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IN SINGURUL SPATIU DE COWORKING DIN GALATI

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

C. HUB este singurul spatiu de coworking din Galati care vine in ajutorul 
firmelor, punand la dispozitie spatiu de birouri, complet mobilat si utilat, 
cu acces imediat, in baza unui abonament lunar, fara garantii. Se poate face 
inclusiv sediu social si punct de lucru.

Zona accesibila: vis a vis de supermarket-ul Kaufland “Ultimul Leu”

Ce ofera?
Birou permanent dedicat – acces 24/ 7
Acces la spatiu propriu de depozitare
Acces la zona de meeting (cafea, apa, ceai incluse)
Acces la Imprimanta/ Scanner
Internet de mare viteza
Contract cu firma de Securitate
Utilitatile (apa, curent, gaz, Ecosal) incluse
Servicii de curatenie incluse

cristinagadei@gmail.comwww.c-hub.ro  0725 679 117

https://ro-ro.facebook.com/C.HUB.Galati/


Desene animate educative in limba romana

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

https://www.youtube.com/c/Deseneanimateeducative%C3%AEnlimbarom%C3%A2n%C4%83
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Strada Nicolae Balcescu nr. 5/ rezervari: 0723 233 353

www.acquarello.ro

https://ro-ro.facebook.com/acquarello.galati/


divino ballroom
Str. Calea Prutului nr. 9 | rezervari : 0744 581 014

https://ro-ro.facebook.com/divinoristorantepub


VREI SA APARI
IN REVISTA FAMOST?

Trimite-ne un mesaj pe 
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sau pe adresa de email 
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+ 2 cele mai bune 
fotografii ale tale!
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“
BENJAMIN ALIRE SAENZ, Last Night I Sang to the Monster

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

- VARA. ERA UN CANTEC. ERA UN ANOTIMP.
M-AM INTREBAT DACA ACEL ANOTIMP

VA TRAI VREODATA IN MINE -



revista Famost iunie 2022 marcheaza inceputul unei veri asteptate cam de 2-3 ani, o perioada in care libertatea, 
timpul liber si dispozitia ar trebuie sa se impleteasca in cel mai armonios mod si la cote maxime. Avem o editie 

frumoasa in care ne-am indreptat atentia catre interiorul nostru prin prisma articolelor pe care le regasiti la stil de 
viata si sanatate, incurajand in acelasi timp si o alimentatie cat mai sanatoasa si apropiata de natura.

Pe coperta revistei Famost iunie 2022 il avem pe antreprenorul COSMIN RAILEANU, omul din spatele 
platformei vindem-ieftin.ro, care ne vorbeste in interviu despre ce inseamna aceasta afacere, cum a pornit -o in 
pofida neincrederii generale si ce insemna succesul prin munca si perfectionare continua.

Parasind domeniul afacerilor, ne indreptam spre moda impreuna cu noua noastra colega SILVIA DRAGOMIR 
cu care va veti intalni luna de luna incepand din iulie 2022 si cu care am avut un dialog extrem de interesant, 
bine documentat si ancorat in realitate.

Actrita TANIA POPA este invitata DANIELEI SALA, care ne povesteste ce inseamna pentru ea aceasta 
meserie, ce sacrificii presupune, alaturi de lucrurile frumoase care insotesc actoria. Ramanem in zona culturala 
cu fermecatoarea scriitoare TESSA NADIR prin intermediul unui frumos interviu si facem cunostinta cu cartile 
ei si frumoasa perspectiva prin care vede scriitoarea viata. Pentru ca tot vorbim de carti, ROXANA NEGUT ne 
aduce in atentie ultimele aparitii literare ale lunii mai, dar si premiile unui eveniment literar deosebit, revenit 
dupa o pauza de doi ani. "In cautarea vindecarii" este o cartea deosebita prezentata de IOANA ALEXANDRA 
ANTONE, "o poveste despre moarte, din care sper sa invatati despre viata", asa cum afirma autorul.



MARTA IOZEFINA BENCZE face o incursiune unica in ranile noastre emotionale - ascunse de cele mai 
multe ori de masti, in timp ce IRINA KUHLMANN ne explica ce inseamna un lider autentic cu adevarat. 
Papua Noua Guinee este destinatia lunii iunie propusa de BEATRICE LIANDA DINU, o destinatie exotice cu 
multe surprize deosebite.

Dupa vara, vine toamna si iarna, de aceea ne concentram atentia catre principalele tendinte din moda 
ale sezonului rece, dar si a machiajului si a modului cum ne aranjam parul in aceasta perioada. ANDREEA 
POPESCU ne invita sa fim creativi in aceasta vara cu culorile, oferind in acelasi timp barbatilor cateva "tips"-uri 
ale elementelor elementare vizavi de stilul casual. MIRELA NOVAK ne prezinta tinutele vedetelor de la Cannes 
Film Festival, iar ALIN TEMELIESCU ne face cunostinta cu Met Gala 2022 si tinutele surprinzatoare (sau nu) 
ale barbatilor prezenti. Colectia "Bluzat" primavara-vara 2022 ne este prezentata de DANIELA SALA.

Toate acestea, alaturi de alte articole din moda, beauty, sanatate si stil de viata, le gasiti in interiorul revistei, 
asteptand sa fie descoperite de voi!

Lectura placuta in continuare si pana la urmatoarea intalnire, va dorim multa sanatate, bucurii si va 
transmitem cele mai bune ganduri!

Nota editorului



CE NE SPUN AUTORII IN ACEASTA EDITIE?
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!

www.famost.ro

MIRELA NOVAK

In cadrul rubricii "Tu, ideala", iti prezint prin intermediul fotografiilor cele mai stralucitoare tinute 
de pe Covorul Rosu ale vedetelor prezente la Cannes Film Festival 2022. O editie aniversara, 

festivalul desfasurandu-si cea de-a 75-a editie.

DANIELA SALA

In rubrica "Totul despre moda cu Daniela Sala" din luna aceasta descoperim cea mai noua colecție a 
brandului Bluzat.  

In rubrica "Personalitati de top cu Daniela Sala" din luna aceasta o am ca invitata pe actrița Tania 
Popa, care ne dezvaluie detalii din cariera sa de la inceput si pana in prezent, dar și multe altele. Va 
invit sa rasfoiți revista!

ALIN TEMELIESCU

Descopera numarul de iunie al revistei FAMOST, in care vei afla despre arta de a fi extra in cadrul 
celui mai de seama eveniment al modei care vine de fiecare data cu o tema specifica, iar tinutele 

au rolul de a impresiona. Pe langa asta, rubrica de propuneri "Outfit of the Month" iti arata cum sa 
porti piesele vestimentare in culori mai inchise intr-o tinuta de primavara remarcabila.

ANDREEA POPESCU

In luna iunie, in cadrul rubricii "Detalii de stil pentru EL" vorbim despre stilul casual masculin, 
unde vom mentiona cateva aspecte de care trebuie sa tineti cont atunci cand va construiti o tinuta 

aferenta acestui stil vestimentar.
In cadrul rubricii "Detalii de stil pentru Ea", vom detalia cateva aspecte despre cum putem sa integram 
in stilul nostru culorile.





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!

www.famost.ro

ROXANA NEGUT

Dragi prieteni, si in luna iunie 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. Povestim despre literatura romana contemporana, Gala 
Premiilor Observator Cultural si descoperim frumusetea și sensibilitatea literaturii japoneze. Asadar, 
sa sarbatorim lectura citind si recomandand carti bune! 

IOANA ALEXANDRA ANTONE

In cadrul articolului acestei editii, recomand iubitorilor de carte volumul de memorii "In cautarea 
vindecarii", de David Fajgenbaum, o remarcabila poveste despre medicina, supravietuire, speranta si 

vointa.

MARTA IOZEFINA BENCZE

Luna aceasta, Marta-Iozefina Bencze ne vorbește despre ranile emotionale ce se ascund in spatele 
unor masti, care nu ne permit sa fim asumati si fericiti.

IRINA KUHLMANN

Leadership-ul autentic nu se invata ca pe o lectie ci se integreaza la nivel de sine. Un lider autentic 
este clar, decisiv si stabil emotional. El are abilitatea de a inspira o stare de siguranta in cele mai 

incerte timpuri si de a fi energia ce aduce ordine in haos.
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La voi in suflet cum e luna asta?

Ma asez pe fotoliul alb de langa fereastra si trag mai aproape masuta veche din lemn de nuc.
- Cand viata iti da lamai, fa-ti o limonada ... imi spun zambind, in timp ce tai pe jumatate una 
dintre lamaile din cosulet si ii storc sucul in paharul de apa. Sau vinde-le si ia-ti ciocolata. Rup 
o patratica de ciocolata neagra cu zmeura si rad de una singura. Par nebuna daca te-ai uita de 
undeva din exterior. Dar nu asa par toti cei care inteleg ca de cele mai multe ori alergam dupa 
lucruri inutile si aleg sa traiasca viata in liniste, iubind-o si bucurandu-se de ea?

Ma uit cand afara, cand inauntru si nu stiu unde e mai frumos. E un soare timid de iunie, dar 
marea straluceste atat de placut sub lumina lui. Muscatele din balcon tresar sub adierea usoara 
a vantului. Nici nu stiu ce zi e, dar nici nu vreau sa stiu. E vara si atat. Prea mult alergam dupa 
weekend-uri, dupa vacante, dupa concedii si uitam sa traim in timpul dintre ele. Nu ne dam 
seama ca doar zilele de luni pana vineri par sa treaca greu, anii trec repede. Afara pare un peisaj 
desprins din tabloul unui pictor talentat. Dar intotdeauna afara pare mai frumos, afara cautam 
frumosul. De interior uitam adesea. Uitam sa il privim, uitam sa il ingrijim. Ma ridic si trag 
perdeaua spre perete sa intre mai multa lumina. Undeva departe, deasupra marii se vad niste 
nori negri, iar imbratisarile lor sunt zgomotoase. Cand eram mica, ma temeam de tunete. Acum 
ma linistesc, am inteles ca si furtunile au povestile si lectiile lor. Ma intreb daca e cineva mai 
aproape de ei care ii priveste printr-o fereastra asa cum privesc eu de la balconul meu cei doi 
nori albi facuti parca din vata de zahar. 

Ma asez inapoi pe fotoliu si citesc cateva pagini dintr-o carte despre time management pentru 
muritori. Stiati ca daca totul merge bine, avem cam 4000 de saptamani de trait? Mie mi-a intrat asta 
in minte de la prima coperta si nu mai astept sa treaca repede saptamana ca sa vina weekend-ul. 
Incerc sa profit de fiecare zi, acceptand ca niciodata nu vor fi numai zile bune.

Las cartea pe masuta si privesc inauntru. Nu in casa, in suflet. E iunie si-n el ... e cald si bine, 
chiar daca apar si nori negri uneori.

Blog de zambit, iunie `22
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C E L E  M A I  I M P O R TA N T E

T E N D I N T E  M O D A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

s-au concentrat pe detalii, transparenta, tivuri foarte scurte,

a s t f e l  c a ,  d a c a  i t i  d o r e s t i  i n s p i r a t i e ,  f i e  c a  vo r b i m

de tendinte de top sau micro tendinte,

S E Z O N U L  T O A M N A  -  I A R N A

iti ofera motive cat se poate de atractive pentru a le parcurge.
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Poate ca in anumite 
circumstante, un tricou sau 
un pulover mai subtirel este 

prea mult daca vrei sa ai 
libertate de miscare. Si iata 
ca pentru sezonul toamna 
iarna 2022-2023 cele mai 

importante tendinte moda 
includ sutienele negre, o 

alternativa practica, fara prea 
multe batai de cap.

S U T I E N E

Pantalonii scurti, transparenta in 
general, toate sunt incluse in topul 

celor mai importante tendinte 
moda 2022-2023, fiind vazute in 

colectiile multor designeri. O gura 
de aer racoros - daca mai era nevoie 

in perioada rece, dar feminitatea 
este cea care primeaza prin siluetele 
vazute in prezentari, condimentata 

cu ceva elemente sexuale.

L e n j e r i e  C H I C

Sezonul 2022-2023 iti incita 
imaginatia si o pune la 

incercare prin intermediul 
transparentei regasite 

in multe din look-urile 
designerilor, care au aratat 

multa indrazneala prin 
transparenta afisata. Una 
din cele mai indraznete 

tendinte moda din 
2022-2023 ofera optiuni 

sofisticate, impodobiri de 
lux, senzualitate si trimiteri 

subtile BDSM.

T R A N S P A R E N T A

Coach

Fendi

Bottega 
Veneta

Dior

Philosophy
di Lorenzo Serafini

Miu Miu
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MODA

Vazuta mult timp ca ceva inadecvat, aceasta tendinta 
deloc surprinzatoare pentru moda 2022-2023, a capatat 
in acest sezon un aspect stilat, ce iti pune la incercare 

indrazneala. Multi designeri au vazut acest LOOK 
distractiv, astfel ca l-au promovat intens, iar diversitatea 
variantelor iti ofera o multitudine de optiuni daca vrei 

sa adopti aceasta tendinta.

p e s t e  P A N T A L O N I
Multi designeri care au prezentat in colectii costumele, 

au pus accent pe cele trei piese ale unui costum, o 
tendinta a anilor 1960, prezenta in sezonul 2022-2023. 
Au atras atentia in mod deosebit costumele cu fuste 

mini, dar o greutate au avut-o si cele clasice si sofisticate 
dedicate muncii de birou.

C O S T U M E L E

Pa l t o a n e  M A X I
Multe din colectiile vazute ne-au adus in atentie 

paltoanele maxi, o tendinta moda 2022-2023 care arata 
foarte bine in acest sezon, oferind confort si protectie. 
Vazute in mod deosebit la New York si Milano, aceste 
paltoane sunt atractive pentru orice iubitoare de moda 
si chiar daca exista riscul de a matura podeaua, merita 

efortul ca tu sa fii vedeta cu un astfel de look.

Facand abstractie ca 
in anumite cazuri 

capele iti pregatesc 
o intrare dramatica, 
ele iti ofera protectie 
contra temperaturilor 
scazute, adaugandu-

ti un mare plus, 
indiferent de tinuta. 
Asa ca, fie iti alegi 

o varianta care sa iti 
ofere eleganta sau o 

porti pentru protectie, 
aceasta optiune 

vestimentara este una 
din cele mai inspirate 

investitii pe care le 
poti face pentru acest 

sezon.

C A P E L E

Tod`s

Dior

Carolina 
Herrera

Chloe

Khaite

Chanel
Dsquared2

Valentino
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Elegante, sexy, futuriste, costumele 
de pisica nu dezamagesc niciodata, 

mai ales daca te ajuta si corpul. 
Detalii delicate, piele, imprimeuri 
ce iti pun imaginatia la incercare, 
trimiteri futuriste, tricotul, toate 
sunt atractive, una din cele mai 

neasteptate dar deosebite tendinte 
moda in sezonul 2022-2023.

Fundele sunt regasite in multe colectii de-a lungul anului, 
indiferent de temperatura de afara, astfel ca pare normal sa se 
regaseasca printre cele mai importante tendinte moda 2022-

2023. Feminitatea, delicatetea, modul in care pot fi aranjate si 
integrate in outfit, fac din funde - optiuni extrem de atractive 

pentru oricine isi doreste ceva dragut.

C O S T U M E L E 
d e  P I S I C A

F U N D E L E

Bustierele reprezinta 
o optiune de top a 

sezonului 2022-2023 
o tendinta de care 
ai nevoie pentru o 

noapte perfecta pentru 
club sau iesit in oras, 
in combinatie cu o 
pereche de blugi, 
respectiv o fusta 

larguta. O piesa de 
tranzitie care poate fi 
purtata si singura dar 

si cu un palton sau 
blazer.

B U S T

Carolina 
Herrera

Carolina 
Herrera

Jason Wu

Balmain

Balmain
Valentino



f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 226  

MODA

Un look sport chic 
este ideal pentru 
femeia actuala, 
activa, care isi 
doreste sa se 

simta confortabil 
si realizeze cat 

mai mult lucruri, 
una din cele mai 
practice tendinte 

moda ale sezonului 
2022-2023. La 

aceasta tendinta 
au contribuit 
semnificativ si 

colaborarile intre 
casele de moda si 
brandurile sport. 
Cei mai castigati? 

Cumparatorii.

Una din cele 
mai populare 
materiale ale 
acestui sezon, 

pielea, se afla pe 
podiumul celor 
mai importante 
tendinte moda 

2022-2023, 
casele de moda 

oferindu-ne 
optiuni extrem 
de interesante, 

carora nu le 
poti rezista.

Avand in vedere ultima perioada, exista in oricine 
dorinta de distractie, lucru simtit de aproape 

orice designer. Si ce poate exprima cel mai bine 
distractia daca nu stralucirea regasita in anumite 

outfit-uri, piese, accesorii, toate pregatindu-te 
pentru o noapte nebuna in club.

Gecile de motor 
nu pot sta prea 

mult fara sa fie in 
centrul atentiei, iar 
cele pentru femei 

sunt mereu un 
amestec de dulce 

si picant, dar daca 
iti doresti variante 

mai dure, cele 
mai importante 
tendinte moda 
2022-2023 ti le 

aduc in prim plan 
prin intermediul 

colectiilor. 
Trebuie doar sa iti 
pregatesti motorul!

S p o r t 
C H I C

S T R A L U C I R E A

P I E L E A

M O T O R

Gucci

Miu Miu

Altuzarra

Alberta 
Ferretti

Bottega 
Veneta

Chanel

Philosophy
di Lorenzo Serafini

Alexander 
McQueen
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Piesele simple sunt 
mereu cea mai buna 

optiune, mai ales 
daca stilul tau este 

minimalist, una din 
cele mai apreciate 

tendinte moda 
2022-2023. Acest 
stil - normcore 
- a fost vazut in 

numeroase prezentari, 
anumiti designeri 

rezumand look-ul la o 
combinatie de blugi/ 
pantaloni sau fusta cu 

maiou alb; purtand 
maioul ca top, iti 

oferi optiuni cat se 
poate de flexibile in 

partea de jos.

Exista multi 
designeri care, pe 
langa tendintele 

moderne ale 
colectiilor 

prezentate, nu se 
pot desprinde de 

elementele/ estetica 
vintage, astfel ca 

vedem aceste piese 
si/ sau influente si 
astazi. Diversele 

perioade ale istoriei 
aduse in atentie 

au fost actualizate 
prin intermediul 

decolteurilor, 
paietelor, a taliilor 

imperiale.

Anii 1960 se 
intorc in forta in 
aceasta perioada, 
influentele acelei 

perioade regasindu-
se printre cele 

mai importante 
tendinte moda 

2022-2023. 
Versiunile 

actualizate ale 
pantalonilor 

evazati sunt foarte 
atractive, iti 

scot in evidenta 
silueta in cel mai 

frumos mod, 
sunt completate 
de accesorizari, 
o intoarcere in 

perioada pacii si a 
linistii.

S I M P L U

E P O C A

E V A Z A T I

M a n e c i  L A S A T E
Una din cele mai surprinzatoare 

tendinte moda 2022-2023 sunt manecile 
lasate. Accentuand puternic decolteul 
si claviculele, aceasta este o tendinta 

uimitoare, perfecta pentru cine isi doreste 
un LOOK unic, de netrecut cu vederea.

Bottega 
Veneta Prada

Loewe

Simone Rocha
Simone 
RochaGucci

16Arlington

Etro



A cunoaste cele mai importante tendinte printuri 2022-2023 este un lucru 
necesar, chiar am putea spune - obligatoriu - mai ales pentru iubitorii 

de moda, acestea fiind de multe ori mai importante decat croiul in 
combinatiile pe care le faci in outfit si accesorizare. Si chiar daca abordam 

aici sezonul rece, asta nu inseamna ca lipsesc florile, ci dimpotriva, 
acestea se afla pe o panta ascendenta. Nuantele bogate, tesaturile populare 

si detaliile au acaparat si ele scena, oferindu-ti o varietate tentanta, 
dinamica, chiar daca printurile excentrice au avut o prezenta discreta, 

comparativ cu sezoanele precedente.

Tendinte
PRINTURI

toamna-iarnatoamna-iarna
2022-2023
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Una din cele mai chic 
tendinte, indiferent de 
sezon sau popularitate 

sunt imprimeurile 
de ghepard, 

regasite (multumim 
designerilor!) in sezonul 

rece 2022 2023. Si 
chiar daca in anumite 

outfituri au avut o 
prezenta discreta, au 

existat case de traditie 
care au impins aceste 
imprimeuri in atentia 
iubitorilor de moda.

GHEPARD

Multi designeri au 
ales sa nu foloseasca 

in anumite piese 
printuri, oferind 
outfituri in care 
fiecare piesa avea 

culoarea diferita. Au 
fost multe case de 

moda care au mers pe 
aceasta varianta, unii 
designeri adaugand 
cateva mici detalii, 

altii lasandu-le exact 
asa cum sunt.

Print 
sau NU

Majoritatea cautam florile primavara, dar iata ca 
ele vin si toamna in moda, regasindu-se ca cele mai 

vibrante tendinte printuri 2022 2023. Florile au 
fost "marite" intentionat tocmai pentru a le creste 
importanta, prin intermediul tesaturilor cu flori 
supradimensionate, a aspectelor 3D, fiind vazute 

chiar si la designerii in colectiile carora nu prea se 
regaseau in mod traditional.

flori

Una din cele mai sofisticate tendinte printuri 
2022 2023 sunt cele abstracte si care ne poarta 

intr-o calatorie in moda anilor 1960. Au existat 
designeri care au pus mult accent pe aceste 

imprimeuri, fiind vazute modele psihedelice, dar 
si designeri care au avut o abordare soft.

ABSTRACT

T O R Y 
B U R C H

C H L O E
P R E E N

G E N N Y

L A N V I N

R O B E R T O 
C A V A L L I

R O B E R T O 
C A V A L L I

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

Aceste carouri au incitat 
imaginatia multor 

designeri, in unele cazuri 
- total, in altele - partial, 

fiind oarecum surprinzator 
ca vedem aceste printuri 

"de picnic" in sezonul 
rece 2022 2023. Cu toate 
acestea, combinatiile au 
fost frumoase, tentante, 
combinatiile de tonuri 
fiind mai mult decat 

adecvate acestei perioade. 

Gasim unul din cele mai 
clasice printuri de toamna 

si in sezonul 2022 2023, 
existand chiar designeri 
ce au considerat potrivit 
sa il combine cu printul 
houndstooth. Cu toate 
acestea, au exista multe 

situatii in care tartanul a 
fost vedeta ca imprimeu 

principal in colectii 
sau a atras atentia prin 

intermediul unor costume 
elegante.

TARTANUL

gingham

Sunt designeri care pur si simplu nu se pot 
abtine sa nu aduca in colectii - indiferent de 
sezon, printuri specifice anilor 1920, regasite 
si in sezonul 2022 2023. Au iesit in evidenta 

stiluri unghiulare, detalii din paiete pe catifea, 
modele inspirate din masini, majoritatea 

avand un aer usor nostalgic.

Un clasic ce a avut o revenire deloc surprinzatoare 
dar extrem de populara comparativ cu alte 

tendinte printuri 2022 2023, fiind vazut in variante 
de costume supradimensionate si in interpretari 
ecletice, ceea ce il transforma in "must have" -ul 

acestui sezon.

houndstooth

1920

C H A N E L

B U R B E R R Y

D I O R
K I M  S H U I

F E N D I
L O U I S 

V U I T T O N

U L L A 
J O H N S O N

V E R S A C E



moda SUSTENABILA
C U M  P O AT E  F I  I N F L U E N TAT  C O N S U M AT O R U L  S P R E  S U S T E N A B I L I TAT Esi
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oda sustenabila este foarte importanta in zilele noastre, 
o tendinta in crestere, multi experti din domeniu 
incercand sa influenteze consumatorul sau mai bine 
zis - comportamentul acestuia - catre adoptarea unor 
obiceiuri cat mai durabile.

Moda sustenabila se concentreaza pe producerea 
hainelor si accesoriilor din moda prin metode cat mai 
prietenoase cu natura si cat mai durabile din punct de 
vedere ecologic; in plus, la aceasta se adauga eforturile 
celor implicati in acest complex proces pentru a 
influenta consumatorii in aceasta directie.

Conform profesorului american Robert Cialdini, 
exista sase principii care pot influenta comportamentul 
uman, ce pot fi aplicate de marii jucatori pentru un 
consum durabil si implementarea acestuia in modul de 
gandire si in viata in general.

Reciprocitate
Oamenii, in mare parte, tind sa returneze favorurile si gesturile amabile, iar pentru 

consumatori, aceasta ar insemna oferirea unor mostre gratuite sau acordarea unor reduceri 
semnificative.
Angajament

Cand cineva este implicat in ceva anume, cresc sansele ca acesta sa ramana alaturi de acel 
"ceva", in afaceri, aceasta insemnand loialitatea fata de brand. Din momentul in care cineva 
foloseste un anumit produs sau serviciu, sansele de a plati pentru el sunt crescute.
Spiritul de turma

Daca multi fac ceva anume sau folosesc ceva, si mai multi vor fi interesati. Cand un brand 
isi popularizeaza tot mai mult produsul iar numarul consumatorilor este ridicat, sunt sanse 
crescute ca si alti consumatori sa inceapa sa il foloseasca.
Autoritate

Oamenii sunt mult mai dispusi sa asculte un expert (cineva care ofera incredere, este 
popular, si-a demonstrat abilitatile si profesionalismul, etc) decat pe cineva anonim ...
Apreciere

Oamenii care intra in aceleasi tipare cu un anumit tip de consumator, au sanse crescute 
de a se comporta la fel, de a folosi acelasi serviciu sau produs. Oamenii din categorii 
demografice similare (etnie, clasa social-economica, religie) sunt mult mai eficienti in a-si 
convinge consumatorii, comparativ cu cei perceputi a fi diferiti.
Lipsa

Oamenii isi doresc ceea ce percep ca nu pot avea. De aici si strategiile de marketing foarte 
cunoscute: a face un produs si serviciu sa para exclusivist sau ca este epuizat stocul in cazul in 
care consumatorul nu actioneaza imediat. Astfel de strategii fac produsul/ serviciul atragator 
pentru consumator, ceea ce se traduce in cresterea probabilitatii ca acesta sa fie consumat.

M
pentru ca moda 

sustenabila sa aiba 
succes, marketingul 

trebuie sa fie 
actualizat, 

dar pastrand 
principiile 

standard, un 
mix intre pret, 
promovare si 
mai nou, tot 
ce inseamna 

sustenabilitate.



33  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

In mod particular, in industria modei, pentru ca produsele sustenabile sa fie in atentia 
consumatorilor, acestea trebuie sa fie cunoscute, promovate. Tendintele din moda au un 
impact major in ceea ce consuma oamenii, brandurile, revistele de moda, evenimentele 
fashion, toate aducandu-si contributia in acest sens. Si pe langa casele de moda care 
influenteaza tendintele de la un sezon la altul, in ultimii ani, odata cu cresterea importantei 
internetului, au aparut si alti factori care aduc o importanta contributie in tot ce inseamna 
fenomenul fashion: influenceri, bloggeri, vloggeri, moda de strada, vedete, capitalele modei.

Influenceri, bloggeri, vloggeri intra aproximativ in aceeasi categorie, ei fiind persoanele 
care creeaza diverse outfit-uri, testeaza produse beauty, isi exprima opinia mai mult sau 
mai putin sincera. Daca aceste persoane sunt destul de cunoscute si au un public numeros 
care le urmaresc activitatea, brandurile apeleaza la ei pentru a-si face cunoscute produsele/ 
serviciile.

Moda de strada este exact ceea ce vedem ca se poarta, indicatorul real al modei. Aceste 
look-uri sunt cele pe care le vezi zi de zi, care te inspira, fiind in general, usor de creat.

Celebritatile sunt printre cele mai influente persoane cand vine vorba de moda, produse 
de infrumusetare si alte domenii de interes, fanii urmarind si copiind comportamentul in 
multe din aspecte. De aici si pana la colaborari cu branduri este un pas mic si in cele mai 
multe cazuri, chiar au o influenta mai mare decat multe reviste/ siteuri de moda. Si nu putine 
sunt cazurile cand vedetele au devenit trendsetteri!

Capitalele modei dau tendintele atat prin saptamanile modei care se organizeaza, cat si 
prin alte evenimente dedicate, oamenii vazand tinutele si inspirandu-se, achizitionand piese 
sau introducand  anumite elemente in tinute. Un aspect important de mentionat este acela 
ca pozitionarea diferita a capitalelor modei si usurinta cu care circula informatia, ne ofera 
posibilitatea sa vedem cu usurinta tendintele si ce anume se poarta, oriunde, oricand.

Iar pentru ca moda sustenabila sa aiba succes, 
marketingul trebuie sa fie actualizat, dar pastrand 
principiile standard, un mix intre pret, promovare si 
mai nou, tot ce inseamna sustenabilitate.

Sustenabilitatea este exprimata in primul rand prin 
intermediul impactului produsului pe care acesta il 
are asupra mediului, luandu-se in calcul procesul de 
productie alaturi de functiile produsului. Materia 
prima folosita trebuie sa se regaseasca intre fibre 
naturale, reciclate, fibre artificiale prelucrate dar cu 
impact minim asupra mediului, fara cruzime animala, 
in timp ce productia trebuie sa se concentreze pe 
economisirea de energie si apa, pe reducerea deseurilor 
si a emisiilor de carbon.

Un lucru sensibil in cazul majoritatii produselor 
"verzi"  sunt preturile, acestea fiind de obicei mult 

mai scumpe comparativ 
cu cele obisnuite. Iar 
consumatorii sunt destul 
de sensibili in aceasta 
privinta, nefiind dispusi 
sa plateasca un pret mai 
mare.

Transparenta este 
un alt lucru important, 
informatiile despre 
procesul de productie, 
materialele folosite si tot 
ce intra in procesul de 
sustenabilitate, trebuind 
sa fie la vedere pentru 
consumatori.

in industria 
modei, pentru 
ca produsele 

sustenabile sa 
fie in atentia 

consumatorilor, 
acestea trebuie 

sa fie cunoscute, 
promovate.
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INTR-UN MOD       CULORILE?

IN ACEST SEZON, 

CULORILE JOACA UN ROL 

FOARTE IMPORTANT IN 

GARDEROBA NOASTRA.

CREATIV

de cele mai multe ori, 
ne alegem culorile in 
functie de paleta noastra 

cromatica (pigmentatie 
calda/rece), insa putem sa 
realizam  combinatii creative 
atunci cand ne dorim sa avem 
aparatii remarcabile.

Prin urmare, in acest articol 
vom detalia cateva variante 
de combinatii creative  pe 
care puteti sa le faceti in acest 
sezon, cu ajutorul culorilor.

Daca ai o pigmentatie calda, aceasta combinatie mov-portocaliu este o alegere 
potrivita pentru tine.

M O V  &  P O R T O C A L I U

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

CUM PURTAM
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Galben este o culoare calda, de aceea este 
preferata de persoanele cu o pigmentatie 
calda, insa aceasta culoare o poate purta si 
o persoana cu o pigmentatie rece,  daca o 
poarta cu o culoare rece.

G A L B E N  I N T E N S

Portocaliul este o culoare 
aferenta persoanelor cu 
o pigmentatie calda, de 
aceea este recomandat sa 
existe aceasta culoare in 
garderoba acestor persoane, 
in vederea construirii unor 
tinute in trend.

P O R T O C A L I U

Albastrul este o culoare aferenta 
persoanelor cu o pigmentatie rece.

Daca albastru intens este culoarea 
voastra preferata in acest sezon, dar aveti o 
pigmentatie calda, recomandarea mea este 
sa va alegeti o singura piesa vestimentara in 
aceasta culoare.

Combinatia albastru cu verde este des intalnita la persoanele pasionate de moda, insa o 
pot purta si persoanele care isi doresc o aparitie inedita, la un eveniment.

V E R D E  &  A L B A S T R U

A L B A S T R U  I N T E N S
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See you next time ! ANDREEA | photo source : pinterest.com

Daca ne uitam la prezentarile de moda vom observa un trend de relaxare 
reprezentant prin piese vestimentare comode, pentru stilul masculin, prin 
urmare puteti pune in aplicare acest trend in acest sezon de primavara-vara.

Daca va intrebati cum sa va alegeti piesele vestimentare in vederea costruirii unor 
tinute casual, va spun ca despre acest subiect vom vorbi in acest articol, astfel incat 
sa puteti sa adoptati acest "must" al sezonului, in aparitiile voastre atat la job, cat si 
atunci cand iesiti cu prietenii.

Stilul casual masculin

PANTALONII 
Pantalonii aferenti stilului 

vestimentar casual sunt piese 
vestimentare in care trebuie sa 
te simti comod, dar in aceeasi 
masura,  aparitia ta sa fie una 
remarcabila.

3

SACOUL 
Sacoul aferent stilului 

vestimentar casual este o piesa 
vestimentara in trend pentru 
moda masculina.

1

PANTOFII SPORT
Un stil casual masculin se 

construieste si cu ajutorul 
accesoriilor, in cazul de fata, 
pantofii sport joaca un rol foarte 
important.

2

In continuare vom mentiona articolele vestimentare pe care sa le aveti in garderoba in acest sezon, in 
vederea construirii stilului casual.

Stilul C A S U A L  este un must al sezonului primavara-vara 2022  pentru moda masculina.

TRENDS & STYLE

D E T A L I I  D E  S T I L  P E N T R U  E L
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COVORUL ROSU de la
CANNES FILM FESTIVAL 2022

C E L E  M A I  S T R A L U C I T O A R E  T I N U T E ! 

Elle Fanning in ARMANI PRIVEE

Eva Longoria in ALBERTA FERRETTI

T U  I D E A L A  cu M I R E L A  N O V A K

FESTIVALUL de FILM de la CANNES 2022 a inceput in mod oficial.

Anul acesta, Festivalul de Film de la Cannes implineste 75 de ani. Celebritatile de top stralucesc pe 
covorul rosu de la Cannes. Desigur, trebuie sa fie imbracate in cele mai bune costume si rochii, care 

sunt croite de cele mai renumite case de moda sau "luate" de pe catwalk.
Am admirat cele mai bune tinute care au fost purtate de Eva Longoria, Julianne Moore, Rebeca Hall, 

Elle Fanning, Jennifer Connelly, Adriana Lima.
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Jennifer Connely in LOUIS VUITTON

Jullianne Moore in BOTTEGA VENETA 

Adriana Lima in BALMAIN 

Caroline Daur in VALENTINO
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Rebeca Hall in GUCCI

Amandine Petite in DESSANGE PARIS

Deepika Padukone si Noomi Rapace 
in DIOR HAUTE COUTURE

Jennifer Connely in LOUIS VUITTON 
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C
and incepi sa muncesti intr-un loc nou, trebuie sa stii si cum se imbraca angajatii pentru a fi si tu in linie cu ei. 
Exista anumite firme care au un anumit cod vestimentar, in timp ce altele isi doresc ca angajatii sa se simta cat 
mai confortabil, existand astfel flexibilitate in modul de a te imbraca. Iar in cazul in care exista un anumit dress 
code, anumite persoane pot gasi dificila aceasta sarcina vestimentara, nestiind ce sa poarte, care ar fi piesele 
vestimentare adecvate.

CASUAL LA LOCUL DE MUNCA?
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TOPUL

Partea buna in cazul unei tinute casual mai ales cand vorbim de locul de munca 
este aceea ca te scuteste de rigiditatea pe care ti-o da camasa alba perfecta cu sau fara 
cravata. Cu toate acestea, in astfel de circumstante, trebuie o atentie si in privinta 
topului; la o prima vedere, un tricou alb sau negru este cea mai inspirata alegere, mai 
ales daca ii combini cu o pereche de blugi adecvati. Un stil clasic, un casual la locul de 
munca care poate fi realizat fara mult efort. Un tricou polo merge de minune in astfel 
de combinatii, doar ca este preferabil ca intreg outfit-ul sa fie monocrom. Internetul 
este la un clic distanta, asa ca ai la dispozitie multe surse de inspiratie.

BLUGII

In general, nu iti poti imagina un LOOK casual fara o pereche de blugi, iar cand 
vorbim de casual la locul de munca, o pereche slim fit este exact ce ai nevoie. Blugii 
largi nu prea au ce cauta in aceasta situatie, iar nuantele, de obicei, ar trebui sa fie spre 
inchis. Este de la sine inteles ca trebuie sa eviti blugii accesorizati, cei cu gauri, care te 
duc intr-o zona mult prea casual, un aspect care nu ar da prea bine, oricat de capabil 
esti din punct de vedere profesional.

PULOVERUL

Subtire sau gros in functie de sezon, cu guler rotund sau in V, puloverul este 
alegerea ideala daca scopul tau este adoptarea unui LOOK casual la locul de munca. 
Din nefericire, multe persoane merg pe mana hanoracelor cand este vorba despre 
imbracamintea casual, dar alegerea este total nepotrivita in acest context. Puloverul 
potrivit, dar nu incarcat cu modele sau culori tipatoare, impreuna cu o pereche de 
blugi sau pantaloni slim fit, iti ofera o alternativa casual excelenta.

INCALTAMINTEA

Ce iti pui in picioare reprezinta touch-ul final al unui LOOK inspirat si oricat de 
casual sau confortabila ar fi incaltamintea pe care ti-ai dori-o, trebuie sa tii cont de 
circumstante. O pereche de cizmulite sau bocanci din piele intoarsa reprezinta cea mai 
buna solutie, aratand foarte bine impreuna cu propunerile vestimentare enumerate. 
Daca vrei sa mergi pe pantofi sport, trebuie din start sa ii eviti pe cei destinati 
alergatului, piata actuala oferindu-ti o varietate impresionanta de modele dragute.

Din momentul in care ti-ai format un stil vestimentar casual pentru locul de 
munca, achizitionandu-ti noi piese sau reinventandu-ti garderoba personala, iti va fi 
mult mai usor sa te simti bine in pielea ta, confortabila si sa te integrezi mai repede 
printre noii colegi.

Daca ne referim la munca 
de birou, majoritatea au o 
tendinta de business sau 
business - casual, dar de 
ceva timp, "casual la locul de 
munca" este noua tendinta, 
un stil vestimentar mai 
aproape de angajat, care ii 
ofera acestuia confort. Iar 
la locul de munca, confortul 
este o necesitate pentru ca 
angajatul sa se simta bine in 
pielea lui, ceea ce duce la o 
mai buna productivitate.

IATA IN CONTINUARE 
CATEVA SFATURI UTILE 
DACA TE IMBRACI 
CASUAL LA LOCUL DE 
MUNCA ...
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Buna, Silvia si "Bine ai venit" in paginile revistei Famost! Cum totul 
are un inceput, de unde dragostea pentru moda si beauty, aceste 
doua mari industrii care se pare ca nu mai pot exista una fara de 
cealalta?

Bine v-am gasit si multumesc pentru invitatie!
Moda si beauty sunt in natura femeilor dintotdeauna, chiar daca 

timpurile moderne incearca sa ne faca sa credem ca suntem fie niste 
fiinte multitasking cu o mie de obligatii si cat mai putine drepturi, 
fie - extrema cealalta -  ca este obligatoriu sa fim toate niste papusi 
Barbie.

Eu am fost fascinata de cand ma stiu de materiale textile, culori, 
piese vestimentare si de felul in care pareau ca se combina singure, 
de accesoriile de tot felul si de aproape tot ce inseamna beauty. 
Opinia mea este ca inseparabilitatea celor doua - moda&beauty - se 
datoreaza conceptului de wellness pe care il reprezinta.
Esti consultant vestimentar. Povesteste-ne despre tine si cum ai 
ajuns in acest punct.

Sunt Consultanta de Imagine si misiunea mea este sa ajut femeile 
in a-si descoperi autenticitatea si a o valorifica. Piesele vestimentare 
ale fiecareia sunt instrumente puternice care, folosite corect, 
completeaza si desavarsesc imaginea autentica.

Traim intr-o epoca a vizualului, in care ai la dispozitie 

aproximativ zece secunde pentru a face o prima buna impresie de 
care pot depinde angajarea, cariera, promovarea ta sau, de ce nu, o 
noua relatie.

Totul a pornit de la fiica mea, care m-a convins sa imi transform 
pasiunea in job si sa pot ajuta "oficial" cat mai multe femei in dificila 
misiune a ARTEI IMBRACATULUI.
A fi consultant vestimentar poate avea astazi diferite intelesuri/ 
sensuri. Ce inseamna pentru Silvia Dragomir acest lucru? Care este 
definita ta?

Consultanta de Imagine este, pentru mine, posibilitatea de a 
aduce bucurie in vietile tuturor femeilor cu care lucrez si, in aceeasi 
masura, in a mea. Este emotionanta reactia femeii care se crede 
"ratusca cea urata" si, dupa consultanta cu mine realizeaza ca este, 
de fapt, un splendid exemplar de "lebada", drept urmare se place, 
devine increzatoare in ea insasi si de aici decurg o sumedenie de 
schimbari pozitive.

Actiunea propriu-zisa de "a te imbraca" este ceva ce aproape 
mereu are loc pe pilot automat: este normal sa porti haine care sa te 
acopere, sa te apere de frig, de cald, de priviri indiscrete, dar putine 
femei gasesc si placere in a-si purta vesmintele. Aici incepe misiunea 
mea: oricine vine la mine constientizeaza ce si de ce poarta, pentru 
a face o ARTA din A SE IMBRACA.

SILVIA DRAGOMIR
IMAGE CONSULTANT & STYLE SPECIALIST
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Ce inseamna moda pentru tine?
Moda este jucaria femeilor, asa cum sunt electronicele sau 

masinile pentru barbati.
Moda este posibilitatea de a jongla cu stiluri, piese vestimentare, 

accesorii, make up, chiar daca nu in ordinea asta si chiar daca nu 
toate odata.
Stilul vestimentar este important pentru oricine, indiferent de 
scara sociala? Este aplicabil doar de la un anumit nivel sau absolut 
oricine ar trebui sa tina cont de anumite reguli?

Stilul vestimentar este o generalitate pe care o practicam toti, 
inclusiv cei/ cele care sustin ca nu sunt interesati de haine; este 
important pentru fiecare in alt fel si are impact asupra celor cu care 
venim in contact.

Este o diferenta intre stilul vestimentar - care apartine modei si 
cel personal - care este individual si unic, iar regulile sunt facute 
pentru a fi incalcate.

Piesele vestimentare, accesoriile, inclusiv bijuterii si machiaj, sunt 
partea vizibila a personalitatii fiecareia, ce si cat intelege fiecare sa 
comunice in exterior.
Mai exista reguli ale codului vestimentar astazi avand in vedere 
diversitatea de care ne bucuram, la care se adauga anumite granite 
care au fost impinse spre extrem sau chiar depasite?

Codul vestimentar exista si va continua sa existe atat timp cat vor 
exista meserii ca medic, preot, judecator, politist - unde uniforma 
este un dress code obligatoriu, dar exista si in afara acestora - marile 
corporatii, evenimente formale black sau white tie etc. Respectarea 
unui dress code depinde de multi factori, si nu intotdeauna 
primeaza cel personal, iar granitele depasite pot fi un fast forward al 
modei, de exemplu deconstructia, sau o nevoie de atentie, cum sunt 
transparentele.
Silvia Dragomir, prin ceea ce ofera ca informatie, face o educatie 
reala in domeniul modei. De unde aceasta dorinta de a educa si ce 
presupune munca din spatele informatiilor oferite?

Multumesc pentru aprecieri! Consider ca in lume in general si in 
Romania in special informatia in moda este exclusivista, ceva ce nu 
are voie sa fie cunoscut de "publicul consumator", ci doar "consumat 
ca atare" sau, in  cel mai bun caz, vanduta inconsistent, cu picatura.

M-am lovit eu insami de necunoasterea unor "chestiuni 
elementare" si mi-am propus sa "democratizez" moda si conceptele 
ei, sa le aduc la indemana femeilor, iar munca enorma din spate este 
o continua cercetare si creativitate.

Cat de mult conteaza bijuteriile si accesoriile intr-o tinuta? Stim ca 
de multe ori pot face diferenta, dar se poate si fara?

Orice conteaza intr-o tinuta, de la o cusatura pana la ce fel de 
colier, pantof sau cercel iti alegi, dar nu este valabil pentru toate 
femeile. Nu oricine accepta bijuterii, nu oricine tine cont de "detalii" 
ca geanta, pantofi, ochelari etc. Si da, se poate si fara - ma refer strict 
la bijuterii - dar trebuie sa stii sa compensezi.

TRAIM INTR-O EPOCA A VIZUALULUI,
in care ai la dispozitie aproximativ zece secunde pentru a face

O PRIMA BUNA IMPRESIE de care pot depinde
ANGAJAREA, CARIERA, PROMOVAREA TA SAU, DE CE NU, O NOUA RELATIE.
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Dar machiajul intr-o tinuta? Cat de important este? Ce ar trebui sa 
"contina" un machiaj elementar?

Machiajul depinde si el de persoana, eveniment, iar un machiaj 
elementar pentru un anumit tip de femeie poate consta intr-un 
nude - totul in nuante naturale, in timp ce pentru alta tipologie 
poate fi pin up, indiferent de orar. Totul este personalizat, pentru 

ca aici sta toata frumusetea - in individualitatea fiecarei femei, 
nu in incercarea de a fi copia xerox a alteia, fie ea chiar si o diva 
hollywoodiana.
Care sunt piesele vestimentare elementare care nu ar trebui sa 
lipseasca din garderoba unei femei?

Cele in care se simte bine fizic si psihic, cele care vorbesc frumos 
si autentic despre ea, iar pentru fiecare femeie sunt altele: rochii si 
fuste pentru unele, pantalon pentru altele, athleisure sau jeans & 
sneakers si lista ar putea continua. Am spus intotdeauna ca hainele 
pe care le porti vorbesc despre tine celorlalti, iar tu trebuie sa stii 
ce spun, pentru ca nesupravegheate pot chiar sa altereze imaginea. 
Oricine are doua optiuni pentru propria imagine - cea in care vrea 
sa para (estetic si vestimentar) altcineva ori autenticitatea. Si pentru 

prima versiune chiar este valabil "aparentele inseala", in timp ce 
autenticitatea este imbatabila.
Cum percepi moda din Romania? Care ne este nivelul din punctul 
tau de vedere?

Nu ma pot hazarda intr-o evaluare a nivelului modei la noi, ceea 
ce vad ma incanta uneori, ma lasa indiferenta alteori, dar este vorba 
de parerea mea.
In ultimii ani au aparut, facand abstractie de perioada pandemica, 
multi designeri vestimentari, unii educati, altii mai putin; unii au 
aparut pentru ca e "cool" sa fii designer, fapt foarte vizibil. Care este 
parerea ta despre acest fenomen si unde crezi ca se face diferenta?

Cred ca diferenta sta in cifra de afaceri - cine este pe lungimea de 
unda a publicului consumator vinde, cine nu, ramane cool. 

Parerea mea este ca moda romaneasca are nevoie de o puternica 
ancorare in realitate: mai putin formal - rochii si look-uri 
supercalifragilistice - si mai mult cotidian - ceva pentru femeia 
reala, a carei viata de zi cu zi se vrea infrumusetata prin ceea ce 

poarta, care cauta si altceva in afara de jeans si marfuri second hand.
Cum se imbraca romancele comparativ cu alte tari? E de bine, e de 
rau? Ce ai schimba, daca ai schimba?

In general, comparatiile sunt de prisos, pentru ca diferentele 
dintre romance si alte natii sunt corporale, climatice, etnice, etc. 

Schimbarea e diferita, unica pentru fiecare femeie, iar menirea 
mea este sa le ajut si sa le sustin pe tot acest parcurs.
Cum ar imbraca Silvia Dragomir o femeie? Care ar fi piesele 
vestimentare folosite?
Conform ei insasi, cu tot ce i se potriveste fizic&psihic si care o face 
sa se simta WOW.
Care este stilul vestimentar obisnuit al Silviei Dragomir?

Complicat.

RESPECTAREA UNUI DRESS CODE DEPINDE DE MULTI FACTORI,
si nu intotdeauna primeaza cel personal, iar

GRANITELE DEPASITE POT FI UN FAST FORWARD AL MODEI,
de exemplu DECONSTRUCTIA, sau o nevoie de atentie, CUM SUNT TRANSPARENTELE.
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Ce tesaturi iti plac si care sunt culorile preferate? Iti plac printurile?
In general imi plac toate materialele, au fiecare un mesaj al lor, 

culorile sunt bucuria oricarei tinute si te ajuta sa-ti exprimi emotiile, 
iar print-urile pot fi adevarate stari de spirit. 

In concluzie, imi plac toate!
Care este din punctul tau de vedere capitala internationala a 
modei? Care iti sunt argumentele?

Milano cand este Milano Fashion Week, Londra cand este London 
Fashion Week si tot asa, iar centrul universului este in computerul 
fiecaruia dintre noi, de unde ai acces la orice.
Iti place cum arata astazi moda la nivel international?
Moda de azi este splendida, trebuie doar sa stii unde sa te uiti.
Exista vreun lucru, vreun moment, din istoria modei care ti-a atras 
atentia in mod deosebit? Ceva care sa te marcheze in vreun fel?

ROSE BERTIN, croitoreasa Mariei Antoinette, care a stiut sa 
inventeze moda.
Urmareste Silvia Dragomir tendintele? Care este parerea ta despre 
ele?

Tendintele sunt absolut necesare pentru mine, dau pulsul modei 
si directia in care se indreapta, dar una este sa urmaresti, alta este 
sa le urmezi ...
Ce te inspira pe tine in tot ceea ce faci?

Ce vad pe strada. Femeile pe care le stiu nemultumite cu ceea ce 
poarta si de ceea ce cumpara, cele care trec prin schimbare si nu stiu 
ce li se intampla. 
Silvia Dragomir va incepe o colaborare cu revista Famost! Cum vezi 
aceasta colaborare si ce subiecte vei aborda?

Cu o revista frumoasa, nu poate fi altfel de colaborare decat 
frumoasa, iar prin subiectele abordate as vrea starnesc interesul 
cititoarelor voastre pentru ce inseamna ARTA DE A TE IMBRACA.
Care este filosofia ta de viata si daca este aplicabila in orice faci? Ai 
un motto (sau mai multe) care te caracterizeaza?

"Traieste si lasa sa traiasca." & "Frumusetea salveaza lumea."
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Fiecare zi este altfel. Provocatoare, as zice ...
Care iti sunt planurile de viitor? Ai anumite proiecte in vedere?

W o r k  i n  p ro g r e s s  i n t e n s  despre care, cu permisiunea voastra, 
voi vorbi la timpul potrivit.
Iti multumim pentru prezenta si mult succes in tot ceea ce faci!

Multumesc pentru urari si pentru posibilitatea de a vorbi tuturor 
celor ce va citesc!

ORICINE ARE DOUA OPTIUNI PENTRU PROPRIA IMAGINE
- cea in care vrea sa para (estetic si vestimentar) altcineva ori autenticitatea.

SI PENTRU PRIMA VERSIUNE chiar este valabil "aparentele inseala",
IN TIMP CE AUTENTICITATEA ESTE IMBATABILA.
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Moda si trendurile sezonului cald de anul acesta sunt 
despre entuziasm, despre culoare si optimism. 

Inca din sezonul trecut a fost vizibila o dorinta arzatoare 
a consumatorilor de moda de a arata cat mai bine, cat 
mai indraznet si in cat mai multe situatii, acestea nefiind 
neaparat evenimente sau ocazii importante.

Noile tendinte sunt extrem de influentate de faptul 
ca anul acesta avem unde sa mergem, iar cererea pentru 
cool si luxuriant este din ce in ce mai mare.

Astazi consumatorul de moda se imbraca cool atat la 
un eveniment cat si la cumparaturi, motiv pentru care, 
in sezonul cald al acestui an observam abolirea aproape 
completa a tinutelor neutre si revenirea in trend a 
culorilor neon. Verde, roz, galben, mov, albastru, toate 
culorile sunt pretutindeni in nuante cat mai excentrice.

In completarea acestor culori indraznete, Bluzat vine 
cu croiuri gandite si dezvoltate intr-un mod impecabil si 
cu siluete destul de simple.

ColeCtia BLUZAT
Spring/Summer 22

Totul despre 
moda cu 

DANIELA 
SALA
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Am optat pentru siluete androgine sau elemente care sa faca 
un recall catre zona masculina. Exista in continuare multe 
produse cu umerii lati, dar acestia au prins un nou contur 

in noua colectie de primavara/vara. Am combinat armonios 
drapajul, element feminin si senzual, cu geometria masculina 
a umerilor, care de data aceasta se prezinta intr-o forma mai 

mare, usor supradimensionata.

Colectia Primavara/ Vara este si despre intoarcerea in trenduri 
a tinutelor ultra mini, iar aici vorbim despre pantaloni scurti, 

fuste scurte si rochii mini. De asemenea, tesaturile din acest sezon 
sunt mai lucioase si mai bogate decat in sezoanele trecute. Pentru 
tinutele de zi se merge in continuare pe o zona destul de organica, 
aici fiind incadrate materiale precum inul, bumbacul sau poplinul 

de camasa, in nuante neon si electrice.

“ “
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Pentru tinutele de seara, in schimb, se merge pe tesaturi tip 
pentru evenimente de tip formal, iar pentru evenimentele tip 
gala sau petrecere se face abuz de tesaturi cu elastan, tesaturi 
lucioase sau cu patina metalica. Rochiile din lycra lucioasa sunt 
un must have al acestui sezon. Acestea vin sub forme extrem de 
mulate si combinate cu drapaje si lungimi ultra mini.
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De asemenea, revedem cateva elemente clasice care se 
pastreaza in continuare in scena. Costumul din trei piese, 
jacheta biker si rochiile petrecute.  Acestea sunt produse pe 
care le revedem, dar sub forme diferite.

La Bluzat am optat pentru costum din trei piese alb si jacheta biker 
realizat din denim neon si ivoire, pe cand rochiile petrecute au 

prins o noua forma si sunt mai dezvoltate la nivel de croi decat cele 
minimaliste din trecut

mentioneaza creatoarea.

“
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Un alt produs care ramane in continuare este matching set-
ul si tinuta de o singura culoare. La brandul Bluzat descoperim 
pantaloni tip boxer si camasa usor oversized realizate din in, 
iar culorile neon ale seturilor vin in completarea croiului 
minimalist al acestor itemuri.
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Indiferent daca aceste look-uri sunt sau nu pe gustul tau, Gala Met 2022 a fost din nou o confluenta intre 
fantasticul si eleganta designeriilor de top si aparitiile celebritatilor. Tema din acest an a fost Gilded Glamour - 
o trimitere catre "Epoca de Aur" din secolul al XIX-lea, care seamana oarecum cu societatea moderna, mai ales 
daca ne raportam la bogatie si exces.

Pentru a face lucrurile mai interesante, arunca o privire nu numai la croiala traditionala si eleganta a 
costumelor negre, ci si la unele dintre tinutele mai neobisnuite ale evenimentului pe care le-am gasit demne de 
remarcat intr-un fel sau altul. Iata cum s-au prezentat vedetele de peste ocean la evenimentul de luna trecuta!

Sa recunoastem ca inca nu exista nimic ca MET GALA atunci cand vine vorba de stiluri 
vestimentare neobisnuite, indiferent de gen. Alte premii majore de divertisment au 
avut parte de look-uri mari, dar in general, barbatii prezenti rareori depasesc limitele 
modei asa cum se intampla la Gala Met, cel mai de seama moment al modei.

Iti amintesti de JARED LETO carand o copie a capului sau in 2019? Sau ce zici de lectia de 
geografie de pe manecile bufante pe care a tinut-o DAN LEVY anul trecut?

MET GALA 2022
text : ALIN TEMELIESCU | foto : GETTY IMAGES
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JARED LETO este intotdeauna unul 
de urmarit la Met Gala si nu a dezamagit 
nici anul acesta, aparand intr-o tinuta 
asortata alaturi de Alessandro Michele, 
directorul de creatie al casei de moda 
gucci. Spectacolul a inceput cu un pic 
de confuzie, deoarece cateva institutii 
media l-au identificat gresit pe FREDRIK 
ROBERTSSON drept Leto, care a aparut 
in tinuta de inspiratie stiintifico-fantastica. 
Revenind la Jared Leto - smochingurile 
crem cu model floral, ochelarii de soare 
negri, manusile negre si coafurile la fel i-au 
facut pe multi sa fie surprinsi. Clutch-urile 
maro gucci par putin nepotrivite cu restul 
look-ului, dar ne-am bucura sa vedem mai 
mult din aceasta tesatura de costume sa-si 
faca drum in curand prin colectiile gucci.

Estomparea liniilor de gen in moda - sau, 
poate, mai precis, eliminarea conceptului 
de gen din moda - continua sa se indrepte 
spre mainstream, iar OSCAR ISAAC (si 
sotia sa Elvira Lind) au oferit o executie 
exceptional de buna in acest sens. Imbracati 
in thom BroWne, duo-ul a rasturnat 
scenariul purtand look-uri structurate gri 
si asortate; Isaac purta o rochie, in timp ce 
Lind purta un costum. Nu este prima data 
cand Isaac isi face aparitia intr-o fusta sau 
un kilt de la thom BroWne si de fiecare data 
reuseste sa-i dea un twist masculin, mai 
degraba decat sa-si puna pur si simplu o 
rochie ca sa socheze.

Ce poarta cel mai bine platit 
skateboarder profesionist din lume la 
Met Gala? Dupa o aparitie in Gucci 
anul trecut, NYJAH HUSTON a 
apelat la ViVienne WestWood pentru 
acest costum uimitor din trei piese. Nu 
mai deste nevoie de camasa si cravata, 
deoarece tatuajele lui de pe piept si gat 
completeaza look-ul de la sine. Cizmele 
albe christian LouBoutin, bijuteriile 
sustenabile cu diamante si ceasul le 
leaga pe toate fara a face ansamblul 
prea stralucitor.
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Uneori, cele mai fine detalii sunt cele 
care completeaza cu adevarat un look, 
iar in acest caz este maneca trei sferturi 
neobisnuita a acestei haine scurte. 
Intregul ansamblu este destul de discret 
- in special pentru Fendi - si este ceva de 
care ne-am bucura sa vedem mai mult.

Luand lucrurile intr-o directie 
diferita, reperele vintage din tinuta 
lui BEN PLATT sunt destul de iesite 
din comun, dar intr-un mod care 
functioneaza intr-un fel foarte bine. 
De la piept in sus si de la talie pana la 
genunchi, croiala look-ului sau pare 
destul de conventionala, dar in realitate 
intreaga jacheta este un corset care se 
intinde pana la spate. Creat de christian 
coWan, care in mare parte creeaza numai 
pentru femei, felul in care acest look 
combina black tie cu o tema de epoca 
este pur si simplu uimitor.

Optand pentru o haina purpurie cu 
bleumarin peste un costum bleumarin 
monocromatic simplu de la tommy 
hiLFiger, look-ul lui SHAWN MENDES 
este dovada ca nu trebuie neaparat sa 
treci (prea) peste bord pentru a face o 
declaratie.

Desi nu se leaga intocmai de tema, 
costumul supradimensionat al lui PAAPA 
ESSIEDU de la oFF-White a fost o alegere 
sentimentala, deoarece intentia a fost sa-i 
aduca tribut regretatul VIRGIL ABLOH 
purtand o piesa din ultima colectie lansata 
inainte de moarte.
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THE NOWNESS of 70S
Text & Model  :

Foto  : 
A L I N  T E M E L I E S C U
F A M O S T

d esi par de domeniul trecutului, asa numitii pantaloni 
largi sunt inca la moda. Tocmai de aceea, o astfel 

de pereche de pantaloni este un must-have in garderoba 
barbatilor. Cunoscuti pentru lejeritate si confort, devin 
iubiti de toata lumea atunci cand vrem sa ne simtim in 
largul nostru, atat acasa, cat si in oras.

Si daca simti ca este prea putin pentru tine, este 
timpul sa introduci o pata de culoare tinutei tale all 
black. Designerii au readus in atentia publicului si 
tesaturile fine, care au inceput sa fie populare abia din 
anii `70, fiind implicate intr-o multitudine de miscari si 
stiluri de viata. 

Vedeta acestui outfit este cu siguranta aceasta camasa 
dintr-o tesatura foarte usoara si racoroasa. Poarta si 
tu acest tip de pantaloni largi, super-mega comozi, 
in combinatie cu o pereche de tenisi ce redau un aer 
libertin tinutei! Si voila, look-ul anilor `70 acum mai 
accesibil ca niciodata!

TSCHUSS!



55  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2



56  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

MODA

Shirt :  ASOS
T-shirt :  H&M
Jeans :  BERSHKA
Shoes :  PULL&BEAROutfit



57  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2



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!



Cele mai importante tendinte makeup 2022-2023 se inspira din trecut, 

fie ca vorbim de ochii de pisica specifici anilor 1960, rosul accentuat 

din 1980 sau sprancenele subtiri din anii 1990 si 2000. Si chiar daca 

la o prima vedere ar parea ca designerii au fost lipsiti de inspiratie, 

aceste LOOK-uri sunt actualizate mergand pana la extravaganta, 

toate menite sa ofere o noua perspectiva sezonului si tinutelor.

t e
n d i n

t e

M
AKEUP

202 2 - 2 0 2 3
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Accentuarea obrajilor cu ajutorul fardului 
destul de pigmentat a fost un”necesar” 

in multe din prezentarile acestui sezon, 
plasand acest LOOK in topul tendintelor 
machiaj 2022-2023; anumiti designeri au 
folosit chiar ruj pentru efectul cremos! Asa ca, 
daca exagerezi cu fardul de obraz, nu e nicio 
problema: esti in tendinte!

Regasim aceasta tendinta curata si radianta 
si in acest sezon, ea pastrandu-se in atentia 

designerilor, indiferent de sezon! Tendintele vin 
si pleaca, dar aspectul tanar este mereu dorit, 
tenul sidefat si neted fiind intalnit la multe 
nume mari din sezonul 2022-2023.

Chiar daca la inceput am vazut pietrele 
pe par, a venit si timpul chipului sa le 

sustina, formand astfel, una din cele mai 
creative tendinte makeup 2022-2023. Au fost 
vazute pietre stralucitoare inconjurand ochii 
si accentuand oasele chipului, au fost folosite 
culori vibrante si s-au remarcat pistruii falsi.

Regasim machiajul cu nuante albastre si 
acum pe podiumul celor mai importante 

tendinte makeup 2022-2023; poate faptul ca 
ofera prospetime si tinerete le da continuitate 
... Un machiaj care a prins contur incepand cu 
anii 1960, o tendinta care duce eleganta la un 
alt nivel.

RADIANT
FARD de OBRAZ INTENS

Pietre pe FATA

ALBASTRU

David Koma Altuzarra

Givenchy Gucci

Kim Shui Christian Siriano

Coach Christian Cowan

M
AKEUP

2022 - 2 0 2 3

1

2

3
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SPLENDIDA

Amplasarea liniilor grafice peste orice tip de 
makeup, le inscrie intre cele mai creative 

tendinte makeup 2022-2023, chiar daca 
“destinatia” este mai mult editoriala decat 
purtabila. Au dominat liniile grafice cu creionul 
negru deasupra sau sub orbite, anumiti 
designeri au exagerat cu aripile prelungindu-le 
mai mult.

O revenire in machiajul multor designeri 
au fost aripioarele create cu creionul, 

realizate in maniera simpla, glam sau usor 
exagerata. O tendinta care scoate in evidenta 
in cel mai frumos mod ochii, ideala pentru un 
LOOK excentric.

Sufocant si seducator, smokey eyes, prezent 
printre cele mai importante tendinte 

makeup 2022-2023, ofera oricarei tinute 
o actualizare moderna. Au atras atentia 
influentele anilor 1960 actualizate in anumite 
cazuri cu puncte galbene la colturile ochilor sau 
versiuni futuriste mult intunecate.

Sezonul rece pare cel mai potrivit pentru 
purtarea nuantelor intunecate, iar sezonul 

rece 2022-2023 ne-a adus multe astfel de 
machiaje si nu doar sub forma unui ruj rosu. 
S-au remarcat rujul negru, rujul albastru inchis 
stralucitor, mov vampir, o paleta de culori 
ofertanta daca vrei sa adopti acest stil.

Aripioare
LINER grafic CREATIV

SMOKEY

INCHIS

Roberto Cavalli

Blumarine

Gucci

Sergio Hudson

Anna Sui Roksanda

Kristian Asdnevik Jason Wu

5 7
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Avangardismul se afla in preferintele multor 
designeri in privinta celor mai importante 

tendinte makeup 2022-2023 prin intermediul 
fardului de pleoape sub forma de pete. Au 
fost vazute multe LOOK-uri neamestecate, 
influente grunge, a atras atentia fardul metalic 
foarte stralucitor sau pete rosii dezordonate.

Un astfel de look foarte popular in frumusetea 
asiatica se remarca prin concentrarea culorii 

in centrul buzelor si mai relaxata spre exterior, o 
tendinta machiaj 2022-2023 ideala pentru cele 
cu buze naturale pline. Au fost vazute variante 
de roz piersica, fructe de padure, majoritatea 
nuantelor fiind deschise, ceea ce ofera un aspect 
tineresc.

Una dintre cele mai moderne tendinte 
makeup 2022-2023 sunt pleoapele 

lucioase, doar ca este dificil ca aceasta sa ajunga 
a fi purtabile zi de zi, datorita cutelor formate. 
Au fost vazute versiuni simple cu pleoapele 
lucioase, restul machiajului ramanand natural, 
dar si versiuni accentuate cu nuante maronii, fie 
putin mai dure sau luminos si vesel.

Poate nu chiar potrivit stilului stradal mai ales 
in zilele reci, buzele lucioase s-au regasit 

printre preferintele multor designeri. Dar, daca 
indraznesti sa abordezi un astfel de look, poti 
merge pe variante intunecate lucioase, rosu sau 
nude.

Patat

PLEOAPE lucioase

BUZE patate

luciu

Dion LeeFashion Fast

Claudia Li

Claudia Li Peter Do

Etro Bronx & Branco

Mark Fast
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SPLENDIDA

Pe langa machiajele puternice vazute in acest 
sezon, rozul parca e o gura de oxigen prin 

interpretarile sale dragute, o culoare destul de 
populara pentru 2022-2023. Cu toate acestea, 
au fost vazute si interpretari mai dure, dar au 
dominat contraste minunate intre roz si piesele 
vestimentare, combinatii de roz stralucitor aplicat 
grafic si iluminator.

Regasim aceasta tendinta si in acest sezon, dar se 
pare ca va ramane doar pe piste, fiind destul de 

dificil de purtat si aplicat in viata reala. au fost vazute 
combinatii spectaculoase intre sprancene decolorate, 
fard de pleoape intunecat, buze indraznete; s-au 
remarcat multe influente cyber-punk.

Sprancenele subtiri au revenit pe podiumul celor 
mai importante tendinte makeup 2022-2023, 

o reintoarcere in anii 2000, iar semnalele sunt 
acelea ca vor ramane pentru o perioada. De la 
designeri avangardisti la clasici sunt multi care au 
fost pro acestor sprancene.

Primavara-vara, toamna-iarna, rujul rosu e aici 
pentru totdeauna cu mici variatii de sezon. 

Sezonul machiaj 2022-2023 ne ofera varianta 
clasica a rosului, in nuante portocalii, variante 
mate, influente old-school.

Sprancene SUBTIRI

Sprancene DECOLORATE

ROZ
ROSUL clasic

Michael Kors

Poster Girl

Lanvin

Erdem Tory Burch

Balmain

Preen Coperni

13 15

1614



 Sezonul hairstyle 2022-2023 reprezinta o buna oportunitate pentru 
o schimbare de look daca iti doresti acest lucru, iar daca dorinta ta coincide 
si cu tendintele sezonului rece esti si mai castigata. Una din preocuparile 
designerilor pentru acest sezon era parul fara probleme si modurile de 
aranjare usor de realizat, de aici coada de cal cat mai simpla sau a parului 
ondulat larg care iti scoate in evidenta outfit-ul. Bineinteles ca au existat si 
case de moda care au oferit alternative statement in tot ce priveste aspectul 
modelelor care au defilat; bobul a ramas ca punct de referinta si in acest 
sezon, doar ca intr-o varianta mai lunga.

 Asa ca, inainte de a lua o decizie in privinta schimbarii look-
ului, analizeaza cele mai importante tendinte hairstyle 2022-2023, vezi 
daca ti se potrivesc culorile in tendinte si saluta noua varianta a ta!

hairstyle
2022-2023 

tendinte
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Acest aspect elegant si practic reprezinta un 
punct de referinta intre cele mai importante 

tendinte hairstyle 2022-2023, fiind vazuta in 
prezentarile multor case de moda. Este un mod 
de aranjare a parului versatil si il poti purta atat 

simplu in functie de cum ai parul, cat si prin 
adaugarea unor accesorii dragalase.

Consecinta a aspectului umed si intins, coada 
de cal este prezenta si ea intr-o maniera neteda, 

sofisticata, cel putin pana in punctul in care 
este prins parul. Un mod de aranjare al parului 

versatil, bun pentru zilele calduroase din toamna 
si la al carui aspect poti folosi esarfe, inele elastice 
simple sau diverse panglici mai stralucitoare sau 

discrete, in functie de aspectul dorit.

Una din cele mai populare 
tendinte hairstyle atat in 
2022-2023 cat si de ani de 
zile, impletiturile sunt practice, 
unele usor de realizat si iti 
mentin parul pe loc pentru 
perioade lungi de timp. Au 
fost vazute impletituri pur 
si simplu fermecatoare, dar 
si variante dezordonate; 
accesoriile au adus si ele un 
plus, imaginatia pentru acest 
sezon fiind una remarcabila.

COADA de CAL

NETED 
si UMED

IMPLETITURI

Bevza
Jil Sander

Ulla Johnson

Brandon Maxwell

Cecilie Bahnsen Sergio Hudson Jason Wu

Frederick Anderson

Sacai

1

2

3
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Cocurile care ne duc cu 
gandul la balerine nu lipsesc 
in niciun sezon si se pare ca 
nimeni nu regreta asta, o 
tendinta hairstyle 2022-2023 
caracterizat acum de un par 
intins, preferabil umed. Un 
look care poate fi purtat intr-
un mediu atat profesional, 
in oras, dar si acasa - de 
ce nu, mai dezordonat. O 
particularitate a acestui 
sezon: chiflele se poarta in 
partea de jos!

Cocul deasupra capului 
este una dintre cele mai 

populare tendinte hairstyle 
2022-2023 si te poti baza 
pe ea fara nicio problema. 

Practica si versatila, aceasta 
modalitate de aranjare a 
parului poate fi purtata si 

simplu, dar poti adauga si o 
esarfa ca detaliu extra sau 
orice alt accesoriu dragut.

COCURILE

COC in TOP

Una din cele mai surprinzatoare tendinte hairstyle 
2022-2023 sunt cele de inspiratie vintage, designerii, 

pentru acest sezon, reusind sa parcurga aproape 
toata istoria cu modurile de aranjare ale parului. 
Si chiar daca anii 1920 au avut un usor avantaj, 
franjurii ondulati ai anilor 1970 si-au facut simtita 

prezenta, la fel ca volumul uneori exagerat.

VINTAGE

No. 21

GCDS

Labrum London

Kristian Aadnevik

Yuhan Wang

Eudon Choi MoschinoMark Fast

Saint Laurent

4
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Chiar daca poate parea ca s-a jucat 
un copil cu foarfeca, bobul lung este 

“new entry”-ul sezonului hairstyle 
2022-2023, o tendinta care 

necesita atentie si precizie. Un mod 
de aranjare al parului elegant, vazut 

in multe prezentari pentru acest 
sezon in diverse moduri.

Parul liber, bucle largi si curgatoare, un aranjat 
al parului batut parca de vant, fara efort, 

formeaza cea mai libertina tendinta hairstyle 
pentru sezonul toamna-iarna 2022-2023. Un 

aranjat al parului, care, desi poate fi interpretat 
ca neglijent, nu poate fi criticat.

Comparativ cu 
despartitul parului 

pe mijloc, cel intr-o 
parte este mult mai 
elegant, o tendinta 

hairstyle 2022-
2023 de referinta 

a sezonului rece 
toamna-iarna. Asa 

ca fie iti doresti mai 
multa eleganta sau 

o eleganta usor 
rebela, acest sezon 

iti ofera destule 
variante.

Poate ca o consecinta a dorintei de nonconformism 
si-au facut aparitia pe podium modele ce nu aveau 

parul despartit, facand din aceasta una din cele 
mai interesante tendinte hairstyle 2022-2023. 

Astfel, s-au rezolvat conflictele despartiturilor “pe 
mijloc” sau “intr-o parte”, look-urile oferite fiind cat 
se poate de dragute; ramane de vazut cat va tine 

aceasta tendinta.

BOB 
LUNG

PIERDUT

DESPARTIT
intr-o PARTE

fara DESPARTITURI

Acne StudiosAnn Demeulemeester Annakiki

Maryling

Coperni

Tory Burch

Elisabetta 
Franchi

16Arlington
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9
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Poate tendinta generala a culorilor de a avea un 
aspect atenuat se datoreaza popularitatii de care 
s-au bucurat pastelurile in ceea ce priveste culorile 
parului, indiferent de sezon. S-au remarcat pentru 

acest sezon in mod deosebit albastrul, verdele, 
note de roz mov, toate aratand incredibil.

Una dintre cele mai importante culori ale sezonului 
toamna-iarna 2022-2023 este brunetul, o nuanta chic 
din punctul de vedere al multor designeri care au optat 

pentru ea. Daca primi pasi spre brunet au fost mai 
timizi, ulterior, foarte multi s-au indreptat spre aceasta 

culoare puternica.

O culoare sustinuta in mod deosebit de celebritati 
care au optat pentru variante de capsuni, 

facandu-se treceri de la galben sau blond, la rosu. 
Pe langa vedete, multi designeri au mers pe un 

aspect total rosu, variante pastelate sau au folosit 
aceasta culoare doar pentru dungi.

BRUNET

Multi designeri au renuntat in acest sezon 
la blondul perfect, stralucitor, in favoarea 

unui aspect dezordonat al blondului murdar, 
“ajutat” in anumite cazuri si de parul aparent 

dezordonat. Cu toate acestea, au existat si 
anumiti designeri care s-au indreptat spre un 

blond a la Barbie.

BLOND MURDAR

PASTELAT

ROSU

Coach Custo Barcelona

16Arlington Missoni

Chanel

Coach

Tiffani Brown Designs

Simone Rocha

a

b
c

d
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B U R E T E L E ,  P E N S U L E L E  s a u  D E G E T E L E ?

Cu ce sa te machiezi ...
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gandindu-te des cu ce sa te machiezi, cum sa o faci, care metoda este mai buna, avand mereu dilema - burete, pensule 
sau degete, te pot pune intr-o mare incurcatura. Doar ca, raspunsul este cat se poate de simplu: depinde ce fel de finisaj 
iti doresti! Si in functie de instrumentele folosite, poti ajunge (mai mult sau mai putin) la rezultatele dorite, doar ca, in 
momentul de fata, nu se poate spune ca o metoda este mai buna comparativ cu alta. Un profesionist ti-ar recomanda, 
daca poti, sa le folosesti pe toate si sa le combini pentru un rezultat de exceptie.

✔Buretele de machiaj

este folosit de ceva timp daca parcurgem istoria machiajului, introducerea lor in industria 
beauty schimband in mod real modul in care ne machiem, dar si finisul pe care ni-l dorim. 
Este usor de tinut, forma sa, versatilitatea, permitandu-ti sa aplici mai multe produse cu 
doar un singur instrument. Iar daca iti doresti un aspect natural, buretele este o optiune 
cat se poate de inspirata, partea cea mai buna fiind faptul ca el creeaza cele mai putine 
daune pielii. Miscarea de tamponare si tragere pe piele cu buretele de machiaj umed este 
una usoara si care nu streseaza pielea in vreun fel. Si chiar daca daunele sunt minime, 
chiar neglijabile, orice diferenta ar trebui sa fie luata in considerare.

In general, astfel de bureti sunt mai delicati pentru pielea din jurul ochilor, mult 
mai subtire, iar daca tii la igiena este indicat ca acestia sa fie inlocuiti des, deoarece 
acumularea bacteriilor si a murdariei, evident, nu face bine pielii. Pana la urma, daca 
nu iti place sa cureti cu simt de raspundere instrumentele de machiaj, astfel de bureti (cu 
inlocuirea aferenta) sunt pentru tine!

✔Pensulele de machiaj

au ceva mai multe avantaje fata de bureti si degete, iar un lucru destul de important este 
acela ca nu este necesara umezirea lor, un mare plus pentru persoanele cu pielea uscata. 
O pensula umeda sau un burete de machiaj adauga apa machiajului si suprafetei pielii, 
ceea ce poate crea un aspect aglomerat, ducand la o piele si mai uscata.

Cand folosesti pudra, pensula este ideala, ele oferind un plus in privinta cantitatii de 
pudra depusa, acumulata si intinsa uniform pentru un finisaj neted. Un alt avantaj este 
acela ca aceste instrumente absorb mai putin machiaj, facandu-le cea mai buna optiune 
pentru machiajul lichid, doar ca, in cazul in care nu folosesti cantitatea potrivita, vei avea 
parte de un machiaj cu dungi. Pensulele au o viata mai lunga si sunt bune pentru aplicarea 
machiajului cu acoperire totala.

✔Varfurile degetelor

Pot oferi o metoda de machiaj ideala pentru multe persoane, existand si beneficii si 
dezavantaje. Este esential sa cunosti anumite tehnici si secrete de aplicare ale machiajului 
cu degetele si odata stapanite, (te) poti machia oricand, oriunde.

Degetele sunt calde, ceea ce ajuta la o amestecare mult mai eficienta a produsului, 
mai ales daca formula este una cremoasa. Acest lucru poate fi aplicabil cu apa calda in 
cazul buretilor, doar ca apa se va raci, astfel ca din acest punct de vedere esti avantajata 
de degete.

Inelarul te ajuta sa iei cantitatea perfecta de produs, sa aplici presiunea ideala, pentru 
o aplicare delicata, fara intreruperi si o buna amestecare a produsului. Tot inelarul te ajuta 
cand aplici pudra presata, cand trebuie sa pui mai multa culoare acolo unde este cazul 
si sa o poti manipula dupa necesitati. Si unul din avantajele esentiale ale degetelor este 
acela ca nu poti pierde instrumentele de lucru! 😊
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NARS COSMETICS SOFT MATTE 
COMPLETE CONCEALER este pentru o 
acoperire serioasa, o formula pasta care te va 
tine toata ziua si care nu se simte grea. Perfecta in 
cazuri urgente. (1)

LAURA MERCIER SECRET CAMOUFLAGE 
CONCEALER DUO - o parte lumineaza sub 
ochi, alta face sa dispara petele si cicatricile, o 
optiune perfecta care nu ocupa loc in geanta de 
mana. (2)

THE ORGANIC PHARMACY LUMINOUS 
PERFECTING CONCEALER este o optiune 
ecologica de a estompa imperfectiunile, oferindu-
ti un aspect natural. (3)

MILK MAKEUP SUNSHINE UNDER EYE 
TINT ofera un masaj revigorant cu ajutorul 
bilei de sticla ochilor obositi si umflati. Este un 
rasfat dragut, pielea devenind mai luminoasa 
instantaneu. (4)

UOMA BEAUTY STAY WOKE LUMINOUS 
BRIGHTENING CONCEALER este o optiune 
usoara ce lumineaza sub ochi fara a intra in riduri, 
oferindu-ti un aspect odihnit, indiferent cat de 
putin ai dormit. (5)

RIMMEL KIND & FREE CONCEALER 
foloseste aloe hidratant si vitamina E, fiind ideal 
daca corectorul tinde sa stea in riduri; o formula 
usoara, care ofera un aspect proaspat instantaneu. 
(6)

EUCERIN DERMOPURIFYER COVER STICK 
combina ingrijirea pielii cu produsele cosmetice, 
acoperind imperfectiunile si tratandu-le cu 
ingrediente purificatoare. (7)

NYX PROFESSIONAL MAKEUP CONCEAL 
CORRECT CONTOUR PALETTE are culori care 
iti pot ascunde problemele care te ingrijoreaza, 
verdele echilibrand roseata, galbenul luminand 
petele intunecate, piersica va face pungile sa nu 
mai para evidente, iar violetul va inviora chipul. (8)

CORECTOR pentru ORICE NEVOIE

1

2

6 7 8

3 4 5
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NATURAL + DEFINIT

Maybelline New York 
Total Temptation 

Mascara este o bagheta 
magica care a obtinut 
un foarte bun punctaj 

in ceea ce priveste 
separarea genelor, 
nestrangandu-le in 

smocuri.

REZISTENT LA APA

CoverGirl Lash Blast 
Volume Waterproof 

Mascara ofera volum 
vizibil si dupa multe teste 
s-a dovedit a fi rezistent 

in contact cu apa.

ACTUALIZEAZA-ZI LOOK-UL

CU CELE MAI BUNE RIMELURI LA MOMENTUL ACTUAL!

LUNGIME + VOLUM

Giorgio Armani Beauty 
Black Ecstasy Mascara 

au fost evaluate la 
superlativ de multi 

specialisti pentru faptul 
ca alungesc genele, 

adaugand si un efect de 
plinatate.

GENE MINUNATE
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Retinolul, vitamina C si AHA sunt in centrul atentiei de ceva timp, doar ca a descifra corect utilizarile 
fiecarui ingredient poate fi confuz. Este esential sa stii ca ingredientele din produse sunt enumerate in 
ordine descrescatoare incepand cu cea mai mare concentratie, asa ca daca cineva anume promoveaza 
ingredientul din produs si acesta se afla spre sfarsitul listei, concentratia nu este foarte mare. Doar ca 
atunci cand vorbim de substantele active, mai putin inseamna mai bine, astfel ca nu trebuie sa fii surprinsa 
daca ele se regasesc spre sfarsitul listei.

A C I Z I L O R  S I  S U B S T A N T E L O R  A C T I V E
ABC-ul 
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•Acidul ascorbic - vitamina C este antioxidantul de aur 
standard pentru prevenirea imbatranirii, lupta impotriva 
pigmentarii si stimuleaza colagenul.

•AHA - alfa hidroxi acizi, inclusiv acidul lactic si glicolic, 
sunt folositi in peeling-uri si exfolieri, pentru reaparitia 
stratului cornos; sunt vizate liniile fine, tonul si textura 
inegale, inflamatia.

•Acidul azelaic este un ingredient usor de exfoliere cu 
putere antioxidanta care actioneaza pentru a desfunda 
porii, a rafina textura, calma pielea si reduce pigmentarea 
si cicatricile.

•Bakuchiol este un antioxidant natural derivat din semintele 
babchi ale plantei Bawachi sau Psoralea corylifolia si este 
folosit de cele mai multe ori ca o alternativa blanda a 
retinolului; calmeaza inflamatia, face fina textura pielii, ii 
ofera elasticitate pielii, creste ciclul/ rotatia celulara.

•BHA - beta hidroxi acid (acidul salicilic este inclus) 
este un ingredient solubil care patrunde profund in pori 
pentru indepartarea celulelor moarte ale pielii si excesul 
de ulei. BHA sunt comune in tratamentele fara prescriptie 
medicala in ceea ce priveste acneea.

•Acidul ferulic este un antioxidant puternic ce reduce 
formarea semnelor de imbatranire, de la linii fine la 
pigmentare si elasticitate scazuta. In acelasi timp, creste 
efectele altor antioxidanti precum vitaminele C si E.

•Glicerina este un umectant subestimat, care, cu ajutorul 
apei face pielea fina si moale, gasindu-se frecvent in 
creme hidratante, seruri, demachiante pentru stimularea 
hidratarii sau pentru un ten proaspat.

•Acidul glicolic este un AHA solubil in apa, cea mai mica 
molecula care penetreaza pielea profund, patrunzand 
in pori pentru tratarea semnelor imbatranirii si a acneei 
si conform anumitor specialisti este cea mai eficienta 
substanta chimica exfolianta.

•Acidul hialuronic se gaseste in mod natural in organism 
si joaca un rol esential in privinta retinerii umiditatii, 
oferindu-i pielii umiditate si sporindu-i stralucirea.

•Hidrochinona este un inhibitor al melaninei, prescris de 
cele mai multe ori pentru reducerea hiperpigmentarii, 
melasma fiind de asemenea un caz des intalnit.

•Acidul kojic este un AHA foarte bland, o alternativa a 
hidrochinonei ce functioneaza prin inhibarea productiei 
de melanina, reducand petele intunecate si decolorarea 
pentru un ten mai luminos.

•Acidul lactic este cel mai bland AHA folosit pentru 
stimularea ciclului de viata celular, ceea ce duce la o 
piele fina, uniforma din punct de vedere al culorii si un 
ten hidratat.

•Acidul mandelic este un non-iritant AHA din migdale 
care exfoliaza pielea pentru a ajuta la reducerea acneei si 
semnelor de imbatranire.

•Niacinamida (Vitamina B3) functioneaza cu compusii 
naturali ai pielii pentru intarirea barierei pielii, netezirea 
aspectului porilor, imbunatatirea texturii pielii si reducerea 
inflamatiei.

•Acid polihidroxi (PHA) este un chimical exfoliant usor ce 
netezeste si hidrateaza pielea, excelent pentru tratarea 
rozaceei sau a eczemelor; il poti compara cu un AHA 
pentru pielea sensibila.

•Polipetidetele reprezinta un lant de aminoacizi care sunt 
elementele de baza ale colagenului si elastinei. Cand 
se aplica pe piele, polipeptidele patrund in epiderma 
si declanseaza functii specifice celulelor pielii, cum ar fi 
declansarea productiei de colagen, ceea ce are ca rezultat 
o piele mai elastica si mai ferma.

•Retinoizii sunt ca o umbrela generala a intregii familii 
a moleculelor cu vitamina A. Multi retinoizi necesita o 
reteta, cei mai populari fiind tretinoina si accutane.

•Retinolul este un retinoid cosmetic pe care il poti 
achizitiona de oriunde, cam orice brand de produse 
cosmetice incluzandu-l ca ingredient, mai ales ca nu are 
nevoie de vreo prescriptie. Acopera orice problema legata 
de imbatranire, ajutand si la lupta impotriva acneei.

•Acidul tranexamic este un acid sintetic folosit pentru a 
lumina si a reduce decolorarea pielii - hiperpigmentarea, 
de exemplu, cu o iritare minima.

•Tretinoin este un retinoid care se bazeaza pe prescriptie 
medicala, folosit pentru tratarea acneei si care 
functioneaza pe stimularea ciclului de viata a celulelor, 
reduce sebumul si ajuta la reducerea inflamatiei papulelor 
si pustulelor.

•Vitamina E este un antioxidant vindecator si un hidratant 
ce actioneaza pentru calmarea pielii, stimuland calitatile 
altor vitamine.

•Vitamina F este un acid gras esential cunoscut pentru 
proprietatile sale de antioxidant si antiinflamator, 
blocarea iritantilor si sporirea stralucirii.
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FRUMUSETEA

Ingrijirea pielii este necesara, te simti foarte bine dupa ce o faci, doar 
ca multe din produsele folosite de majoritatea, ascund multe substante 
chimice nocive. Ce ar trebuie sa eviti Cand esti insarCinata?

Perioada de sarcina este importanta pentru tine, o perioada in care au 
loc transformari, schimbari dar si invataturi. Unul din primele lucruri pe 
care le invata o femeie insarcinata este acela de a minimiza expunerea 
si a evita anumite toxine (ex : mercur) pentru a nu intra in contact cu 
bebelusul. Alte substante nocive se gasesc in mediul nostru inconjurator si 
in mod deosebit in produsele de ingrijire personala, multe din ele avand 
potentialul de a afecta sanatatea mamei si a copilului.

Conform statisticilor, femeile folosesc zilnic in medie intre 12 si 15 
produse de ingrijire profesionala, un adolescent intre 17 si 20. Multe 
dintre ingredientele produselor beauty sunt cunoscute ca alergeni si 
iritanti, altele afecteaza glandele endocrine intervenind in comunicarea 
hormonilor din organism. Altele sunt neurotoxine si afecteaza sistemul 
nervos central si periferic sau sunt clasificate ca mutagenice, putand 
avea un impact asupra ADN-ului.

Daca o mama este expusa acestor substante, implicit si copilul 
este supus prin intermediul cordonului ombilical. Si chiar daca suna 
infricosator, acest lucru nu trebuie sa te sperie, ci doar sa te faca sa 
devii mai constienta in alegerea produselor. Partea buna este aceea ca 
daca iti formezi reflexe sanatoase, te vei invata cu ele pentru tot restul 
vietii. Pielea este cel mai intins organ al omului, detinand 10 procente 
din masa noastra si este format din trei straturi principale: epidermul, 
dermul, subcutanatul. Este poroasa, ceea ce inseamna ca poate absorbi 
substante, iar straturile unde pielea este cea mai subtire (fata, axile, 
organe genitale) are cea mai mare capacitate de absorbtie. 

Pielea joaca un rol important in a impiedica 
substantele nedorita din afara, dar asta nu inseamna 
ca acestea nu pot patrunde mai profund si sa 
ajunga in corp, sange sau cordonul ombilical. Un rol 
important este jucat de

•struCtura, marimea si ConCentratia moleCulelor;

•integritatea pielii (intaCta sau deteriorata);

•loCatia expunerii (suprafata,  grosime, Continut de 
apa);

•temperatura pielii;

•durata expunerii.

Conservanti, stabilizatori, minerale, pigmenti, 
coloranti, metale, parfumuri, alaturi de multe 
alte substante, sunt adaugate produselor pentru 
a le spori eficacitatea si termenul de garantie. 
Multe din acestea sunt alergeni sau iritanti, avand 
potentiale efecte de perturbare a sistemului endocrin. 
Perturbatorii endocrini actioneaza mimand total sau 
partial hormonii naturali din organism, prin legarea 
de receptorii celulelor si blocarea hormonilor sa isi faca 
treaba. Ei pot interfera cu modul in care sunt facuti 
sau controlati hormonii si poate duce la complicatii 
reproductive, neuronale, imunitare. Astfel, se poate 
ajunge la disfunctie tiroidiana, intarzierea cresterii, 
tulburari neologice, toate ducand la consecinte 
negative asupra sanatatii pentru toata viata.

i n  t i m p u l  s a r c i n i i
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BUN pentru MAMA si COPIL

Ulei extravirgin presat la rece. Uleiul de 
masline este o bogata sursa de vitamine (A, 
E, D, K) si un antioxidant care lupta impotriva 
radicalilor liberi ce duce la imbatranire 
prematura si boli. Este un bun hidratant si 
sigur de consumat.

Ceara de albine este bogata in vitamina A 
care ajuta la vindecarea ranilor, stimuland si 
procesul de reinnoire a celulelor pielii. In plus, 
retine umiditatea in piele, reduce inflamatia si 
este buna pentru buze.

Musetelul are proprietati antiinflamatorii, 
antifungice, antibacteriene, antiseptice, un 
ingredient calmant pentru mama si balsam 
pentru copil.

Galbenelele au proprietati antiinflamatoare, 
vindeca ranile, calmeaza si vindeca buzele 
crapate.

Un studiu a gasit 287 chimicale 

in sangele cordonului ombilical al 

nou nascutilor. Dintre cele 287, 217 

sunt toxice pentru creier si sistemul 

nervos, 208 provoaca malformatii 

congenitale sau dezvoltari anormale 

in testele pe animale, 180 provoaca 

cancer la oameni si animale. 
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SPLENDIDA

CUM AFECTEAZA SUBSTANTELE CHIMICE COPILUL IN CURS 
DE DEZVOLTARE

Organismul are sase organe care se ocupa de detoxifiere: pielea, 
plamanii, ficatul, rinichii, limfa si colonul, cel din urma eliminand 
deseurile si substantele nocive, zilnic. Ca toate acestea, daca expunerea 
la substante chimice este una mare, acestea se pot acumula, devenind 
o povara prea mare pentru sistemul detoxifiant si incetinind viteza de 
excretie a toxinelor.

Acumularea de toxine nu este daunatoare doar pentru mama, dar 
si pentru bebelus, acestea putand trece liber bariera placentara si se 
acumuleaza in tesuturile fetale. Substantele toxice pot afecta fluxul 
sanguin placentar si functia endocrina, lezand tesuturile placentare si 
impiedicand transportul nutrientilor catre copilul in curs de dezvoltare.

Si copiii in general, dar mai ales in aceasta faza, sunt vulnerabili la 
toxine din cauza dezvoltari rapide a organelor; sistemul de detoxifiere 
este slab dezvoltat, substantele chimice pot afecta creierul. Un studiu 
gestionat de EnvironmEntal Working group a gasit 287 chimicale in 
sangele cordonului ombilical al nou nascutilor. Ei considera ca daca au 
detectat acest numar de chimicale aici, in cazul continuarii cercetarilor, 
ar fi gasit si mai multe. Dintre cele 287, 217 sunt toxice pentru creier si 
sistemul nervos, 208 provoaca malformatii congenitale sau dezvoltari 
anormale in testele pe animale, 180 provoaca cancer la oameni si 
animale. Si cu toate ca acest studiu nu face referinta doar la substantele 
chimicale din produsele de infrumusetare este important sa cunoastem 
aceasta povara chimica pe care o purtam fiecare dintre noi si cat de 
daunatoare este mamei si copilului. Educatia, informarea si alegerile 
inteligente pot face diferenta, iar tu poti lua controlul asupra sanatatii 
familiei tale.

CUM SA ALEGI PRODUSE DE INGRIJIRE SIGURE

Incepe prin a afla ce ingrediente contin produsele zilnice folosite, 
compara-le cu lista de mai sus si arunca-le pe cele nocive. Cu cat esti mai 
atenta, cu atat vei identifica "infractorii" principali care iti pot face rau!

Simplifica-ti rutina de infrumusetare, mai ales ca aceasta industrie 
le-a facut pe femei sa creada ca au nevoie de zeci de produse pentru a fi 

frumoase si tinere, ceea ce, bineinteles nu e adevarat. 
Uita-te in geanta ta de mana si vezi: exista produse 
fara de care nu ai putea trai? Simplificand rutina 
beauty, reduci cantitatea de ingrediente aplicate 
corpului si in plus, vei economisi si bani.

Alege meru produse certificate organice, ele fiind 
cele mai curate din ingrediente cultivate si prelucrate 
fara substante chimice sintetice, ingrasaminte sau 
organisme modificate genetic. Iar cuvinte ca "natural" 
nu inseamna ca produsul are doar ingrediente 
"curate".

Alege produse cu un numar mai mic de ingrediente 
si in mod ideal, pe cele pe care le poti pronunta cu 
usurinta si chiar daca aceasta nu este o regula stricta 
sau sigura 100%, de cele mai multe ori, functioneaza.

Fa putina cercetare despre brandurile de la care 
cumperi si gandeste-te daca valorile lor sunt aliniate 
cu valorile tale. Pana la urma, tu cumperi de la 
respective branduri si ei, cel putin moral, au obligatia 
sa iti furnizeze produse care sunt bune cu tine si nu 
iti afecteaza tie sanatatea sau au efecte nedorite 
asupra mediului inconjurator.

Fa-ti tu singura produsele beauty in mod natural, 
folosind doar ingrediente naturale! Poti gasi diverse 
retete pe internet care sa te ajute, iar dupa o buna 
informare, vei reusi sa inlocuiesti  produsele preferate 
cu cele naturale si fara chimicale.

A fi insarcinata nu este usor si, pe langa 
manifestarile specifice ale organismului in aceasta 
perioada, nu iti doresti complicatii in tot acest timp 
sau dupa. Asa ca, trebuie mare atentie in privinta 
a tot ceea ce mananci, folosesti, pui pe corp, dar 
este necesar sa te implici, sa te informezi si sa faci 
schimbari, pentru a te bucura de o sanatate buna, 
tu si familia ta.

INGREDIENTE DE CARE TREBUIE SA TE FERESTI

• 4-metilbenziliden camfor (4-MBC)
• Ceteareths
• Dietanolamina (DEA)
• Acid etilendiamina tetra acetic (EDTA)
• Polietilen glicol (PEG)
• Ftalati

• Polisorbati
• Triclosan si triclocarban
• Palmitat de retinil
• Aerosoli
• Insecticid
• Dezinfectante pentru maini pe baza de alcool
• Pasta de dinti cu triclosan, triclocarban, SLS si SLES

Mare atentie de asemenea la parfumuri, deoarece ele contin foarte multe ingrediente ce nu vor fi specificate datorita 
formulelor secrete si proprietatii intelectuale!



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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COSMIN 
RAILEANU
DACA NU RESPECTI 
BANII, CONSECINTA NU 
VA INTARZIA SA APARA
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Invitatul special al acestei editii este 
antreprenorul Cosmin Raileanu, 
fondatorul casei de comenzi 
vindem-ieftin.ro. Bun gasit, Cosmin! 
Cum incepe povestea afacerii tale si 
cand?

Povestea incepe in 2014 cand am 
decis sa imi testez limitele, incercand 
sa schimb comertul clasic cu cel 
online consultativ, crescand calitatea 
serviciilor si scazand pretul produselor 
prin ruperea lantului traditional.
Visai ca vei ajunge la succesul de care 
se bucura astazi vindem-ieftin.ro?

Visam sa am multi clienti care 
sa vorbeasca despre experienta lor, 
carora sa le rezolv cateva probleme 
vitale atunci cand construiesc.

Stiam ca este greu sa fii singur 
impotriva tuturor, insa stiam doar 
ca rupand acest lant voi reusi sa ma 
diferentiez si sa realizez un business 
sanatos.
Cat te mult te-a calit mediul de 
business? 

Pot sa spun ca ma antrenez zilnic sa 
fiu mai bun, sa invat chestii noi, dar si 
sa inovez pentru a oferi o experienta 
minunata colegilor si partenerilor. Am 
invatat multe si stiu prea putine.
Cati angajati are afacerea ta in acest 
moment?

Numarul de angajati scade si 
creste numarul de parteneri. De 
acesta am lansat Depozitul Virtual, 
care practic duce forta de vanzari 
in scalare accelerata, oferind un 
mediu antreprenorial pentru cei mai 
remarcabili vanzatori de materiale de 
constructii din Romania.

Astfel, acum suntem 45 cu toti.
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INTERVIURI

Ce relatie ai cu echipa ta?
Cred ca relatia mea cu echipa este 

ideala pentru toata lumea. Nu le creez 
o realitate paralela care sa ne placa, ci 
le spun adevarul, chiar daca uneori nu 
este ceea ce ne dorim.

Incerc in fiecare dintre colegii mei 
sa cresc un intraprenor, sa fie diferit de 
"angajatul" ce vine la program.

Cred ca am reusit sa slefuiesc 
de-a lungul timpului o echipa de 
profesionisti pe care ma pot baza si 
am certitudinea ca aceasta crestere 
accelerata ne va ajuta sa fim mai 
focusati pe performanta.
Cum se face saltul de la zero la 
milioane de euro?

Saltul de la ZERO este provocator; 
mai jos nu ai cum sa fii, asa ca trebuie 
doar sa urci. Uneori mai repede, alteori 
mai usor, insa niciodata nu trebuie sa 
te opresti, indiferent de provocari. Dar 
cu munca si disciplina poti reusi tot 
ce iti imaginezi. Evident ca sacrificiile 
si efortul din spate au avut un efect 
pozitiv, fara de care nu as fi ajuns la 
aceasta crestere.
Banii schimba oamenii?

Da, ii responsabilizeaza si ii fac 
disciplinati. Pentru ca daca nu respecti 
banii, consecinta nu va intarzia sa 
apara. Nu ii vei mai avea.
Care sunt principiile tale de viata?

Imi doresc sa creez o comunitate de 
oameni remarcabili in care sa pastram 
echilibrul dintre viata personala si cea 
profesionala.

Vreau sa aduc valoare oamenilor 
cu care interactionez, sa ma bucur de 
viata si sa las ceva util in spate pentru 
cei ce isi doresc timp mai mult pentru 
cei dragi.
Care este motto-ul companiei tale?

“Singura limita este cea pe care ne-o 
punem singuri” dar si “Ceea ce par a 
fi uneori incercari amare sunt adesea 
binecuvantari deghizate”.
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Cred ca am reusit sa slefuiesc de-a lungul timpului
O ECHIPA DE PROFESIONISTI PE CARE MA POT BAZA

si am certitudinea ca aceasta crestere accelerata
NE VA AJUTA SA FIM MAI FOCUSATI PE PERFORMANTA.
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INTERVIURI

Ce n-ai putea sa vinzi niciodata?
Nu as putea sa nu vand niciodata. 

Eu vand intotdeauna, dar nu as vinde 
produse sau servicii care ar face rau.
Ce inseamna acasa pentru tine?

Familie, intelegere, sanatate - este 
starea suprema cu care ma hranesc.
Care au fost cele mai mari provocari 
din cariera ta antreprenoriala?

Sa realizez VINDEM-IEFTIN.RO; 
nici macar 1 persoana nu a crezut ca 
va functiona sistemul.
Cand ai simtit ca esti antreprenor?

Cand am platit primul salariu, am 
simtit ca sunt cu adevarat un om cu 
responsabilitati si nu mai este de 
gluma. Trebuie sa imi asum rolul 
si sa ofer oamenilor perspectiva si 
incredere.
Cum arata o zi din viata ta?

05:30 ma trezesc; alerg minim 10 
km apoi ma pregatesc, duc copiii la 
scoala si merg spre birou.

Dimineata am intalniri de lucru, 
interviuri, meeting-uri cu furnizori 
sau parteneri. Seara plec ultimul de la 
birou uneori; fac inca eforturi sa plec 
mai devreme de la birou.

In weekend petrec timp cu cei 
dragi sau merg la concursuri de trail 
running unde alerg 20 km, 40 km sau 
mai mult.

Cele mai bune idei imi vin dimineata 
cand alerg.
Stim ca tu alergi in fiecare zi? Cum 
reusesti si ce te motiveaza?

Alergare face mai bine la creier 
decat la corp ... cred ca daca nu as fi 
avut aceasta pasiune, nu as fi reusit sa 
ajung aici.
Liderii se nasc sau se construiesc in 
timp?

Liderii se nasc si se educa. Nu cred 
ca as putea atinge vreodata maximul, 
insa daca te hranesti cu succesul celor 
ce te inconjoara, atunci faci ceea ce 
trebuie si te motiveaza sa fii si mai bun.
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Stim despre proiectul momentului 
din cadrul companiei Vindem-
Ieftin.ro. Este vorba despre 
DEPOZITUL VIRTUAL. Cum se 
deruleaza acest proiect?

Depozitul Virtual este viitorul 
Depozitului Clasic cu Materiale de 
Constructii, care functioneaza cu 
stocuri si cheltuieli de functionare ce 
se regasesc in costul produsului.

Inovatia vine din faptul ca aducem 
in sistem cei mai remarcabili vanzatori 
de materiale din Romania si ii 
integram in VINDEM-IEFTIN.RO. 
Practic, ii facem parteneri, oferindu-le 
tot sistemul si 1/3 din adaosul realizat.

Depozitul Virtual este un depozit 
cu materiale, dar administrat de un 
singur om si face practic acelasi lucru, 
doar ca fara cheltuieli si riscuri.
Ce planuri de business ai pentru 
urmatorii 5 ani?

Imi doresc minim 200 de depozite 
Virtuale in Romania in urmatorii 5 ani 
apoi in lumea intreaga.

Vreau sa facem cea mai performanta 
echipa de vanzari de materiale din 
Romania pentru a injumatati numarul 
camioanelor ce transporta materiale 
de constructii.
Ce inseamna succesul in business? 
Ce rol au banii in acest succes?

Banii au un rol foarte important 
pentru dezvoltare si inovatie, insa este 
pe locul 3-4. Scopul unui business este 
sa aduca valoare, insa daca modelul 
este unul sanatos si este validat de cat 
mai multi clienti, acela este succesul 
suprem.
In ce domeniu ai investi daca ai 
porni de la zero?

Probabil as investi in mine mai mult 
si as sti acum sa imi fac un plan inca 
de la inceput. Ca si domeniu cred ca 
este loc in orice zona, atat timp cat 
INOVEZI si aduci valoare.

BANII AU UN ROL FOARTE IMPORTANT PENTRU 
DEZVOLTARE SI INOVATIE,

insa este pe locul 3-4.
SCOPUL UNUI BUSINESS ESTE SA ADUCA VALOARE,

insa daca modelul este unul sanatos
si este validat de cat mai multi clienti,

ACELA ESTE SUCCESUL SUPREM.
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INTERVIURI

La ce varsta recomanzi debutul in 
antreprenoriat?

De la 10 ani; cu cat mai devreme, 
cu atat mai bine. Este o scoala care te 
invata zi de zi cum sa obtii ceea ce visezi.
Cum au fost ultimii doi ani pentru 
afacerea ta? Pandemie, razboi 
si multa incertitudine ... ati fost 
afectati?

Cred ca fiecare dintre noi a fost scos 
din zona de confort si a avut provocarile 
lui, unii mai putin, altii mai mult, in 
functie de cum era pozitionat.

Acum, din punct de vedere al cifrei 
de afaceri, am crescut putin mai mult 
in pandemie ca normalul de 50% 
anual,  insa cred ca vremurile grele te 
fac sa INOVEZI, te fac sa fii mai bun 
si mai disciplinat. Eu vad intotdeauna 
partea buna a lucrurilor si nu ma las 
coplesit de stiri sau “criza”.
Cat de importanta este cultura 
organizationala?

Cred ca este esentiala, cred ca se 
construieste in timp si se slefuieste 
in fiecare zi, la nesfarsit. Cultura 
organizationala este un organism viu, 
care trebuie hranit si educat.
Ce tip de ziare citesti?

Online in principiu - despre 
business, stiri financiare de pe bursa si 
deloc politica.
Unde putem gasi mai multe 
informatii despre afacerea ta?

Peste tot, insa pe https://vindem-
ieftin.ro si pentru Depozitul Virtual 
aici: https://vindem-ieftin.ro/depozit-
virtual. Dar si pe canalul de Youtube.
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Un mesaj de incurajare; cred ca este 
mare nevoie de pozitivitate si energie 
suplimentara pentru ca fiecare sa 
preia socul crizei in business-ul sau 
activitatea lor.

Tot ce pot sa spun este ca nu exista 
“NU SE POATE” si ca orice este 
realizabil daca iti doresti suficient de tare.

https://vindem-ieftin.ro
https://vindem-ieftin.ro
https://vindem-ieftin.ro/depozit-virtual
https://vindem-ieftin.ro/depozit-virtual
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T A N I A  P O P A
este o actrita romana de teatru, film, televiziune, radio, si voce. In anul 2004 a primit Ordinul Meritul 
Cultural Categoria D Arta. A avut roluri in filme precum: "Dupa dealuri", regia Cristian Mungiu, "Amintiri 
din epoca de aur", regia Cristian Mungiu, "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", regia Cristian Mungiu, Doamna 
Iorga - "Offset”, regia Didi Danquart, Ana - "The Detonator”, regia Po-Chih Leong, Mihaela - "Occident”, 
regia Cristian Mungiu, "Prea tarziu”, regia Lucian Pintilie, "Terente - regele baltilor”, regia Andrei Blaier, 
"Aici nu mai locuieste nimeni”, regia Malvina Ursianu, "Balanta”, regia Lucian Pintilie si multe alte proiecte 
in teatru si film. 

A obtinut premiul pentru cea mai buna actrita cu spectacolul ,,Fata din curcubeu”, text si regie Lia 
Bugnar la Festivalul international al teatrului de studio, Pitesti, 2012. A obtinut premiul pentru cea mai buna 
interpretare feminina pentru rolul interpretat in spectacolul ,,Fata din curcubeu” la Festivalul National de 
Comedie, Galati, 2012. A obtinut premiul special al juriului pentru spectacolul ,,Fata din curcubeu” la 
Festivalul de teatru scurt de la Oradea, 2012. A obtinut Ordinul "Meritul Cultural" clasa a II-a, 2004.

Premiul Uniunii Cineastilor pentru cel mai bun rol feminin in filmul "Aici nu mai locuieste nimeni” si 
multe alte distinctii. 

PERSONALITATI DE TOP CU DANIELA SALA

O  C A R I E R A  D E  3 0  D E  A N I !
TANIA POPA
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu?
Am inceput chiar din primul an de facultate cu un rol 

episodic in filmul "Balanta". Apoi din anul trei (1993) am 
jucat primul rol pe o scena profesionista alaturi de actori 
consacrati.
Ce iti doreai sa devii cand erai mica?

Dintotdeauna am vrut sa creez si sa execut haine si sa 
urmez o scoala de design. 😁
Ai venit din Basarabia in Romania. Te-ai acomodat 
usor aici? 

Sunt o persoana care se adapteaza foarte usor oriunde 
in lume. 😉
Cum ti-ai descoperit talentul actoricesc? 

Niciodata nu am fost constienta de el. Cred ca cei din 
jur mi-au atras atentia.
A fost greu sa te faci remarcata pe piata din Romania? 

Cred ca am avut mult noroc sa fiu remarcata de ceilalti 
si solicitata sa profesez meseria inca din facultate. Apoi 
lucrurile au functionat de la sine.
Care rol consideri ca te-a facut celebra si de ce?

Evident ca rolul de debut la TNB Ondine; a avut un 
impact imens! Un text superb, parteneri cu mare greutate 
si sansa mea sa fiu rolul principal. Erau spectatori care 
veneau sa vada piesa de zeci de ori.
Cum ai defini meseria de actor? 

Nu stiu cum sa definesc aceasta meserie ... stiu doar ca 
este extrem de solicitanta, cu foarte multe sacrificii si nu 
as fi incantata sa o faca si copii mei.
Povesteste-ne o amintire placuta din cariera ta. 

Facand aceasta meserie din 1993 am prea multe amintiri 
de tot felul si mi-ar fi extrem de greu sa spun una. 😊

Ar fi nedrept fata de celelalte. 😋
Care rol a fost cel mai important pentru tine si ai 
simtit ca rezoneaza cel mai mult cu tine? 

Imi iubesc toate rolurile, dar cu cel mai mare impact 
a fost "Ondine" si "Fata din curcubeu", vorbesc de roluri 
din teatru.

Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita 
cu adevarat?

Sunt extrem de fericita in sanul familiei si de acolo 
pleaca fericirea mea, dar ar fi nedrept sa nu recunosc ca 
sunt maxim fericita cand lucrez in atelierul meu.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera 
ta?

Da. Am vrut sa renunt acum ceva timp. Am fost oprita 
de oameni care tin la mine.
 Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Pot spune cu siguranta ca nu voi imbatrani in Romania.  
😅😅😅

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

Consider ca in general e important sa ai un stil 
vestimentar, dar daca esti si persoana publica in atentia 
tuturor, este important sa ai grija de imaginea ta. Totodata 
cred ca este extrem de important sa fii tu si nu o imagine 
impusa si construita! 
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in 
acest domeniu?

Sfaturile mele nu sunt bune, pentru ca primul instinct 
ma face sa spun, NU VA BAGATI!!! E GREEEU!!!! 😅😅😅
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi 
facut?

Deja e clar! Faceam design vestimentar!

SUNT EXTREM DE FERICITA IN SANUL FAMILIEI SI DE 
ACOLO PLEACA FERICIREA MEA, DAR AR FI NEDREPT SA NU 

RECUNOSC CA SUNT MAXIM FERICITA CAND LUCREZ IN 
ATELIERUL MEU.



“
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Cine este Tania Popa, omul din spatele camerelor de 
filmat?

Cei care ma cunosc din copilarie si m-au vazut acum, 
spun ca nu m-am schimbat deloc. Deci, sunt exact cea 
care am fost dintotdeauna!

Faptul ca sunt persoana publica nu m-a schimbat deloc.
De curand esti si regizor. Ce ne poti spune despre 
asta? 

Nu vreau sa spun ca sunt regizor ... pentru ca nu am 
studii aferente, dar cand am dat peste un text care m-a 
inspirat, nu am ezitat sa-mi folosesc experienta si sa 
incerc sa creez ceva frumos.

Din fericire pana acum, mi-a iesit, in urma reactiilor 
publicului. 😁
Ce proiect ai regizat si unde il putem vedea? 

"Ghici cine te suna", "Probleme la mansarda", "Despre 
dragoste cu ura" la teatrul Elisabeta, "Figuranta" la TNB.
E mai usor sa fi regizor decat actor? Care consideri ca 
sunt diferentele?

Imi este mai greu sa regizez, evident, pentru ca nu am 
atata experienta ... mai mult instinct. 😋
Ai un mic business in domeniul vestimentar. Ce 
produse realizezi si ce te inspira cand le pregatesti?

Lucrez in mare parte rochii de evenimente si de mireasa 
(imi place sa-mi bat capul cu lucruri mai complicate). Dar 
fac orice. 😁

Ma inspira cel mai mult persoana pentru care lucrez.
Poate de aceia tot ce gandesc pentru mine (ma refer la 

haine) sunt in acelasi stil. 😊
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Nu pot vorbi despre amintiri ... sunt prea multe si 
diferite.
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Nu am idoli, dar imi plac anumiti actori. In schimb am 
admirat-o, si am vrut sa fiu ca ea, pe bunica din partea 
mamei.

Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Fericita sunt de fiecare data la aplauzele publicului. Ma 
face fericita gandul ca am reusit sa termin spectacolul si 
de data asta!
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

Despre lucruri triste din meserie nu vreau sa vorbesc ... 
Ce parere ai despre piata artistica din Romania? Cu ce 
se diferentiaza fata de perioada in care tu te-ai lansat?

Nu as putea sa ma pronunt in general despre piata 
artistica. Pot sa ma refer doar la actori, ca mi-ar fi mai 
simplu. Intr-adevar este o mare diferenta dintre ce este 
acum pe piata si ce era acum ceva timp in urma. S-a 
schimbat lumea. Totul e mult mai rapid acum, ies mult 
mai multi actori. Joburi nu sunt pentru toti si e nebunia 
asta de a face repede orice, oricum si oricand. 

Mie imi place mai mult perioada ce am trait-o eu in 
studentie si imediat dupa si scoala ce am facut-o eu de 
actorie. 
Crezi ca actorii devin un model pentru publicul 
spectator? 

Cu siguranta actorii ajung sa fie modele, mai ales cei 
vizibili si talentati si pe care ii iubesc publicul si de aceea 
trebuie sa fim atenti la tot. 
Ce inseamna actoria pentru tine?

In momentul de fata a ajuns sa fie meseria mea pe care 
o practic cu mare placere. 
Care sunt ingredientele succesului in acest domeniu? 

Din pacate, si zic din pacate, conteaza cat esti de vizibil, 
adica sa fii tot timpul pe sticla in primul rand, pe scena, 
dar cel mai mult pe sticla, la televizor, nici macar la 
cinematograf si da, sigur, trebuie sa fii pe placul publicului, 
pentru ca noi, in lumea noastra artistica, poate avem alte 
pareri despre cum ar trebui sa facem meseria aceasta, dar 
publicul decide daca te vrea sau nu. Din pacate asta este. 

FERICITA SUNT DE FIECARE DATA LA 
APLAUZELE PUBLICULUI. MA FACE FERICITA 

GANDUL CA AM REUSIT SA TERMIN 
SPECTACOLUL SI DE DATA ASTA!



“
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Te simti o femeie implinita?
In sfarsit, pot sa spun ca sunt cu adevarat o femeie 

implinita.
Cum este relatia ta cu familia ta?

Am o familie numeroasa si am o relatie buna cu 
fiecare in parte. Eu fiind o persoana pe cat de vulcanica, 
pe atat de pasnica; nu imi plac conflictele. Imi permit 
sa ma cert doar cu mama si cu sotul si stiu sa gestionez 
astea. Sotul meu este exact omul de care am nevoie ca sa 
imbatranesc frumos. 
Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de filmat? 
Ce pasiuni ai si ce ii place sa faci?

La mine e un paradox. Eu nu am reusit sa ma schimb; 
nici macar meseria mea nu a reusit sa ma schimbe. Sunt 
exact aceeasi persoana dintotdeauna. Nu mi se pare ceva 
iesit din comun faptul ca sunt actrita si persoana publica, 
cu toate ca este. Eu personal consider ca sunt om in primul 
rand, ca toti cei din jurul meu si atunci nu am simtit 
nevoia sa devin altceva. Iar referitor la pasiuni in afara 
de atelierul meu si pasiunea pentru haine si materiale, 
ador muzica, cant, din fericire am inceput sa cant si pe 
scena, am concertele mele. Ador calatoriile si gatitul. 
Sunt la concurenta cu sotul meu, amandoi "ne batem" in 
bucatarie care sa gateasca. 😅

Care este cea mai mare teama a ta?
Nu prea am. As merge pana acolo incat sa spun ca nici 

de moarte nu mi-e teama, pentru ca e un lucru firesc in 
viata. Dar imi doresc sa am copii sanatosi, deci probabil 
teama mea este sa nu imi vad copii in suferinta. 
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Nu sunt prea multe ca sa le mai atrag atentia. Dar le iau 
ca pe niste experiente si nu as schimba nimic din ce am 
facut, pentru ca acele lucruri m-au intarit si m-au facut sa 
fiu cum sunt acum. 

Regret ca tatal meu s-a dus prea repede si nu a apucat 
sa ma vada in absolut nimic din ce am facut eu ca actrita.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum 
te-a transformat acea pierdere?

Pe plan profesional nu vorbesc de pierderi pentru ca nu 
exista asa ceva, sunt doar experiente. Pe plan personal, 
cea mai mare pierdere a fost moartea tatalui meu. S-a dus 
mult prea repede si nefiresc de absurd. 

EU NU AM REUSIT SA MA SCHIMB; NICI MACAR 
MESERIA MEA NU A REUSIT SA MA SCHIMBE. SUNT 

EXACT ACEEASI PERSOANA DINTOTDEAUNA.



“



DIN FERICIRE NU SUNT O PERSOANA REA SI 
NICIODATA NU IMI DORESC LUCRURI NEGATIVE. IMI 

DORESC LUCRURI FRUMOASE SI SE INTAMPLA.
“
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Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
O zi obisnuita din viata mea ... Cum mai rad prietenii si 

apropiatii, si eu sustin chestia asta, ziua mea are mai multe 
ore, deci nu 24, probabil 36. Incepe pe la 6 dimineata si 
se termina seara pe la 23. Ce face diferenta este probabil 
faptul ca nu prea am pauze intre ele. 

Profit de fiecare moment liber. Incep cu atelierul, apoi 
merg la repetitii, apoi poate am spectacol, poate fug iar la 
atelier si asa mai departe. 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Imi place enorm sa gatesc. Pot sa ma laud ca sunt 
priceputa. Simt gustul extraordinar de bine. Nu am timp 
pe cat as vrea pentru experimente culinare, dar as putea 
sa spun ca de la mine din casa sunt cea mai buna la supe, 
bors, supe creme, ciorbe.  
Care este motto-ul tau in viata?

L-am descoperit scris frumos de un scriitor si suna 
cam asa, "Cand iti doresti ceva din tot sufletul, tot universul 
conspira la indeplinirea dorintei tale."

Din fericire nu sunt o persoana rea si niciodata nu imi 
doresc lucruri negative. Imi doresc lucruri frumoase si se 
intampla. 😊

Unde te vom putea vedea in perioada urmatoare? 
La Teatrul National in Orchestra Titanic si acum 

urmeaza o noua premiera "Bolta cerului" si la Teatrul 
Elisabeta, urmatoarele spectacole "Boeing, boeing", 
"Dezbraca-te, vreau sa iti vorbesc", "Luna de miere 
cu piper", "Lasa ca stim noi", "Ghici cine te suna", "Te 
iubesc, dar nu pe tine!", "Despre dragoste cu ura". 
La restaurantul Elisabeta am si concertele mele de 
muzica, care mai nou sunt piperate si cu putin stand 
up. La Teatrul Infinit, "Lady’s night".
Ce alte surprize ne pregatesti? 

Cand am putin timp liber de la teatru si cand sunt 
zile libere de la stat, atunci pun la cale urmatoarele 
proiecte. Imi doresc mult de tot sa realizez primul meu 
film. Scenariul este deja in lucru. Mai multe nu dezvalui 
momentan. Imi doresc enorm de mult si pentru asta 
imi trebuie timp, sa realizez prima mea colectie pentru 
podium. Si, evident, spectacole in continuare pe care 
le am in cap, dar imi trebuie putin timp pentru ele ca 
sa le pun in practica.
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Tessa Nadir, "Bine ai venit!" in paginile revistei noastre! 
Spune-ne de unde ai aceasta dragoste pentru scris: se 
trage din copilarie, a venit pur si simplu din interior, ai 
fost influentata de cineva?

Bine v-am gasit si va multumesc pentru oportunitatea 
acordata. In copilarie am citit foarte mult avand la 
dispozitie imensa biblioteca a parintilor mei si mereu m-a 
pasionat lectura. Mai tarziu am inceput sa lucrez la primul 
meu roman, "Sange si Flori de Portocal", mai mult din 
dorinta de a-mi incerca talentul si pentru ca voiam sa creez 
un roman politist care sa le aiba pe toate si mai ales sa-
mi satisfaca gusturile. Nu m-am gandit niciodata ca o sa il 
si public, acest lucru a venit dupa incurajarile primite din 
partea celor apropiati.
Care este cartea citita care te-a impresionat cel mai 
mult? Care si-a pus intr-un fel amprenta asupra ta? Sau 
nu a existat asa ceva pentru tine?

In copilarie am citit o carte intitulata "Baietii din strada 
Pal" de Mora Ferenc, despre doua grupuri antagoniste de 
scolari care se lupta pentru un mic teritoriu si din care 
putem sa invatam foarte multe lucruri necesare in viata, 

cum ar fi dreptatea, adevarul, prietenia, onoarea si iertarea. 
Cu ajutorul ei mi-am format multe din principiile de viata 
dupa care ma ghidez si acum.
Cand a avut loc prima incercare de a scrie ceva si cand 
consideri ca ai scris intr-adevar ceva serios?

Am scris mai multe eseuri si scurte poezii pe timpul 
scolii, insa, de primul meu roman m-am apucat abia in 
facultate. Dupa mai multi ani am reusit sa-l si finalizez si 
consider ca aceasta a fost prima mea incercare serioasa in 
domeniul literaturii.
Care au fost genurile dominante de carti citite in 
copilarie si adolescenta? Ce citeste Tessa Nadir acum?

Preponderent am citit toate romanele dragi copilariei 
noastre precum Tom Sawyer, Winnetou sau Colt Alb, 
trecand apoi la romanele politiste ale lui Conan Doyle, 
Agatha Christie, Georges Simenon si multi altii. In liceu 
am fost fascinata de scrierile unora ca H.P. Lovecraft, 
John Saul, Stephen King sau E.A. Poe. In prezent citesc 
literatura japoneza, in special Yukio Mishima de care sunt 
indragostita.



TESSA NADIR
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Cat de mult consideri ca te-a influentat ceea ce ai citit in 
copilarie in genurile abordate in cartile scrise de tine?

Foarte mult si se pot observa cu usurinta in cartile mele 
influente ale autorilor mei indragiti. Desigur pun mare 
accent in a avea un stil propriu si ca personalitatea mea sa 
se reflecte in ceea ce creez. Tin foarte mult la originalitate 
si caracter.
Genurile abordate de tine sunt politiste, horror, fantasy. 
Pe aceasta linie intentionezi sa continui 
sau vei incerca sa diversifici?

Am abordat mai multe genuri, "Sange si 
Flori de Portocal"  fiind chiar un amalgam de 
romance si politist, iar "Lacrimi de Ceacar" 
are foarte multe elemente SF pe langa tema 
horror. Pe viitor insa mi-a placea sa ma 
axez mai mult pe horror si fantasy.
Scrie Tessa Nadir ceea ce simte? Cum ia 
nastere o carte in cazul tau?

De cele mai multe ori romanul porneste 
de la un personaj negativ pe care il am in 
minte si de care sunt fascinata incercand sa 
creez o forta pozitiva sau un erou care sa se 
ia la intrecere cu el. Sunt adepta dreptatii 
dar nu neaparat al happy-end-ului, fiind 
foarte posibil ca eroul sa esueze in aceasta 
confruntare. De foarte putine ori stiu ce 
urmeaza sa scriu, lucrurile la mine fiind 
spontane si imi ofer imaginatiei libertate sa 
mearga in ce directie doreste.
Cum au luat nastere cartile tale Sange Si Flori de portocal, 
lacrimi de ceacar, Vremea juStitiarului? Din punctul tau 
de vedere, au cele trei carti anumite elemente in comun, 
lucruri poate insesizabile pentru cititor?

Toate cartile mele au in comun personaje tipizate 
cu simtul dreptatii, uneori dus chiar la extrem, demne, 

luptatoare si inzestrate cu inteligenta si simtul umorului. 
Imi este greu adesea sa le omor pentru ca fiecare are ceva 
ce-mi place foarte mult. Glumind insa, nu ma dau la o 
parte de la o crima buna. 
Ce a declansat decizia ta de a incepe sa scrii?

Sincera sa fiu, am inceput sa scriu dintr-o joaca, dintr-un 
vis, mi-am dorit o poveste despre o eroina frumoasa, un 
erou irezistibil si un criminal in serie foarte inteligent. Am 

dorit sa presar umor si sa creez personaje 
usor de indragit iar adevarul trebuia 
neaparat sa triumfe la final.
Debutul tau literar a avut loc in 2015. Cat 
timp a trecut de cand ai asternut primele 
cuvinte ale romanului de debut si pana la 
lansare?

De la inceputul romanului de debut si 
pana a avut loc lansarea au trecut mai multi 
ani, timp in care nici nu m-am gandit ca voi 
ajunge sa public. 
Au fost emotii mari la debut? Exista 
emotiile de fiecare data?

Desigur ca au fost emotii, mai ales ca 
m-am intors la Brasov, orasul meu natal, 
pentru lansarea cartii dar le-am facut fata 
pentru ca am fost inconjurata de prieteni 
si familie. Dupa trei lansari pot sa spun ca 
emotiile exista de fiecare data, uneori mai 
pregnante si experienta nu te scapa de ele, 

insa sunt emotii pozitive si le imbratisez cu drag.
Cum scrie Tessa Nadir? Ai nevoie de un cadrul special, 
de o anumita atmosfera? Sau poti scrie oricand, oriunde?

Din fericire, ma numar printre cei care scriu cu usurinta, 
aproape in orice moment al zilei, in orice loc, fara sa am 
nevoie de vreun catalizator special.

AM INCEPUT SA 
SCRIU DINTR-O 
JOACA, DINTR-
UN VIS, MI-AM 

DORIT O POVESTE 
DESPRE O EROINA 

FRUMOASA, UN 
EROU IREZISTIBIL 
SI UN CRIMINAL 
IN SERIE FOARTE 

INTELIGENT.
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Cum functioneaza inspiratia in cazul tau? De unde te 
inspiri?

Ma bazez foarte mult pe imaginatia mea si ma consider 
norocoasa pentru ca am din belsug, insa obisnuiesc sa 
studiez oamenii, cunoscuti sau necunoscuti, pentru a 
imprumuta anumite trasaturi de caracter personajelor 
mele. Uneori chiar imi place sa ii pun in anumite situatii, 
sa provoc oamenii pentru a vedea cum reactioneaza. 
Scrii de mana sau direct pe calculator?

Am diferite ciorne atunci cand scriu recenzii la cartile pe 
care le-am citit iar cand scriu pentru mine o fac direct pe 
calculator.
Scrii usor? Revii des asupra textelor sau de regula, 
odata scris, asa ramane? 

Consider ca scriu destul de usor. Nu revin asupra textelor 
decat pentru corectura, de obicei ce e scris asa ramane. E 
un principiu pe care l-am adoptat deoarece, in caz contrar, 

cunoscandu-ma, nu m-as mai opri din revizuiri. 
Te inspira anumite persoane din viata reala cu care te-ai 
intersectat mai mult sau mai putin? Devin ele personaje 
in romanele tale?

Da, uneori imprumut diferite caracteristici de la 
persoanele din jurul meu si acest lucru este necesar pentru 
ca povestea trebuie sa aiba un aer de veridicitate. 
In ceea ce priveste profilul psihologic al personajelor, 
tii cont de anumite tipare existente in mod real - fie ele 
oscilante sau totul decurge pentru ca povestea sa aiba 
cursivitate?

De cele mai multe ori personajele mele au, ca sa ma 
exprim asa, vointa proprie. Uneori, desi doresc ca cineva 
sa aiba un anumit traseu, el sau ea ajunge intr-o total alta 
directie. Nu-mi place sa incorsetez personajele in tipologii 
de foarte bun sau foarte rau, la mine si cei buni au trasaturi 
negative pentru ca asa devin mai umani si orice antierou 
are si parti pozitive. 
Cum se scrie un roman horror sau care sa aiba cel 
putin cateva elemente ale acestui gen? Cum gandesti 
scenele, actiunea propriu zisa, modul personajelor de a 
se comporta/ manifesta? Este indeajuns doar imaginatia?

Din punctul meu de vedere romanul horror este cel mai 
interesant de scris si ma simt cel mai bine atunci cand lucrez 
la unul. Este necesara atat o imaginatie bogata, talent, 
cat si o foarte buna cunoastere si manuire a tehnicilor si 
elementelor care creeaza suspans, frica, tensiune, atmosfera 
si scene socante. Consider ca trebuie sa existe un build-up 
al tensiunii si fricii in care cititorul e pregatit ca ceva rau sa 
se intample si sa-l infricoseze. Apoi vine punctul culminant 
in care cele mai mari temeri ale sale devin realitate.
Te-ai gandit vreodata sa scrii poezii?

In scoala am avut cateva tentative. Probabil ca as putea 
daca as dori sa-mi exprim niste sentimente insa imi place 
mai mult complexitatea unui roman.

MA BAZEZ FOARTE MULT PE IMAGINATIA 
MEA SI MA CONSIDER NOROCOASA 
PENTRU CA AM DIN BELSUG, INSA 
OBISNUIESC SA STUDIEZ OAMENII, 

CUNOSCUTI SAU NECUNOSCUTI, PENTRU 
A IMPRUMUTA ANUMITE TRASATURI DE 

CARACTER PERSONAJELOR MELE. 
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Scrii exact ce iti doresti, cum simti sau scrii si pentru 
cititor? Tii cont si de latura comerciala?

Scriu in primul rand ceea ce simt si ma gandesc cu 
atentie la exigentele cititorilor care prefera genul respectiv. 
Nu ma gandesc la aspectul comercial, de exemplu un 
roman horror comercial nu ar fi pe gustul meu deci nu l-as 
oferi nici altora.
Cum ai simtit ca a primit publicul cartile tale si care este 
legatura intre tine si cititori?

Spre bucuria mea am fost inconjurata de multa dragoste 
la fiecare lansare. Oamenii m-au incurajat, 
m-au felicitat si au promis sa revina si la 
urmatoarele. Primesc cu drag feedback 
si sugestii despre romanele mele si sunt 
deschisa oricand la dialog cu cititorii mei. 
Ma onoreaza interesul lor si sunt constienta 
ca nu exista autor fara cititori.
Se citeste in Romania?

Da, se citeste, consider ca romanii in 
general au o afinitate spre lectura si pana la 
urma nu conteaza atat de mult ce se citeste 
atata timp cat exista vointa si dedicare 
acestui scop.
Care este parerea ta vizavi de literatura 
romaneasca per ansamblu? Unde ne 
situam in lume?

Nu cred ca trebuie neaparat sa existe o 
scala care sa departajeze cititorii romani 
de cei straini. Cred ca peste tot exista 
carti foarte bune si carti mai putin reusite, 
valoarea fiind un criteriu greu de pastrat 
si de definit in ziua de astazi. Este doar o chestiune de 
marketing ce carte ajunge foarte cunoscuta si vanduta si 
nu neaparat cea mai buna si valoroasa ajunge pe masa 
cititorului. In Romania ar trebui sa fim mai atenti ce 

promovam si cititorii trebuie sa-si dezvolte 
un sistem prin care sa selecteze ce este mai 
bine pentru ei si nu ce este neaparat "in 
vitrina".
Ce crezi ca ar trebui facut sau ce ai face 
tu pentru ca autorii romani sa aiba mai 
multa vizibilitate in primul rand in tara, 
apoi in afara?

Ar fi necesar un marketing mai sustinut 
ceea ce necesita investitii financiare serioase 
si nu intotdeauna rezultatul e cel asteptat. 
Asadar exista un risc pe care nu multi si l-ar 
asuma.
Ai identificat pana in momentul de fata 
"reteta" care ii asigura unui scriitor roman 
succesul/ popularitatea?

Nu stiu daca succesul inseamna neaparat 
popularitate. Aceasta poate insemna si o 
renuntare la anumite principii si la multe 
compromisuri. 

Cum dam cartilor statutul de atemporal?
Valoarea scrisului ar trebui sa confere caracterul de 

atemporalitate, insa ma indoiesc ca in ziua de azi acest lucru 
mai este valabil. Cred ca o carte poate deveni memorabila 
prin originalitate, prin stil, prin mesaj si prin viziune.

VALOAREA 
SCRISULUI 
AR TREBUI 

SA CONFERE 
CARACTERUL DE 
ATEMPORALITATE 

INSA MA INDOIESC 
CA IN ZIUA DE AZI 
ACEST LUCRU MAI 

ESTE VALABIL.
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INTERVIURI

Sunt ajutati sau nu scriitorii de mediul online?
Mediul online ajuta foarte mult atat scriitorul cat si 

cititorul, permitand o interactiune usoara si o colaborare 
reusita intre parti.
Care sunt scriitorii tai preferati? Ai scriitori de care te 
apropii ca stil de scris?

Unul dintre scriitorii mei preferati de la care am invatat 
foarte mult este Yukio Mishima cu scrierile caruia rezonez 
si pe care mi-ar fi placut sa fi avut ocazia sa-l cunosc.
Care este cel mai pretios sfat primit de Tessa Nadir de 
cand a intrat in lumea literara?

Am avut ocazia sa interactionez cu multi oameni dragi de 
la care am avut realmente multe de invatat. De la ei am putut 

sa culeg o serie de invataminte cum ar fi sa nu abandonez 
niciodata scrisul si sa continui sa o fac in stilul meu.
Care este cea mai frumoasa amintire de cand te-ai lansat 
ca scriitoare?

Ar fi mai multe insa una dintre cele mai speciale amintiri 
pentru mine a fost aprecierea unui cititor in varsta care a 
fost la toate lansarile mele si care din pacate acum nu mai 
este printre noi. Dansul mi-a povestit ca citind "Sange si 
Flori de Portocal" a avut aceeasi fericire si emotie ca in 
tinerete cand a citit "Pe aripile vantului."
Cum ti-ar placea sa te vezi, cum te-ai imagina ca Tessa 
Nadir - scriitoare de un mare succes? Care ar fi imaginea 
cu care te-ai identifica foarte bine?

M-as imagina intr-o rochie lunga de seara, eleganta si 
emotionata, la o gala de decernare a premiilor pentru filme 
unde ecranizarea cartii mele ar lua premiul cel mare.
Care este filosofia ta de viata? Este ea aplicabila si 
profesional? Ai un motto care te reprezinta?

Consider ca in orice situatie de viata trebuie sa cunosti 
regulile jocului ca sa stii cum sa castigi. Ma ghidez dupa 
o fraza celebra de-a lui Picasso: "Invata regulile ca un 
profesionist ca sa le incalci ca un artist."
Cine este Tessa Nadir, omul din spatele scriitorului?

In spatele scriitorului se afla o femeie, cred eu, 
zambitoare, politicoasa, calda, cu simtul umorului, uneori 
timida si mereu ambitioasa.
Ce pasiuni extra are Tessa Nadir in afara de citit si scris? 
Ce faci in timpul liber, care iti sunt preocuparile zilnice?

Am foarte multe pasiuni pe langa lectura si scris. Imi 
place moda, prefer culorile vii si colectionez palarii si 
manusi vintage atat pentru aspectul estetic cat si pentru 
povestile din spatele lor. Obisnuiesc sa gatesc si ador in 
mod special sa fac prajituri. Imi place muzica si merg din 

CONSIDER CA IN ORICE SITUATIE DE 
VIATA TREBUIE SA CUNOSTI REGULILE 
JOCULUI CA SA STII CUM SA CASTIGI. 





99  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

cand in cand la Opera, dar vizionez cu placere si meciul 
echipei preferate. Ma pasioneaza fotografia si nu ratez 
niciun film horror inca din copilarie.
Cum arata ziua perfecta pentru tine?

Nu trece nicio zi fara sa citesc cateva ore, asadar o zi 
perfecta trebuie sa includa si o carte buna. Probabil ca 
mi-as incepe ziua cu un ceai aromat, as alege sa imbrac 
o rochie florala, o palarie cocheta de vara si m-as duce 
undeva pe o plaja izolata si salbatica cu o carte in gentuta. 
As asculta muzica valurilor, as culege scoici si poate ca as 
incepe sa schitez un nou roman. Seara as petrece-o alaturi 
de cineva special.
Ce te face fericita?

Incerc sa ma bucur pentru cat mai multe lucruri. Florile, 
tablourile, vorbele frumoase, gesturile sincere si blande 
ma fac adesea sa ma simt bine. In general, bunatatea 
oamenilor ma impresioneaza. O muzica buna, o carte 

reusita, o conversatie placuta ma fac sa zambesc. Ador sa 
gasesc cate o piesa vintage, o carte veche, lucruri poate 
marunte dar care inseamna totusi atat de mult. Adevarate 
"comori" pentru mine. 
Unde ti-ar placea sa te vezi peste 10 ani?

Profesional, dorinta mea este sa public literatura horror. 
Cred ca asta m-ar face sa ma simt implinita. Am unele 
proiecte literare la care am lucrat intens si in care mi-am 
pus sperantele si daca s-ar realiza as fi foarte fericita.  
Spune-ne un lucru despre tine pe care nu il stie nimeni!

De multe ori cand sunt nemultumita de garderoba 
proprie incep sa-mi croiesc si sa-mi modific singura hainele.
Iti multumim pentru prezenta, iti dorim inspiratie 
maxima si mult succes in tot ceea ce faci!

Si eu va multumesc, mi-a facut mare placere sa stam de 
vorba  si va doresc numai bine atat dvs. cat si cititorilor 
revistei Famost!

INCERC SA MA BUCUR 
PENTRU CAT MAI 
MULTE LUCRURI. 

FLORILE, TABLOURILE, 
VORBELE FRUMOASE, 
GESTURILE SINCERE 

SI BLANDE MA 
FAC ADESEA SA 

MA SIMT BINE. IN 
GENERAL, BUNATATEA 

OAMENILOR MA 
IMPRESIONEAZA.





Acum, suntem mai aproape unii de altii, la doar o atingere!
Am facut lucrurile mai usoare!
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Dragi prieteni, bine v-am regasit in luna iunie! Vara a venit cu un eveniment literar important "SALONUL INTERNATIONAL 
DE CARTE BOOKFEST 2022". Dupa o pauza de doi ani, iata ca Bookfest isi reia misiunea de a aduce in fata cititorilor titlurile 
remarcabile ale anului si literatura pentru toate varstele.

Salonul International de Carte Bookfest, cel mai important eveniment autohton de dimensiune internationala dedicat cartii, ajuns la 
cea de-a 15 a editie, revine in viata culturala a capitalei cu o oferta impresionanta de carte si cu un program de evenimente dintre cele 
mai diverse. Peste 200 de expozanti si un program bogat de evenimente ii asteapta pe cititori la editia din acest an a Bookfest (1-5 iunie) 
organizat in incinta Romexpo.

Evenimentele vor avea loc atat la standurile expozantilor, cat si la cele sase spatii comune de evenimente, completate de o oferta 
impresionanta de filme care vor rula cu acces gratuit la cinematograful Bookfest de-a lungul celor cinci zile. Invitatul de onoare al 
acestui an este Japonia si ne bucuram de ocazia de a descoperi frumusetea si magia literaturii japoneze. Mai multe detalii, gasiti pe site-
ul organizatorului Bookfest.ro.

Tocmai de aceea, si eu va propun ca luna aceasta dar si luna viitoare, sa povestim si sa descoperim impreuna noutatile literaturii 
romane contemporane prezente in cadrul salonului de carte, dar si alte aparitii interesante din ultima perioada. Povestim si despre 
premiile Observatorului Cultural si titlurile castigatoare la toate sectiunile sale.

Ca de fiecare data, incepem cronica cu categoria Science-Fiction unde descoperim povestiri postapocaliptice, steampunk si cyperpunk, 
fictiune speculativa, continuam cu zona fantasy cu povesti din universuri dincolo de bine si rau si epopee fantastice urmate de sectiunea 
thriller cu accente psihologice si  roman horror intr-un stil gotic.

Literatura de dragoste ne incanta cu povestile sale emotionante iar proza scurta, ne atrage in acest microunivers atat de fascinant prin  
complexitatea si subiectele sale.

La rubrica Fictiune, descoperim frumusetea si sensibilitatea literaturii japoneze a autorilor premiati in trei titluri de exceptie. Si in 
zona de Non-Fictiune intalnim titluri remarcabile, despre istoria familiei romanesti in secolul  al XVII-lea si carti cu evocari, memorii, 
portrete intr-un stil fascinant, iar la Biografii romantate, detalii din viata a doi poeti romani, Paul Celan si Nicolae Labis, jurnalul pierdut.

La sectiunea Clasici, redescoperim doi mari autori romani, iar la romane premiate povestim despre laureatii premiului Observator 
Cultural din acest an. Nu uitam nici de literatura pentru copii si poezie, doua sectiuni cu recomandari la fel de frumoase. Ca de fiecare 
data,  sarbatorim literatura romana impreuna, citind si recomandand carti bune!

Lectura este esentiala pentru cei care vor sa se ridice deasupra unei vieti obisnuite.

CRONICA UNUI 
EVENIMENT 
LITERAR - 
APARITIILE 
EDITORIALE ALE 
LUNII MAI 2022

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

- J I M  R O H N
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SCIENCE FICTIONgen



FIERUL SI FIARA - Florin Pitea, editura Crux Publishing

Descrierea cartii
De aceasta data, scriitorul Florin Pitea ne ofera o colectie retrospectiva in care se intalnesc imaginatia, fictiunea speculativa, umorul si 

satira sociala. Reunite pentru prima oara intr-un volum sunt schite steampunk precum "Nostalgia revolutiei", texte gotice ca "Vagauna 
bantuita", parabole precum "Schimburi" si "Resurse umane" si povestiri postapocaliptice ca "Vanatoarea de sfincsi".

Nu lipsesc din sumar nici texte cyberpunk in maniera celor care l-au consacrat pe autor, nici parodii literare amuzante ca "In vremea 
lui Arond Voda".

Piesa de rezistenta a volumului o constituie insa nuvela inedita "Fierul si fiara", o incursiune intr-un univers science - fantasy fermecator 
care va va ramane in amintire mult timp dupa ce veti fi parcurs ultima fila a cartii.

Un adevarat volum de colectie, Fierul si fiara contine cateva dintre numeroasele bijuterii literare care l-au consacrat pe Florin Pitea si 
care au facut deliciul iubitorilor de literatura science fiction si fantasy in ultimii ani. As putea spune numai "Vanatoarea de sfincsi" si as 
putea spune (aproape) tot. Un tur de forta al imaginatiei si stilului, "Vanatoarea" se afla intr-o liga aparte, si nu singura. Este insotita de 
texte precum "Wireless", "Plimbarea de seara" sau "Cand dormeam." Acum, alaturi de ele se afla si nuvela care da titlul volumului. Fierul si 
fiara, o poveste fascinanta petrecuta pe lumea Hakkel, depaseste canoanele science fiction si fantasy cu care ne-am obisnuit, oferindu-ne 
o aventura pe cat de plina de farmec, pe atat de plina de emotii si intorsaturi de situatie.

Cunoscut pentru naturaletea cu care combina stiluri, teme, motive si subiecte, creand adevarate cocktail-uri literare (cyberpunk cu 
parodie, fantasy cu parabola, science-fiction cu gotic, etc.), Florin Pitea le ofera cititorilor sai o adevarata calatorie, de la proverbialele 
Porti ale Orientului pana la viitorul post - uman si dincolo de el. Va promit ca aceasta calatorie va va face sa zambiti, sa va ganditi la 
lucruri pe care poate nu le-ati constientizat pana acum si, cu siguranta, sa va minunati, chiar si un pic.

APOCALIPSA DUPA DARWIN - George Lazar, editura Pavcon

Descrierea cartii
Culegere de povestiri science-fiction si fiction, semnate de unul dintre cei mai apreciati scriitori de SF din Romania.
Temerea majora a omenirii este extinctia rasei, in integralitatea ei. Iar in ultimele decenii, ideea pieirii acesteia din cauza robotilor, care 

vor ajunge sa preia suprematia, a capatat o amploare din ce in ce mai mare, tot mai multi scriitori vazand ca posibila o astfel de ipoteza.
Unul dintre acestia este George Lazar, care, in nuvela ce da titlul acestei excelente culegeri de povestiri, ne incanta cu o perspectiva a 

apocalipsei la care nimeni nu s-a mai gandit pana acum! Da, este adevarat, robotii, cu inteligenta lor artificiala mult superioara omului, 
vor ajunge sa puna stapanire pe lume, dar daca vor face acest lucru dintr-un motiv cat se poate de... uman? Daca apocalipsa robotilor 
are la baza, de fapt, ideea evolutionista a lui Darwin? ... Daca extinctia rasei umane nu este altceva decat ... “ va lasam sa descoperiti, cu 
uimire si incantare, raspunsul la aceste intrebari, in cartea "Apocalipsa dupa Darwin".

Contine povestirile: ApocAlipsA dupA dArwin, cAmionAgiul, ArcA lui noe, cheiA de boltA, intoArcereA zApezilor, mAsA criticA, culesul 
recoltei, pAznicul stelelor, cronogenezA.
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FANTASYgen



CULTURA

CALATORIE IN IAD SI IN RAI SI-N ORAS - Dan Persa, editura Polirom

Descrierea cartii
Baciul Petrache este un om simplu de la tara, muncitor si iubitor de natura, dar cand vorbeste pare un mare erudit si il macina intrebari 

existentiale care i-au preocupat de-a lungul timpului pe mai toti marii filosofi. Stie ca e un suflet batran si ca are o menire, astfel ca intr-o 
zi se hotaraste sa-si lase oile si casa de la tara si pleaca la oras. Acolo o cunoaste pe Iana si intra intr-un triunghi conjugal in care nu e 
sigur cine e victima si cine calaul. De aici porneste intr-o odisee care il arunca in iad, il aduce inapoi in oras si il poarta pana in rai, totul 
in numele singurului lucru care conteaza cu adevarat pentru el - iubirea. In Calatorie in iad si in rai si-n oras binele si raul sunt uneori 
greu de distins si nu toate taramurile sunt ceea ce par, iar belsugul material nu inseamna nimic fara implinirea spirituala. Un roman care 
ne arata ca iubirea pura are puterea de a transcende spatiul si timpul, fara limite, si chiar de a scoate sufletele osandite din infern ori pe 
cele cuprinse de lumina din paradis.

PROFETUL TENEBRELOR - Brunno Livadaru, editura Petale Scrise

Descrierea cartii
"Profetul Tenebrelor" este o epopee fantastica ce descrie aventurile unor rame dintr-o comunitate subterana stranie, autointitulata 

pompos "Inelatii". Romanul va fi o provocare pentru oricine il deschide. Iti va fi greu sa povestesti apoi cu entuziasm ca ai citit o carte 
despre niste rame, fara sa fi luat drept putin ticnit, dar, in acelasi timp, vei arde de nerabdare sa impartasesti tuturor un pic din incredibila 
si nebuneasca lume a unor Inelati care te-au cucerit. Atentie, deci, la Inelati! Va intra sub piele!
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THRILLER/ HORRORgen



SAPTE VIRTUTI DESARTE SI O PACATOASA MOARTE - Alexandru  Lamba, editura Litera

Descrierea cartii
Un thriller psihologic despre sapte pacate, intre care invidia, lenea, superbia ori desfranarea, plus un personaj care cauta purgatoriul. 

O poveste de azi, alerta, frusta si simbolica in acelasi timp.
“Scenele se construiesc ca niste cadre cinematografice, alternand planul indepartat cu cel apropiat, iar ritmul este dat de structurile dialogale - 
scurte, intense, pe alocuri repetitive, ca o tesatura care introduce o anumita linie - refren.” Cristina Bogdan

MAI ESTE PUTIN PANA MAINE - Alexandru Serban, editura Velvet Story

Descrierea cartii
Cu multe avertismente, te anuntam ca aceasta este cartea de care iti va fi groaza sa te desprinzi.
De la "Dracula" lui Bram Stoker s-au scris multe povesti cu vampiri, dar "Mai este putin pana maine" de Alexandru Serban nu este doar 

o carte cu vampiri, ci una si despre oameni.
Un roman absolut remarcabil! Alexandru Serban creeaza printr-o scriere superba, atmosfera perfecta pentru a scoate in evidenta o 

poveste gotica excelenta. Cu treceri de la secolul XIX la evul mediu, suspansul si misterul bine dozate te captiveaza si te tin cu sufletul 
la gura. "Mai este putin pana maine" este despre manipulare, minciuna, dedublare, slabiciuni, suferinta, un roman horror pe care, chiar 
daca nu esti un fan al genului, il vei aprecia din toate punctele de vedere.
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CULTURA

ROMANE DE DRAGOSTEgen



PRECUM IN CER ... -  Nina Marcu, editura National

Descrierea cartii
""Romanul albastru" al Ninei Marcu, incitant si tulburator deopotriva, nu numai ca ne provoaca la o calatorie foarte dinamica si foarte vie al 
carei scop este recuperarea unui artefact - cheie pentru istoria umanitatii, dar ne si face partasi la o poveste de dragoste a carei incandescenta 
latenta ameninta sa rastoarne orice echilibru. Intr-un mozaic in care simbolurile idiosincratice se amesteca nelinistitor - si in secvente 
cinematografice abundand de detalii de ordin documentar, cu iz mediteraneean -, povestea se contureaza cu forta si persuasiune, intr-un ritm 
alert si intr-un registru sustinut stilistic dincolo de orice gestionare conservatoare a limbajului. O doza serioasa de umor contrabalanseaza 
scepticismul "metodic" ce ar putea transparea din debutul insolit al relatiei personajelor principale, complexe si complicate, tributare unor 
situatii care le forteaza sa actioneze la limitele ingeniozitatii. Fascinatia pentru aceste personaje vine tocmai din naturaletea lor, din lipsa 
oricarei trivialitati, din hotararea deloc sovaitoare cu care isi imbratiseaza destinul, ceea ce ne face sa ne intrebam daca nu cumva pretextul 
acestei ample istorii cu tenta politista este de fapt o eleganta si rafinata mizanscena a unei povesti de iubire nemuritoare. Sau nu? Ramane sa 
aflam." Violeta Borzea, editor

RAMAI - Alexandra Cojeia, editura Velvet Story

Descrierea cartii
Emotie, destin, speranta, dorinta, trecut si prezent sub umbra pericolului, "Ramai" de Alexandra Cojeia este cartea de dragoste care 

iti va electriza simturile in aceasta vara.
O poveste ce transmite sensibilitatea din romanul "Jurnalul unei iubiri" si se imbina cu suspansul si drama, "Ramai" iti arata ca in 

viata, in ciuda tuturor greutatilor pe care le intampini, merita sa speri si sa crezi in iubire. Pregateste-te pentru o lectura palpitanta, care 
te va furnica si te va fermeca deopotriva, care te va purta pe valurile pasiunii, dar te va si capta cu scene realiste, de un puternic impact 
emotional.

Cand tatal, fratele si mama i se prapadesc pe rand, Amara este lasata fara speranta unui viitor roz. Nici in materie de iubiti nu are un 
trecut placut, ceea ce a fost nevoita sa indure lasand urme adanci in sufletul ei si modelandu-i viziunea si increderea in barbati. Tot ce i-a 
ramas este prietena ei cea mai buna, Ivana si casa copilariei din Timisoara, pe care acum se vede nevoita sa o vanda.

O intamplare intr-o noapte tarzie, dintr-o padure de la marginea Bucurestiului, o va urmari pana in capatul celalalt al tarii. Soarta are 
un mod ironic de a se juca cu sentimentele ei, iar barbatul pe care l-a surprins lovind cu brutalitate un altul in acea noapte se dovedeste 
a fi vecinul ei.

Alex ii da multe motive pentru care sa stea departe de el: este periculos, este arogant, este un barbat prea frumos pentru a fi adevarat. 
Cand trecutul Amarei se intersecteaza cu activitatile justitiare ale lui Alex, siguranta tuturor este zdruncinata din temelii. Ce pret va plati 
Amara pentru fericire?
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AUTORI ROMANI CLASICIgen



4 NUVELE FANTASTICE - Ion Luca Caragiale, editura Pavcon

Descrierea cartii
Cele mai frumoase nuvele fantastice - cu puternice accente horror - scrise de dramaturgul Ion Luca Caragiale, in forma lor originala, 

publicate pentru prima data cu mai bine de un secol in urma.
Savoarea si farmecul limbii romane in care scria Caragiale la finalul anilor 1890 si inceputul anilor 1900 face din acest exercitiu de 

lectura o experienta memorabila, pe care orice cititor ar trebui sa o traiasca macar o data in viata.
Contine nuvelele:  in vreme de rAsboiu (1898), lA hAnul lui mAnjoAlA (1898), Kir iAnuleA (1909), pAcAt ... (1892).

OCULTISM, VRAJITORIE SI MODE CULTURALE. ESEURI DE RELIGIE COMPARATA - Mircea Eliade, editura Trei

Descrierea cartii
In perioada dominata de triumfurile rationalismului stiintific, cum socotim succesul extraordinar al unor miscari oculte precum 

astrologia sau renasterea vrajitoriei?
Din perspectiva sa de istoric al religiilor, Mircea Eliade arata ca astfel de tendinte populare se dezvolta din radacini arhaice si reapar 

periodic in anumite mituri, simboluri si ritualuri. In cele sase eseuri lucide adunate in acest volum, Eliade dezvaluie semnificatia religioasa 
profunda care se afla in centrul multor mode culturale contemporane.

Tematica volumului este eclectica: autorul reia vechi subiecte insuficient cercetate din istoria religiilor sau pune intr-o noua lumina 
controverse bine - cunoscute. Primele cinci eseuri au fost initial conferinte si, prin urmare, stilul oral, plin de viata le face deosebit de 
accesibile ca lectura. Ultimul, scris pentru o revista de specialitate, este intrucatva mai tehnic, dar caracterul sau erudit nu are decat rolul 
de a familiariza cititorul cu manifestarile unui moment absolut fascinant din istoria experientei religioase.

Mai degraba decat o lucrare de popularizare, Ocultism, vrajitorie si mode culturale este rodul convingerii lui Eliade ca istoria religiilor 
ar trebui citita de cel mai larg public posibil.

Mircea Eliade (Bucuresti, 1907 - Chicago, 1986) a studiat filosofia la Bucuresti, apoi la Calcutta, India. Si-a sustinut doctoratul in 
filosofie la Universitatea Bucuresti, remarcandu-se apoi ca profesor, istoric al religiilor, scriitor si filosof. Din 1945 s-a stabilit la Paris, 
unde a predat istoria religiilor, mai intai la Ecole Pratique des Hautes Etudes, apoi la Sorbona. In 1958 a acceptat postul de profesor titular 
si de coordonator al Catedrei de istoria religiilor (din 1985, Catedra "Mircea Eliade”) a Universitatii din Chicago, devenind unul dintre 
interpretii eminenti ai religiei. Eliade a fost un autor prolific de fictiune si nonfictiune deopotriva, publicand peste 1300 de texte de-a 
lungul a saizeci de ani. Si-a castigat faima internationala cu Mitul eternei reintoarceri (1949), o interpretare a simbolurilor si imaginilor 
religioase, prezervandu - si locul in memoria colectiva cu monumentala opera Istoria credintelor si ideilor religioase, scrisa in trei volume 
(1976-1983).
"Intr-devar, nu se poate sa nu recunoastem in operele unui mare numar de artisti contemporani un interes mistuitor pentru materia ca atare. 
Nu voi vorbi despre Brancusi, fiindca dragostea lui pentru materie e bine cunoscuta. Atitudinea lui Brancusi fata de piatra e comparabila 
cu solicitudinea, teama si veneratia omului neolitic fata de anumite pietre ce constituie pentru el hierofanii; cu alte cuvinte, si ele dezvaluie o 
realitate sacra si ultima. Dar in istoria artei moderne, de la cubism la tachisme, suntem martorii unui efort continuu al artistului de a se elibera 
de "suprafata” lucrurilor si de a patrunde materia pentru a-i dezvalui structurile ultime. Am mai discutat in alta parte semnificatia religioasa 
a efortului artistului contemporan de a aboli forma si volumul, pentru a descinde, ca sa zicem asa, in interiorul substantei, spre a-i dezvalui 
structura ascunsa, starea larvara. Aceasta fascinatie pentru modurile elementare ale materiei tradeaza dorinta eliberarii de sub povara formelor 
moarte, nostalgia cufundarii intr-o lume aurorala." Mircea Eliade
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CARTEA PLANTELOR SI ANIMALELOR - Simona Popescu,  editura Nemira
 Premiul pentru Poezie la Gala Premiilor Observatorul Cultural 

Descrierea cartii
Dupa 15 ani, Simona Popescu revine cu un nou volum de poezie. E un prim motiv de bucurie. Al doilea e dat de sansa oferita cititorului 

de a se (re)intalni cu frapanta sa originalitate. Avand certe radacini in volumele ei anterioare, imaginarul naturii ajunge in Cartea 
plantelor si animalelor la desavarsire, intr-o structurare savanta, subtila si indeaproape supravegheata. Cu precizarea imediata ca e un 
imaginar al naturii apartinand unei poete care vine din cultura si care a citit cartile care o glorifica, a vazut tablourile si filmele care i-au 
fost consacrate, a ascultat muzica dedicata temei, de unde dimensiunea culturala a volumului. Un volum care, pe de o parte, celebreaza 
felurimea lumii si a sonoritatilor sale, iar, pe de alta parte, insceneaza vulnerabilitatea existentiala si etica a omului, propunand, sub un 
titlu aparent atat de simplu, o complicata ecologie a eului. Sanda Cordos
"Nu stiu daca mai exista multi scriitori in literatura romana care sa scrie o carte atat de vesela/luminoasa/translucida/populata/tonica/
infloritoare/fosnitoare despre deceptie/izolare/dezamagire/prietenie/depresie/varsta/feminitate/vulnerabilitate/trecere si constientizarea ei si alte 
teme pentru care autoarea alege sa nu foloseasca niciodata cuvintele care se folosesc (si nu am sa le numesc nici eu). In 1997 aparea la Editura 
Nemira prima editie a Exuviilor. Astazi, Cartea plantelor si animalelor vine si face lumina, dus-intors, pe tot drumul literar al Simonei Popescu, 
drum pe care multiplele ele - insami se leaga intre ele, se stiu de cand lumea sau dimpotriva, se conduc, se insotesc, se descopera. Cartea plantelor 
si animalelor e acolo unde viata si poezia stau mai mult ca niciodata de aceeasi parte a drumului, unde il faut cultiver notre jardin e si despre 
text, si despre respiratia de zi cu zi. Pur si simplu, o botanica poetica ageless." Svetlana Carstean

TATAL MEU LA IZOLARE - Cristian Teodorescu, editura Polirom
 Premiul pentru Proza, acordat de revista "Observator cultural", editia 2022

Descrierea cartii
Un orasel din Dobrogea, un inginer chimist, fost taranist, care incearca sa se puna la adapost de epurarile comuniste, o fata frumoasa, 

casiera la Alimentara locala, fiica unui fost carciumar, un stigmat de nesters in toiul obsedantului deceniu. Noul roman semnat de Cristian 
Teodorescu este o poveste desprinsa din cartea - fenomen Medgidia, orasul de apoi, care pune sub lupa viata unei mici comunitati din 
cea mai neagra perioada a comunismului romanesc, cand scara valorilor se inversase si oamenii isi pierdeau munca de o viata, cand 
inchisorile terorii erau o amenintare constanta pentru cei care nu aveau originea si orientarea politica acceptate de regim. Si, in mijlocul 
haosului si nedreptatii, o poveste de dragoste improbabila, cu un destin inevitabil, marcata atat de sprijinul celor care au reusit sa isi 
depaseasca frica si sa isi pastreze bunatatea, cat si de tradari dureroase. Tatal meu la izolare este un roman cu o imensa incarcatura 
emotionala si o perspectiva noua asupra coliziunii micilor istorii cu istoria mare.

LAUREATII CELEI DE-A XVI-A EDITII A PREMIILOR OBSERVATOR CULTURAL
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SEMNATURA INDIANA - Radu Sergiu Ruba,  editura Trei
 Premiul pentru Proza, acordat de revista "Observator cultural", editia 2022

Descrierea cartii
"Semnatura indiana este un roman unic in literatura romana, nu numai actuala, ci dintotdeauna. Corect ar fi fost sa se numeasca 
Vainateyananda, caci aceasta este semnatura indiana, ceea ce se traduce prin: Pasarea pe spinarea careia zbura cu bucurie zeul Vishnu.
De ce e unica aceasta carte? Pentru ca este un bildungsroman, nu al unui Martin Eden, sa zicem, ci al unui adolescent orb, care incearca asi croi 
viata in dictatura ceausista, intr - un liceu de nevazatori din Cluj, dar care este hartuit de Securitate pe toata perioada scolii pentru o scrisoare 
pe care o trimite la Radio Europa Libera. Tradus in tari cu engleza limba nationala, romanul ar fi, fara doar si poate, un bestseller." Dumitru 
Augustin Doman
"Daca Holden Caulfield ar fi fost un adolescent orb cu veleitati literare, pasionat de Panciatantra si de Europa Libera, in anul de gratie 1971, 
al Romaniei Tezelor din iulie? Daca lumea lui sar fi vazut redusa la perceptiile tuturor simturilor cu exceptia celui al vederii, amplificand astfel 
nu doar acuitatea lor, cat si un puternic sentiment al revoltei?
Semnatura indiana, probabil romanul cel mai autobiografic al lui Radu Sergiu Ruba, aduce in scena un personaj narator fascinant si devoaleaza, 
totodata, clarobscurul unei lumi stranii si deopotriva familiare. Intr - un stil ce alterneaza «nivelul zero» cu poezia unei varste ingrate, ce 
sondeaza atat educatia politica, cat si cea sexuala, si lumea umbrelor cu cea a exploziei senzoriale a adolescentei, Semnatura indiana e un 
roman menit sa provoace si sa readuca atentia asupra unei generatii care a trait din plin «marea dezamagire»" Bogdan-Alexandru Stanescu

NOAPTEA PLEC, NOAPTEA MA-NTORC - Florin Lazarescu, editura Polirom
 Premiul Observator Lyceum pentru proza

Descrierea cartii
"Dupa sase ani de la ultima sa carte, Florin Lazarescu revine cu un roman superb, greu de egalat ca asceza stilistica, cu o voce matura, 
detasata, absolut unica. Asemeni unui fotograf nostalgic, naratorul restaureaza negativul unei vieti marunte, dramatice si emotionante prin 
simplitatea ei.
Intr-o dimineata, Pavel hraneste gainile si se urca in tren ... O singura zi si doua sute de pagini in care personajele par sa vorbeasca despre 
nimicuri, scot bani de la bancomat, se cearta, fumeaza, se impaca sunt suficiente pentru a face radiografia completa a unei generatii si a unei 
tari. Dupa Noaptea plec, noaptea ma-ntorc, Lazarescu poate sa taca inca sase ani." Tatiana Tibuleac

SALBATICII COPII DINGO - Vasile Ernu, editura Polirom
 Premiul pentru Memorialistica 

Descrierea cartii
Anii `80. Patru prieteni se intalnesc in gara din Chisinau. Vor pleca impreuna in vacanta in Crimeea, la mare. Sunt lipsiti de griji, 

nu au de unde sa stie ca fac parte din generatia ultimilor copii sovietici. Stiu doar ca au acelasi program in fiecare an: scoala, vacante 
lungi, calatorii de la un capat la altul al tarii pentru a descoperi locuri extraordinare si populatii ciudate. Brusc insa toata aceasta rutina 
melancolica e data peste cap: dupa moartea lui Brejnev, a lui Andropov si a altor comunisti de la varf, vin Gorbaciov, glasnostul si 
perestroika, interventia rusa in Afganistan, Cernobalul, explozia drogurilor, SIDA si afirmarea contraculturilor sovietice. Debusolati, 
vazand cum lumea pe care o stiau se destrama, ultimii copii sovietici cauta echilibru si refugiu in romanele lui Bulgakov, in poezia lui 
Arseni Tarkovski si in piesele formatiei Kino. Si, fara sa vrea, se maturizeaza, descopera alte identitati si invata sa traiasca in noua lume, 
in care Dumnezeu este foarte diferit de cel al bunicilor si parintilor lor, iar ceea ce conteaza e sa castigi cat mai mult. O lume in care a 
avea este mai important decat a fi.

LAUREATII CELEI DE-A XVI-A EDITII A PREMIILOR OBSERVATOR CULTURAL
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DEZINTEGRARE - Florentin Popa, editura OMG
 Premiul Observator Universitas

Descrierea cartii
"Florentin Popa a aparut in poezia romana ca un OZN. A bombardat psihotronic, a plasat cipuri, a modificat ADN-ul si subrutinele. Acum 
este deja un clasic. Dar un clasic full de scheme de atac pe care inca nu le-a identificat nimeni." Mihai Iovanel
"Cartea cu cele mai bune sonete de la Revolutie incoace. Cartea care si-a inventat o panza a lui Indra in stare sa surprinda interpenetrarea 
obiectelor aduse impreuna si inghesuite de capitalism intr-un spatiu mic. Cartea care impunge des membrana dintre digital si analogic. Cartea 
pentru hackeri, hipsteri, hipioti, flaneuri si tricksteri. Cartea ca o umbra din viitor ce se prelinge in lumea noastra de acum. Cartea in care rebelul 
replicant Roy plange in locul nostru la ruine: "La ce bun ca am castigat Google Earth, dar ne-am pierdut sufletul?""  Andrei Dobos
"Despre urme si devastare, despre cicatrici si desprindere, despre margine sociala, fragmentare si muchii este volumul lui Florentin Popa. Despre 
(auto)distrugere, regasire de sine, apropiere si auto - afectiune; despre ceea ce se naruie si cine este naruit, caci, "daca glasul meu - sau al tau 
- bar fi contat vreodata/ cu adevarat, nu ar fi fost nevoie sa le inaltam." Dezintegrare este un volum coplesitor, o coborare in infern, o acuta 
marturie. Cinematic. Polifonic. Exploziv" Medeea Iancu

Alte categorii

 Anul acesta, Premiul Special al revistei Observator cultural i-a fost decernat lui George Ardeleanu, pentru editia 
CORESPONDENTA STEINHARDT.

 Marele Premiu, Premiul "Gheorghe Craciun" pentru OPERA OMNIA, i-a fost oferit teoreticianului, criticului si profesorului 
Mircea Martin.

 Aflat la cea de-a doua editie, Premiul pentru cea mai buna traducere din limba spaniola in limba romana, organizat in parteneriat 
cu Institutul Cervantes, i-a fost acordat Marianei Sipos, pentru traducerea volumului ASASINUL TIMID de Clara Uson, editura 

Polirom.
 Iulia Tegge a castigat Premiul pentru Debut, pentru volumul de critica literara MIRAJUL REFLECTARII. SPRE O ISTORIE 

A METAFICTIUNII IN ROMANUL ROMANESC, editura OMG.
 Tot ex aequo s-a acordat si premiul pentru Critica literara/ Istorie literara/ Teorie literara, Alexandrei Ciocarlie, pentru volumul 
PRINCIPI SI SCRIITORI IN ROMA ANTICA, editura Humanitas, si lui Cosmin Ciotlos, pentru volumul CENACLUL DE 

LUNI. VIATA SI OPERA, editura Pandora M.
 La categoria Eseu/ Publicistica, premiul a fost acordat ex aequo lui Sorin Alexandrescu, pentru LUMEA INCERTA A 

COTIDIANULUI, editura Polirom, si lui Cristian Cercel, pentru FILOGERMANISM FARA GERMANI. ROMANIA IN 
CAUTAREA EUROPENITATII, editura Polirom.

LAUREATII CELEI DE-A XVI-A EDITII A PREMIILOR OBSERVATOR CULTURAL
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KIWI, 2022 - ANTOLOGIA DE PROZA SCURTA - Marius Chivu, editura Polirom

Descrierea cartii
"Toti ceilalti din jurul tau fac eforturi sa te schimbe, sa te convinga, sa te ispiteasca si sa te controleze. Cei mai buni cititori aleg fictiunea pentru 
a se elibera de tot acest zgomot", spunea Philip Roth. Proza scurta te poate elibera de zgomotul lumii in doar cateva pagini.
"n cele patruzeci de proze ale antologiei exista istorii despre persecutia Securitatii comuniste si despre migratia din UE; au loc intamplari in 
targuri de vechituri si carciumi, in sanatorii conduse de vampiri si cabinete de terapii high - tech ale viitorului; se desfasoara calatorii peste 
hotare, in jurul camerei, in mintea umana, in timp sau in universuri paralele. Astfel, in fiecare povestire - fie ca e vorba de monolog, dialog sau 
realism comportamentist, epistola postuma, parabola religioasa sau metanaratiune livresca, apocrife istorice, pastile filosofice ori microistorii 
cyber pop - se contureaza o forma de granita, de trecere sau de incalcare a unei limite: intre culturi, limbi si tari, intre prezent, trecut si viitor, 
intre realitate, vis si fantezie, intre uman, animal si nonuman, intre public si privat, inocenta si maturitate, decenta si obscenitate, luciditate si 
nebunie, conventional si diferit, intre viata si moarte." Marius Chivu

Autori
mihAelA voinescu  blAncA llum vidAl

doru vAtAvului  FlorentinA ionescu

dAvid vAnn  iuliA gherAsim

AdriAn g. romilA  diAnA geAcAr

m.t. Qwerty  jonAthAn FrAnzen

iuliAn popA  Andrei dumitrescu

ion plesA   cristinA chirA

rAzvAn petrescu  julien britnic

jose luis peixoto       diAnA bAdicA

jose mAriA merino  pAul bAiley

gAbriel Florin mAcsim AnA AlexAndrescu

irinA lupu  AdA AitoneAn

COLECTIONARUL SI ALTE POVESTIRI STRANII - Mircea Carbunaru, editura UP

Descrierea cartii
Un colectionar, un macelar, un caligraf, un soldat, un curier medical si alte cateva personaje ce ar putea sa ti se para banale pana apuci 

sa intri in lumile lor. Apoi nimic nu va mai fi asa cum iti inchipuiai.
Vei citi sapte povesti stranii, exotice si captivante prin rasturnarile de situatie, prin perspectiva abisala asupra omenirii care se 

intrezareste dincolo de lucruri cunoscute si familiare. Sunt povestiri pe care le vei devora cu nesat pentru ca o sa te regasesti in fiecare 
dintre personajele si intamplarile prinse in paginile cartii. Ai incredere, deschide usa imaginatiei si intra. INTRA!
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PERSOANA INTAI SINGULAR - Haruki Murakami, editura Polirom (Traducere din limba japoneza si note de Andreea Sion)
Descrierea cartii
"Fictiunea inseamna magie. Asta mi-am tot repetat citind Persoana intai singular, stralucitul volum de povestiri al lui Haruki Murakami. 
Oricum ai vrea sa descrii literatura lui - realism magic, realism supranatural -, Murakami ii pune pe cititorii sai din intreaga lume in fata unor 
intrebari esentiale pe care numai arta le poate prilejui: ce inseamna sa port cu mine bagajul propriei identitati? Cine este eul din mintea mea 
raportat la lumea exterioara? Este omul care eram cu ani in urma aceeasi persoana care sunt acum? Poate un nume sa fie furat de o maimuta?" 
The New York Times Book Review
"Un nou volum de povestiri scrise de maestrul rasturnarilor de situatie dintre cele mai enigmatice (...). Personajele lui Murakami nu-si exprima 
de obicei emotiile, se revolta impotriva urateniei sau a banalitatii lor si sunt intrigate sau speriate de realitatea lucrurilor. Dar majoritatea sunt 
si filozofi ce reflecteaza chiar la acele lucruri (...). Un volum care trebuie neaparat adaugat in biblioteca fanilor lui Murakami." Kirkus Reviews
"Nu poti purta o discutie despre literatura ultimilor cincizeci de ani fara sa-l mentionezi pe Haruki Murakami, iar Persoana intai singular ne 
aminteste de ce ... Autorul ne ofera opt povestiri relatate la persoana intai: poate sunt memorii, poate e fictiune (...). Murakami estompeaza 
mereu granitele, lasand in seama cititorului sa decida ce e adevarat si ce nu." BookPage

FRUMUSETE SI INTRISTARE - Asunari Kawabata, editura Humanitas
Descrierea cartii

La saisprezece ani, Otoko se indragosteste de Oki, un scriitor de treizeci de ani, insurat, iar relatia lor se sfarseste tragic. Dupa o 
depresie ingrozitoare si o tentativa de sinucidere, Otoko pare sa-si gaseasca linistea. Isi descopera si vocatia de pictorita.

Are succes, si, dupa doua decenii, o vedem ducand o viata linistita, alaturi de Keiko, o ucenica uluitor de frumoasa, dar excentrica, in 
ale carei tablouri abstracte deslusim o violenta de neinteles. Reintalnirea cu Oki, care o cauta, tulbura echilibrul lui Otoko.

Mai mult, va declansa o noua tragedie. Caci, dorind sa o razbune pe maestra (si probabil geloasa, pentru ca femeia matura inca pare 
atasata de barbatul care a distrus-o fara sa vrea), Keiko incepe un joc periculos, al seductiei si minciunii, al ademenirii si respingerii, al 
dragostei si al mortii.
“La inceput a fost dragostea: frumusetea intalnind frumusete. O poveste oarecare, cu o fata indragostita de un scriitor casatorit. Apoi, cand 
frumusetea se transforma in intristare, dragostea nu mai e ca oricare alta: devine carte, devine tablou. Romanul frumusetii si tristetii lui se 
numeste O fata de saisprezece ani. Tabloul ei se numeste Inaltarea nou-nascutului la Ceruri.
Cand tanara de saisprezece ani ajunge o pictorita cunoscuta, de patruzeci de ani, are loc revederea: tristetea intalnind tristete, in zvonul 
clopotelor de Anul Nou. Atunci apare o fata razbunatoare, poate trista sau poate doar frumoasa, care schimba povestea. La sfarsit, dragostea 
s-a transformat pe neobservate din frumusete care intristeaza in tristete care infrumuseteaza. De aici stralucirea lacrimilor din ultima fraza.” 
Ioana Parvulescu
“Romanul lui Yasunari Kawabata este un desen in tus al dragostei si razbunarii. Cu o mana sigura, autorul il atrage pe Oki in mrejele unei 
vechi iubiri.” Time / “Cel mai dens si captivant roman al lui Kawabata.” New Statesman / “Simplitatea lui Kawabata este autentica.” Times 
Literary Supplement

TEMPLUL ZORILOR - Yukio Mishima, editura Humanitas
Descrierea cartii

Tetralogia Marea fertilitatii, pe care Yasunari Kawabata o considera o capodopera, a fost scrisa intre 1965 si 1970. Terminat in anul 
fatidic 1970, Templul Zorilor este al treilea roman din tetralogie, dupa Zapada de primavara si Cai in galop. Ultimul, Ingerul decazut, a 
fost incheiat de Yukio Mishima in dimineata zilei de 25 noiembrie 1970, cu cateva ore inainte de sinuciderea sa rituala.

Trimis in Thailanda pentru a rezolva un caz important, faimosul avocat Honda afla din intamplare ca in familia regala exista o 
printesa, Ying Chan, care sustine ca este reincarnarea unui tanar din Japonia. Fetita este chiar fiica printului Pattanadid, colegul de 
scoala al adolescentilor Honda si Kiyoaki, iar intalnirea cu ea tulbura echilibrul respectabilului om al legii. Intors in Japonia zguduita 
de cel de-al Doilea Razboi Mondial, acesta se dedica aprofundarii budismului, incercand sa elucideze misterul ciclului existentei. Zece 
ani mai tarziu, o va reintalni pe exotica printesa, venita la studii in Japonia. De data aceasta, nelinistea metafizica resimtita de Honda in 
preajma lui Ying Chan se intretese cu o iubire a carei intensitate il va impinge la fapte aflate dincolo de limitele morale.
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DE BONO CONIUGALI - Violeta Barbu, editura Vremea

Descrierea cartii
De bono coniugali. O istorie a familiei din Tara Romaneasca in secolul al XVII-lea
Pentru Sfantul Augustin, al carui titlu l-am preluat pentru a-l pune in fruntea acestei carti, casatoria si familia sunt un bine. Ele fac 

parte din natura binelui, care este izvorul fiintei, al vietii. De aceea bunurile conjugale, scria Sfantul Augustin, sunt: nasterea de prunci, 
fidelitatea si sacramentul.

Dar toate acestea sunt partase si la ordinea iubirii si, de aceea, caritatea conjugala este temeiul celorlalte trei bunuri. In ea isi gaseste 
expresia cea mai profunda dorinta umana, care este setea de fericire: “Fericirea nu e oare acel lucru pe care toti il vor si nu e nimeni care sa 
nu si-l doreasca?” .
"Aceasta carte s-a dorit sa fie mai intai un posibil raspuns la intrebarea cum isi cautau oamenii din Tara Romaneasca, barbati si femei, fericirea 
in familie in veacul al XVII-lea. In acele vremuri, cuvantul este rostit rar, in afara contextelor teologice; si mai rar il gasim investit cu un sens." 
Violeta Barbu

CAFE GOURMAND - Marius Constantinescu, colectia Orion, editura Nemira

Descrierea cartii
... le cafe est le moins important
"Se pacaleste cel care, luandu-se dupa titluri - Rose ieri, Cafe gourmand azi - il reduce pe Marius Constantinescu la dimensiunile unui francofil 
alintat sau simandicos. Marius e mult mai mult.
In primul rand, e un om care stie sa traiasca, sa umble, sa intoarca viata pe toate fetele, sa-i exploreze cotloanele, sa se extazieze sau sa se mire 
si sa revina mereu acasa, rezolvand astfel ecuatia bunei locuiri.
In al doilea rand, e un om caruia ii sta bine in spatii unde altii poate ca s-ar simti incomod: e la fel de in largul lui mancand insecte prajite intr-o 
piata din Asia de Sud-Est si ascultand Saint - Saens intr-o sala de concerte, stand la taclale cu Virginia Zeani si participand la lansarea unui 
calendar Pirelli.
In al treilea rand, e un sot si un tata care impodobeste cu gratie basorelieful nesfintei treimi al unei familii vioaie si usor de indragit.
In al patrulea rand, e un om care scrie la fel de sampanizant despre falezele de la Etretat si despre vocalizele lui Mariah Carey, despre 
parfumierii andaluzi si pictorii italieni, despre un chiparos singuratic si un roman care l-a pus in genunchi.
Intre citric si critic, intre panas si papanas, Marius Constantinescu face surfing cu talent, eruditie si farmec pe valurile vietii. E instruit, educat, 
amuzant, (almost) everybody`s darling, ceea ce nu-i inhiba spiritul critic si judecata necomplezenta.
Din toate aceste motive, Cafe gourmand e o lectura in cheia deliciului. Ma regasesc in majoritatea ideilor lui Marius Constantinescu, desi nu am 
frenezia lui turistica. Un lucru ne desparte totusi abrupt: spre deosebire de Marius, eu ador stafidele in pasca." Radu Paraschivescu

TIMP RETRAIT - Alex Stefanescu, editura Curtea Veche

Descrierea cartii
In stilul caracteristic, de povestitor desavarsit, Alex Stefanescu aduna in acest volum amintiri, evocari, portrete care, impreuna, 

creioneaza nu doar imaginea aproape a unui secol intreg din cultura Romaniei, ci si pe aceea a unui univers personal si intim, unde 
cotidianul, cu toate provocarile lui, devine un personaj care isi poarta cititorul intr-o calatorie a cautarii de sine.

Autorul nu se dezice nici aici de franchetea si naturaletea cu care deja a obisnuit in celelalte carti ale sale si vorbeste atat despre 
momentele bune, cat si despre cele mai putin bune, construind astfel o perspectiva echilibrata asupra lumii in care a trait, traieste si va 
trai. Iar aceasta lume pare o valtoare pe care Alex. Stefanescu a imblanzit-o mereu prin lectura, prin scris si prin intalniri cu oameni 
memorabili. Faptul ca cititorii lui sunt contemporani cu aceasta lume confera un plus de vibratie acestor randuri.
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LABIS. JURNALUL PIERDUT - Cosmin Perta, editura Polirom

Descrierea cartii
"Ma acuza unii si altii ca nu sunt “modest”. Sunt modest, dar nu in acceptiunea comuna si limitata. Sunt constient de inzestrarea mea poetica, 
sunt constient ca poemele mele sunt mult mai bune decat ale multora si sunt constient ca am un scop in viata pe care cei mai multi nu il au. 
Asta nu ma poate face modest asa cum isi imagineaza ei. E o prostie sa fii modest in fata prostilor. Dar sunt modest pentru ca imi cunosc 
limitele, chiar daca sunt mult peste ale altora, ele exista. Sunt modest pentru ca imi cunosc locul si rolul in societate. Sunt modest pentru ca nu 
cer si nu ma astept niciodata la ceva nemeritat. Sunt modest pentru ca nu urmaresc marire, ci valoare, nu castig, ci calitate. Sunt modest si 
recunosc talentul, maretia, valoarea altora, multi, la fel de buni sau mai buni decat mine. Sunt modest pentru ca urmaresc sa fac doar binele 
si generozitatea e forma mea de modestie. Nu voi fi insa niciodata modest, adica supus, in fata nedreptatii, a mitocaniei, a lipsei de valoare, a 
semidoctilor, a oportunistilor, a infumuratilor, a dogmaticilor, a tradatorilor, dictatorilor, calailor si limitatilor cu pretentii de genii." Autorul

Nicolae Labis s-a nascut pe 2 decembrie 1935 intr-o familie de invatatori, in Poiana Marului, Malini, Suceava. A fost un copil precoce, 
care citea de la cinci ani si era interesat de teatru. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cu tatal plecat pe front, familia s-a refugiat 
langa Campulung-Muscel, unde a trecut prin greutati care aveau sa influenteze decisiv parcursul artistic al viitorului scriitor. In special 
foametea pe care au indurat-o si dupa revenirea tatalui si intoarcerea in Moldova, in 1945, si-a lasat amprenta asupra modului sau de 
gandire. Aceasta a fost si perioada in care a inceput sa scrie versuri. A studiat la Falticeni si la Iasi, unde s-a remarcat printr-un talent 
poetic deja evident, prin cultura generala vasta, dar si printr-o atitudine rebela si darza, care avea sa-l insoteasca pana la final. A publicat 
in reviste si a obtinut rezultate scolare remarcabile. La 15 septembrie 1952, a inceput sa frecventeze cursurile Scolii de Literatura si Critica 
Literara “Mihai Eminescu” din Bucuresti, o institutie experimentala desfiintata in 1955. Acolo a legat primele prietenii literare durabile si 
s-a impus in scurt timp ca una dintre vocile poetice cele mai puternice si mai autentice ale epocii sale. A fost o perioada dificila, marcata 
de o serie de conflicte fatise pe care le-a avut cu reprezentanti de marca ai proletcultismului si ai gandirii politice de partid. In 1955 s-a 
inscris la cursurile Facultatii de Filologie a Universitatii din Bucuresti, de unde a fost exmatriculat din cauza absentelor. In 1956 a publicat 
primele doua carti, Puiul de cerb (o carte pentru copii) si Primele iubiri (pe care o considera adevaratul sau debut). Totodata a lasat 
editurii, in forma aproape finala, volumul Lupta cu inertia, dupa ce revenise de mai multe ori asupra lui, fiind cenzurat masiv. A murit 
in decembrie 1956, dupa o spitalizare de cateva zile in urma unui accident de tramvai, petrecut in conditii neelucidate, asupra caruia 
planeaza suspiciuni si controverse nerezolvate nici in ziua de azi.

CELAN. AM TRAIT, DA - Cristian Fulas, editura Polirom

Descrierea cartii
“Gisele a tipat, a sarit la mine, a inceput sa traga de cutit, am vazut sangele meu pe mainile ei, mi-am vazut sufletul de-un visiniu stralucitor 
manjit pe unghiile ei, o clipa mi-a trecut prin minte ca asa trebuia sa fie, iubirea e sange care curge, iubirea e sange care moare, atat a fost. 
M-am trezit la spital, operat. Cu ea langa mine, asa cum eu fusesem langa ea in acele trei zile de demult, de atat de demult.
De asta data eu eram cel suferind, eu incercasem sa ma sinucid si ratasem inima, infipsesem acel cutit intr-un plaman. Ca si atunci, nu aveam 
mare lucru sa ne spunem. Ea ma ingrijea, eu zaceam si nu intelegeam exact ce se petrecuse, totul se intamplase atat de repede, totul fusese atat 
de neasteptat, ce mi-as fi putut aminti?
O izbucnire de furie, mana apucand manerul acelui lucru, nici macar durere, mana ei plina de sange luptandu-se sa-mi opreasca mana, 
moartea e un mester tare nepriceput uneori, cel putin in cazul meu, mi-am spus la un moment dat. Dar poate ca de atunci decizia mea era deja 
luata, poate dinainte, nu as putea sa spun si nici nu trebuie sa spun cand am decis ca totul trebuie sa se termine.”
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UIMITOARELE PERIPETII ALE LILIACULUI VICO IN MIRABELIA - Radu Tuculescu, editura Polirom

Descrierea cartii
(love story)

O poveste cum alta nu mai este si nici nu va mai fi pentru adulti, tineri si copii
Cu ilustratii de Radu Raileanu
Varsta recomandata 9+
Vico s-a nascut intr-o familie de lilieci - vampiri. Inca de mic a fost o exceptie. Un nonconformist. Nu doarme atarnat cu capul in jos, 

precum parintii si fratii sai. Se hraneste doar cu fructe, de aceea se declara, cu mandrie, fructarian! Are mult umor si e deosebit de talentat 
la muzica. Invata sa cante la saxofon, iar la ultima serbare scolara interpreteaza cu mare succes bluesuri pe scena. Dupa absolvire isi ia 
saxofonul stralucitor ca aurul si porneste prin lume. Se opreste in Mirabelia, o tara la marginea marii, bogata in livezi si paduri. Aici o 
intalneste pe serpoaica Sarisa. Ce intamplare, ce intalnire, ce coincidenta! Serpoaica este solista vocala de blues, una foarte apreciata in 
tinut. O serpoaica vegetariana, maestra in prepararea siropurilor si a dulceturilor! Dragostea pentru muzica ii va uni pe cei doi. Vor locui 
intr-o padure intinsa, bogata, unde vietuiesc animale dintre cele mai felurite. Mirabelia este o tara imperialo - regala - cum alta nu mai 
e pe lume -, condusa de un imparat (rinocerul urias) si de o regina (gazela gratioasa) care organizeaza anual, in marea poiana a padurii, 
Balul tolerantei, unde sunt invitate toate vietuitoarele din tinut. Numeroasele aventuri ale liliacului Vico si ale serpoaicei Sarisa sunt 
palpitante, misterioase, pline de neprevazut, de suspans, dar si de umor.
"Mirabelia este tara unde, pe langa multe alte minuni, intr-o formatie de jazz bluzeaza impreuna un liliac - saxofonist, o serpoaica - vocalista, 
un paianjen - percutionist, un cimpanzeu - contrabasist, un bursuc - muzicutologist si o veverita care canta la pian prin rotatie cu o soparla 
din soiul Moloch horridus ... In cea mai desavarsita armonie. Deloc ciudat pentru tara care gazduieste Balul tolerantei! Dar pentru ca nicaieri 
lucrurile nu pot fi tot timpul perfecte, si Mirabelia este lovita de pandemia stranutului. Noroc cu muzicienii nostri! Numai un autor care e si 
scriitor, si muzician (ba chiar si magician) poate scrie o asemenea poveste. Si Radu Tuculescu este toate trei." Florin Bican

TIPATUL DIN PADURE - Iulia Leonte, editura UP

Descrierea cartii
Carte de poezii dedicata copiilor cu varste cuprinse intre trei si sase ani.
Formatul cartii este 15 X 15 cm, facand astfel mai usoara citirea si colorarea ilustratiilor.
Carte bilingva (romana si engleza) dedicata prescolarilor, insotita de ilustratii care se pot colora, lasand astfel libera imaginatia micilor 

cititori.
Colectia Cartile pisicii Agata este dedicata celor cu varste cuprinse intre trei si sase ani. Ilustratii realizate de: Iulia Leonte
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AQUARELA SAU AQUARIU - Serban Foarta, editura Siono

Descrierea cartii
Lirica lui Serban Foarta poate fi definita drept a unui ludic inteligent, croit de poet cu majuscule; o ondulare dansanta de metafore 

cuprinse in arca limbii romane, un soi de invitatie provocatoare la cuvantul adapat de adevarata poezie. Muza-i e indrazneata, netematoare 
de imagini scaldate in lumini sau umbre, de salturi in zenit ori nadir.

Culorile si imaginile sunt cufundate gramatical, sinonimic si paronimic in apele unui acvariu - lume, strabatut de pesti colorati, in 
forme si marimi diferite, in intelesuri si fraze construite intr-un stil nou, cu emotia cand zbor, cand manusa, cand abur de vesnicie.

NOVA POETICA - Antologie Literara, editura Litergraf

Descrierea cartii
O radiografie in oglinda a poeziei contemporane.
Ia pulsul poeziei contemporane! - cei mai cunoscuti autori contemporani sunt alaturi de alti autori talentati si de debutanti in aceasta 

antologie literara care doreste sa devina un reper in poezia de astazi.

Autori
denisA zobu

diAnA stroici

ioAnA stAnA

Aser negoi

AdriAnA szAbo

pAulA bArsAn

simonA mihutiu

gAbrielA gAbriAnov

AlinA dobrescu

sorin bAlAscAu

cAlin georgetA

AdriAnA szAbo

cArmen AlinA

AnA urmA

Redactor/editor: zAhAriA mihAil-robert

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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 "IN CAUTAREA VINDECARII" este cartea de 
memorii a unui medic care, din tinerete, s-a confruntat 
cu o boala rara, necrutatoare, denumita boala Castelman, 
care se manifesta ca o combinatie intre cancer si tulburare 
autoimuna. Boala l-a lovit din plin si pe neasteptate pe 
cand David studia in cadrul facultatii de medicina, venind 
ca un soc la numai cativa ani dupa moartea mamei sale, 
aceasta pierzand lupta cu cancerul.

Lectura este sensibila si are capacitatea de a atinge 
cititorul in multe feluri, prin prisma faptului ca povestea 
tanarului medic in devenire este una dura, sanatatea fiind 
cel mai de pret lucru pe care noi il putem avea, iar lipsa 
acesteia si confruntarea cu o boala grava schimba cu 
totul perspectiva vietii pacientului si a familiei acestuia. 
Viitorul pare din ce in ce mai indepartat, chiar imposibil 
de atins, atunci cand esti diagnosticat cu o boala letala, 

iar boala Castleman era, in anul 2010, momentul in care 
David s-a imbolnavit, prea putin studiata, sa nu mai 
spunem incurabila si subfinantata, aceasta primind doar 
2% din finantarea pe care o primeau alte boli rare. Astfel, 
cu o groaza care plana constat asupra lui, la care se 
adauga sentimentul de frustrare, constientizarea ca nici 
macar medicii nu sunt infailibili in fata unei asemenea 
boli si incercarea continua de a-si mentine in viata, 
prin diverse tratamente experimentale, organele care 
incepeau sa-i cedeze rand pe rand, David incepe munca 
la propria-i diagnosticare diferentiala si contacteaza 
nenumarati medici din alte tari pentru a putea descoperi 
ceva ce altora poate le-a scapat, un cat de mic detaliu 
care ar ajuta la o schimbare favorabila a starii lui 
dezastruoase de sanatate, pentru a avea o cat de mica 
sansa in fata bolii.  

In esenta, aceasta este o poveste despre moarte,
din care sper sa invatati despre viata.

CE MAI CITIM
I O A N A  A L E X A N D R A  A N T O N E
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Unul dintre cele mai grozave semne 
ale unei vointe puternice este 

sa fii in stare sa gasesti o raza 
calauzitoare in bezna furtunii.

Aceasta boala aparent misterioasa si fatala si-a primit 
numele dupa Benjamin Castleman, un patolog care in 
1954 a observat un tipar de neregularitati microscopice in 
ganglionii limfatici, acestia fiind punctul de plecare din 
care celulele imunitare isi primesc ordinele de lupta (cu 
cine sa lupte, cum sa evite deteriorarea celulelor sanatoase, 
etc). Aflam totodata ca Boala Castleman are mai multe 
subtipuri si se manifesta diferit de la un pacient la altul, 
David avand subtipul boala Castleman multicentrica 
idiopatica, idiopatic insemnand faptul ca nu se cunoaste 
cauzalitatea bolii. 

Cartea reda eforturile titanice depuse de medici pentru a-l 
tine in viata pe David si perseverenta cu care acesta refuza 
sa se dea batut, cautand neincetat solutii si experimente 
de pe patul de moarte. Ambitia si hotararea lui de a trai 
cat mai mult si de a oferi si altor pacienti diagnosticati cu 
aceeasi boala o sansa la o viata decenta sunt incredibile. 
Asa cum el insusi declara, "gandeste, actioneaza, este despre 
felul in care imi programam speranta, in care o transformam 
in actiuni asumate si intreprinse in fiecare zi." David refuza sa 
mai astepte o minune si isi creeaza, pas cu pas, propriul lui 
miracol, privind cu asumare si sinceritate inlauntrul sau, 
acceptandu-si conditia de fiinta muritoare, dar si de om si 
medic in devenire care are puterea si resursele de a actiona 
cu fermitate, de a lasa in urma lui o mostenire transpusa in 
nenumarate informatii si experimente ce pot imbunatati si 
chiar salva viata altor pacienti. O lupta contra cronometru 
in care miza este viata. O lupta atat cu boala in sine, cat 
si cu demonii dinlauntrul nostru, cu propriile convingeri, 
limitari si asteptari. 

Boala te face diferit. In feluri pe care 
le simti repede ca fiind nedrepte.

Dupa ani intregi de durere, recidive aproape fatale, lupte, 
strangeri de fonduri, cercetari stiintifice si calatorii dintr-o 
tara in alta, David se poate mandri cu o perioada de cinci ani 
in care nu a mai experimentat nicio recidiva. Insa misiunea 
lui nu este finalizata. Demonul pandeste in continuare 
din umbre, el este un rau prezent in viata atator oameni, 
carora le destabilizeaza credintele, familia si viitorul. Un 
rau de o tangibilitate sfasietoare, care preschimba oamenii 
zambitori in pacienti pe ale caror chipuri se citeste durerea 
si sfarsitul. Insa Fajgenbaum este unul dintre acei oameni 
care a luptat fata in fata cu acest demon, l-a infruntat, l-a 
privit in ochi si, dupa sute de zile in care s-a lasat prada 
disperarii, a hotarat sa incerce imposibilul. Si a reusit, s-a 
salvat din ghearele intunericului si continua sa-i salveze si 
pe altii. David este un om valoros pentru noi toti, pentru 
medicina, evolutie, stiinta si umanitate.

 

Cineva trebuia sa transforme 
speranta in actiune, pentru a 
transforma aceste lucruri in 

realitate. Daca tu nu o faci, de multe 
ori n-o va face nici altul.

Lectura este profund umana, despre puterea de a 
transforma speranta in fapte, supravietuire, fragilul prag 
dintre viata si moarte si, nu in ultimul rand, modalitatea in 
care ne petrecem viata, cu cata profunzime o traim si cat 
de mult o lasam pe ea sa ne consume, prioritatile pe care le 
avem si oamenii cu care ne inconjuram si pe care-i alegem 
sa ne fie alaturi, la bine, dar mai ales la greu.
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A
Tu stii care este rana ta emotionala?

text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E

A accepta o experienta nu inseamna ca acea experienta este preferata noastra sau ca 
suntem de acord cu ea. Este vorba mai degraba de a ne acorda noua insine dreptul de 
a experimenta si de a invata prin intermediul a ceea ce traim.

Trebuie sa invatam mai ales ce anume este benefic pentru noi si ce anume nu este 
bun. Iar singurul mod de a afla acest lucru este sa devenim constienti de consecintele 
acelei experiente. Tot ceea ce hotaram sau nu, ceea ce facem sau nu, ceea ce spunem 
sau nu si la fel, ceea ce gandim sau simtim, va avea anumite consecinte.



121  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

De aceea este atat de important sa inveti sa te cunosti sa te accepti cat mai mult 
posibil. Acest lucru ne ajuta sa traim din ce in ce mai putine situatii dureroase. Depinde 
de fiecare dintre noi sa hotaram sa ne luam viata in propriile maini, pentru a deveni 
stapani pe propria existenta, in loc sa lasam ego-ul fiecaruia sa ne controleze viata. Dar 
a face fata acestor lucruri necesita mult curaj, deoarece in mod inevitabil se vor atinge 
vechile rani, care ne pot produce foarte mult rau, mai ales daca nu au fost tratate la 
timp. Cu cat suferi mai mult intr-o situatie sau cu o persoana, cu atat mai de departe 
provine acea problema.

La putin timp dupa nastere, ne dam seama ca atunci cand vrem sa fim noi insine, 
acest lucru deranjeaza lumea adultilor sau pe cea a apropiatilor nostri. Ajungem astfel 
la concluzia ca, a fi natural, nu este bine, nu este corect. Este o descoperire dureroasa 
ce provoaca mai ales copilului, accese de furie. Aceste crize devin atat de frecvente 
incat ajungem sa credem ca sunt normale. Sunt numite “crizele copilariei” sau apoi, 
“crizele adolescentei”. Poate au devenit ceva normal pentru oameni, dar cu siguranta 
nu constituie ceva firesc. Un copil care se agita in mod natural, care este echilibrat si 
care are dreptul de a fi el insusi, nu face genul acesta de crize. Din nefericire, acest tip 
de copil nu exista aproape deloc. Lise Bourbeau a observat in schimb, ca majoritatea 
copiilor trec prin patru etape ...

Dupa ce a cunoscut bucuria de a fi el insusi, copilul, in prima etapa a vietii, va 
cunoaste durerea provocata de faptul ca nu are dreptul de a actiona mereu asa, trecand 
astfel in cea de-a doua etapa. Urmeaza apoi perioada de criza si cea de revolta, a 
treia etapa. Dupa aceea, in a patra etapa, pentru a-si micsora suferinta, copilul se 
resemneaza si ajunge sa-si creeze o noua personalitate pentru a deveni ceea ce vor 
ceilalti sa devina. Multe persoane vor ramane inchistate in cea de a treia etapa pe toata 
durata vietii, adica vor fi mereu in reactiune, furiosi sau in situatii de criza.

In timpul celei de-a treia si celei de-a patra etape, ne cream mai multe masti (noi 
personalitati) pe care le folosim pentru a ne apara impotriva suferintei traite pe 
parcursul celei de-a doua etape. Aceste masti sunt in numar de cinci si corespund 
celor cinci rani importante, traite de fiinta umana. Toate suferintele oamenilor pot 
fi concentrate in cinci rani in acceptiunea Lisei Bourbeau, si anume: RESPINGERE, 
ABANDON, UMILIRE, TRADARE si NEDREPTATE.

Toti avem numeroase convingeri 
care ne impiedica sa fim ceea ce 
vrem sa fim. Cu cat aceste maniere 
de a gandi sau convingeri ne fac 
rau, cu atat incercam mai mult sa le 
diminuam. Ajungem chiar sa credem 
ca nu ne apartin noua. 

Si am sa dau un scurt exemplu: ti-ai 
dat seama pana acum ca atunci cand 
acuzi pe cineva de ceva, acea persoana 
te acuza la randul ei, de acelasi lucru?

LA PUTIN TIMP DUPA NASTERE, NE DAM SEAMA CA ATUNCI 
CAND VREM SA FIM NOI INSINE, ACEST LUCRU DERANJEAZA 

LUMEA ADULTILOR SAU PE CEA A APROPIATILOR NOSTRI. 
AJUNGEM ASTFEL LA CONCLUZIA CA, A FI NATURAL, NU ESTE 

BINE, NU ESTE CORECT. 
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Purtam o masca doar atunci cand vrem sa ne protejam. De exemplu, in cazul in 
care o persoana traieste o nedreptate in urma unui eveniment, sau cand se judeca 
pe sine ca fiind nedreapta, sau cand ii este teama de a fi judecata ca fiind incorecta, 
va purta masca ei de rigid, adica va adopta comportamentul unei persoane rigide. 

Rana interioara poate fi comparata cu o rana fizica pe care o ai pe mana de 
mult timp, pe care o ignori si pe care nu ai ingrijit-o cum trebuia. Ai preferat sa 
o bandajezi, pentru a nu se mai vedea. Acel pansament este echivalentul mastii. 
Ai crezut ca facand astfel, vei putea pretinde ca nu esti ranit. Crezi ca intr-adevar, 
aceasta este solutia? Bineinteles ca nu! Stim cu toti lucrul acesta, dar ego-ul nu il 
stie. Este una dintre modalitatile lui de a ne pacali.

Sa ne intoarcem la exemplul cu rana de la mana. Sa presupunem ca acea leziune 
te doare foarte tare atunci cand cineva te atinge pe mana, chiar daca rana este 
protejata de pansament. Cand cineva te ia de mana, cu dragoste, iar tu tipi: “AU! 
MA DOARE!”, poti sa iti imaginezi cat de surprins este celalalt. Oare chiar a vrut 
sa te raneasca? Nu, deoarece daca suferi atunci cand cineva te atinge pe mana, este 
din cauza faptului ca tu esti cel care a hotarat sa nu-si ingrijeasca rana. Iar celalalt 
nu este responsabil de durerea ta.

Inlocuirea ranilor cu mastile este 
consecinta faptului ca vrem sa ascundem, 
de noi insine si de ceilalti, ceea ce inca nu 
am vrut sa rezolvam. Aceste ascunzisuri 
sunt o forma de tradare. 

Fiecare rana este ascunsa in spatele 
unei masti. Importanta mastii este 
creata in functie de intensitatea 
ranii. O masca reprezinta un tip de 
personalitate, cu un caracter care 
ii este propriu, dat fiind ca s-au 
dezvoltat numeroase convingeri care 
vor influenta atitudinea interioara si 
comportamentele acelei persoane. Cu 
cat rana este mai importanta, cu atat 
vom suferi mai mult, ceea ce ne va 
obliga sa purtam mai des aceste masti. 



123  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

Ranile usor de reperat la aceasta varsta pot indica o rana mai importanta. Corpul este 
atat de inteligent, incat gaseste intotdeauna un mijloc de a ne arata ce anume avem 
de rezolvat.

In articolele viitoare, veti descoperi cum puteti sa va recunoasteti propriile masti, 
precum si pe cele ale celorlalti, dar si comportamentele noi pe care le puteti adopta 
pentru a vindeca aceste rani neglijate pana acum si astfel, sa incetam sa mai suferim. 
Iar schimbarea mastilor ce ascund aceste rani se va face, astfel, in mod natural.

In plus, este important sa nu ne agatam de cuvintele folosite pentru a exprima ranile 
sau mastile. Cineva poate fi respins si sa traiasca o nedreptate, altcineva poate fi tradat 
si traieste acest lucru ca pe o respingere, altcineva poate fi abandonat si se simte umilit.

Cand veti cunoaste descrierea fiecarei rani in parte si caracteristicile ei, va fi mult 
mai clar pentru voi.

Este posibil ca, dupa ce cititi descrierea comportamentului si atitudinea mastii 
pentru fiecare rana, sa va recunoasteti in fiecare dintre ele. Dar se intampla foarte 
rar ca o persoana sa aiba toate cele cinci rani. De aceea este important sa retinem 
descrierea fizica, deoarece corpul reflecta fidel ceea ce se intampla in interiorul nostru. 
Este mult mai dificil sa ne recunoastem la nivel emotional sau mental.

Descrierea comportamentului si a atitudinii legate de diferite rani, poate sa vi se para 
negativa. Recunoscand una dintre ranile voastre, puteti sa aveti o reactie la descrierea 
mastii pe care o creati pentru a evita suferinta; este vorba despre o rezistenta foarte 
umana si naturala. Amintiti-va ca, la fel ca toate persoanele din jurul vostru, masca 
este cea care va face sa reactionati atunci cand nu sunteti voi insiva; nu va linisteste 
gandul ca, atunci cand va deranjeaza un comportament al cuiva, asta indica faptul ca 
acea persoana poarta o masca pentru a nu suferi? Tinand cont de acest aspect, veti 
deveni mai toleranti si va fi mai usor sa-i priviti pe ceilalti cu dragoste.

Este la fel pentru toate ranile. Sunt 
foarte multe situatiile in care credem 
ca suntem respinsi, abandonati, 
tradati, umiliti sau tratati intr-un mod 
injust. In realitate, de fiecare data 
cand ne simtim raniti, ego-ul nostru 
este cel care vrea sa creada ca celalalt 
este raspunzator. Practic, incercam sa 
gasim un vinovat. Cateodata, hotaram 
ca noi suntem cei vinovati, cand, in 
realitate, nu e cu nimic mai adevarat 
decat atunci cand il acuzam pe celalalt. 
Stiti ca, de fapt, in viata nu exista 
persoane vinovate: ci doar persoane 
suferinde. Acuzarea nu serveste decat 
la nefericirea oamenilor. In timp ce, 
daca privim cu compasiune partea 
umana care sufera, evenimentele, 
situatiile si persoanele vor incepe sa se 
transforme.

Mastile pe care le cream pentru a ne 
apara, sunt vizibile in morfologia unei 
persoane, in infatisarea sa exterioara. 
Ranile emotionale pot fi detectate la 
copiii, plecand de la aparenta fizica. 

RANA INTERIOARA POATE FI COMPARATA CU O RANA FIZICA PE CARE O AI PE MANA DE MULT TIMP, 
PE CARE O IGNORI SI PE CARE NU AI INGRIJIT-O CUM TREBUIA. AI PREFERAT SA O BANDAJEZI, 

PENTRU A NU SE MAI VEDEA. ACEL PANSAMENT ESTE ECHIVALENTUL MASTII. AI CREZUT CA FACAND 
ASTFEL, VEI PUTEA PRETINDE CA NU ESTI RANIT.

IN REALITATE, DE FIECARE DATA CAND NE SIMTIM RANITI, EGO-UL NOSTRU 
ESTE CEL CARE VREA SA CREADA CA CELALALT ESTE RASPUNZATOR. PRACTIC, 
INCERCAM SA GASIM UN VINOVAT.
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L I D E R I I  A U T E N T I C I  C O N D U C  O A M E N I I  P R I N  I N S P I R A T I E 

Secrete de Leadership Autentic

Ma pasioneaza ideea de leadership autentic de multi ani. Am explorat mult acest subiect si am creat un 
program de coaching “THE QUANTUM LEADER” pentru a pregati oameni ce vor sa adopte un astfel 
de stil de leadership. Studiile arata ca este cel mai bun si mai eficient. 

Dezvoltarea leadershipului autentic prin coaching imbina lucrul cu partea personala, ce tine de constientizare de 
sine si intelegere profunda si partea practica, ce tine de competenta comportamentala. Cu alte cuvinte, te cunosti si 
inveti sa te conduci pe tine in primul rand si apoi pe altii. Este cea mai importanta calitate pe care trebuie sa o ai ca 
sa te poti considera un bun lider. 

Avem multe exemple de lideri autentici ce au influentat si inspirat lumea de-a lungul istoriei.
Stim deja ca leadershipul nu are nimic de a face cu pozitia, insa el ajuta intr-un mod extraordinar oamenii care au 

pozitii sa conduca echipele mult mai bine si mai eficient si sa aduca multa armonie si beneficii atat pentru oameni 
cat si organizatia din care fac ei parte. In acest articol, voi impartasi cateva secrete de top ale celor mai buni lideri, 
care te vor inspira sa-ti imbunatatesti abilitatea de a conduce oamenii.

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

https://www.irinakuhlmann.com/the-quantum-leader/
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“

1. EI SUNT AUTENTICI
Ori de cate ori ma gandesc la autenticitate imi vine 

in minte binecunoscutul citat al lui Oscar Wilde “Be 
yourself. Everyone else is already taken”  ... “Fii tu insuti. 
Toti ceilalti sunt deja luati”.

Nimic mai adevarat. Suntem unici. Avem asemanari 
insa fiecare dintre noi are continutul propriu - imi 
place sa-i spun “soft” - definit de experientele de viata, 
cunoastere, intelepciune, etc. Suntem atat de diferiti 
la nivel de sine prin setul de credinte si valori proprii, 
perceptii, personalitate cu cea mai importanta forta a 
ei - identitatea noastra, cu care ne asociem, etc.

Oamenii depun multa energie pentru a parea intr-
un anume fel, care cred ei ca e potrivit intr-un context 
specific - lucru care ii saboteaza mai mult decat ii ajuta. 
Aceasta energie poate fi folosita pentru a se cunoaste, 
a-si defini autenticitatea si a modifica aspecte ce ii 
impiedica sa fie lideri adevarati. 

Leadership-ul autentic cere originalitate si este 
construit pe valorile proprii.

Cum devii mai autentic?

Cred ca multi oameni isi ascund autenticitatea pentru 
ca nu sunt multumiti de ei si nu au incredere ca ceea 
ce fac este bine. Cand vine vorba despre a fi un lider 
grozav este clar ca trebuie sa ai anumite abilitati si sa 
le perfectezi, iar asta implica multa autocunoastere in 
primul rand, iar apoi lucrul cu sine. 

Poate vei descoperi ca ai nevoie de mai multa 
incredere de sine, de mai mult GRIT, de puterea de 
a lua decizii si uneori a spune nu, etc. Toate astea le 
poti perfecta din interiorul tau, pentru a deveni liderul 
exemplu pentru ceilalti.

Sunt nenumarate cursuri, carti, seminarii de 
leadership, insa fara integrarea celor invatate la nivel de 
sine nu functioneaza. Tine pana la urma de dezvoltarea 
ta personala in armonie cu ceea ce vrei sa fii ca lider, asa 
cum scriam la inceputul articolului.
Iata cateva lucruri pe care le poti face:

· EXAMINEAZA-TI CREDINTELE SI VALORILE! 
Credintele pe care le avem ne creeaza lumea noastra. 
Din pacate, multe dintre ele ne limiteaza potentialul si 
chiar ne saboteaza in actiunile noastre. Ce iti ramane de 
facut este sa le descoperi si sa le inlocuiesti cu altele care 
te umplu de resurse ... care te ajuta sa fii si sa actionezi 
cum vrei. Suntem inzestrati cu tot ce avem nevoie 
pentru asta, insa credintele acumulate de-a lungul vietii 
ne directioneaza, fara sa ne dam seama, spre tot felul de 
alte experiente. 

Determina-ti valorile fundamentale si foloseste-le ca 
sa-ti modelezi calitatile de leadership de care ai nevoie. 

Credintele influenteaza si stau la baza valorilor 
noastre si fiecare decizie pe care o luam este controlata 
de ele. Asadar, ia-ti cat mai curand timp si examineaza-
ti credintele. Va merita.

· EXAMINEAZA-TI IDENTITATEA! Ea este cea 
mai mare putere a personalitatii tale. Aminteste-ti ca nu 
poti obtine mai mult decat crezi ca esti.

Tot ce ai nevoie este sa-ti dezvolti constientizarea de 
sine si sa te apropii cat mai mult de esenta ta, dincolo de 
credintele si valorile preluate din jurul tau inca de cand 
te-ai nascut.

2. AU O ENERGIE POZITIVA CONTAGIOASA
S-a scris si s-au facut multe studii legate de leadership 

si s-a descoperit faptul ca cel mai neutilizat si totusi 
cel mai puternic predictor pentru leadership si succes 
organizational este energia pozitiva de relationare. Este 
vorba despre acel schimb de energie cu oamenii care ii 
ridica si le da entuziasm ... o energie care da senzatia de 
reinnoire. 

Ea nu este in nici un caz o demonstratie superficiala 
de pozitivitate falsa cum ar fi incercarea de a gandi 
ganduri fericite si ignora stresul real si presiunea ce 
apasa angajatii. Este atentia reala si autentica pe care 
o dai oamenilor. Studiile arata ca oamenii cu o astfel 
de energie pozitiva de relationare produc un grad de 
angajament mult mai inalt printre oameni si genereaza 
starea de bine printre ei, lucru ce duce la armonizarea 
omului cu compania.

Pandemia a “taxat” in mod semnificativ multa lume 
cand vine vorba despre starea de bine si nivelul de 
energie. A fi un lider cu o energie pozitiva inalta este 
mai important ca intotdeauna. 

Care este secretul acestor lideri energizatori? 
Ridicandu-i/ inspirandu-i pe ceilalti intr-un mod autentic 
se ridica si pe ei si implicit organizatiile lor. Acesti oameni 
demonstreaza si cultiva compasiune, iertare, umilinta, 
bunatate, incredere, integritate, onestitate, generozitate, 
recunostinta/ multumire intr-o organizatie. Toate astea 
fac ca toti si toate sa “infloreasca”.
Cum iti ridici nivelul de energie?

Cred ca deja stii foarte bine: sport, nutritie buna, 
mindset de crestere, relaxare ori de cate ori este necesar 
si multe altele. Te-ar ajuta sa stii de asemenea ce iti ia 
din energie si ce poti face legat de asta. In multe cazuri 
modul in care gandesti si starea ta emotionala sunt 
determinante pentru energia pe care o ai si o transmiti 
mai departe.

https://famost.ro/articol/revista-famost-martie-2021#130
https://famost.ro/articol/revista-famost-aprilie-2022#140
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3. GESTIONEAZA EMOTIILE CU MAIESTRIE
In momente de nesiguranta un lider bun stie cum 

sa creeze un sentiment de liniste printre oameni. Isi 
indreapta mereu atentia spre solutii si are incredere in 
cursul lucrurilor. Chiar daca apare teama are curajul 
si taria de a o transcende. Nu este usor deloc, dar poti 
obtine asta prin lucru cu sine care este fundamental 
pentru a fi un lider autentic.

Cand ne confruntam cu provocari, dezamagiri, stres 
sau ne simtim profund raniti, cum raspundem? Un lider 
care nu are abilitatea de a-si gestiona emotiile nu este 
un bun lider. Este esential sa poata face asta.

Emotiile ne domina comportamentul, insa deseori 
sunt negate sau evitate - in mod special in context de 
business. 

Sa nu uitam faptul ca suntem fiinte emotionale. A 
simti emotii nu este o slabiciune, dimpotriva! 

Sunt si emotii care ne dau putere si ne ajuta. Ideea 
este de a le putea gestiona pe toate si nu a le nega.

Abilitatea emotionala de a folosi umorul, curiozitatea, 
compasiunea si creativitatea in medii pline de stres iti 
da flexibilitatea si taria sa gestionezi orice provocare cu 
echipa ta. Oamenii se indreapta cu toata increderea spre 
astfel de lideri pentru a primi sprijin, viziune, intelegere 
si ghidare.

Liderii care nu isi inteleg si gestioneaza emotiile nu 
vor fi in stare sa relationeze in mod eficient sau sa-si 
optimizeze actiunile de orice fel.
Cum inveti sa-ti gestionezi emotiile?

Este un proces. A invata sa-ti identifici si sa dai sens 
emotiilor tale este un skill ce se poate insusi.

Emotiile sunt legate in mod direct de paternurile de 
gandire si actiune. Daca nu merge ceva intreaba-te de 
ce? Ce iti da cea mai mare durere? 

Uneori vei realiza faptul ca sunt lucruri la care nici nu 
te gandesti sau pe care crezi ca le-ai izolat din context, 
dar care in realitate te influenteaza in mod profund; este 
important sa le rezolvi. 

Asadar, constientizarea de sine trebuie sa fie mereu 
“aprinsa” ca o lampa care te ajuta sa sesizezi daca 
ceva nu este in regula. Imediat ce te ce simti tulburat 
emotional, poti apela la tehnici scurte cu impact foarte 
mare.

Un remediu rapid si de moment este sa-ti schimbi 
pozitia corpului, pentru ca asta te va ajuta sa-ti schimbi 
emotia. De asemenea, schimbarea de focus este cruciala.

In orice caz, este important sa ai in vedere faptul 
ca emotiile iti influenteaza in mare masura deciziile 
si actiunile si pana la urma calitatea vietii. Paternul 
nostru de emotii este casa noastra si avem nevoie sa o 
upgradam/reactualizam pentru a fi buni lideri.

1. EI SUNT AUTENTICI

2. AU O ENERGIE POZITIVA 
CONTAGIOASA

3. GESTIONEAZA EMOTIILE CU 
MAIESTRIE

4. EI CRESC/ SE DEZVOLTA 
CONTINUU

5. SUNT CAPABILI SA APRECIEZE 
SI  SA PRETUIASCA OAMENII

LIDERII AUTENTICI 
CONDUC OAMENII PRIN 
INSPIRATIE 

https://famost.ro/articol/revista-famost-mai-2021#124


127  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

4. EI CRESC/ SE DEZVOLTA CONTINUU
Cineva spunea: “daca nu cresti, mori”. Nimic mai 

adevarat. Cresterea este una dintre cele mai mari nevoi 
umane si mai ales cand vine vorba despre leadership.

Starea de nefericire iti poate semnala, in mare 
masura, faptul ca ai arii in care nu ai crescut suficient. 
Prin constientizare de sine poti descoperi ce mai ai de 
facut pentru a umple “golul”.

Cresterea/ dezvoltarea aduce cu sine LIBERTATEA, 
pe care multi oameni cred ca o capata prin control 
asupra a ceea ce ii inconjoara. Controlul insa este o 
iluzie, pentru ca tu nu poti controla mai nimic din ce se 
intampla in jurul tau si cu atat mai putin oamenii. Nu 
poti controla ce gandesc si ce simt oamenii. Doar pe tine 
te poti controla si asta o faci prin cresterea si dezvoltarea 
ta ca om si lider. De aceea, a avea capacitatea sa-i inspiri 
pe oameni si sa-i influentezi, te va ridica la rangul de 
lider adevarat.

5. SUNT CAPABILI SA APRECIEZE SI  SA 
PRETUIASCA OAMENII

Aprecierea si pretuirea sunt sunt printre cele mai 
importante lucruri pe care le poti darui oamenilor tai. 
Asta le mareste motivatia interioara si ii ajuta sa aiba 
mai multa incredere in ei si in faptul ca ceea ce fac este 
bine. 

Dupa cum indica si numele, un lider autentic este 
sincer cu oamenii lui. El arata aprecierea si pretuirea 
atunci cand este cazul la fel cum semnaleaza si nevoia 
de dezvoltare.

Am intalnit manageri care se duc intr-o extrema sau 
alta ... cu alte cuvinte ori aduc in discutie doar lucrurile 
ce nu sunt rezolvate ori exagereaza in a lauda o persoana 
in ideea ca va fi motivata. Nici una dintre abordarile 
astea nu functioneaza, pentru ca in primul rand, nu se 
bazeaza pe onestitate. 

O comunicare buna si empatica te va ajuta sa transmiti 
ambele lucruri in asa fel incat sa fii inteles si pretuit de 
oameni si sa te urmeze cu incredere. Fundamentul in 
leadership este pana la urma modul in care iti tratezi 
echipa/ oamenii din aria de influenta.

LIDERII AUTENTICI GASESC CONSTANT 
MODURI PRIN CARE ISI ONOREAZA OAMENII 

CHEIE SI SARBATORESC SUCCESUL LOR.

Iti doresc numai bine si pe curand!
IRINA

https://famost.ro/articol/revista-famost-aprilie-2021#126
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De cele mai multe 
ori, ne concentram pe cum 

arata corpul in perioada calduroasa, 
multe din actiunile noastre avand ca scop 

sa intram cat mai repede in forma. Bineinteles 
ca apar judecati negative daca ceva nu ne place, 

daca gasim defecte si ne trezim ca incercam sa gasim 
solutii la diverse probleme imaginate despre corp. Si in 

loc sa cazi in capcana in care crezi ca ai multe de schimbat 
in ceea ce priveste corpul tau, cel mai bine este sa schimbi 
modul in care te raportezi la el. Decat sa fii critica cu tine, 
mai bine fii critica cu mesajele negative din viata de zi cu zi 
cu care suntem bombardati - fie din partea mass-mediei, 
fie din cultura - aspecte pe care le interiorizezi fara sa 

stii. A elimina credintele gen “nu esti indeajuns de ...” 
si a-ti indrepta atentia catre o perspectiva neutra 

asupra modului cum iti privesti corpul, te 
ajuta sa percepi mai putina suferinta 

si sa iei lucrurile mai usor in 
general in orice situatii.

Despre neutralitatea corpului
Conform specialistilor, neutralitatea corpului este calea de mijloc dintre iubirea de 

sine si ura de sine si nu este vorba de a-ti iubi sau placea corpul, dar nici de a-l uri si 
judeca. Concentrarea ta trebuie sa se indrepte nu spre modul in care arata corpul, ci 
spre ceea ce face corpul pentru tine sau ceea ce iti permite sa faci. Nu trebuie sa vezi 
corpul tau ca pe o problema ce trebuie rezolvata! Trebuie sa ai respect si recunostinta 
pentru corpul tau si sa constientizezi ca esti mai mult decat ceea ce iti arata el.

Neutralitatea corpului si pozitivitatea
A te indrepta catre o atitudine pozitiva fata de corp poate fi o abordare utila pentru 

unii, in timp ce pentru altii poate fi de neatins. Mergand pe pozitivitate, nu iti indrepti 
atentia catre aspect, ignorand toate standardele de frumusete ale societatii actuale si 
trecand la o relatie a propriului corp - acceptandu-l fara a-l  judeca. Nu este vorba de 
cum arati, ci ceea ce esti tu ca persoana.

Atentie la perfectiune
Trebuie sa constientizezi faptul ca o atitudine perfectionista 
poate fi daunatoare acestui nou concept destinat acceptarii 

corpului. O astfel de gandire te face sa analizezi tot 
demersul tau in ceea ce priveste neutralitatea corpului 

si ca totul trebuie sa fie realizat perfect, totul trebuie 
sa fie corect; de aici, poate aparea frica de esec. 
Trebuie sa treci peste o astfel de atitudine de totul 
sau nimic, sa fii atenta la gandurile tale, sa ti le 
observi si sa alegi sa practici neutralitatea.

Schimbarea modului de gandire nu este o 
sarcina usoara, iar neutralitatea corpului poate fi 
o nuca tare pentru oricine, existand si pericolul sa 
exagerezi. Noua perspectiva iti ofera un alt mod 

de a te raporta la corpul tau ... Judecatile si criticile 
automate vizavi de corp vor aparea in continuare, 

ceea ce poate fi descurajant; poti avea sentimentul 
ca nu vei reusi si nu iti vei schimba modul de gandire 

niciodata. Doar ca o astfel de gandire reprezinta ceva 
continuu si care necesita efort din partea ta. Doar ca, daca 

vei continua, vei simti ca acceptarea si respectul isi vor face 
efectul dorit.

Compasiunea
A practica neutralitatea corpului este un lucru dificil, tu trebuie sa fii constient de 

acest lucru si sa intelegi ca acest mod de gandire trebuie sa fie exersat cu rabdare si 
bunatate, fara a-ti judeca gandurile sau faptul ca nu le poti controla. In acelasi timp, 
trebuie sa intelegi ca ai puterea de a alege cum sa raspunzi gandurilor tale.

In toata aceasta perioada, astfel de lupte te pot face sa te simti izolat, deconectat 
si rusinat de tine, iar dificultatile legate de imaginea corpului sunt mai mult decat 
comune; important este sa iti amintesti ca nu esti o persoana singura si/ sau izolata. 
Traim intr-o societate care promoveaza agresiv idealuri de a arata cat mai slab, care 
incurajeaza pierderea in greutate si transmite mesaje cu scopul ca corpul trebuie 
modificat sau reparat. Iar aici, nu este vorba de tine sau de corpul tau: societatea si 
cultura sunt adevaratele probleme!
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CONSTIENTIZAREA ATENTA

Observa-ti experienta interna cu curiozitate, fie ca este vorba de 
ganduri autocritice, indemnuri “reparare” corp, rusine, dezgust, 
ingrijorare. Descrie ceea ce observi, dar fara a te judeca!
REDIRECTIONAREA ATENTIEI

Dupa momentul dificil de recunoastere a imaginii corporale, 
redirectioneaza-ti atentia spre ceva semnificativ cu adevarat: ce 
conteaza in mod real pentru tine, care-ti sunt valorile asupra 
carora iti indrepti atentia zilnic si cu care lucrezi.

LIMBAJUL NEUTRU

Descrie-ti organismul folosind limbajul neutru si fara a te judeca! Scoate emotiile din gandire 
si din cuvintele pe care le folosesti!
CONCENTRAREA PE FUNCTIONALITATE

Fa-ti timp zilnic pentru a reflecta, fie prin intermediul unui jurnal sau doar in minte, cu privire 
la ce apreciezi la corpul tau si ce iti permite sa faci, de la folosirea bratelor pentru a-i imbratisa 
pe cei dragi, la buze pentru a saruta persoana iubita, la urechi cu care asculti muzica favorita.
DA-LE DRUMUL!

Cand iti vin in minte gandurile ce au legatura cu imaginea despre corp, arata-le intelegere, iar 
tu indreapta-ti atentia catre gandurile utile si constructive.
FOLOSESTE CUVINTE CONSTRUCTIVE!

Creeaza mantre care au legatura cu neutralitatea corpului si repete-le zilnic, poate de mai 
multe ori! Pune-le la vedere sau in telefon! “Corpul meu este casa mea” poate fi un bun inceput.

Cum sa 
practici 
neutralitatea 
corpului

De la critica spre liniste
In timp, daca practici in mod constiincios neutralitatea corporala, poti ajunge la 

o usurinta interna si o stare de calmitate, o pauza necesara care te elibereaza de 
povara criticii constante, care iti spune ca nu esti indeajuns de bun pentru ca nu ai 
o anumita forma sau greutate. Acest lucru te ajuta sa nu mai incerci tot timpul sa iti 
repari corpul, ceea ce iti va oferi timpul si energia necesare pentru a te ocupa de alte 
lucruri cu adevarat importante din viata ta. Iti poate permite sa faci lucrurile amanate 
de preocuparea ta de a te schimba, de la a merge la plaja cu prietenii, la a manca 
prajitura preferata, la a purta pantaloni scurti; in plus, viata e prea scurta pentru a te 
priva de acestea.

Dorinta de a incerca
Neutralitatea corpului este un lucru curajos, iar a avea recunostinta pentru corpul 

tau este foarte important: el te ajuta sa te bucuri de absolut tot ceea ce faci, de la 
plimbat, la clipele petrecute in preajma persoanelor iubite, la bucuria pe care ti-o 
da un dulce. Iar pentru a relationa in acest mod cu corpul tau, trebuie sa incepi sa 
exersezi incet, cu rabdare si o dorinta reala. In acelasi timp, trebuie si sa constientizezi 
ca schimbarile nu se pot produce peste noapte, asa ca trebuie sa iti acorzi timp, asta 
in timp ce vei fi “testat” de ganduri si imagini negative despre corpul tau, ceea ce este 
absolut normal. In toata aceasta lupta, tu trebuie sa ai in minte ca intotdeauna vei fi 
mai mult decat a arata corpul tau!
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Neutralitatea emotionala
Cand te simti mai mult aproape de tine insati, trebuie sa iei legatura 

cu mentalitatea de baza. Daca pe parcursul zilei apar emotii puternice, 
sentimente coplesitoare care pur si simplu te indeparteaza de ceea ce faci, 
scrie despre acestea si ce anume le-a declansat. In momentul in care esti 
constienta de aceste sentimente, iti va veni mai usor sa recunosti ca ceva 
s-a oprit, nu mai functioneaza, exact ca atunci cand esti intr-o stare de 
tensiune maxima ca urmare a stresului. A sti ca nu esti intr-o zona neutra 
este un pas important, urmatorul fiind acela de a-ti recupera echilibrul 
natural la care tu raspunzi, nu reactionezi.
Alege distractii sanatoase!

Cand simti o emotie intr-un mod intens, cum ar fi frustrarea sau tristetea, 
poate fi destul de dificil sa stai in aceasta stare, ceea ce este normal. In 
acelasi timp, nu este ok sa ignori astfel de emotii pentru totdeauna, asa ca 
aceasta energie trebuie redirectionata intr-un moment in care esti cu capul 
mai limpede si o poti procesa intr-un mod realist. Cand incepi sa plangi si 
emotiile sunt coplesitoare, constientizeaza acest lucru si fa tot posibilul sa 
declansezi contrariul, sa te indrepti spre umor! Uita-te repede pe internet 
la niste meme-uri care pot da rezultate foarte bune, asculta muzica ce iti 
da o stare de bine, astfel de activitati avand menirea sa te aduca intr-o stare 
neutra.
Permite-ti sa te predai!

Daca ai incercat distragerea atentiei dar inca te simti coplesita, cel mai 
bun lucru este sa te lasi prada emotiei. Cand esti intr-o stare stresanta a unui 
eveniment din viata ta, acesta este un lucru absolut necesar, in anumite 
situatii, singura cale de iesire fiind aceea de a trece prin ea, ceea ce te ajuta 
sa intelegi si sa accepti ca treci prin ceva greu. Cel mai important de retinut 
in aceasta situatie este faptul ca, in timp ce accepti aceasta situatie, ai la 
dispozitie timpul necesar pentru a incerca din nou distragerile sanatoase 
mentionate anterior.

Stand linistit si ganditor cu aceste emotii deloc confortabile, reprezinta 
o componenta normala ce face parte din ceea ce cunoastem ca fiind 
sobrietate emotionala, dar fara a ne indrepta catre droguri, alcool, somn 
excesiv, relatii toxice. Mai mult, constientizeaza ca nu te vei simti asa 
pentru tot restul vietii, existand modalitati productive de a ajunge in starea 
emotionala neutra atunci cand esti pregatit.
Schimba-ti punctul de vedere!

Pe masura ce continui sa iti intaresti capacitatea de a-ti procesa emotiile, 
incearca si o restructurare cognitiva! In aceasta privinta, poti folosi o 
metoda foarte eficienta. Deseneaza pe o foaie de hartie o linie orizontala, 
plaseaza punctul A in partea stanga si considera-l ca un depozit al tuturor 
sentimentelor tale, iar in partea dreapta, marcheaza punctul B, care 
reprezinta varianta ta mai tanara. Acum, imagineaza-ti ca vorbesti cu 
varianta ta mai tanara si scrie exact ceea ce simti in astfel de momente 
dificile, scrie ceea ce ai spune tu daca ai fi fata in fata cu tine! Astfel, vei avea 
parte de un punct de vedere plin de compasiune. Si chiar daca nu vei crede 
la inceput ce iti spune varianta ta mai in varsta, repetand in mod constant, 
va fi mult mai usor.

Sentimentele exista oricand, 
oriunde, sunt cu tine tot timpul 
si de multe ori te poti simti 

impovarata. Pentru a avea o stare 
generala de calmitate, anumite 
sentimente trebuiesc eliminate. Cum 
faci asta?

Daca esti cu telefonul in mana si 
intri pe o retea sociala, vei simti in 
scurt timp cum multe din emotiile tale 
se “activeaza”, indiferent cum privesti 
postarile. Intr-o anumita masura, 
vazand anumite postari, profiluri, 
poate fi inspirational, doar ca in cele 
mai multe cazuri, e prea mult. Si daca 
continui sa mentii acele emotii, sa le 
redai, acest lucru te poate duce intr-o 
stare de anxietate; si cu siguranta ai 
experimentat asa ceva pana acum, 
reflectand si analizandu-le, in special 
pe cele negative. Si chiar daca acesta 
e un mod natural de a te manifesta, in 
acelasi timp este si distructiv; iar ceea 
ce tu simti, nu trebuie sa iti influenteze 
actiunile. Si aici apare principala 
problema: cum faci sa iti infrunti 
sentimentele, dar fara a le lasa pe ele 
sa iti decida actiunile!

Acum e timpul sa faci cunostinta cu 
ceea ce poarta numele de “sobrietate 
emotionala”, concept aparut prima 
data in Alcoholics Anonymous, 
cu scopul de a ajuta oamenii sa 
gestioneze emotiile fara a apela la 
substante. Partea buna este aceea 
ca aceasta metoda este aplicabila in 
multe circumstante.

Sobrietatea 
EMOTIONALA
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Cu picioarele pe pamant

Chiar daca esti o persoana care viseaza cu ochii deschisi, acest mod frumos de a fi, poate 
fi perturbat de ganduri si emotii negative, tot ce inseamna astazi o viata moderna cu 
serviciu, copii, grijile casei, determinand semnificativ starea ta de bine. Iar pentru a te 

bucura de viata si de tot ce te inconjoara, trebuie sa te ajuti sa fii tu insuti, sa nu te lasi influentat 
prea mult de tot ce te inconjoara indiferent de unde adie vantul.

A sta cu picioarele pe pamant cunoscut si ca g r o u n d i n g  este o practica ce implica explorarea 
modalitatilor de conectare a pielii cu pamantul sau cu apa. Studiile au aratat ca beneficiile 
fizice si mentale sunt uimitoare, intarirea sistemului imunitar, reducerea leziunilor musculare, 
imbunatatirea starii de spirit si a somnului, fiind doar cateva.

Conform filosofiei yoga, chakra este situata la baza coloanei vertebrale si se spune despre ea ca 
este responabila pentru simtul nostru de siguranta/ securitate. Apoi intervine echilibrul pe care 
trebuie sa il aiba muladhara pentru a ne ajuta sa cream o fundatie care sa ne ajute sa evoluam 
fizic si spiritual. Si poti crea o armonie in aceasta parte a corpului prin activitatile care iti permit 
sa te impamantezi, de la practici yoga, meditatii, toate avand scopul de a te ajuta sa te conectezi 
cu pamantul.

Pentru fiecare dintre noi, conexiunea cu pamantul se poate realiza in diversa moduri: a bea o 
cana cu ceai alaturi de cei apropiati, o plimbare in natura, gradinarit, samd, activitati ce te ajuta 
sa creezi o legatura cu pamantul, eliminandu-ti gandurile care te perturbeaza, pana cand ai parte 
de o stare de liniste si claritate.

A DESCOPERI METODE DE A TE CONECTA CU PAMANTUL, TE POATE AJUTA
SA ELIMINI HAOSUL PENTRU A FACE LOC STARII DE CALMITATE SI LINISTE.

Imbratiseaza natura
Indiferent unde te afli si ce activitati ai de facut, exista zone ale naturii care pot fi explorate. Poti 

trece printr-o padure, iti poti scufunda picioarele goale in mare sau poti sta langa fereastra si sa 
lasi razele soarelui sa iti mangaie pielea.
Mergi descult!

Majoritatea cand am fost copii, ne-a placut sa umblam si sa alergam desculti indiferent cat de 
predispusi eram micilor accidente. De ce nu am putea face acest lucru si acum, o actiune care ne 
leaga instantaneu de pamant.

Modalitati practice de a te conecta cu pamantul
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Miscarea
Fa o plimbare, mergi prin parc, danseaza prin casa, joaca-te cu copii, alearga cu cainele sau 

dupa pisica! Corpurile sunt parte a naturii, iar noi suntem facuti sa ne miscam.
Recunostinta

Recunostinta este o practica esentiala si ai putea sa faci acest lucru cand esti sub dus, cand ai 
o pauza in timpul zilei, sau de ce nu, inainte de culcare seara. Constientizeaza care sunt lucrurile 
pentru care esti recunoscatoare si “recita-le” zilnic!
Scrie!

Lasa-ti gandurile sa evadeze transcriindu-le pe hartie, intr-un jurnal! In acest mod, iti eliberezi 
mintea, o practica si mai mult recomandata cand te simti coplesita de ganduri; intr-o astfel de 
situatie, telefonul poate fi cel mai bun prieten, indiferent unde te afli.
Mananca

Bucura-te de gusturile naturii si de prospetime consumand fructe si legume! Daca mananci 
de la producatorii locali, gandeste-te de unde a venit mancarea ta, fa o calatorie imaginara a 
locurilor respective si bucura-te de toata energia care a intrat din calatorie in farfuria ta.
Conecteaza-te!

Uita-te in fata ta si constientizeaza ce vezi! Se invarte cainele asteptandu-te sa il scoti afara? 
Copilul are nevoie de atentie? Ai o lista cu diverse sarcini de realizat? Orice ai in fata ta, poti fi 
dedicata 100%? Viata ne ofera intreruperi in orice facem, dar putem avea parte de mai putin stres 
si rezistenta si mai multa conexiune, daca mergem cu fluxul, daca ne lasam dusi de val ...
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Interdependenta
Incearca sa meditezi nu numai asupra suferintei 

altora cu scopul de a se termina, dar si pentru 
fericirea lor. Facand acest lucru, vei constientiza 
inca o data ca toti sunteti conectati intr-o astfel de 
suferinta, dar si in dorinta comuna de a fi fericiti. 
Pana la urma, nu esti asa diferit sau separat de ei, dar 
in schimb, exista interdependenta. Aceasta legatura 
cu ceilalti, te ajuta sa fii mai putin atasat si sa te simti 
mai in largul tau in viata de zi cu zi.
Acceptarea

In centrul lucrurilor, atasamentul este despre a nu 
vrea ca lucrurile sa fie asa cum sunt. Vrei ceva diferit. 
Asta pentru ca este ceva ce are legatura cu prezentul, 
este despre persoana din fata ta, despre tine, ceva 
care nu iti place. Meditand, exersand compasiunea 
si interdependenta, poti incepe sa ai incredere de 
faptul ca lucrurile sunt in regula exact asa cum sunt 
ele; poate nu sunt ideale, dar sunt ok. Vei incepe sa 
devii mai constienta de respingerea ta continua a 
momentului prezent si mai deschisa la actualitatea 
prezenta. O practica pe care o vei repeta in continuu, 
deschizand si investigand momentul cu curiozitate si 
acceptand situatia asa cum este ea.
Expansivitatea

Toate aceste practici au ca scop final o minte mai 
expansiva, nu este concentrata pe mica sa poveste, 
pe micile sale dorinte sau aversiuni, dar le poti vedea 
ca o parte a unei imagini de ansamblu, mai mare. 
Mintea poate sustine aceste dorinte si chiar mai 
mult. Este un spatiu deschis, pe care il poti compara 
cu un ocean sau cu cerul, micile atasamente - bune 
sau rele - fiind doar o mica parte din el. Practicand 
expansivitatea, vei putea sa vezi toate lucrurile 
frumoase in toate splendoarea lor si poti fi prezenta 
cu toate acestea deodata.

Cam toate luptele noastre interioare si exterioare, frustrarile, 
anxietatea, furia, tristetea, durerile, ingrijorarea, provin 
din acelasi punct. Toata acesta agitatie este rezultatul 
atasamentului profund fata de ceva anume. Cum depasim 
aceste atasamente?

Meditatia
Aceasta practica se rezuma la a sta pur si simplu 

nemiscat, incercand sa fii atent la momentul 
prezent, fie ca vorbim de propria respiratie, corp sau 
ce se intampla in jurul tau. Vei fi surprinsa sa afli ca 
mintea iti fuge de prezent, ducandu-se undeva in 
viitor cu grijile, diversele planificari, amintirile din 
trecut. Meditand, vei invata cum sa renunti la aceste 
mici atasamente, constientizand ce face mintea si 
lasandu-le sa plece, revenind la momentul prezent. 
Acesta este un lucru repetitiv care se intampla iar si 
iar, timp in care tu vei deveni din ce in ce mai buna 
si vei constientiza ca orice astfel de atasament este o 
poveste, o naratiune, un vis. Si in realitate, nu va fi 
atat de greu sa faci asta!
Compasiunea

In timpul meditatiei, vei dori sa pui capat 
suferintei tale sau a celor apropiati, aceasta dorinta 
transformandu-te pe tine, eliberandu-te din blocaj 
si ajutandu-te sa gasesti un mod de a usura aceasta 
situatie. Astfel, tu te vei autodepasi, vei dori ca 
suferinta lor sa ia sfarsit, te vei conecta cu ei, vei 
intelege ca suferinta este aceeasi cu a lor si ca sunteti 
in asta impreuna. Atasamentele si povestea insasi, 
devin toate mai putin importante si nu atat de mari.

Prea mult
atasament?
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Practicand EFT iti usureaza stresul si durerea
Conform cercetarilor, EFT functioneaza prin 

faptul ca te face mai atent, creierul regland si 
procesand emotiile sau disconfortul fizic (dureri de 
cap). Practica este benefica in mod special pentru 
persoanele care se lupta cu afectiuni cronice care 
duc la anxietate, durere, oboseala. Aceste date, chiar 
daca au fost confirmate, nu au o acuratete de 100%, 
asa ca este ar trebui ca acestea sa nu serveasca ca 
singurul tau tratament, indicate fiind o serie de 
masuri de insanatosire.
EFT este greu de invatat!

Aceasta afirmatie este facuta de persoane care 
nu cunosc in totalitate despre ce este vorba. Poti fi 
invatat de anumiti specialisti in momentul in care 
ai o problema sau poti explora si tu. Inainte de 
toate, trebuie sa identifici ce te deranjeaza, apoi 
concentreaza-te pe respiratie pentru a avea parte 
de un ritm care chiar functioneaza. Pe masura ce 
apesi pe zona respectiva, conecteaza-te cu corpul si 
incearca sa spui mantra “Aleg sa ma iubesc pe deplin” 
sau “Este ok sa simti ceea ce simti acum”. Gandeste-
te la atingerea ta ca si cum ti-ai hrani corpul, toate 
eforturile tale fiind impotriva simptomelor de care 
vrei sa scapi.
Bun pentru PTSD

Cele mai puternice cercetari in privinta beneficiilor 
EFT au aratat ca sunt eficiente mai ales in situatii 
de tulburare de stres post-traumatic, ajutandu-te sa 
treci cu bine peste emotii si amintiri. Si te poti gandi 
la un exercitiu de mindfulness. Poti folosi elemente 
ale terapiei prin expunere, ce poate fi dificil pentru 
inceput. De aceea ar fi indicat inainte de toate 
sa gasesti un specialist in EFT pentru a te ajuta si 
indruma.

Aceasta solutie de “topire” a stresului care 
foloseste doar mainile, merita o sansa din 
partea ta, chiar daca atunci cand te gandesti 

la diverse ritualuri de ingrijire de sine, folosindu-ti 
degetele pe corp nu este primul lucru care iti vine in 
minte. Doar ca, apasand in anumite zone specifice - 
numite meridiane in medicina orientala - pentru a 
redistribui energia inabusita, se poate simti ca o zi de 
spa daca o faci corect.

Este o metoda asemanatoare cu acupunctura, doar 
ca nu sunt folosite acele subtiri, iar atingerea nu este 
invaziva in vreun fel. Aceasta metoda cunoscuta sub 
numele de tehnica de eliberare emotionala (EFT) 
este cunoscuta inca din anii `90, dar a atras atentia 
in ultima perioada, ca solutie pentru sustinerea 
sanatatii mintale, pe aceeasi linie ca respiratia si 
meditatia. Cum o poti face singur pe propria piele, 
afli in continuare ...

EFT
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Cultivarea plantelor, o activitate la indemana aproape oricui, poate 
aduce in viata noastra multa bucurie, liniste si sanatate.

CULTIVAREA PLANTELOR
f o r m a  s u p r e m a  d e  m i n d f u l n e s s
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VIZUALIZARE
Viseaza ceea ce iti vrei sa cresti! Alege semintele de plante care se 

dezvolta cel mai bine in regiunea ta climatica! Studiaza care le sunt 
cerintele in privinta luminii, solului, apei si decide unde ar fi locul cel 
mai potrivit in gradina!
Foloseste un jurnal in care sa scrii diverse observatii, eventual 

desenand zonele alocate fiecarui tip de seminte, daca iti doresti o 
gradinita diversificata.
O NOUA VIATA
Umple recipientele cu amestec pentru cresterea semintelor. Sunt de 

evitat amestecurile de ghiveci, acestea fiind prea grele pentru seminte sa 
impinga. Niveleaza ferm la suprafata!
Pune eticheta cu numele plantei si data in care ai plantat!
Noteaza adancimea de insamantare! Pentru semintele foarte mici, 

presara uniform putin peste amestec, dupa care adauga un strat subtire 
deasupra; in astfel de cazuri, este mai indicat ca semintele sa nu fie 
introduse prea adanc.
Pentru semintele medii spre mari, aseaza-le pe sol si impinge-le in jos 

pana la adancimea recomandata, dupa care adauga si amestec pentru a 
le acoperi.
Pulverizeaza cu niste apa si pune-le la germinat intr-un loc caldut!

INGRIJIRE
Ingrijeste si monitorizeaza cu atentie, pulverizeaza de doua ori pe zi 

solul, pastrandu-l jilav dar nu umed sau cu multa apa! Daca pleci de 
acasa, pune vasele intr-o tava cu apa in ea.
In momentul in care apar rasadurile, pastreaza-le pe cele mai 

sanatoase, majoritatea semintelor germinand intr-un interval de 3 zile 
pana la cateva saptamani, iarna existand sanse sa dureze mai mult.
Cand iese al doilea “set” de frunzulite, plantele trebuiesc hranite 

saptamanal cu ingrasamant natural diluat cu alge marine si zilnic cu apa.
Daca ghiveciul nu este suficient de mare, pune rasadurile in vase mai 

mari!
IN LUME
Dupa ce plantele au ajuns la o inaltime de aproximativ 10 cm, 

pregateste-le pentru mediul inconjurator, lasandu-le in gradina in jur de 
o saptamana.
Ideal este sa le poti pune in pamant inainte sau dupa o ploaie blanda 

sau chiar si in timpul acesteia.
Cu mainile, fa o gaura in sol care sa aiba o inaltime exact ca planta, 

pastreaza distanta intre ele conform cu instructiunile fiecareia, fa o 
movila in jurul ei si pune apa.

f acand o analiza a activitatilor 
care ne ofera liniste, satisfactie 

si ne ajuta sanatatea in multe moduri, 
cultivarea plantelor si toate actiunile 
aferente, s-au dovedit inegalabile din 
multe puncte de vedere, comparativ 
cu alte forme de relaxare si activitate. 
Un motiv bun de a aduce in atentie si a 
incuraja o astfel de forma de activitate. 
In timpul crizei Covid, au existat 
anumite organizatii care au avut cereri 
de seminte de pana la 200%, multe 
persoane declarand ca gradinaritul 
i-a ajutat sa treaca mai usor peste 
aceasta perioada, o indeletnicire care 
ne conecteaza cu natura, ne ofera 
caldura unica a soarelui si ne ofera o 
perspectiva sanatoasa a vietii.

Bineinteles ca aceasta frumoasa 
activitate poate aduce si dezamagiri; 
neavand cunostintele necesare - 
la care se adauga entuziasmul si 
nerabdarea, ai mari sanse sa dai gres. 
Dar avand informatii corecte, rabdare 
si dorinta de reusita, vei avea parte si de 
succesul mult dorit. Cum poti deveni 
un maestru in cultivarea plantelor? 
Observand, constientizand, fiind 
deschis spre invatare si consultand 
urmatoarele randuri ...
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PAPUA 
NOUA 

GUINEE
text : BEATRICE LIANDA DINU

foto : GOOGLE

Daca la vederea unui peisaj 
desavarsit ai strabate sute 
de kilometri pentru un apus 

de soare sau un peisaj de poveste, 
atunci o sa fi incantat sa afli despre 
noi locuri! Strabatand pamantu-n 
lung si-n lat pentru a stinge setea 
oricarui calator de curiozitate, 
aducem in atentia voastra cele mai 
frumoase destinatii. Daca simti 
nevoia de aventura nu mai ai nici 
un motiv sa te impotrivesti in a 
calatori cu noi!

Asadar, toate splendorile acestui 
"Pamant" exista cu adevarat, trebuie 
doar sa te convingi cu ochii tai.

Destinatia actuala este PAPUA 
NOUA GUINEE. 

Papua Noua Guinee este o tara 
insulara situata in vestul Oceanului 
Pacific, la nord de Australia si la 
est de Indonezia. Imparte insula 
Noua Guinee cu provinciile Papua 
si Papua de Vest ale Indoneziei. 
Capitala este Port Moresby.
Populatie: 8,947 milioane (2020). 
Continent: Oceania. Moneda: Kina 
Limbi oficiale: Limba tok pisin, 
Engleza, Hiri motu

Avand in vedere ca vorbim despre 
una dintre tarile cel mai putin 
supuse privirilor turistilor, nu ne 
mira faptul ca aici isi au lacasul unele 
dintre cele mai deosebite natii de pe 
planeta. Iubitorii de pasari vor gasi 
acest loc drept un paradis intesat de 
nenumarate specii de zburatoare si 
alte vietuitoare greu de dibuit pe 
strazile gri ale civilizatiei.

In acest colt de lume, cea mai 
mare parte a omenirii traieste in 
comunitatile rurale ramase la fel de 
sute si sute de ani, iar Port Moresby 
este locul perfect pentru a incepe 
explorarea grupurilor de suflete de 
aici. Consulta un tur local conceput 
special pentru a cunoaste tot felul 
de regiuni din Papua Noua Guinee!
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Noua Guinee este o insula situata 
in Oceanul Pacific in apropiere de 
Ecuador in nordul Australiei, de 
care o separa Stramtoarea Torres; 
Timor se afla la 1100 de km vest 
de Noua Guinee. Partea de vest 
a insulei "Papua de vest" dupa 
razboiul din 1963, apartine de 
Indonezia, iar partea de est a insulei 
in anul 1975 se declara independenta 
sub numele de "Papua-Noua 
Guinee". Noua Guinee are teritorii 
intinse de paduri ecuatoriale, cu 
o fauna si o flora foarte variate, 
peste 11 000 de specii de plante, 
intre 500 - 600 specii de pasari, 
400 de specii de amfibii, 455 specii 
de fluturi tropicali si 180 specii de 
mamifere ca si nenumarate reptile 
si insecte. Regiunea submarina din 
jurul insulei este bogata in corali. 
Biodiversitatea insulei cu peste 
o mie de popoare indigene s-ar 
putea compara numai cu regiunea 
Amazonului.

Noua Guinee este a doua 
insula din lume ca marime dupa 
Groenlanda acoperind o suprafata 
de 786.000 km2. Situata in sud-

vestul Oceanul Pacific, se afla din 
punct de vedere geografic in partea 
de est a Arhipelagului Malaway, 
impreuna cu care este uneori 
inclusa ca parte a mai marelui 
Arhipelag. Din punct de vedere 
geologic, apartine aceluiasi segment 
al placilor tectonice ca Australia, 
iar atunci cand nivelul marilor este 
scazut, cele doua prezinta un tarm 
comun, impreuna cu terenurile 
acum inundate in continentul 
tectonic Sahul, cunoscut de 
asemenea sub numele de Marea 
Australie. Cele doua teritorii s-au 
separat cand zona acum cunoscuta 
sub numele de Stramtoarea Torres 
a fost inundata la sfarsitul ultimei 
ere glaciare.

Aceasta natie insulara fascinanta 
din Oceania nu este la fel de 
populara ca si alte destinatii exotice 
din lume, iar faptul ca nu a fost 
atinsa de turism o face mai speciala. 
Este important sa nu va aventurati 
intr-o calatorie pentru ca din 
documentarile facute, pot fi regiuni 
periculoase si nu intotdeauna 
occidentali sunt priviti ca turisti. 

Asadar, un ghid sau un grup sunt 
binevenite, sistemul nefiind inca 
bine implementat.

Exista hoteluri care pot fi 
rezervate pe Booking, avand 
posibilitatea de a alege dintre 37 
de locuri. Acest loc minunat poate 
fi impartit in 9 regiuni turistice 
principale cu nenumarate atractii
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MANCAREA
de SEZON

A manca in functie de sezon este o modalitate foarte buna si 
sanatoasa de a te bucura de o varietate de alimente proaspete 
si de beneficiile oferite prin consumul acestora.

Este ceva special atunci cand mananci ceea ce iti ofera 
anotimpurile, o modalitate sanatoasa de fi in contact cu natura, cel 
mai bun doctor si vindecator al nostru. Iar prin pastrarea ritmului 
cu natura, mancatul sezonier poate ajuta la restabilirea echilibrului 
cand corpul se simte suprasolicitat sau nu se simte bine din diverse 
motive. Mancarea de sezon este ceea ce ne ofera natura, modul in 
care noi ca specie am mancat de-a lungul evolutiei noastre.

Supermarketurile ne ofera astazi o gama variata de fructe si 
legume din orice colt al pamantului, produse variate cultivate si 
ajunse la maturitate artificial, astfel ca putem manca orice si in 
afara sezonului. Si poate multi dintre copiii nostri nici nu stiu care 
ne sunt fructele si legumele specifice si care este anotimpul real 
pentru ele.

Lucrurile au evoluat rapid, in urma cu mai putin de o suta de 
ani, mancam de sezon - ce aveam in zona noastra, neexistand 
tehnologiile si nici mijloacele de transport de astazi.
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Daca tinem la planeta si la sanatatea noastra, atentia ar trebui sa 
se indrepte spre cultivarea produselor locale, cele produse organic 
fiind apreciate atat de consumatori, cat si de natura, la care adaugam 
beneficiile consumului acestora. Insasi depozitarea si transportul 
lor este mai putin costisitor comparativ cu cele care au de strabatut 
distante foarte lungi si asta se reflecta si in pretul care ajunge la 
consumator. La acest lucru se adauga si faptul ca mancarea de 
sezon - atunci cand creste natural, de multe ori, exista in exces, ceea 
ce este iarasi un avantaj pentru consumator din punct de vedere al 
pretului. Se consuma mai multe legume si fructe? Acesta este un plus 
pentru economie si tot ce implica procesul specific.

Mancarea de sezon artificial sezoniera
Alimentele care nu cresc in sezonul specific lor, se dezvolta in 

conditii artificiale in sere cu ajutorul ingrasamintelor suplimentare, 
a diverselor substante chimice si gaze, lucruri care le afecteaza 
gustul si profilul nutritiv, proprietatile benefice. Fructele si legumele 
de sezon care cresc normal, nu au nevoie de tot acest proces, 
urmandu-si dezvoltarea normala intr-un ritm natural, lucru care 
este bun atat pentru ele, cat si pentru mediu si om. Nutrientii sunt 
mai multi - chiar daca odata cu trecerea timpului isi pierd din 
proprietati, produsul per ansamblu este mai sanatos si mai gustos. 
Iar daca tu reusesti sa gasesti astfel de cultivatori locali esti si mai 
castigat.

O alta alternativa este aceea de a-ti creste tu produsele, fie ca 
vorbim de legume, fructe, plante medicinale; si nu trebuie sa 
cuprinzi toate fructele si legumele specifice zonei si anotimpului! 
In acelasi timp, gradinaritul este o buna modalitate de a respira aer 
curat, dar si mai important - de reducere a stresului, fapt sustinut 
de numerosi cercetatori si studii specializate.

O modalitate si mai buna pentru a consuma mancarea de sezon 
este aceea de a le prepara tot in functie de sezon, de a adapta retetele 
specifice anotimpului. In perioada calduroasa de exemplu, sunt 
indicate a fi consumate cat mai apropiate de crud, mancaruri reci, in 
timp ce in sezonul rece, ar trebui gatite si incalzite lent. Daca nu esti 
vreo experta in ceea ce priveste mancarea de sezon, internetul iti sta 
la dispozitie cu diverse retete, idei de a integra legumele si fructele 
proaspete in alimentatia de baza, lucruri ce te pot determina sa te 
apropii cat mai mult de un mod de viata mai sanatos si mai benefic.

Mancarea de sezon nu ar trebui 
sa fie un lucru de neatins sau 
dificil pentru majoritatea; acesta 
este un lucru necesar pentru a ne 
aduce mai aproape de natura si a ne 
restabili echilibrul interior. In plus, 
constientizand si concentrandu-ne 
atentia catre o astfel de modalitate 
de hrana, ajuta si la reducerea 
amprentei noastre nocive asupra 
mediului inconjurator.

Mancarea de sezon inseamna 
favorizarea produselor care cresc 
natural in perioada respectiva, care 
se dezvolta si ajung la maturitate 
gata de consum, fara interventia 
omului. Se disting doua concepte, 
primul fiind sezonal global si face 
referire la legumele si fructele care 
sunt produse in sezonul lor, dar nu 
sunt consumate la nivel local, ele 
ajungand oriunde in lume. Al doilea 
concept este sezonal local, ceea ce 
inseamna ca mananci alimente 
produse din zona ta si din apropiere.

Si chiar daca multi prefera si 
se indreapta mai mult catre al 
doilea concept incurajandu-l in 
acelasi timp, de multe ori sezonal 
globalul poate fi preferatul si 
chiar poate domina in anumite 
perioade ale anului. Cand produsele 
sunt incalzite in sere, amprenta 
de carbon este mare, la care se 
adauga transportul catre alte tari 
spre consum, ceea ce inseamna 
un consum mai mare de energie; 
cu toate acestea, consumul de 
energie este mai mic comparativ cu 
transportul aerian.

O alta alternativa este aceea de a-ti creste tu produsele, fie 
ca vorbim de legume, fructe, plante medicinale ...
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Fie ca esti vegetarian, vegan, flexitarian sau doar incerci sa reduci consumul de carne, oricine se poate bucura 
de beneficiile unei alimentatii pe baza de plante. Plecand de la conceptul ca pentru o sanatate robusta avem 
nevoie de o alimentatie echilibrata, ne intrebam: ce ar trebui sa mancam? Iar raspunsul la aceasta intrebare este 
dat de multe persoane, opinii contradictorii. In mod real, acest echilibru este dat de un compus de alimente 
variate neprelucrate, fibre, grasimi, carbohidrati, vitamine, minerale, apa.

Si indiferent cum arata farfuria fiecaruia, un lucru este cert: legumele neprocesate sunt coloana vertebrala a unei 
farfurii, o modalitate excelenta de a-ti aduce plusuri sanatatii. Alimentatia pe baza de plante nu inseamna sa elimini 
complet carnea, ci doar sa reduci consumul ei, fara a respecta strict parametrii conceptelor “vegan” sau “vegetarian”. 
O astfel de mentalitate este mult mai usor de intretinut comparativ cu cele stricte, oferindu-ne libertatea sa respiram 
fara nicio vina.
Iata in continuare DOAR cateva din beneficiile a ceea ce numim alimentatia pe baza de plante!
Fibrele

Legumele si fructele au multe fibre solubile si insolubile, esentiale pentru punerea sistemului digestiv in miscare; a 
manca mai multe legume, ne ajuta in privinta cailor de eliminare, accelerand trecerea alimentelor, ceea ce poate ajuta 
la scaderea absorbtiei de toxine. Mai multe fibre consumate reduc colesterolul “rau”.
Antioxidantii

Daca iti doresti o piele radianta, antioxidantii sunt raspunsul, ei ajutand la lupta impotriva daunelor oxidative si a 
stresului, protejandu-ne de razele UV si reducand inflamatia per ansamblu. Carotenoidele se gasesc in cartofii dulci, 
kale, morcovi, portocale.
Greutatea

Si vorbim de o anumita greutate sanatoasa care trebuie mentinuta si care este unul din cele mai bune lucruri pe care 
le poti face pentru sanatatea ta, legumele, in general, avand o cantitate scazuta de kilojouli. Asa ca, consuma cat mai 
multe pentru mentinerea unei greutati sanatoase!

ALIMENTATIA pe BAZA de PLANTE
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SFATURI PENTRU O ALIMENTATIE PE BAZA DE PLANTE
Concentreaza-te mai mult pe introducerea a cat mai multor vegetale in alimentatie decat pe eliminarea consumului 

alimentelor de origine animala. Cauta retete, incearca noi modalitati de a consuma vegetale, totul intr-un mod normal, 
fara a-ti impune o anumita presiune.

Cand te gandesti la o alimentatie pe baza de plante, nu trebuie sa iei in calcul carnea falsa sau alimentele vegane 
procesate. E ok ca exista si astfel de alternative, dar trebuie sa incerci sa iti aduci in alimentatia de baza alimente fara 
conservanti.

Daca vrei sa faci trecerea la o alimentatie pe baza de plante, trebuie sa stii ca aceasta nu se face peste noapte, 
procesul trebuind sa fie unul treptat. Introdu incet in alimentatia ta mai multe legume si fructe, pentru a permite 
corpului sa se obisnuiasca cu cresterea cantitatii de fibre, aceasta trecere trebuind sa fie una placuta si durabila si 
nicidecum coplesitoare.

OBTINEREA UNEI ALIMENTATII ADECVATE PE BAZA DE PLANTE
Unul din cele mai usoare modalitati de a obtine mai multi nutrienti este aceea de a avea legume variate, la care 

adaugam acizii grasi omega-03 din semintele de in, cu rol antiinflamator. Daca poti, in timp, redu cantitatea alimentelor 
prajite si a celor ce provoaca inflamatie, precum canola si uleiul de floarea soarelui. Daca nu consumi deloc carne, 
vitamina B12 poate fi obtinuta din cereale si lapte fortificate, in timp ce fierul il poti gasi in frunze verzi, linte, naut, caju, 
quinoa, caise, smochine.
Modalitati de crestere a consumului de legume
Prajeste bucati de legume pentru a le manca de marimea unei muscaturi!
Alege legumele preferate si incepe acest demers cu ele!
Mananca legumele cu o salata crocanta!
Bea suc de legume, dar adauga si fructe pentru aroma si dulceata!
Viziteaza mai des pietele locale, comerciantii si magazinele specializate!
Experimenteaza noi legume!
Cumpara-ti mixuri de vegetale saptamanal, fapt care iti va spori creativitatea si nu vei irosi nimic!
Gaseste modalitati de a inlocui anumite ingrediente nu tocmai sanatoase cu alternative vegetale!



146  f a m o s t . r o / i u n i e  2 0 2 2

SANATATE

     
            

ALIMENTELE FERMENTATE

In functie de microbii implicati in proces, exista 
multe tipuri de fermentatie. In general, fermentatia 
este un proces metabolic care apare in momentul 

in care bacteriile si drojdia transforma amidonurile 
si zaharurile din alimente in alcool, acid lactic, dioxid 
de carbon, alaturi de alti compusi, in final, rezultand o 
serie de beneficii pentru sanatate.

Alimentele fermentate sunt benefice in special 
pentru sanatatea digestiva datorita capacitatii de 
a introduce in intestin microbi si bacterii bune. 
Microbiomul intestinului nostru are nevoie de o 
diversitate de bacterii, probiotice si prebiotice, 
pentru a se dezvolta si a reduce riscul aparitiei bolilor 
inflamatorii cronice ca diabetul sau obezitatea. 
Aceste bacterii bune pot avea un alt efect bun ulterior, 
prin cresterea micronutrientilor din alimente, in mod 
special vitaminele B si vitaminele, A, C, K. Studiile 
legate de fermentatie au aratat, de asemenea, ca 

alimentele fermentate pot distruge antinutrientii, 
compusi sintetici care interfereaza cu absorbtia 
nutrientilor.

Alimentele fermentate sunt si mai usor de 
digerat datorita predigestiei realizate de procesul 
de fermentare, ceea ce inseamna ca vitaminele si 
mineralele sunt mai usor de folosit de catre organism. 
De retinut este faptul ca nu toate alimentele fermentate 
au aceleasi proprietati, de aceea, cand le cumperi, 
trebuie sa iei in considerare sa scrie pe eticheta ca ele 
contin microorganisme vii si produse nepasteurizate, 
pentru a beneficia din plin de probiotic. Cand cumperi 
de exemplu iaurt si kefir, ar fi preferabil sa gasesti 
propozitii gen “contine probiotice si culturi vii”  si mai 
putin “fermentat natural”; fii cu ochii si pe tulpinile 
probiotice din produs! In privinta alimentelor murate, 
acestea contin in general niveluri mari de sodiu, de 
aceea trebuiesc consumate cu moderatie.

Alimentele fermentate au aparut cu mult timp in urma ca urmare a necesitatii conservarii 
alimentelor cultivate pe timp de iarna. In zilele noastre se procedeaza la fel, doar ca sunt apreciate 

mai mult pentru proprietatile lor benefice legate de sanatatea noastra, varza murata, miso, 
oferindu-ti modalitati diverse de a le consuma si nu doar in anotimpul rece.
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ALIMENTELE FERMENTATE

CHEFIR
Daca te-ai plictisit de laptele sau iaurtul pe care le 

consumi constant, chefirul este o buna si sanatoasa 
optiune. Acesta este un lapte fermentat creat cu bacterii 
si drojdie de boabe de chefir (seamana cu conopida) 
adaugate in lapte; este un produs lactat asemanator 
iaurtului, dar avand o consistenta mai subtire si o aroma 
mai puternica datorita prezentei acidului lactic natural, 
de aceea este o buna optiune pentru cei intoleranti la 
lactoza. Chefirul este bogat in calciu, vitamina K, proteine 
si probiotice, care ajuta la imbunatatirea sanatatii 
digestive, sanatatii oaselor, scade tensiunea arteriala si 
are proprietati antiinflamatorii.

Chefirul poate fi consumat la fel ca iaurtul, il poti folosi 
in smoothie-uri, sos tzatziki, in diverse salate, pentru 
fragezirea carnii sau in prajituri.
TEMPEH

Aceasta mancare de origine indoneziana realizata din 
boabe de soia fermentate natural si presate precum 
o prajitura, are o textura asemanatoare tofu, dar este 
mai ferma, mai usor de mestecat si are aroma de 
nuci. Procesul de fermentatie ajuta la descompunerea 
acidului fitic din boabele de soia, facilitand digestia, 
tempeh fiind o sursa buna de proteine si aminoacizi 
esentiali, mai ales daca alimentatia ta se bazeaza in 
mare parte pe vegetale. In plus, contine multi nutrienti, 
vitamina C, probiotice si il poti cumpara sau il poti face 
tu acasa.

Poate fi consumat fiert, copt, este foarte delicios 
cand este folosit in sandvisuri, in burgeri vegetali sau 
ca ingredient cheie cand se prajeste; poate fi si ras in 
combinatie cu spaghete bolognese, musaca, lasagna, 
tacos.
MISO

In traducere din limba japoneza inseamna “fasole 
fermentata” si se face prin fermentarea boabelor de soia 
si uneori de orz sau orez cu sare si koji, un fel de ciuperca. 
Durata fermentatiei poate dura de la cateva luni la 
ani, procesul de fermentare miso ajutand organismul 
sa absoarba mai usor nutrientii continuti, precum si 
sporirea numarului de bacterii bune si enzime din flora 
intestinala. Miso contine de asemenea antioxidanti, 
vitaminele B, K, E, acid folic, doar ca trebuie consumat cu 
moderatie, datorita consumului de sodiu.

In principal, miso se consuma in supa miso, dar in 
acelasi timp, condimenteaza foarte bine sosurile de 
salata, este bun pentru marinarea carnii sau a fructelor 

de mare. Exista mai multe tipuri de miso care variaza ca 
aroma, culoare, textura, acest lucru depinzand de timpul 
fermentatiei si ingrediente folosite in proces. Miso alb 
tinde sa aiba un gust mai dulce si mai usor, in timp ce 
miso mai intunecat, un gust mai sarat.
KIMCHI

De origine coreeana, kimchi este folosit ca garnitura si 
de obicei este facut din varza fermentata, dar se poate 
face si din alte legume, cum ar fi ridichile daikon. Bogata 
in probiotice naturale, vitamine si antioxidanti, kimchi 
este realizat folosindu-se un proces asemanator verzei 
murate, doar ca la temperaturi mai scazute intr-un timp 
mai scurt. Este un proces in care bacteriile lactobacillus 
transforma zaharurile din legume in acid lactic, are un 
gust picant sarat si multe beneficii pentru sanatate. 
Studii recente au aratat ca mancand kimchi in mod 
constant, ajuta la scaderea colesterolului din sange, 
reduce inflamatia, imbunatateste memoria.

Kimchi poate fi consumat ca atare, dar este indicat 
sa fie mancat in combinatii cu alte alimente, putand fi 
adaugat la orez, lactobacillus, burgeri, sosuri de paste, 
tacos si chiar in omleta.
VARZA MURATA

Varza murata a fermentat in bacterii lactice, are un 
continut scazut de calorii, este bogata in vitamine, fibre, 
probiotice, antioxidantii luteina si zeaxantina care ajuta 
in sanatatea ochilor. Este indicat ca varza murata sa fie 
mancata cat mai proaspat pentru a pastra cea mai mare 
cantitate de nutrienti si o poti cumpara atat din comert, 
dar o poti face si tu acasa.

Poate fi consumata ca garnitura pentru multe 
mancaruri, fiind foarte populara la noi in tara.
IAURT PROBIOTIC

Este facut din lapte care a fost fermentat, cel mai 
frecvent cu bacterii acid lactic; bacteriile Lactobacillus 
convertesc zaharul in glucoza si galactoza, care se 
descompune in acid lactic, dandu-i iaurtului gustul acru. 
Cand il cumperi este important sa te uiti daca contine 
probiotice si bacterii vii, un astfel de iaurt fiind bogat in 
nutrienti importanti precum calciul, potasiul, fosforul, 
riboflavina, vitamina B12.

Iaurtul poate fi consumat si ca atare, dar el este foarte 
versatil in gatit, atat in mancaruri ce contin carne, cat si 
la deserturi, in supe, dressinguri, pentru fragezirea carnii 
si a pestelui, optiunile fiind numeroase.

Alimentele fermentate cele mai populare
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sSeleniul este un oligomineral care are multe proprietati vindecatoare, de la antioxidant la antiviral si in timp ce el era 
cunoscut ca un nutrient important in agricultura, rolul important al acestuia a fost descoperit in 1990. De atunci pana in 
zilele noastre, cercetarile au scos la suprafata tot mai multe proprietati benefice ale seleniului pentru sanatatea omului. 
Cu toate acestea, in cantitati mari s-a dovedit a fi nociv; este nevoie de o doza de 8 ori mai mare, pentru a se incadra 
intr-un potential toxic. Doza corecta este un factor important in aceasta situatie, dar, acest lucru este reglementat cel 
mai bine prin procesul de realizare si daca te gandesti sa iei seleniu, fa-o doar dupa ce ai consultat un specialist pentru 
stabilirea dozei corecte pentru tine.

Exista variatii geografice mari in privinta seleniului continut de sol si alimente, concentratiile care intra in corpul 
uman si apoi se regasesc in sange. Cercetarile au aratat ca 80% din seleniul alimentar este absorbit din alimente 
specifice in functie de soluri, aceasta fiind mai mare pentru forma organica a seleniului.

Seleniul
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80%
Selenometionina este forma organica si se regaseste 

in alimente precum carnea rosie, carnea de pasare, 
peste, fructe de mare, cereale nerafinate, nuci 
braziliene, usturoi, dar asta depinde foarte mult de 
soluri. Semetilselenocisteina este forma organica in 
usturoiul imbogatit cu seleniu; selenitul si selenatul 
sunt suplimente anorganice.

Seleniul are un impact asupra unor parti ale corpului 
datorita zonelor geografice si a compozitiei solului, iar 
lipsa lui sau deficitul din organism se poate manifesta 
sub forma pielii uscate, a matretii, a oboselii sau boli 
cronice degenerative.

E c h i l i b r a r e  a n t i o x i d a n t i
Seleniul are proprietati antioxidante puternice, in 

mod particular ca componenta de baza a glutationului, 
protejand organismul; oxidarea este un factor major 
care contribuie determinant in dezvoltarea tuturor 
bolilor cronice, inclusiv infectii.
D e t o x i f i e r e

Seleniul interactioneaza cu multe elemente din 
mediul inconjurator, precum nichelul, arseniul, cuprul, 
cositorul, plumbul, zincul, manganul, samd, creand un 
mecanism de detoxifiere eficienta, cu pretul dezactivarii 
fiziologice a acestuia.
A n t i v i r a l

Studiile pe animale arata ca seleniul poate altera 
agentii patogeni virali invadatori, astfel ca, in timp ce 
nivelurile suficiente de seleniu se ocupa de protectia 
impotriva agentilor patogeni virali (inclusiv forme 
severe: HIV si hepatita C), o tulpina beninga normala 
poata lua nastere la o gazda cu deficit de seleniu.
G l a n d a  t i r o i d a

Seleniul are multe beneficii vizavi de glanda tiroida; 
reduce incarcatura de anticorpi in tiroida autoimuna 

si reduce inflamatia. Glanda tiroida umana contine cea 
mai mare cantitate de seleniu pe gram de tesut decat 
orice alt organ din corp, enzimele care echilibreaza 
metabolismul hormonilor tiroidieni se bazeaza 
pe seleniu, deoarece echilibreaza aportul de iod si 
metabolismul. Cercetarile din ultimii ani au aratat ca 
suplimentarea cu seleniu in cazul cancerului tiroidian, 
a inhibat cresterea celulelor canceroase tiroidiene.
A n t i c a n c e r

Numeroasele studii atat la oameni cat si la animale, 
au aratat ca seleniul inhiba cancerul la sani, prostata, 
plamani, cancerele hepatice, prin intermediul mai 
multor mecanisme, inclusiv detoxifierea metalelor 
grele despre care se cunoaste faptul ca sunt implicate 
in aceste cancere, precum si prin limitarea deteriorarii 
ADN-ului si multe altele. Cea mai eficienta forma de 
seleniu pentru acestea este semimetil-selenociseina, 
imbogatita cu seleniu din usturoi si selenit.
C a r d i o v a s c u l a r

Compusii din seleniu au aratat semne bune in privinta 
prevenirii si a tratamentelor afectiunilor cardiace, dar si 
ca asistare cardiaca dupa un atac ischemic.

Seleniul regleaza nivelul de colesterol prin scaderea 
activitatii receptorilor LDL si reducerea oxidarii LDL, ceea 
ce duce la scaderea riscului de ateroscleroza si a bolilor 
de inima. In plus, are un efect neuroprotector in ceea ce 
priveste accidentele vasculare cerebrale, observandu-
se imbunatatiri semnificative daca seleniul este 
suplimentat in 24 de ore de la debutul accidentului 
vascular cerebral.
S i s t e m  i m u n i t a r

Seleniul este asociat cu un anumit numar de 
mecanisme, inclusiv cresterea activitatii celulelor 
ucigase, proliferarea celulelor T si cresterea numarului 
de anticorpi celulele B. Ajuta la eficientizarea vaccinurilor 
si reduce mutatiile.

Utilizari terapeutice

80% din seleniul 
alimentar este 

absorbit din 
alimente specifice 

in functie de soluri
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SANATATE

Chiar daca aspectul sau este unic, cercetarile arata ca multi 
nu recunoastem simptomele pe care ni le arata zona zoster, 
iar faptul ca una din patru persoane au sanse sa aiba aceasta 
infectie in timpul vietii este si mai ingrijorator.

Zona zoster este cauzata de acelasi virus responsabil de varicela. 
Dureaza in general 1-2 saptamani, doar ca virusul poate ramane in corp 
pentru mult timp, dupa care se poate reactiva si raspandi de-a lungul 
cailor nervoase in diverse zone ale pielii. Iar daca observi o eruptie 
cutanata care ar putea fi zona zoster, trebuie sa mergi de urgenta la 
un medic. Tratamentul rapid poate accelera recuperarea si poate ajuta 
in prevenirea complicatiilor, inclusiv durere nervoasa continua. Insasi 
personalitati publice s-au trezit intr-o astfel de situatie si au comparat-o 
cu secvente dintr-un film horror.

Inainte de aparitia eruptiei cutanate, 
altele pot fi simptomele, de la durere, 
furnicaturi, sensibilitate a pielii in 
zona afectata, pana la durere de cap. 
Este posibila si aparitia febrei, te simti 
obosita si ai o stare de rau generala. 
Apoi, apare eruptia cutanata de culoare 
rosie care se transforma in vezicule ce 
se pot sparge si scurge.

Apare in zona corpului in functie de 
fibrele nervoase afectate, ori in stanga 
ori in dreapta, dar nu traverseaza 
corpul. Cele mai afectate zone sunt 
in general pieptul sau abdomenul, 
dar pot fi intalnite si pe fata, ochi sau 
organele genitale. Veziculele continua 
sa apara timp de o saptamana, apoi 
dispare treptat si crusta, proces care 
se termina complet in 2 pana la 5 
saptamani. Nu toata lumea are parte de 
dureri, dar cand se intampla acest lucru, 
acestea pot fi intense, manifestandu-se 
printr-o senzatie de ardere, injunghiere, 
furnicaturi sau mancarimi. Pentru 
anume persoane insa, acea zona este 
ca un plasture care amorteste si totul 
depinde de cum reusesc nervii sa 
transmita mesajul.

Din momentul in care eruptia s-a 
vindecat, zona poate fi sensibila sau 
poti avea dureri o vreme, dar de obicei, 
e sfarsitul problemei. Mai rau este faptul 
ca zona zoster poate duce la probleme 
pe termen lung, cea mai frecvent 
intalnita fiind nevralgia postherpetica 
sau post-zosteriana, durere care poate 
continua luni sau ani de zile dupa ce 
eruptia s-a vindecat si se poate intoarce. 
Este cauzata de transmiterea mesajelor 
confuze de catre celulele deteriorate 
catre creier.

Uneori, eruptia se poate infecta cu 
bacterii, avand nevoie de antibiotice, sau 
pot lasa pete albe sau cicatrici pe piele. 
Zona zoster poate duce de asemenea la 
probleme de vedere si din nefericire, dar 
in cazuri rare, in functie de nervii afectati, 
poate provoca inflamarea creierului, 
plamanilor, ficatului, pierderea auzului, 
meningita, paralizia unei parti a fetei.

ZONA ZOSTER
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Cum se ia
Multi dintre copii pot avea varicela pana 

la varsta de 10 ani, dar nu toata lumea o 
face, iar altii nu se vor intersecta niciodata 
cu ea. Multi adulti nici nu isi amintesc, 
asa ca ar fi indicat sa va intrebati parintii. 
Este important de retinut ca vei avea 
parte de zona zoster doar daca ai avut 
varicela. Si daca nu ai avut varicela si 
stai pe langa cineva care are, poti face 
varicela intai, indiferent de varsta. Virusul 
se raspandeste prin contact sau contact 
piele pe piele cu lichid dintr-o vezicula 
deschisa. Vei fi contagios pana cand 
ultima vezicula se va usca si vei avea 
crusta.

Varicela tinde sa fie mai grava la 
adulti decat la copii si pentru anumite 
persoane, foarte periculoasa. Asa ca, daca 
ai zona zoster, evita femeile insarcinate, 
persoanele cu sistemul imunitar slabit si 
bebelusii mai mici de o luna!

Cine ia
Zona zoster este cel mai frecvent 

intalnita la adultii de peste 50 de ani, doar 
ca oricine o poate avea. Virusul se poate 
retrezi din nou, cauzele nefiind clare, dar 
se stie ca cei cu sistemul imunitar slabit 
au sanse mai mari sa aiba parte de asa 
ceva.

Acest lucru se intampla in mod natural 
odata cu imbatranirea, iar sansele ca 
sa dezvolti zona zoster si sa ai parte de 
suferinta si complicatii cresc. Partea 
buna este aceea ca exista acum un 
vaccin pentru zona zoster, care se pare 
ca se administreaza persoanelor peste 
70 de ani. Stresul emotional si fizic scad 
apararea organismului, putand declansa 
o eruptie, la fel ca bolile care trag in jos 
imunitatea, ca leucemia sau utilizarea 
steroizilor pe termen lung.

Tratament
Daca ai vreo banuiala ca ai zona zoster, trebuie sa mergi la medic 

imediat! Daca e intr-o faza de inceput, ai putea avea parte de tablete 
virale, precum aciclovirul; nu functioneaza pentru toata lumea, dar ar 
putea reduce severitatea simptomelor, dar si riscul unor probleme pe 
termen lung.

Tratamentul antiviral trebuie inceput in mai putin de 72 de ore, asa ca, 
daca ai o zona de durere si nu ai nicio cauza pe care sa o constientizezi, 
mergi la doctorul de familie. Este recomandabil sa iei paracetamol pentru 
calmarea durerii, pastrarea eruptiei cutanate curata si uscata pentru 
evitarea infectiilor, purtand imbracaminte larga si folosind comprese 
reci de doua ori pe zi, cum ar fi un prosop rece sau o punga cu mazare 
congelata invelita intr-un prosop.

Daca zona zoster are parte de tratament in stadiile elementare, riscul 
agravarii este redus, dar daca esti o persoana ghinionista sa ai parte de 
dureri, contacteaza-ti medicul pentru a-ti oferi solutii. Si cum prevenirea 
este mai indicata decat tratarea, poti merge si pe varianta vaccinarii in 
scopul intaririi sistemului imunitar si reducerii contractarii zonei zoster.

Simptome
ZONA ZOSTER

Tratamentul antiviral trebuie 
inceput in mai putin de 72 de ore!

• paracetamol pentru calmarea durerii
• pastrarea zonei curata si uscata
• purtare imbracaminte larga
• aplicare comprese reci de doua ori pe zi

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

Natsukashii, prin definite, inseamna experimentarea 
unei senzatii subite de nostalgie euforica declansata de o 
experienta pentru prima data dupa foarte mult timp.

Uneori, traim un moment sau o senzatie care ne 
transporta inapoi in timp, pentru a ne aminti vremurile 
pline de bucurii trecute. Mirosul unui aer sarat, un anume 
parfum, un acord al unei vechi melodii preferate, senzatii 
simple care trezesc amintiri din anii trecuti.

Aceasta senzatie a fost denumita de japonezi - 
natsukashii, dar face trimitere in mod deosebit catre 

amintirile frumoase si nu catre cele mai putin placute; 
este o apreciere a vremurile trecute. Este ceea ce spui si 
cum reactionezi cand aceste amintiri iti aduc zambetul 
in minte si pe chip. Iar experienta ultimilor doi ani ne-a 
invatat ca trebuie sa facem mai multe: sa ne plimbam, sa 
stam cu persoanele dragi mai mult, sa invatam lucruri noi, 
sa traim clipele la maxim. Momentele natsukashii sunt 
de obicei impartasite cu persoanele dragi si apropiate, 
reunindu-se pentru a ne aduce clipe de fericire si pentru 
a fi recunoscatori.

Natsukashii

Gandeste-te acum ce ai vrea sa retraiesti peste 5 sau peste 10 ani in aceasta perioada a vietii, actioneaza si traieste-o la 
maxim, pentru ca in viitor sa ai cat mai multe momente N A T S U K A S H I I !
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Joaca, jocurile, atitudinea jucausa - nu doar ca sunt placute, dar reprezinta un ingredient cheie pentru o 
buna sanatate mintala. Stim instinctiv ca cei mici au nevoie de joaca pentru a creste si dezvolta, doar 
ca, la varsta adulta pare ceva deplasat, de multe ori societatea amendand o astfel de atitudine.

Cu toate acestea, avem nevoie de joaca, mai ales cei care suntem mereu “foarte ocupati” pentru astfel 
de lucruri. Recreerea este utila, ea lumineaza mintea, stimuleaza productivitatea, construieste rezistenta, 
previne epuizarea, atat de des intalnita in ultimii ani. Si in principal, jocul trebuie sa fie doar despre 
distractie, fara a astepta un anumit rezultat, pandemia limitandu-ne si mai mult spatiul pentru acesta. Iar 
acum, cand totul a revenit la normal, avem nevoie si mai mult de joaca si sa ne conectam cu copilul nostru 
interior, sa lasam creativitatea sa zburde.

Trebuie sa acordam prioritate acestei modalitati de relaxare, asa ca concentreaza-ti atentia pe uimirea 
copilareasca, fa anumite cursuri distractive, drumetii, danseaza in casa, bucura-te de cele mai mici lucruri 
din viata, entuziasmeaza-te din orice reusita! IN FIECARE ZI!

joaca
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