie de inalta calitate pe care o 

produce. Astfel, clientii nostri vor putea purta insemnele 
unuia dintre cele mai iubite marci din lumea 
moto-sport, beneficiind totodata de protectie,

a sustinut Ovidiu Daramus, co-fondator 
si manager al magazinului online de 
echipamente de protectie care urmeaza sa 
comercializeze produsele. 

Incaltamintea produsa sub licenta Ducati 
respecta standardele specifice ale claselor 
de protectie - S1 , S1P si S3, diferentiindu-se 
prin materialele de calitate superioara din 
care sunt confectionate, rezistenta sporita 
la socuri si abraziuni, imbinand siguranta 
cu confortul si estetica unor pantofi sport, 
destinati lucrului in conditii dificile.

Piata echipamentelor de protectie 
din Romania a fost intr-o continua 
crestere de la inceputul pandemiei, care a 
accelerat, totodata, si cresterea vanzarilor 
online. In pofida cererii tot mai mari si 
a intreruperilor survenite in lanturile 
de aprovizionare, generate de criza din 
transporturi din ultimele luni, a asigurat 
stocuri ample pentru a sustine cresterea 
volumului de vanzari prin sistematizari 
logistice si cresterea capacitatii de procesare 
a comenzilor.

text : BEATRICE LIANDA DINU

INCALTAMINTEA DE PROTECTIE PRODUSA SUB BRANDUL DUCATI 
VA FI  VANDUTA SI IN ROMANIA

DESPRE 
INCALTAMINTEA DE 
PROTECTIE DUCATI

Compania Ducati, 
cu sediul in Bologna, 

Italia, parte din 
grupul Volkswagen 

este un brand cunoscut 
in principal prin 

productia in sectorul 
Moto, MotoGP si 

Superbike. Din colectia 
de merchandising, 

in categoria de 
incaltaminte de 
protectie licenta 

globala de productie 
exclusiva este detinuta 
de producatorul FTG 
Safety, un producator 

italian premium 
de incaltaminte de 

protectie.

“
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50 de nuante de culori

MÁRGENESde

“MÁRGENES” este un proiect 
care isi propune sa ne invete sa 
ne iubim in ciuda faptului ca 

totul se schimba in jurul nostru 
sau in noi insine. Doreste sa fie 
un manifest care sa arate cum 
prin intermediul designului si 

a modei atitudinea persoanelor 
defineste timpul nostru si cum 
transformarea fapturii noastre 

cu scurgerea timpului nu ne 
discrediteaza.
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Situat in capitala Belgiei, 
Bruxelles, acest editorial este 

menit sa arate contraste. Nu doar 
intre diferenta de varsta dintre 

cele doua modele, ci si intre 
cladirile si monumentele cenusii 

din Bruxelles care stau in contrast 
direct cu tinutele colorate ale 

celor doua femei.

Bruxelles, cu fata sa cea rigida 
se reflecta si se opune intr-un 

mod contrastant cu aceste scene 
mondene care dau prezenta si 

caracter fotografiei.

Contrastand de asemenea 
cu imaginea de capitala 

administrativa a Uniunii 
Europene, Bruxelles-ul este 

reprezentat in acest reportaj prin 
scene relaxante si banale, cum 

ar fi acelea de a manca inghetata 
si de a transporta franzele 

(“BAGHETE”  in franceza). Si 
dand o nota putin nebuneasca, 
cu aluzii la multi turisti care 

viziteaza Bruxelles, dintre care 
unii, “bombardeaza” practic 

filmarea facand poze.
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MODA

Pornind de la design si moda, 
includem si turismul si cultura 
in productiile noastre, pentru 

a dezvalui ce reprezinta timpul 
pentru noi, incercand sa ne 

comportam intr-un mod 
neconform cu prejudecatile si 

stigmatele sociale, evidentiind si 
convingand atat tinerii cat si cei 
mai in varsta, in special femeile, 

sa spuna in orice moment al vietii 
si in orice imprejurare “Da, Pot 

si fac!”.

Unde ne puteti gasi: la telefoanele: 
+32 472 02 38 45 (BE), + 34 642 800 
164 (ES), e-mail info@margenes-
concepto.com, https://margenes-

concepto.com, sau pe retelele 
sociale Instagram sau Facebook @

margenes.concepto.
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Nu pierdeti ocazia: prima 
expozitie de fotografii si costume 
marca MÁRGENES, cu vanzare, 

va avea loc in galeria de arta Art’is 
Big @Art.is.Big, situata in WHAT 
Galerie Commerciale, Chaussee 

de Bruxelles 238 in Waterloo, 
Belgia, pe tot parcursul lunii 

aprilie.

VA  ASTEPTAM CU DRAG!
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MODA
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ECHIPA
Producator : Adriana Godeanu 

Metz, @margenes.concepto

Fotografie si regie : Jordi Terry @
jorditerry

Stilism : Enol Blasco @enolblasco

Modele : Noor Chaltin @
noorchaltin,  Adriana Godeanu 

Metz @margenes.concepto

Asistent foto : Aitor Sola 
@a.solax, Paula Montoro Ortiz @

paulamontoooriz

Asistenti stilism : Noelia Olivares 
@unrincondemimundo, Sergio 

Popa@meyamansergio

Scan si procesare foto : 
Malvarrosa FilmLab @

malvarrosa_filmlab

MUAH : Liliana Vieira @
lilianavieirahairdresser, Neuza 

Teixeira @neuza_teixeira

Total Looks :  DRIES VAN 
NOTEN, MARNI, DOLCE & 

GABBANA

Coat : DRIES VAN NOTEN

Jacket : MOSCHINO

Skirt : DOLCE AND GABBANA

Boots : Maison MARGIELA 

Shoes : Maison MARGIELA, 
DOLCE & GABBANA

Bag : GUCCI

Sunglasses : CHANEL

MULTUMIRI
Yoox

Visit Brussels @visit.brussels, 
Screen Brussels @screen.brussels

Model Agency @
dominiquemodels_official
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MODA

SUITED UP!
Cu totii, de la Jared Leto la Jamie Dornan, care au participat la 

SAG Awards, nu este surprinzator ca a fost o editie de-a dreptul 
impresionanta. De la smokinguri traditionale la imprimeuri 

funky si accente de culoare, barbatii din industria filmului si a 
televiziunii s-au intrecut in creativitate pe covorul rosu. Unii s-au 
jucat cu imprimeuri, altii au ales un smoking traditional adaugand 
un twist de culori neasteptate. Multi au reusit sa mareasca atentia 

datorita atunci cand a fost vorba de bling, aratand ceasuri, 
lantisoare si bratari uimitoare. 

SINGURUL LUCRU PE CARE IL STIM SIGUR? Barbatii de la 
Hollywood stiu sa se imbrace. Iata cum s-au imbracat acestia la cea 
de-a 28-a ceremonie de decernare a premiilor SAG, care s-a tinut la 

The Barker Hangar, Santa Monica, si a fost transmisa in direct.

SAG Awards 2022:
BEST DRESSED MEN

Nominalizat la categoriile Cel mai bun actor in rol secundar (Outstanding 
Performance by a Male Actor in a Supporting Role) si Cea mai buna 
distributie intr-un film (Outstanding Performance by a Cast in a 
Motion Picture) pentru House of Gucci, Jared Leto a purtat un costum 
personalizat din trei piese din satin lucios de la Gucci. Pentru mine, totusi, 
totul a fost despre detaliile fine, in special manusile din dantela roz si 
papionul/funda din catifea care au conturat imaginea retro-chic.

JARED LETO
 Probabil ca te-ai obisnuit sa il vezi 

interpretandu-l pe Greg Hitsch in serialul 
produs de HBO, Succession, dar castigatorul 
premiului SAG, Nicholas Braun a aratat de 

milioane intr-un smoching negru. 

NICHOLAS BRAUN

text : ALIN TEMELIESCU
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Nominalizat pentru premiul Cea 
mai buna distributie intr-un film 

(Outstanding Performance by a Cast 
in a Motion Picture) pentru implicarea 
sa in satira apocaliptica Don`t Look Up 

de la Netflix, Kid Cudi s-a strecurat 
intr-un smoking personalizat Louis 

Vuitton brodat cu cristale si o pereche 
de pantofi sport ultra-rari, ambele 

concepute de Virgil Abloh

KID CUDI

Imbracat in Saint Laurent din cap pana in picioare, actorul care joaca rolul 
principal in filmul musical tick, tick...BOOM! a colaborat cu stilistul sau 
si directorul de creatie al brandului parizian,Anthony Vaccarello, pentru 
a compune un look rupt parca din stilul britanic al anilor `70.Dupa ce a 
vizionat recent documentarul despre Beatles, Get Back de la regizorul Lord 
of the Rings, Peter Jackson, jachetele supradimensionate ale lui George 
Harrison au servit drept punct de referinta pentru styling-ul retro.

ANDREW GARFIELD

De obicei sunt un fan 
al stilului lui Jamie 
Dornan, dar nuanta 
de gri a costumului 
de la Brunello 
Cucinelli din colectia 
de primavara 2022 si 
lungimea pantalonilor 
nu m-au convins. 
Pantofii Manolo 
Blahnik si ceasul 
Omega Constellation 
Globemaster i-au 
completat look-ul.

JAMIE DORNAN

KODI SMIT-MCPHEE
 Starul in ascensiune Kodi Smit-McPhee a purtat un 
costum alb creat de Kim Jones pentruDior. Tinuta a 
fost completata cu ghetele crem din colectia capsula 
Dior si Sacai, marca japoneza.All white a fost o alegere 
indrazneata, but I think he totally owned this look.

BRADLEY 
COOPER

Rareori Bradley 
Cooper se 

indeparteaza de 
smokingul sau negru, 
atunci cand e sezonul 

premiilor. Suntem 
suparati pentru asta? 

Cu siguranta nu!
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Ian Bohen a facut o declaratie purtand acest 
costum cu motiv jacquard floral de la Dolce 
& Gabbana. Inca o data, imi imaginez o alta 
culoare pentru camasa si cravata (Oscar Issac 

a deschis aceasta usa). Un albastru deschis 
poate?

Protagonistul miniseriei Scenes from a 
Marriage, Oscar Isaac a pastrat lucrurile 

interesant purtand un blazer intr-o nuanta 
de maro de la Prada si o camasa liliac 

cu papion asortat. Desi imi place cat de 
imprevizibila a fost aceasta asociere cu 

pantalonii negri, mi-as fi dorit sa fie si ei 
intr-o nuanta de maro, asemenea blazerului.

OSCAR ISAAC

JEREMY STRONG
 Jeremy Strong s-a asigurat ca toate privirile 

sunt atintite asupra lui prin alegerea unui 
costum de catifea, intr-o nuanta vesela de 

zmeura. Ma tot gandesc ce alta nuanta ar fi 
functionat la camasa si papion in loc de acel 
alb murdar. Actorul si-a dorit sa iasa putin 

din cliseele costumelor negre, clasice.

LESLIE ODOM JR.
Starul din musicalul Hamilton, Leslie 
Odom Jr. a atras atentia printr-un costum 
indraznet cu buline de la Balmain.

Un costum albastru din catifea de la Dolce 
& Gabbana? Jon Bernthal incearca sa ne 

dea gata? Acest look personalizat este atat 
de impecabil. Un James Bond impecabil. 
Actorul si-a exprimat sprijinul pentru 

Ucraina printr-un accesoriu, si anume pin-ul 
cu galben si albastru de la reverul sacoului.

JON BERNTHAL

IAN BOHEN



 
 

 
 

  T

HE RAVE IS NOT OVER#outfitofthemonth
text & model : ALIN TEMELIESCU / foto : FAMOST
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In fiecare sezon, 
designerii 

contesta regulile 
vestimentare de 

baza pentru barbati 
cu noi concepte de 
vestimentatie, dar 

putine dintre aceste 
trend-uri capata 
destula putere 

pentru a-si face 
loc in garderoba 

obisnuita.



59  f a m o s t . r o / a p r i l i e  2 0 2 2

Ce anume il face 
pe un barbat sa se 
desprinda de stilul 
clasic vestimentar 

si sa isi asume 
riscul unui stil ceva 
mai controversat? 

Uneori, este 
vorba doar despre 

influenta vedetelor; 
trendul pleaca 
de pe podium 

pe covorul rosu, 
ajungand in cele 
din urma in viata 

reala.

Ce ai spune de 
o camasa neagra 
semitransparenta 

si o pereche de 
pantaloni tailored 

fit largi? Desi 
pare o asociere 
indrazneata, 

te asigur ca de 
multe ori piesele 

transparente, alese 
cu grija, iti vor oferi 
un aer sofisticat si 
misterios. O astfel 
de camasa purtata 

in anumite moduri, 
ofera acel aer boem 

si romantic, dar 
masculin si sexy.

TSCHUSS!

OUTFIT

Shirt: ZARA
Trousers: Bershka
Shoes: Pull&Bear



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/


Acum, suntem mai aproape unii de altii, la doar o atingere!
Am facut lucrurile mai usoare!

Intra pe GOOGLE PLAY, descarca aplicatia FAMOST si ... cam atat!
De acum, citesti revista favorita mult mai usor!

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


Cele mai importante tendinte unghii 2022 ofera pentru sezonul calduros destula inspiratie, chiar 
daca nu avem dramatismul, culorile sau modelele complicate specifice sezonului precedent. 
Iar pentru iubitoarele de unghii, daca acestea arata impecabile, restul nu mai conteaza, fie ca 
vorbim de machiaj, par, piese vestimentare.
Asa ca, daca iubesti nuantele neutre, unghiile simple, rosii, sezonul 2022 este pentru tine, dar, 
pe de alta parte, nimeni nu te opreste sa porti ce iti doresti, adecvat personalitatii tale si cel mai 
important este sa nu uiti ca tendintele sunt pentru a te inspira!

tendinte UNGHII 2022
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STILETTO
Una din cele mai 
prezente tendinte 

unghii pentru 
2022, stiletto a 
avut o abordare 

de forta in 
acest sezon 

prin intermediul 
metalicului sau 

a extra varfurilor 
adaugate. Asa 
ca, daca vrei 
sa scoti bestia 
din tine, aceste 

unghii sunt exact 
ce ai nevoie!

Unghii scurte 
PATRATE

Una din cele mai “clasice” 
tendinte unghii 2022 au revenit 
in acest sezon si sunt semnale 

ca vor ramane o perioada 
destul de buna; perfecte daca 

iti doresti modele subtile si 
sofisticate.

Migdala
Aspectul retro oferit de 

aceasta forma a unghiilor 
capata alte semnificatii 

printre cele mai importante 
tendinte unghii 2022, 
abordarea moderna a 

nail artistilor, facandu-ne 
sa ne dorim o calatorie 

actualizata in timp.

patratoase
Aceasta forma a unghiilor a scazut in ultimele sezoane ca 
urmare a tendintelor ascendente ale unghiilor stiletto sau a 
celor in forma de migdala; cu toate acestea, au fost vazute 

in multe prezentari pentru sezonul calduros 2022.

S I M O N E  R O C H A

P A U L  C O S T E L L O E 

M I U  M I U

K N W L SS A I N T  S I N T R A

S A I N T  S I N T R A

K I M  S H U I

D I O R
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Flori
O tendinta primavaratica 

printre cele mai importante 
tendinte unghii 2022 in 

abordari foarte interesante, 
de la simple margarete, pana 
la modele pe unghii la fel ca 

cele de pe rochii, variante 
pictate sau bijuterii aplicate.

SPLENDIDA

SALBATICE
Si nu neaparat prin prisma modelelor pe unghii, ci prin 

intregul spectacol de pe maini, existand modele care aveau 
adaugat sclipici, fard de pleoape si baze de machiaj 

pe maini. La fel de bine au prins ca estetica si bijuteriile 
adaugate, sau design care se potrivea cu machiajul.

METALIC
Chiar daca am trecut de 
perioada sarbatorilor in 
care stralucirea domina, 
avand in vedere dorinta 
de libertate si distractie, 
metalicul este ceea ce 

ne dorim, multi designeri 
promovandu-l chiar si in 

exces, “invaluind” degetele 
in stralucire si continuand 

cu unghii stiletto.

French
Manichiura french a avut nu momentul sau, ci 

momentele sale, astfel ca prezenta pe podiumul 
celor mai importante tendinte unghii 2022 

este cat se poate de justificata. S-au remarcat 
variante moderne verticale de french dar si 

clasice, albastrul si rozul fiind nuantele vedeta.

M I C H A E L  K O R S

M A R K A R I A N

M A R K A R I A N R O D A R T E

S A N D Y  L I A N G

A N A  S U I

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

V I V I E N N E  W E S T O O D
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Bej
Una din culorile 
care a revenit 

surprinzator printre 
cele mai importante 

tendinte unghii 
2022, fiind folosita 

atat ca nuanta 
neutra, cat si in 

combinatie cu alb.

D I O R

T O R Y  B U R C H

CERNEALA
Tonurile inchise ale unghiilor se afla printre cele mai 

importante tendinte unghii 2022, oferindu-ne impresia ca 
sunt murdare de cerneala si existand multi designeri care 

au dat aceasta interpretare. Detalii minimaliste, picaturi in 
lateral sau unghii in totalitate.

Rosul
La fel ca rujul si lacul 
de unghii, culoarea 
rosie se regaseste 
in fiecare sezon in 

atentia noastra, fie 
ca avem parte de 

nuante mai puternice 
sau mai atenuate. Asa 
ca, traieste-ti viata la 
intensitate maxima cu 

ajutorul rosului!

Roz pal
Probabil una din cele mai 

adecvate culori pentru 
primavara este rozul, 

regasindu-se si pe podiumul 
celor mai importante tendinte 

unghii 2022, in variante 
predominante usoare si 

care revine ori de cate ori 
avem impresia ca nu se mai 
regaseste printre preferinte.

B R A N D O N  M A X W E L LM O S C H I N O

K N W L S

K N W L S

N A E E M  K H A N

L A Q U A N  S M I T H
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SPLENDIDA

DERMATITA DE CONTACT

D
ermatita de contact este din ce in ce mai intalnita in domeniul beauty si vizeaza unghiile, iar a 
sti cum sa prevenim o reactie alergica este de o importanta deosebita. Si cu toate ca dermatita 
de contact poate aparea in mod deosebit la clienti si tehnicieni ca o consecinta a nerespectarii 
protocoalelor de igiena, exista un alt motiv datorita caruia simptomele sunt in crestere: Covid-19.

De unde si pana unde? Faptul ca multe femei au stat in izolare, majoritatea comandand online produse de 
unghii de la gel, kituri acrilice si invinovatindu-le pe acestea de respectivele alergii. Problema reala consta 
in faptul ca nu le-au folosit corespunzator, nu au inteles corect cum functioneaza anumite sisteme si nu au 
inteles riscurile utilizarii necorespunzatoare a acestora.
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SEMNE ALERGII de CONTACT
Alergiile de contact apar ca urmare a contactului 

repetat cu o substanta chimica sau substanta care nu 
este conceputa sa intre in contact cu pielea. Daca te afli 
in situatia in care ai fost diagnosticata cu o alergie de 
contact, inseamna ca ai devenit prea expusa, ceva ce 
nu poate fi anulat. Daca esti o singura data alergica, 
vei fi mereu!

Mancarimea pielii din jurul unghiei este cel mai comun 
semn ca ai o astfel de alergie si asta ar putea sa fie 
in jurul unghiei sau undeva pe corp, fara nicio legatura 
cu unghiile. Se pot forma vezicule sub unghii care pot 
provoca atat despicarea unghiei cat si exfolierea ei; 
pot aparea dificultati de respiratie sau dureri de cap. 
Daca te afli in aceasta situatie ar fi trebuit sa tii cont de 
anumite indicatii si sfaturi pe care ti le-a oferit tehnicianul 
inainte de a incepe procedura. Un profesionist desavarsit 
ii explica clientului de la inceput ca poate avea o reactie 
imediata de la un produs anume sau dupa un anumit 
timp, alaturi de sfaturi de protectie si prevenire. Clientul, 
la randul sau, este bine sa asculte toate indicatiile primite 
de la tehnician si sa-i spuna acestuia daca ceva nu este 
in regula sau daca are anumite alergii. Ca si in viata de 
zi cu zi, si in aceasta situatie, tu, ca client, esti singurul 
responsabil de sanatatea ta.

Substantele chimice intra in piele prin inhalare, ingerare 
si absorbtia pielii. In privinta inhalarii, poate fi praful de 
la pilirea unghiilor sau vaporii/ pulberea dintr-un anumit 
lichid/ produs. Vaporii sunt lichide foarte volatile, ceea 
ce inseamna ca se evapora foarte repede, particulele 
mai grele depunandu-se pe birou de exemplu, in timp 
ce variantele usoare vor intra prin nas. Solutia cea 
mai eficienta este aceea de a se asigura o ventilatie 
corespunzatoare, instalata sub nivelul nasului, pentru a 
atrage tot praful. Indicata este prezenta unui specialist 

care ar putea recomanda cantitatea maxima de vapori 
care se poate inhala - in functie de marimea camerei si 
modul in care este aerisita; un sistem bun de ventilatie 
este o optiune foarte buna, dar, aceste lucruri trebuie sa 
fie in sarcina specialistului sau salonului de infrumusetare 
unde mergi. Tu doar trebuie sa te informezi bine si sa te 
simti sigura cand mergi in astfel de locuri, pentru a nu-ti 
crea probleme de sanatate ireversibile.

Ingestia este o alta cale prin care poti introduce 
substante in organism, de aceea, ori de cate ori duci 
mana la gura sau te pregatesti sa mananci, sa fii sigura 
ca te-ai spalat bine pe maini. Absorbtia prin piele insa, 
este cea mai comuna cale prin care substantele chimice 
patrund in organism. Din greseala, oja si alte substante 
ajung pe piele, ceea ce este normal; dar din nefericire, 
o metoda folosita foarte des este stergerea zonei cu 
degetul sau alta unghie si e o tentatie din partea 
ambelor parti - tehnicianul si clientul, de aceea trebuie 
sa fim foarte vigilenti si atenti, pentru a evita astfel de 
situatii cat mai mult posibil.

Pentru a preveni alergiile de contact, o intretinere buna 
si o eliminare corecta a produselor ar trebui sa fie de 
ajuns. Fii atenta la locul in care mergi ca produsele care 
nu sunt utilizate la momentul respectiv sa aiba capacele 
puse, vezi daca este curat biroul unde se lucreaza, 
ai grija cu ce te stergi pe maini si incearca sa vezi cat 
de igienizate sunt instrumentele cu care lucreaza nail 
artistul.

Poate ca anumite sugestii pot parea exagerate, dar 
aceste sunt masuri de protectie pentru tine si sanatatea 
ta! Nimanui nu ii plac probleme de sanatate in plus, mai 
ales daca vorbim de alergii ireversibile. Asa ca, mergand 
pe principiul “paza buna trece primejdia rea”, incearca 
sa faci tot posibilul sa te protejezi pentru a te bucura de 
o manichiura frumoasa si sanatoasa!

Substantele chimice intra in piele prin inhalare, 
ingerare si absorbtia pielii.

Un profesionist desavarsit ii explica clientului de la inceput ca poate 
avea o reactie imediata de la un produs anume ...
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Intarirea 
unghiilor 
afectate de gel

E 
posibil sa fii ghinionista a carei unghii au suferit 
foarte mult din cauza gelului si asta pentru ca, 
atunci cand este aplicat/ indepartat corect, 
acesta nu ar trebuie sa iti afecteze unghiile, ci 
dimpotriva sa ti le intareasca. Iar daca unghiile 

tale acum sunt mai moi, casante, foarte subtiri, ar trebui sa 
parcurgi urmatoarele randuri, pentru a lua masurile care 
sa te ajute sa revii la unghiile sanatoase pe care le aveai 
inainte.

Inainte de toate, trebuie stiut faptul ca indepartarea 
incorecta a extensiilor unghiilor este principala responsabila 
pentru deteriorarea unghiilor.

Primul pas este acela de a slefui stratul superior de gel, 
pentru ca apoi sa poti folosi acetona pentru inmuierea 
unghiilor; si poti face acest lucru si mai bine infasurand 

unghiile in dischete de bumbac imbibate in acetona cu folie. 
Dupa 10-15 minute, scoate folia si indeparteaza gelul cu 
ajutorul unui dispozitiv de indepartare a cuticulelor. Daca 
ai extensii, foloseste dispozitivul pentru a glisa usor unghia, 
incepand de la partea de jos a unghiei langa cuticula. In 
final, indeparteaza usor orice reziduu, ceea ce te va scapa 
de ele fara prea multa presiune pusa pe unghii.

Iti place sau nu, trebuie sa iei in calcul si o pauza de la 
gel, mai ales daca unghiile sunt deteriorate. Pilirea unghiilor 
este o parte importanta din procesul de a-ti face manichiura 
cu gel, iar daca unghiile nu sunt in cea mai buna forma, vor 
fi si mai mult afectate. Este indicat in aceasta situatie sa 
iei o pauza de cateva saptamani pentru a lasa unghiile sa 
creasca si sa devina mai puternice inainte de a le supune 
altor grele incercari.
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Pe langa o pauza binemeritata, trebuie sa te concentrezi 
pe intarirea unghiilor, a cuticulelor cu ajutorul produselor 
hidratante, orice crema consistenta fiind perfecta pentru a 
hrani si hidrata pielea din jurul unghiilor in timp ce uleiul sau 
crema pentru cuticule vor patrunde mai profund, umpland 
golurile si facand unghiile mai puternice.

Multi specialisti din domeniu considera cu uleiul de jojoba 
ar patrunde cel mai bine in placa unghiala, doar ca nu 
exista studii stiintifice care sa sustina acest lucru. Nu ezita sa 
experimentezi cu orice fel de uleiuri, multi vazand rezultate 
foarte bune cu uleiurile mai groase, ca cel de cocos. Daca 
te intrebi de ce sunt atat de indicate uleiurile, trebuie stiut 
ca din momentul in care acestea au intrat in unghie, o si 
inmoaie si ii adauga flexibilitate, ceea ce face unghia mai 
rezistenta la rupere.

Unghiile absorb apa mai repede comparativ cu uleiurile, 
doar ca ea nu este atat de buna pentru ele. Cand sunt 
saturate cu apa, unghiile se intind si cand apa se evapora, 
unghiile se contracta, fapt ce slabeste legaturile interne 
dintre celule, ceea ce duce la rupere sau o mai usoara 
decojire. Cel mai bine este sa eviti sa tii unghiile in apa prea 
mult, folosirea manusilor, a uleiurilor de unghii pot ajuta 
destul de bine.

Intaritorul de unghii este un lucru bun pentru unghii - 
de obicei transparent, ce formeaza un strat protector pe 
unghie, infuzand ingrediente fortifiante. Ajuta la pastrarea 
unghiilor dure creand un sigiliu care le va impiedica sa 
se rupa, iar daca vrei sa achizitionezi unul bun pentru 
sanatatea unghiilor, atentie sa nu contina formaldehida si 
sa fie fabricat cu nitroceluloza si proteine vegetale.

Pentru indepartarea gelului si a extensiilor, acetona se 
pare ca este cea mai buna solutie in momentul de fata, dar 
pentru ca este puternica nu este indicat a fi folosita in rest. 
Daca folosesti oja obisnuita, exista destule produse acum, 
mult mai blande pentru unghii.

Manusile reprezinta ce mai sigura masura de protectie 
a mainilor si implicit a unghiilor, deoarece, orice substanta 
chimica, detergent care se gaseste in casa le poate afecta. 

Asa ca opteaza pentru manusi de cauciuc cand speli vase, 
faci curatenie, lucrezi pe undeva prin gradina sau locul tau 
de munca necesita purtarea lor.

Apa este buna pentru orice, mai putin cand tii unghiile 
in ea, dar in acelasi timp este necesar sa consumi destula; 
anumite probleme de deteriorare a unghiilor apar din 
cauza lipsei apei.

Ia in calcul si suplimentele daca consideri ca unghiile sunt 
slabe, deteriorate, o consecinta a lipsei de nutrienti, doar 
ca trebuie mare atentie! Pana nu identifici corect cauzele 
datorita carora unghiile tale sunt fragile, nu lua ce apare 
in reclame sau ce iti recomanda o prietena! Stai de vorba 
cu medicul de familie sau cu un medic specialist! De retinut 
este faptul ca lipsa calciului, a acizilor grasi esentiali si a 
vitaminei B pot fi responsabile pentru unghiile slabe.

Acum ca stii cam tot ce trebuie despre deteriorarea 
unghiilor datorita gelului, cauzele, ce poti face acasa, ce 
depinde de tine, trebuie sa iei masuri pentru a nu ajunge 
in situatii neplacute. Daca unghiile ti-au fost deteriorate 
de gel, vorbeste cu manichiurista, explica-i temerile tale si 
sugereaza-i sa lucreze mai usor; agresivitatea nu este buna 
nici in acest caz.

Iar in cazul nefericit in care modul tau de a vedea 
lucrurile nu coincide cu cel al manichiuristei, poti apela la 
alt tehnician sau ... poti invata sa ti le faci tu singura!
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Iubeste-ti pielea!
A-TI IMBRATISA SI ACCEPTA IMPERFECTIUNILE NU ESTE O 
SARCINA USOARA, ASTFEL CA TREBUIESC CAUTATE MODALITATI 
PENTRU A-TI LINISTI ACEASTA ANXIETATE - DACA EXISTA - SI SA ITI 
IMBUNATATESTI FRUMUSETEA NATURALA.

Daca te-ai uitat in oglinda si nu ti-a placut 
ce vezi, ar trebui sa te gandesti inainte de 
toate sa fii ingaduitoare cu tine. Tindem sa 

fim intelegatori si amabili cu altii, dar mai putin 
cu noi insine. De la inceputul pandemiei s-au 
inregistrat - conform statisticilor si analizelor, o 
crestere exponentiala a celor ce cauta sa atinga 
perfectiunea in privinta modului in care arata. 
Site-urile care activeaza in domeniul beauty s-au 
bucurat de cresteri semnificative in privinta anumitor 
produse, proceduri de infrumusetare din momentul 
in care a inceput pandemia. Si fie ca iti doresti o 
noua culoare la par, parul drept, sau iti doresti sa 
arati putin mai bronzata, mereu exista ceva ce am 
dori sa imbunatatim.

A ne iubi pe noi insine, a ne iubi pielea in care traim 
este o conditie esentiala in tot ceea ce facem, doar 
ca este nevoie de timp si practica pentru aceasta, 
existand insa anumite lucruri pe care le putem face 
pentru ca procesul sa fie unul mai usor.

Imbratiseaza-ti frumusetea naturala!
Inainte de toate, cand te uiti in oglinda sau faci 

o fotografie vezi ce iti place la tine si ce nu. Un 
prim pas in a incepe sa te iubesti este acela de a-ti 
spori trasaturile/ caracteristicile care iti plac. Poate 
e nevoie de o anumita culoare pentru a-ti scoate 
in evidenta mai mult ochii sau poate ai nevoie de 
o alta baza de machiaj, adecvata tipului de piele. 
Daca e vorba de baza de machiaj, majoritatea 
brandurilor au o paleta larga de nuante bej, astfel 
ca este aproape imposibil sa nu o gasesti pe cea 
care ti se potriveste cel mai bine, indiferent ca e in 
forma lichida sau pudra.

Si din nefericire, majoritatea nu se uita la propria 
piele pentru a identifica nuantele de roz sau galben, 
ceea ce este determinat pentru ca tenul sa arate 
foarte bine. Uita-te atent la pielea ta (foloseste si 
o lupa daca e cazul) si identifica-ti culoarea pielii. 
Daca este spre roz, foloseste pigmenti roz, iar daca 
pielea are accente galbene, cauta un fond de ten 
care are mai mult galben. Testeaza nuanta pe 
maxilar si asigura-te ca dupa ce ai aplicat, poate 
fi amestecata pana pe suprafata gatului, fara a fi 
vizibila.
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Gandurile si opiniile negative despre tine care iti vin in minte, trebuie sa le pui in alta 
lumina, compensandu-le cu aspectele minunate ale tale. Intotdeauna exista un echilibru in 
ceea ce priveste modul in care aratam, gandim si simtim. Si pana la urma, corpul tau poate 
face lucruri incredibile, de la a te face sa-l placi cum arata intr-o anumita haina, pana la a 
dansa, a manca, a rade. Asa ca, bucura-te de viata, imbratiseaza-ti corpul, lucreaza sa iti 
imbunatatesti avantajele si concentreaza-te doar pe lucrurile pozitive din viata ta!

Ofera-ti ingrijire de sine!
In multe din cazuri, cand fiecare dintre noi se 

gandeste la a-si iubi propria piele, apar anumite 
dificultati, majoritatea considerand ca machiajul in 
exces poate ajuta LOOK-ul. Doar ca nu prea este 
asa, frumusetea naturala incepand cu proceduri 
mai simple de ingrijire, de la desfundarea porilor, 
la indepartarea celulelor moarte, exfolierea fiind un 
act de ingrijire care iti lasa pielea moale, neteda si 
revigorata. Iar exfolierea “corecta” ii permite ulterior 
pielii sa poata absorbi mai usor toate ingredientele 
produselor de ingrijire, ce iti permite sa vezi rezultate 
cu adevarat eficiente. Cu toate acestea, nu trebuie 
scapat din vedere ca ceea ce folosesti pentru 
ingrijirea pielii sa fie adecvat tipului de piele si 
necesitatilor reale!

La fel de important este sa nu ne gandim doar 
la anumite zone ale pielii: trebuie sa luam in 
considerare intreaga suprafata a pielii. Tot ceea 
ce facem in viata de zi cu zi, de la alimentatie la 
hidratare, are un impact major al modului in care 
aratam si a fost dovedit de nenumarate ori ca 
frumusetea pleaca si din interior spre exterior.

Iar consumul de grasimi sanatoase de la nuci, 
seminte de in si avocado ajuta la aceasta hranire 
si la efectele benefice ale acestora, oferindu-ne o 
stralucire totala, unghii sanatoase, par stralucitor. 
La fel de importanta este hidratarea dupa baie 
sau dus, actiune ce va bloca umiditatea si va calma 
uscaciunea de la exterior, oferindu-ne in final, pielea 
neteda, ferma si matasoasa pe care ne-o dorim.

Fara comparatii!
Corpurile umane nu sunt la fel, nu trebuie sa arate 

la fel, mai ales cand majoritatea celor dintre noi au 
o abordare unica in ceea ce priveste frumusetea. 
Comparandu-ne cu altii poate parea din anumite 
perspective natural, chiar daca este facut involuntar, 
dar toti putem alege sa nu ne judecam prin 
comparatie cu altii. Inainte de toate ar trebui sa iti 
raspunzi sincer la anumite intrebari ...

Care iti sunt perceptiile vizavi de tine? Ce simti 
daca ai face ceva cu corpul tau?
Daca nu te simti ok fata de propriul corp, care ar 

fi motivul nemultumirii/ nemultumirilor?
Iti amintesti de momentele in care ti-a placut de 

modul in care arati?

Daca aceste exercitii ar putea sa nu fie confortabile 
pentru tine, lucrand pentru tine si modul in care 
arati reprezinta un pas important in a-ti depasi 
parerea negativa pe care o ai despre tine. Un alt 
pas important este acela de a te descotorosi de 
gandurile in ceea ce te priveste si modul in care te 
privesti, sau mai bine de atat, sa ti le reformulezi. 
Iar pentru a incepe o dezvoltare pozitiva in ceea ce 
te priveste si a modului in care gandesti, noteaza-
ti cateva lucruri fizice care iti plac la tine. Incearca 
sa faci la fel si cu alte lucruri care iti plac la tine, 
dar care nu au legatura cu aspectul! Dupa ce le-ai 
identificat, memoreaza-le si repeta-le zilnic, poate 
intr-un cadru in care sa te poti si vedea, oglinda de 
la baie fiind o buna optiune! Incearca sa faci acest 
lucru cand te trezesti, dar si inainte de culcare.
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HYDRA VEIL 3 IN 1 TONER 
+ ESSENCE + SERUM

Descopera acest toner cu o 
textura asemanatoare unui gel 
imbogatit cu acid hialuronic 
pur, prietenos cu mediul 
inconjurator, ce iti ofera o piele 
perfecta!

CLEANSE & MEND
Apartinand brandului VOYA, 

acest demachiant natural nu 
usuca pielea, lasand-o perfect 
echilibrata si armonizata, un 
demachiant sub forma de 
lapte, total diferit de cele sub 
forma de geluri si creme pe 
care le stiai pana acum.

HALLELUJAH HAIR OIL
Fiecare ne dorim sa nu avem 

fire de par sa fie despicate la 
varfuri, fie ca folosim produse 
de styling sau ne schimbam 
culoarea. Un ulei de par 
bun poate solutia aceasta 
problema, amestecul de nuca 
de cocos, floarea soarelui si 
arnica patrunzand profund in 
firul de par. Rezultatul? Parul 
nu va mai fi casant, ci mai 
neted si matasos, nu se va mai 
rupe, iar foliculii mai sanatosi.

CHAMOMILE FACIAL OIL
Chiar daca exista mitul 

conform caruia uleiul de fata 
infunda porii, aici nu este 
cazul, acest ulei combinand 
proprietatile antiinflamatorii 
ale musetelului roman, 
lavandei si cozii soricelului care 
calmeaza pielea. In plus, uleiul 
de galbenele calmeaza rosetile 
si mancarimile pielii, oferindu-i 
ingredientele de care aceasta 
are nevoie.

REGENERATING PHYTO-
COLLAGEN PLUMPING 
MASK

Textura usoara si nelipicioasa 
contine eroul suprem anti-
imbatranire - acidul hialuronic, 
care netezeste pielea si ii ofera 
un aspect de plinatate. Vei avea 
un ten luminos natural, fara a 
avea nevoie de alte proceduri si 
ritualuri in mai multi pasi.

RADIANCE FACE SCRUB 
de la BAO

Sanatatea radianta elimina 
delicat celulele moarte ale pielii 
fara sa te irite. Foloseste-o pe 
pielea uscata pentru a curata 
profund si a avea parte de 
un ten moale sau daca vrei o 
exfoliere mai usoara, foloseste 
produsul pe pielea umeda.











Pr
od

us
e 

BE
AU

T
Y 

or
ga

nice
 care te vor face mai frumoasa si iti vor pastra constiinta curata!
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Zile mai LUMINOASE
Cum sa ne pregatim adecvat pentru zilele luminoase cu produse beauty noi, 

inovatoare, care aduce lumina si in interiorul si in exteriorul nostru!

Gerrard InternatIonal a creat Happy Paul, care are 
rolul de a sustine sanatatea mentala si bunastarea prin 
dezvoltarea unor produse care sa incurajeze ingrijirea de sine 
simpla, oferind satisfactii maxime. Un roll-on care foloseste 
o serie de ingrediente ce imbunatatesc starea de spirit, un 
mix de bergamota, menta, lamaie, eucalipt, boabe de piper 
roz, scortisoara, iasomie, tamaie, rozmarin, vetivert, lemn de 
cedru. 20% din profit vor fi donate unei organizatii caritabile.

Noua crema Dock Cream de la Heaven calmeaza pielea 
iritata, uniformizeaza culoarea pielii si intervine acolo unde 
este pielea sensibila, calmand-o. Un amestec de extract din 
frunze verzi si galbene de doc cu vitamina E antioxidanta, 
proteine interferon; produsul intareste pielea, calmeaza 
eruptiile, irirtatia, rozaceea si eczemele. Brandul recomanda 
pentru obtinerea beneficiilor maxime, folosirea Dock Cream 
impreuna cu Nettle Venom Anti-Ageing Cream.

Melting Moisture Masque de la dermaloGIca se 
adreseaza pielii descuamate, pielii sensibile, mancarimii, 
prin restaurarea barierei de umezeala si protejarea pielii 
de poluare, radicali liberi, temperatura, umiditate. Acest 
produs este “activat” de caldura naturala a apielii, permitand 
acestei formule sa se dizolve dintr-un balsam untos intr-un 
ulei matasos care rehidrateaza. Ingredientele cheie includ 
micro-alge calmante, acid linoleic, unt de seminte de mango 
si vitamina E antioxidanta.

lecente s-a inspirat dintr-o gradina in plin proces de 
inflorire cu modele florale si nuante vibrante. Exista Floral 
Blanket, Floral Quilt, Light Pink Flowers, Lilac Flowers, 
Spring Flowers, Forget Me Not la care se adauga doua 
noua pudre sidefate Blue Faith si Miami Pink si o gama 
noua de sclipici -  Iridescent Flakes disponibila in nuante 
Blush Pink si Lavender Love.

Nutritionelle Firming Lift Cream de la PHytomer vizeaza 
pielea uscata cu un amestec de uleiuri marine si vegetale 
unde vedetele sunt dictyopteris, salicornia, hrisca, miez 
de caise. Un cocktail de ingrediente care aduce confort si 
protectie, ceea ce duce la o piele mai plina prin hidratarea 
epidermei, de la cele mai profunde straturi la suprafata pielii. 
Produsul intareste bariera lipidca prin stimularea sintezei 
lipidelor.

Exista trei formule noi apartinand Smooth Affair de la Jane 
Iredal: Illuminating Glow Face Primer, Brightening Face 
Primer si Oily Skin Face Primer, fiecare dintre ele oferind 
pielii hidratare si minimizandu-i porii, beneficii care ajuta 
machiajul sa fie mai fin si sa reziste pentru mai mult timp. 
Aceste produse lumineaza pielea oferind ori un finisaj perlat 
radiant sau unul mat, calmand si intarind pielea.

MESOpower Pen - MS-5000 este un dispozitiv manual 
pentru mezoterapie cu un design ergonomic care se ajusteaza 
pentru a se potrivi mai multor utilizatori/ beneficiari. Este 
conceput pentru a fi utilizat intr-o gama de tratamente unde 
anti-imbatranire unde se afla serurile aplicate cu ajutorul 
miscarilor usoare de presiune si vibratii, cum ar fi mezoterapia 
non invaziva, microneedling si microlifting. Disponibil cu 
stiloul sunt doua module reincarcabile si module cu ace 
pentru microneedling.

Glow Secrets Trend Edition este infuzata cu extract de 
alge din Oceanul Indian pentru un efect de iluminare ce 
tine mult timp. Dintre alte ingrediente cheie enumeram 
aloe vera, niacinamida, alantoina pentru calmare. Gama 
cuprinde Sensational Glow Cream si Magic Glow Serum 
care utilizeaza acid hialuronic dual si se concentreaza pe 
pigmenti pentru un aspect imbunatatit al tenului si hranit 
timp de 24 de ore.
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H A P P Y  PA U L D O C K  C R E A M  H E AV E N D E R M A L O G I C A  M E LT I N G 
M O I S T U R E  M A S Q U E

B L U E  FA I T H  P E A R L E S C E N T  N A I L 
A R T  P O W D E R  -  L E C E N T E

L E C E N T E  B L U S H  P I N K 
I R I D E S C E N T  F L A K E S  -  L E C E N T E

P H Y TO M E R  N U T R I T I O N E L L E 
F I R M I N G  L I F T  C R E A M

S M O O T H  A F FA I R  J A N E 
I R E D A L E

M E S O P O W E R  P E N  –  M S - 5 0 0 0
G L O W  C R E A M  M A G I C 

G L O W  S E R U M
E X P E R T  P R O T E C T  & 

S M O O T H  O I L
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Expert Protect & Smooth Oil de la Just Wax este un 
produs vegan 2 in 1 pre si post epilare cu ceara ce ofera 
o bariera protectiva si reuseste sa indeparteze usor ceara 
reziduala. Produsul este conceput pentru orice tip de 
piele si par, incluzand zonele delicate si pielea sensibila. 
Ingredientele cheie cuprind ulei manketti pentru reducerea 
rosetii si inflamatiei, ulei de grapefruit pentru proprietatile 
sale antibacteriale si cele de vindecare.

Inspirat si infuzat cu cuart roz, GaIa are trei produse: 
Crystal Purifying Mask ce contine vitamina C din rodie 
contra eruptiilor, Crystal Nourishing Cream cu antioxidanti 
si antiinflamatori, Crystal Everglow Serum - o formula care 
reintinereste pielea oferindu-i o stralucire tinereasca.

luxe lab ofera o noua aplicare subtire la puncte scazute 
de topire, o ceara confortabila si economica. Produsele 
includ Golden Hour Strip Wax si Golden Hour Hot Wax, dar 
si Buff Mitt pentru exfoliere, alaturi de Ingrown Hair Spray. 
Pentru reducerea rosetei, brandul ofera Protect Pre Wax Oil 
si Calm Post Wax Oil.

Professional Dual Effect Filler Serum de la envIron este 
conceput pentru a ajuta la netezirea aspectului liniilor faciale 
pentru o piele cu un aspect mai tanar. Este stimulata sinteza 
acidului hialuronic in piele, la care se adauga adifyline - o 
hexapida care ajuta la morfologia faciala si reproage - o 
peptida de intinerire.

Rubber Base este un gel hibrid care ofera construirea 
usoara a unghiei si apex pentru extra durabilitate, mai 
rapid comparativ cu o imbunatatire traditionala cu gel. Este 
conceput pentru a fi folosit deasupra unghiilor naturale, ca 
un gel foarte puternic. Este diponibil in doua nuante Opaque 
Baby Pink si Opaque Nude.

Dry Tanning Body Oil de la sunescaPe este un ulei de corp 
cu uscare rapida, nu este gras, un ulei de corp autobronzant 
care hidrateaza si hraneste pielea. Este imbunatatit cu 
ingrediente naturale precum aloe vera, ulei de migdale, 
rodie, nuca de cocos si ofera o culoare de lunga durata, 
prevenind formarea pielii uscate, solzoase si se transforma 
intr-un bronz natural in doar cateva ore, perfect pentru zilele 
calduroase care ne asteapta.

BCN Lipid-Peptides este un tratament care poate 
restructura tesutul conjunctiv, actioneaza pe depozitele de 
grasime localizate, creand o silueta mai zvelta. Contine 
osfatidilcolina, dezoxicolat de sodiu, cofeina, carnitina, acetil 
hexapeptida-39, pentapeptida-25, pentapeptida-52, toate 
ajutand se pare la lipoliza, obtinand un efect de drenaj si 
stimuland microcirculatia, ce lucreaza pentru tintirea tesutului 
gras. Astfel, este remodelat armonios corpul si imbunatatit 
aspectul celulitei.

C R Y S TA L  FA C E  R A N G E G O L D E N  H O U R  S T R I P  WA X  A N D 
G O L D E N  H O U R  H O T  WA X

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

R U B B E R  B A S E  O PA Q U E  B A B Y 
P I N K  A N D  O PA Q U E  N U D E

D R Y  TA N N I N G 
B O D Y  O I L

B C N  L I P I D - P E P T I D E S
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SPLENDIDA

Anastasia Beverly 
Hills Stick Blush in Soft 
Rose are incorporata o 
perie inteligenta pentru 

o aplicare din mers.

Tata Harper Vitamin 
Infused Cream Blush 
in Flirty este incarcat 
cu uleiuri vegetale si se 
“poarta”  ca o a doua 

piele.

Tower 28 BeachPlease  
Luminous Tinted Balm 
in Golden Hour are 
o nuanta mandarina 
care imita un apus de 

soare californian.

Pat McGrath Labs 
Skin Fetish Divine 
Blush in Electric 
Bloom este o formula 
neteda care se simte 

de lux.

Axiology Vegan 
Multi-Use Balmie in 
Watermelon poate 
fi folosit cu varfurile 
degetelor; maseaza 
usor pentru un efect 

romantic!

Drunk Elephant 
O-Bloos Rosi Drops 
este o prospetime in 
aer liber imbuteliata 
pentru o piele normala.

Bite Beauty Daycation 
Whipped Blush in 
Hibiscus Slush ii ofera 
pielii o stralucire curata 
de acuarela care 

dureaza.

Morphe Cream Blush 
in Subscribed iti ofera 
obraji proaspeti cu o 
formula gel-crema 

care se topeste.

Givenchy Prisme Libre 
Blush in Organza 
Sienne are tonuri 
armonioase care 
creeaza dimensiune, 
in timp ce micro-
pigmentii ofera un 

finisaj difuz.

O PRIMAVARA 
OPTIMISTA IN ROZ



pentru pielea matura

Supreme Jeunesse Le Soin Pro-Age de la PAYOT cu orhidee 
neagra, o crema bogata de zi si noapte intareste pielea fragila, ii 
ofera fermitate si ajuta la estomparea petelor intunecate.

pentru riduri

Time-Filler Night Cream de la FILORGA (brand francez 
medico-cosmetic) este o crema corectoare ce are acid hialuronic 
din abundenta si peptide pentru a ajuta la netezirea liniilor si a 
ridurilor.

pentru noapte

GoNightly Overnight Repair Cream de la JEUNEORA este 
plina cu antioxidanti si acizi grasi pentru a-ti ajuta pielea sa se 
repare si netezeasca in timp ce dormi. Este o crema care patrunde 
si hidrateaza in profunzime, ceea ce iti va oferi la trezire un aspect 
proaspat, iar parfumul sau iti va oferi si un somn de calitate.

pentru luminare

The Cream de la CEMOY este o crema usoara ce blocheaza 
umiditatea in piele, stimuland stralucirea si aspectul radiant 
datorita ceramidelor si extractului de radacina de dud negru.

pentru biom

Anti-Ageing Hydrate Cream de la CELLETOI este realizata pe 
baza de plante, aminoacizi, vitamine, sase peptide si un amestec 
care protejeaza biomul, o crema care ofera pielii elasticitate, 
fermitate, in timp ce o protejeaza de agresorii de mediu.

pentru textura

Crema Nera Supreme Reviving Cream de la GIORGIO 
ARMANI este o crema de vis ce foloseste minerale vitale pentru 
piele, oferindu-i stralucire si imbunatatindu-i textura, iar extractul 
Reviscentalis are grija de deshidratare.

pentru hidratare

Hyaluronic Global Face Cream de la BY TERRY contine 
niacinamida, squalan si opt tipuri de acid hialuronic, o crema ce iti 
ofera un ten hidratat, neted si cu aspect de plinatate.

Incearca-le 
si le vei iubi!
INCEARCA ACESTE MINUNATII 

BEAUTY CU FORMULE INOVATOARE 

CARE TRANSFORMA PIELEA MATA, 

LASATA, INTR-UNA FERMA, CU VIATA 

SI RADIANTA!
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SUPREME JEUNESSE 
LE SOIN PRO-AGE

ANTI-AGEING 
HYDRATE CREAM

THE CREAM

HYALURONIC GLOBAL FACE CREAM

TIME-FILLER NIGHT CREAM

GONIGHTLY OVERNIGHT 
REPAIR CREAM

CREMA NERA SUPREME 
REVIVING CREAM



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



Revista FAMOST
la un CLIC distanta de tine!

Intra pe www.famost.ro si citeste GRATUIT revista favorita! 
INTALNESTE BRANDURILE FAVORITE SAU DESCOPERA ALTELE NOI,

AFLA DESPRE TENDINTELE DIN MODA, BEAUTY, CUNOASTE OAMENI INTERESANTI,
PUNE-TE LA ZI CU NOUTATILE DIN SANATATE, STIL DE VIATA, CULTURA,

BUCURA-TE DE CALATORII SI EVENIMENTE!

https://famost.ro/articol/category/revista-famost
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Andreea este Consultant de stil & imagine si o gasiti in fiecare luna, in revista noastra, la rubrica, 
“Detalii de stil pentru EA”, rubrica  dedicata stilului feminin. Din 2022, Andreea va avea o noua rubrica 

trimestriala in revista Famost, “Detalii de stil pentru EL”, rubrica dedicata stilului masculin.  
Ne bucuram ca a acceptat sa ne povesteasca despre proiectul ei @andreeadetails, educatia vestimentara 

si stilul vestimentar.

ANDREEA POPESCU
D E S P R E  C O N S U LTA N TA  &  E D U C AT I E  V E S T I M E N TA R A 

Buna Andreea si “Bine ai venit!” in aceasta noua ipostaza: 
pe coperta! Spune-ne pentru inceput, de cand cochetezi cu 
moda? Cand a inceput sa iti placa si daca ai fost influentata 
in vreun mod de cineva? Ai fost atrasa de mica de moda?

In primul rand, vreau sa va spun ca ma simt onorata sa fiu pe 
coperta revistei Famost, in aceasta luna si sa vorbesc in acest 
interviu despre stil vestimentar. 

Referitor la moda, pot sa va spun ca de mica am fost 
pasionata de moda, imi amintesc ca nu ieseam din casa fara sa 
nu ma uit in oglinda, era ca o verificare a tinutei, un check pot 
sa-i spun acum ... 😊

De asemenea, vreau sa punctez ca am mostenit aceasta 
pasiune pentru moda, de la bunica si mama; ele erau foarte 
atente la tinuta lor si acest lucru mi s-a implementat si mie, 
atentia la detalii.
Ce te atrage cel mai mult la moda?

Cu ajutorul hainelor imi ofer o stare de bine, de cele mai 
multe ori hainele pe care le port imi schimba starea de spirit, 
de aceea incerc sa le transmit si clientelor mele aceasta stare 
pozitiva, aferenta purtarii unei tinute bine aleasa.

Pentru mine moda nu este ceva ce se poarta intr-un sezon, 
pentru mine reprezinta ideea de a ma prezenta in societate cu 
ajutorul hainelor, reprezinta cartea mea de vizita.

Cum ti-a venit aceasta idee de a deveni consultant de stil & 
imagine? Care au fost premisele si ce a declansat aceasta 
decizie?

Aveam aceasta idee de a deveni consultant de stil & imagine 
din 2015, insa s-a concretizat in 2019, cand am pus bazele 
proiectului @andreeadetails. 

Am lucrat peste 7 ani in zona Corporate, unde eram de 
fiecare data apreciata din punct de vedere stilistic de colegele 
mele, fapt ce a contat atunci cand mi-a venit ideea de a face 
un proiect de consultanta vestimentara pentru antreprenori si 
persoane din Corporatie.
Ce reprezinta pentru tine moda & stilul vestimentar?

Moda reprezinta trend-urile specifice unei anumite perioade, 
iar Stilul este o descriere vizuala a personalitatii cu ajutorul 
hainelor si accesoriilor.

De mica am fost pasionata de moda, insa cu trecerea 
timpului am realizat ca este foarte important sa preiei unele 
trend-uri din moda si sa le introduci in stilul tau vestimentar, 
doar daca ti se potrivesc.

Proiectul meu a aparut din pasiunea mea pentru moda & 
stil, desi am crezut ca o sa fiu toata viata un farmacist dedicat 
pacientilor, numai ca viata nu este cum ti-o imaginezi, iti ofera 
uneori surprize ... 😊
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INTERVIURI

De unde stiinta si cunostintele necesare pentru aceasta 
frumoasa calatorie?

Am facut cursuri in domeniu, ma documentez constant, 
deoarece este un domeniu in care trebuie sa fii bine informat 
privind trend-urile sezonului, astfel incat sa poti sa recomanzi 
clientilor variantele potrivite.
Acest concept de consultant de stil & imagine este relativ 
nou in Romania si chiar daca a fost prea putin vizibil. Cum 
stam acum? A inceput lumea sa fie mai deschisa?

Asa este, conceptul de consultant de stil& imagine este destul 
de nou in Romania, insa sunt convinsa ca ne indreptam spre 
o perioada unde oamenii vor apela mai des la un consultant 
de imagine, deoarece isi doresc o imagine in concordanta cu 
job-ul/ business-ul lor.
Povesteste-ne despre proiectul tau, @andreeadetails ...

Dupa o experienta de peste 10 ani in domeniul farmaceutic, 
am creat proiectul @Andreea Details (Consultanta de stil), prin 
intermediul careia ajut antreprenorii, oamenii din corporatie 
sa-si construiasca stilul vestimentar aferent carierei lor.

Proiectul meu este la inceput de drum, este din 2019, unde 
am crescut frumos, insa in acest moment consider ca mai am 
multe de invatat. 

Anul 2020 a venit cu multe provocari pentru toti, chiar si 
pentru industria fashion si implicit pentru cei care apelau la 
un consultant de stil, insa m-am mobilizat imediat si am mutat  
intalnirile si workshop-urile “FIND YOUR STYLE”, in online. 
In perioada 2020-2021 am mutat activitatea in mediul online, 
am creat si un program in 2021, “LECTIA ONLINE DE STIL”.

In 2022 am multe proiecte in plan, insa sunt atenta si la 
contextul actual,  astfel incat sa creez programele adecvate. 

De asemenea, mi-am propus in acest an sa ajut adolescentii 
sa isi identifice stilul vestimentar aferent carierei pe care o vor 
urma, ma gandesc deja la programe de Educatie vestimentara 
pentru adolescenti.
A existat pana acum in moda internationala un anumit 
moment/ eveniment/ creatie vestimentara care sa iti atraga 
atentia in mod deosebit?

Imi plac foarte mult prezentarile facute de cei de la VICTOR 
& ROLF, deoarece de fiecare data este un concept fain, pe care 
il urmaresc cu drag. Creatiile lor vestimentare imi atrag atentia 
de fiecare data cand sunt prezentate pe podium.
Ce rol le oferi bijuteriilor in alcatuirea unui tinute? Se poate 
si fara ele? Si daca da, in ce conditii?

Bijuteriile sunt foarte importante in construirea unei 
tinute, dar trebuie sa punctez faptul ca este bine sa ne alegem 
bijuteriile in functie de stilul nostru vestimentar.

Ca sa dau un exemplu, o persoana cu un stil creativ va folosi 
accesorii multiple, insa o persoana cu un stil natural va opta 

pentru putine bijuterii, deoarece accentul ei se pune pe tinute 
basic, simple,  cu bijuterii delicate.
Urmareste Andreea Popescu tendintele din moda? Cat 
integrezi din ele in ceea ce le oferi clientelor?

Da, urmaresc constant tendintele din moda, deoarece ma 
ajuta in serviciile pe care le ofer eu cu ajutorul proiectului 
@andreeadetails. 

De asemenea, atunci cand fac diagnoza de stil pentru clientele 
mele, ma inspirir si din tendinte,  in vederea construirii unui 
stil vestimentar remarcabil.
In contextul actual, ce schimbari ai facut in stilul tau 
vestimentar?

Sunt adepta stilului “Less is more”, prin urmare am renuntat 
la unele piese vestimentare din garderoba si incerc sa ma 
identific in acest an cu un stil “clean”.

De cele mai multe ori, prefer o tinuta comoda sau orice mix 
stilistic in care sa ma simt confortabil, insa atunci cand vine 
vorba de weekend, aleg o rochie oversize purtata cu un o geaca 
din denim si o pereche de pantofi sport. 

Pe scurt, la job imi aleg o vestimentatie  aferenta stilului city 
chic, iar in timpul liber sunt adepta stilului natural. 
Din cele 4 mari capitale ale modei, care crezi ca ar trebui sa 
fie numarul 1? Care iti sunt argumentele?

Preferata mea este Paris, urmaresc constant ce piese 
vestimentare adopta cele care vin la eveniment, imi place sa 
vad creativitatea lor reprezentata prin  piesele vestimentare 
deosebite.

Imi plac la fel de mult si celelalte capitale ale modei, mai ales 
New York-ul, unde mi-am pus pe lista sa ajung acolo cand se 
deruleaza un eveniment de moda, poate pe viitor,  este un plan 
la care mai trebuie sa lucrez, dar nu imposibil ... 😊



Este important sa punctam faptul 
CA HAINELE REFLECTA IMAGINEA 
NOASTRA in fata celor cu care ne 
intalnim pentru prima data, IAR 

STILUL VESTIMENTAR ESTE CEL CARE 
IESE IN EVIDENTA. 

In aceasta perioada, CARTEA DE 
VIZITA ESTE INLOCUITA CU STILUL 
VESTIMENTAR, prin urmare, ESTE 
BINE SA NE CONSTRUIM UN STIL 
VESTIMENTAR AFERENT PROFESIEI 

NOASTRE.
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INTERVIURI

Cum se construieste stilul vestimentar si cat de important 
este acest aspect in 2022?

Un stil vestimentar remarcabil se construieste in timp, de 
aceea este important sa tinem cont de mai multe aspecte. 
Un aspect important in construirea stilului vestimentar este 
alegerea pieselor vestimentare adecvate, astfel incat construirea 
tinutelor sa fie un proces creativ.

De asemenea, este important sa tinem cont si de cariera 
noastra atunci cand ne alegem piesele vestimentare, deoarece 
piesele pe care le utilizam la job sunt de obicei predominante 
in garderoba.

Este important sa punctam faptul ca hainele reflecta 
imaginea noastra in fata celor cu care ne intalnim pentru 
prima data, iar stilul vestimentar este cel care iese in evidenta. 

In aceasta perioada, cartea de vizita este inlocuita cu stilul 
vestimentar, prin urmare, este bine sa ne construim un stil 
vestimentar aferent profesiei noastre.
De ce este important sa apelam la un consultant de stil in 
2022?

Este importanta parerea unei persoane avizata atunci cand 
vorbim de construirea unui stil vestimentar, chiar daca de 
multe ori avem tendinta sa ne documentam singure. 

Consultantul de stil este persoana care ne ajuta sa ne 
construim o garderoba functionala in 2022 si ne  poate consilia 
in vederea obtinerii unui stil vestimentar sustenabil.

De asemenea, un consultant de stil ne poate ajuta sa reducem 
cheltuielile aferente garderobei, deoarece ne va identifica 
piesele basic si statement potrivite stilului nostru vestimentar, 
astfel incat sa putem  face mult mai usor shopping.
Care sunt planurile tale in 2022 privind proiectul @
andreeadetails?

In acest moment lucrez la o prezentare pentru o scoala unde 
merg sa le vorbesc copiilor despre importanta vestimentatiei si 
sustenabilitate (Educatie vestimentara).

 De asemenea, lucrez zilele acestea la prezentarea pentru 
workshop-ul “Find your style”, care a ajuns la editia nr. 4 si pe 
care vreau sa-l sustin in aceasta primavara.

Tot in 2022 am inceput un nou  proiect impreuna cu o 
buna prietena, proiect intitulat #ziuatamagica. Am pornit 
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. Am scris cu 
drag despre acest proiect, #ziuatamagica, in numarul revistei  
Famost din luna Martie, prin urmare cele care doresc mai 
multe amanunte despre acest program, gasesc detalii in revista 
... 😊

Ce designeri/ case de moda iti plac in mod deosebit?
Ma inspir din unele tendinte prezentate pe podium de unii 

designeri pe care ii urmaresc constant, cum ar fi LANVIN, 
VICTOR & ROLF,  STELLA MCCARTNEY, BURBERRY, 
GIAMBATTISTA VALLI, BALENCIAGA, ELIE SAAB, 
LOEWE, ISABEL MARANT, CHLOE, BALMAIN, MARNI, 
TOD`S.

Dara ar fi sa fac un top 3, as alege pe  VICTOR & ROLF,  
STELLA MCCARTNEY si LANVIN.
Cum vezi fenomenul fashion in Romania? Iti place ce vezi 
in ultimii ani? Suntem pe un drum bun sau este discutabil 
acest aspect?

Eu consider ca suntem pe drumul cel bun atunci cand 
vorbim de moda in Romania, insa clar mai avem de invatat 
multe aspecte, pe care sunt convinsa ca le vom integra in stilul 
nostru vestimentar, in viitorul apropiat.
Care este stilul tau vestimentar nativ, lasandu-l la o parte pe 
cel adaptat diverselor situatii?

Eu am un stil city chic, imi place sa integrez in tinutele 
mele unele trend-uri pe care le preiau si le adaptez stilului 
meu, insa, in timpul liber sunt adepta stilului natural spre 
minimalist.
Cum decurge de obicei o intalnire cu o clienta? Care iti sunt 
punctele de care tii cont indiferent de situatie, cu scopul, ca 
la sfarsit, clienta sa fie foarte multumita?

Ne intalnim la o cafea unde discutam aspecte importante in 
vederea  elaborarii diagnozei de stil. In functie de serviciul pe 
care il achizitioneaza (evaluare garderoba, shopping asistat, 
etc), fac o evaluare de stil prezentata catre clienta sub forma 
unei diagnoze de stil, astfel incat consultanta vestimentara sa 
fie in concordanta cu detaliile de care tin cont pentru clienta 
mea.
Cand recomanzi anumite piese vestimentare, cand 
construiesti stilul unei cliente, ii recomanzi si cum sa se 
machieze si sa-si aranjeze parul?

Fiecare clienta este unica din punct de vedere imagine, 
aspect pe care incerc sa-l evidentiez si eu cu ajutorul hainelor. 
Prin urmare, identific la fiecare clienta plusuri pe care le 
scot in evidenta cu ajutorul hainelor potrivite. La finalul 
consultantei de stil, clienta primeste o diagnoza de stil sub 
forma unei prezentari, in care trec si detalii despre machiaj 
si coafura potrivita clientei. Mi se par foarte importante si 
aceste 2 aspecte, par si machiaj, in vederea construirii unui stil 
vestimentar.
Ai avut cliente dificile? Cum gestionezi situatiile delicate?

Nu am avut pana acum cliente dificile, insa daca voi avea 
sunt convinsa ca voi incerca sa gestionez situatia amiabil.



https://famost.ro/articol/revista-famost-martie-2022#122


87  f a m o s t . r o / a p r i l i e  2 0 2 2

Cat a durat cel mai mult o sedinta de shopping cu o clienta?
Cel mai mult am stat la o sedinta 4 ore, deoarece era o 

perioada destul de aglomerata in Mall si a fost mai greu sa 
gasim o cabina de proba pentru piesele alese ...  😊
Ai magazine/ site-uri preferate sau te adaptezi cerintelor 
fiecarui client in parte?

In general merg cu ele in Mall, insa recomand clientelor si 
unele piese vestimentare ale unor designeri romani.
Cum se imbraca in momentul de fata romancele? Cum ti-ai 
dori sa le vezi pe strada imbracate?

Se imbraca bine, sunt dornice sa se documenteze despre 
stil vestimentar, insa recomandarea mea este sa apeleze si la 
un Consultant de stil, in vederea construirii stilului adecvat 
carierei lor.
Ce culori iti plac in mod deosebit? Ce tip de tesaturi iubesti?

Imi plac culorile pastelate, sunt culorile aferente paletei mele 
de culori, insa uneori port si culori tari. Cand vine vorba de 
tesaturi, prefer cele naturale, in care sa ma simt confortabil pe 
toata durata zilei.
Ce nu iti place la haine/ anumite piese vestimentare?

Nu imi plac hainele la care ies in evidenta cusaturile intr-

un mod negativ, apreciez hainele la care nu vad cusaturile,  la 
prima vedere ... 😊

De asemenea, sunt atenta la materialele din care sunt facute 
piesele vestimentare, de aceea recomand si clientelor mele sa 
verifice eticheta inainte de a achizitiona o piesa vestimentara. 
Pun accent pe calitate, nu cantitate atunci cand ma gandesc la 
noi achizitii vestimentare.
Caror tipuri de persoane li se adreseaza Andreea Popescu? 
Din ce zone sociale vin clientele?

Prin serviciile mele de Consultanta vestimentara, ma adresez 
persoanelor din mediul corporate si antreprenorilor .

Insa din acest an mi-am propus sa ma indrept si catre 
adolescenti, prin intermediul unor workshop-uri de stil 
vestimentar pentru adolescenti (Educatie vestimentara).
Care sunt elementele pe care trebuie sa le aiba o tinuta 
pentru ca femeia sa fie impecabila? Ai identificat anumite 
“must have” - uri?

Inainte sa ne construim o garderoba functionala trebuie sa 
tinem cont de 3 aspecte, de paleta cromatica, de silueta noastra 
si de stilul vestimentar.  Ulterior tinem cont de anumite detalii 
pe care le integram in tinuta noastra, in functie de context.



Inainte sa ne 
construim o garderoba 

functionala TREBUIE 
SA TINEM CONT DE 3 
ASPECTE, DE PALETA 

CROMATICA, DE 
SILUETA NOASTRA SI DE 

STILUL VESTIMENTAR.
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Care sunt principiile de viata/ filosofia de viata a Andreei 
Popescu? Sunt aplicabile deopotriva in viata personala si 
cea profesionala? Ai un motto care te defineste sau dupa 
care te ghidezi?

Plecand de la premiza ca “ziua buna se cunoaste de 
dimineata”, reusesc sa-mi elaborez un program bine structurat 
pe parcursul unei zile.

Am o agenda pe care o port cu mine constant si in care trec 
task-urile zilnice, astfel incat sa pot sa-mi duc la bun sfarsit 
proiectele.
Cum este o zi din viata unui consultant de imagine?

Imi place sa ma trezesc in jur de ora 7, fac cateva exercitii 
de aerobic, apoi imi incep ziua cu o cafea buna si imi citesc 
email-urile. Sunt o persoana organizata, prin urmare imi trec 
intr-o agenda task-urile dintr-o zi, iar la sfarsitul programului 
de lucru imi bifez ce am realizat in ziua respective, asa imi 
evaluez constant proiectele si stiu in ce stadiu sunt cu fiecare 
proiect in parte.

De asemenea, mi-am facut o rutina in a pastra pentru dupa-
amiaza proiectele si intalnirile de consultant de imagine.

Atunci cand am o zi cu multe proiecte, imi place sa ascult 
muzica mea preferata, astfel ma relaxez si duc la bun sfarsit 
task-urile zilei. Dupa proiectul meu @andreeadetails, muzica 
este pe locul doi ca prioritate, ma ajuta foarte mult de fiecare 
data.
Ce te face fericita?

Imi plac lucrurile simple si sunt adepta un stil de viata 
sanatos, de aceea ma bucur de fiecare moment de relaxare, in 
care ascult o muzica buna si beau o cafea cu lapte pe terasa 
unei cafenele din Bucuresti.
Dimineata perfecta pentru Andreea Popescu trebuie sa aiba 
urmatoarele: ... o cafea buna, un playlist fain si o revista de 
moda.
3 lucruri care nu iti lipsesc niciodata din geanta de mana 
sunt ... telefonul, rujul si agenda.
Andreea nu concepe nicio zi fara ...MUZICA.
Dorinta cea mai mare acum este ... sa dezvolt proiectul meu 
@andreeadetails.
In timpul liber, cel mai mult iti place sa ... In timpul liber imi 
place sa ies cu prietenii.
Vacanta ideala pentru Andreea Popescu este ... la New York.

Primele 3 cele mai importante lucruri din viata pentru tine 
sunt ... sanatatea, cariera si familia.
Cel mai fericit moment din viata a fost ... cand am pus bazele 
proiectului meu @andreeadetails.
Cel mai important sfat primit pana acum ... sa traiesc ziua de 
astazi ca si cum ar fi ultima.
Ce recomandare  ai pentru cititorii Famost?

Le recomand cititorilor revistei Famost sa isi identifice stilul 
vestimentar aferent stilului lor de viata si sa poarte hainele care 
le pun in evidenta personalitatea si calitatile.

De asemenea, le recomand sa nu uite sa zambeasca, deoarece 
zambetul tine loc de accesorii in 2022 ... 😊
Multumim pentru prezenta si in aceasta ipostaza si mult 
succes in absolut tot ceea ce faci!

Si eu va multumesc pentru aceasta oportunitate si pentru ca 
sunt parte din echipa @Famost.

... din acest an mi-am propus 
SA MA INDREPT SI CATRE 

ADOLESCENTI, prin intermediul 
unor WORKSHOP-URI DE 

STIL VESTIMENTAR PENTRU 
ADOLESCENTI.



MARIA STEPOVENCO SI-A INCEPUT ACTIVITATEA MUZICALA la varsta de 10 ani in calitate de solista a 
studioului Muzical Coral ,,Lia Ciocarlia’’ din Chisinau, sustinand numeroase concerte atat in tara cat si in 
strainatate. Este laureata a mai multor concursuri nationale, colaboreaza cu mai multi compozitori din tara 
si din strainatate. In 2014 devine solista trupei “Cod Rosu”. 

La varsta de optsprezece ani, la indemnul cantaretei Angelika Vee isi incepe cariera de vocal coach astfel 
ocupandu-se de imaginea vocala a multor artisti din Romania si din strainatate, colaborand cu echipe de 
productie a mai multor concursuri de muzica televizate din Israel. A folosit pentru prima oara in predare 
o tehnica vocala proprie pe care o denumeste “Easy singing tips”, prin care ajuta mai multe nume din 
showbizz-ul romanesc.

Revenind in Romania in 2013, Maria Stepovenco obtine Premiul de Vocalitate la Concursul de Opereta, 
Musical si Muzica de Film Ion Dacian, din cadrul festivalului “Viata e frumoasa”. Isi continua cariera 
artistica dar si cea didactica, colaborand cu mai multe institutii de invatamant din Bucuresti. Impreuna cu 
Madalina Dumitru, cunoscuta sub numele de scena Mellina, devine fondatoare a scolii de canto “Tralala 
Voice School” care in prezent functioneaza sub numele “Easy Singing School”, avand la baza acelasi 
program “Easy Singing Tip by Maria Stepovenco”.

Personalitati de TOP

cu Daniela Sala

Interviu MARIA STEPOVENCO
O cariera de 27 de ani!
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La ce varsta ai inceput sa canti?
Am inceput sa cant de la o varsta foarte frageda, cred 

ca aveam cativa anisori cand intonam diverse cantece din 
folclor pe care mi le canta mama. Toata lumea din jur a 
observat ca am un talent mai pronuntat decat alti copii 
asa ca eram invitata la toate evenimentele din familie, sa 
urc pe un scaunel si sa cant ceva. Unchiul meu se ocupa 
de “organizare” de fiecare data. Asa ca eram artistul 
familiei, iar scaunelul acela, prima mea scena. La varsta 
de sapte ani in schimb, am urcat pe prima scena adevarata 
in cadrul unui concurs de muzica si dans, organizat de 
scoala in care eram eleva. “Trandafir de la Moldova” a 
fost piesa  cu care am luat premiul intai.
Cum ti-ai descoperit talentul muzical? 

A fi artist inseamna sa-ti asculti sufletul si sa mergi 
dupa traiectoria exacta a acestuia. A fi artist nu este usor, 
munca fiind principala unealta cu care sapi in muntele 
succesului. Talentul are si el o mare importanta, dar din 
pacate nu poate supravietui fara munca si ambitie. A fi 
artist inseamna sa nu te lasi coplesit de parerile negative 
ale unor persoane din jur, inseamna a avea coloana 
vertebrala si chiar o doza de incapatanare sa vezi ceea 
ce altii nu vad in tine, inseamna sa te iubesti si sa mergi 
pana in panzele albe pentru realizarea visului, inseamna 
sa poti atunci cand crezi ca nu mai poti.

  Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face 
fericita?

Fericirea este atunci cand ajungi seara istovit de puteri 
si in brate iti sare, mai sa te doboare un pui de om care 

te-a asteptat cu sufletul la gura toata ziua, cand intri in casa si nu trebuie 
sa-ti aprinzi singur lumina, atunci cand in casa exista si un desteptator si 
un telefon si suna ambele insemnand ca nu esti singur pe lume. Artistul 
insa mai are nevoie de o hrana ca sa nu moara, publicul, sustinator si 
iubitor.
 A fost greu sa te faci remarcata pe piata muzicala?

Obiectivul meu nu a fost sa ma fac remarcata pe piata muzicala, cu 
orice pret. Am publicul meu care ma admira pentru muzica pe care o 
scriu si o cant. Publicul care apreciaza valorile pe care ma straduiesc sa le 
pastrez vii si pentru generatiile mai tinere.
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta?

 Dupa cum am mentionat mai sus, cant de la o varsta frageda, dar 
de la varsta de unsprezece  ani am avut parte de cele mai frumoase si 
insemnate evenimente muzicale din viata mea. Am avut onoarea sa fiu 
solista a Studioului Muzical Coral, “Lia - Ciocarlia” din Chisinau, sub 
bagheta dirijorului si compozitorului Eugen Mamot, acest lucru dandu-
mi oportunitatea de a canta pe cele mai mari scene nationale, alaturi de 
artisti emeriti. 

Nu voi uita niciodata debutul meu pe scena Salii cu Orga din Chisinau, 
in cantata “Gloria” de A. Vivaldi, avand-o alaturi pe organista de mare 
renume international, Ana Strezeva. Anii de liceu pe care i-am petrecut 
in Bucuresti mi-au adus si ei foarte multe momente minunate, insa cele 
mai importante au fost Festivalul “Muzicieni de azi, muzicieni de maine” 
de la Ramnicu Valcea, organizat de  mult regretata Rodica Sava, de la 
Radio Romania Cultural, participarea la “Festivalul Enescu” si castigarea 
a numeroase premii la concursurile si olimpiadele nationale. Anii 
maturitatii mi-au adus bucuria de a deschide propria scoala de muzica, 
alaturi de buna mea prietena Mellina, dar si lansarea primului meu 
videoclip.
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Care a fost cel mai trist moment din cariera ta? 
Un eveniment extrem de trist din cariera mea a fost 

momentul in care mi-am pierdut vocea din cauza unei 
afectiuni pe corzile vocale, fapt ce m-a facut ca dupa sase 
ani de pauza, sa ma reorientez spre muzica usoara.
Spune-ne mai multe despre cariera ta!

Din 2008 pana in 2012 nu m-am mai ocupat in niciun 
fel de viata mea artistica, pur si simplu am disparut, 
retragandu-ma in alta tara si ocupandu-ma mai mult 
de adaptarea la un nou stil de viata, la o alta societate, 
gandire etc. In tot acest timp, am stat  in spatele unui 
post de televiziune din Romania, nou aparut la acel 
moment, pe piata. M-am ocupat de managementul 
acestei televiziuni de la distanta, dar din pacate nu pentru 
mult timp. Muzica insa nu a disparut total din viata mea, 
continuandu-mi activitatea didactica, in calitate de vocal 
coach, lucru pe care il fac din 2004.
 Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Am fost plecata in Israel timp de trei ani si doua luni. 
Ce pot sa va spun este ca nicaieri nu e mai bine ca acasa.

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

Artistul este un cumul de aspecte de care trebuie sa 
tina cont. Imaginea reprezinta unul dintre criteriile 
fundamentale dupa care este catalogat un artist. 
Dintotdeauna artistul a fost un element excentric in 
societate, ceea ce mi se pare firesc, de aceea modul in 
care arata un artist trebuie sa fie cat mai diferit fata de 
persoanele care nu au legatura cu arta.
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Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa isi inceapa 
o cariera in acest domeniu?

Daca stiti ca prin vene va curge apa chioara, nu va 
complicati! Daca stiti ca aveti putere sa infruntati foarte 
multi de NU, atunci GO ON!
  Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce meserie ti-ai 
fi ales?

Istorie. Este a doua mea mare pasiune.
 Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Au fost multe, dar cel mai important a fost  fondarea 
scolii de canto “Easy Singing School” in care prin 
propriul  program de educare vocala “Easy Singing 
Tip By Maria Stepovenco” educ zeci de elevi care vor 
sa devina artisti. In aceasta perioada  ma axez in mod 
special pe cariera mea didactica pentru ca vreau cat mai 
multi artisti si viitori artisti, sa  descopere cat de usor este 
sa canti. Cantatul nu trebuie sa fie o corvoada!
 Cine este Maria Stepovenco, persoana din spatele 
camerelor de filmat?

Mama si sotie care fuge spre casa de rupe pamantul, 
dupa fiecare eveniment. Omul care niciodata nu spune: 
“Nu pot” sau “Nu te ajut”.

 Care este cea mai mare teama a ta?
Sa-i pierd pe cei dragi.

 Care este cel mai mare regret pe care il ai?
Decizia de a studia canto clasic de la varsta de 17 ani, mare greseala! Nu 

sfatuiesc pe nimeni sa faca acest lucru chiar daca la noi in tara programa 
scolara permite acest lucru.
 Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a transformat 
acea pierdere?

Trenurile in care din neputinta nu am urcat atunci cand au poposit la 
mine in gara. Iata de ce nu sunt acum nici pe scena Scalii din Milano, nici 
pe cea de la Metropolitan Opera. Am platit un pret mult prea mare pentru 
exploatarea necorespunzatoare a propriei voci, dar datorita tehnicii de 
canto pe care am creat-o usor, usor, vocea mea a redevenit apta de a 
realiza diverse proiecte, asa cum este cel la care lucrez chiar in aceasta 
perioada alaturi de baietii de la 2 Normal. De aceea ii indemn pe cei cu 
probleme vocale, sa incerce “Easy Singing Tip By Maria Stepovenco” 
pentru a-si pune vocea “pe picioare”.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Desteptarea la ora 8:00, ritualul Xeniei, fetitei mele care are aproape 
doi anisori, mic dejun daca apuc, activitati cu Xenia pana la pranz, apoi 
cursuri cu elevii mei de la “Easy Singing School”, repetitii cu 2 Normal, 
printre picaturi fuga la salonul de infrumusetare, intoarcerea acasa, 
cateodata seara foarte tarziu, ritualul de seara, joaca cu Xenia inevitabila 
inainte de somnic, apoi nani profund, caci urmeaza o noua zi poate si 
mai plina.
Iti place sa gatesti? Care este preparatul care iti iese cel mai bine?

Nu sunt un mare maestru la gatit, seful in bucataria noastra este sotul 
meu care este chiar bucatar de profesie, dar sunt unele dulciuri de post pe 
care le fac foarte bine, imi dau seama dupa pofta cu care le papa Xenia.
Care este motto-ul tau?

“Ce nu e de la inceput, nu va veni ulterior”, fac referire la relatiile dintre 
oameni.
 Unde te vom putea vedea cantand in perioada urmatoare?

Muncim foarte mult la noul proiect 2 Normal & Maria Stepovenco, 
pregatim un sezon exploziv asa ca ne veti putea vedea in curand, in mai 
multe cluburi din Bucuresti.
 Ce alte surprize ne pregatesti?

In calitate de artist intentionez sa lansez cel putin doua piese in 
urmatorul an, dar si pentru activitatea mea de vocal coach am planuri. 
Intentionez sa creez un cor marca “Easy Singing School” in care se vor 
putea inscrie si copiii cu posibilitati financiare reduse.





Buna, Monica si “Bine 
ai venit!” in revista 
Famost! Spune-ne 
pentru inceput, de 
unde atractia pentru 
arta, cultura, act 
artistic?

Bine v-am gasit! Totul 
a inceput cu multa 
vreme in urma, in 
copilarie ... Simt ca a fost 
si este mult mai mult 
decat o simpla atractie, 
sau pasiune, constat 
ca este o necesitate 
organica a fiintei mele. Adica, de cand ma stiu am avut un 
surplus emotional, sa-i spunem, un amalgam de emotii, 
ganduri, idei, stari, legate de lume, existenta, de experientele 
prin care trec. Deseori acestea deveneau atat de puternice incat 
“se cereau” exteriorizate, transformate in altceva. La inceput 
a fost scrisul, de mic copil pana in adolescenta scriam poezii 
sau povesti, in momentele in care intamplarile si personajele 
se conturau clar in mintea mea. Actul scrisului era ca o 
vindecare, o linistire. Si o calatorie prin alte lumi, dinamica si 
palpitanta. Calatoream o data cu personajele mele. Apoi am 
descoperit ca pot materializa acest univers interior zbuciumat 
la propriu, prin teatru. Ca pot, prin construirea unui spectacol, 
explora anumite teme sau subiecte care ma macina, ca pot gasi 
unele raspunsuri, ca ma pot apropia de esenta starilor mele. 
Ca atunci cand vad unele spectacole, sau consum arta, ma 
transform interior, am o experienta revelatoare si benefica. 
Deci, pentru mine, arta este un domeniu extrem de personal. 

Asa ca am ales sa 
studiez teatru, pentru 
a invata si tehnicile 
necesare transpunerii 
universurilor mele 
interioare pe o scena.
Dragostea pentru 
actul artistic ti-a fost 
insuflata de cineva 
anume sau a venit din 
interiorul tau? Te-ai 
simtit atrasa de mica 
de aceasta lume?

Da, cu siguranta a 
venit din interiorul 

meu, de la o varsta extrem de frageda. Dupa cum am spus, 
impulsurile creatoare au aparut foarte devreme, sub semnul 
unei necesitati, nu al unei dorinte. Nu am simtit niciodata ca 
“vreau” sa creez un act artistic, ci ca “trebuie”. Nu a fost atat 
vorba de o decizie din partea mea, cat de o perceptie a lumii 
si o stare interioara care nu putea sa duca decat in directia 
aceasta. Ma simt “acasa” cu adevarat, completa, doar cand 
sunt martora unei opere revelatoare de arta - fie ca e vorba de 
teatru, film, literatura, muzica etc. Atunci simt ca ma conectez 
cu o dimensiune mai pura, mai esentiala, pe care nu o intalnim 
in rutina cotidiana. Bineinteles, am urmarit mereu artisti 
care m-au inspirat, motivat si mi-au influentat intr-o masura 
drumul. Unul dintre acestia este regizorul Tim Burton, cu 
ale carui filme si personaje dark am rezonat intotdeauna. De 
asemenea, cateva persoane dragi (familie, profesori, prieteni) 
m-au sustinut sa urmez aceasta cale si le sunt recunoscatoare 
pentru asta.
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In momentul in care luam o decizie importanta pentru viata 
noastra, acest lucru este declansat de o anumite motivatie, 
de un anumit factor (sau mai multi). Care a fost elementul 
declansator in cazul tau?

Pentru mine, motivatia de a lua aceasta decizie a aparut 
in adolescenta, in momentul in care am realizat ca doar asta 
m-ar putea implini cu adevarat, ca va fi o aventura fascinanta, 
dar si riscanta, pe care merita sa o traiesc. Stiam ca voi simti 
fericirea daca ma voi exprima artistic, daca voi explora cat mai 
intens magia si fragilitatea lumii. Spun riscanta pentru ca, pe 
vremea aceea, nu cunosteam pe nimeni din domeniul artistic, 
nu avusesem ocazia sa comunic cu cineva pentru a sti la ce sa 
ma astept. Asa ca, m-am “aruncat” in acest ocean al tuturor 
posibilitatilor, in lumea artei, cu multa curiozitate, pasiune si 
perseverenta.
Ai urmat studiile de teatru si film la Cluj. Care sunt cele mai 
folositoare/ practice lucruri asimilate in cadrul studiilor?

Facultatea m-a adus cu picioarele pe pamant, in sensul in 
care m-a invatat aspectele practice, pragmatice ale teatrului, 
dincolo de etapa de visare/ eliberare a imaginatiei, din stadiile 
incipiente ale proiectelor. Am intrat in facultate cu un bagaj 
enorm de fantezie, magie, idei imposibil de realizat practic, 
iar acolo am invatat cum sa transform tot acest fantastic in 
ceva vizibil, inteligibil de catre spectatori, incarcat de sens, 
si sa gasesc alternative realizabile scenic pentru ideile mele. 
Am inteles astfel ca pot, prin mijloace mai putine, uneori, sa 
creez efectul dorit. Am inteles ca dincolo de atmosfera onirica, 
magica, pe care o iubesc la teatru, se afla un intreg mecanism 
tehnic complex, riguros, care trebuie gandit si realizat foarte 
bine pentru a ajunge sa functioneze. Facultatea a facut de 
asemenea tranzitia dintre “a gandi”, “a proiecta” si “a face”, “a 
materializa”, m-a pus fata in fata cu scena, cu actorii, si mi-a 
aratat ca pentru a crea iluzia teatrala e nevoie de niste lucruri 
foarte concrete, ca poezia care ajunge la sufletul nostru 
privind un spectacol se naste cu pretul muschilor incordati, 
sudorii, duritatii materialelor, instrumentelor tehnice, talpilor 
batatorite. 
A existat o persoana anume care ti-a fost ca o buna calauza 
in cadrul facultatii, care te-a facut sa iti placa si mai mult 
drumul ales?

Au fost mai multe persoane, domni si doamne profesor, 
carora le sunt profund recunoscatoare pentru felul in care 
m-au indrumat in timpul facultatii. Cei de la materiile practice 
m-au ghidat atent pentru a ma ancora in realitatea scenei, 
facandu-ma sa inteleg ca scena cere o altfel de prezenta decat 
cea cotidiana, atat la nivel corporal, mental, emotional, cat 

si energetic. Mi-au insuflat acel elan creator fara de care arta 
nu poate exista. Iar pe profesorii de la materiile teoretice era 
o placere sa ii ascult, plecam de la unele cursuri mult mai 
motivata, eram fascinata de multitudinea de informatii noi 
legate de istoria teatrului, estetica, curente filosofice, mai ales 
tinand cont ca sunt pasionata de literatura si filosofie. Asadar, 
simt ca am avut mai multe calauze, care m-au invatat ce 
inseamna dedicarea si dragostea pentru teatru.
Iubesti regia si actoria, esti dramaturg ... in care dintre 
aceste ipostaze te simti cel mai bine?

Nu as putea alege una, fiindca simt ca ele se imbina de 
multe ori si fiecare are farmecul ei ... Am avut, de-a lungul 
timpului, numeroase proiecte in care am facut fie doar una 
dintre acestea, fie doua sau chiar toate trei, simultan ... Cert e 
ca ma simt bine atunci cand ma exprim artistic, fara oprelisti 
sau impuneri, autentic. Iar sentimentul acesta apare cand am 
sansa sa creez ceva de la 0, adica pornind de la absolut nimic, 
sau de la un text cu care rezonez intens ... Cand incep prin 
a scrie textul, povestea, ma transpun mental in universul pe 
care incep sa il creez, personajele incep sa se contureze tot mai 
clar. Apoi, regia proiectului este inlesnita, din moment ce baza 
conceptuala e deja creata. Cand interpretez diferite personaje, 
le prefer pe cele mai atipice, ciudate, fantastice. In ultimii ani 
m-am axat si pe realizarea de videoclipuri muzicale, sub marca 
proprie Ex Nihilo, in care m-am implicat cu pasiune atat ca 
regizor si scenarist, cat si ca actrita. In esenta, oricare dintre 
aceste trei ipostaze poate fi o provocare frumoasa, pentru 
mine, atata timp cat am libertatea de a ma exprima in propriul 
stil.
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A regiza o 
piesa de 
teatru pare si 
complex, dar 
si fascinant in 
acelasi timp. 
Ce inseamna 

concret acest lucru? Ofera-ne cateva informatii din 
background si cum se desfasoara o astfel de activitate, mai 
ales pentru cei care doar privesc actul artistic final.

E o poveste interesanta, fiindca produsul final (spectacolul), 
care dureaza 1-2 ore, este rezultatul muncii intensive dintr-o 
perioada mai lunga de timp, cateva luni de obicei ... Regizorul 
este prezent si activ implicat pe toata aceasta durata, avand o 
multitudine de sarcini. De fapt, putem spune ca abia in secunda 
in care incepe premiera, munca regizorului s-a incheiat, 
pentru moment, iar el se poate aseza linistit (sau nu foarte) pe 
scaun, in umbra, fiind poate cel mai emotionat si critic dintre 
spectatori. Regizorul are misiunea de a construi spectacolul, de 
la stadiile incipiente, pana la final. Munca regizorului incepe 
cu o vreme buna inainte de inceperea primelor repetitii cu 
actorii. Primele stadii includ, de obicei: alegerea textului pentru 
spectacol, prelucrarea lui pana la forma dorita (de pilda, daca 
e roman, se va realiza o dramatizare, o transformare a acestuia 
in piesa de teatru), realizarea conceptului regizoral (mesajul 
din spatele spectacolului, ce vrea regizorul sa transmita, 
dincolo de text), inchegarea unei echipe artistice (regizorul 
poate organiza un casting in vederea alegerii actorilor, sunt 
alesi colaboratorii - scenograf, coregraf, compozitor, etc., 
in functie de nevoile proiectului). Dupa ce exista textul, 
conceptul, si echipa artistica, incepe stadiul de repetitii, care 
se poate desfasura in mai multe saptamani sau luni. Regizorul 
ajunge la scena impreuna cu actorii si echipa, si are sarcina 
de a coordona fiecare aspect, asigurandu-se ca spectacolul se 
dezvolta in directia dorita: intregul spectacol se va construi 
de la 0, prin ghidarea actorilor inspre intelegerea deplina si 
asumarea personajelor, alegerea actiunilor scenice, a traseelor, 
explorarea situatiilor si a conflictelor. Insa regizorul are de 
asemenea misiunea de a ghida colaboratorii intru realizarea 
decorului, costumelor, muzicii, coregrafiei, proiectiilor video, 
sau orice altceva mai este necesar pentru ca viitorul spectacol 
sa functioneze ca un tot unitar. Ultima perioada a repetitiilor 
este destinata integrarii tuturor acestora in spectacol, rezolvarii 
aspectelor tehnice, eclerajului (luminile de scena), sonorizarii, 
pentru ca trebuie inchegat acel mecanism spectacular care 
sa functioneze bine, neintrerupt, de fiecare data, iar asta se 

realizeaza prin multiple repetitii, in care fiecare membru al 
echipei se concentreaza sa isi desavarseasca contributia, sub 
bagheta regizorului. Acesta are si rolul de a motiva intreaga 
echipa, de a organiza repetitiile, de a uni o echipa de oameni 
care poate nici nu se cunosc initial, si de a-i stimula sa creeze 
pentru acelasi scop, in care trebuie sa ajunga sa creada toti. 
Un regizor este si un bun psiholog?

Cred ca da, din mai multe motive. In primul rand, este 
nevoie ca el sa inteleaga in amanunt mecanismele psihologice 
ale personajelor, pentru a avea coerenta si autenticitate in 
construirea lor, alaturi de actori. Regizorul trebuie sa fie 
familiarizat cu tipurile de personalitate, cu tulburarile psihice, 
cu deviatiile si detaliile de natura psihologica, fiindca actiunile 
personajelor au intotdeauna in spate un scop, si tocmai 
acest scop trebuie gasit, De ce-ul, al carui raspuns se va afla 
uneori bine ascuns in adancul psihicului personajelor. Asadar, 
regizorul trebuie sa se obisnuiasca sa umble cu lupa prin 
labirintul mintii personajelor, cercetand tot, pentru a reusi sa 
gaseasca particularitatile, lucrurile unice, ferindu-se astfel de a 
ramane “in general”. In al doilea rand, sa nu uitam ca regizorul 
lucreaza cu alti artisti, care adeseori au o sensibilitate aparte, 
un fond emotiv puternic, isi expun fiinta pe scena, si pot 
deveni vulnerabili. Asa ca ideal ar fi ca acesta sa cunoasca niste 
metode de lucru armonioase, prin care sa insufle incredere 
intregii echipe, si sa aplice cand e nevoie o critica constructiva.
Ca actrita, spre ce tip de roluri esti atrasa? Ai un tipar care 
iti place in mod deosebit sau nu prea conteaza?

Ca si in regie, sunt atrasa de personajele mai stranii, ciudate, 
din zona creepy si dark. Imi place atat sa creez cat si sa 
interpretez personaje “din alte lumi”, magice, dar si creaturi 
inumane, horror. Ma simt minunat si sa explorez complexitatea 
personajelor cu tulburari psihice, sa caut sa le inteleg resorturile 
interioare. Asadar, prefer personajele “disturbed” , cu care imi 
pot da frau liber imaginatiei, si crea situatii, comportamente 
si gesturi unice, bizare, si de asemenea carora le pot crea o 
infatisare dark, stranie. Imi plac si personajele solare si 
luminoase, dar, la fel, cele care aduc cu sine farame dintr-un 
alt univers, vraja si misterul unor alte lumi. Am interpretat 
de-a lungul timpului si personaje mai casual, fete sau femei cu 
diferite probleme cotidiene, si acestea pot fi foarte interesante, 
insa ma avant cu toata fiinta si cu fascinatie maxima cand am 
de jucat un personaj care se confrunta cu Nebunia, Moartea, 
Magia. In sensul in care simt aceste ocazii ca pe niste intalniri 
cu unele mari teme ale existentei, in urma carora imi extrag 
niste raspunsuri, mi se deschid noi usi.
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Ai avut pana acum, ca regizor si actor deopotriva, un anumit 
rol care sa iti dea batai mari de cap? Ceva care sa te scoata 
mult din zona de confort?

Am avut de creat si jucat personaje care mi-au dat batai 
de cap, cu siguranta ... Unele erau foarte solicitante fizic, 
presupuneau multa miscare si efort depus, astfel incat ma 
epuizau. Am avut filmari de noapte pe timp de iarna, in 
care inghetam la propriu, sau pe canicula ... Acestea au fost 
inconveniente fizice, dar am avut si personaje dificile, pe care 
nu stiam initial cum sa le abordez ... Aveau multe fatete si erau 
mai complexe, si daca simteam ca ma blochez in intelegerea 
lor, incepeam pur si simplu sa lucrez practic ... Sa imi golesc 
mintea si sa experimentez, sa imi las corpul liber sa se joace, 
sa caute ... Si pana la urma a avut rezultat de fiecare data, 
s-au conturat lucrurile astfel. Uneori tocmai ratiunea ne este 
piedica, uneori trebuie sa incetam sa ne bazam pe logica, si sa 
ne urmam instinctul!
Care a fost primul rol interpretat de tine, primul act 
artistic? Cat de mari au fost emotiile si ce iti trecea prin 
mintea inainte interpretarii? Iti mai amintesti?

Primul act artistic mai complex a fost in liceu, in cadrul 
spectacolului “Mesterul Manole”, realizat dupa piesa lui 
Lucian Blaga, cand am interpretat-o pe Mira, sotia Mesterului 
Manole. Imi amintesc si acum cu mare drag de acele momente, 
fiindca pe atunci abia incepeam sa descopar fascinanta lume a 
teatrului. Aveam mari emotii de fiecare data, inainte de a intra 
in scena, si incercam sa ma adun, ma gandeam la ceea ce am 
de facut.  Incercam sa ma golesc de orice ganduri parazitare, si 
sa pastrez doar gandurile si bagajul emotional al Mirei, fiindca 
era vorba de o incarcatura emotionala mare. 
Pana in momentul de fata, banuim ca ai luat pulsul culturii 
autohtone, a teatrului romanesc. In ce stadiu se afla teatrul 
romanesc acum? Ii lipseste ceva sau este ok asa cum e acum?

Cred ca in teatrul romanesc se intampla foarte multe lucruri 
valoroase, poate mai dese decat avem senzatia. Spun asta 
fiindca multi oameni, daca ar fi intrebati, ar numara teatrele 
pe care le stiu sau frecventeaza pe degetele de la o mana. Iar 
in realitate, exista mult mai multe spatii culturale unde se 
joaca spectacole minunate, spatii care insa nu beneficiaza 
de o vizibilitate si promovare asa cum ar trebui, si din acest 
motiv raman in umbra. Din acest punct de vedere, teatrele 
independente au cel mai mult de suferit. In plus, mai exista un 
fenomen care nu este benefic, un fenomen de “incremenire”. 
Valorile clasice sunt fara indoiala demne de admiratie, insa 
cred ca putem vorbi de o incremenire, o auto - limitare, in 
momentul in care observam cat de greu accesibile sunt portile 
lumii teatrului pentru tinerii creatori, care bajbaie incolo si 
incoace ca prin ceata pentru a isi construi o cariera in acest 
domeniu. Adica, spre deosebire de alte domenii, unde tinerii 
sunt anume cautati, recrutati pentru a intra in circuit, pentru 
ca mereu este nevoie de forte proaspete, de reinnoire, in teatru 
sansele care li se dau tinerilor artisti sunt foarte putine, uneori 
spre deloc. Se creeaza astfel un circuit inchis, iar multi tineri  
nu au nici macar ocazia sa isi dovedeasca talentul si implicarea. 
Iar aceasta tendinta s-a accentuat din cauza pandemiei ... Cred 
ca acest lucru este extrem de nociv pentru tinerele generatii, 
ale caror aripi sunt retezate inainte sa isi ia zborul. Ceea ce 
lipseste din teatrul romanesc este increderea, increderea ca si 
tinerii sunt capabili de lucruri marete, chiar daca abia au iesit 
din facultate. Mai sunt si alte lucruri care lipsesc, sau sunt 
nelalocul lor, dar ar fi o discutie mult prea lunga ...
Cum ti se pare in momentul de fata cultura romaneasca in 
general? Exista o anumita miscare/ activitate sau tendinta 
este una descendenta, maxim de supravietuire?

Cred ca aceasta este dezvoltata, la nivel de intentie, 
ca musteste de artisti implicati, dornici de activitate, iar 
unele orase si locatii au o activitate culturala constanta 
si efervescenta. Insa, din pacate, din cauza unor lacune 
organizatorice si a fondurilor insuficiente alocate culturii, 
viata artistilor devine o adevarata lupta pentru supravietuire. 
Multi artisti se gasesc in aceasta situatie dramatica, in care, 
in ciuda eforturilor lor, ajung sa practice arta ocazional, ca 
pe un hobby, intretinandu-se din joburi cu care nu au nicio 
legatura, pentru ca sistemul nu le poate asigura practicarea 
meseriei pentru care s-au pregatit ani indelungati. Exista, 
fireste, si structuri mai stabile, a caror activitate este 
roditoare si care cauta sa se dezvolte in permanenta. Insa 
tendinta generala este una de poticnire si bajbaire.
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Ce crezi ca ar trebui - pentru ca tot ce inseamna act artistic, 
arta, cultura in general - sa intre pe o panta ascendenta? Ce 
ne lipseste?

Cred ca in primul rand trebuie sa fie realizata importanta 
artei, faptul ca este esentiala pentru dezvoltarea psiho - 
emotionala a oamenilor, si ca fara ea, viata ar fi mult mai lipsita 
de magie. Daca ar fi constientizat acest lucru, probabil s-ar 
acorda atentia cuvenita culturii, s-ar face tot posibilul pentru 
ca institutiile de cultura sa functioneze la randament maxim, 
cu transparenta, sa nu inainteze de pe azi pe maine, s-ar 
repartiza egal fondurile, s-ar oferi sanse egale tinerilor artisti, 
s-ar planifica mai atent si corect lucrurile. Iar oamenii care se 
ocupa cu gestionarea acestui domeniu ar fi alesi pe merit, fiind 
directionati doar spre a face bine. Abia atunci am putea vorbi 
despre o panta ascendenta, si am putea spera la o “inflorire” a 
artelor, la o dinamizare a vietii culturale.
In acelasi timp, Monica Pop si scrie. Ce ne poti spune 
despre aceasta, spre ce anume te indrepti cu scrisul si de 
cand o faci?

Dupa cum am mai spus, pentru mine scrisul a fost intaiul 
mod de exprimare, inainte sa stiu prea clar ce inseamna 
cuvantul “arta”. Inca de la 4-5 anisori scrijeleam povestioare, 
imaginam basme pe care le desenam sub forma de benzi 
desenate, si le descriam apoi in cuvinte. Pe parcursul copilariei 
si adolescentei, am compus poezii, povesti, compuneri. 
Evadam adeseori din lumea reala in lumile fictionale, in care 
poti trece prin ce aventuri vrei, si poti fi oricine vrei sa fii. De 
aceea consider scrisul un proces uluitor si miraculos. In ultimii 
ani, pe langa poezie si proza, am scris si doua piese de teatru: 
Evadam si Umbra lui Apophis. Imi place sa explorez, prin scris, 
teme universale, filosofice, cu care ne confruntam cu totii in 
timpul vietii: de exemplu, relatia omului cu ideea mortii, felul 
in care suntem definiti de propriul trecut, speranta, libertatea, 
liberul arbitru, lupta dintre emotii si ratiune, etc. Imi doresc sa 
mai scriu cat de curand teatru, dar visez sa incep si un roman. 
Activitatea ta este cat se poate de complexa avand in vedere 
ca ai cochetat si cu modellingul/ concursurile de miss. Cum 
ai ajuns in aceasta “zona”?

Am inceput sa particip la aceste concursuri in urma cu cativa 
ani, dintr-o joaca. Adica, a fost ca o provocare pe care mi-am 
facut-o eu mie insami. Pentru ca participarea presupunea sa 
ies din zona mea de confort, sa experimentez un alt fel de a 
fi notata, dupa alte criterii decat pana atunci. Iar pregatirea 
pentru aceste concursuri este, pentru mine, cea mai interesanta 
si valoroasa, fiindca inseamna sa incerci sa te autodepasesti, sa 
devii cea mai buna varianta a ta. Asta a fost foarte incitant, si 

m-a motivat sa fac lucruri pozitive si benefice. Pe plan fizic, 
asta a insemnat o grija sporita asupra propriului corp, o dieta 
mai echilibrata, sanatoasa, antrenamente fizice mai dese, 
ingrijirea tenului etc. Cand sunt aplicate constant, acestea te 
fac, pe termen lung, sa te simti mai bine in propriul corp, sa 
ai mai multa energie, sa fii mai sanatos si tonic, sa arati si sa te 
simti bine. Incerc sa transform asta intr-un stil de viata, nu ar 
trebui sa fie doar o pregatire pentru un concurs. Insa concursul 
te poate motiva sa fii si mai atent la aceste aspecte. Iar efectele 
se resimt pe toate planurile: capeti mai multa incredere in tine, 
te simti mai fericit, esti mai relaxat in relatiile cu ceilalti, mai 
empatic, mai disciplinat.
Si aici ai reusit sa faci performanta: ai obtinut locul 2 in 
cadrul concursului de frumusete Miss Romania si ai avut 
participari la multe concursuri de miss, remarcabil fiind 
Miss Summer World din Albania. Ce ne poti spune despre 
aceste frumoase experiente?

Toate concursurile de miss la care am participat au fost 
niste experiente unice, memorabile, unde  am intalnit oameni 
frumosi si am invatat lucruri noi. Cel mai important, am 
inteles ca a fi Miss nu inseamna a avea anumite dimensiuni 
sau kg, ci a sti sa-ti pui in evidenta calitatile, atat fizice dar mai 
ales pe cele interioare. Pentru ca acestea se vor rasfrange si la 
exterior. Inseamna sa iti cultivi inteligenta, carisma, eleganta, 
increderea in sine, originalitatea, atitudinea. Unul dintre cele 
mai frumoase lucruri a fost faptul ca am avut ocazia sa imi 
creez si prezint propriile momente artistice, pentru proba 
de talent (pentru aceasta am castigat Best Performance, la 
Miss Summer World 2021). Iar dincolo de ceea ce se vede, de 
show-ul propriu zis, aceste concursuri presupun o perioada de 
cantonament, de repetitii si activitati de dimineata devreme 
pana noaptea tarziu, unde trebuie sa dai dovada de disciplina 
si anduranta fizica si psihica. Nu a fost deloc usor, insa bucuria 
a eclipsat cu siguranta oboseala.





101  f a m o s t . r o / a p r i l i e  2 0 2 2

Ai continuat sa activezi si in aceste directii sau prioritatile 
tale se indreapta mai mult spre actorie si teatru?

Am ramas deschisa tuturor acestor domenii, incercand sa 
ma implic in proiecte frumoase, care ma reprezinta, indiferent 
in care dintre aceste ipostaze particip. Nu mi-am propus sa 
fac o cariera din modeling, insa am continuat sa ma implic in 
proiecte inrudite, cum ar fi: shootinguri foto, reclame pentru 
produse vestimentare, make-up, etc.
Iti place in acelasi timp si fotografia in ipostaza de model. 
Esti atrasa de fotografia indoor sau outdoor? Te ajuta faptul 
ca ai studiat actoria pentru a te exprima in fotografii?

Da, imi place foarte mult sa pozez, fiindca, de asemenea, 
imi da ocazia sa-mi exersez expresivitatea si ma transpune in 
povestea creata de fotograf prin intermediul imaginilor. Fiecare 
fotografie spune o poveste. In fiecare sedinta foto incerc sa fiu 
diferita, sa “joc” un alt personaj, si e cu atat mai incitant cu cat 
personajul e mai diferit fata de mine, cea din viata reala. Deci, 
da, clar au ajutat cursurile de actorie, fiindca m-au invatat sa-mi 
folosesc corpul drept instrument: postura corporala, mimica, 
gesturile, raportarea la spatiu si la obiecte; compun personajul 
folosind acestea atunci cand pozez. La fotografia indoor, imi 
place ca totul e mai usor de controlat, si poti crea mai usor 
atmosfera dorita - prin ajustarea luminilor, fundaluri, culori, 
etc. Aceste fotografii imi amintesc de intimitatea si conexiunea 
ce apar intr-o sala mica, tip studio, de spectacol. Si sedintele 
outdoor sunt interesante, fiindca multe locuri naturale sau 
urbane sunt absolut fascinante, si confera o dimensiune mai 
wild fotografiilor. 
Pana in momentul de fata, ai avut parte de o activitate bogata 
in diverse domenii. Care este cea mai frumoasa experienta 
de pana acum?

Sincer, nu as putea alege o singura experienta. Fiecare dintre 
ele a avut un parfum diferit, si a fost frumoasa in felul ei, unica.
Din tot ce ai vizionat legat de teatru, acte artistice, exista un 
anumit moment din istoria teatrului care sa-ti fi ramas in 
minte in mod deosebit? Ceva care consideri tu ca a fost unic 
sau ca a schimbat ceva?

Tin minte ca m-a coplesit de fiecare data, in sens bun, 
participarea la festivaluri de teatru. Am participat la festivaluri 
internationale organizate in Romania, si la un festival in 
Germania. Fiecare experienta de acest tip te marcheaza, fiindca 
are o incarcatura emotionala aparte. Pe durata celor 5-7 zile de 
festival, vizionam ca intr-un maraton multe spectacole pe zi, 
fugeam de la unul la altul si respiram teatru. Asta te transforma 
pe interior, te cutremura, fiind vorba de spectacole bune, 

marete, care provin din diferite colturi ale lumii, realizandu-se 
un schimb artistic, inter - cultural extraordinar.
Care sunt proiectele tale de suflet?

Proiectele pe care le port cel mai adanc in suflet sunt 
spectacolele pe care le-am regizat, pentru ca in ele am investit 
cele mai multe resurse interioare iar in seara premierei, dar si 
ulterior, mi-au oferit clipe magice, de o nemasurata implinire: 
“Cineva are sa vina” (autor Jon Fosse), Durata medie de viata 
a masinilor de spalat (autor Elise Wilk), LO-LI-TA a LO-
VE story (autor Vladimir Nabokov), Tectonica norilor (Jose 
Donoso).
Activitatea ta este una cat se poate de complexa si diversa. 
Cum reusesti sa le faci pe toate bine si foarte bine? Cum 
reusesti sa te organizezi si sa faci o distinctie reala intre ele, 
fara sa fii influentata?

Ajuta foarte mult focusarea corecta, adaptata de la proiect 
la proiect. Adica, incerc sa inteleg rolul pe care il am in 
proiectul X, de ce ma aflu acolo. Uneori ma aflu datorita 
calitatilor regizorale, alteori actoricesti, sau de model.  Sunt 
posturi diferite, si incerc sa mi le asum in totalitate, pe 
perioada proiectului. Adica, nici sa nu intru peste atributiile 
altor membri ai echipei, nici sa ma implic cu jumatate de 
masura. Ma implic pe deplin, insa respectand limitele impuse 
de situatie. De exemplu, daca am de jucat un personaj intr-un 
proiect care nu imi apartine, nu incerc sa fac si pe scenaristul, 
si pe regizorul, ci ma supun viziunii acestora. Ma concentrez 
doar pe ce am de facut, nu incerc sa ii influentez pe ceilalti. Asta 
e valabil pana si cand le fac “pe toate” si lucrez doar eu cu mine 
insami, filmez un proiect de pilda. Trec treptat prin stadiile de 
scenarist, regizor, actor, editor video, insa ma concentrez pe 
fiecare pe rand, nu le amestec. 
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Care este filosofia de viata a Monicai Pop? Care iti sunt 
principiile si daca sunt aplicabile in tot ceea ce faci? Ai un 
motto care te defineste?

In principal, incerc sa imi traiesc viata sub principiul 
onestitatii, fiind sincera si directa in relatiile interumane. De 
asemenea, cred ca fiecare dintre noi ar trebui sa isi evidentieze 
cat de mult originalitatea, unicitatea, acel ceva care il face 
diferit, care il exclude din “turma”. Asa ca tind sa aplic asta 
in ceea ce fac, in orice creez, sa aplic amprenta personala, 
propriul stil, realizand ca nu poate fi pe placul tuturor. 
Vorba cantecului: “I did it MY WAY.”. Nu cred foarte mult 
in conceptele de “normal” si “anormal”, dispretuiesc cliseele, 
sabloanele rigide de gandire, retetele perfectiunii. Normalitatea 
ne-o cream noi, ceea ce pentru mine este firesc si satisfacator, 
pentru tine poate fi aberant. Realitatea e subiectiva, nimeni nu 
se poate pune cu adevarat in locul tau fiindca nu a fost acolo 
de la inceput. Dintre curentele filosofice, cel mai mult rezonez 
cu existentialismul, care pune accentul pe concepte precum: 
individualitate, constiinta, libertate, alegere, si responsabilitate. 
Cred ca suntem responsabili de alegerile pe care le facem, in 
fiecare clipa, avand o libertate totala de alegere. Noi ne croim 
propriul destin si avem datoria sa ne straduim sa il implinim, 
sa dam tot ce avem mai bun. Caut sa ma implic cu pasiune si 
entuziasm in tot ceea ce fac, iar decat sa ma implic cu jumatate 
de masura, sa fiu pe jumatate absenta din acea situatie, prefer 
sa nu ma implic deloc. “Fii cu adevarat prezent si autentic in 
fiecare clipa a vietii tale”, ar putea suna motto-ul meu.
Care este cel mai valoros sfat pe care l-ai primit?

“Sa nu renunti oricat de greu ar parea. Sa mergi inainte cu 
incredere, sa lupti, fiindca pana la urma lucrurile se vor aseza 
asa cum iti doresti.” Este un sfat pe care il aud des, din partea 
mai multor persoane, si de fiecare data acesta imi da energie 
si optimism, iar asta ma face mult mai productiva si eficienta.

Cum sta cu emotiile acum Monica Pop? Mai exista? Sunt 
aceleasi ca la inceputul carierei sau le gestionezi mai bine?

Da, cu siguranta ca ele exista in continuare, insa, cu timpul, 
am invatat sa mi le fac din dusman, prieten. La inceput erau, 
adeseori, distructive. Insa am inteles ca daca le accept, si le las 
sa isi faca jocul, ele nu ma vor mai controla, ci, dimpotriva, vor 
capata un rol constructiv, imi vor da energie si inspiratie. Insa 
pana a ajunge la asta a fost un lung drum. Inainte spuneam 
NU multor oportunitati, din cauza emotiilor. Acum am invatat 
sa nu mai ratez experiente din aceasta cauza, sa pasesc inainte 
cu incredere si optimism, sa ies la lumina chiar daca tremur.
Care crezi ca sunt calitatile tale? Defecte ai?

Cred ca ma ajuta mult ca reusesc uneori sa privesc lumea ca 
prin ochii unui copil: cu o curiozitate molipsitoare, indrazneala, 
energie ludica, placere a jocului. Acestea m-au ajutat sa razbat, 
sa construiesc lucruri frumoase, sa indrum echipe. Imaginatia, 
de asemenea, mi-a folosit drept instrument, iar perseverenta 
si flexibilitatea mi-au ghidat pasii, ajutandu-ma sa evoluez. 
Bineinteles ca am si defecte, unul dintre cele mai pregnante 
fiind ca uneori ma transform intr-un control - freak, doresc 
sa detin controlul deplin al situatiei, ceea ce naste tensiune si 
stari negative.
Care crezi ca sunt calitatile de care are nevoie cineva pentru 
a reusi in aceste domenii in care esti si tu implicata?

Cred ca e absolut necesar sa fie rabdator, sa nu se astepte 
la schimbari miraculoase peste noapte, fiindca acestea nu vor 
aparea. Uneori e nevoie sa treaca saptamani, luni, chiar ani, 
intre aparitia unei idei, si materializarea acesteia. Satisfactia va 
fi pe masura, dar trebuie sa se inarmeze cu multa rabdare. Apoi, 
cred ca are nevoie de perseverenta, fiindca rareori va ploua cu 
proiecte, de cele mai multe ori trebuie sa ti le cauti, incercand 
peste tot, investind timp si energie in asta, cel putin la inceput. 
Sa realizeze ca dincolo de componenta artistica, care se vede 
la scena sau pe platou, exista si componenta organizatorica, 
care presupune rigoare si dedicare: scris proiecte, invatat texte, 
dat telefoane, cautat materiale, pregatiri pe toate planurile. 
Lucrurile frumoase vin rareori pe tava, asa ca trebuie sa aiba 
curaj si dorinta sa le caute. De asemenea, trebuie sa gaseasca 
un echilibru intre spiritul de lider si aptitudinile de lucru in 
echipa, sa gaseasca calea armonioasa pentru a conduce echipe, 
intelegand ca pentru a reusi asta trebuie in primul rand sa 
stie sa-si conduca si gestioneze eficient propria persoana. Ar 
mai fi multe altele de mentionat: adaptabilitate, capacitate de 
a iesi din zona de confort, energie, imaginatie, originalitate, 
dragoste fata de ceea ce face, dorinta de a (se) darui. 
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Care sunt calitatile de care are nevoie o femeie pentru a 
reusi in viata? Exista o anumita reteta?

Nu cred ca exista o reteta anume, ci fiecare femeie poate sa 
isi creeze propria reteta, personalizata. Toate avem atat calitati 
cat si defecte, iar reteta ar fi o punere in evidenta a calitatilor 
fiecareia. E important sa aiba incredere in fortele proprii, si sa se 
lase ghidata de instinct, sa isi urmeze propria cale. Sa paseasca 
fara ezitare pe drumul spre care o indeamna inima, fara sa ia 
in considerare sabloanele de tipul: “Asta nu e potrivit pentru 
o femeie.”. Nu exista lucruri care sa nu fie “potrivite pentru o 
femeie”, poate domeniile ce presupun o mare forta fizica, desi si 
acolo sunt exceptii. In rest, nu trebuie sa se indoiasca niciodata 
de capacitatea sa intelectuala, sau de anduranta, de abilitatile 
de leadership. Fiecare femeie e inzestrata cu acestea, trebuie 
doar sa devina constienta de ele si sa invete sa le fructifice la 
maxim. Bineinteles, asta nu include o neglijare a aspectului 
fizic sau a feminitatii. Inteligenta, talentul si frumusetea nu se 
exclud reciproc in niciun caz, cum este adeseori considerat, 
in mod eronat. Cred ca atunci cand femeile vor constientiza 
cu adevarat acestea, vor realiza lucruri marete. Mie mi s-a 
spus de nenumarate ori: “Ai grija, regia este o meserie pentru 
barbati”, “E foarte greu sa o practici ca femeie”. As fi preferat sa 
aud in schimb doar “Ai grija, regia este o meserie grea”, fiindca 
necesita, ce-i drept, multe resurse interioare, de la o rigoare 
aproape matematica, la capacitatea de a indruma echipe 
numeroase, pana la aptitudini de sintetizare si coordonare, si 
originalitate si reinnoire permanenta, resurse de care consider 
ca si noi, femeile, dispunem din plin. 
Monica Pop va incepe o colaborare cu revista Famost. Ce 
subiecte vei aborda/ in ce directii te vei indrepta, cum vezi 
tu aceasta colaborare si ce inseamna pentru tine?

Asa este, sunt entuziasmata datorita acestei colaborari! O 
vad ca pe un prilej de a impartasi lumii o parte din experientele 
cultural - artistice prin care trec, de a informa oamenii cu 
privire la unele evenimente frumoase de care poate nu ar auzi 
altfel, de a le adresa o invitatie sa participe alaturi de noi la 
unele activitati sau spectacole, ce cu siguranta le vor stimula 
apetitul pentru arta. Voi scrie despre diferite subiecte din sfera 
artei: in principal despre evenimente culturale actuale, noutati 
din aceasta lume, a teatrului, literaturii, filmului. 
Ce te face sa fii fericita, sa fii tu insati?

Sunt fericita ori de cate ori am ocazia sa fac ceea ce iubesc. 
Asta ma implineste enorm. Ma simt eu insami cand ma aflu 
intr-un teatru, oricare ar fi acela. In rol de creator sau de 
spectator. Iar atunci cand sunt in procesul de constructie a 
unui spectacol, ma simt eu insami complet. Insa reusesc sa 

ma simt fericita si de la lucruri marunte. Sunt fericita atunci 
cand rad, cand dansez, cand descopar locuri noi si simt gustul 
libertatii, cand ma joc cu catelul meu, cand vad marea, cand 
ma gandesc la viitor. Sunt fericita de fiecare data cand realizez 
ce aventura sublima e viata, si cate peripetii mai urmeaza!
Care este stilul vestimentar in care te simti cel mai bine?

Imi plac hainele colorate, chiar si in nuante aprinse, fiindca 
in fiecare zi pot alege culoarea in functie de starea pe care o 
am. Ma plictisesc repede, si imi place sa variez stilul de la o zi 
la alta, insa in general aleg piese vestimentare si accesorii mai 
interesante, mai speciale, fie ca e vorba de o croiala anume, de 
imprimeu, sau de culoare. Ador rochitele, fustele, hainele care 
evidentiaza feminitatea si delicatetea.
Care sunt pasiunile extra ale Monicai Pop? 

Iubesc sa calatoresc, sa descopar locuri noi, sa citesc romane 
in natura, pe malul unui lac de exemplu (marea, lacurile, apa in 
general ma relaxeaza), si simt nevoia sa ma deconectez uneori 
de agitatia urbana facand plimbari prin natura, excursii. Imi 
place sa explorez orasul pe bicicleta, sa fac miscare cat de des, 
fitness, yoga, sa dansez, sa ma joc jocuri de societate impreuna 
cu prietenii.
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Cum arata o zi obisnuita (daca exista) din viata ta?
Fiecare zi e diferita, asa ca nu as putea generaliza. Sunt zile 

in care ma trezesc foarte devreme (cu greu, nu sunt deloc o 
persoana matinala, ma activez abia spre dupa-masa), si plec 
spre repetitii sau filmari, care ocupa toata ziua deseori. In alte 
zile am ragaz suficient sa ma trezesc mai tarziu, sa ma ocup 
linistita de proiectele la care lucrez, iar seara sa ies in oras, la 
un spectacol, sau film. Deci sunt zile (sau chiar saptamani) ale 
contrariilor: unele foarte agitate, active, in care alerg dintr-
un loc in altul, si altele linistite, relaxante, in care ma ocup de 
mine si de lucrurile pe care poate le neglijasem. 
Care sunt ingredientele unei dimineti perfecte pentru 
Monica Pop?

Diminetile mele incep cu un mic dejun gustos si sanatos. 
Prefer combinatiile de iaurt, cereale integrale, fructe, lapte, 
miere, dar neaparat si putina ciocolata neagra pentru un start 
perfect al zilei! Si nimic nu se compara cu bucuria pe care o 
simt cand ma imbratiseaza dimineata Loki, catelusul meu, 
care atunci cand observa ca m-am trezit, inainte sa ma dau 
jos din pat, isi exprima fericirea atat de afectuos, incat imi 
insenineaza fiecare dimineata.
Ce nu-ti lipseste niciodata din geanta de mana?

Pe langa clasicele - telefon si portofel, am grija sa iau 
intotdeauna un ruj la mine, desi rareori imi si aduc aminte sa il 
folosesc! Si, de cele mai multe ori, iau o carte in geanta, care sa 
imi tina companie in momentele de respiro de peste zi!
Care este cea mai mare dorinta a ta acum?

As vrea sa am intelepciunea necesara pentru a sti sa ma 
bucur de viata cu adevarat, pentru a nu ma pierde in detalii 
insignifiante si pentru a reusi sa traiesc pe deplin in prezent! 
Unde ti-ai dori sa te vezi peste 10 ani? Ce ti-ar placea sa te 
vezi facand?

Nu ma simt legata de niciun loc anume, adica sunt sigura 
ca as putea trai experiente minunate si in alta parte a globului! 
Nu am simtit niciodata acele “radacini”care te tintuiesc intr-
un singur loc, de care te desparti cu greu apoi. Pe moment 
da, fireste ca simti o stare de melancolie cand pleci de undeva, 
insa “acasa” nu e o cladire, un oras, o tara chiar, “acasa” e o 
stare de spirit. Peste 10 ani voi dori, asadar, sa fiu “acasa”, adica 
inconjurata de oameni dragi, intr-un mediu efervescent si 
creativ, intr-un loc unde sa ma pot dezvolta armonios! Mi-ar 
placea sa fac teatru, sa scriu, sa filmez, sa joc, sa ma implic in 
activitati artistice, dar sa nu uit uneori sa ma opresc si ... sa 
respir profund!
Spune-ne despre tine un lucru de care nu stie nimeni!

Un lucru ar fi ca atunci cand sunt complet singura cu Loki, 
indragitul meu bichon, ii vorbesc foarte des, cu voce tare, ii 
povestesc ce fac, ce simt, il intreb si pe el diverse, asa ca el stie 
cu siguranta si mai multe lucruri despre mine de care nu stie 
nimeni! Dar e discret, nu divulga usor secretele!
Iti multumim pentru interviu si iti dorim mult succes in tot 
cea ce faci!

Va multumesc din suflet! De asemenea va doresc!





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/
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CE MAI CITIM cu 
Ioana Alexandra Antone

CAND CORPUL SPUNE NU.
COSTUL STRESULUI ASCUNS DE GABOR MATE

“Cand corpul spune nu. Costul stresului ascuns” este una dintre 
cele mai bune carti de non-fictiune citite de la inceputul anului 
pana acum. O lectura inteligenta, educativa, care deschide minti, 
cum imi place mie sa spun si care ofera noi perspective asupra 
metodelor de imbunatatire a calitatii vietii. In valtoarea vietii 
de zi cu zi, intr-o lume concentrata pe dezvoltare economica si 
tehnologica, in care accentul cade pe imagine, statut social si 
cantitate in detrimentul calitatii si profunzimii, oamenii devin 
roboti, setati sa functioneze la capacitate maxima, incurajati 
spre rezultate rapide, munca neproductiva si ineficienta, 

superficialitate, 
conditionati astfel 
sa isi reprime 
emotiile, dorintele, 
sinele adevarat. 
La toate acestea 
se adauga familiile 
disfunctionale si 
relatiile toxice. 
Toate aceste 

realitati dure conduc la un adevar si mai brutal - “Cand suntem 
impiedicati sa invatam cum sa spunem nu, corpurile noastre ajung sa 
spuna acest lucru singure.”

Pe parcursul celor nouasprezece capitole, Mate ofera 
informatii relevante si revelatorii despre legatura dintre minte 
si corp, pornind de la multele cercetari, studii si exemple care 
constituie obiectul unui nou domeniu medical, si anume 
psihoneuroimunologia, stiinta interactiunilor dintre minte si 
corp, aceasta legatura incontestabila care demonstreaza diferitele 
feluri in care emotiile influenteaza si sunt la randul lor influentate 
de functionarea organelor principale. Pe baza numeroaselor 
cauzuri reprezentative extrase din propria experienta 
profesionala, dar si din biografiile si autobiografiile unor persoane 
publice, autorul demonstreaza cum reprimarea, aceasta disociere 
a emotiilor si trimiterea lor in sfera inconstientului, contribuie 
negativ asupra sistemului imunitar, dezorganizand mijloacele 
noastre naturale de aparare, creand astfel o sursa de stres care 
contribuie decisiv la aparitia bolilor fizice si psihice.

Cu empatie, curaj, asumare si compasiune, autorul doreste sa 
promoveze invatarea, constienta si vindecarea, oferind cititorilor 
un tablou complex asupra identificarii si eliminarii cauzelor reale 
ale bolilor din ziua de azi. 

LUNA ACEASTA vreau sa recomand cititorilor revistei 
o carte-fenomen, Cand corpul spune nu, de Gabor 
Mate. Este o lectura ce atinge subiecte delicate, 
precum stresul, de unde vine si ce implica acesta, 
bolile care apar din cauza acestuia si cum il putem 
combate intr-un mod inteligent. Este o lectura 
necesara pentru noi toti si va invit sa aflati mai multe 
despre ea din articolul prezent.

GABOR MATE este medic si autor de origine 
maghiara, speaker motivational si castigatorul 
Premiului Hubert Evans pentru nonfictiune. 
Specialist in domeniul ingrijirii paliative, Mate 
si-a dedicat ani intregi cercetarilor din domeniul 
traumelor familiale, dependentei de alcool sau 
droguri, stresului si efectele stresului asupra sanatatii 
fizice si psihice. Cartile sale sunt bestseller traduse 
si vandute in peste douazeci si cinci de limbi, in 
Romania fiind traduse “Minti imprastiate. Originile 
si vindecarea tulburarii de deficit de atentie”, “Pe 
taramul fantomelor infometate. Prizonieri in lumea 
dependentei” si “Cand corpul spune nu. Costul 
stresului ascuns”, aparuta la editura Curtea Veche.
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celor din jurul nostru si astfel dam nastere unor cicluri in care 
traumele sunt transmise din tata in fiu.
 

De ce nu pot parintii sa vada durerea copiilor?
A trebuit sa ma intreb acelasi lucru. Pentru ca nu o vedem pe 

a noastra.

Toti acesti factori stresori contribuie la formarea unor boli 
precum cancerul, bolile autoimune, bolile reumatologice, bolile 
inflamatorii, bolile psihice s.a.m.d. Boli pe care, aparent, trebuie 
sa le tratam cu foarte multe medicamente, insa la ce ajuta aceste 
pilule in momentul in care raul este deja facut? Pot acestea sa 
repare ce a fost stricat, fara ca noi sa identificam si sa inlaturam 
factorul stresor? De fapt, in secolul al XIX-lea, s-a demonstrat 
ca vulnerabilitatea organismului-gazda este responsabila de 
cursul unei boli si influenteaza modalitatea in care un virus/o 
bacterie are puterea de a actiona asupra organismului. Cu cat 
organismul este mai slabit (din cauze mai degraba interne decat 
externe), cu atat sansele de vindecare sunt mai scazute. In acest 
sens, Gabor Mate ofera un exemplu extrem de graitor ce tine de 
etiologia cuvantului healing, pe care poate multi nu o cunosc. 
Cuvantul este de origine antica si are semnificatia de “intreg”. 
Astfel, a te vindeca inseamna, in traducere, a deveni intreg. CuM 
putEM fi nOi Mai intrEgi/Mai sanatOsi? Incercand sa ajungem la o 
armonie interioara, eliminand stresul  care aduce o perturbare a 
echilibrului intern. 

Ideea conform careia stresul psihic creste riscul aparitiei bolilor 
nu este noua, un exemplu in acest sens fiind relatat chiar in anul 
1868 de catre bine-cunoscutul neurolog francez CHARCOT, care 
a facut legatura intre stresul cronic si aparitia simptomelor de 
scleroza multipla. Pacientii care au dezvoltat aceasta boala au fost 
expusi la stres pe perioade indelungate de ani de zile, capacitatea 
lor de a reactiona prin raspunsul normal de lupta-sau-fugi fiind 
grav afectata.

“Eu nu ma infurii niciodata” spune un personaj al lui Woody 
Allen in unul dintre filmele sale, “in schimb, imi creste o 

tumoare”. In aceasta carte am vazut adevarul acestei remarci 
caraghioase in numeroase studii ale pacientilor cu cancer. 

Am observat, de asemenea, ca reprimarea supararilor este un 
factor major de risc pentru boala, deoarece creste presiunea 

fiziologica asupra organismului.

Ne mentinem in situatii stresante fiziologic, cu 
o constientizare redusa a stresului sau cu o lipsa 

de constientizare. Factorii de stres din viata 
majoritatii oamenilor de astazi - cel putin in 

lumea industrializata - sunt emotionali. La fel 
ca animalele de laborator incapabile sa scape, 
oamenii raman prinsi in stiluri de viata si in 

modele emotionale daunatoare sanatatii lor. Cu 
cat dezvoltarea economica este mai mare, se pare, 

cu atat suntem mai imuni la realitatile noastre 
emotionale.

Traumele din copilarie, cele din familie, mostenite 
transgenerational, cele care se perpetueaza in relatii 
si chiar si la locuri de munca si care provin tot din 
mediul familial toxic, toate aceste invizibile bagaje 
emotionale, care insa cantaresc peste capacitatea 
noastra de asimilare, ne handicapeaza la nivel psihic 
si fizic atat de profund, incat ramanem blocati in 
situatii nesanatoase, insuportabile, trezindu-ne prea 
tarziu (sau poate deloc, caci oamenii au o mare 
si negativa capacitate de a nu recunoaste si a nu 
constientiza adevarurile brutale) prinsi intr-o relatie 
abuziva, disfunctionala, intr-o slujba stresanta, pe 
scurt, intr-un stil de viata neconform cu valorile si 
principiile sanatoase. Adunam frustrari si experiente 
negative, dureri si dezamagiri, suntem incapabili 
de a accepta si de a da un nume problemelor cu 
care ne confruntam, refuzam sa cerem ajutorul 
specializat (psihoterapia), reprimam si negam la greu, 
transferam toate aceste sentimente negative asupra 

“
“

“

CU EMPATIE, CURAJ, ASUMARE SI COMPASIUNE, 
AUTORUL DORESTE SA PROMOVEZE INVATAREA, 

CONSTIENTA SI VINDECAREA, OFERIND 
CITITORILOR UN TABLOU COMPLEX ASUPRA 

IDENTIFICARII SI ELIMINARII CAUZELOR REALE ALE 
BOLILOR DIN ZIUA DE AZI. 

CUM PUTEM FI NOI MAI INTREGI/MAI SANATOSI? INCERCAND 
SA AJUNGEM LA O ARMONIE INTERIOARA, ELIMINAND 

STRESUL  CARE ADUCE O PERTURBARE A ECHILIBRULUI INTERN. 
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Nu in ultimul rand, o informatie valoroasa este oferita in 
capitolul intitulat “Puterea gandirii negative”, in care autorul 
ofera un mesaj nonconformist si curajos, menit a fi analizat in 
profunzime: pentru a avea o sansa la vindecare, este esential 
sa luam in considerare gandirea negativa care incurajeaza 
reflectarea asupra aspectelor care nu functioneaza, nu sunt in 
echilibru. A nu pune intrebari despre potentialele surse de stres 
si angoasa este in sine o sursa de stres camuflata si ascunsa 
undeva in inconstient. Optimismul ce duce la constrangeri este 
o modalitate prin care evitam confruntarea cu anxietatea, o 
reteta sigura prin care ne legam de aceasta. Modalitati eficiente 
de scadere a stresului sunt cele prin care devenim autonomi si 
independenti emotional. O realitate dura este ca nimeni nu poate 
dobandi autonomie daca este influentat de dependenta, nevoie de 
atasament, dorinta pentru succes duse la extrem.
 

Ce se intampla cu corpul nostru este o problema de flux - 
exista intrare si iesire si nu poti controla fiecare aspect al 

acestuia.

CAND CORPUL SPUNE NU este o lectura utila, cu 
aplicabilitate, revolutionara din punct de vedere biopsihosocial. 
Este o lectura obligatorie pentru noi toti, o explorare curajoasa 
a mintii umane, o calatorie literara care ne ofera toate motivele 
pentru ca noi sa devenim mai constienti asupra semnalelor 
emise de propriul nostru corp si pentru a asculta, a intelege si a  
respecta mai mult atat nevoile noastre interioare, cat si pe cele ale 
oamenilor din jurul nostru.

Interactiunile sanatoase cu cei din jur, inteligenta 
emotionala si relationala sunt extrem de importante, 
iar acestea pot fi dobandite doar printr-o igiena 
relationala riguroasa. In acest sens, este recomandat 
sa tinem seama de cateva aspecte ce vizeaza 
dobandirea unei competente emotionale: capacitatea 
de constientizare a emotiilor (pozitive si negative), 
capacitatea de a schita granite si limite emotionale 
care ar trebui respectate de catre cei din jurul 
nostru, capacitatea de a indentifica si stopa traumele 
dobandite in familie, astfel incat sa nu se mai ajunga 
la perpetuarea traumelor transgnereationale.
 
Este usor de inteles de ce abuzurile, traumele sau 

neglijenta extrema din copilarie au consecinte 
negative. Dar de ce multe persoane sufera de 
boli legate de stres fara sa fi fost abuzate sau 

traumatizate? Aceste persoane nu sufera pentru ca 
au trecut prin ceva negativ, ci pentru ca le-a fost 

refuzat ceva pozitiv.

“
“

A NU PUNE INTREBARI DESPRE POTENTIALELE 
SURSE DE STRES SI ANGOASA ESTE IN SINE O 

SURSA DE STRES CAMUFLATA SI ASCUNSA UNDEVA 
IN INCONSTIENT.
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D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna aprilie. Ne continuam primavara literara descoperind cele mai noi aparitii editoriale ale 
lunii precedente alaturi de multe alte titluri interesante aparute in ultima perioada. Trecem in revista toate genurile literare, 
alaturi de autori straini si autori romani descoperind impreuna lumile fascinante create de acestia.

Incepem cu categoria Science fiction unde avem un titlu premiat la nivel international dar si o noutate captivanta, la sectiunea 
Fantasy, povesti despre ingeri si demoni, incitante si pline de actiune, lumi fantastice intunecate.

La categoria thriller si mistery,  actiune, mister si suspans intr-un ritm alert si continuam cu sectiunea Romane de dragoste, 
povesti minunate si profunde despre dragoste, curaj, secrete de familie si iertare. Urmeaza literatura erotica incendiara presarata cu 
detaliile senzuale ale seductiei.

Titluri Clasice si Romane Premiate, capodopere si bijuterii literare pentru orice moment si titluri non-fictiune cu subiecte 
interesante:  istoria parfumului dar si  un studiu stralucit asupra vietii, universului si existentei omenesti.

Sectiunea Biografii, unde gasim povestile de viata  ale unor personaje celebre, literatura Young Adult cu lumi minunat construite 
dar si personaje care debordeaza de viata si literatura pentru copii cu povestile si poeziile sale educative. Incheiem cu poezie, volume de 
poezie atat contemporana cat si clasica: arta, emotie si spirit. 

cu Roxana Negut

,,A sti sa citesti e ca o arta si exista o arta de a citi”

APARITIILE EDITORIALE ALE LUNII MARTIE

Cronica unui eveniment literar

E M I L E  F A G U E T
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science fictiongen



FANTANILE PARADISULUI - Arthur C. Clarke, editura Paladin
Premiile Hugo si Nebula

Descrierea cartii
Deoarece politica este arta posibilului, ea ii atrage pe cei slabi de minte. Cei inteligenti sunt interesati numai de imposibil. 
O statie orbitala legata de Pamant printr-o retea de cabluri, de-a lungul careia un ascensor de proportii nemaiintalnite va transporta 

in spatiu oameni si materiale la un cost mult inferior celui practicat de operatorii rachetelor conventionale - iata inventia care 
inaugureaza o noua era spatiala in secolul XXII. Exista insa o problema delicata: unicul amplasament potrivit apartine unui stravechi 
ordin religios. Cine va iesi invingator din infruntarea intre stiinta atotcuceritoare si credinta de nestramutat?

Oamenii au o capacitate extraordinara, si poate binevenita, de a face abstractie de scenariile cele mai inspaimantatoare ale viitorului. 
“Clarke ramane personificarea SF-ului si este considerat, pe buna dreptate, o figura centrala in dezvoltarea genului, mai ales pentru viziunea 
sa liberala si optimista asupra beneficiilor posibile ale tehnologiei (desi perfect constient de pericolele acesteia) si in dezvoltarea omenirii din 
perspectiva cosmica si transcendentala.” The Encyclopedia of Science Fiction

RESPIRA! - Daniel Botgros, editura Pavcon

Descrierea cartii
O pierdere teribila poate lovi oricand! Fara avertisment, fara nicio pregatire. Doar lama teribila a destinului, care vine de niciunde, 

loveste, desparte si dispare! Iar cumplitul gol se instaleaza instantaneu. Si nu mai pleaca. Niciodata. Ramane doar un nesfarsit desert. O 
lupta inerta pentru o orientare oarba intr-un pustiu sfasietor.

Dar daca, totusi, mai exista o speranta? O izbavire stranie si neomeneasca. Ce am alege? Ce am dori sa alegem? Sau ... putem cu 
adevarat alege?

Fiinte din alte lumi, din alte dimensiuni, ni-i aduc pe cei dragi inapoi, intr-un fel de stranie resurectie, procedand astfel la un 
sacrificiu religios pentru ele insele. Vom accepta sa ii revedem pe cei dusi, aflati insa intr-o stare fara de forma sau le vom dori odihna 
vesnica?

Un roman science-fiction care se desfasoara aidoma unui film de actiune, incitant, dur, sumbru si alert de la prima pana la ultima 
pagina. Firul epic urmareste cutremuratoarea istorie a politistului Patrick Quinlan, pus in fata unei alegeri imposibile, intr-o lume 
aproape imposibila.
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fantasygen



ORASUL SEMILUNII. CASA CERULUI SI A AERULUI - Sarah J. Maas, editura Litera
Seria orasul Semilunii

Descrierea cartii
Bryce Quinlan avea o viata perfecta - muncea din greu in fiecare zi si petrecea de zor in fiecare noapte - pana cand un demon 

i-a ucis cei mai buni prieteni si a lasat-o sfasiata de durere, ranita si singura. Cand acuzatul ajunge in spatele gratiilor, dar crimele 
continua, Bryce se trezeste in mijlocul cercetarilor si isi jura ca va face tot ce poate pentru a-si razbuna prietenii.

Hunt Athalar este un celebru inger cazut, sclav la Arhanghelii pe care a incercat mai demult sa-i rastoarne de la putere. Abilitatile 
lui feroce si puterea incredibila au fost folosite cu un singur scop: sa-i asasineze pe dusmanii stapanului sau, fara sa puna intrebari. Dar 
fiindca un demon a dat peste cap tot orasul, i se ofera o sansa incredibila: va fi liber, daca o va ajuta pe Bryce sa gaseasca criminalul.

Bryce si Hunt ajung in subsolurile cele mai insalubre ale Orasului Semilunii, unde descopera o putere intunecata ce ameninta tot 
ce au mai drag pe lume. In acelasi timp, sunt cuprinsi de o pasiune inflacarata, care ar putea sa-i elibereze pe amandoi daca s-ar lasa in 
voia ei.

Cu personaje de neuitat, o poveste incitanta de iubire si pagini intregi de actiune plina de suspans, Casa Pamantului si a Sangelui, 
al doilea volum din seria Orasul Semilunii, ii da ocazia autoarei sa ne arate ce inseamna durerea pierderii, pretul libertatii si puterea 
dragostei.
“O adevarata lectie despre cum se creeaza o lume in fictiune. Nu ratati aceasta carte!” Charlaine Harris, autoarea romanelor care au 
inspirat serialul True Blood

 IN CADERE LIBERA - Seria Declin Premeditat vol. 1 - Silvia Frost, editura Vesper Books

Descrierea cartii
James Adams nu credea in destin. Fiind cel mai mare dintre fiii lui Lucifer, avea fata de acesta responsabilitatea de a-i indeplini voia, 

indiferent de consecintele distructive asupra creatiei divine. Renuntase benevol la statutul sau de fiu privilegiat si ignorase deliberat 
ordinele tatalui, refugiindu-se in placerile efemere ale vietii: nerespectarea celor zece porunci si incalcarea repetata a celor sapte pacate 
capitale.

Evelina Luca incerca din rasputeri sa isi consolideze o cariera prospera. Studenta la Facultatea de Drept, invatase inca din primul an 
importanta legilor constitutionale, cat si a celor morale. Intr-o societate dezbinata din care se lupta sa scape, ea avea sa descopere ca 
unica salvare o reprezenta asocierea cu insusi Diavolul.

Intalnirea dintre James si Evelina naste controverse resimtite din Eden si pana in miezul Infernului. Atractia dintre ei produce efecte 
catastrofale asupra lumii aflate deja in declin si sunt nevoiti sa restabileasca echilibrul inainte de a condamna intreaga rasa umana la 
extinctie.
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thriller/ crime/ mysterygen



ORASUL VRAJITOARELOR - Luca Buggio, editura Lebada Neagra

Descrierea cartii
Torino, 1704
Exista lucruri despre care nu se poate vorbi decat sub ocrotirea Sfintilor, pentru ca Omul Crucii este mereu la vanatoare de suflete 

si ar putea oricand sa asculte. Prezente misterioase cutreiera strazile cand se lasa noaptea, iar cadavre mutilate sunt gasite in dimineata 
urmatoare.

Dar exista cu adevarat Omul Cruce? Si ce este el: om, diavol sau doar o legenda?

GHOSTWRITER - Monica Ramirez, editura UP

Descrierea cartii
Doua scriitoare, una celebra, una la inceput de drum. Un vis comun ce se transforma rapid intr-un cosmar cu efecte letale. Ava 

Nolan conduce un magazin de antichitati si viseaza sa publice un roman, insa increderea de sine ii lipseste cu desavarsire si nu reuseste 
sa transforme acest vis in realitate. Rachel Allen, scriitoare de mare succes, viseaza sa iasa din sfera romanelor de dragoste cu care si-a 
obisnuit publicul cititor, insa prima tentativa de acest gen s-a transformat intr-un adevarat dezastru alimentat din plin de reticenta 
glaciala a criticilor literari. Cand drumurile celor doua femei se intalnesc nu chiar atat de intamplator pe cat pare la prima vedere, 
Rachel vine cu o propunere socanta in urma careia rezulta un contract aproape fictiv. Lucrurile incep sa se miste cu rapiditate si Ava 
se trezeste in lumina reflectoarelor literare, ceea ce nu e decat inceputul unei ascensiuni vertiginoase in elita scriitorilor de succes. 
Aparent, Rachel e incantata, insa care este de fapt planul real? Prieteniile se degradeaza vertiginos, in timp ce o simpla favoare se 
transforma intr-un triumf personal precedat de-o uriasa tradare. Ava comite un act teribil cu consecinte inimaginabile, angajandu-se 
astfel intr-o lupta disperata de care ii depinde intreaga viata. Odata pornita pe un drum fara intoarcere, e capabila sa recurga la masuri 
extreme pentru a-si proteja mult visatul succes. Ce nu stie nimeni e ca Ava nu lupta niciodata in mod corect, iar asta nu face decat sa 
complice lucrurile, mai ales atunci cand in spatele unei realitati evidente se ascunde o inselatorie de proportii.
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romane de dragostegen



FOC APRINS - Julianne MacLean , editura Corint
Bestseller The Washington Post /  Bestseller Amazon Charts

Descrierea cartii
Un roman fascinant despre dragostea, suferinta si curajul unei femei in vreme de razboi

“Foc aprins de Julianne MacLean este o poveste minunata si profunda despre dragoste, curaj, secrete de familie si iertare, pe care nu o poti 
lasa din mana.” Jane Healey, autoarea bestsellerului The Saturday Evening Girls Club 

Tradata de barbatul pe care il iubeste, Gillian Gibbons simte nevoia sa se refugieze in casa familiei sale, dar acolo viata i se complica 
si mai mult, cand descopera o fotografie veche in care bunica ei se afla in bratele unui ofiter nazist.Derutata, Gillian va face toate 
eforturile sa afle adevarul din spatele fotografiei, pornind intr-o calatorie memorabila in trecut ...

Anul 1939 - Anglia este in pragul razboiului. Tanara Vivian Hughes se indragosteste de un barbat fermecator care face parte din 
guvernul britanic, dar viata lor fericita va fi distrusa iremediabil de bombardamentele din razboiul care tocmai a inceput. Nu inainte 
insa ca Vivian sa faca orice ii sta in putinta ca sora ei geamana, April, sa fie in siguranta ...

Pe masura ce Gillian afla tot mai multe despre tineretea bunicii sale si povestea capata contur, apar alte si alte intrebari. 
Confruntata, in final, cu un adevar total neasteptat, ea incearca sa descifreze nu numai misterele din trecutul familiei sale, ci si propriul 
ei viitor.
“O saga minunata despre secretele pe care le pastram si minciunile pe care le spunem ca sa supravietuim. Cu personaje fascinante si situata pe 
fundalul teribil de realist al Londrei si Europei din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cartea lui Julianne MacLean isi tine cititorii in 
suspans pana la sfarsit. Mi-a placut!“ Victoria Connelly, autoarea bestsellerului The Rose Girls
“Cautarea unei tinere de a descoperi adevarul despre trecutul bunicii ei da la iveala actiuni secrete din cel de-al Doilea Razboi Mondial, false 
identitati si o inlantuire labirintica de dragoste, indoieli si minciuni.  Foc aprins este un roman captivant si sincer, care ii tine pe cititori in 
suspans pana la ultima pagina.
O carte ce combina multe dintre temele mele preferate - secrete vechi de familie, personaje surprinzatoare si femei puternice care lupta pentru 
dragoste.” Lynda Cohen Loigman, autoarea romanului The Wartime Sisters

DESTRUCTIVE LOVE - Olivia Clarke, editura Literpress Publishing

Descrierea cartii
,,Eu si ea, doi muritori de rand, care iubesc. Doi oameni care s-au iubit. Un el si o ea. O poveste care nu trebuia sa inceapa. Si totusi a inceput.”

PRIMA IUBIRE
UN PARIU ...
UN PARIU CU VIATA TA
O DRAGOSTE DISTRUCTIVA
Julia si-a promis ca nu va mai iubi niciodata, lasand o unica si mare deceptie sa o tina departe de iubire. Ancorata in relatii pasagere, 

crede ca este ferita de dezastre sentimentale. Experienta cu Eric din adolescenta a lasat urme adanci si nu crede ca va mai iubi vreodata.
In trecut, Eric a pus un pariu pentru dragostea Juliei. Doar ca nu isi imagina ca il va pierde, sfarsind prin a se indragosti de ea. Cand 

revine in viata ei e hotarat sa o recucereasca sau cel putin sa ii castige iertarea, insa, un secret ii va schimba planurile.
Andy este barbatul bun de pus la rana, vecinul grijuliu, caruia ii cade cu tronc Julia. Incepe sa petreaca timp cu ea, doar ca un pariu 

stupid cu Oliver, prietenul Juliei, va dinamita intreaga lor relatie.
Cand Eric revine in viata Juliei, tot universul sau este perturbat. Apropierea dintre ei este electrizanta. De aici pana la o dragoste 

distructiva e doar un pas.
Doi barbati atragatori, carismatici, unul mare cuceritor - ,,baiatul cel rau”, altul familist, potolit - baiatul cel bun. Si, totusi, amandoi 

patimasi, purtatori ai unor secrete care vor intoarce viata Juliei cu susul in jos si poate distruge tot.
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CULTURA

literatura eroticagen



SFANTUL - Sierra Simone, editura Bookzone

Descrierea cartii
,,Nu-l pot avea pe Elijah Iverson.
Nu-l pot avea pe Elijah pentru ca L-am ales pe Dumnezeu in locul lui.”

Nu-l pot avea pentru ca e cel mai bun prieten al fratelui meu mai mare. Nu-l pot avea pentru ca i-am frant inima acum cinci ani; 
pentru ca acum este logodit cu altcineva - o persoana buna si de incredere care merita ochii lui patrunzatori, buzele lui catifelate, 
inteligenta lui sexy.

Fratii Bell, totusi ... ei bine, noi nu avem chiar cel mai bun palmares in materie de juraminte. Dar eu sunt hotarat sa imi iau rolul de 
calugar in serios - sa ma dedic unei vieti monastice si sa-mi petrec restul anilor in castitate si rugaciune. Dar acum Elijah e aici. Este 
aici si ma insoteste in calatoria prin manastirile europene, iar intre marturisirile soptite, sarutarile furate si momentele in care sunt 
aplecat peste un altar antic, juramintele mele se simt mai fragile pe zi ce trece.

Si cu juraminte sau nu, stiu in inima mea ca ar fi nevoie de mai mult de un calugar bun pentru a-i rezista lui Elijah Iverson in acest 
moment. Ar fi nevoie de un sfant. Si stim cu totii ca eu NU sunt un sfant.,,

A TA, MIA - Catalina Pana, editura Petale Scrise

Descrierea cartii
Mia, o tanara pictorita crescuta la orfelinatul unei manastiri, isi daruieste virginitatea unui necunoscut, nestiind ca destinul ii va 

aduce din nou fata in fata.
Toni, arhitect si om de afaceri de succes, trebuie sa isi invinga fricile si traumele din copilarie pentru a o putea pastra si apara pe cea 

care i s-a daruit cu atata inocenta.
Erotism incitant, o dragoste fulgeratoare, jocul senzual al seductiei, un pericol care pandeste din umbra si fantomele unui trecut ce 

nu se lasa uitat alcatuiesc o poveste pe cat de fierbinte, pe atat de tulburatoare.
”O poveste de dragoste si sex, citibila dintr-o respiratie, fara inhibitii si fara prejudecati, cartea Catalinei Pana trezeste in cititorul avizat 
senzatii si trairi pline de adrenalina.” Mirela Gruita, jurnalist
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PRADA - Emile Zola, editura Polirom
(editie de buzunar)

Descrierea cartii
Prada, cel de-al doilea roman din celebrul ciclu Familia Rougon-Macquart al scriitorului naturalist Emile Zola, zugraveste criza 

morala, dar si identitara pe care o traverseaza Franta in perioada celui de-al Doilea Imperiu. Aristide Rougon, marunt functionar la 
primarie, urca rapid pe scara sociala datorita slujbei sale ce ii ofera acces la planurile de infrumusetare a Parisului intocmite de baronul 
Haussmann la ordinele lui Napoleon al III-lea. Luandu-si numele de Aristide Saccard, acesta ia parte, fara nici un fel de scrupule, la 
dezmembrarea orasului de catre speculanti si strange o avere fabuloasa cumparand pe nimic imobile intregi si revanzandu-le la preturi 
piperate primariei, care intentioneaza sa le demoleze pentru a construi bulevardele largi de astazi. Critica necrutatoare a lui Zola la 
adresa coruptiei din epoca a starnit un adevarat scandal, autorului recomandandu-i-se chiar sa intrerupa publicarea romanului in 
foileton.

Romanul Prada a fost ecranizat in 1966, in regia lui Roger Vadim, cu Jane Fonda, Michel Piccoli si Peter McEnery in rolurile 
principale.

PE PATUL DE MOARTE - William Faulkner, editura ART

Descrierea cartii
Pe patul de moarte, titlu nelipsit din topul celor mai bune romane ale secolului XX, este una dintre cele mai sfasietoare drame de 

familie din literatura americana. Grav bolnava si fara sanse sa-si revina, Addie Brunden priveste pe geamul casei sale saracacioase cum 
intaiul ei nascut, Cash, de meserie tamplar, ii construieste cosciugul. Aceasta este imaginea obsesiva sub care se desfasoara apoi, dupa 
moartea femeii, calatoria homerica a familiei ei spre comitatul Jeffreson, locul unde ar trebui s-o ingroape. Intamplarile care au loc 
pe drum, prezentate din perspectiva a cincisprezece personaje narator, intregesc tabloul uman dezolant din Yoknapatawpha, taramul 
imaginar al lui Faulkner. 
“Pentru amploarea impactului, pentru greutatea psihologica, pentru originalitatea stilului, pentru diversitatea caracterizarilor, pentru umor 
si tragism, scrierile lui Faulkner sunt inegalabile in acest timp si spatiu.” Robert Penn Warren
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romane premiategen



ABANDON - Abdulrazak Gurnah, editura Litera
 Premiul Nobel pentru Literatura

Descrierea cartii
In zorii unei zile din 1899, intr-un orasel de pe coasta Oceanului Indian nu departe de Mombasa, Hassanali porneste spre moschee. 

Nu ajunge insa acolo, deoarece din desert se impleticeste spre el un englez murdar si epuizat care ii cade la picioare. Barbatul acela este 
Martin Pearce - scriitor, calator si orientalist debutant.

Dupa o perioada de refacere, Pearce il viziteaza pe Hassanali ca sa- i multumeasca pentru ca l-a salvat, insa acolo o cunoaste pe 
sora lui Hassanali, Rehana, care il cucereste instantaneu. In acest orasel paraginit de la marginea vietii civilizate, in timp ce imperiul 
se pregateste sa treaca in noul secol, incepe o poveste de dragoste pasionala care face punte intre doua culturi, urmand sa reverbereze 
de-a lungul a trei generatii si peste continente.

ASASINUL ORB - Margaret Atwood, editura Art
Roman distins cu Booker Prize

Descrierea cartii
Dintr-o copilarie lipsita initial de griji materiale, dar umbrita de tragedia mamei bolnave si de nefericirea viscerala a tatalui 

traumatizat de razboi, surorile Iris si Laura Chase pasesc nestiutoare in vartejul ametitor al vietii care nu face compromisuri. Silita sa 
se casatoreasca pentru a sustine financiar o afacere de familie sortita oricum colapsului, Iris, sora mai mare, accepta in lumea ei si a 
Laurei schimbarile care vin la pachet cu noul sot. Acest eveniment este catalizatorul unui sir nesfarsit de tristeti si ranchiune, miscari 
gresite si hotarari definitive.

Desfasurandu-se pe fundalul social devastat de conflicte politice si militare al secolului XX, povestea din Asasinul orb se intretese 
magistral pe trei planuri: planul prezent, in care Iris, ajunsa la o varsta foarte inaintata si folosindu-se de un umor sec si o voce 
lipsita de sentimentalism, isi parcurge istoria; trecutul rememorat, scindat necrutator in doua de moartea timpurie a Laurei; si lumea 
imaginata de personajele din cartea scrisa de Laura inainte sa moara. Numitorul comun al acestor trei cadre, desi sugerat de-a lungul 
cartii - uneori abia ghicit, alteori mai proeminent -, nu se contureaza concret decat odata cu finalul memorabil, cand devine evident ca 
pentru a pastra un secret, oricat de monstruos ar fi el, este suficient sa pretinzi ca nu exista.

Povestea lui Iris are puterea sa ne faca sa ne dorim ca, asemenea lui Benjamin Button, sa ne traim viata in sens invers; ba chiar mai 
mult de-atat, sa ne dorim sa pornim in viata cu intelepciunea varstei inaintate si sa o incheiem in inocenta copilariei.
“Genial ... Exuberant ... Atwood e o poeta, precum si inventatoarea unor lumi fantastice, si nici macar o fraza a prozei sale patrunzatoare, 
faptice si totusi mistuitoare nu da gres, imbogatind un tablou de-a dreptul grandios.” - John Updike, The New Yorker
“O scriitoare formidabila cu o opera formidabila ... E o placere desavarsita s-o citesti.” The Washington Post Book World
“Captivanta, scrisa cu maiestrie ... Dovada ca Atwood e o povestitoare plina de virtuozitate.” The New York Times
“Tulburatoare in intensitatea ei ... O carte stralucita, presarata cu observatii cu precizie de bisturiu si cu personaje extraordinare. Romanul 
acesta este scris cu atata siguranta de sine, eleganta si inteligenta incandescenta, incat isi umbreste contemporanii.” The Atlanta Journal-
Constitution
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proza scurtagen



NOI SUNTEM ROMANI (nimeni nu-i perfect) - Radu Paraschivescu, editura Humanitas

Descrierea cartii
Noi suntem romani este titlul unui cantec patriotic. Nimeni nu-i perfect este ultima replica din filmul Unora le place jazzul. Chiar 

daca pare straniu, cele doua enunturi nu se bat cap in cap. Intre ele exista de fapt o legatura pe care viata in Romania de azi o strange 
de la o zi la alta. Desfasurati in paralel cu musicalul de mare succes “Mama Pandemia”, ultimii doi ani de viata romaneasca te pun in 
situatia de-a duce frecvent mainile la cap: fie pentru atingerea fruntii fierbinti, fie pentru smulgerea parului. Tragicomedia nationala 
e surprinsa aici in cateva zeci de texte din care scot capul tovarasi de drum mai vechi sau mai noi: exceptionalismul, reflexul de 
obedienta, ciubucul, discursul urii, bunul-plac si prostul-gust. De ras si de plans. De citit si de cazut pe ganduri.

PROZA DE PISICA - Camelia Sima, editura Siono

Descrierea cartii
Cunoscuta drept Psi in lumea bloggerilor, Camelia Sima este o prezenta consistenta pe scena literaturii romanesti contemporane, 

o za esentiala intr-o inlantuire fireasca de scrieri menite sa dainuie. Faptul ca acum a decis sa debuteze este doar “o intamplare a 
fiintei” cum ar zice poetul. Nu are nimic de-a face cu maturitatea ei stilistica, pentru ca scriitoarea si-a muncit condeiul, l-a ascutit, l-a 
condamnat, l-a inaltat, l-a sfintit cu inghet si cu foc. L-a facut cutit insangerat, floare de primavara ori fulg de nea. Truda i-a fost altar, 
iar rezultatul este absolut coplesitor.

Proza de pisica cuprinde o suta sapte povestiri, scriitura are noua vieti (cel putin), agilitate de felina si este adresata cititorului avizat, 
dornic de literatura buna. Metaforele cresc precum carnea pe trup, textul, lucrat in filigran, e tainic si dens, cu note livresti, exotic 
uneori, cu trimiteri mitologice alteori.
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fictiunegen



DOAMNA ENGLAND -  Stacey Halls, editura Nemira
Bestseller Sunday Times/ Autoare finalista a Women`s Prize for Fiction, Futures Award/ Roman nominalizat de Waterstones la 

categoria Best Book of the Year

Descrierea cartii
Nu exista familie perfecta. Ea ar trebui sa stie cel mai bine. Dar cum poate impiedica istoria sa se repete?
West Yorkshire, Anglia, 1904. Cand Ruby May primeste o pozitie de dadaca in casa lui Charles si Lilian England, o familie de 

industriasi bogati, ea spera ca acesta va fi noul inceput pe care si-l doreste. Dar, pe cand incearca din greu sa se adapteze la viata 
insingurata de pe domeniul Hardcastle House, isi da seama ca ceva e putred in familie. Ceva legat de frumoasa si misterioasa doamna 
England ...

Doamna England este portretul extraordinar al unei casnicii din epoca edwardiana, o poveste captivanta despre barbati si femei, 
putere si control, curaj, adevar si cea mai amara deceptie. Pe fundalul unui peisaj dramatic, cu personaje vibrante, acest roman 
demonstreaza ca Stacey Halls este una dintre cele mai incitante voci noi din literatura britanica.
“Absolut uluitor! (...) Un hibrid superb intre Daphne Du Maurier si Henry James.” Liz Hyder
“Fotografia mea era lipita pe coperta, mai mare decat as fi vrut; paream severa si deloc zambitoare, cu o mana odihnindu-se nervos pe masa 
de langa mine. La finalul celor trei luni de proba, doamna Radlett a evaluat calitatea broderiilor mele ca fiind foarte buna, punctualitatea - 
excelenta, ingrijirea - excelenta, curatenia - excelenta, ordinea - excelenta, personalitatea - excelenta, tactul cu musafirii - foarte bun, tactul 
cu copiii - excelent, tactul cu servitorii - foarte bun, capacitatea de a-i distra pe copii - excelenta, capacitatea de a gestiona copiii - excelenta 
si priceperea generala - excelenta. Mi-am primit certificatul in toamna si l-am tinut in cufar. Unele dadace l-au trimis acasa pentru ca parintii 
lor sa-l inrameze, dar eu m-am inchipuit inmanandu-i-l mamei mele si vazandu-i uimirea ca exista diplome pentru ingrijirea copiilor.”

PARINTI SI COPII - Sofia  Nadejde, editura Publisol

Descrierea cartii
Un roman cinic despre felul in care puterea de sacrificiu isi rateaza totusi misiunea intr-o lume atat de inegala.
Tache Serafim ramane singur cu cei patru copii - Zoe, Magda, Georgica si Ilie, dupa ce sotia lui, Eliza, moare dand nastere celui 

mai mic dintre ei. Incurajat sa se insoare din nou, Tache refuza, mai ales pentru ca nu poate avea incredere ca o alta femeie ii va creste 
corect copiii. Prefera, astfel, sacrificiul fiicei celei mari, Zoe, care  renunta  la  tot  pentru  a-si creste  fratii  si  surioara,  dar  care asista 
neputincioasa la esecul constant al acestora, caci Georgica ajunge medic doar pentru a vedea ca nu poate sa rezolve nimic din  cauza  
unui sistem  erodat  pe  toate  partile,  Magda  ajunge  sa fure, iar Ilie este urmarit de politie. Romanul   devine,   astfel,   tocmai   prin   
situatiile   prin   care   trec copiii odata ajunsi adulti, o pledoarie consistenta pentru fidelitate, invatatura si cinste.
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ODORAMA. ISTORIA CULTURALA A MIROSULUI - Federico Kukso, editura Baroque Books

Descrierea cartii
CINE STAPANEA MIROSURILE STAPANEA INIMA OAMENILOR.” PATRICK SUSKIND, Parfumul
OLFACIO ERGO COGITO. (Miros, deci gandesc.) WILFRID LE GROS CLARK
 Primul miros. De la Big Bang la inventarea focului - Mumia parfumata. Aroma Egiptului Anticn -  Subsuoara lui Aristotel. 

Mirosuri clasice, mirosuri grecesti - Toate mirosurile duc la Roma. Aroma Imperiului - Precum pe pamant asa si in cer. Mirosul 
ingerilor - Prima retea sociala. Drumurile tamaii, piperului si matasii - Mastile Regelui Soare. Imperiul parfumului - Razboi impotriva 
mirosului. Avansul igienist si dezodorizarea Parisului - Marea Duhoare. Londra, epicentrul pestilent al lumii - Aroma rusinii. Cele o 
mie si unu de mirosuri ale corpului uman - Cuvinte mute, arome orfane. Limbajul natural al mirosurilor - Vanatorul ocult. Marketing 
olfactive

Aceasta carte a fost imaginata, discutata, gandita, scrisa si mirosita in Harvard Library Widener; in biroul programului Knight 
Science Journalism si pe culoarele labirintice de la MIT (Massachusetts Institute of Technology); pe malul Tamisei la Londra, al 
Senei la Paris, al raului Charles din Boston si al Nevei din Sankt Petersburg; intr-o statie imputita de metrou din New York; la umbra 
Partenonului din Atena si a templului KukulkÃ¡n din peninsula Yucatan; sub privirile distante ale bustului lui Nefertiti de la Muzeul 
Egiptean si Colectia de Papirusuri din Berlin si ale androizilor de pe insula artificiala Odaiba din Tokyo; in gradinile de la Versailles; 
in fostul lagar de la Sachsenhausen; in biblioteca publica din Stockholm, in parcul Vigeland din Oslo si in fortareata Suomenlinna din 
Helsinki; in zeci de laboratoare si aeroporturi inodore si in sali de fitness scaldate in sudoare; in intinsele deserturi Atacama din nordul 
Statului Chile si din Patagonia, din sudul Argentinei. si in autobuzele, metrourile si strazile unui Buenos Aires infinit si furios.
“Istoria parfumului este istoria civilizatiei.” Eugene Rimmel (1820-1887)

Acum aproximativ 13 750 de milioane de ani s-a nascut mirosul. Era unul firav, un miros condensat, suma tuturor mirosurilor care 
aveau sa fie simtite vreodata. A fost o intrare triumfala, furioasa, dar fara martori, intr-o izbucnire cosmica pe care, dupa mult timp, o 
specie minuscula si complexa avea s-o numeasca Big Bang.
“Odata uitat alfabetul mirosului care dadea nastere atator termeni ai unui lexic exact, parfumurile vor ramane mute, nearticulate si imposibil 
de descifrat.” Italo Calvino, Numele, nasul
“Adevaratele paradisuri sunt cele pe care le-am pierdut.” Marcel Proust Timpul regasit (1927)

 
 VIATA. MAREA ISTORIE - Juan Luis Arsuaga, editura Trei

Descrierea cartii
O fascinanta calatorie pe care a parcurs-o viata, de la aparitia ei pe Pamant si pana in ziua de azi, povestita de catre cunoscatorul ei 

cel mai avizat.
 Viata a aparut pe Pamant in urma cu aproximativ 4 miliarde de ani. Care este povestea evolutiei sale? A fost viata ceva inevitabil? 

Dar specia umana? Ar fi existat alte fiinte dotate cu inteligenta daca n-ar fi fost oamenii? Ce tipare foloseste mecanismul evolutiei?
 Evolutia urmeaza o directie in forma de sageata? Plecand de la toate aceste intrebari si analizand in profunzime raspunsurile 

stiintifice care au fost oferite de-a lungul anilor, Juan Luis Arsuaga alcatuieste o poveste autentica a vietii pe Pamant, ce culmineaza cu 
intrebarea legata de sensul umanitatii: de ce ne aflam aici?

Viata. Marea Istorie este o carte extrem de ambitioasa despre teoria evolutiei de la unul dintre cei mai prestigiosi oameni de stiinta ai 
zilelor noastre.
“Cartea lui Arsuaga este un studiu stralucit asupra vietii, universului si existentei omenesti.” La Vanguardia
“Arsuaga este unul dintre expertii de renume mondial in studiul evolutiei umane, precum si un remarcabil savant si un vorbitor innascut.”  ABC
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gen



biografii

LA GOULUE. REGINA DE LA MOULIN ROUGE - Maryline Martin, editura Corint
 

Descrierea cartii
Povestea uneia dintre cele mai cunoscute dansatoare de cancan.
La 16 ani, viitoarea regina a cancanului este o simpla spalatoreasa. Dar seara, Louise Weber “imprumuta” rochiile clientelor pentru 

a se duce la Elysee Montmartre. Cea care va primi porecla de La Goulue se face rapid remarcata prin limbajul zeflemitor si indrazneala  
fiindca femeilor le era interzisa intrarea intr-un loc public fara a fi insotite de un reprezentant al sexului tare, ea soseste la Moulin 
Rouge tinand un tap in lesa! Imortalizata de pictorii Henri de Toulouse-Lautrec si Auguste Renoir, ea s-a impus pe scena mondena, 
intalnindu-se cu personalitati precum printul de Wales, sahul Persiei, baronul Rothschild, inainte de a deveni dresoare si de a cadea 
apoi in saracie.

Plecand de la jurnalul intim si de la cercetarile facute in special in arhivele Societatii prietenilor vechiului Montmartre, Maryline 
Martin a conturat portretul intim al unei figuri emblematice pentru Parisul epocii: o femeie libera, originala, generoasa si captivanta.
“Maryline Martin reconstituie intr-un stil alert, viata acestei vedete avant la lettre.” Ch. Buisson, Le Figaro Magazine
“O carte care ii reabiliteaza imaginea celebrei La Goulue.” David Thevenot, Telematin
“E portretul unei femei libere, maltratata de istorie.” Gerard Collard, critic literar

NICHITA - POETUL CA SI SOLDATUL, Bogdan Cretu, editura Polirom
Colectia Biografii romantate

Descrierea cartii
“Mereu a fost obsedat de soldati. Mereu i s-a parut ca si poezia e o boala grea. Tot o condamnare la moarte. Soldatul isi paraseste viata si 
pleaca pe front. Meseria lui e moartea. El isi pune trupul in fata glontului ca sa ii apere pe ceilalti. Dar si poetul isi pune trupul in fata mortii. 
Ca sa ce? Tot ca sa-i apere pe ceilalti. Ca sa-i apere de ei insisi, poate. Nici poet nu poti fi oricum. Poezia trebuie traita pana la capat. Si 
asumata, cu toata otrava ei. E pe viata si pe moarte. Meseria soldatului este moartea de glont. Meseria poetului este moartea de sine insusi. 
Poetul ca si soldatul nu are viata personala. Nu e nici o metafora. E cat se poate de concret. Nu ne pasa de viata lor personala. Unul trebuie 
sa moara pentru ceilalti, civilii. Celalalt trebuie sa scrie pentru ceilalti, nepoetii. Si scrisul e tot o forma de moarte. Lasi din tine tot mai mult, 
pana nu mai ramane mare lucru. Toti viseaza la gloria poetului. Dar cine ar accepta sa duca viata poetului? Cine ar vrea sa traiasca asa 
cum a trait el? Poezia inseamna autodistrugere. Hybris. Intensitate. Altfel nu e poezie. Toti ar vrea sa aiba cartile lui Dostoievski, dar cine 
ar accepta sa fie condamnat la moarte? Toti ar vrea sa poata scrie ei poezia lui Eminescu, dar cine si-ar dori viata lui? Toti ar vrea sa aiba 
11 elegii, dar cine si-ar da drumul in gol cum a facut-o el? Boala profesionala a soldatului este moartea de glont. Varsarea sangelui. Boala 
profesionala a poetului este moartea de sine insusi. El se lasa ucis de viata pe care trebuie sa o duca, pentru a-si putea scrie poezia. Sangele lui 
care improasca peretele e ca sangele soldatului care se scurge in transee. Asta e moralitatea lui.”
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literatura young adult

FATA DIN TURN - Katherine Arden, editura Paladin
Forta feminina -  Un fantasy memorabil

Descrierea cartii
Cel de-al doilea roman al lui Arden continua aventurile neinfricatei si nonconformistei Vasea, o tanara nascuta in inzapezita Rusie 

medievala, a carei existenta incepe sa fie populata de personajele povestilor spuse la gura sobei. Alungata din satul ei natal pe motiv ca 
ar fi vrajitoare, Vasea se vede nevoita sa-si ia viata in propriile maini si sa porneasca in lume deghizata in baiat. Asa cum o avertizeaza 
misteriosul rege al iernii, Morozko, viata in salbaticie pe timp de iarna este plina de primejdii pe care nici cel mai puternic barbat nu le-
ar putea infrunta singur, si totusi Vasea e hotarata: vrea sa descopere lumea cu toate miracolele ei. Incercarile prin care trece alaturi de 
Solovei, calul sau devotat, si vegheata din umbra de spiritul care o iubeste, sunt intr-adevar demne de un erou de legenda, iar povestea 
lui Vasea este plina de suspans, creaturi infricosatoare, intorsaturi de situatie si dramatism.
“Katherine Arden scrie un fantasy care te tine cu inima la gura, intr-un melanj de folclor rusesc si istorie, de lumi minunat construite si 
personaje care debordeaza de viata.” Library Journal
“Scriitura densa si lirica a lui Arden cultiva o atmosfera incitanta si viscerala, iar felul ei minunat in care isi dozeaza povestea face ca 
romanul sa curga in ritmul perfect.” Booklist

LEGEA LUPILOR - Leigh Bardugo, editura Trei

Descrierea cartii
Regele-demon. In timp ce uriasa armata fjerdana se pregateste sa porneasca o invazie, Nikolai Lantsov va invoca toata iscusinta si 

tot farmecul pe care le poseda - chiar si pe monstrul dinauntrul lui - pentru a castiga aceasta lupta. Dar o amenintare intunecata sta la 
panda si nu poate fi alungata prin darul unui tanar rege de a face imposibilul posibil.

Vrajitoarea Furtunii. Pentru Zoya Nazyalensky, razboiul a insemnat foarte multe pierderi. Si-a vazut mama murind si dusmanul 
cel mai cumplit readus la viata. Cu niciun chip nu vrea sa-si ingroape inca un prieten. Acum datoria o cheama si Zoya trebuie sa-si 
foloseasca puterile pentru a deveni arma de care are nevoie tara ei. Indiferent de pret.

Regina indoliata. Actionand sub acoperire, Nina Zenik risca sa fie descoperita si ucisa in timp ce poarta un razboi impotriva Fjerdei 
tocmai din capitala acesteia. Insa dorinta sa de razbunare ar putea insemna, pentru propria-i tara, sa piarda sansa de a-si castiga 
libertatea, iar pentru Nina sa nu-si mai poata vindeca niciodata inima indurerata.

Regele. Generalul. Spionul. Impreuna, trebuie sa gaseasca o cale de a construi un viitor in aceste vremuri intunecate. Altminteri, vor 
fi nevoiti sa asiste neputinciosi la prabusirea unei natiuni.
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literatura pentru copiigen



INVATATORII DE GRIJA - SALVATORII - Alex Donovici, Leonid Gamart, editura Curtea Veche

Descrierea cartii
Oare cum a ajuns un pui de pisica, pricajit si murdar, in casa unei familii sarace din secolul al XIV-lea? Ce se va intampla cu el? Si 

care ii este oare Misiunea?
Bebe este un motanel care invata alaturi de Maria, micuta lui stapana si prietena, ca mai presus decat lucrurile materiale, ceea ce 

ne face sa ne simtim impliniti si fericiti este IUBIREA. Impreuna, cei doi trec prin tot felul de situatii, mai mult sau mai putin placute, 
plasate in timpul epidemiei de ciuma din secolul al XIV-lea, si care, insumate, vor duce mai intai la salvarea familiei Mariei, greu 
incercata de viata, si apoi la salvarea intregului sat medieval in care traiesc.

Cum vor fi salvati si cum vor invata pretioasa lectie a iubirii veti afla citind noua carte a lui Alex Donovici, in care prietenia si 
aventura se impletesc impreuna intr-o frumoasa poveste despre dragoste si roadele ei.

POVESTEA CELOR PATRU ANOTIMPURI - Cristinne C.C. , editura UP

Descrierea cartii
Carte de poezii dedicata copiilor cu varste cuprinse intre trei si sapte ani.
Formatul cartii este A4, facand astfel mai usoara citirea si colorarea ilustratiilor.
Timpul, obosit si singuratic, o intalneste pe blanda Natura si, fermecat de frumoasa imparateasa, o ia de nevasta si fac o nunta ca-n 

povesti. Din iubirea lor, patru copile minunate s-au nascut, iar lumea s-a umplut de bucurie, aducand daruri pentru fiecare.
Pe masura ce cresteau, surorile, rasfatate, au prins a se certa atat de crunt, incat totul in jurul lor a fost cuprins de haos. Natura 

suparata, s-a dat peste cap, iar Timpul a devenit posac din pricina neastamparului fiicelor sale.
Cei doi parinti au cautat o solutie pentru a opri dezastrul si a le invata pe fete sa se inteleaga una cu cealalta. Ce s-a intamplat, va las 

sa descoperiti voi, cu mic cu mare, si va invit sa le cunoasteti pe cele patru printese ale Timpului si ale Naturii.
Nimeni nu afla vreodata
Frumuseti mai ingeresti
Una nu era c-ailalta,
Nu gatai sa le privesti.
Fiecare-apoi crescu.
Patru zane fermecate,
Diferite-n trup si fire,
Care-n certuri infocate
Petreceau ale lor zile
Cum nicicand nu se vazu!
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LACRIMA TATALUI - Romeo Aurelian Ilie, editura Casa de Pariuri Literare

“Romeo Aurelian Ilie isi incepe volumul Lacrima Tatalui redand cu scris marile povesti ale omului religios, ca din al doilea ciclu sa urce 
maruntisul vietii la nivelul povestilor esentiale. Daca in primele pagini ai impresia unui Nou sau Un Vechi testament repovestit pe intelesul 
tuturor, in celelalte cicluri povestea biblica se intretaie cu experienta personala si de la epic se trece astfel la liric, la o poezie a spatiului interior 
si intim. Cred ca Romeo Aurelian Ilie e singurul poet caruia ii va fi atat de gingas dor de masca, poate si pentru c, din al doilea ciclu al 
volumului, asistam la o demascare a personajului poematic.” Moni Stanila.

Prolog
Sa fie singuratate!
Si a fost singuratate.
Si a fost frica
si groaza,
noaptea intai.

TUDOR ARGHEZI-21 DE POEME (format de buzunar) - editura Moara de hartie
Descrierea cartii

21 de poeme este o carte ce contine 21 de poezii scrise de Tudor Arghezi, cu ilustratii color ale graficianului Mircia Dumitrescu, 
membru corespondent al Academiei Romane. Cartea beneficiaza de o forma grafica de exceptie, coperta fiind realizata pe carton de 
arta Dali Bianco. Este o editie de buzunar, pentru a purta poezia mereu cu tine. Aceasta carte este un dar minunat cu orice ocazie.

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!
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VREMURILE SE SCRIU IN JURNALUL UNEI PISICI SALBATICE, poem teatral 
(incomod si chiar bizar), un volum de teatru absurd la care am lucrat in ultimii 3 ani, 
mi-am dorit sa apara exact in aceasta forma.

Manuscrisul s-a aflat in finala concursului de creatie teatrala organizat de Teatrul 
Dramaturgilor Romani, Muzeul National al Literaturii Romane, Biblioteca 
Metropolitana si Primaria Capitalei.

M-a fascinat mereu teatrul absurd si in perioada in care am lucrat la volum, am 
recitit tot ceea ce-mi scapase in timpul facultatii despre acest subiect, despre autorii 
remarcabili ai acestui gen literar.

In ceea ce ma priveste, prezentarea absurda, bizara a poemului a luat nastere in 
urma renuntarii la rationamentul asupra a ceea ce pare a fi normal, concret in la fel de 
absurda existenta acoperita cu imagini si interpretari care, la randul lor, nu semnifica 
mai mult decat tot ce doreste sa vada si sa inteleaga fiecare.

Accentul cade nu atat pe resortul exterior in care este conturat poemul, ci, mai 
degraba, pe conflictul interior al fiecarui personaj, (conflict cu el insusi mai intai si 

apoi cu lumea din afara lui), pe paradoxul poemului absurd in intregime. 
Conditia umana evidenta in structura ei stratiforma este analizata prin prisma a ceea ce ar putea fi dincolo 

de ea, acel ceva care aduce rezonanta cu sinele, cu tot ce deriva din exterior si iata, in acest fel existentialismul 
ca si curent primeste spatiul necesar si convenabil, precum si justificare tocmai pentru ca nu se respecta regulile 
niciunui joc, dar nici nu sunt ignorate, nu exista un spectacol al dezastrului, ci doar o pendulare inteligenta intre 
ratiune si sensibilitate, dincolo de omenesc, dincolo de esente, confirmandu-se vadit afirmatia lui SARTRE 
conform careia “omul nu este ceea ce este, ci este ceea ce nu este” ... consecinta acestui fapt fiind libertatea, pe care, 
fiecare si-o asuma in mod absolut particular; cautarea, insa, si, desigur, continua reinventare raman optiuni la fel 
de libere ale fiintei umane, pana la urma, justificarea cea mai convenabila a existentei poate fi si prin arta ...

Poemul acesta absurd nu urmareste sa traseze concluzii sau sa se inscrie intr-un complex de experimente 
teatrale valorificate pana acum in ansamblu; nu cere nimic din ceea ce nu pot da cititorul sau posibilul spectator, 
este doar un decor de la marginea existentei, cum foarte bine poate fi unul fix din mijlocul ei, din perfectiunea 
acesteia.

Actiunea se desfasoara in spatiul scenic exact asa cum si-o imagineaza fiecare: alerta sau, dimpotriva, lenta, sub 
o intuitie profunda a unor interventii asupra trecutului sau prezentului, ale celui din afara si ale celui dinauntru, a 
vocii care se aude si a celei abia soptite. 

Starile si senzatiile sunt proiectate, iau nastere si se suprapun uneori intr-un spatiu personal, imaginar, 
experimental, ele rezulta unele din altele, cresc sau descresc odata cu cauza, intensitatea nu e niciodata aceeasi, se 
modeleaza permanent prin efort sau, dimpotriva, prin absenta acestuia.

Personajele, sofisticate sau nu, exista pentru ca au fost construite fara niciun grad definitoriu, nu au legatura 
unele cu altele, decat aceea imaginara care se poate extinde dincolo de ele si, de ce nu, in interiorul lor, nu s-a 
creat un conflict intre ele, o poveste sau un final unde actiunea se poate opri, rupandu-se.

Daniela Toma

VREMURILE SE SCRIU
IN JURNALUL UNEI PISICI SALBATICE
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N-am dorit sa explic tema in niciun fel anume, n-am lucrat cu un plan in fata, n-am portretizat maniere, 
recunosc insa ca m-am bazat pe replici si am asezat totul in jurul acestora, intr-un univers bizar, fara logica.

Limbajul este cel al poeziei, apartine acesteia in totalitate, n-as fi putut sa realizez o despartire de context in 
niciun caz, chiar daca uneori apare lipsit de sens, greu de digerat si lasa personajele (chiar si pe cititor) intr-o 
uimire totala, n-am dorit nicio clipa sa suport cuvintele, ci sa le asez in pagini de expresie directa, sa le valorific.

Aceste conversatii ilogice sunt, fara doar si poate, legate de nevoia fiecaruia de a comunica, de a stabili contacte 
- atunci cand nu ai nimic de spus, poti spune orice, cand nu faci nimic, simti ca ai putea face tot ce-ti trece prin 
cap.

Mizez pe inteligenta cititorului, pe emotia, pe imaginatia lui, pe singura atitudine care ii expune educatia in asa 
fel incat sa insufleteasca textul, pentru a sesiza incredibila realitate in care unii se ancoreaza, pe care altii o refuza 
...

Teatrul, de fapt, inseamna o iluzie si totusi nimic nu se gaseste mai bine ancorat in realitate decat acesta, 
evidenta absurdului nu poate fi contestata de nimic, orice am face, lumea ramane absurda.

Daniela TOMA

*** pe coperta se afla superba pictura a renumitului artist italian DARIO GI, caruia ii multumesc din nou pentru 
toata frumusetea pe care o pune in creatiile sale si o daruieste lumii!
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P R O L O G

Lumea domnului Pavlov este una inventata, compusa din personaje-bucati imaginare, toate au marcat intr-un 

fel sau altul existenta acestuia, el interpretandu-le pe rand pe fiecare cu dorinta de a schimba cumva destinul unuia 

sau altuia si, implicit al lui insusi, se transforma si se transpune in fiecare masca pe care a purtat-o de-a lungul 

vietii, sau intr-una pe care spera ca o va mai purta, converseaza cu acestea, prin urmare, isi vorbeste necontenit 

siesi.

Totul se desfasoara inauntrul personajului, in lumea pe care si-ar fi dorit-o si daca uneori imaginatia exaltata 

da pe dinafara si iese din scena propriu-zisa, e doar pentru a demonstra ca adesea cele doua lumi se pot 

intrepatrunde, pot comunica, chiar daca limbajul este de cele mai multe ori greu de perceput, totusi, spectatorul 

va putea lesne sa urmareasca firul actiunii si sa-l inteleaga, ideea este cea a cautarii de sine si a incercarii de a opri 

intr-un fel sau altul curgerea nemiloasa a timpului pentru ca, intr-adevar, “lumea-ntreaga e o scena”, putem fi 

departe sau aproape unii de altii, atat cat ne dorim de mult.

Incapacitatea mastilor de a se lasa purtate cu eleganta de realitate sectioneaza pe alocuri vointa personajului 

si, desi acesta ascunde fata de ele o atitudine exigenta, se implica in dialogul imaginar, dand parca si mai mult 

nonsens gandirii si faptei in sine.  

Timpul nu mai are trup, nici chiar domnul Pavlov nu arata altfel, el convoaca si construieste scenarii pentru a 

se distanta de timp si pentru a se cauta pe sine in celalalt eu, prefacandu-se uimit atunci cand il/se intalneste, ca si 

cand nu s-ar fi asteptat ca acest lucru sa se intample.

Cele 7 trupuri bat clopotele noptii cu dorinta de a se domina unele pe altele si implicit pe domnul Pavlov, dar 

nu fara o batalie a simturilor si a imaginilor de neinteles, lasand libere atat interpretarea, cat si dezorganizarea 

miscarilor, a replicilor. Absurdul se misca, se amesteca in cuvinte, se asaza in prim-plan, in fata acestora si se 

suprapune cu dorinta de a crea haos, chiar daca impresia este alta.

Concluzia ar parea ca poate fi trasa de un ochi de luna, dar acesta reuseste doar sa separe frumusetea si vraja 

teatrului de restul celorlalte instantanee, replica lui finala repetandu-se la nesfarsit pana cand nimic nu mai are 

sens, totul pare de neinteles, logica este lesne de aruncat in aer ...
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actul I, singurul
o scena oarecare 

SINGURUL PERSONAJ: DOMNUL PAVLOV
PERSONAJE IMAGINARE:
CAINELE, 
FATA IMBUFNATA, 
GONDOLA
MASCA FARA RIDURI
MASCA TANARA
FRUSTRAREA
MASCA DIN URMA, CEA NEPURTATA INCA

(cinstindu-si insomniile, DOMNUL PAVLOV, iesea in fiecare noapte la 12 fix,
dupa ce isi hranea cainele, sa priveasca largul marii care, parca-l linistea; 
in jurul sau zaceau imprastiate foi albe, rupte dintr-un jurnal imaginar, 
barcute de hartie, o gondola aproape inghetata si cateva masti vechi,
aruncate din loc in loc ca niste ciudatenii de care nu-si mai aducea aminte
putin mai incolo, cainele se gandea ca in sfarsit stapanul lui e fericit)

domnul Pavlov asteapta un vapor pentru pescuit,                      
sunt cativa ani de cand scrie pe ziduri litere mici,        
 exact ca si lumea lui, niciodata nu termina
                                                    
in mana i-a explodat un cantec de razboi si acum,                             
din degete i se deschid scrisorile de dragoste trimise de pe front,                                   
nu-si aminteste de ce sta adesea de vorba cu o ruda indepartata 
ce locuieste in mintea sa,                                                             
in iarba a strans barcute de hartie ca sa le infloreasca

domnul Pavlov tinea un jurnal patimas despre frunze                                                        
si impartea manifeste sa fie inlocuit cu o pasare calatoare atat cat i-a mai ramas timp,                                                
niste tineri care stateau in frig se loveau de ei insisi curgand, 
revarsandu-se si inghitindu-se unii pe altii in alte vieti, sirul nu se mai sfarsea                            

indata, i-au trecut prin fata ochilor benzile desenate de brancardierii 
care il ingrijorau si mai mult pe domnul Pavlov, 
sustineau ca au fost chemate de prietenii lor comuni, 
dar nu aveau masti si nu mergeau cu autobuzul dezinfectat asa ca, 
au ramas sa-si ispaseasca pedeapsa intr-o zona fara acces, 
pazita doar de niste viziere albastre

domnul Pavlov le strecura costume de colinde pe sub usa, 
asigurandu-le ca sunt unice, prin urmare, puteau folosi flautul cel nou pentru distantare, 
in schimb, acestea, in loc de nisip, isi zgariau fata cu o zi lunga, 
aveau multe vanatai si umflaturi care adanceau misterul,                                                 
arma din mana eroului se indrepta singura spre coji proaspete de nuca, 
intr-o camioneta rosie cu girofar:                        
- voi sunteti cei pe care ii cautam! stati sa va arat urmele unei lovituri adevarate! 
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domnul Pavlov se gandea ca ar putea avea loc un accident si, brusc,                                                                              
lasa pasarea calatoare sa migreze spre obrazul celalalt al unei bucati de timp, 
de acolo isi chema pe rand mastile purtate in tineretea strazilor sale cu nume de barbat,
cineva le impinge pe rand in scena, lipindu-le glasul direct pe maneci, 
prin urmare, toate cuvintele s-au scurtat dupa gust,                                                                                                           
s-au amestecat cu aerul zaharisit si s-au deghizat ele insele in rotocoale de ciocniri 
care se gudura

FATA IMBUFNATA (privind printr-o oglinda retrovizoare direct spre sensul unic cu o inflexiune anume):

- miscarile acestea bruste care iau singure deciziile ar trebui declarate inutile, 
iar cei ce se vor preface sifonati sa se cinsteasca singuri sub un tavan gri, 
fara sa-si traga deloc sufletul! 
  
GONDOLA (care-si asezase cu grija umbra intr-o oglinda venetiana vie, fara sa-i pese de absolut nimic, isi lipea 
sandalele cu un fel de cenusa dumnezeiasca):  
                   
- noi provenim din acelasi strigat, doar intensitatea lui este diferita, 
prin urmare, la amiaza, golurile care murmura vor slabi doar forma exterioara a lucrurilor!
ceea ce asteptam nu exista,                                                
absenta deriva din insasi existenta noastra,                            
ieri sau azi nici nu mai conteaza, se pierd in neant,                   
se dizolva, nu mai au identitate, constiinta sufera mutatii ...

MASCA FARA RIDURI (completand povestea absurda se adreseaza multimii dezorientate de esarfe aflate la 
intrarea in scena, desi in ziarul inchisorii, reporterul virgin triase deja piesele de jazz  si le ordonase dupa muschii 
la vedere):

- eu nu sunt ceea ce vedeti, Altul este Eu, fiecare poate fi Eu!
universul echilibreaza scorul fara sa intre in vreun bucluc pe dedesubtul ceasurilor noastre de nesomn 
si sa stiti ca in ceea ce ma priveste, in fiecare zi voi turna alte forme in care sa schiopateze poftele voastre razvratite 
si nu le veti putea tine ascunse oricat de mult va chinuiti sa ignorati noaptea pamantului!

pe neasteptate, un avion de hartie a evadat din poveste, 
a sarutat o masca de clown care zacea aruncata intr-un colt si a desfacut o sampanie: 
- v-am adus niste floricele, domnule Pavlov!  

- multumesc, dar eu ma dau inca in vant dupa limba subtire si nervoasa, 
invelita in hartie de cadouri, mai ales cand imi pica bine toate acestea, 
dar, stai langa mine, in curand imi voi intinde pielea ca intr-un film  de lung metraj fara logica!

notele plictisite ale lumii isi strang hainele si se intind peste ele                                                                                                                        
te-ai putea intreba ce poti ascunde intr-o apatie in afara filmului fara logica 
despre care va vorbeam, sau a unei poze cu un copil bucalat dintr-o alta viata,                                                                                               
mai mult forma si fandoseli decat fond tolerant domesticit de niste gemete de placere, 
care fractureaza din cand in cand linistea  
 
interventia unei partituri beethoveniene soseste la timp 
si e reluata mai apoi de fiecare plan matur sau imatur al simturilor
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fratii karamazov adauga acestei coabitari o victorie partiala, 
fara sa urce insa pana la fantezia pur-sange total derutanta  care se intrevedea ...
de aici incolo va innota numai scrisul de mana, devenit pe loc mandru de rolul sau in formatie 
 
toata lumea asteapta acum mesajul din actul final 
si renuntarea la focul de artificii ce anuntase de mult ca nu va putea participa 
din motive de munca in  folosul comunitatii 

fara prea multe justificari, o plimbare romantica inlatura problema de adaptare 
si atmosfera devine pe loc emotionanta  
                                                                                                 
- la naiba! spune domnul Pavlov                                                                                    
ce bataie de cap! prin mintea aceasta au trecut numai lucruri simple si firesti,                                                                                                        
uite, priviti, mastilor, cum alunec din mine intr-o asteptare abandonata fara sa tremur deloc,   
sunt nerabdator sa ma intrupez in forme pe care sangele le toarna, 
le schimba si le infige in trup insemnat,                                                                                                     
le car pe toate in ranita soldatului necunoscut si le declar linii intai sub asalt, 
bandajate la nevoie cu acel inceput fara sfarsit spre care alearga dezordonat colti de luna noua!   
                                                                                                        
si mai apoi tu, MASCA TANARA, din alta lume,                  
ca o vindecare sau ca un blestem straniu cu fluturi-eroi ce-au capturat lumina 
si-o intind pe jos ca s-o resusciteze,                           
cand se face cald, formele mele se suprapun, intra unele in altele, se gusta, se subtiaza 
si se prind intr-un fel de dans nuptial incrancenat in spatele frontului,                                                                                                             
foc de voie in toate directiile,                           
inauntrul fiecarui ranit, inauntrul fiecarui prizonier,                       
ca o pata cenusie, din ce in ce mai vizibila,                                                                                        
apar eu!

MASCA TANARA (adresandu-se fiecarei masti in parte dar tinand privirea atintita mereu spre domnul Pavlov):

- intr-un fel pasnic tu continui aceasta revolta pe care nimeni n-o mai recunoaste 
decat ca pe un nod asezat in afara lucrurilor si uneori chiar in mijlocul acestora,                
e un fel de alerta a obisnuintei despre care ai tot vorbi daca n-ar fi acelasi mesaj anost de fiecare data, ascutit si 
zdrobit, prelung si obosit, probabil, scena invinsilor in timp de pace traieste langa tine,
nu conteaza cand te urci si cobori de acolo, ci doar cum treci mai departe, inalt si larg,                                             
fara lectii de capitulare spuse pe de rost tarziu sau gresit,                                                                         
multi nu vor intelege chimia dezastrului ce te epuizeaza si pe care nu-l astepti niciodata, pana la urma, daca mai 
esti cu tine, daca te mai tii minte, starea civila a umbrei tale te anunta
ca va ramane cu pieptul gol si-ti va semana tot tie
si nu e o chestiune de cum e, ci una de pentru ce,
apoi, nici nu se mai pune problema sa stii despre ce e vorba, nu-i asa?
toate atacurile mentin echilibrul in lume,
cu un pas mai rapida, soarta pune capcane pe acoperis,                                                                                                                     
nu stii cat de departe se intind urmarile hotararilor tale dar, e mai simplu asa
ofera-ti macar o floare,                                                                                                                          
sa ai ceva din partea ta!
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FATA IMBUFNATA (ridicand un colt al gurii doar atat cat sa simuleze o scara de lemn mai batrana decat ea care 
uitase sa se prinda bine de tarusi): 
             
- ti-e greu sa ramai la un singur subiect daca se tot repeta pasiunile hamletiene si,
cu lingurile de lemn, se amesteca judecati elaborate si oameni morti                                                                       
in functie de captuseala colturoasa a ochilor

si vrei sa stii parerea mea, domnule Pavlov?
nu ma apar cinic cu pumnii pe muzica de fanfara
pentru ca aud la stiri sentintele date fiecarei marionete procopsite cu limba de lemn,
sunt tot mai greu de inteles, se tot schimba intre ele pana ce cortina nu mai latra deloc,
doar se intinde cuminte peste decoruri rigide ...
se spune ca arma crimei a fost singurul ochi invechit al lumii scapat din lant
stii, acela desprins dintr-o gura goala prea des cascata, dintr-o mana intinsa degeaba fix sub arcada nemasurata a 
razboiului de tesut destine ...
nu-i asa, domnule Pavlov, ca daca am putea intra cu totii in acest documentar,                                                                                        
chiar daca am sta in picioare, starea de om n-ar mai ramane fara avere?  
dar domnul Pavlov tace ...    
raspunde insa in locul lui ...

MASCA DIN URMA (cea pe care domnul Pavlov n-o purtase inca, speriata de zbaterea vremii, se pregatea 
sa-i atraga cumva atentia si tot indoia sub nicovala o secunda zburdalnica ce nu-si gasea locul intre maruntaiele 
izbanzii)
       
- eu nu mai sunt cineva in acest tarziu al peretilor, 
nu stiu daca-mi voi numara vreodata anii, mi se pare ca sunt mereu tanara 
si de aceea dezinstalez pasii grei de pe drumuri si incep inca o lista 
cu cei veterani ramasi mai inapoi sa protesteze intr-un urlet ragusit, poate ultimul ... 
oricine vinde si cumpara corect gropi cat de cat lucide, 
isi recastiga un fapt si un drept purtat mai ales la aniversarea cararii 
intoarse in sanul familiei odata cu plecarea gestului dezbracat si el de sensuri;
tu crezi ca aceasta cruzime de argint se protapeste degeaba in dreptul tau 
cu funia gata intinsa catre gatul papusii de paie senine si stramte de logica?
o, nu ... obrazul meu simte rana lui buna ziua curand si clopotul va pune singur pauza 
chiar catre tampla altor trepte 
si stii ceva, domnule Pavlov? fetele acestea folosite si imbibate cu negru stins 
au tot ce le trebuie sa revina la capatai candva sub semnul usii deschise!
atunci vom sarbatori cu totii sentimentul apusului si, asa ca un sarcasm, 
vom plimba din gura in gura caderea lui cine asteapta indeajuns ...
asculta-ma! 
un tic satisfacut in ceasul din urma e mai simplu de pus in dreptul rugaciunii decat un inec ...   
    
intr-un tarziu, domnul Pavlov a inteles din ce motiv casa scarii cu riduri crescuse pe furis voalete negre,
nu pricepea insa de ce a pus deoparte frumusetea lumii, de cate ori s-a lepadat de ea insasi,                                       
de ce biletele de autobuz nu sunt tocmai o delicatesa si cine stie care va fi calatoria finala 
si fara rost daca doar noaptea predomina existenta ei pasagera?

(avand un singur adresant, FRUSTRAREA, sigur ca era fericita cand isi auzea zgomotul dintilor constransi de 
ironie - si atunci, mai nu vrea, dar mai ales, se lasa, taie nume din calendare, 
isi acopera cu ele peretii goi  si canta fiecarui minut cate un slagar pustiu doar-doar va ajunge la pensionare; 
comediana de serviciu cu fata patrata, mandra de rolul ei in formatia de minus doi, adauga acestei coabitari o 
victorie partiala, atarnandu-si singura pe piept o medalie din carpa de sters pe jos)
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- da, da, acum sunt un nimeni celebru, iata, regizez spectacole pentru gaste, ma aflu in catedrala de ceata potrivita 
de mine cu mana, laolalta cu cei nebuni si faimosi, aflati intr-o continua terapie aplicata
a suspinelor, dar, stati, aveti rabdare sa-mi pun si funditele roz cu pietricele,                                                                           
sa-mi activez masina de tuns pe avarii, poate am noroc si moare calul in fata la second handul de botezuri              
si cumetrii si raman singura pe podiumul pe care oricum nu ma vede nimeni! ...                  
o sa pun un gardian sa-mi faca poze si le ingrop adanc sa nu li se termine vesnicia,
poate asa vor fi multumiti si taranii din Vaslui, sunt multi, pe ei ma bazez doar, nu?...

o, ce decor am creat! ce betie! (isi freaca palmele de multumire) 
ce incantata sunt cand scenariile devin ucigasi peste noapte, iar alarma suna intrerupt a dragoste surda! ... of, cred 
ca iar am incurcat pastilele cu cele ale Mitropolitului Dosoftei ... 
lasa ca poate data viitoare le nimeresc pe alea bune...
(iese din scena calcand cu pasi grei peste fiecare destin)

asa se face ca de oriunde ar fi privit-o, domnul Pavlov o vedea ba rotunda, ba ovala,                                                     
in orice caz grasa si totdeauna infoiata ca un ombilic,
cu un fel de texte de burlan ruginit taia orice-i pica la indemana, invia mortii, ii resuscita, le decupa ochii, facea 
colaje de gen sentimental si negru, le impartea pretutindeni, trimitandu-le dupa ciuperci otravite
si umplea pagini intregi cu parodii teatrale si obscure, puse chiar de ea sub semnul indoielii   
   
CAINELE (culegand experimente clasice din marginea de drept a lumii):      
          
- nu se cade sa ne bucuram de nebunia acestei figuri scandaloase care intrece orice greata - un biet hoit oparit pe 
care-l ciugulesc vulturii intr-o bodega infecta, muncitoreasca, vremurile se scriu in jurnalul unei pisici salbatice, 
stapane, ce spui de asta?

domnul Pavlov adormise, insa, ca un om invechit intr-o asteptare abandonata

(tagadam-tagadam! 
manecile lungi ale camasilor de forta aplauda cu nebuni cu tot)  
                                                                                              
cade cortina latrand pentru ultima data peste decorul rigid:

-”Doreleeee, ai pornit, ba, baiatule, drujba aia?”
  
incet, linistea a inceput sa toarne inchipuirile in pahare, una cate una,
ai fi zis ca-i un gest stupid, insa, din moment ce recoltau cu totii inca inimi si naluci de hartie,
totul se intampla cu un motiv,
lungul aerului se zarea intins ca o haimana langa ecourile travestite 
care stiau sigur ca nimic nu le mai putea separa de albul laptelui de mama,
de aceea sorbeau incet nepasarea lui din sticla

domnul Pavlov invatase sa lase zgomotelor din atelier, pentru un timp, mai multa libertate  
acesta era unul dintre razboaiele in care avea sa indese inca destula viata 

- ”asta da muzichie!”, ar spune Uriasul ...

- VA URMA -
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LO-LI-TA a LO-VE story
- o poveste atipica de iubire, la Teatrul APROPO, Bucuresti -

Domnilor jurati, tragaciul a fost apasat. Glontul a ucis. Dar cine a ucis pe cine? Cine a sedus pe cine, cine a mintit pe cine? Un 
joc de-a pacatul, iubirea si moartea in care toti vinovatii sunt inocenti.

Spectacolul este o productie a Teatrului Apropo,si a avut premiera in cadrul Festivalului Bucharest Frange, Editia a 9-a, 2019
In 16 aprilie, de la ora 19, spectatorii vor deveni jurati. Acestia sunt invitati sa asiste la tulburatoarea poveste a lui Humbert 

Humbert si a Lolitei, si sa decida cine este cu adevarat vinovat. Poate fi oare o iubire prea puternica, prea dureroasa, considerata 
vina? Teatrul Apropo prezinta un spectacol zguduitor (care a fost gazduit si de Teatrul Nottara), o punere in scena a celebrului 
roman Lolita de Vladimir Nabokov. Dramatizarea a fost realizata de MONICA POP, regizorul spectacolului, care marturiseste: 

Cu siguranta cei care indragesc literatura lui Nabokov sunt familiari cu lumile umbrelor prezente in scrierile sale, cu acel univers 
obscur si labirintic in care personajele sale ratacesc adeseori. Amintirile isi croiesc drum pana in prezent, trecutul este cat se 

poate de viu, fantezia si imaginatia le joaca farse personajelor, care nu de putine ori se trezesc captive in propriul psihic maladiv 
ca intr-un paienjenis sufocant. Totul are drept cauza prima iubirea, in lipsa careia personajele se confrunta cu adevarate stari 
de sevraj. “Cred ca este vorba despre iubire; cu cat iubesti mai mult o amintire, cu atat devine mai puternica si mai stranie.” spune 

Vladimir Nabokov. 

Aveam cu doi ani mai mult decat varsta Lolitei cand am citit pentru prima data romanul lui 
Nabokov. Lolita m-a sedus, hipnotizat si cutremurat totodata. Am iubit-o si am blamat-o. 

Personajele ei m-au insotit neincetat de atunci, iar acum, dupa 10 ani, am ocazia sa le aduc la 
viata impreuna cu o echipa minunata de artisti.“

MonikArt cu MONICA POP
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Spectacolul prezinta drama lui Humbert Humbert, barbat matur indragostit pana la 
obsesie de o copila, barbat caruia, prin legile sociale si morale, scrise si nescrise, ii este 
interzis accesul la obiectul dragostei si al dorintei sexuale. Acesta devine intruchiparea 

omului Singur, nevoit sa  poarte o masca,  a carui implinire este de la bun inceput 
imposibila, interzisa de toate normele societatii contemporane si al carui unic scop in 
aceasta   existenta devine razbunarea. Lolita, Charlotte Haze (mama Lolitei) si Clare 
Quilty sunt absorbiti in acest vartej de dorinta si obsesie, creat de Humbert, si sunt 

nevoiti sa se confrunte cu situatii-limita, distructive. Toate acestea se petrec intr-un decor 
minimalist dar sugestiv, semnat de scenografa Diana Mirosu.

Vreau sa impart cu spectatorii strania senzatie de a fi martorii unei povesti absolute de iubire 
(tragica prin unidirectionalitatea ei), pe care atat legile scrise cat si cele nescrise o interzic. O 

iubire ce sfideaza morala, destinul, pana si moartea. O iubire cu o forta de nestavilit, ce spulbera 
totul in calea sa. Cu fiecare repetitie simteam ca ne apropiem tot mai mult de sursa acestei 

forte nimicitoare, ca descuiem noi si nebanuite incaperi din psihicul tenebros al unor personaje 
tulburate, iar ceea ce descoperim acolo ne ingrozeste si fascineaza deopotriva. Asteptam 

spectatorii sa ni se alature in acest carusel al emotiilor.“
MONICA POP explica rolul jucat de IUBIRE in spectacol: 

GELU NITU (Humbert Humbert)

La o prima vedere a parut o nebunie - propunerea venita, la sfarsit de vacanta, a unei 
foarte tinere regizoare, dar careia i-am raspuns afirmativ fara sa stau prea mult pe 

ganduri. De ce? M-am intrebat si eu. Pentru ca odata ce am auzit “Lolita”, mi-am dat 
seama imediat ca vreau sa ma iau la tranta cu un personaj pe care il stiam dupa renume - 
al lui si al actorilor care l-au mai interpretat in film si teatru de-a lungul timpului. Cumva 

am simtit ca il cunosc pe Humbert, dincolo de aparente si de formalisme, chiar daca 
nu imi este deloc simpatic - asa cum de multe ori suntem in situatia de a juca personaje 
cu al caror adevar nu suntem de acord si tocmai din acest motiv ne provoaca. Dar l-am 

recunoscut imediat ca fiind un personaj care sa ma foloseasca la capacitate maxima, care 
sa imi puna probleme si pe care la final sa pot sa il descifrez in amanunt.

A C T O R I I  I M PA R T A S E S C  G A N D U R I L E  L O R  D E S P R E  P E R S O N A J U L  I N T E R P R E T A T  . . .
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BEATRICE RUBICA (Lolita)

Lolita este un personaj care ma 
scoate cu usurinta din zona mea de 
confort. Ma incita. Ma intriga. Ma 
provoaca. Si ma face sa intreprind 
cautari profund interioare. E un 
personaj cu o fire paradoxala si 

plurivalenta, care m-a fascinat inca 
de la inceput si care continua sa 

o faca. E un personaj consacrat si 
controversat al literaturii universale, 

care vine la pachet cu asteptari 
din partea publicului si care cred 
ca impune o meticulozitate de 

ceasornicar actritelor care o joaca. 
Eu asa simt si ma bucura enorm 

faptul ca am primit sarcina de a-i da 
viata, cu toate ca nu mai am 12 ani. 

Teatrul e conventie, iar eu imi doresc 
sa reusesc sa aduc in fata publicului o 
Lolita a mea, o Lolita pe care nu si-a 

imaginat-o pana acum.

MARCELA MOTOC (Charlotte 
Haze)

Lolita ... As fi putut fi, as fi vrut sa fiu, 
dar n-a fost sa fie la timpul potrivit. 
Acum sunt insa Charlotte, mama 
ei. Si imi construiesc personajul 

astfel incat sa se observe ca ce naste 
din pisica, soareci mananca. Mi-as 
dori ca spectatorul, uitandu-se la 

personajul meu, sa inteleaga cum va 
fi Lolita peste niste ani. Si cum a fost 
ea, Charlotte, mama ei. E o adevarata 

provocare acest spectacol. Traim 
intr-o epoca in care subiectul piesei 
nu mai prea socheaza ... Ceea ce e 

socant. Sunt mandra de colaborarea 
cu Gelu Nitu si Stefan Velniciuc, 

bucuroasa sa o descopar pe tanara 
Beatrice Rubica si pe foarte tanara 

noastra regizoare Monica Pop. 

STEFAN VELNICIUC (Clare 
Quilty)

Quilty - depravat, profitor, histrion, 
fara scrupule - o provocare 

actoriceasca tentanta!

Fascinanta lume a lui Nabokov merita a fi explorata direct, asa ca echipa artistica invita doritorii la spectacolul din 16 aprilie, 
dar si la urmatoarele reprezentatii. “Suntem la 100% capacitate, avem o sala, un spatiu fain si primitor si cool si asteptam din nou 

publicul in numar cat mai mare”, spune RADU POPESCU, managerul Teatrului Apropo.
“Teatrul Apropo este un spatiu de creatie independent, pentru tinerii artisti, deschis din 2018 in cartierul Pipera, aproape de metrou, 
in inima corporatista a orasului. Un spatiu care isi propune sa ofere dreptul de a experimenta in sens creator, care are ambitia de a 

produce o bresa in trepidatia alergaturii zilnice la si de la munca la birou. Ne dorim sa inovam prin forma, continut si prin promovarea 
teatrului contemporan. Si, pentru a celebra teatrul independent, organizam anual, inca din 2010, Festivalul Bucharest Frange, un 

spatiu al libertatii artistice unde sunt aduse in lumina reflectoarelor si puse in valoare cele mai curajoase si inovative performance-uri 
din zona independenta, din Bucuresti si din tara.”

Biletele se pot cumpara atat online, accesand site-ul https://eventbook.ro/theater/bilete-lolita-love-story , cat si direct de la teatru. 
(cartier Pipera, Bd. D Pompeiu nr. 8, cladirea FEPER Business Center, la demisol)

Durata spectacolului : 2 h
Recomandare varsta : +14 ani

Urmatoarea reprezentatie : sambata, 16 aprilie 2022

https://eventbook.ro/theater/bilete-lolita-love-story
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DACA JUDECI OAMENII, NU AI TIMP SA-I IUBESTI
text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E

TRAIM VREMURI DESTUL DE COMPLICATE SI 
URMARESC CU INTERES TOT CE SE INTAMPLA ATAT 
PE PLAN NATIONAL, CAT SI INTERNATIONAL.
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DACA JUDECI OAMENII, NU AI TIMP SA-I IUBESTI

Din pacate, irosim prea mult timp judecandu-i pe 
altii. Se pare ca acest lucru ne da un sentiment 
aparte de superioritate care ne face sa ne 

simtim, temporar, mai bine cu noi insine - ne hraneste 
propriul ego. Insa acest sentiment placut este unul 
pe termen scurt, in timp ce atitudinea noastra critica 
are consecinte negative profunde pe care tindem sa 
le trecem cu vederea: ne instraineaza unii de altii si 
creeaza conflicte sociale si de cele mai multe ori traume.
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CAT TIMP PETRECI JUDECAND 
ALTE PERSOANE? Ne-ar placea sa 
putem spune ca aceasta lume este una 
minunata, cu oameni deschisi, plini 
de iubire, care nu judeca niciodata 
pe nimeni ... insa nu este cazul. 
Majoritatea judecam. Judecam din 
suflet. Este un obicei toxic pe care il 
facem des si care aduce nefericire in 
jurul nostru. Judecam tinute, judecam 
actiuni, judecam judecata altora, 
judecam binele, judecam empatia. 
Judecam tot!

E regula, ii judecam pe cei din jurul 
nostru pentru ca suntem nesiguri si 
nefericiti, pentru ca suntem speriati 
sau intimidati de alte persoane.

Daca ne dorim sa traim in unitate 
cu semenii nostri, trebuie sa 
renuntam la obiceiul de a-i judeca, 
sa-i vedem asa cum sunt, fara 
prejudecati. 

Iata trei lucruri importante care ne 
pot ajuta sa ne deschidem inima, sa 
renuntam la obiceiul de a judeca, sa 
dezvoltam o atitudine mai plina de 
compasiune fata de oameni si sa traim 
in armonie cu ei.

INVATA SA INTELEGI OAMENII MAI BINE!

Motivul principal pentru care judecam cu mare 
usurinta alti oameni este ca nu-i intelegem. Si pentru 
ca nu-i intelegem, ne grabim sa-i etichetam. De 
exemplu, daca o persoana are un comportament plin de 
dusmanie, il numim “un om rau”. Adevarul este, insa, 
ca niciun om nu este in esenta bun sau rau, si cand ii 
numim astfel, nu facem decat sa ridicam un perete intre 
noi si ei, care ne impiedica sa-i cunoastem asa cum sunt 
ei in realitate.

O persoana cu un comportament plin de dusmanie 
este cineva care a suferit mult in viata - o persoana care 
a trecut prin greutati si experiente traumatizante si care 
incearca sa le faca fata in felul ei. Daca te pui in locul 
unei persoane si ii intelegi povestea - adica afli ce viata 
a avut si in ce conditii traieste in prezent - vei invata 
sa dezvolti o atitudine lipsita de critica, ce te va ajuta 
sa o privesti intr-o lumina cu totul noua - o vei vedea 
asa cum este, fara prejudecati care sa ii distorsioneze 
adevarata fire.

ANALIZEAZA CEEA CE GANDESTI! Sunt 
momente in care ajungi sa te gandesti la lucruri 
negative despre alti oameni, sa ii judeci fara sa iti 
dai seama. Incearca sa acorzi o mai multa atentie 
gandurilor tale si sa faci tot posibilul sa le aduci intr-o 
directie pozitiva.

In timp ce mintea ta se poate concentra imediat 
asupra negativului, impinge-ti gandurile intr-o directie 
mai pozitiva si cauta ceva frumos de spus mintii tale. Si, 
desigur, daca nu poti gasi nimic frumos de spus, nu mai 
spune nimic!

NU TE JUDECA! Nu este atat de usor de facut, insa 
cu cat te judeci mai mult, cu atat mai mult ii vei judeca 
si pe altii. Lucreaza la gandurile tale, concentreaza-te 
asupra aspectelor pozitive cu privire la persoana ta si 
apoi iti va fi mult mai usor sa vezi lucrurile pozitive din 
alti oameni.

NU ITI FACE GRIJI CU PRIVIRE LA CE FAC/ 
ZIC/ GANDESC ALTE PERSOANE! Gandeste-te doar 
la tine! Concentreaza-te asupra drumului tau, asupra 
misiunii pe care o ai in aceasta viata. De asemenea, 
incearca sa vezi reusitele si tot ce ai realizat pana acum.

Daca te pui in locul unei persoane si ii 
intelegi povestea, vei invata sa dezvolti o 

atitudine lipsita de critica, ...



139  f a m o s t . r o / a p r i l i e  2 0 2 2

IUBESTE-I NECONDITIONAT!

CE CASTIGAM DACA II JUDECAM PE ALTII 
SI SUNTEM DURI CU EI? Nimic. Nu facem decat 
sa ridicam ziduri in jurul propriilor inimi, care ne 
impiedica sa ne apropiem de oameni si sa legam relatii 
sanatoase cu ei.

A venit vremea sa darami aceste ziduri si sa distrugi 
iluzia separarii. A venit vremea sa-i accepti pe altii 
si sa le arati o iubire neconditionata. Judecandu-i pe 
altii, ne departam de ei si numai iubirea ne poate ajuta 
sa ne deschidem inimile si sa ne bucuram din nou de 
sentimentul unitatii.

Iubirea este ultima etapa a intelegerii si singura 
modalitate prin care ne putem vindeca si prin care 
putem crea o lume mai buna.  

Maica Tereza spunea: “Daca judeci oamenii, nu ai 
timp sa-i iubesti” si “Nu este important ceea ce facem, 
dar cata iubire punem in ceea ce facem; trebuie sa 
facem lucruri mici cu iubire mare”, in viata asta este cel 
mai important! Totul depinde de curatenia ferestrei 
sufletului nostru prin care observam faptele si oamenii.

INAINTE DE A JUDECA, POTRIVIT AR FI SA NE 
VERIFICAM SI SA NE CURATAM SUFLETUL PENTRU 
A PUTEA VEDEA CLAR. CAND VEZI CLAR, AI 
CAPACITATEA DE A NU TE JUDECA, DE A NU JUDECA, 
DE A TE ACCEPTA SI ACCEPTA PE CEILALTI SI DE A IUBI 
NECONDITIONAT, PE TINE SI PE CEILALTI.

ACCEPTA-I ASA CUM SUNT, CU 
BUNE SI CU RELE!

Fara indoiala ca fiecare fiinta umana 
are defecte si cu totii facem greseli 
in viata. Nimeni nu este perfect, de 
aceea nu ar trebui sa ne asteptam la 
acest lucru de la oameni. De multe ori 
ii judecam pe altii pentru ca nu sunt 
asa cum ne asteptam sa fie sau pentru 
ca nu se ridica la nivelul idealului pe 
care ni l-am facut despre ei. Adevarul 
este ca fiecare persoana de pe Pamant 
este unica in felul sau si trebuie sa-i 
acceptam pe oameni asa cum sunt, 
fara sa le impunem propriile noastre 
idei despre cum ar trebui sa fie.

Trebuie sa-i acceptam pe ceilalti 
exact asa cum sunt, si numai cand 
ajungem sa facem acest lucru vom 
putea simti cu adevarat compasiunea. 
Acest lucru nu inseamna ca nu 
ar trebui sa le criticam ideile sau 
comportamentul, sa le dam sfaturi 
sau sa-i ajutam sa-si imbunatateasca 
calitatea vietii. Dar trebuie sa 
intelegem ca fiecare persoana se 
confrunta cu propriile probleme si 
provocari si a-i judeca pentru ca nu 
au o viata perfecta este o dovada de 
imaturitate si lipsa de bunatate.

... fiecare persoana se confrunta cu 
propriile probleme si provocari si a-i judeca 

pentru ca nu au o viata perfecta este o 
dovada de imaturitate si lipsa de bunatate.
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CUM ITI PASTREZI 
PASIUNEA SI 
REZILIENTA 
IN MOMENTE 
PROVOCATOARE?

text : I R I N A  K U H L M A N N

“Nu circumstantele fac omul, ele il dezvaluie” ...
un binecunoscut citat a lui James Allen, cu care 
rezonez maxim. Pentru ca chiar asa este: omul se 
dezvaluie - in mod special pentru el insusi - in diversele 
circumstante. Doar atunci realizeaza, printre altele, cat 
grit are.

Am folosit intentionat cuvantul GRIT, pe care l-am 
gasit tradus ca tarie de caracter, curaj, fermitate. Despre 
asta mi-am propus sa scriu in acest articol, pentru ca 
chiar avem nevoie sa ne construim grit in vremurile 
pline de provocare pe care le traim si nu numai. El este 
unul dintre cele mai importante elementele din formula 
succesului pentru fiecare om.

Psihologul Angela Duckworth a scris multe despre 

grit. Are o carte foarte cunoscuta - un best seller - 
tradusa si in romaneste: “GRIT - Puterea pasiunii si 
perseverentei” - o carte pe care o recomand cu toata 
increderea!

In studiile facute cu oameni diferiti - studenti, 
militari, oameni de vanzari, etc., Angela a descoperit 
ca cei mai de succes oameni au ceva in comun si 
anume grit, pe care il defineste ca fiind perseverenta si 
pasiune pentru obiective importante, pe termen lung. 
Este o calitate care determina oamenii de succes sa 
stapaneasca lucrurile pe care le iubesc, sa depaseasca 
provocari, sa minimalizeze regrete si sa se simta 
impliniti. In plus, ea a descoperit ca omul nu se naste 
cu asta. Se poate construi si consolida de-a lungul vietii.

DESPREGRITSI MODURI PRIN CARE IL CONSTRUIESTI
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Adevarul este ca mai tot ce obtinem in maratonul 
vietii depinde in mare masura de acest grit, un amestec 
de curaj, pasiune si rezilienta ... un fel de tarie interioara 
ce te tine determinat sa obtii ce ti-ai propus.

Oamenii se lasa sedusi de ideea ca daca nu ai talent 
nu poti face un anumit lucru. Insa nu este asa. Cu 
perseverenta si pasiune poti invata si face aproape orice.

Deseori succesul nu este despre cat esti de smart 
sau ce resurse ai, ci despre abilitatea ta de a munci cu 
determinare si de a depasi obstacolele.

Cu totii trecem prin momente dificile si provocari ... 
ele sunt parte din viata noastra si ne ajuta pana la urma 
sa progresam si sa crestem. Ne invata cum sa invingem 
orice ne sta in cale. Totul este sa fim constienti de asta.

1. Ei se focalizeaza asupra DE CE-ului si VIZIUNII pe 
termen lung.

Este foarte normal si uman ca dorintele noastre de a 
realiza ceva specific sa fluctueze. Apar momente cand 
te simti obosit si chiar tentat sa renunti. Ajungi sa te 
intrebi daca mai are sens sa continu si sa te implici in 
ceea ce te-ai apucat sa faci. 

Ca sa treci aceste momente intreaba-te din nou de 
ce te-ai apucat sa faci asta in primul rand. Cat este 
de important pentru tine si de ce? Fa un pas inapoi si 
conecteaza munca pe care o faci acum la viziunea ta 
pe termen lung. Poate ca acum te simti putin blocat, 
provocat, chiar plictisit. Poate simti ca tot ce faci este in 
zadar ... Gandeste-te insa la ce vrei sa obtii pe termen 
lung si la faptul ca ai nevoie poate sa treci prin aceasta 
faza. Toate astea te vor ajuta sa recapeti acel grit/ 
rezilienta si determinare sa continui.

2. Ei nu au nevoie de aprobarea/ consimtamantul 
celorlalti.

Cu totii avem nevoie uneori sa ni se recunoasca 
calitatile si rezultatele, cu alte cuvinte sa fim apreciati. 
Este uman. Insa cand ai grit/ tarie de caracter nu esti 
dependent de asta. Iti iei satisfactia din interior fiind 
constient de calitatea muncii prestate/ rezultatelor cat si 
calitatilor tale ca om. Avand grit, te indrepti fara ezitare 
spre pasiunile tale si nu astepti sa-ti spuna altii ce este 
bine sa faci. 

Asta inseamna ca nu esti descurajat de critici si nu 
iti masori succesul raportandu-l la insuccesul altora. 
Pentru un om cu tarie de caracter, atat binele cat si raul 
intr-o situatie sunt o forma de feedback. Din greseli si 
esecuri ei invata ce/ cum sa faca diferit pentru a obtine 
rezultate mai bune.

Ei nu isi compara munca si actiunile cu ale altor 
oameni de succes pentru ca ei stiu exact ce vor si se lasa 
condusi de pasiunea lor.

Asadar, gandeste-te la un rezultat care nu iti place 
ca la o oportunitate de a vedea ce ai de imbunatatit. Iti 
va schimba complet starea emotionala si perspectiva. 
In loc sa te necajesti si sa te judeci - lucru ce ti-ar lua 
multa energie si ti-ar da o stare proasta - vei capata noi 
idei si chiar entuziasm.

IN CONTINUARE AS VREA SA IMPARTASESC CU TINE 
8 OBICEIURI ALE OAMENILOR CU GRIT SANATOS SI 
ECHILIBRAT. SPER SA TE INSPIRE SI SA TE AJUTE IN 
DEZVOLTAREA PROPRIULUI TAU GRIT SI SA-TI ADUCA 
CAT MAI MULTE BENEFICII.
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3. Ei isi dezvolta mereu inteligenta emotionala (EQ) 
In ultima vreme, am scris mult despre inteligenta 

emotionala, deoarece ea este una dintre abilitatile 
fundamentale pentru o viata plina de implinire si 
succes. Oamenii cu grit inteleg foarte bine rolul 
emotiilor in reusita actiunilor lor, indiferent daca 
este vorba despre ceva personal sau profesional. 
Productivitatea depinde in mare masura de modul in 
care intelegi si gestionezi emotiile.

Multi oameni renunta la pasiunea si visurile lor 
din cauza emotiilor - poate fi nesiguranta, teama, 
coplesirea, plictiseala si altele.

De aceea, daca tu te obisnuiesti sa vezi in emotii niste 
indicatori, care te indeamna sa faci o schimbare, vei 
reusi sa le gestionezi foarte bine. Odata ce ai informatia 
(emotia) poti sa faci miscarea ce te duce spre un 
rezultat dorit. De exemplu, daca simti copleseala, ia-ti 
cateva momente sa te relaxezi/ revigorezi/ limpezesti 
mintea. Daca te plictisesti, gaseste un lucru care sa te 
provoace. Asta este grit!

Am scris un intreg articol despre gestionarea 
emotionala intr-o editie anterioara a revistei Famost. 
Il vei gasi pe https://famost.ro/articol/revista-famost-
mai-2021#124

4. Ei folosesc la maxim zilele bune. 
Cand au o zi buna, plina de pozitivitate si energie, 

oamenii cu grit se folosesc de asta. Rezolva cele mai 
dificile task-uri, probleme ce i-au “apasat” o vreme cat 
si munci mai grele.

Cateodata ceea ce numim grit este abilitatea de a ne 
“aduna” cum obisnuim sa spunem si a reintra in ritmul 
nostru pentru a trece la actiune.

5. Ei stiu sa puna stop cand este necesar. 
Este foarte important sa stii cand sa spui stop, adica 

sa gasesti acel echilibru atat de necesar. Cu alte cuvinte 
sa poti lasa si pentru o alta zi ceva ce ai de facut in loc 
sa te epuizezi. Cineva spunea ca una dintre cele mai 
importante chei catre productivitate este sa te relaxezi 
... evident, cat este nevoie.

Chiar daca incepi sa lucrezi la ceva seara tarziu, asta 
nu inseamna ca trebuie sa ramai pana termini - doar 
daca este strict necesar. Poti continua a doua zi, cand 
ai mai multa energie. Asta nu inseamna renuntare, ci 
optimizarea momentului.

6. Ei utilizeaza in mod optim si o zi mai proasta. 
Cred ca a avea grit, tine foarte mult si de modul in 

care iti optimizezi resursele interioare si energia. Poate 
ca grit este asociat de cele mai dese ori cu abilitatea de 
a face fata zilelor si task-urilor foarte dificile, insa daca 
esti deja obosit si ai posibilitatea sa lasi o munca grea 
pentru o alta zi, cel mai indicat lucru este sa faci asta. O 
persoana cu grit mai obisnuieste sa imparta acea munca 
grea pe bucati. 

Deseori o zi proasta poate fi folosita pentru a face 
sport, a intalni prieteni, a face lucruri care cer mai 
putin efort mental si/sau fizic ... depinde de la caz la 
caz. Daca de exemplu esti obosit fizic, atunci poti sa te 
focalizezi mai mult pe lucruri ce iti cer efort psihic si 
invers. Oamenii cu grit stiu foarte bine sa-si optimizeze 
activitatea.

https://famost.ro/articol/revista-famost-mai-2021#124
https://famost.ro/articol/revista-famost-mai-2021#124
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7. Ei sunt creativi si gasesc partea de fun in munca lor
Cu siguranta, oamenii care au grit sunt determinati 

sa faca bine ce au de facut si trateaza asta cu seriozitate, 
insa acest lucru nu inseamna ca sunt rigizi. Ei gasesc si 
partea de fun si placere in ceea ce fac, in asa fel incat 
totul sa devina mai usor. Sau poate gasesc alte moduri 
prin care sa faca lucrurile. In orice caz, ei au abilitate 
de a-si mentine starea de bine cat mai mult in timp ce 
muncesc, lucru care le creste productivitatea.

8. Ei au un mindset de crestere. 
Asta le permite sa vada in orice greseala un feedback 

si o oportunitate de a invata. Ei apreciaza in mod 
deosebit cresterea si dezvoltarea ... evolutia. Chiar 
daca apar obstacole, ei sunt mereu deschisi spre solutii 
privind cu curiozitate asupra a ceea ce se intampla. 
Poate chiar se intreaba: ce am de invatat din asta?

Sunt multe alte lucruri ce caracterizeaza oamenii cu 
grit, insa ma opresc aici. Te invit sa te lasi inspirat de 
aceste obiceiuri si sa iti construiesti grit-ul de care ai 
nevoie pentru a crea si mai mult succes in viata ta: un 
succes insotit de implinire sufleteasca si bucurie. 

As vrea sa inchei subliniind faptul ca chiar poti 
sa-ti cresti grit-ul. Totul este sa doresti acest lucru. 
Aminteste-ti in acelasi timp ca chiar daca el este foarte 
important nu este totul. Sunt si alte dimensiuni la fel 
de importante - poate chiar mai importante - continute 
in caracterul omului, ca de exemplu: moralitatea, 
bunatatea, integritatea, de care omul are nevoie pentru 
a creste si prospera. 

Si daca tot l-am adus in atentie pe James Allen la 
inceput articolului, iti recomand din toata inima cartea 
lui “Cum gandeste omul / As a man thinket”. Este una 
dintre cele mai apreciate carti inspirationale din toate 
timpurile. 

EL SPUNE CA SUFERINTA SI TRISTETEA 
NOASTRA SUNT CAUZATE DE GANDURILE 
NOASTRE. NIMIC MAI ADEVARAT.

ITI DORESC NUMAI BINE SI O 
PRIMAVARA SUPERBA!

IRINA

Cu totii avem nevoie uneori sa 
ni se recunoasca calitatile si 
rezultatele, cu alte cuvinte sa 

fim apreciati. Este uman. Insa 
cand ai grit/ tarie de caracter 
nu esti dependent de asta. Iti 

iei satisfactia din interior fiind 
constient de calitatea muncii 
prestate/ rezultatelor cat si 

calitatilor tale ca om.

Oamenii se lasa sedusi de ideea 
ca daca nu ai talent nu poti face 

un anumit lucru. Insa nu este 
asa. Cu perseverenta si pasiune 

poti invata si face aproape 
orice.

Multi oameni renunta la 
pasiunea si visurile lor din 
cauza emotiilor - poate fi 

nesiguranta, teama, coplesirea, 
plictiseala si altele.
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Si din nefericire, exista multe lucruri si situatii in 
lume care ne fac sa ne simtim mici si neinsemnati. 
Exista firme care cresc mai mari si mai mari. 
Guvernele iau decizii cu care nu suntem de acord. 
Ne simtim NEPUTINCIOSI. Pandemia Covid-19 
si mai nou razboiul, accentueaza toate acestea.

Dar suntem oare atat de neputinciosi, mai ales 
ca fiecare dintre noi avem destule experiente in 
viata de pana acum, situatii dificile pe care le-am 
depasit cu succes? Fiecare avem o anumite putere 
undeva in noi care ne ajuta sa depasim orice 
situatie grea, gasim resurse acolo unde nu ne-am 
fi asteptat niciodata.

Iar daca ai un vis anume pe care ti-l doresti sa se 
realizeze, ai puterea in mainile tale, face parte din 
alegerile tale. Aici este doar dorinta ta, alegerea ta, 
care depinde doar de tine si eforturile pe care esti 
dispusa sa le faci, in functie de timpul tau, energia 
ta, banii tai. Ai mai multa putere decat realizezi 
acum si nimeni nu stie care iti sunt resursele 
interioare, ce stii cel mai bine sau nu sa faci, 
ce iti doresti tu cu adevarat. Sunt atat de multe 
modalitati prin care poti face oameni fericiti (si pe 
tine, evident!), prin care poti aduce bucurie celor 
din jur, prin care, de ce nu - poti salva planeta? 
Cu siguranta s-ar gasi multi care sa spuna “DE CE 
TU?”, iar tu ar trebui sa ai in gandire “DE CE NU 
EU?”.

Atunci cand iti doresti in mod real ceva, 
important este sa treci la actiune. Ai auzit, ai 
vazut, ai citit destule povesti de succes si printre 
punctele comune, majoritatea acestora aveau 
piedici, obstacole foarte diverse - fie ca erau 
generate de oameni, societate sau pur si simplu asa 
era situatia, dar, cu toate acestea, povestea a mers 
mai departe. CU SUCCES. E posibil sa fii nevoita 
sa induri multe, sa treci prin situatii delicate, dar, 
daca iti doresti in mod real ceva, cu un plan bine 
pus la punct si vointa, vei ajunge acolo unde iti 
doresti. Mai mult, exista si succesele ale caror 
povesti inca nu le-ai auzit!

Viata ne ofera multe lucruri si bariere prostesti, 
scoase in cale de oameni si societatea per 
ansamblu, iar tu va trebui sa treci peste toate si sa 
te faci auzita. Si din momentul in care ajungi intr-
un astfel de punct, vei vedea ca vei atrage si alte 
persoane care sunt pe aceeasi lungime de unda cu 
tine, forta ta devenind din ce in ce mai mare.

In
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DACA TE SIMI PREA MIC, 

PREA NEINSEMNAT PENTRU 

A REUSI, AR TREBUI INAINTE 

DE TOATE SA ELIMINI 

ACEST MOD DE GANDIRE, 

IAR O ABORDARE A 

ACESTOR PROBLEME INTR-

UN MOD CONSTIENT SI 

LOGIC, TE POATE AJUTA IN 

DEMERSURILE TALE.
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CUM POTI ADUCE LA VIATA 
SCOPURILE TALE

Este foarte usor sa ne imaginam ca nu contam si 
ca ceea ce facem nu va schimba nimic, nici in viata 
proprie si nici in jurul nostru. De multe ori nu 
actionam pentru ca nu stim ce ne asteapta dincolo 
de indrazneala; ne este frica de necunoscut. Din 
nefericire, majoritatea unor astfel de ganduri sunt 
capcane din mintea noastra care ne impiedica sa 
actionam sa auto evoluam.

Rezultatele pozitive aduse de practicarea 
midnfulness - ului face din aceasta practica un 
instrument foarte bun pentru a ne atinge scopurile 
si a avea curajul de a face un prim pas in directia 
dorita. Curajul nostru capata noi forte si ne 
ridicam pentru a ne atinge scopul si a ne face 
auziti. Iar pentru a merge mai departe, trebuie 
sa ai o gandire conform careia nimic nu te poate 
opri: daca ceva te opreste, visul tau se spulbera!

In multe situatii, scopul ne este impiedicat de 
o anumita stare de pasivitate si de liniste, ceea 
ce este foarte usor cand ai atatea tentatii ce abia 
asteapta sa ajunga in viata ta. Daca vrei si aceasta 
pasivitate dar iti doresti in acelasi timp si sa iti 
atingi scopul, acest duo este foarte dificil de 
realizat. Cel mai important este sa te concentrezi 
pe scopul tau si sa mergi inainte indiferent de 
cate ori cazi; cazi, te ridici si mergi in continuare! 
Aminteste-ti de copilarie: cadeai dar te ridicai 
zambind, razand si cu dorinta de a continua 
indiferent de eventuala durere pe care o simteai; 
de ce nu ai face acest lucru acum cand stii ca 
scopul final este propria fericire si bucurie?

Cand te simti in forma si conectat la viata ta, 
acest lucru este observat de cei din jurul tau. Tu 
doar trebuie sa iti vezi de scopul tau si foarte 
important: sa fii atenta la semnalele care anunta 
aparitii si schimbari aparent surprinzatoare, 
intamplari care iti sprijina frumoasa calatorie. Si 
nu e neaparat sa fie toate frumoase, dar intr-un 
final trebuiesc acceptate toate. Pentru ca acesta 
este scopul tau, este alegerea ta 100%, de aceea 
trebuie sa accepti cu inima deschisa si cu lejeritate 
si urcusurile si coborasurile, pauzele, momentele 
in care vei radia si momente in care poate va 
trebui sa te ascunzi in casa. Important este sa 
apara si sa-ti schimbe in bine viata tie si de ce nu, 
celor din jur.
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Multe persoane si-ar dori sa aiba mai mult 
timp liber, sa reuseasca sa isi organizeze 
timpul pentru a se bucura de mai mult 
timp cu propria persona. Doar ca, si daca 

stai 2 minute dintr-un timp dedicat altor activitati, incepi 
sa te simti vinovata; mereu exista acea voce in minte care 
iti spune ca sunt atat de multe lucruri de facut, iar tu ... 
stai. Iar aceasta problema exista deopotriva si in cazul 
femeilor si in cazul barbatilor.

A-ti acorda timp pentru tine, un timp de auto - 
ingrijire tind sa le faca pe femei sa se simta foarte prost 
si asta din cauza listei lungi de lucruri ce trebuiesc 
facute si terminate. Avem tendinta de a ne aseza ultimii 
pe lista prioritatilor, asigurandu-te inainte de toate ca 
toata lumea e in regula; in privinta propriilor nevoi 
si necesitati, nu prea ne gandim. Iar acest mod de 
manifestare este sustinut si de diverse cercetari care 
au ajuns la concluzia ca femeile, avand in vedere grija 
pentru treburile casnice si pentru ingrijirea copiilor, 
chiar au mai putin timp liber comparativ cu barbatii. Si 
nu e vorba de a scoate in evidenta femeia erou, ci doar 
a realiza ce ai nevoie pentru propria bunastare si ce 
schimbari ar trebui facute ca aceasta chiar sa se intample.

O cauza care a limitat cumva aceasta necesitate de a 
avea timp pentru propria persoana este reprezentata de 
secolele in care femeia a fost conditionata. In plus, exista 
tendinta noastra de a-i multumi pe cei din jur, la care 

se adauga tendinte de perfectionism si dorinta de a face 
cat mai mult, lucruri ce ne fac sa ne simtim validati ca 
oameni; sa avem o anumita recunoastere din exterior. In 
schimb, ceea ce avem si mai mult nevoie este validarea 
interna; trebuie sa patrundem in interiorul nostru, sa 
descoperim si sa intelegem ca suntem destul asa cum 
suntem.

Acordandu-ne timp pentru noi insine este foarte 
important pentru ca a ne hrani cu energia interioara ne 
poate ajuta sa ne simtim mai puternici, mai fericiti si 
multumiti. Trebuie sa ne asiguram ca timpul petrecut cu 
noi insine este de calitate si nu sa ni-l redirectionam pe 
retelele de socializare sau sa stam cu ochii in tv. Incearca 
sa faci ce te relaxeaza, ce te face fericita, fie ca vorbim 
de cititul unei carti, o baie fierbinte sau dansand pe 
muzica favorita. Daca nu avem timp de calitate cu noi 
insine, cum am putea oare sa oferim timp de calitate 
in alte circumstante sau altor persoane? Exista o vorba 
conform careia “nu ai ce turna dintr-o ceasca goala” si 
care se potriveste de minune acestei situatii. Stim deja 
ca atunci cand avem bateriile noastre incarcate, putem 
face totul excelent sau chiar si partial incarcate, putem 
face totul mult mai bine, inclusiv a avea grija de cei 
dragi. Si aici nu conteaza ca iti acorzi zilnic 15 minute 
pentru a citi sau pentru a medita, sau mergi de 3 ori la 
sala saptamanal; important e ca tot ce faci sa te ajute sa 
te incarci.

Iti mai amintesti cand a fost ultima oara cand te-ai bucurat de un 
timp de calitate fara sa te simti vinovata sau sa ai remuscari ca nu 
ai facut una sau alta?

TIMP PENTRU TINE
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CUM ARATA TIMPUL DE CALITATE PENTRU TINE SI 
CUM TE POTI ASIGURA CA POTI AVEA PARTE DE EL 
ZILNIC? CITESTE IN CONTINUARE DESPRE CATEVA 
MODALITATI SIMPLE CARE TE POT AJUTA ...

IDENTIFICA-TI SI RECUNOASTE-TI PRIORITATILE!
Primul pas in acest demers este acela sa accepti cat de 

mult timp ai nevoie si cat de mult te poate avantaja. A 
fi active in privinta timpului cu tine necesita tehnici si 
instrumente si din nefericire nu este atat de usor asa cum 
am crede la o prima vedere. Trebuie sa mergem mult mai 
departe, sa incercam sa comunicam cu subconstientul 
nostru, cu mintea si sistemul nostru de credinte, care se 
poate modifica, la fel ca modul de a actiona si simti.
PUNE-TI TIMPUL DEOPARTE!

Chiar daca pare simpla aceasta formulare, una dintre 
cele mai bune modalitati de a te asigura ca ai timp 
pentru propria persoana este acela de a ti-l programa 
in calendar, fie el fizic sau pe smartphone. Facand acest 
lucru, practic creezi un acord intre tine si tine, care te 
obliga ca acest lucru chiar se va intampla.
INVATA SA CERI AJUTOR!

Daca te chinui sa iti termini lunga lista de lucruri de 
facut, iar timpul pentru tine este foarte limitat inspre 
zero, cere ajutorul, o cerinta nu foarte usoara de cele mai 
multe ori. Simtim de multe ori ca noi trebuie sa le facem 
pe toate, dar in realitate, exista modalitati de a-ti crea 

oportunitati de a crea mai mult timp pentru tine daca 
ceri ajutorul. Si chiar daca daca te gandesti ca este mai 
usor din toate punctele de vedere sa faci acea activitate 
singura, incearca sa inveti in acelasi timp sa delegi 
anumite sarcini.
INVATA SA STII CAND SA SPUI DA SAU NU!

Inainte de a-ti lua si mai multe sarcini de realizat, 
gandeste-te foarte bine daca chiar trebuie sa le faci 
sau daca chiar vrei asta. Pentru a aduce in viata ta 
“timp pentru mine” invata-te sa spui DA lucrurilor 
si activitatilor care te fac fericit si NU celor care iti 
provoaca disconfort si te epuizeaza. Chiar daca la o 
prima vedere pare simplu, nu este, pentru ca trebuie 
facuta o evaluare inainte de toate pentru a descoperi ce 
iti face bine ce iti face rau, ce iti ofera energie si ce te 
epuizeaza. Pana nu esti sigura de anumite sarcini, le poti 
amana pana cand faci o verificare reala si alege in final 
doar ce iti ofera bucurie. Alegi bucuria si pozitivitatea, te 
alegi pe tine!
TRATEAZA-TE PE TINE ASA CUM II TRATEZI SI PE 
CEILALTI!

Fii bun si plin de compasiune si cu tine insuti, pentru 
ca, tu, cu siguranta ti-ai incurajat prietenii, le-ai sugerat 
sa aiba grija de ei, asa ca, de ce sa nu aplici asta si cu 
tine? Cand ai indoieli sau ezitari adu-ti aminte ca si tu 
ai nevoie, la fel ca si cei din jurul tau sa te tratezi cu 
dragoste si bunatate.
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INGRIJIREA DE SINE NU ESTE CEVA EGOIST ASA CUM AR PAREA LA 

O PRIMA VEDERE, IAR A-TI ACORDA O ANUMITA PRIORITATE, A-TI 

PUNE NECESITATILE PE PRIM PLAN, NU DOAR CA TE AJUTA PE TINE, 

DAR II INSPIRA SI PE CEI DIN JUR.

INGRIJIREA de SINE ...
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este ceva gresit, iata cum o trauma sau stres chiar ajuta plantele sa creasca 
si sa prospere, doar una din situatiile al luptei naturii pentru supravietuire. 
Cand tai o planta sau dintr-un copac, acolo este si mai multa energie pentru 
a creste, pentru a renaste. Cand te gandesti la ceva rupt, spart in bucati, 
facand imediat comparatie cu noi, credem, logic, ca nu mai are viata, fiind 
impotriva a tot ceea ce credeam noi.

Cu toate acestea, putem face o foarte buna analogie cu noi ... Cand ne 
este greu, cand avem perioade dificile, putem alege sa infruntam toate 
problemele decat sa fugim cu ele. Avem posibilitatea sa alegem sa facem 
fata oricarui tip de stres si sa folosim acest lucru pentru a ne ajuta sa ne 
extindem capacitatea de rezistenta si chiar sa prosperam. Si poti avea parte 
pana la un moment dat in viata de foarte multe situatii care iti pun piedica 
in a te dezvolta si a evolua ca om, de la persoane care iti dicteaza ce sa faci, 
din partea normelor societatii, a religiei, a educatiei, tu neavand libertatea 
de a lua propriile decizii. Poti avea probleme de sanatate - fizice si psihice - 
pe care nu le poti solutiona din cauza acestor bariere, din imposibilitatea ca 
tu insati sa iei propriile decizii benefice tie.

Iar pentru a depasi aceasta situatie, iti trebuie curajul de a face un prim 
pas, cel care iti va oferi perspectiva ca se poate si altfel: mult mai bine! 
Trebuie sa alegi sa transformi din ceea ce este negativ in lucruri pozitive, 
benefice, propriei persoane.

Si DA, ingrijirea de sine se simte la o prima vedere ca ceva egoist, o 
activitate cu rol in protejarea noastra mentala si fizica, in bunastarea noastra 
ca stil de viata. Ingrijirea de sine inseamna sa facem ceea ce este bine pentru 
noi, sa ne crestem rezistenta emotionala si fizica, sa ne imbunatatim stima 
de sine. Mentinerea unei bune ingrijiri de sine ne asigura ca ramanem plini 
de compasiune, pasiune, ca lucram de bunavoie intr-o anumita zona fara a 
sacrifica alte aspecte ale vietii noastre, ca ramanem cu o atitudine pozitiva 
chiar daca avem parte de lucruri urate si nedreptati. Si nu in ultimul rand, 
faptul ca ne cream imbunatatiri in viata atat pe termen scurt cat si lung.

Si simtim cateodata ca acesta este un lucru egoist din cauza ca mergem 
impotriva curentului, a ceea ce ne-a invatat societatea si cei din jur: sa 
fim mereu buni cu ei, sa ii punem pe cei din jur inainte noastra. Ingrijirea 
de sine inseamna sa ne punem pe noi insine pe primul loc si acest lucru 
este catalogat de societate ca fiind gresit, nepoliticos; iar aceasta gandire 
de masa a fost indelung promovata de-a lungul timpului de lideri care au 
facut lucruri remarcabile pentru societate, sacrificandu-se pentru oameni. 
Alimentatia sanatoasa, exercitiile fizice, meditatia, toate sunt secundare!

Aceasta grija de sine este considerata egocentrica, dar in realitate, ea 
merge dincolo de individ; spre familie, prieteni, comunitate! Ea inseamna 
a trai si a lucra in moduri care sunt in concordanta cu ceea ce simtim si 
ne dorim. Din nefericire, acest concept a fost alterat de corporatiile care 
se concentreaza pe profit promovand ingrijirea de sine prin intermediul 
anumitor produse si servicii. Doar ca ele ofera un aspect superficial, de cele 
mai multe ori de scurta durata, vanzandu-le oamenilor ceea ce ar trebui sa ii 
faca sa se simta bine cu ei insisi.

Cand vine vorba de ingrijirea 
de sine gandeste-te la plantele sau 
copacii care sunt taiati ... Poate nu 
arata cel mai bine imediat, dar apoi 
observi ca viata explodeaza prin 
fiecare crenguta si frunza cu o viata 
noua, iar acest proces este bun pentru 
plante. In cazul in care credeai ca 

autentica
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care vor pune pe primele locuri ce este mai important, ceea ce necesita o 
anumita disciplina. Si ai putea incepe prin a privi doar un episod din serialul 
preferat si nu intreg sezonul intr-o singura zi, pentru a avea timp mai mult 
si a si te culca la o ora decenta. Incearca sa bei doar un pahar de vin la 
cina si nu toata sticla, spune NU cand nu iti doresti sa faci ceva, iar daca 
te trezesti mai devreme dimineata ca in mod obisnuit, foloseste acest timp 
pentru ceva meditatie, citit (nu stiri!), exercitii fizice, activitati minunate 
inainte de munca.

In momentul in care iti faci lista pentru propria ingrijire de sine e posibil 
sa simti un mare gol in stomac pentru ca deja ti se intrevad multe din vicii la 
care trebuie sa renunti. Dar beneficiile pe termen lung in care sunt implicate 
fizicul, psihicul, sunt de neinlocuit si ce trebuie retinut este faptul ca nu 
exista o solutie aplicabila pentru toata lumea, nu este unica si fiecare trebuie 
sa decida ce este benefic propriei persoane. Si cel mai dificil lucru care ti se 
poate parea ca il faci este acela ca te simti vinovata pentru ca iti acorzi timp 
doar pentru tine, doar ca trebuie sa inveti ca aceasta experienta reprezinta o 
modalitate de a-ti arata ca te pretuiesti, ca ti-ai ales drumul tau sanatos si ca 
esti responsabila doar pentru ceea ce faci tu.

In ceea ce priveste lista prioritatilor, ea nu este cea a rezolutiilor de 
inceput de an de care in majoritatea cazurilor uiti si nu bifezi mai niciuna. 
Este o lista destul de dificila in care multe din sarcini sunt greu de realizat; 
pentru ca trebuie sa fim si realisti: vei esua, nu te vei tine de toate punctele 
de acolo, vei fi tentata sa renunti sau sa gasesti modalitati de a te pacali/ 
auto - sabota. Dar cu o vointa care sa fie angrenata de dorinta de a-ti fi bine 
mai tarziu pe un termen lung, cu situatii in care o vei lua din nou si din 
nou de la capat, vei gasi solutiile care sa functioneze pentru tine. Trebuie 
sa iti formezi un ritm al tau, iar totul trebuie sa se desfasoare progresiv; 
comparativ cu basmele, minunile in viata reala nu se intampla peste noapte!

Si tot acest proces de ingrijire de sine trebuie sa fie destul de bland, sa 
aiba lucruri marunte care fac diferenta, anumite promisiuni doar pentru noi 
insine. Putem face comparatie cu o melodie: vei avea nevoie sa ai un ritm 
propriu, constant, actiuni repetate care iti mentin stilul de viata pe care ti-l 
doresti. Va trebui de asemenea sa creezi un echilibru intre viata personala si 
cea profesionala, doar ca inainte de toate trebuie sa identifici ce este gresit 
de fiecare parte; tot ce este toxic si iti aduce stres vietii, trebuie eliminat. 
Nici acesta nu e un lucru usor realizabil, dar il poti face pe etape; vei avea 
perioade de tranzitie, determinante pentru reusitele ulterioare. Si toate 
aceste noi practici angrenate in acest proces vor deveni obiceiuri sanatoase 
ulterioare.

Si poti avea parte de o buna practica din ... mers. Vii de la serviciu cu 
masina. Inchizi telefonul, nu asculti muzica, practici mindfulness in liniste. 
Ajungi acasa si inainte de a te da jos din masina, poti practica niste exercitii 
usoare de respiratie; dupa ce cobori si ajungi in casa, daca ai un animal de 
companie, faci o plimbare cu el (tot fara telefon).

Este foarte important ca aceasta delimitare munca - familie - relatie - timp 
propriu sa aiba niste limite sanatoase si sa aduci echilibru in fiecare din ele. 
Daca vei reusi sa le gestionezi bine, vei fi fericita si vei avea un stil de viata 
de invidiat, cel pe care l-ai cautat de mult timp.

Iar ingrijirea de sine autentica nu 
este sexy si nu te face subit sa te simti 
bine. Dimpotriva, poate fi o munca 
grea, ceea ce nu este chiar atractiv 
pentru diverse companii, branduri 
si nu face casa buna cu campaniile 
de marketing. Modul in care acest 
termen este cunoscut pe scara 
larga nu are de-a face cu alegerile 
sanatoase care reflecta cu adevarat 
iubirea de sine si compasiunea pentru 
propria persoana. Nu are nimic in 
comun cu lupta de a supravietui in 
fata opresiunii politice si sociale, iar 
pentru comunitatile care sunt atacate 
de propriul guvern, pentru cei care 
au acces limitat la ingrijire medicala, 
alimente proaspete, apa, locuinte 
sigure, ingrijirea de sine este un act 
radical de supravietuire.

Ingrijirea de sine autentica este 
pentru oricine, ce avem nevoie 
fiecare si ce meritam, doar ca nu este 
atat de usor de obtinut si nu este 
o solutie rapida; mai mult, nu este 
vreo calatorie interioara. In mod real 
este mult mai usor sa exersezi auto 
- ingrijirea care se vehiculeaza peste 
tot si care iti ofera beneficii imediate, 
comparativ cu dezvoltarea in timp a 
unui stil de viata sanatos si disciplinat 
care sa-ti ofere beneficii mai tarziu, 
dar si pentru o lunga perioada de 
timp. Ingrijirea de sine reala nu este 
despre auto - indulgenta, indulgenta 
de sine oferindu-ti posibilitatea de a-ti 
satisface in mod neingradit dorintele 
si capriciile cu scopul de a modifica 
temporar starea de spirit si de a ne 
scapa pe moment de suferinta si 
durere.

Daca iti doresti sa ai o conduita 
sanatoasa a propriului stil de viata, 
gandeste-te inainte de a actiona 
daca ceea ce faci iti ofera beneficii 
pe termen scurt sau lung. Uneori, 
ingrijirea de sine este cel mai bine 
exprimata prin stabilirea limitelor 
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f ericirea impreuna cu oamenii, lucrurile si actiunile 
care ne fac fericiti, reprezinta unul din punctele 
centrale ale vietii noastre, doar ca nu putem fi 

fericiti in fiecare clipa, in fiecare zi. Acest sentiment 
are suisuri si coborasuri, puncte inalte si puncte joase, 
interpretarile acestui sentiment, definitia acestuia 
diferind de la o persoana la alta.

Fericirea este o experienta subiectiva, un sentiment 
de placere, bunastare, bucurie ce o putem simti in mod 
natural, doar ca este adesea influentata de cine si de 
ce anume ne inconjoara. Pe masura ce ne maturizam, 
observam ce ne aduce bucurie noua si celor apropiati 
noua si unde o putem dezvolta mai mult. Observam ce 
ii face pe altii fericiti, ce influenteaza gandurile noastre 

despre modul in care noi credem ca putem atinge acel 
sentiment de bucurie.

Si nu suntem influentati doar de cei din jurul nostru 
- tot ceea ce noi vizionam, ascultam, citim, intareste 
ideile noastre despre fericire. Doar ca o mare parte din 
toate acestea reprezinta un mod de publicitate a celor 
ce vad si ne vand notiunea de fericire, ne arata cum 
arata ea.

Toti acesti factori pot crea o anumita presiune pentru 
atingerea unui anumit nivel de fericire, timp in care 
presiunile externe pun presiune pe cele interne. Cand 
ne simtim pe picioarele noastre si avem incredere in 
noi, ne putem separa pe noi si definitia noastra vizavi 
de fericire, de ceea ce inseamna aceasta la ceilalti.

In cautarea fericirii

Fericirea este o experienta subiectiva, un 
sentiment de placere, bunastare, bucurie ce o 

putem simti in mod natural,  ...
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Si exista si senzatii negative care ne pot influenta 
intr-o oarecare masura, existand persoane care ne 
spun ca ce ne face fericiti este gresit. In astfel de 
situatii ne sunt puse la indoiala gandurile, doar ca noi 
trebuie sa vedem aceasta ca o oportunitate de a ne 
privi in interior si a vedea cat de adevarat este acest 
lucru.

Trebuie sa constientizezi ca doar tu esti singura 
persoana care isi alege propriile valori si credinte si 
cand te afli in situatii delicate sau te simti influentat 
intr-o oarecare masura, intoarce-te catre tine pentru 

a-ti aminti ce reprezinta pentru tine cu adevarat 
fericirea, ce te implineste! Iar a avea o mai buna relatie 
cu propria persoana, putem avea o relatie mai buna cu 
fericirea, intrebandu-ne in mod sincer si ascultandu-ne 
de tot ceea ce inseamna si ne aduce noua bucurie.

Daca relatia ta cu fericirea ti se pare a fi ceva dificil, 
terapia poate ajuta, creandu-ti un spatiu in care 
curiozitatea te poate ajuta sa iti recunosti valorile 
si ce anume iti aduce bucurie. In acelasi timp, 
vei recunoaste si negativul si pozitivul, la fel ca si 
capacitatea pentru rezistenta si bucurie.

Exploreaza fericirea AUTENTICA pentru tine!
CE INSEAMNA FERICIREA PENTRU TINE? Noteaza cateva cuvinte care definesc fericirea pentru tine. 
Unde te simti fericit? Cu cine te simti fericit? Ce activitati iti aduc bucurie? De unde simti ca iti vine sentimentul de 
fericire? Pe masura ce ai crescut, ce anume din lume ti-a influentat sentimentul de fericire?
CINE TI-A INFLUENTAT FERICIREA? Membrii din familie, prietenei, parteneri? Intreaba-te: am ales sa 
fiu in jurul persoanei pentru ca ma face fericit sau cand sunt fericita sunt pe langa persoana respectiva? Pot fi reale 
ambele raspunsuri.
CE ANUME DIN EXTERIOR ITI INFLUENTEAZA FERICIREA? Daca de exemplu te uiti pe retelele 
sociale si te compari cu altii, acesta este un semn ca trebuie sa fii concentrat pe definitia ta personala a fericirii 
si nu utilizatorii pe care ii observi.
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ATACUL de PANICA

Dar, timpurile s-au schimbat si multa lume vorbeste despre trairile emotionale, aducand la suprafata problemele 
reale cu care se confrunta. Toata aceasta deschidere este sustinuta si de numerosi specialisti prin diversele 
metode de comunicare existente astazi, care incurajeaza oamenii cu astfel de probleme sa si le expuna si sa 

inteleaga inainte de toate, ca nu sunt singuri. Aceasta atitudine poate fi aplicabila si in cazul a ceea ce este cunoscut 
ca atac de panica.

CE ESTE ATACUL DE PANICA?
In esenta este un raspuns la frica, o exagerare a raspunsului normal al organismului in fata unei amenintari sau a 

unui stres perceput. Se poate aprinde brusc, de multe ori fara niciun avertisment si poate provoca simptome intense 
mintale si fizice, care pot fi inspaimantatoare si tulburatoare pentru persoana care sufera de un atac de panica, dar 
si pentru cei din jurul ei. Cu toate acestea este esential de retinut faptul ca atacurile de panica nu sunt periculoase 
si mai mult decat atat, poti obtine ajutor.

DE AU LOC ATACURILE DE PANICA?
Conform statisticilor, aproape 30% dintre noi putem avea atacuri de panica, declansatoarele fiind diferite de 

la persoana la persoana. Cu toate acestea, ele tind sa provina din anxietate, asa ca, indreptandu-ne atentia catre 
cauzele anxietatii, poate fi un bun loc de plecare. Nivelurile de anxietate sunt diferite de la persoana la persoana, 
dar exista anumite exemple care pot starni sentimente de neliniste:

Schimbari si incertitudine, perioada pandemiei fiind un bun exemplu
Senzatie de presiune la locul de munca sau la domiciliu
Pierderea unui loc de munca
Stiri negative
Griji legate de situatia financiara
Pierderea unei persoane apropiate
Sentiment de singuratate sau izolare
Experiente neplacute din copilarie

Cand suferim de atacuri de panica, avem impresia ca suntem singurii din lume care au o astfel de problema. 
Iar adevarul este ca aceste atacuri se pot intampla oricui, inclusiv celor la care nu te-ai astepta. Si exista oameni 
importanti in lume care au avut curajul de a vorbi deschis despre propriile experiente si un bun exemplu este 
cantareata Adele.

Daca ai parte de hiperventilatie, nu trebuie sa respiri intr-o punga de hartie, deoarece nu vei face decat sa 
inrautatesti lucrurile, mai ales daca esti o persoana cu reale probleme de sanatate! Cel mai bun lucru este sa inveti 
sa preiei controlul asupra respiratiei tale, un lucru esential pentru a te ajuta sa scapi de atacul de panica.

Un lucru important de retinut este acela ca atacul de panica nu este acelasi lucru ca tulburarea de panica. 
Atacurile dureaza intre 5 si 20 de minute, in timp ce tulburarea de panica se refera la atacuri regulate sau frecvente. 
Mai rau, poti dezvolta o teama de a avea un atac de panica, ceea ce poate declansa un atac de panica.

DE CEVA TIMP, SANATATEA MINTALA ARE O IMPLICARE MULT MAI MARE DECAT AR PAREA 
LA O PRIMA VEDERE, AFECTANDU-NE SI FIZIC. MULTI DINTRE NOI AM FOST RETICENTI SAU 
SPERIATI SA RECUNOASTEM CAND NE-AM SIMTIT STRESATI SAU DEZAMAGITI SI A FOST SI 
MAI DIFICIL SA RECUNOASTEM UN ANUMIT DIAGNOSTIC, ATUNCI CAND IL PRIMIM.



155  f a m o s t . r o / a p r i l i e  2 0 2 2

SEMNE
A experimenta sau a asista la un atac de panica pentru prima data, poate fi ceva foarte infricosator, doar ca trebuie 

sa te calmezi, deoarece nu e nimic periculos si astfel te vei linisti. Majoritatea nu dureaza mai mult de 20 de minute 
si printre semnele comune poti observa transpiratia, senzatia de lesin, greata, tremurat, respiratia rapida; simptomele 
pot varia de la persoana la persoana.

CUM TE POTI AJUTA PE TINE SI PE CEI DIN JUR
Daca tu suferi un atac de panica sau asisti la o astfel de scena, poti face anumite lucruri pentru a calma situatia ...

Ramai calma! Daca tu experimentezi asa ceva sau asisti, chiar daca este stresant, trebuie sa te calmezi si sa ai 
mereu in minte ca va trece! Nu este nimic periculos aici!
Ramai unde esti! In acest caz este bine sa ramai pe loc pana cand atacul va inceta.
Accepta situatia! Spune-ti ca te descurci bine, ca sunt cateva simptome cauzate de adrenalina, care se vor linisti 
foarte curand.
Bate cu piciorul pe loc! Suna ciudat, dar aceasta bataie ritmica te va ajuta sa scapi de stres si te va ajuta sa iti tii 
respiratia sub control.
Respira incet si profund! Aminteste-ti sa inspiri in mod masurat si profund, pentru a reduce hiperventilatia.
Gandeste-te la ceva relaxant! Cand ai parte de un atac de panica, relaxeaza-ti umerii, incearca sa te concentrezi pe 
ceva linistitor si sa-ti aduci in minte ganduri si imagini linistitoare, pentru a rupe acest ciclu de panica.
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Ce este nervul vag, cum functioneaza si cum se conecteaza la respiratia si emotiile noastre?

n e r v u l  v a g

In majoritatea sedintelor de meditatie ghidata sau a cursurilor de yoga, spre sfarsit, exista anumite proceduri 
care indeamna spre relaxarea corpului cu ajutorul respiratiei profunde si usoare. Acestea sunt instructiuni 
simple care au scopul de a scadea ritmul cardiac, dar ceea ce nu stim majoritatea este ca prin aceste 

proceduri este stimulat nervul vag, care semnaleaza organismului ca acesta este intr-o stare de calmitate, 
acum, acesta putandu-se odihni, regenera, ingriji si avea grija de sine.

“Vagus” vine din latina si se traduce ca ratacire, o descriere cat se poate de potrivita pentru acest nerv 
serpuit in organismul nostru, care se intinde de la trunchiul cerebral in jos la colon, conectat la urechea 
medie, corzi vocale, inima, plamani si intestine. Cel mai lung si mai complicat dintre cei 12 nervi cranieni, 
nervul vag face conexiunea dintre creier si alte parti ale corpului, avand numeroase roluri, afectandu-ne 
starile emotionale, ritmul cardiac, nivelul inflamatiei, tensiunea arteriala, digestia. Nervul vag interactioneaza 
cu sistemul nervos autonom, o parte a sistemului nervos care are trei ramuri responsabil pentru procesele 
inconstiente ca digestia sau respiratia, el avand un impact profund asupra sentimentului nostru de siguranta 
si conexiune.

Daca e sa facem o analogie, nervul vag este ca o autostrada a informatiei pentru sistemul nervos 
parasimpatic, el transportand semnalele - neurotransmitatorii - intre centrul emotional al creierului si organelor 
precum inima, plamanii, stomacul. Aceste semnale instruiesc organele specifice sa raspunda si sa functioneze 
adecvat celor trei situatii: sigur si social, lupta sau fugi, ingheata si imobilizeaza. Cum respiratiile profunde 
incetinesc ritmul cardiac, nervul vag recunoaste indiciile de siguranta trimitand aceste informatii catre alte parti 
ale corpului, care, la randul lor, dezactiveaza apararile, care apar din sentimente de anxietate sau amenintare.

Creierul citeste si ofera echilibru corpului prin intermediul acestui nerv, organismul nefunctionand optim 
daca nu are indicii de siguranta. Lucrul cu instrumente minte - corp cum ar fi respiratia, ajuta la moderarea 
comunicarii intre sistemele nervoase parasimpatice si simpatice, respiratia putand fi folosita ca o pedala de 
accelerare sau franare. Daca nu te simti in forma si ai nevoie de vigilenta ridicata, poti incepe sa respiri alert, 
iar daca ai o stare anxioasa sau esti panicata, pentru a te linisti, respira profund si lung!
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In interactiunile noastre sociale, avem tendinta de a ne concentra asupra comportamentului, atat al nostru 
cat si al celor cu care interactionam. Iar nervul vag se pare ca este implicat in modul in care raspundem celor 
din jurul nostru, fie ca este vorba de interactiuni iubitoare, grija sau de anxietate sau frica si cum va raspunde 
el - depinde de situatia in care este implicat. Si poate fi facuta o analogie frumoasa cu o mama, care printr-o 
voce calda, o expresia faciala, poate calma un copil, activandu-i acestuia nervul vag, care permite copilului 
sa se linisteasca sau sa se vindece daca este cazul. Cand scapi de amenintare, devii mai calm si mai prezent, 
corpul putand rezolva problemele la nivel neurofiziologic, in anumite cazuri, acest nerv trebuind sa fie 
dezactivat pentru a-ti permite sa accesezi raspunsul la amenintare - lupta sau fugi. Daca auzi de exemplu o 
lovitura puternica sau latratul unui caine, nervul vag se va dezactiva, iar tu vei reactiona in consecinta pentru 
a te proteja. Daca devenim anxiosi, nu putem respira corect si astfel oprim mecanismul prin care ne calmam.

Acest raspuns de dezactivare poate aparea si ca o consecinta a situatiilor placute si care nu prezinta 
amenintare, iar sistemul nostru nervos simpatic isi concentreaza atentia pe ceea ce conteaza imediat. In 
mediile sociale nervul vag incurajeaza ceea ce este cunoscut ca martor al compasiunii, o stare fiziologica in 
care o persoana nu arunca cu semnale de furie, amenintari sau raniri, doar exista ca un observator pasnic si 
incurajator. Co - reglementarea ajuta sistemul nervos a persoanei care a fost ranita, sa se simta in siguranta 
suficient incat sa nu aiba o atitudine defensiva, ci doar sa se simta calma si validata.

In timp ce sunt necesare multe studii suplimentare pentru a intelege in mod real cum emotiile specifice 
reactioneaza la nervul vag, un studiu publicat in Journal of Personality and Social Psychology arata ca a simti 
compasiune cand te intersectezi cu suferinta altor persoane duce la o activitate a nervului vag semnificativ mai 
mare decat situatiile in care exista in stare neutra sau alte stari ale emotiilor.

Stiind toate acestea acum, te poti intreba daca poti aduce imbunatatiri nervului vag. Nervul vag afecteaza 
direct capacitatea noastra de a se autoregla si conecta cu alte stari si lucruri, dar, nu poate fi un indicator 
general al modului in care o persoana poate gestiona stresul. Cand ne relaxam, tonul nervului vag va fi in 
mod normal mai mare, iar cand suntem activi sau sub presiune, acest nerv se va inchide. Abilitatea oamenilor 
de a gestiona stresul se afla in stransa legatura cu creierul nostru si cu emotiile din jur, iar tonul nervului vag 
este doar o reflectare a acestuia intr-un anumit moment.

•Respiratia profunda si lenta stimuleaza nervul vag, scade ritmul cardiac, iar aceasta poate 
fi amplificata de ridicarea si coborarea abdomenului in timpul respiratiei abdominale. 
Incearca sa prelungesti expiratiile comparativ cu inspiratiile. 
•Dintr-un anumit punct de vedere, nervul vag are un dublu sens: emotiile pot afecta tonul 

nervului vag dar exista si comunicare care se intoarce. Comportamentele prosociale cum 
ar fi cele in care ai o atitudine prietenoasa, plina de compasiune si recunostinta, pot creste 
tonul nervului vag.
•Toate caile nervului vag se raporteaza la modul in care ne conectam cu cei din jur, de la 

ochi, voce pana la zambet. Asa ca, incearca sa iti masezi usor punctele sensibile din jurul 
ochilor, maxilarului si gatului, pentru a stimula nervul vag. Iar daca te bazezi pe automasaj, 
vei avea parte de tensiune arteriala scazuta, dar exista si varianta in care poti lesina.
•Rasul activeaza nervul vag, un studiu din 2016 aratand ca si in situatia in care sunt simulate 

rasatele  (miscari de ras fara niciun motiv de umor) - este imbunatatita starea de sanatate in 
randul adultilor.
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sanatatea creierului
pentru
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A ADAUGA ANUMITE INGREDIENTE 

SPECIFICE STILULUI TAU DE VIATA 

ITI POATE OFERI O SANATATE DE 

INVIDIAT, IAR ALEGEREA CORECTA 

ITI POATE MENTINE O MINTE 

ASCUTITA.

Daca ai o stare in care te simti in 
ceata sau simti ca ai avea nevoie 

sa cresti puterea creierului, sa stii ca 
nu esti singura! Multe persoane vor sa 
se bucure de o concentrare si memorie 
imbunatatite, o capacitate de a invata mai 
bine, iar anumite suplimente chiar pot 
face diferenta. Doar ca, inainte de toate, 
trebuie sa constientizam ca este dificil 
sa elimini anumite obiceiuri proaste de 
pana acum cu ajutorul suplimentelor; 
TREBUIE CEVA MAI MULT.

Omega 3
Foarte multe cercetari au aratat ca grasimile omega-3 au un impact pozitiv 

asupra sanatatii creierului, un studiu publicat in American Journal of Clinical 
Nutrition aratand ca omega-3 a avut un impact pozitiv asupra memoriei si 
timpului de reactie pentru persoanele cu Alzheimer, datorita beneficiilor 
efectelor antiinflamatorii. Omega-3 pare sa aiba o eficienta ridicata pentru 
cei ce au o forma de deficienta cognitiva usoara.

Radacina de ruja
Aceasta este o planta adaptogena ce poate ajuta la combaterea oboselii 

si epuizarii mentale, imbunatatind in acelasi timp sanatatea cognitiva. Te poti 
gandi la ruja ca la un amplificator pentru a-ti mentine ridicata performanta in 
perioadele in care stresul este la cote inalte. In acelasi timp, starea de spirit 
are de castigat, deoarece ruja afecteaza nivelul serotoninei. Atentie doar ca 
ruja are un efect stimulant, asa ca trebuie luata devreme.

Ciuperci medicinale
S-a demonstrat de-a lungul timpului ca anumite soiuri de ciuperci pot 

aduce multe beneficii creierului.
COAMA LEULUI ajuta la cresterea celulelor creierului si la prevenirea 

disfunctiei cognitive.
CORDYCEPS poate ajuta la cresterea aportului maxim de oxigen, ceea 

ce este benefic pentru alimentarea creierului si corpului.
REISHI ajuta la anularea efectelor stresului prin sustinerea sistemelor 

endocrine.

L-teanina este un aminoacid care sprijina neurotransmitatorii ce influenteaza 
pozitiv starea de spirit, emotiile si nivelul de stres. Cand este combinata cu 
cafeina imbunatateste memoria, timpul de reactie si rezistenta creierului, 
fara efecte secundare la nivelul nervilor. L-teanina este unica si prin faptul 
ca poate creste vigilenta si are si un efect calmant.

Pirolochinolina chinona
Poate reduce stresul mental si ceata creierului, protejand celulele de 

deteriorarea oxidativa. Creierul este ajutat sa functioneze compensand 
inflamatia metabolismului zilnic. In acelasi timp, pirolochinolina chinona 
previne formarea placii de amiloid, un semn al aparitiei dementei.

Canabidiol
Disfunctia cognitiva a fost asociata cu excesul de fier din creier, 

o caracteristica comuna atat a imbatranirii normale, cat si a bolilor 
neurodegenerative. CBD, o componenta non-psihotropa a canabis sativa 
este neuroprotector, putand inversa aceste efecte.

sanatatea creierului
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O VIATA FERICITA
ALIMENTE pentru
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Multi dintre noi apelam la mancare 
pentru a umple un gol imens 
(sau mai multe) doar ca de cele 

mai multe ori, reactia este una inversa: iti 
poti face mai mult rau. Conform JOURNAL 
OF AFFECTIVE DISORDERS, cei ce au 
parte de o alimentatie saraca, au cu 40% 
mai multe sanse de a dezvolta episoade 
depresive majore, comparativ cu cei ce 
mananca alimente sanatoase. Pe de alta 
parte, un studiu publicat in JOURNAL OF 
CONSUMER PSYCHOLOGY a arata ca 
cei ce se regasesc intr-un cadru negativ 
al starii de spirit sunt tentati sa manance 
mai multe alimente nesanatoase.

Modul in care te simti are legatura 
cu cea ce mananci sau nu mananci, cei 
care au inceput sa consume alimente 
sanatoase bucurandu-se de o reducere a 
simptomelor de depresie. Iar acest lucru 
este posibil datorita faptului ca anumite 
alimente pot modifica chimia creierului, 
ajutandu-te in mod natural sa fii mai 
fericita, calma si plin de energie.

CEEA CE MANANCI ARE UN 
IMPACT DIRECT ASUPRA STARII 
DE SPIRIT, PERSPECTIVEI TALE 

SI A BUCURIEI VIETII!
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Edamame
Aceste boabe verzi de soia ofera mult 

magneziu, care, conform numeroaselor 
cercetari reduc dezvoltarea depresiei. 
Mai mult, magneziul ajuta la dezvoltarea 
serotoninei ce actioneaza ca un 
antidepresiv natural prin echilibrarea 
chimiei creierului.
Ceai verde

O revizuire ampla a mai multor studii 
arata ca consumul zilnic a 3 cani de ceai 
si in special cel verde, reduce depresia 
cu 37 de procente. Un studiu publicat in 
PUBLIC HEALTH NUTRITION a aratat ca 
cei ce au baut 4 cani ceai verde zilnic, 
au avut sanse scazute cu 51% sa se simta 
deprimati. Ceaiul verde ofera catechine 
care imbunatatesc functia creierului si 
reduce nivelul cortizolului; L-teanina este 
de asemenea un amino acid care ajuta 
la imbunatatirea acuitatii mentale si a 
vigilentei.
Pudra cacao

Ciocolata chiar te face sa te simti bine, 
conform studiilor publicate in revista 
DEPRESSION & ANXIETY, mancand 
aproximativ 80g ciocolata neagra zilnic 
iti pastreaza perspectiva optimista. Exista 
multe beneficii din partea acestui deliciu, 
nivelurile sale de antioxidanti fiind un 
protector real al sanatatii creierului, iar 
feniletilamina si polifenolii din ciocolata 
stimuleaza sentimentele de calm si 
multumire. Pentru a tine consumul de 
zahar la minim, mergi pe pudra de 
cacao realizata natural, pentru a-si pastra 
calitatile initiale.
Linte

Pe langa fibrele livrate de linte care 
stimuleaza starea de spirit, ele contin si 
acid folic care poate ajuta sa se evite 
anumite stari de tristete. Folatul ajuta la 
producerea neurotransmitatorilor ce 
echilibreaza starea de spirit. Si datorita 
faptului ca acidul folic nu poate fi stocat 
in organism, este nevoie de un aport 
alimentar pentru a culege beneficiile.

Fructe si legume
Indiferent ca preferi mere, afine, broccoli sau morcovi, 

consuma cat mai multe fructe si legume proaspete! Conform 
unui studiu publicat in CLINICAL NUTRITION care a implicat 
aproximativ 9000 de adulti, s-a constatat ca a consuma zilnic 
aproape 500 g fructe si legume proaspete reduce stresul cu 
aproximativ 10 procente. Un alt studiu a aratat ca cei ce manca 
si mai mult, se bucura de un nivel crescut al bunastarii mentale 
si satisfactiei vietii, probabil datorita continutului important de 
antioxidanti.

Creierul consuma mult oxigen comparativ cu alte tesuturi ale 
corpului, ceea ce il expune zilnic la un numar mare de radicali 
care pot ataca si deteriora celulele. Antioxidantii dezactiveaza 
compusii nocivi si imbunatatesc functia creierului.
Kefir

Daca iti doresti sa fii mai fericita, conform NUTRITIONAL 
NEUROSCIENCE, ar trebui sa ai in intestin doi microbi 
importanti - Lactobacillus si Bifidobacterium - care se regasesc 
in alimentele fermentate precum kefir, varza murata, miso; 
consumandu-le, vei suferi de mai putina depresie si anxietate. 
Despre aceste bacterii se crede ca lucreaza cu creierul pentru 
declansarea neurochimicalelor care ne fac sa ne simtim bine, 
ajutand la convertirea triptofanului in serotonina - hormon cheie 
pentru echilibrarea dispozitiei.
Somon

Cei ce consuma mai multe portii de peste saptamanal sunt 
mai putin susceptibil de a suferi de tulburari depresive, conform 
publicatiei TRANSLATIONAL PSYCHIATRY, dar si a altor studii. 
Somonul, sardinele, macroul, contin acizii grasi omega-3 
si vitamina D, ceea ce conecteaza creierul pentru a ne oferi 
fericire. Puterea anti-inflamatoare a acizilor grasi omega ajuta 
intr-un fel la o scurtcircuitare a gandurilor negative; membranele 
celulelor creierului sunt partial formate din DHA, un acid gras 
omega-3. Daca nivelurile acestei grasimi sunt adecvate, creierul 
tau va avea mai multe sanse de a functiona corect.
Seminte chia

Cercetari recente au aratat ca femeile aflate in premenopauza 
cu un consum mai mare de fibre alimentare au sanse mai 
scazute sa experimenteze stari de apatie. Fibrele ajuta la 
reglarea nivelului de zahar din sange si de insulina, pastrand 
energia si starea de spirit in echilibru. Semintele de chia ofera 
10 g fibre pe o portie de doua linguri, fibrele in sine oferind 
vitamine, minerale si antioxidanti ce protejeaza tesutul cerebral.
Nuci

Femeile care mananca regulat nuci, prezinta mai putine 
semne de depresie, mai putine semne de inutilitate si au parte 
de o energie mai mare. Nucile contin acid alfa-linolenic care, 
conform studiilor, combate inflamatia, un factor care contribuie 
la aparitia depresiei.
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c iupercile fac parte din acele alimente care au foarte multe substante nutritive, dar care se 
regasesc destul de rar pe mesele noastre. un studiu publicat destul de recent in revista 
ADVANCES IN NUTRITION a aratat ca mancand doua ciuperci medii in fiecare zi, poate reduce 
riscul cancerului cu pana la 45%.

Beneficiile nutritionale ale ciupercilor asupra starii de sanatate generala sunt semnificative, astfel ca 
cercetatorii din cadrul PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY au realizat o supra analiza asupra a 17 tipuri 
de cancer. Concluziile au fost ca un consum major al ciupercilor fost asociat cu un risc total mic de 
cancer si rezultatele sunt foarte promitatoare in cazul cancerului de san.

Ciupercile comestibile sunt bogate in compusi bioactivi inclusiv biochimicele (alcaloizi, acizi 
fenolici, flavonoide, carotenoide), fibre, polizaharide, seleniu, vitamine (niacina, tiamina, riboflavina, 
acid ascorbic si vitaminele B si D) si antioxidanti esentiali ergotioneina si glutation care pot avea un 
rol esential in prevenirea cancerului. Acesti compusi bioactivi au proprietati antimicrobiene, antivirale 
si antitumorale, fiind demonstrate eficacitatea lor in protectia sistemului cardiovascular si a ficatului, 
actionand ca paznici ai sistemului imunitar si protejarea organismului de diverse boli.

Sistemul prin care ciupercile sau mai bine zis compusii lor actioneaza este neclar inca, dar se 
banuieste ca un rol esential l-ar avea antioxidantii continuti - ergotioneina. Refacerea antioxidantilor in 
organism poate ajuta la protejarea impotriva stresului oxidativ si a riscului de cancer. Ergotioneina se 
gaseste in shiitake, stridii, maitake, cercetarile arata ca si alte ciuperci ca portobello, cremini, champignon 
sunt asociate cu un risc scazut de cancer.

Si chiar daca nu iubesti ciupercile sau aroma lor in mod deosebit, exista numeroase metode prin care 
le poti introduce in alimentatia de baza, specialistii considerand ca, cel putin pentru inceput, sunt de 
ajuns doua ciuperci medii, pe care le poti “strecura” foarte usor in masa zilnica. Iar faptul ca ciupercile 
sunt inlocuitori excelenti pentru carne, incet incet te poti obisnui sa le consumi si cine stie, poate chiar 
vor deveni unul din alimentele tale preferate?

Aceasta asociere dintre aportul de ciuperci si scaderea riscului de cancer este promitatoare, dar doua 
ciuperci pe zi nu va preveni cancerul. La fel de important este sa mentii in continuare un stil de viata 
sanatos, echilibrat, iar vizita la doctor trebuie sa fie in mod regulat, mai ales daca ai cazuri prin familie.

CIUPERCILE
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Presupunand ca ai o durere de cap, ce faci: bei lichide si te intinzi in pat 
sa iti revii sau te duci direct la pastile? Majoritatea alegem a doua varianta 
si asta e o consecinta a stilului de viata din ce in ce mai rapid si aglomerat; 
cautam cea mai rapida si usoara remediere, alegerea unei pastile fiind cea 
mai buna solutie in acest context. Ne gestionam si ne tratam asa cum facem 
cu o masina: s-a stricat ceva, inlocuim, reparam ... doar ca organismul uman 
nu este chiar o masina.

prea multe 
medicamente
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Iar in ziua de astazi, avem medicamente pentru orice, ceea ce nu este rau la o prima 
vedere. Daca nu avem medicament pentru tratarea problemei, luam ceva pentru a-i 
trata simptomele. Aproape jumatate din populatie ia cel putin un medicament pe 

baza de reteta, in timp ce alte milioane de oameni iau pastile fara prescriptie medicala. 
Automedicamentatia este considerata cat se poate de buna si in regula pentru multi 
dintre noi. O facem pentru ca ne ofera un efect benefic instantaneu si nu ne aduce 
cheltuieli in plus de la medici.

Si avand atat de multe medicamente la dispozitie, majoritatea gandesc “de ce nu?”. 
Medicamente ca cele ce iti usureaza anumite dureri, siropurile de tuse, laxativele, 
medicamentele antialergice, vitaminele si samd pot fi cumparate fara 
nicio problema de la farmacia noastra locala. Cu toate acestea, conform 
medicilor, alegerea automedicamentatiei - chiar si pentru probleme minore, 
ne poate face predispusi la alergii, dependenta de anumite medicamente, 
alaturi de alte efecte secundare care duc de multe ori la complicatii.

Daca te gandesti la o limita a propriei medicamentatii, trebuie sa stii faptul ca exista 
o astfel de problema. Rinichii si ficatul elimina medicamentele neutilizate la o anumita 
rata, dar daca iei prea mult din ele, deja devin toxice. Daca o persoana are o boala 
de rinichi sau ficat, va dura si mai mult timp de digerat, astfel ca dozele mici sunt cele 
mai recomandate.

In acelasi timp trebuie sa stii ca este esential pentru sanatatea ta sa respecti intocmai 
indicatiile medicului, ale farmacistului si ale prescriptiilor; excesul si in aceasta situatie 
nu este foarte bun.

Efectele secundare ale excesului de medicamentatie difera de la un tip de 
medicament la altul, dozele mari mari de aspirina pot provoca simptome ale ulcerului 
(dureri abdominale superioare, varsaturi cu sange inchis) melena. Analgezicele ce 
contin codeina pot provoca somnolenta, deteriorarea capacitatii de a folosi utilaje si 
masini, judecata slaba, revenirea durerii, provocarea dependentei. Utilizarea excesiva 
a spray-urilor nazale cauzeaza congestie nazala ce te determina sa le folosesti si mai 
mult.

Simptomele si semnalele supramedicamentatiei sunt dificil de recunoscut, ele 
pot semana cu alte probleme de sanatate mintala sau de sanatate fizica si cand 
medicamentele sunt implicate in supramedicamentatie, diagnosticarea devine mult 
mai dificila. Iar pentru a preveni medicamentatia, cea mai buna solutie este cea a 
respectarii retetelor date de medic sau a le lua pe cele mai recente.

Dintre riscurile majore ale utilizarii frecvente a medicamentelor se pot numara 
dependenta de codeina din tablete sau siropurile de tuse care duc la crearea 
dependentei, a leziunilor renale, a ulcerelor, diagnostice ale unor forme de cancer 
din cauza ca nu ai vizitat medicul.

Conform unor statistici dar si a farmacistilor, exista o tendinta in crestere de 
automedicamentatie, iar una din principalele ingrijorari este aceea ca oamenii folosesc 
anumite medicamente fara o ingrijire adecvata si in doze incorecte. Iar daca tu crezi ca 
ai nevoie de mai multe medicamente decat este cazul sau asa cum este recomandat in 
instructiuni, mergi la un medic specializat si discuta cu el.

Majoritatea oamenilor folosesc medicamentatia in exces si astfel, evita sa aiba grija 
de sanatatea si bunastarea lor in moduri mult mai naturale, rezultand o suprasolicitare 
excesiva.

Daca iei medicamente 
mai multe sau 
automedicamentatia este 
ceva frecvent in stilul tau 
de viata, incearca sa retii 
si sa iti notezi efectele 
secundare chiar daca 
ti se par irelevante sau 
nesemnificative. Tine 
legatura cu medicul 
de familie sau medicii 
specializati si tine-i la 
curent cu tot ce iei tu, de la 
medicamente, suplimente 
nutritive, medicamente 
prescrise, chiar si cele 
ilicite. Informeaza-te despre 
dependenta de opioide, 
simptomele aferente si cum 
poti interveni rapid daca ai 
parte de efecte nedorite.

Dar, asa cum este 
subliniat si la inceput, cel 
mai bine este sa ai parte 
de ajutor specializat si 
daca din diverse motive 
simti ca nu esti multumita 
de medicul respectiv, 
schimba-l sau gaseste alte 
solutii mai apropiate de 
ceea ce iti doresti tu.

CUM POTI EVITA 
SUPRAMEDICAMENTATIA?
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Fierul face posibil procesul prin care celulele rosii transporta oxigen la muschi pentru a-i alimenta, dar si 
genereaza energie in timpul activitatilor intense si mentine sistemul imunitar in functiune. Si cand nivelul 
de fier este deficitar, performanta si starea generala de sanatate au de suferit. Daca faci exercitii fizice 
intense, este posibil sa sesizezi ca nu iti poti termina antrenamentul asa cum iti doresti si nu te poti 
recupera dupa exercitii mai solicitante.

Cum ajungem sa devenim deficitari de fier?
Motivul pentru care fiecare isi face griji in privinta nivelurilor scazute de fier este cat se poate de justificat, mai 

ales ca el se pierde in multe feluri, de la urina, ciclu menstrual, sange pierdut in tractul gastrointestinal, transpiratie, 
etc. Mai mult, folosirea unor medicamente antiinflamatoare (ibuprofen, naproxen) poate duce si ea la o scadere 
a nivelului de fier din organism.

Anemia
Anemia este situatia in care sangele nu are destule globule rosii sanatoase si cu toate ca anemia datorita 

deficitului de fier este cea mai intalnita, pot exista si alte situatii. Exista posibilitatea sa ai deficit de fier inainte de 
a diagnostica anemia ca o consecinta a deficitului de fier. In timp, deficitul de fier va duce la anemie si daca nu 
se va lua concret nicio masura, organismul isi va epuiza depozitul de fier.

Nivelurile de feritina
Feritina este un marker important care indica depozitarea fierului, existand o gama larga de ceea ce se considera 

a fi un nivel normal, ce variaza de la 12 la 300 nanograme pe mililitru. Cu toate acestea, a face o legatura intre 
nivelurile de feritina si performanta directa nu poate avea o acuratete exacta, deoarece performanta este afectata 
de multi factori. 

In mod real, nivelurile de fier sunt toxice pentru ficat si inima, iar daca ai o stare anemica, trebuie luati in calcul 
feritinina, hemoglobina, saturatia transferinei.

Verificarea nivelului de fier
Cei care au o activitate fizica intensa, femeile insarcinate, care alapteaza sau doar ce au nascut, persoanele 

care au avut probleme gastro - intestinale, ar trebui sa isi verifice nivelul de fier in mod regulat, dar sa se ia si in 
calcul istoricul. In rest, in functie de situatia fiecaruia si de nivelul de efort de care au parte in mod regulat, existand 
persoane care ar putea sa isi verifice nivelul de fier doar o singura data pe an, de doua ori pe an, trimestrial.

Feritina, care este o proteina reactanta in faza acuta, poate avea parte de interpretari false cu inflamatia dupa 
exercitii fizice intense. Daca vrei sa iti faci un test al nivelului de sange si ai parte in mod regulat de exercitii fizice 
intense, este indicat sa eviti intensitatea cu 2-3 zile inainte de test, iar acesta sa fie facut la prima ora dimineata 
intr-o stare de buna hidratare.

DEFICIT de FIER
Daca esti o persoana foarte activa in viata de zi cu zi si mergi si la sala de antrenamente in 
mod constant, exista posibilitatea, ca la un moment dat sa nu mai fii in forma, sa te simti 
anemica. Aceasta stare poate sa-ti fie data de deficitul de fier, existand multe studii care au 
aratat si sustin acest fapt.
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Te simti mereu obosita
Nu exista destul fier pentru celulele rosii din sange 

pentru a transporta oxigenul si a indeparta dioxidul 
de carbon, astfel ca nu este livrat oxigen proaspat, iar 
eliminarea deseurilor se face mult mai incet.

Pielea este mai pala decat de obicei
Fierul da hemoglobinei culoarea rosie, care, la 

randul ei, da culoare pielii. Si cum culoarea rosie 
scade ca intensitate cand exista deficit de fier, pielea 
la randul sau pare mai palida.

Extremitatile sunt reci
Daca nu ai destul fier in corp, are loc o scadere a 

oxigenarii a sangelui. Ca o consecinta a acestui fapt, 
sangele este trimis catre organele esentiale si mai 
putin catre extremitati. De aceea, cateodata, in mod 
aparent nejustificat, mainile si picioarele se vor simti 
mai reci.
Ritmul cardiac este crescut

Deoarece organismul tau stie ca exista mai putin 
sange oxigenat, inima isi creste ritmul pentru a pompa 
sangele oxigenat disponibil cat mai repede, pentru a 
solutiona nevoile corpului.

Cum poti maximiza absorbtia de fier?
Ai putea merge pe o suplimentare a cantitatii de fier care intra in organism, dar in rest, alimentatia ta este una 

echilibrata? Una peste alta, poti mari absorbtia fierului, tinand cont de urmatoarele ...
Evita lactatele, cafeaua, ceaiul (ele scad absorbtia fierului) cu o ora inainte si dupa masa!
Gateste in recipiente din fonta!
Consuma alimente bogate in fier din surse de proteine animale, cum ar fi carnea de vita, ouale, tonul!
Consuma migdale, smochine, caise, fasole, frunze verzi, legume, tofu, ciocolata neagra prin asociere cu 

vitamina C - broccoli, capsuni, ardei gras verde!
Daca iei suplimente de fier prescrise de medic, este indicat sa il iei asociat si cu alimente bogate in vitamina C!

Cu toate acestea, nu intotdeauna este vorba de un deficit de fier neaparat daca performanta ta nu se ridica 
la nivelul asteptarilor, dar este bine sa iti faci analize medicale din cand in cand. In acelasi timp, suplimentarea 
organismului cu fier nu este o idee rea, dar nici nu se poate spune ca vei avea parte de imbunatatiri remarcabile 
daca vei avea un nivel ridicat de fier, iar aceasta suplimentare trebuie facuta la recomandarea medicului.

SANATATE

Semne ale deficitului de fier
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