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 VISAGE CLINIQUE by ROXANA TOMESCU

https://www.facebook.com/VisageCliniqueRo/


Desene animate educative

in limba romana

pentru ca avem nevoie de
educatie

https://www.youtube.com/c/Deseneanimateeducative%C3%AEnlimbarom%C3%A2n%C4%83


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://c-hub.ro/
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Strada Nicolae Balcescu nr. 5/ rezervari: 0723 233 353
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divino ballroom
Str. Calea Prutului nr. 9 | rezervari : 0744 581 014

https://www.facebook.com/divinoristorantepub


Revista Famost august 2022 a ajuns la numarul 101 intr-o perioada in care temperaturile ridicate ne ofera mai multa caldura 
decat avem nevoie, dar, cu speranta ca o astfel de perioada nu ne va afecta prea mult, sa incercam sa ne continuam vietile, sa 
incercam sa vedem ce e mai frumos! 

Pe coperta o avem pe LUCIA PRAJISTEANU, o prezenta incantatoare, om de afaceri cu activitate dedicata copiilor si care ne-a 
raspuns intrebarilor si curiozitatilor prin intermediul unui dialog interesant, insotit de o serie de fotografii frumoase - totul incepand 
cu pagina 66. O alta frumoasa prezenta este ANDRA PETRESCU - invitata DANIELEI SALA, care ne vorbeste despre ascensiunea ei in 
televiziune si ce inseamna sa fii prezentator de stiri in cadrul unei televiziuni importante - pagina 76.

Tendintele din moda ale sezonului rece 2022 - 2023 sunt prezente in aceasta editie, alaturi de alte articole utile specifice acestei 
perioade, dar si rubricile colegilor nostri cu care v-am obisnuit semnate de DANIELA SALA - Street style, ANDREEA POPESCU - 5 
piese vestimentare de baza pentru vacanta ta, MIRELA NOVAK - Incaltamintea in trend pentru vara 2022, SILVIA DRAGOMIR - 
Minimalismul in garderoba, ALIN TEMELIESCU - 6 greseli pe care le fac barbatii cand vine vorba de parul lor.

Suntem de asemenea prezenti si cu articole de frumusete dedicate sezonului calduros, dar si cu informatii utile care nu tin cont nici 
de perioada anului si nici de temperaturi, asa ca pregateste-te sa radiezi si sa te bucuri de o piele si un par impecabile! 

Nota editorului



ROXANA NEGUT ne aduce in atentie cele mai importante aparitii literare ale lunii precedente, ne ofera o descriere a ultimului 
volum de poezii sub semnatura proprie, dar si poezia “Teoria Haosului“. “Trei Surori“ este numele cartii prezentate de IOANA 
ALEXANDRA ANTONE, iar LAUREI ILINCA i-am adresat cateva intrebari despre debutul sau literar cu cartea “- Hai sa ne rujam 
impreuna!“. MONICA POP ne aduce in atentie ultimul proiect in care s-a implicat, un performance teatru - poezie intitulat “Noi nu 
ne potriveam gloantelor“.

MARTA IOZEFINA BENCZE ne vorbeste despre rana emotionala de abandon si cum o putem vindeca, in timp ce IRINA 
KUHLMANN ne aduce in atentie SRA - un adevarat bodyguard al mintii noastre, un ajutor de nepretuit. TOADER CLAUDIA debuteaza 
in revista noastra cu un articol dedicat sanatatii mintale, avand-o ca invitata pe doamna doctor psiholog VASILACHE IULIANA, iar 
BEATRICE LIANDA DINU va invita intr-o frumoasa calatorie in Delta Dunarii.

O calatorie frumoasa speram sa aveti si voi rasfoind revista Famost - editia august 2022, atat prin cele prezentate aici, dar si celelalte 
articole, pe care speram sa le gasiti interesante si folositoare.

Ne vom opri cu prezentarea aici, dorindu-va pana la urmatoarea reintalnire multa sanatate si cele mai bune ganduri!



In rubrica ,,Personalitati de top cu Daniela Sala” din luna august o aduc în prim plan pe Andra 
Petrescu, noua prezentatoare de la Antena 1. In rubrica ,,Totul despre moda cu Daniela Sala” facem o 
mica incursiune in moda stradala vorbind despre fenomenul street style.

DANIELA SALA
Pagina 40, 76

Vara aceasta, imi face placere sa vorbesc despre ce incaltaminte este in tendinte, intrucat 
sunt foarte putine modele de neinteles, “prea creative” sau banale si plictisitoare. Dimpotriva, 

majoritatea modelelor sunt foarte feminine si cool, intr-o gama variata de culori si print-uri.
Despre acest lucru te vei convinge in rubrica : Tu, ideala! din acest numar, unde am ales 10 

pozitii in trend!

MIRELA NOVAK
Pagina 30

Pentru ca parul joaca un rol extrem de important pentru cresterea increderii in sine, trebuie sa stii cum sa ai grija 
de sanatatea lui. De la alegerea unei tunsori pana la stilizarea propriu-zisa, de la folosirea produselor nepotrivite, 
la utilizarea unei cantitati necorespunzatoare de produs pentru ingrijirea parului ... posibilitatile de a face greseli 
sunt multe, chiar si la barbati, unde lucrurile nu par chiar atat de complicate. Va invit sa cititi in editia lunii august a 
revistei FAMOST, despre acele greseli comune pe care le fac barbatii atunci cand vine vorba de parul lor.

ALIN TEMELIESCU
Pagina 42

Antiteza a consumului excesiv actual, minimalismul este despre renuntarea la surplus in 
garderoba si in viata. Minimalismul nu este un trend, ci un adevarat lifestyle in care poti pastra 

sub control orice, incepand de la piesele vestimentare si terminand cu ce vrei tu.

SILVIA DRAGOMIR
Pagina 34

ANDREEA POPESCU
In luna august, in cadrul rubricii “Detalii de stil pentru EA” sunt prezentate 5 piese vestimentare de baza 

pentru vacanta, in vederea construirii unor tinute creative, in aceasta vara. Palaria este “piesa vedeta” 
din aceasta vara, de aceea este bine ca o persoana care este pasionata de fashion sa aiba in garderoaba o 

palarie aferenta stilului ei vestimentar.

Pagina 28

-  C E  N E  S P U N  A U T O R I I  -



Dragi prieteni, si in luna august ne continuam calatoria in universul fascinant al cartilor descoperind impreuna 
cele mai noi aparitii editoriale ale lunii precedente, dar si alte titluri remarcabile aparute in ultima perioada. 
Asadar, sa sarbatorim lectura citind si recomandand carti bune! 

ROXANA NEGUT
Pagina 86

Luna aceasta vreau sa recomand cititorilor revistei o carte impresionanta si tulburatoare despre 
supravietuire, familie, rezilienta. Este povestea adevarata a trei surori care au infruntat lagarele de 
concentrare naziste si care au supravietuit celor mai crude tratamente, cele trei fiind niste eroine adevarate, 
despre care lumea ar trebui sa stie mai multe. 

IOANA ALEXANDRA ANTONE
Pagina 104

Pentru primul articol din revista Famost, mi-am propus sa abordez un subiect in tendinte in aceasta perioada 
si anume sanatatea mintala. In acest sens, am stat de vorba cu doamna psiholog Vasilache Iuliana.

TOADER CLAUDIA
Pagina 138

Pagina

Luna aceasta poti afla care sunt caracteristicile ranii emotionale de abandon si cum o poti 
vindeca.

MARTA IOZEFINA BENCZE
116

Pentru luna august 2022, mi-am propus sa continui subiectul din editia lunii trecute, legat de 
preluarea controlului asupra mintii noastre si importanta extraordinara a acestui lucru.

IRINA KUHLMANN
Pagina 121

O premiera inedita pe scenele Bucurestiului, spectacolul “Noi nu ne potriveam gloantelor” 
este un performance zguduitor, ce imbina poezia cu muzica live.

MONICA POP
Pagina 109

-  C E  N E  S P U N  A U T O R I I  -
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August

i ntre doua rasarituri la malul marii si doua nopti 
cu luna plina, am clipit fix de doua ori si m-am 
trezit cu o singura luna ramasa din vara asta. 

Parca iernile-s prea lungi si verile prea scurte, nu?
Pentru mine, zilele lui august chiar au gust ... de 

vata de zahar, de nuci proaspete, de dulceata calda, 
de porumb copt, de copilarie. Intotdeauna i-am 
iubit zilele lungi, serile calduroase, diminetile mai 
racoroase spre sfarsit. 

In jurul datei de 15 august se organiza mereu 
“balci” si oricat de kitch ni s-ar parea acum 
balciurile, in copilarie ma fascinau. Atatea 
masinute, tiribombe si rasete, cate rasete ... iar 
vata de zahar pe bat, pe cat de nesanatoasa, pe atat 
de delicioasa imi parea. Nu mai radem ca atunci. 
Ce-i drept, si zaharul l-am cam scos din meniu. 
O singura data in viata mea m-am urcat intr-o 
“caracatita”. Legenda spune ca picioarele mele 
inca mai tremura din cand in cand din cauza ei. Va 
dadeati in acele “masinute tamponate”? Eu imi aduc 
aminte cum radeam in hohote cand ne ciocneam 
si ne tot invarteam pe loc, incercand sa iesim din 
marea ingramadeala.

In unele seri ne adunam in curtea vreunui copil 
din gasca, infigeam pe bete cate un porumb si il 
puneam la copt la un foc de tabara. Ce zambete 
colorate aveam dupa ce il mancam. Ne speriam 
unii pe ceilalti spunand povesti de groaza, si asa 
plecam noi acasa toti odata, ca ni se facea prea frica 
sa plecam cate unul singur.

Iar dulceata calda, proaspat facuta intr-un ceaun 
cu pirostrii, ce buna era pe cate un colt de paine 
rupt pe furis.

Ah ... si cum aratau mainile la sfarsit de august, 
inceput de septembrie, cand se apropia inceputul 
scolii. Erau maronii de la atatea nuci verzi sparte 
pe marginea drumului. Sare de lamaie, sos de rosii, 
helas, toate la un loc si de-abia de-abia reusea 
mama sa scoata ceva din mainile mele.

gustul zilelor de august
cu Blog de Zambit

E august si vreau sa dau gust zilelor mele. Pentru voi ce gust au zilele din august?



“
DIANE LUNA

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

- COLABORAREA, CREATIVITATEA SI RESPECTUL 
CONSTRUIESC CONEXIUNI DE-A LUNGUL VIETII

CARE CONTEAZA SI FAC DIFERENTA,
MOTIVANDU-NE SA LUCRAM IMPREUNA DINCOLO DE GRANITE -



ww
w

https://famost.ro/


ro

https://famost.ro/


Sezonul rece 2022-2023 ne-a adus incaltaminte avangardista, cizme extravagante lacuite, tocuri inalte, ornamente 

stralucitoare, dar, daca esti pro confort sau stai prea mult in picioare, ai destule optiuni si in aceasta privinta. 

Partea buna este aceea ca avem eleganta peste tot, avem parte de protectie impotriva frigului si a intemperiilor, 

astfel ca nu ne ramane decat sa facem o incursiune printre tendinte si sa vedem cum putem fi actualizate.

TENDINTE

E
NCAI LTA
MINT

A fi informata in privinta celor mai importante tendinte incaltaminte 2022-2023

nu doar ca te ajuta sa fii actualizata,

dar te poate scuti eventual de la cheltuirea multor bani pe aceste minunate accesorii,

fie ca ai ceva din trecut sau gasesti reduceri in zilele calduroase ale verii.

2022-2023
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Cu toate ca te-ai gandi 
ca aceasta tendinta 

este mai buna pentru 
zilele calduroase, pe scena 
au fost vazute variante 
care te fac sa iti schimbi 
parerea, de la curele mai 
groase, la combinatii cu 
sosete impotriva frigului, 
pana la aparatori.

Varfurile ascutite 
incep sa isi reintre 

incet incet in drepturi 
in detrimentul celor 
patratoase, fiind vazute 
la majoritatea cizmelor 
si pantofilor. O tendinta 
incaltaminte 2022-2023 
care da un plus feminitatii 
si care iti ofera atat 
optiuni colorate, cat si 
metalice sau impodobite.

Una din cele mai “naturale” tendinte incaltaminte 
2022-2023 sunt cele influentate de anii 2000, 

perioada care si-a pus amprenta peste tot ce inseamna 
moda acestui sezon. Au fost vazute straluciri disco, 
optiuni dragute si confortabile, au fost folosite detalii ca 
flori, variante transparente.

Pe langa eleganta, avem nevoie si de confort, astfel 
ca daca pentru tine primeaza acesta, sezonul 

incaltaminte 2022-2023 este generos. Multi designeri au 
oferit incaltaminte cu blana artificiala si in interior si in 
exterior, pentru ca tu nici sa nu simti ca mergi, astfel ca 
eleganta si confortul au capatat noi conotatii.

Anii 2000

Gladiator

Varfurile

Confort

C H A N E L

G E N N Y

G E R M A N I E R

R I C K  O W E N S

D I O N  L E E

O F F - W H I T E

B O T T E G A 
V E N E T A

V E R S A C E

Moda & Stil
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Cizmele inalte 
- sau mai bine 

zis foarte inalte - au 
mereu ceva seducator 
si sexi si indiferent 
de anotimp, fustele 
si rochitele mini in 
combinatie cu acestea 
arata extraordinar. Iar 
sezonul incaltaminte 
2022-2023 ne-a 
oferit multe modele 
inovatoare, flexibile 
din multe puncte de 
vedere, asa ca, exista 
cizme pentru coapsele 
fiecareia.

Una din cele mai surprinzatoare tendinte incaltaminte 
2022-2023 sunt pantofii Oxford, putin in contrast cu 

tendintele modei acestui sezon. Eleganti si luciosi, acestia 
au fost vazuti in multe din prezentarile caselor de moda, 
realizati in stil propriu si adaptati tinutelor prezentate.

Daa, tocurile inalte 
sunt prezente in 

fiecare sezon, doar ca 
pe podiumul celor mai 
importante tendinte 
incaltaminte 2022-2023, 
inaltimea este data si de 
tocuri si de platforme! 
O estetica voluminoasa, 
creativa, care merita o 
sansa din partea ta.

A trecut ceva timp de cand pantofii sau cizmele lacuite 
nu s-au mai regasit in abundenta pe piste, dar iata o 

revenire spectaculoasa pe podiumul celor mai importante 
tendinte incaltaminte pentru sezonul 2022-2023. Avand 
influente din anii 1960, pantofii si cizmele lacuite s-au 
regasit la nume mari din moda, fiind vazute variante 
negre, rosii, argintii, irizate.

Piele lacuita

Pantofii de scolarita

Inaltime 
exagerata

Inalte si 
stranse

G I A M B A T T I S T A
V A L L I

V A L E N T I N O

E M P O R I O 
A R M A N I

B L U M A R I N E

C L A U D I A  L IP A U L & J O E

B R O N X & B A N C O

P R A B A L 
G U R U N G

Moda & Stil
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Daca pana acum 
cativa ani in urma 

exista in moda o linie 
clara intre pantofii 
atletici si cei sport, astazi 
nu mai poate fi vorba 
de asa ceva, mai ales 
datorita colaborarilor 
intre casele de moda 
“traditionale” si cele 
dedicate segmentului 
sport. Si cum imaginatia 
nu are limite, sezonul 
incaltaminte 2022-
2023 ne-a adus in prim 
plan modele diverse, 
confortabile, elegante, 
perfecte pentru un 
outfit casual si/ sau 
confortabil.

Multe case de moda au simtit nevoia ca pentru 
acest sezon sa atraga atentia asupra gleznelor 

prin detaliile adaugate, fie ca vorbim de perle, pietre 
naturale, fundite, lantisoare sau chiar bratari, variante 
inovatoare care te asteapta ori sa le cumperi ori sa te 
inspire.

Regasim acest tip de incaltaminte in aproape orice 
sezon, iar 2022-2023 nu face exceptie, ci dimpotriva, 

influentele western se bucura de o mare popularitate. La 
fel se bucura orice iubitoare a acestui stil si asta datorita 
diversitatii vazute, asa ca fie ca porti o fusta mini sau 
blugi largi, cizmele de cowboy sunt aici pentru tine.

De la un sezon la altul, 
aproape fiecare 

designer incearca sa se 
autodepaseasca si sa isi 
lase imaginatia sa creeze, 
iar in cazul incaltamintei 
pentru 2022-2023, totul 
s-a concentrat pe tocuri 
arhitecturale, inovatoare 
si care dau nastere unei 
incaltaminte unice; tocuri 
sculptate, forme unice, 
influente sport.

Western FantezieSport

Glezne

G I A M B A T T I S T A
V A L L I

D I O R

L O E W E

E T R OG U C C I

C O P E R N I

U L L A  J O H N S O N

F R A N C E S C A 
L I B E R A T O R E

Moda & Stil



CELE MAI IMPORTANTE TENDINTE GENTI 
DE MANA 2022-2023 SE BAZEAZA MULT 
PE MODELELE CLASICE PREZENTATE 
INTR-O MANIERA ELEGANTA, VARIANTE 
FUTURISTE PRIN INTERMEDIUL FORMELOR 
GEOMETRICE SI A METALULUI FOLOSIT, 
DAR SI VARIANTE ALE ACESTOR ACCESORII 
CARE SUNT CEL PUTIN BIZARE.

GENTI DE MANA 2022-2023

TENDINTE

FRUMOASE SAU PRACTICE, CONFORTABILE SAU MAI PUTIN 
FUNCTIONALE, GENTILE DE MANA SE REGASESC IN ACEST 
SEZON INTR-O DIVERSITATE CARE ITI DA POSIBILITATEA 
ALCATUIRII UNOR OUTIFT-URI FLEXIBILE ACTUALIZATE.
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2022-2023

Una din cele mai noi tendinte genti de mana 
pentru 2022-2023 si care, conform specialistilor, se 
merita sa investesti, ele ramanand in prim plan si in 
urmatoarele sezoane. Asa ca, daca te incanta si ceva 
influente ale anilor 1960-1970, aceste genti de mana 
sunt pentru tine!

Gentile de mana bucket 
reprezinta una din cele 
mai flexibile tendinte 
genti de mana ale 
sezonului rece 2022-2023, 
fiind vazute variante 
moi, structurate, modele 
subtile, fantastice; in 
privinta tonurilor, au 
dominat cele neutre.

Una din cele mai creative tendinte genti 
de mana 2022-2023 este reprezentata de 
purtarea a doua sau chiar trei genti de 
mana, fiecare avand rolul sau bine definit. 
Au fost vazute combinatii intre o geanta 
mai eleganta si una minuscula ca accesoriu, 
trei genti de dimensiuni diferite din aceeasi 
familie de culori, alte combinatii care iti pun 
la munca creativitatea si imaginatia.

O astfel de geanta este minunata si practica mai ales 
cand iesi in viteza pe usa, dar nu pot fi incadrate ca 
fiind de baza, mai ales cu incuietorile plasate in 
fata. Clipuri, catarame, inchizatoare cu logo, toate 
contribuie la transformarea unui design simplist intr-
unul sofisticat, care isi merita locul pe podiumul celor 
mai importante tendinte genti de mana pentru sezonul 
2022-2023.

Gentile pliate

1

2

3

4

Gentile de sa

Tip bucket

Mai multe 
genti

Hermes

Bottega Veneta

16ArlingtonEudon Choi

Fendi
Altuzarra

Eudon Choi

Ulla Johnson

Ulla Johnson

Dolce & Gabbana

Michael KorsCoach
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Daca iti doresti un 
animal de companie 
pufos (necuvantator) 
si o geanta de mana, 
prin intermediul 
tendintelor sezonului 
toamna-iarna 2022-
2023, le poti avea 
pe ambele! Lana, 
blana si shearling-
ul  au fost preferatele 
designerilor pentru 
acest sezon rece, asa 
ca nu ramane decat sa 
te inspiri si sa-ti alegi 
animalutul ... pardon, 
geanta de mana 
preferata!

Vara, iarna, petrecerile 
trebuie sa existe, mai 
ales ca multi ne dorim 
sa recuperam perioada 
pierduta a ultimilor 2-3 
ani, asa ca, nu ramane 
decat sa ne accesorizam 
cu cele mai potrivite 
genti de mana 2022-
2023 si sa ne distram. Iar 
paietele, sclipiciul si alte 
elemente care stralucesc 
pe geanta de mana, nu 
fac altceva decat sa iti 
dea si mai mult chef de 
distractie!

Farmecul femeii din Paris este 
reprezentata cel mai bine de gentile 
hobo, una din cele mai sic tendinte 
genti de mana din sezonul 2022-2023. 
Vazut la marile nume din moda actuala, 
acest model a revenit si este perfect 
pentru o viata de zi cu zi fara griji.

Impletiturile “au aparut” in sezonul genti de mana 
2022-2023 intr-un mod surprinzator, oferind un 
aer boem modei in general si captivand atentia 
celor prezenti prin nostalgia specifica anilor 1960. 
Pace si iubire impreuna cu gentile de mana!

Impletituri
Hobo

Party

Blana

Bronx & Banco

Givenchy

Givenchy

Markarian

Ulla Johnson

Chloe Bottega Veneta Emporio Armani

Miu Miu

Gucci

Acne Studios

Off-White

5

6

7

8
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Cele mai delicate tendinte genti de 
mana 2022-2023 care iti lasa mainile 
libere sunt cele mini, fiind vazute 
multe variante clutch purtate la 
incheietura mainii, in forme de 
coliere sau traversand corpul. 
Indiferent ce optiune mini preferi, 
designerii iti ofera pentru acest 
sezon, o diversitate de invidiat.

Lasate putin in umbra 
pentru primavara 
vara, logourile revin 
in sezonul rece si 
nu o fac intr-un 
mod subtil. Au fost 
vazute multe variante 
m o n o g r a m a t e , 
intense, chiar destul 
de mari in anumite 
situatii, majoritatea 
intr-o maniera cat se 
poate de eleganta.

Florile sunt preferate de multi designeri, 
regasindu-se printre cele mai importante 
tendinte genti de mana ale sezonului 2022-
2023, astfel de imprimeuri fiind cat se poate 
de seducatoare in zilele gri si reci. Broderii si 
culori vesele pentru mai multa viata!

Una din cele mai 
deosebite tendinte 
genti de mana pentru 
2022-2023 sunt 
cele care “implica”  
formele geometrice, 
sezonul rece aducand 
anumite astfel de 
piese la rangul de 
piese de arta. Si drept 
dovada stau multe din 
modelele deosebite 
vazute pe catwalk.

Florile

Logourile

Geometria
Mini

Fendi
Gabriela Hearst

Sportmax

Bronx & Banco

Max Mara

Claudia Li

Prada Coperni

Sacai

Fendi

Versace

16Arlington
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5  P I E S E  V E S T I M E N TA R E  D E  B A Z A

Daca si tu te gandesti la vacanta, este clar ca trebuie sa dezbatem in acest articol 
subiectul privind piesele vestimentare pentru vacanta. Cand vine vorba de 
vacanta este bine sa te gandesti din timp la piesele vestimentare pe care le vei 
alege pentru bagajul tau de calatorie.

VACANTA TA

 D
ET

A
LI

I 
D

E 
STIL PENTRU EA cu ANDREEA

 PO
PESC

U

Esarfa este o piesa esentiala din bagajul tau pentru 
aceasta vacanta mult visata.

ESARFA

ASA CA, AM 
PREGATIT IN CADRUL 

ACESTUI ARTICOL 
UN TOP 5 PRIVIND 

PIESELE VESTIMENTARE 
DE BAZA PENTRU 

VACANTA TA!

photo source : FOTOGRAFII REALIZATE CU AJUTORUL PIESELOR DIN GARDEROBA PROPRIE
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PANA DATA VIITOARE, ITI DORESC VACANTA PLACUTA!

Andreea

PALARIA
Daca optezi pentru 
o vacanta la mare, 
recomandarea mea este 
sa nu iti lipseasca din 
bagaj, palaria.

ROCHIA 
COLORATA CU 
BRETELE

Rochia cu bretele este o piesa 
vestimentara cheie din bagajul tau, 
deoarece o poti purta atat la plaja, 
cat si seara la o plimbare pe faleza.
Recomandarea mea este sa optezi 
pentru piese vestimentare pe care sa 
le poti in diferite moduri, in acesta 
vacanta, astfel incat sa ai un bagaj 
economic.

BLUZA CU 
DUNGI

Bluza cu dungi 
este o piesa 

vestimentara usor 
de integrat in 

vestimentatia ta, 
pentru vacanta.

GEANTA PENTRU 
PLAJA

Geanta de plaja este 
o piesa cool, de aceea 

este bine sa-ti alegi un 
model aferent stilului 

tau vestimentar.

2

3

4

5
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CELE 10 TENDINTE PENTRU VARA 2022 PE CARE LE-AM ALES, 
VOR DA O NOTA DE STIL SI FEMINITATE  OUTFIT-ULUI TAU.

vara 2022
TU, IDEALA!

cu M I R E L A  N O V A K

C O C O  C H A N E L

I N C A L T A M I N T E A  I N  T R E N D

A woman 
with good 

shoes is never 
ugly.

PANTOFII SLINGBACK

Dupa parerea mea este cea mai eleganta alegere. Sunt perfecti atat 
pentru o tinuta casual, cat si pentru o tinuta formala. 

Sfat
Alege o pereche 
de slingbacks in 
culori puternice 

pentru un 
outfit casual 
si modern. 
Include o 
pereche 

de pantofi 
slingback intr-

un outfit cu 
jeansi!

Alege pantofii 
in culori neutre 

pentru un 
outfit formal!

SANDALELE CU PLATFORMA GIGANT

Sunt in trend si arata 
minunat cu jeansi, 
pantaloni palazzo, 
fusta mini si rochii.

Deci, formula este: 
sandale cu platforma 
gigant + tricou simplu 
+ pantaloni palazzo + 

geanta maxi.

Moda & Stil
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Este un accesoriu de baza in garderoba ta si da o nota sexy oricarui outfit.

Sfat: atentie cat de tare strangi sireturile!

SANDALELE CU SIRETURI FOARTE SUBTIRIBALERINII
minimalistice, cu impletitura haotica sau ordonata.

Aceasta reprezinta o varianta foarte eleganta si 
feminina. Vara aceasta sunt in trend balerinii cu botul 
rotund. Insa acest model scurteaza foarte mult piciorul 
si deformeaza silueta.

PRINT ZEBRA SI TIGRU

Un accesoriu obligatoriu in garderoba ta. Merita 
investitia si arata minunat cu un outfit intr- o nuanta 
puternica.

AC
CE

SORIILE CU PRINT STILIZEAZA ORICE OUTFIT.

BIRKENSTOCK

Vara aceasta toate 
brand-urile au scos acest 
model. Pozitionata ca o 
incaltaminte ortopedica pe 
care acum cativa ani cu greu 
o acceptam cu totii, insa 
treptat a ajuns in trend. 
Sunt foarte comfortabili 
si redau un contrast intre 
masculin si feminin. La 
final vei obtine o tinuta de 
efect. 

Sfat
Alege un model de 
balerini cu botul 

alungit!

Moda & Stil
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FII IN TREND, DAR ALEGE DOAR CEEA CE TE REPREZINTA! ASTFEL, VEI DA DOVADA DE ORIGINALITATE!

SANDALELE EASY FLATS
cu platforma si toc gros

MAD FOR MULES &
SABOTII CU TOC

Sunt perfecte pentru cele care vor sa para 
mai inalte si sunt comfortabile.

INCALTAMINTE 
TRANSPARENTA

Sfat
alege incaltaminte cu 

detalii transparente sau 
cu toc transparent!

AVANTAJ: completeaza si da un aer usor oricarei tinute.
DEZAVANTAJ: sunt incomozi, iar piciorul transpira si arata inestetic.

CLOG-URILE (CLOGS)

Sunt actuale, insa nu 
sunt pe placul tuturor. 
Este aceeasi situatie ca 
la birkenstock-uri. Eu 
prefer clog-urile.

Pentru ca, 
VA IUBESC! ❤

DA
pentru platforma + toc 

gros

NU
pentru platforma + toc 

stilleto.

Moda & Stil
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PIESE VESTIMENTARE
c a r e  t e  a v a n t a j e a z a

Indiferent ca este cald, racoare sau foarte rece, anumite piese vestimentare ar trebui sa se regaseasca 
neaparat in garderoba ta si vorbim despre cele care te avantajeaza si iti complimenteaza corpul!

Fusta 
C R E I O N

Alege aceasta varianta 
de fusta din piele 

artificiala, evidentiaza-
ti talia si accentueaza-ti 
formele, combinand-o 

cu o camasa alba simpla 
si tocuri medii spre 

inalte pentru alungirea 
picioarelor!

Camasa cu V O L A N E
te avantajeaza daca modelul este 

unul cu dungi verticale, alungindu-
ti corpul. Esti si mai mult in 
avantaj, mai ales daca bustul 

este unul mic si asta cu ajutorul 
volanelor din zona pieptului.

Pantalonii E V A Z A T I
Confortabil si stilat, acest articol 

vestimentar iti poate ridica talia, iti 
ascunde coapsele si poate face echipa 
buna cu o pereche de pantofi sport si 

un tricou tip Breton.

Blugi 
C O N I C I
Fiind elastici si 

oferindu-ti o talie 
ridicata, acest tip 
de blugi iti ofera 
un finish delicat 

la glezne, iar daca 
optezi pentru 

variante ale unor 
branduri bune, 

vei gasi lungimea 
si marimea 
perfecta din 

bumbac elastic.

Rochia 
pierduta 

M I D I
este o optiune 

excelenta pentru 
a obtine racoarea 
pe care o cauti in 
timpul verii, mai 
ales daca e fara 
maneci. Acest 

tip de rochie este 
oricum mai larg, 
lungimea midi 
fiind perfecta: 

lungimile mai mari 
ar putea sa nu te 

avantajeze.

J U M P E R -ul
fara maneci

este o optiune 
eleganta atat pentru 
anotimpul calduros 

cat si pentru cel 
racoros, un mix cu o 
camasa subtire si o 
fusta midi printata 
oferindu-ti puncte 

in plus.
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MODA ESTE UN PERFECT BAROMETRU SOCIAL,
CARE INREGISTREAZA ORICE FLUCTUATIE A ECONOMIEI

SI O REFLECTA DIN PLIN PRIN TOT CEEA CE PROPUNE IN PERIOADA RESPECTIVA,
INCEPAND DE LA CURENTE SI STILURI.

MINIMALISMUL
in GARDEROBA

Moda & Stil
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Minimalismul a aparut initial ca o reactie 
in timpul perioadelor de criza economica, 
de restriste, pentru ca in zilele noastre 
sa devina un adevarat lifestyle, acel “less 
is more”, valabil de la design interior la 
obiceiuri, consolidandu-se intr-o forma 
de protest impotriva consumismului si 
o modalitate de a responsabiliza lumea 
modei in fata unor probleme ca poluarea, 
risipa si epuizarea resurselor naturale. 

Inainte de recunoasterea oficiala, 
minimalismul a existat si s-a manifestat 
inca de la inceputul secolului XX cand, 
odata cu schimbarea stilului de viata al 
femeilor, devine necesara si modificarea 
garderobei.

Daca din anii `20 ai trecutului secol 
XX Coco Chanel introduce in garderoba 
feminina mult din mai practica 
imbracaminte masculina, simplificand 
totodata si liniile vestimentatiei feminine, 
usurand excesul de material si folosind 
predominant negru, alb si bej, anii `60 
vor contura si mai bine curentul, pentru 
ca in `80 sa existe deja diviziunea intre 
minimalismul chic (Armani, Donna Karan) 
si cel conceptual, unde piesa este redusa 
la extremul partilor sale functionante sau, 
altfel spus, deconstructia (Maison Martin 
Margiela).

Minimalismul in garderoba - pentru ca despre 
asta vorbim - inseamna simplificarea felului in care 
privesti hainele ca numar, linie si culoare:
■ ca numar pentru ca, statistic vorbind, femeile 
folosesc doar 20% din totalul garderobei lor, de unde 
si arhicunoscuta dilema “EU CU CE MA IMBRAC”, 
restul de 80% reprezentand piese vechi, mai putin 
vechi si chiar noi care nu le (mai) reprezinta, pe 
care nu le imbraca din motive estetice, pe care poate 
nici macar nu le-au imbracat vreodata, de care sunt 
atasate emotional din diverse motive, de care pur si 
simplu au uitat, etc. Minimalismul reduce numarul 
pieselor vestimentare la acel 20% - cateva piese multi-
functionale, perfect compatibile intre ele, pe care 
fiecare femeie le apreciaza la adevarata lor valoare;
■ ca linie pentru ca se renunta la croieli complicate, 
iar orientarea este si aici tot spre minimalizare: 
piese care pot fi in A (rochii, fuste), boxy (top, 
bluze, sweater), drepte (jeans, pantaloni) - totul 
mult asemanator stilului masculin, caracterizat de 
simplitate si sobrietate. Tocmai datorita acestor 
caracteristici, minimalismul se adapteaza cu usurinta 
oricarui dress code, anotimp, varsta, gen;
■ ca si culoare, minimalismul strict merge pe neutre 
si non culori care se combina usor intre ele, inlesnind 
procesul alegerii hainelor. Pe langa ele insa oricine 
isi poate aduce propria paleta de culori care sa 
invioreze orice outfit si, de ce nu, chiar imprimeurile 
preferate. 

M
text : SILVIA DRAGOMIR - IMAGE CONSULTANT & STYLE SPECIALIST

Regulile minimalismului pot fi respectate ca litera de lege
ori pot fi incalcate cu gratie si stil.
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Minimalismul, ca de altfel totul in moda, 
este un concept pe care fiecare il poate 
interpreta conform propriei personalitati, 
adapta propriilor cerinte si care consta, in 
cateva cuvine, in a elimina tot ce nu este 
esential.

Minimalism inseamna orientarea spre 
mai putine piese dar toate de foarte buna 
calitate: de la material la cusaturi si finisaje 
care ofera certitudinea durabilitatii in 
timp.

Intr-o garderoba minimalista toate 
hainele se combina intre ele, de aceea 
versatilitatea este cuvantul de ordine 
atunci cand vrei sa cumperi ceva nou iar 
creativitatea este esentiala: un layering in 
piese cu texturi diferite, de exemplu, ridica 
garantat nivelul look-ului.

In general, ca sa se poata asocia intr-
un outfit coerent, este nevoie ca piesele 
sa respecte acelasi stil, iar in minimalism 
clasicul este de baza, cu haine care sunt 
la fel de moderne azi ca si acum douazeci 
de ani (evident cu imbunatatirile aduse 
prin actualizari), iar tendintele sunt in 
majoritate ignorate.

Minimalismul este insa deschis oricaror 
interpretari stilistice, ceea ce inseamna o 
personalizare binevenita pentru oricine.

Trecerea de la o garderoba obisnuita la 
una minimalista nu se face golind sifonierul, 
aruncand tot si pornind de la zero intr-
un shopping dezmatat, ci este o work in 
progress permanenta, incepand cu piesele 
cele mai dragi si mai folosite, facand un 
popas prelungit in zona de constientizare a 
risipei cauzate de cele prea putin sau deloc 
purtate, cu destinatia garderobei in care 
poti umbla cu ochii inchisi.

Minimalismul poate fi primul pas in 
experienta sustenabilitatii & eco friendly si 
iesirea din ciclul “trend - cumpara - trend 
- cumpara” ori din obisnuinta de a lua o 
bluza, o fusta ... ceva acolo, cu motivatii 
diferite: este in promotie, este la reduceri, 
din plictiseala, ca pansament emotional, 
etc.

Conditia esentiala pentru o garderoba minimalista 
reusita este bucuria pe care curentul sau stilul 
vestimentar o aduce. 

Nu poti fi adepta minimalismului doar pentru ca e 
la moda, pentru ca dive, vedete, influencers sunt pro 
ori pentru ca ti se dau tot felul de retete miraculoase 
de detox al garderobei.

Devii minimalista cand simti ca intr-adevar este 
visul tau sa ai cateva piese vestimentare de buna 
calitate pe care sa le combini intre ele, in care sa 
te simti perfect fizic si psihic, care te reprezinta 
intocmai pe tine cea din momentul prezent si pe 
care sa le iubesti.

Minimalismul nu este insa primit la fel de toate 
femeile: cine il place si cine nu.

Iar daca simti ca nu e pentru tine, ca nu te 
regasesti in nimic din ceea ce caracterizeaza stilul, 
nu te simti obligata sa devii ceea ce nu esti, pentru ca 
lipsa de autenticitate se percepe, se vede si dauneaza 
imaginii tale.

Concluzia: daca nu esti minimalista, esti MAXIMALISTA!

Devii minimalista cand simti ca intr-adevar este 
visul tau sa ai cateva piese vestimentare de buna 

calitate pe care sa le combini intre ele, in care sa te 
simti perfect fizic si psihic, . . .

Despre asta, data viitoare.
Moda & Stil
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Cum ne 
imbracam 
vara?

Vara este unul din cele mai dorite anotimpuri de toata lumea din multe 
puncte de vedere, vacantele, vremea minunata, timpul petrecut in natura 
fiind in centrul atentiei tuturor. 

INDIFERENT CARE SUNT MOTIVELE PENTRU CARE IUBESTI ZILELE CALDUROASE, IMPORTANT ESTE SA TE 

SIMTI BINE SI CONFORTABIL IN HAINELE CU CARE TE IMBRACI, DE ACEEA ESTE IMPORTANT SA AI ANUMITE 

PUNCTE DE REPER IN CEEA CE PRIVESTE MODUL IN CARE TE IMBRACI SI PIESELE VESTIMENTARE ALESE.

Moda & Stil
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Culori vibrante + imprimeuri
Ce mai iubim vara? Explozia de culori, asa ca a o aduce in tinuta ta poate fi o miscare foarte buna. 

Iar combinatia dintre o culoare indrazneata si un imprimeu floral in tonuri luminoase sau pasteluri 
iti ofera un look plin de viata, perfect acestei perioade. Un avantaj pe care ni-l ofera imprimeurile pe 
timp de vara este acela al multiplelor optiuni de a le combina cu alte culori; gandeste-te doar la un top 
in imprimeu floral in combinatie cu o fusta creion sau pantaloni pentru birou!

Rochiile
Rochiile nu sunt doar pentru ocazii speciale si pentru 

petreceri! Si nu vorbim de rochii elegante, sclipitoare, 
ci de optiuni usoare, comode, pline de viata, care iti aduc 
zambetul pe buze instant, de la rochii mini, la salopete si alte 
variatii. Iar aspectul boho este unul flexibil, accesibil oricui, 
rochiile fara maneci, cele in imprimeuri florale sau cu forme 
geometrice aerisite, accesorizate in functie de stilul tau, fiind 
optiuni reale de luat in calcul.
Fara sutiene!

Sau cu sutiene - dar atat in partea de sus! - asta daca 
urmam aceasta tendinta in crestere de la un sezon la altul! 
Confortul fara purtarea sutienelor este de neinlocuit si de 
fapt - tot ce este strans pe corp se incadreaza in ASA NU 
pe timp de vara. Iar diversitatea vestimentara de care ne 
bucuram acum, ne permite sa purtam multe piese care nu au 
nevoie de sutien. Iar o veste buna este aceea ca, conform unui 
studiu de aproximativ 15 ani, femeile intre 15-35 de ani care 
nu poarta sutien sau altceva strans in zona bustului, se bucura 
de muschi mai fermi in aceasta zona, implicit, este intarziata 
lasarea sanilor odata cu trecerea anilor.
Palariile

O palarie cu boruri largi este una din cele mai bune investitii 
pentru vara, iar riscul de a se demoda este aproape inexistent. 
O palarie din paie in variatii de alb sau bej avand o panglica 
pentru contrast, iti ofera un stil sofisticat instantaneu, mai 
ales daca o combini cu o rochie in dungi clasice sau o rochie 
usoara etajata. Pe langa un look dupa care se intorc privirile, 
ai parte si de protectie solara reala.
Ochelarii de soare

Acest accesoriu ar putea sa te scuteasca de cheltuirea banilor 
daca iti achizitionezi o pereche atemporala, ochelarii de 
aviator, daca ti se potrivesc chipului, reprezentand optiunea 
ideala. Aceasta forma a ochelarilor de soare este purtata atat 
de femei cat si de barbati, se regaseste in tendintele oricarui 
sezon si are calitatea de a-i oferi outift-ului o actualizare 
unica. BONUS: este protejata de daunatoarele raze solare (pe 
care le iubesti de altfel)!

Incaltamintea
Papucii obisnuiti, fie in tendinte sau nu, sunt ideali si practici pentru plaja, dar daca iti doresti un 

look mai stilat, cauta espadrile sau sandale cu curele, ce iti lasa si piciorul sa respire. Iar optiunile din 
piele iti vor oferi un look mult mai modern comparativ cu celelalte, chiar daca in anumite situatii poti 
iesi pe minus la capitolul confort.
Accesoriile

Multe accesorii, fie ca vorbim de coliere, bratari, cercei, nu sunt indicate pe vremea calduroasa, mai 
ales ca se pot lipi pe pielea transpirata si senzatia numai placuta nu e. O pereche de cercei rotunzi ar 
fi de ajuns, iar in privinta culorilor, indicate sunt cele neutre.

Stil pierdut
Dupa cum e mentionat mai devreme, vara, mai mult ca in oricare 

alt anotimp trebuie sa te simti confortabila cu ceea ce porti, dar 
in acelasi timp sa ai parte si de senzatii racoroase. Iar purtarea 
unei piese vestimentare largi, din materiale fine reprezinta un bun 
inceput in construirea garderobei de vara, fara sa ti se lipeasca 
de corp sau fara a avea parte de o senzatie de incalzire in plus. 
Fustele lejere, topurile cu maneci bufante si/ sau largi, rochii croite 
stratificat, reprezinta un punct de plecare.
Paleta de culori deschisa

Poate mai mult decat primavara, vara cere culori luminoase de 
la ultrafemininele pasteluri, pana la albastru deschis, roz, alb si 
variatiile de alb. Inul ar trebuie sa fie prezent in multe din piesele 
vestimentare, un material adecvat atat in timpul zilei cat si seara. 
Rochiile, fustele si camasile cu nasturi sunt o necesitate pe timpul 
verii, asa ca profita de ele!
Tinuta echilibrata

Avem nevoie de echilibru in fiecare aspect al vietii noastre, un 
lucru necesar si in imbracamintea de zi cu zi, scopul fiind acela 
de a pastra un look aerisit, lejer si fara efort, exact ce ai nevoie 
in zilele de vara. Daca porti un top fara maneci sau o fusta mini, 
trebuie sa compensezi in cealalta jumatate prin ceva mai mult. Ai 
un top scurt si minimalist? Mergi pe o fusta maxi! Vrei sa porti 
fusta mini pe care o adori atat de mult? Compenseaza printr-un 
top cu maneci!
Tesaturi respirabile

Pe langa croiul pierdut, tesaturile respirabile pentru vara sunt 
necesare si nu sunt negociabile! De obicei, tesaturile sintetice nu 
sunt respirabile, asa ca citeste eticheta si mergi pe materiale din 
bumbac, bambus, linen, matase. Absorbtia umezelii este iarasi un 
lucru de luat in calcul, asa ca inainte de a merge la cumparaturile 
de vara, fa-ti o strategie practica si flexibila in alegerea pieselor 
vestimentare!

Moda & Stil
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CUM TE IMBRACI

Incearca si tu una sau mai multe sugestii din continuare care iti ascund 
instantaneu problemele legate de posutura!

SOLDURI SI  COAPSE
Mergi pe pantaloni largi in culori inchise, evita rochiile pe 

corp si cele de tip boxy, gecile scurte si topurile! Mergi pe 
volane sau modele indraznete si bijuterii in partea superioara!
BRATELE SUPERIOARE

Mergi pe topuri fara maneci sau cu maneci scurte pe brat. 
Manecile trei sferturi sunt si mai indicate!
STOMAC

Evita pantalonii skinny si fustele creion! Decolteurile 
interesante si colierele groase atrag privirile spre ele. Opteaza 
pentru blugi cu talie joasa si pantaloni plati in fata sau fuste 
evazate!
JOS

Alege pantaloni largi sau evazati, dar evita buzunarele la 
spate! Rochiile structurate, pe corp, pot sculpta si distrage 
atentia de la spate adaugand detalii in fata! Poarta topuri lungi 
si care nu se agata, mergi pe fuste si paltoane A-line!
PICIOARE

O croiala sharp pe jumatatea inferioara este mai magulitoare 
comparativ cu stilul pierdut. Atrage atentia ochilor in sus prin 
intermediul culorilor sau a diverselor detalii! Evita bretelele 
la glezna! Mergi pe fuste sau rochii lungi maxi sau cu tiv mai 
scurt si cizme lungi!
PIEPT

Daca “stai bine” in aceasta zona, opteaza pentru decolteu in 
V sau in forma de inima pentru a-ti lungi gatul! Evita topurile 
sau rochiile tip smock!

Afla ce trebuie sa 
faci pentru o postura 

corecta in mod 
natural, citind articolul 

de la pagina 133 sau 
apasand acest text 

pentru redirectionare 
instanta!

Sugestii vestimentare in functie 

de anumite zone ale corpului

Moda & Stil
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STREET STYLE-ul - moda stradala - este un concept care are radacini americane. 
Acest stil vestimentar a aparut la inceputul anilor `70 si a devenit popular in 
anii `90. Primele aparitii vestimentare de tip street style au fost remarcate in Los 
Angeles si in alte orase din California, dar si in New York.

In prezent, bluzele oversize, pantalonii largi si obiectele vestimentare din denim 
au inceput sa se bucure de o mare popularitate in randul publicului consumator 
din zilele noastre. Incaltamintea pentru care se opteaza in acest stil vestimentar 
este cea sport, lejera, precum adidasi, tenisi, sandale fara toc.

O trasatura caracteristica a streetwear-ului este imprimarea logo-urilor 
brandurilor pe obiectele vestimentare purtate.

Elementele care caracterizeaza acest stil vestimentar sunt: tricourile, bluzele, 
blugii si pantofii sport. Iar cand vine vorba de accesorii, putem opta pentru sapca 
sau palarie. 

Modelele de piese vestimentare caracteristice acestui stil vestimentar care s-au 
bucurat de o mare popularitate acum doua sau chiar trei decenii sunt in mare voga 
si acum.

Piesele vestimentare de tip street style sunt usor de purtat, fiindca mizeaza 
pe un mix de stiluri care lasa libertate de stilizare. Tocmai din cauza aceasta a 
devenit atat de purtat in zilele noastre, deoarece oamenii sunt mai relaxati cand isi 
personalizeaza tinuta. Acest stil vestimentar este destul de uzual in viata oamenilor, 
deoarece ofera lejeritate si comoditate in acelasi timp, fiind extrem de practic.

Exista cateva elemente de baza cu care te poti juca dupa bunul plac, pentru a 
obtine un look unic abordand acest stil.

Totul despre moda
DANIELA SALA
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Asadar, fii PRACTICA, fii UNICA, fii LEJERA si JUCAUSA!

CU

Moda & Stil



41  

FamostST
RE

ET
 s

ty
le

Moda & Stil



42  

Famost

Moda & Stil

66
GRESELI PE CARE LE FAC BARBATII

CAND VINE VORBA DE PARUL LOR

text : A L I N  T E M E L I E S C U

. . . ar trebui sa alegi o tunsoare in functie 
de stilul general si stilul de viata.

Prima greseala este alegerea unei tunsori care nu se potriveste stilului tau de viata. 
Daca nu ai prea mult timp, sa zicem ca esti o persoana care se trezeste dimineata, are 
foarte putin timp in a se pregati pentru a merge la job, atunci poate doresti sa eviti 
o frizura care iti ia mai mult timp. Nu vrei sa iti petreci timpul spalandu-te pe cap, 
uscandu-l, aranjandu-l si adaugand fixativ in fiecare dimineata atunci cand nu ai prea 
mult timp. Prin urmare, ar trebui sa alegi o tunsoare in functie de stilul general si stilul 
de viata. De asemenea, daca job-ul si viata de zi cu zi presupun o multime de activitati 
fizice, mergand pe o tunsoare foarte aranjata, ingrijita si stilizata nu este probabil cea 
mai buna afacere. Pe de cealalta parte, daca lucrezi intr-o corporatie si viata ta de zi cu 
zi este in mare parte in birou, este cazul sa acorzi o atentie deosebita frizurii tale. Cu 
siguranta vrei sa alegi o tunsoare potrivita pentru stilul tau de viata pentru ca, nu-i asa 
ca doar in fata unui barbat prezentabil, toate usile se deschid? 

Sunt atat de multe produse pe piata, atat de multe la preturi 
diferite, ca e greu sa te hotarasti si mai ales sa alegi acel produs care 
sa ti se potriveasca. Poti sa fii atras cu usurinta de diferite produse 
pentru ca, poate ai vazut unele in mediul online sau ai citit despre ele 
pe vreun blog. Si, de cele mai multe ori, platesti mai mult pentru un 
anume produs pe care il poti cumpara mai ieftin din alta parte, asa ca 
este bine sa experimentezi diferite produse pentru a vedea care sunt 
cele potrivite pentru tine. De asemenea, afla ce produs este potrivit 
pentru parul tau. Poti vorbi cu frizerul la care obisnuiesti sa mergi 
sau cu specialisti gata sa iti ofere o parere in legatura cu produsele 
de par. Cere cateva sfaturi cu privire la ceea ce se potriveste cel mai 
bine parului tau, dar nu cheltui prea mult.

Multi oameni spun ca daca iti speli parul in fiecare 
zi, de fapt reduci multe uleiuri naturale de care parul 
tau are nevoie pentru nutritie si crestere. Problema 
este aici, o multime de barbati cred ca acesta pare 
uleios si murdar daca nu fac asta in fiecare zi. Daca 
vrei sa pastrezi toate acele uleiuri naturale si, daca 
nu ti-ai spalat parul pentru, sa zicem o zi sau doua, 
de fapt, va fi mult mai usor pentru stilul tau de 
dimineata. Nu vei avea nevoie de foarte mult produs. 
Nu lasa sa treaca o saptamana fara sa iti speli parul! 
Cel mai bine este sa iti speli parul o data la trei zile 
sau doua, mai degraba decat in fiecare zi. 

PENTRU CA PARUL JOACA UN ROL EXTREM 
DE IMPORTANT PENTRU CRESTEREA 
INCREDERII IN SINE, TREBUIE SA STII 
CUM SA AI GRIJA DE SANATATEA LUI. 
PARUL ESTE UNUL DINTRE LUCRURILE 
CU CARE AR TREBUI SA TE MANDRESTI 
CEL MAI MULT. IATA CELE 6 GRESELI PE 
CARE AR TREBUI SA LE EVITI PENTRU A 
AVEA UN PAR FRUMOS!

NU INCERCA SA IMITI!

NU INTOTDEAUNA CE E SCUMP E SI BUN

SPALAREA PARULUI FRECVENT

1

4

5

Cel mai bine este sa iti speli parul o data la trei zile 
sau doua, mai degraba decat in fiecare zi. 

Poti vorbi cu frizerul la care obisnuiesti sa 
mergi sau cu specialisti gata sa iti ofere o 

parere in legatura cu produsele de par.
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. . . invata sa aplici cantitati mici de produs parului 
. . . cateodata e bine mai putin.

. . . este recomandat sa apelezi din cand in 
cand la produse cu protectie termica . . .

Cu siguranta cunosti sau ai auzit de samponul 
2 in 1. La prima vedere pare un produs foarte 
avantajos si in acelasi timp, economisesti niste 
bani. Trebuie sa stii ca samponarea deschide 
foliculele, eliberand drumul pentru a scapa de 
murdarie, iar balsamul inchide foliculele si ofera 
parului acea hidratare de care are mare nevoie. 
Investeste intr-un sampon si intr-un balsam 
separat, chiar daca le poti avea pe amandoua 
intr-o singura formula. Produsele 2 in 1 nu 
functioneaza nici pe departe atat de bine precum 
se presupune.

Aceasta este o alta greseala pe care o fac 
barbatii. De fapt, din nou, este un lucru pe care 
obisnuiam sa il fac in trecut. Puneam foarte 
mult produs de par crezand ca parul meu va 
ramane fixat pe tot parcursul zilei. Tot ceea ce se 
intampla este ca, atunci cand folosesti in exces 
produse de par - gel, crema, spuma, ceara - nu 
numai ca este nepotrivit, dar este si inutil pentru 
ca parul tau va parea gras si in acelasi timp, va 
avea o greutate mai mare, va atarna. Doar invata 
sa aplici cantitati mici de produs parului. Stii, 
cateodata e bine mai putin.

Supunerea parului la 
tratamentul termic de 
ondulator, placa sau uscator iti 
pot distruge podoaba capilara. 
Daca as gasi uscatoare de par 
dupa antrenamentul la sala, 
probabil ca nu as folosi unul, 
doar in cazul in care foehnul are 
optiunea de a renunta la aerul 
fierbinte. Nu numai placa de 
par, ondulatorul, uscatorul pot 
dauna parului, ci si radiatiile 
UV, care pot usca parul, ducand 
la ruperea lui. Mai mult decat 
atat, radiatia solara provoaca 
deteriorarea. De aceea, este 
recomandat sa apelezi din cand 
in cand la produse cu protectie 
termica si mai ales sa porti 
intotdeauna o palarie de soare. 
Iar dupa o zi la mare, trebuie 
sa iti speli parul pentru ca apa 
de mare si in special clorul, il 
usuca si ii rapesc din calitati.

NU FOLOSI IN EXCES ANUMITE PRODUSE!

NU FOLOSI PRODUSE 2 IN 1!

PROTEJEAZA-TI PARUL DE CALDURA!

3

2

6

. . . samponarea 
deschide 
foliculele, 

eliberand drumul 
pentru a scapa 

de murdarie, iar 
balsamul inchide 
foliculele si ofera 

parului acea 
hidratare de care 
are mare nevoie. 
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Splendida NE SIMTIM BINE CAND SUNTEM MANGAIATE DE RAZELE SOARELUI, ABIA ASTEPTAM 
ZILELE CALDUROASE CAND SUNTEM IN SEZONUL RECE, DOAR CA, DIN NEFERICIRE, 
EXCESUL DE STAT IN SOARE DUCE LA O IMBATRANIRE PREMATURA.

SOARELE si IMBATRANIREA PREMATURA
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O doza ponderata de soare 
pentru chipul tau iti face bine, 
diferite institutii de cercetare 

recomandandu-ne sa ne bucuram zilnic 
de 10 pana la 15 minute de razele soarelui 
fara protectie, pentru doza de vitamina D 
de care avem nevoie. Cu toate acestea, 
exista o linie destul de subtire intre 
expunerea sigura si cea nesigura! In afara 
de fumat, protejarea tenului de soare e 
unul din cele mai eficiente lucruri pe care 
le poti face pentru a preveni imbatranirea 
prematura.

Razele UVB provoca arsuri prin 
deteriorarea ADN-ului, iar razele UVA 
sunt principalii dusmani ai imbatranirii. 
Aceste raze patrund in piele deteriorandu-
ti fibrele structurale care duc la 
fotoimbatranire, adica la aparitia ridurilor 
si lasarea pielii. Expunerea prelungita la 
soare creste riscul cancerului de piele, una 
din cele mai intalnite forme de cancer in 
anumite tari. Iar cercetatorii afirma ca ai 
nevoie de un singur episod de arsuri solare 
cu vezicule inainte de varsta de 20 de 
ani pentru a-ti dubla sansele aparitiei de 
melanom malign mai tarziu in viata.
Prevenire si protectie

Dupa foarte multe campanii, articole 
si reportaje despre efectele nocive ale 
statului exagerat la soare, oamenii au 
inceput sa constientizeze acest lucru si 
sa inceapa sa se protejeze cat mai bine. 
Doar ca aceasta protectie nu trebuie sa 
se limiteze doar cand se merge la mare 
sau la piscina! Protectia solara trebuie 
“purtata” zilnic, chiar si si in zilele de iarna 
cand este soare. Cremele cu factor de 
protectie sunt foarte bune, dar nu trebuie 
sa iti incarci foarte mult tenul cu acestea, 
pentru a nu da nastere altor probleme.

Alege un produs pentru utilizare zilnica, 
fie ca e crema hidratanta sau fond de ten, 
care sa aiba factor de protectie SPF15, 
ceea ce iti ofera o bariera impotriva 
razelor UVA si UVB.

Propriile cercetari
Trebuie sa cunosti bine cum sunt 

evaluate anumite produse ca factor de 
protectie, asa ca, pentru o protectie 
maxima, trebuie sa alegi produsul cu cel 
mai mare SPF sau undeva pe acolo. In 
acelasi timp, trebuie sa iei in calcul si modul 
in care arata zilele tale: daca petreci mai 
mult timp afara, cu siguranta factorul de 
protectie trebuie sa fie unul mai mare, 
comparativ cu situatia in care lucrezi in 
interior. Iar daca ai pielea sensibila, mergi 
pe produse cu filtre minerale naturale!
SPF mare

Daca esti in vacanta sau te relaxezi 
in aer liber in timp ce soarele este sus pe 
cer, aplica o protectie solara cu spectru 
larg pentru toate partile corpului care 
sunt expuse razelor solare. Aplica cu 
generozitate in mod regulat, iar daca 
transpiri mai mult sau iti plac sporturile de 
apa, aplica protectia solara mai des! Si nu 
uita anumite parti pe care majoritatea le 
neglijam: urechi, buze, spatele picioarelor! 
Atentie de asemenea la data de expirare, 
mai ales ca anumite creme au valabilitate 
doar 12 luni! In acelasi timp, razele soarelui 
pot fi mai puternice si la atitudini mai 
mari, asa ca foloseste factorul de protectie 
si cand mergi sa schiezi!
Grija in plus

Nicio crema cu factor de protectie nu 
iti asigura protectie de 100% indiferent 
ce spun reclamele, asa ca, fa ceva in 
plus pentru protectia ta! Poarta o palarie 
de soare cu boruri largi, ochelari de 
soare, imbracaminte de protectie si evita 
intervalul orar 11-16. Ai grija daca conduci, 
mai ales ca geamurile nu iti ofera o astfel 
de protectie.

In acelasi timp, sezlongurile nu sunt 
o alternativa sigura pentru plaja, la fel 
cum nici bronzul fals nu te protejeaza de 
razele solare. In plus decat toate acestea, 
monitorizeaza-ti si alunitele, deoarece, 
schimbari ca forma, culoare, sangerare, 
aparitia mancarimilor, pot fi semne 
timpurii ale cancerului de piele.

NU TE 
INCRUNTA!

EXPRESIILE 

FACIALE 

OBISNUITE POT 

DA NASTERE 

LINIILOR SI 

RIDURILOR. EVITA 

SA TE INCRUNTI 

CU SPRANCENELE 

CAND STAI PE 

TELEFON, POARTA 

MEREU OCHELARI 

DE SOARE CAND 

SOARELE ESTE PE 

CER. NU FRECA 

OCHII SI EVITA 

SA ITI ODIHNESTI 

BARBIA PE MANA, 

DEOARECE ITI 

POTI INTINDE 

INUTIL PIELEA DE 

PE GAT.
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S
emnele fizice de imbatranire sunt inevitabile 
dar ritmul in care apar difera de la o persoana 
la alta. Este rezultatul un mix de programe 
biologice intrinseci cu un cumul de factori 
extrinseci, iar partea interesanta vine din 

zona stiintifica, anumite cercetari evidentiind cat de mult 
control avem asupra procesului. Un studiu apartinand 
Universitatii din Gothenburg - Suedia a aratat ca nu 
mostenim pur si simplu longevitatea: aceasta este 
rezultatul obiceiurilor noastre pe parcursul vietii. Un alt 
studiu din Marea Britanie a stabilit ca modificari simple 
ale stilului de viata cum ar fi exercitiile fizice regulate, 
reducerea consumului de alcool si a fumatului, poate 
adauga pana la 14 ani vietii tale.

Stilul de viata sedentar
Exercitiile fizice sau mai bine spus lipsa lor, reprezinta 

unul dintre cei mai puternici factori de imbatranire atat 
intern, cat si extern. A ramane activa te ajuta in prevenirea 
multor boli si afectiuni asociate cu batranetea, inclusiv 
boli de inima, dementa, osteoporoza. Te tine mobila 
pentru mai mult timp, iti stimuleaza circulatia, ii da pielii 
un aspect radiant. Cu toate acestea, exercitiile fizice 
lucreaza cel mai mult la nivel celular, ceea ce iti intareste 
scheletul, imbunatateste digestia si are beneficii pentru 
inima. Alte studii din Marea Britania si SUA au aratat 
ca a sta mult pe canapea iti scurteaza viata cu 10 ani 
prin scurtarea telomerilor, care lucreaza pentru protectia 
ADN-ului.

Daca arati mai tanara sau mai in 
varsta decat varsta calendaristica nu 
depinde doar de genele tale, ci la acest 
lucru contribuie un cocktail de factori.

Iata de ce trebuie sa te feresti ...

CE TE
IMBATRANESTE
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Alimentatia precara
Mancarea sanatoasa este esentiala pentru 

mentinerea unei greutati sanatoase si prevenirea 
bolilor legate de varsta, cercetarile aratand ca odata 
cu mentinerea tineretii tale si pielea se mentine tanara. 
Alegerea corecta a alimentelor - fructe si legume 
bogate in antioxidanti - poate contracara efectele de 
imbatranire ale radicalilor liberi. A bea apa si a consuma 
grasimi sanatoase sunt iarasi lucruri importante, uleiurile 
din plante fiind esentiale pentru o piele hidratata si plina.

In acelasi timp, excesul de alimente zaharoase, 
procesate, poate accelera defalcarea colagenului si 
a elastinei. A consuma prea multa grasime animala 
saturata poate supraincarca inima si ficatul, rezultand 
un ten cu aspect tern si lipsit de viata.

Fumatul
Din nefericire, orice parte a corpului tau este afectata 

de fumat, fiind daunatoare pielii atat prin scaderea 
aportului de oxigen - ceea ce duce la un aspect deloc 
placut al tenului, radicalii liberi ce actioneaza provocand 
ridurile clasice pe chip si in jurul gurii. Se spune ca 
cei ce fumeaza pot arata cu 10 pana la 20 de ani 
mai imbatraniti comparativ cu varsta lor naturala si 
nicio zona a pielii nu va ramane nepatata. In interior, 
fumatul are legatura cu reinnoirea oaselor, reducerea 
densitatii lor, contribuind negativ la degradarea 
arterelor prin intermediul procesului numit ateroscleroza 
si care afecteaza plamanii, crescand in mod semnificativ 
problemele de sanatate, pierderea dintilor fiind una 
destul de serioasa.

Soarele
In multe privinte, beneficiile expunerii la soare sunt 

de neinlocuit, oferindu-ti vitamina D care este vitala 
pentru sistemul imunitar, oase puternice si un sistem 
imunitar per ansamblu sanatos. In plus, din punct de 
vedere estetic, pielea bronzata are un aspect sanatos, 
natural si stralucitor. Dar, cu toate acestea, prea mult 
soare dauneaza si o face in primul rand daca te expui 
prea mult la soare, crescand riscul cancerului de piele. 
Mai mult, expunerea la soare este cunoscuta ca fiind 
unul dintre cei mai importanti factori ai imbatranirii, 
provocand 80% din leziunile pielii legate de varsta. 
Petele de varsta, ridurile, pigmentarea, pierderea 
elasticitatii sunt iarasi consecinte negative ale expunerii 
la soare; la aceasta se adauga imbatranirea ochilor si 
a parului. Partea buna este aceea ca adoptarea unor 
obiceiuri sanatoase in aceasta privinta, te poate proteja 
fara a-ti compromite sanatatea.

Stresul
Stresul este vazut cumva ca o stare de spirit, doar 

ca numeroasele dovezi din ultima perioada arata 
ca perioadele prelungite de stres ne pot compromite 
sanatatea si pot imbatrani corpul. Cercetarile arata ca 
poate perturba somnul, poate reduce eficienta sistemului 
imunitar, creste tensiunea arteriala, duce la cresterea in 
greutate, toate acestea contribuind la imbatranire.

In mod direct, stresul duce la imbatranire, incruntarile 
putand crea linii permanente pe frunte. Cercetarile 
efectuate de Case Western Reserve University din 
Cleveland care au studiat gemeni, au aratat ca cel 
care trecuse prin divort, ca varsta, parea de doua 
ori mai mare decat fratele sau singur, sau casatorit. 
Perioadele sustinute de stres avute de gemenii divortati 
au reprezentat unul dintre cei mai influenti factori de 
imbatranire. Parul poate avea si el de suferit in urma 
stresului, anxietatea accelerand procesul de albire si 
subtiere a firelor de par.

Alcoolul
O bautura ocazionala nu face rau, dimpotriva, 

existand numeroase studii care arata ca acesta, 
consumat moderat, este benefic. Excesul de alcool pe 
termen lung insa, duce la boli ale ficatului, probleme de 
inima, oase slabite si este catalogat ca factor de risc in 
privinta cancerului mamar. Si bineinteles ca afecteaza 
si pielea, ducand la deshidratarea tenului, deteriorarea 
elastinei si colagenului, provocarea sensibilitatii crescute 
ce se rasfrange in vene rupte si o nuanta rosie.

Poluarea
Zilnic suntem bombardati cu o sumedenie de particule 

de poluanti, de la vapori de vopsea la odorizante 
chimice, la praf foarte fin de la copiatoare si emisii toxice 
ale masinilor. Ne sunt afectati plamanii dar si pielea si 
potrivit unui studiu din Germania - Leibniz Research 
Institute for Environmental Medicine, cu cat este mai 
mare concentratia particulelor provenite de la trafic, 
cu atat este mai mare probabilitatea de imbatranire 
extrinseca a pielii, in special pete pigmentate pe frunte 
si obraji.

Se spune ca 
cei ce fumeaza 
pot arata cu 10 
pana la 20 de ani 
mai imbatraniti 
comparativ cu 
varsta lor naturala 
si nicio zona 
a pielii nu va 
ramane nepatata.

... cu cat este mai 
mare concentratia 
particulelor 
provenite de la 
trafic, cu atat 
este mai mare 
probabilitatea 
de imbatranire 
extrinseca a pielii, 
in special pete 
pigmentate pe 
frunte si obraji.
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Alcoolul afecteaza 
si pielea, ducand 
la deshidratarea 
tenului, 
deteriorarea 
elastinei si 
colagenului, 
provocarea 
sensibilitatii 
crescute ce se 
rasfrange in vene 
rupte si o nuanta 
rosie.

Ce sunt radicalii liberi?
Radicalii liberi sunt atomi sau grupuri de atomi 

din corpurile noastre care au electroni lipsa, astfel ca 
ei devin reactivi din punct de vedere chimic. Pentru a 
redresa dezechilibrul de electroni, ei fura electroni de la 
alte molecule din corpul tau si prin modificarea structurii 
lor chimice, provoca leziuni celulelor, proteinelor, ADN-
ului. Acest lucru duce la semne crescute de imbatranire, 
dar contribuie de asemenea si la boli degenerative, cum 
ar fi cancerul.

Ce ii declanseaza?
Radicalii liberi sunt creati ca raspuns la interactiunea 

corpului cu oxigenul, fiind cauzati de procese biologice 
naturale precum respiratia, dar si de factori externi ca 
poluarea - toxine si fum de tigara.

Cum ii combatem?
Pentru a preveni deteriorarea celulara - stresul 

oxidativ, trebuie sa cresti aportul de antioxidanti. 
Acestia se gasesc in fructe si legume proaspete si 
reusesc sa neutralizeze pericolul cauzat de radicalii liberi. 
Antioxidantii reprezinta cea mai importanta armura 
anti-imbatranire.

R AD I C AL I I 
L I B E R I 
E X PL IC AT I
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PIELEA TA!
Ai grija de

f iecare am avut diverse experiente neplacute in care am constientizat ca 

suntem alergici la ceva anume, problemele reactive ale pielii fiind din 

nefericire in crestere, una din trei femei avand o piele sensibila. Utilizarea 

excesiva a exfoliantelor abrazive, retinoizi, peelinguri sau tonere pe baza de alcool, 

pot deteriora bariera pielii, ceea ce duce ulterior la iritatie, uscaciune, roseata.

Dupa cum ai realizat pana acum, nu doar pielea de pe fata devine sensibila, ci 
si cea de pe corp. Dusurile fierbinti pot predispune pielea sensibila la iritatii, asa ca 
poti incearca cu un gel de dus bland ca Sanex BiomeProtect dar si cu o doza zilnica 
din Vaseline Instant Dry Skin Rescue, ce contine acid hialuronic si glicerina pentru 
intarirea barierei pielii.

Cand corpul tau, chipul tau, s-au obisnuit cu o anumita rutina, este indicat ca o 
data la un anumit interval de timp, sa introduci noi ingrediente, unul cate unul. Si 
mergi pe alternative puternice, Ingredients Bakuchiol Serum fiind o buna alegere!

Conform numeroaselor cercetari, nivelurile ridicate de stres si implicit cortizonul, 
pot declansa multe probleme pielii. Cand esti stresata, corpul nu se concentreaza pe 
grija fata de pielea ta, asa ca, tu trebuie sa mergi la origini, la elementele de baza. 
Incearca sa te relaxezi, iar a folosi Neal`s Yard Remedies Soothing Bath Oil care 
contine lavanda, bergamota, heraniu, chiparos, poate fi un bun inceput.

Daca o rutina complexa nu e ceea ce iti doresti, nu iti place sau crezi ca nu te 
ajuta, a simplifica lucrurile reprezinta cea mai la indemana solutie. Prea multe 
produse folosite in acelasi timp pot deranja echilibrul biomului pielii, eliminandu-i 
bacteriile importante. Si poti reabilita situatia cu ajutorul ceramidelor, poti imbogati 
cu creme hidratante umectante, ele ajutand la cresterea nivelurilor de ulei si apa 
din bariera pielii, La Roche-Posay Toleriane Ultra Moisturiser Sensitive Skin fiind o 
alegere excelenta.

Curatarea este importanta, dar ar trebui sa eviti dubla curatare, care te poate 
lasa fara uleiurile importante ale pielii. Spalarea pielii cu spuma poate usca pielea 
lasand-o vulnerabila la bacterii si murdarii, asa ca opteaza pentru CeraVe Micellar 
Cleansing Water care contine vitamina B3 si niacinamida pentru calmarea pielii. 
Sukin Sensitive Cleansing Gel dizolva de asemenea murdaria si machiajul fara a 
lasa pielii senzatia de strans.

Problemele sensibilitatii pielii sunt in crestere conform 
statisticilor, asa ca, pentru a le preveni, incepe din timp 
sa fii draguta cu pielea care te acopera.

S A N E X 
B I O M E P R O T E C T

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

I N G R E D I E N T S 
B A K U C H I O L 

S E R U M

N E A L ` S  Y A R D 
R E M E D I E S 

S O O T H I N G  B A T H 
O I L

L A  R O C H E - P O S A Y 
T O L E R I A N E  U LT R A 

M O I S T U R I S E R 
S E N S I T I V E  S K I N

C E R A V E  M I C E L L A R 
C L E A N S I N G  W A T E R

S U K I N  S E N S I T I V E 
C L E A N S I N G  G E L
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Protejeaza-ti zilnic pielea de agresorii externi 
precum poluarea si razele UV cu un produs 
antixodant! IT COSMETICS BYE BYE DULLNESS 
CONCENTRATED DERMA SERUM se aseaza 
frumos sub machiaj fara sa devina lipicios. (1)

Curatarea de doua ori pe zi este o necesitate 
si cum iti doresti o piele luminoasa si frumoasa, 
NO7 RESTORE & RENEW DUAL ACTION 
CLEANSING LOTION este bland pentru pielea 
sensibila, luminand si exfoliind asa cum ti-ai dorit. 
Este indicat si dimineata si seara. (2)

ESSENCE HELLO GOOD STUFF HEALTHY 
GLOW FACE MASK STICK iti netezeste pielea, 
oferindu-i un aspect radiant. Lasa masca sa 
actioneze timp de 10 minute si vei avea parte de o 
piele trezita si fresh instant! (3)

Cel mai usor mod de a solutiona petele cauzate 
de actiunea razelor solare este aplicarea unui ser cu 
vitamina C, GLOW RECIPE`S GUAVA VITAMIN 
C + FERULIC DARK SPOT SERUM fiind ideal. 
Foloseste zilnic acest ser potent ce va lumina petele 
intunecate si va mentine pielea luminoasa! (4)

Daca pielea se simte texturata si monotona 
LACURA PINEAPPLE MICRODERMABRASIO 
SCRUB o va solutiona imediat. Umezeste pielea 
si adauga acesta bland exfoliator pe fata, 
concentrandu-te pe zonele cu probleme cum ar 
fi fruntea si barbia. Iti vei iubi pielea frumoasa in 
cateva secunde. (5)

A-ti pastra pielea protejata tot timpul de razele 
solare este o necesitate daca iti doresti o piele 
supla, tanara si radianta. NIVEA CELLULAR 
LUMINOUS 630 ANTI-DARK SPOT DAY 
FLUID SPF50 este perfecta oricarei ocazii, fie ca e 
soare sau ploaie. (6)

Unul din cele mai bune produse beauty pentru o 
piele stralucitoare este acidul glicolic, un ingredient 
erou care exfoliaza straturile superioare ale pielii 
eliminand pielea moarta si cedand locul celulelor 
tinere. VITAMIN C GLYCOLIC TONER este 
indicat a fi folosit o data pe saptamana, pentru 
a readuce stralucirea chiar si celor mai complexe 
tenuri. (7)

INTINERESTE-TI PIELEA CU PRODUSE STRALUCITOARE!

Spune ADIO 
pielii plictisitoare!

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(6)

(5)
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1 Cercetarile arata ca exercitiile fizice sunt bune pentru inima, oase, creier si reduc riscul ca bolile 
sa devina cronice. Exercitiile aerobice ca inotul, mersul pe jos, mersul pe bicicleta, iti mentin tinere 
inima si plamanii. Faci exercitii aerobice zilnic?

2 Pierdem masa musculara pe masura ce imbatranim, ceea ce contribuie la cresterea in greutate 
si scaderea mobilitatii. Antrenamentul tau de rezistenta include exercitii de rezistenta, cum ar fi 
cele cu greutati?

3 Exista exercitii care sunt vitale pentru oase sanatoase si includ orice activitate ca alergatul, 
mersul pe jos, tenisul, acolo unde corpul impacteaza cu pamantul. 

a) Sunt antrenate oasele tale in majoritatea zilelor?

b) Ai o greutate sanatoasa, adica nici sub medie dar nici supraponderat?

4 O alimentatie sanatoasa este esentiala pentru pastrarea mintii si corpului tinere. Legumele si 
fructele proaspete contin multi nutrienti si antioxidanti.

a) Ai parte de 5 portii zilnic?

b) Eviti zaharul, sarea si carnea procesata?

c) Reduci aportul de grasimi saturate de la animale in favoarea uleiurilor vegetale sanatoase?

d) Bei multa apa?

5 Cercetarile arata ca stresul grabeste imbatranirea celulara. In general, eviti stresul si faci fata 
usor situatiilor stresante?

6 Expunerea la soare cauzeaza imbatranirea prematura a pielii si dauneaza ochilor. Iei masuri de 
precautie pentru limitarea efectelor solare asupra corpului?

- DA, mereu - 2 puncte

- CATEODATA - 1 punct

- NU - 0 puncte

7 Fumatul este daunator organismului tau, inclusiv pielea, oasele inima, ochii. Esti nefumator?

- DA - 2 puncte

- Fumezi OCAZIONAL o tigara si/ sau sunt expus(a) fumului de tigara - 1 punct

- NU, sunt un fumator obisnuit - 0 puncte

8 Excesul de alcool dauneaza ficatului, inimii, fertilitatii, digestiei si oaselor. Este recomandat sa 
consumi 2-3 unitati pe zi. Respecti acest lucru sau esti abstinent(a)?

- DA, mereu - 2 puncte

- CATEODATA - 1 punct

- NU - 0 puncte

9 Studiile arata ca lipsa somnului creste markerii inflamatori care duc la imbatranirea prematura. 
Ai parte de 7-8 ore de somn pe noapte?

CARE ESTE
VARSTA TA REALA?

Afla care este varsta ta reala si care sunt factorii ce contribuie la imbatranirea prematura 
- daca este cazul - pentru a lua masuri si a-ti adapta stilul de viata propriilor necesitati! 
Pentru fiecare intrebare, foloseste urmatorul punctaj daca acesta nu se regaseste in mod 

particular dupa o anumita intrebare!

DA mereu - 1 punct / CATEODATA - 0,5 puncte / NU - 0 puncte
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a) Intre 12 si 16 puncte - Anii trec fara sa isi puna amprenta asupra ta, asa ca tine-o tot asa!
b) Intre 8 si 11 puncte - Viziunea ta este una pozitiva in general, dar incearca sa faci cateva 
schimbari sanatoase!
c) Intre 0 si 7 puncte - Nu trebuie sa lasi procesul imbatranirii pe seama ADN-ului si a sortii, asa 
ca ai nevoie de schimbari pozitive si simple ale stilului de viata!



56  

Famost

Splendida

APA
MICELARA

PERFECTA

Pentru un machiaj incapatanat
La Roche-Posay Make-up Remover Micellar Gel este un gel racoritor, formula perfecta 

pentru o piele reactiva, eficient si in cazul unui machiaj care se “tine” bine de pielea ta, in special 
cel din zona ochilor, alaturi de o baza de machiaj “sanatoasa”. Si chiar daca simti o textura mai 
groasa, nu iti va lasa nicio urma!
Pentru o piele iritata

Drunk Elephant E-Rase Milki Micellar Water are o textura laptoasa ce iti va curata pielea 
fara a se atinge de uleiurile naturale, facandu-l o optiune excelenta pentru orice tip de piele 
sensibila.
Pentru o piele uscata

Eucerin Dermatoclean 3 in 1 Micellar Cleansing Fluid este o formula 3 in 1 recomandata 
de dermatologi si care actioneza exact asa cum are nevoie acest tip de piele. Cu ajutorul unei 
dischete de bumbac, este eliminat orice tip de machiaj.
Pentru o piele uleioasa

Garnier Pure Active Micellar Cleansing Water elimina orice ramasita de machiaj indiferent 
cat este de rezistent la apa, dar ia si din uleiurile naturale care sunt in plus, mai ales ca prea 
mult ulei pe ten nu este indicat.
Pentru orice tip de piele

B.Pure MicellarWater contine musetel, aloe vera, extract de castraveti si iti ofera o curatare 
blanda si eficienta. Si chiar daca nu are si alte proprietati pro ten, folosind-o dimineata si 
seara, vei avea parte de o piele moale si curata.
Pentru ... spuma

Daca spuma te face sa iti simti pielea mai curata, atunci aceasta apa micelara este pentru 
tine! Sanctuary Foaming Micellar Water imbina confortul apei micelare cu profunzimea 
spumei si cu ajutorul unei dischete curate si a doua pompite de produs pe ea, te demachiezi 
bine si cu usurinta.
Pentru o senzatie de lux

De lux este si pretul, dar Dr. AndrewWeil Origins Mega Mushroom Micellar Cleanser cu 
formula sa reuseste sa calmeze iritatiile si orice forma de roseata, in timp ce elimina murdaria, 
lasandu-ti pielea matasoasa si curata.
Pentru buget redus

Simple Water Boost Micellar Cleansing Water contine ingredientul pentavitin, care te ajuta 
nu doar sa elimini machiajul, dar iti si hidrateaza pielea. Iar daca pielea ta se simte stransa 
dupa curatare, acesta formula ii va oferi imediat confortul de care are nevoie.
Pentru ochi sensibili

Avene Micellar Lotion este o formula blanda care elimina machiajul dificil fara a-ti afecta 
ochii si functioneaza foarte bine fara a fi necesar sa insisti prea mult, eliminand orice formule 
dificile de rimeluri.
Pentru orice

Bioderma Sensibio H20 curata eficient si curat fara a irita ochii sau a-i face sa lacrimeze, 
oferindu-ti o senzatie invioratoare si o piele plina si usoara. Iar faptul ca exista variante mici 
(pentru calatorii) si mari (pentru dulapiorul de acasa) le face cat se poate de versatile si practice.

CUM SA ITI CURETI CHIPUL 
in cel mai scurt timp cu ajutorul 
celor mai bune ape micelare!
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LA ROCHE-POSAY MAKE-UP 
REMOVER MICELLAR GEL 

DRUNK ELEPHANT 
E-RASE MILKI MICELLAR 

WATER

EUCERIN DERMATOCLEAN 
3 IN 1 MICELLAR 

CLEANSING FLUID 

GARNIER PURE ACTIVE 
MICELLAR CLEANSING 

WATER

B.PURE MICELLARWATER

SANCTUARY FOAMING 
MICELLAR WATER

DR. ANDREWWEIL ORIGINS 
MEGA MUSHROOM 

MICELLAR CLEANSER

SIMPLE WATER BOOST 
MICELLAR CLEANSING 

WATER

AVENE MICELLAR LOTION 

BIODERMA SENSIBIO 
H20

CARE ESTE 

APA TA 

MICELARA 

PE CARE 

TU O 

FOLOSESTI?
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PARUL SANATOS SI STRALUCITOR TE FACE SA TE SIMTI BINE, ITI OFERA INCREDERE IN 

FRUMUSETEA TA SI II FACE PE CEI DIN JUR SA INTOARCA CAPUL DUPA TINE. CUM IL POTI 

PASTRA MEREU TANAR? CITESTE IN CONTINUARE!

UN PAR FABULOS
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Un par fabulos se confrunta si el cu zile bune si 
rele, influentandu-ne starea de spirit dupa caz, 
in bine sau rau. Iar o ingrijire elementara consta 

intr-o culoare care ti se potriveste, o tunsoare pe masura, 
alaturi de folosirea unui hidratant, pe care ar trebui sa il 
tii cam tot timpul langa tine.

Si de multe ori, parul este un indicator al sanatatii si 
starii tale de bine sau dimpotriva; daca esti dezamagita, 
stresata, daca tii o dieta saracacioasa, parul va reflecta 
acest lucru. Dar, daca ai parte de o alimentatie 
echilibrata, faci sport, elimini stresul si ai parte de 
odihna suficienta, vei vedea imbunatatiri ale modului in 
care arata parul. Pentru a te bucura de un par fabulos, 
ai nevoie - dupa cum stii - si de o ingrijire exterioara, 
suprasolicitarea cu tratamente chimice, procedurile de 
decolorare, folosirea temperaturilor ridicate prin folosirea 
instrumentelor de styling, toate au efecte nedorite.

Parul este facut din cheratina proteica, fiind hidratat 
de uleiul generat din foliculii de par din scalp, sebumul. 
Fiecare fir de par este alcatuit din straturi suprapuse 
de cheratina, iar cand straturile sunt deteriorate, parul 
capata un aspect mat si lipsit de viata.

Productia de par incetineste odata cu inaintarea in 
varsta, firele subtiindu-se si ele si uscandu-se in mod 
natural. Pana la urma, slabiciunile foliculilor de par 
pot crea probleme oricui indiferent de varsta; carenta 
de fier, perioada de sarcina, anumite medicamente, 
boli autoimune, perioade de stres, probleme legate 
de glanda tiroida, pot avea influente nedorite asupra 
parului. Fumatul poate provoca un aspect grizonant 
prematur dar si o subtiere a firelor, infometandu-ti 
foliculii tineri prin consumul oxigenului si a nutrientilor. 
Excesul de alcool deshidrateaza si epuizeaza nivelurile 
de fier din organism, stresul declansand caderea parului.

Imbatranirea prematura este deseori indicata 
de parul gri si la fel ca pielea, parul isi ia culoarea 
naturala din pigmentul numit melanina si pe masura 
ce imbatranim, celulele care o produc - cunoscute ca 
melanocite, scad treptat. Asa apare parul gri, un proces 
gradual, influentat mult si de genele tale.

Un studiu a aratat ca rarirea parului in crestetul 
capului este legata partial de factorii de mediu si 
stilul de viata, aspectul gri fiind dincolo de propriul 
control. Fumatul si stresul pot accelera acest proces, iar 
perioadele prelungite de anxietate pot deteriora celulele 

stem care formeaza melanocite noi. Anumite persoane 
pot avea parte de primele aparitii de par gri la varsta 
de 20 de ani, dar in mare parte incepe undeva in jurul 
varstei de 30-40 de ani. Nicio culoare a parului nu este 
mai predispusa ca alta la aparitia nuantelor de gri, dar 
pe parul inchis se vede cel mai devreme.

CUM POTI AVEA PARTE DE UN PAR 
FABULOS SI CARE SA ARATE TANAR

STILUL SOFT

Un stil rigid si dur poate adauga ani in plus chipului 
tau, tragandu-ti in jos pometii si obrajii, asa ca mergi pe 
un stil stratificat si ciufulit care sa-ti dea volum, ceea ce 
iti va defini si pometii. Iar a avea parte de o tunsoare de 
exceptie, iti da parul care iti ofera incredere in tine. 

Daca esti in perioada in care auzi diverse polemici 
legate de lungimea parului existand multe voci care iti 
spun ca trebuie sa il scurtezi, ignora-le! Il poti purta si 
aranja cum vrei, doar sa ai grija de el!

CULOAREA

Atat in privinta machiajului cat si a parului, evita 
variantele mate, dure si nenaturale! Alege culori moi 
pentru par, care iti complimenteaza nuanta tenului, asta 
insemnand cateva nuante mai deschise sau mai inchise 
decat culoarea naturala a parului. In mod ideal, ar 
trebui sa mergi prima data la un salon de infrumusetare 
pentru a primi cele mai bune sfaturi cu privire la nuanta 
ideala, asta daca optezi ulterior sa te vopsesti acasa. Si 
mai indicat ar fi sa mergi de fiecare data la salon!

Exista acum pe piata numeroase tehnici si produse, 
coloranti moderni cu pigmenti luminatori care iti pot 
transforma frumos parul gri.

ADAUGAREA VOLUMULUI

Ingrijeste-ti parul in mod regulat, iar pentru a adauga 
mai multa putere si profunzime, vorbeste cu hairstilistul 
tau pentru a adopta un stil stratificat. Iar in privinta 
ingrijirii parului de acasa, foloseste produse care adauga 
volum!

UMIDITATEA

Pe masura trecerii anilor, parul se rareste, firele se 
subtiaza, productia naturala de ulei a scalpului incetinind 
si ea. Pastreaza-ti parul lucios prin evitarea dispozitivelor 

Fiecare fir de par 

este alcatuit din 

straturi suprapuse 

de cheratina, iar 

cand straturile sunt 

deteriorate, parul 

capata un aspect mat 

si lipsit de viata.

Nicio culoare a 

parului nu este mai 

predispusa ca alta 

la aparitia nuantelor 

de gri, dar pe parul 

inchis se vede cel mai 

devreme.
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de indreptare si a altor instrumente de styling calde si 
tratamente deshidratante. Protejeaza-ti parul de clor 
cand inoti in piscina!

Foloseste tratamente adecvate necesitatilor parului, 
pulverizeaza constant pentru a readuce stralucirea si a-l 
gestiona mai usor. Produsele cat mai naturale pot ajuta, 
deoarece nu contin ingrediente care elimina umezeala.

HRANIREA

O deficienta cronica a fierului, a vitaminei B si a 
zincului pot agrava caderea parului, asa ca asigura-
te ca alimentatia ta este una sanatoasa si echilibrata! 
Parul tau este facut din proteine, asa ca acesta este 
cea mai importanta grupa de alimente. Acizii grasi 
esentiali din nuci, semintele si pestele gras, ajuta, la fel 
ca introducerea in alimentatie a diverselor alge, acestea 
continand iod, acid folic, magneziu. Ia in considerare si 
un supliment de par daca ai nevoie de un extra impuls!

PROTECTIA UV

Parul si scalpul sunt mai susceptibile la daunele 
soarelui comparativ cu restul corpului. Supraexpunerea 
la soare deterioreaza structura celulara, astfel ca parul 
poate deveni fragil, uscat si plictisitor. Pentru protectie, 
foloseste o palarie, o esarfa sau pulverizeaza cand esti 
afara cu un spray care ofera o bariera impotriva razelor 
UV.

STIMULEAZA CIRCULATIA!

Circulatia buna la nivelul scalpului asigura parul ca 
primeste oxigenul necesar si nutrientii pentru a creste si 
a se dezvolta sanatos in continuare. Exercitiile aerobice 
regulate ii da un impuls circulatiei dar si reduce stresul, 
reprezentand astfel o necesitate pentru un par sanatos. 
Un masaj obisnuit al scalpului la domiciliu este iarasi 
un lucru bun; folosind ulei, muta-ti degetele deasupra 
scalpului si gatului in miscari circulare mici si ferme. Lasa 
uleiul pentru 30 de minute, apoi samponeaza, clateste 
si foloseste la sfarsit balsam!

SENSIBILITATEA

Scalpul devine si el mai uscat si mai sensibil, exact 
ca pielea in orice zona a corpului. Evita produsele 
incarcate cu substante chimice, tratamentele termice si 
colorantii abrazivi, pentru a ajuta la atenuarea usoara a 
mancarimilor si a descuamarii. Mergi pe lotiuni calmante 
pentru scalp sau sampoane impotriva matretii.
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1 Schwarzkopf LIVE 5 Min Colour 
Boost Hair Mask in Icy Pearl
CE SPUN EI O masca de par ce are 
nevoie de doar 5 minute sa deschida parul 
facandu-l potrivit pentru par decolorat 
pana la blond inchis. Aceasta formula, 
care dureaza pana la 6 spalari, are 3 
efecte dintr-un singur foc: prelungeste 
aspectul vibrant al parului, schimba 
nuanta parului pana ajunge la un roz si 
ofera ingrijire intensiva cu ulei din nuca 
de cocos pentru reducerea deteriorarii si o 
stralucire frumoasa.

In realitate Un produs pentru acasa 
care imbina un tratament de hranire cu 
vibratia culorii! Il aplici peste tot pe parul 
uscat folosind manusile care vin odata cu 
produsul, il lasi timp de 5 minute sa isi faca 
magia, apoi clatesti si usuci cu foehnul! 
Ideal pentru parul blond, care va arata 
mai luminos si mai proaspat dupa doar o 
singura folosire.

2 Olaplex No.4P Blonde Enhancer 
Toning Shampoo
CE SPUN EI Este un sampon fara sulfati 
care neutralizeaza nuantele aramii in 
timp ce iti lumineaza parul. Formula 
functioneaza pentru transformarea 
zonelor uscate, pentru transformarea 
firelor fragile intr-un par moale, stralucitor 
si rezistent. Ajuta adaugand putere si 
flexibilitate in timp ce lumineaza nuantele 
de blond.

In realitate Daca iti doresti parul si mai 
luminos, poti lasa samponul sa actioneze 
mai mult, iar daca il folosesti o data pe 
saptamana ar trebui sa fie indeajuns. Te 
vei bucura de un par stralucitor si luminos, 
avand parte in acelasi timp si de o 
sanatate reala.

5 Kerastase Blond Absolu Cicaplasme
CE SPUN EI Face parul mai luminos si 
mai neted, mai stralucitor, cu ajutorul 
acestei masti intense; deschide parul blond 
si cel gri. Aceasta crema stralucitoare de 
culoarea lavandei acopera fiecare suvita, 
facand netede cuticulele si varfurile rebele, 
pentru a calma firele rebele si a evita 
incretirea.

In realitate Acest tratament leave-in 
fara uscare este ideal atunci cand adaugi 
o cantitate mica pe parul uscat. Treci apoi 
cu un prosop prin el si bucura-te de un par 
lucios si neted, fara incretire!

6 Charles Worthington Colour Plex 
Toning Violet Shampoo
CE SPUN EI Acest sampon violet de 
curatare este imbogatit cu floare viola, 
elimina tonurile galbene, lasand parul 
blond cu aspect vibrant si oferindu-i o 
stralucire sporita. In plus, tehnologia Plex 
ajuta la repararea daunelor cauzate de 
colorare.

In realitate Dupa aproximativ 5 
saptamani, parul poate avea tonuri de 
alama, iar culoarea isi poate pierde din 
intensitate. Samponul este cremos, iti face 
parul sa se simta curat si hranit, iar blondul 
tau va arata mai proaspat si stralucitor.

7 L`Oreal Paris Elvive Colour Protect 
Purple Shampoo
CE SPUN EI O formula corectoare 
de culoare violet ce hraneste parul si 
neutralizeaza galbenul, portocaliul si 
tonurile alamii din parul blond, brunet, gri, 
dupa doar o utilizare.

In realitate Un sampon superhidratant 
care are un miros minunat, ce iti face parul 
sa arate luminos imediat. Chiar daca nu 
il folosesti in mod constant, il poti utiliza 
doar atunci cand ai nevoie de o revigorare.

3 John Frieda Violet Crush Intensive 
for Blondes Purple Shampoo
CE SPUN EI Este conceput pentru a 
neutraliza nuantele alamii, un sampon 
care corecteaza culoarea si trebuie sa 
stea pe par doar un minut; poate fi folosit 
de pana la 3 ori pe saptamana pentru a 
ajunge la nuanta dorita.

In realitate Cu o combinatie de 
balayage prin varfurile parului si luminari 
subtile din jurul chipului, dupa cateva 
saptamani post-vopsire, parul isi pierde 
din stralucire. Miroase “delicios”, curata 
bine si elimina pigmentii pentru a face 
parul sa arate cat mai luminos. Daca il 
folosesti o data pe saptamana, ar trebui 
sa fie suficient.

4 Kristin Ess The One Purple 
Conditioner
CE SPUN EI Nu doar ca tinteste tonurile 
de alama, dar datorita tehnologiei “zip-
up” aceasta formula fara sulfati realizata 
fara cruzime animala, ajuta la etansarea 
capetelor despicate, protejand parul de 
agresorii mediului inconjurator.

In realitate In cazul altor produse, 
se pot gasi urme violete de produse de 
tonifiere, dar acest balsam actioneaza ca 
o masca-tratament, de care un par care 
este stresat de temperaturi mari si produse 
de styling are mare nevoie. Dupa uscare, 
parul va fi mai stralucitor, mai neted, iar 
tonurile, mai bine evidentiate.

CEI MAI BUNI LUMINATORI
pentru PAR
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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!



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

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

FAMOST

https://famost.ro/


COPIII MEI SUNT CEI MAI BUNI CONSULTANTI AI MEI

LUCIA PRAJISTEANU

Foto : MARIUS BARAGAN | Machiaj : DANA PETRINA | Aranjat par : GEORGIANA STAVROSITOU

INTERVIU de PERSONALITATE
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Bun gasit, Lucia! Ne bucuram sa te prezentam cititorilor 
nostri! Cum si cand incepe povestea businessului tau?

Inca din facultate mi-am deschis firma mea de comert 
cu obiecte de marochinarie pe care am dezvoltat-o treptat, 
urmand ulterior sa intru pe piata obiectelor de argint. In 
2007 am deschis un magazin in Baneasa Shopping City cu 
brand-ul creat de mine, MARRANI, iar din 2008 am lansat 
afacerea cu parcurile de distractie.
De la bijuterii la locuri de joaca 
pentru copii. Ce te-a motivat?

Diferenta intre ceea ce faceam si 
ceea ce fac acum vine din satisfactia 
mea personala. Business-ul pe care 
il am acum este puternic incarcat 
emotional, e un mod prin care pot 
sa-i fac pe oameni mai fericiti. Imi 
place sa-i vad pe parinti petrecandu-
si timpul cu copiii, sa vad intreaga 
familie distrandu-se. Sunt acolo, 
implicata 100%, pentru ca doar 
asa pot sa vad cum pot imbunatati 
permanent serviciile pe care le oferim. 
Este o reala placere pentru mine sa 
fiu cat mai aproape de copii. Este un 
business pe sufletul meu, care ma 
incarca emotional in fiecare zi, imi 
da constant putere si nu ma oboseste. 
Deloc!
Theodor si AnyA sunt copii tai, 
despre care vorbesti cu multa iubire. 
Ei te-au inspirat sa te lansezi in 
aceasta industrie?

Mi-a placut mereu sa calatoresc si 
sa descopar parcuri de distractii, de 
aventura. Dupa ce am devenit mama, mi-am dorit sa le ofer 
si copiilor mei cat mai multe experiente in acest sens, sa 
cunoasca locuri, obiceiuri si oameni noi. Copiii mi-au dat un 
motiv in plus sa vizitez locuri care au parcuri de distractie. 
Ulterior, treptat, vizitarea acestor parcuri a devenit un 
obiectiv in sine, mai ales ca afacerea mea s-a orientat 
pe aceasta nisa de piata. Am combinat astfel placerea cu 
documentarea.

Ii vei implica in business? Cine este mai orientat catre 
afaceri?

Copiii mei sunt cei mai buni consultanti ai mei. In 
calatoriile noastre din parcurile de distractie ei imi spun ce 

le place, ce li s-ar parea potrivit pentru 
parcurile noastre si intotdeauna tin 
cont de parerea lor. Ei ma ajuta sa 
inteleg foarte bine nevoile copiilor, 
iar eu, din perspectiva mea, ca mama, 
le inteleg pe cele ale parintilor. Vom 
vedea ce va fi pe viitor. 
Cat de importanta este distractia 
pentru tine?

Avem nevoie de distractie pentru a 
ne deconecta de la griji, de la stresul 
cotidian. Fiecare dintre noi vedem 
insa distractia diferit si aici apare rolul 
nostru ca business fiindca trebuie sa 
le satisfacem celor mici nevoia de 
distractie, dar si celor mari. Fiecare 
vizitator trebuie tratat diferit. Daca cei 
mici sunt in primul rand incantati de 
atractii, parintii sunt foarte atenti si la 
partea de servicii - zona de mancare, 
bautura, facilitati. Este important 
ca fiecare membru al familiei sa se 
distreze, dar sa-si gaseasca si confortul. 
O zi de distractie in locul potrivit ne 
poate reincarca bateriile pentru o 
buna perioada.

In prezent, vorbim despre doua puncte importante din 
afacerea ta: ZORKY`S PLANET si MIRAMAGICA, 
primul in Afi Palace Cotroceni, iar cel de-al doilea in 
parcul Herastrau. Ce diferente exista intre aceste proiecte 
si in ce ordine s-au dezvoltat?

Primul proiect dezvoltat a fost ZORKY`S PLANET, un 
parc de distractie intins pe multi metri patrati si situat la 
interior, in cadrul AFI Palace Cotroceni. Conceptul a fost 
acela de Family Entertainment Center, intrucat avem un 
mix de atractii atat pentru copii cu varste de la 1 la 3 ani cat 
si pentru copiii mai mari sau chiar adolescenti.

Este o reala placere 
pentru mine sa fiu 
cat mai aproape 
de copii. Este un 

business pe sufletul 
meu, care ma incarca 
emotional in fiecare 
zi, imi da constant 

putere si nu ma 
oboseste. Deloc!
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Tot aici, in Zorky`s Planet, am lansat in anul 2012 primul 
roller coaster instalat intr-un shopping center din Europa 
de Est. Conceptul roller coaster-ului a fost dezvoltat intr-
un mod ingenios de catre producatorul italian IEPARK, in 
colaborare cu ingineri si analisti constructori ai AFI Palace 
Cotroceni si Britta Trading. IEPARK este una dintre cele 
mai vechi si mai cunoscute companii italiene producatoare 
de echipamente pentru parcuri de distractii, cu o reputatie 
excelenta in domeniu, iar Britta Trading este cel mai mare 
dezvoltator de parcuri de distractii indoor din Romania. 
Roller coaster-ul are 16 locuri, iar o cursa dureaza un minut 
si jumatate, accesul fiind permis copiilor in varsta de minim 
trei ani, cu o inaltime mai mare de 1,10 m. 

MIRAMAGICA a fost inaugurat la sfarsitul lunii 
august 2015, in incinta parcului Herastrau, si include cea 
mai mare roata de distractii din Romania, supranumita 
Roata Bucurestiului. Conceptul MIRAMAGICA a fost 
creat si implementat de o echipa de renumiti designeri 
internationali. Acestia si-au pus amprenta asupra unor 
parcuri de divertisment din Marea Britanie, Spania si Italia.

La MIRAMAGICA, copiii de toate varstele, dar si parintii 
sau bunicii lor se bucura de cele mai inovatoare atractii de 
divertisment in aer liber. 

In topul acestora se afla Roata Bucurestiului, cu diametrul 
de 25 m, cea mai inalta din Romania, fiind completata de alte 
sapte jocuri si elemente de atractie pentru intreaga familie, 
printre care turnul Spark, caruselul Tornado, masinutele 
tamponabile, barcute si un trenulet.

De la inceputul primaverii si pana la sosirea iernii, copiii 
se bucura aici de atractii in fiecare zi a saptamanii, iar in 
weekend-uri au parte de evenimente tematice si multe 
surprize.

Cat timp iti ocupa aceste proiecte?
Imi ocupa foarte mult timp, deoarece dupa cum am spus 

si anterior, eu sunt 100% implicata in aceste business-uri. 
Sunt mai mereu fizic acolo observand reactiile clientilor, 
incercand permanent sa imbunatatesc serviciile cu ajutorul 
echipei frumoase pe care mi-am format-o. 
Care sunt cele mai inedite evenimente desfasurate la 
locurile de joaca pe care le detii?

Halloween si Petrecerile de Craciun la Zorky`s si ziua 
de 1 Iunie la Miramagica. Avem deja o traditie in aceste 
evenimente speciale, pe care le organizam deja de mai bine 
de 5-7 ani. Ocazional avem si artisti mari in concert. De la 
Alex Velea la Antonia, la Mario Fresh, Corina sau Andreea 
Banica sau Anda Adam ... aproape toti artistii cunoscuti 
si iubiti de copiii ne-au trecut pragul si au avut concerte 
memorabile in ambele locatii.
Care era jocul tau preferat in copilarie?

Eu am avut o copilarie foarte frumoasa, majoritatea 
vacantelor le-am petrecut la bunicii mei din partea mamei, 
la Gura Raului, judetul Sibiu, un loc superb, recunoscut 
pentru frumusetea lui. Acolo nu ma plictiseam niciodata. 
Chiar daca, pe atunci, nu aveam la dispozitie televizor, 
calculatoare si alte “jucarii” aceasta generatie. Erau zile 
frumoase, senine, stateam mult in natura, aveam prieteni in 
sat, mergeam pe munte, inventam tot felul de jocuri.

Sunt mai mereu fizic acolo observand 
reactiile clientilor, incercand 

permanent sa imbunatatesc serviciile 
cu ajutorul echipei frumoase pe care 

mi-am format-o. 
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Daca esti corect, focusat, stapanesti foarte bine 
un domeniu si iubesti ceea ce faci atunci e mult 

“loc de joaca” in afacerile din Romania.
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E loc de “joaca” in afacerile din Romania?
Daca esti corect, focusat, stapanesti foarte bine un domeniu 

si iubesti ceea ce faci atunci e mult “loc de joaca” in afacerile 
din Romania. Nimic nu este simplu, e nevoie de viziune, 
perseverenta si de ceva noroc. 
Cum arata concurenta in domeniul in care activezi?

Fata de acum 10 ani exista mai multa concurenta pe piata, 
bineinteles. Totul s-a dezvoltat in aceasta perioada, insa 
eu am inteles de la bun inceput ca degeaba investesti sute 
de mii de euro intr-un parc de distractii daca nu aloci un 
buget considerabil si pentru partea de Marketing si PR. Am 
organizat si in continuare organizam foarte multe evenimente 
si am reusit astfel sa facem cunoscute ambele parcuri de 
distractie nu doar pe plan local, dar si pe plan national. 
Avem parinti din afara Bucurestiului care conduc in weekend 
uneori chiar si 300 de kilometri pentru a-si aduce copiii la 
MIRAMAGICA. Acest lucru nu poate decat sa ne bucure, sa 
ne arate ca facem bine ceea ce facem si sa ne incurajeze sa fim 
mereu si mai buni. 

Daca pe unii concurenta ii descurajeaza, acesta nu este si 
cazul meu. Tot timpul am performat cel mai bine in situatii 
concurentiale sau de criza, care ma “forteaza” sa dau tot ceea 
ce e mai bun din mine si sa vin mereu cu cele mai bune solutii. 
La locul de joaca, parintii interactioneaza cu copiii lor?

Am preluat conceptul de Family Entertainment Center 
implementandu-l la Zorky`s Planet si apoi Miramagica pentru 
ca mi-am dorit sa incurajez parintii sa petreaca si sa se joace 
cat mai mult cu copiii lor. Pentru mine este esential sa tin cont 
atat de nevoile copiilor si de ceea ce le place lor, dar si de cele 
ale parintilor. Eu vreau sa incurajez interactiunea dintre copii 
si parinti si timpul petrecut de acestia impreuna, de aceea 
am incercat sa pun la dispozitia vizitatorilor cat mai multe 
variante de distractie. Sunt foarte multe jocuri la care parintii 
se pot juca impreuna cu copiii lor.
Cat ii costa pe parinti distractia copiilor?

Toata lumea trebuie sa inteleaga ca distractia copiilor 
costa, mai ales intr-un parc in care investim mult in siguranta 
copiilor si siguranta masinariilor. Avem echipe tehnice care se 
asigura ca totul este in stare perfecta de functionare si avem 
tot timpul personal numeros ce supervizeaza copiii. Acesta 
sunt doar o parte din costurile noastre.

Nu vorbim insa despre parcuri scumpe, preturile sunt medii 
si le pastrez acolo pentru ca imi doresc ca fiecare parinte sa 
isi poata permite sa-si aduca copilul la Zorky`s Planet sau 
MIRAMAGICA.

Costul distractiei copilului poate incepe uneori chiar de la 
50 lei si ajunge in medie cam la 100 lei/ copil per vizita.
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Tot timpul am 
performat cel mai 

bine in situatii 
concurentiale sau 
de criza, care ma 
“forteaza” sa dau 
tot ceea ce e mai 

bun din mine si sa 
vin mereu cu cele 
mai bune solutii. 
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Cum arata o zi din viata ta?
Sunt o fire matinala. Mereu ma trezesc undeva la 6, 7 

dimineata chiar daca uneori adorm tarziu. Imi ajung cateva 
ore de somn pe noapte pentru a-mi incarca bateriile complet. 
In timpul zilei muncesc foarte mult, iar telefonul este tot 
timpul langa mine. Am peste 60 de persoane de coordonat 
in ambele parcuri si alte cateva business-uri colaterale. Cand 
e insa vorba despre copiii mei sunt acolo 100%, indiferent 
de ce se intampla pe alte planuri. Ei 
sunt prioritatea mea numarul 1 si 
incerc sa petrecem cat mai mult timp 
impreuna. Obisnuiam sa mergem in 
vacante impreuna; spun obisnuiam 
pentru ca Theodor si Anya sunt acum 
adolescenti si vor sa mearga in vacanta 
cu prietenii lor. Cu toate acestea, 
avem o vacanta de familie pe an, unde 
prezenta este obligatorie.

Zilnic insa imi fac timp si pentru 
mine, fie ca este vorba despre mers 
la sala de sport, la spa sau o iesire cu 
prieteni dragi in oras, la cina. Nu spun 
nu nici petrecerilor. Imi place sa rad si 
sa fiu inconjurata de prieteni.
Ce tip de antreprenor este Lucia 
Prajisteanu? Rational sau emotional?

Emotia nu are ce sa caute in 
business. Cand vorbim despre afaceri 
sunt rationala si mereu stapana pe 
situatie. Am o intuitie foarte buna, 
iar acest lucru m-a ajutat mereu sa 
iau cele mai optime decizii. Mie mi-a 
placut tot timpul sa joc sah cand eram 
mai tanara, iar acest lucru ma ajuta 
foarte mult in business. Mereu vad afacerile ca pe o tabla 
de sah, astfel ca prevad care sunt urmatorii pasi, stiu unde 
trebuie actionat.
Ce te face fericita?

Copiii mei, sa-i stiu pe ei fericiti si realizati. Nimic nu este 
mai important decat asta.
Vacanta ideala?

O plimbare cu masina pe Route 66, cateva zile la Barcelona 
sau Istanbul sau o vizita alaturi de copii la Disneyland 
Orlando.

Cum ai descrie stilul tau vestimentar?
Eclectic. Stilul trebuie sa te reprezinte ca personalitate. 

Eu sunt expansiva, optimista, mereu vesela, cu zambetul pe 
buze. Imi plac astfel culorile vii, iubesc hainele in nuante de 

galben, portocaliu, mov sau verde.  
Ce pasiuni ai?

Imi place sa calatoresc, sa descopar 
mereu lucruri noi, culturi noi si sa-
mi fac prieteni peste tot in lumea 
asta. Uneori ma mai relaxeaza si o zi 
de shopping, alteori o zi petrecuta in 
muzee ...
Cum va arata noua generatie de 
antreprenori?

Noua generatie de antreprenori 
trebuie sa aiba in primul rand multa 
rabdare. Aceasta este o mare problema 
la generatia tanara. Au impresia ca in 
business lucrurile se intampla atat de 
repede ca pe Social Media. Nu poti 
avea succes peste noapte si fara multa 
munca in spate. Nu se poate sa ai succes 
fara sa fi experimentat esecurile, insa 
acestea nu trebuie sa te descurajeze ci 
trebuie sa inveti din greseli si sa mergi 
mai departe. Concurenta este uriasa 
acum, nisele de business sunt aproape 
toate ocupate, insa mereu exista loc 
pentru “next big thing”. Trebuie sa ai 
doar viziune si sa fii foarte determinat.

Crezi in egalitatea de gen in afacerile romanesti?
Sigur, faptul ca sunt femeie nu m-a descurajat niciodata si 

nu ar trebui sa le descurajeze nici pe femeile care citesc acest 
interviu. Uneori este mult mai greu sa fii femeie, alteori daca 
stii cum sa te impui, sa-l faci pe ceilalti sa te respecte, ai de 
castigat inca de prima data. 
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Sa nu uite sa zambeasca, sa rada zilnic, sa se distreze. 
In aceste vremuri tulburi pe care le traim optimismul este 
foarte important. Nu trebuie sa ne lasam coplesiti de tot ceea 
ce se intampla rau in jurul nostru, sa ne pastram speranta si 
acea lumina interioara care ne va ajuta sa trecem peste toate.

Emotia nu are ce sa 
caute in business. 

Cand vorbim despre 
afaceri sunt rationala 

si mereu stapana 
pe situatie. Am o 

intuitie foarte buna, 
iar acest lucru m-a 
ajutat mereu sa iau 

cele mai optime 
decizii.
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ANDRA PETRESCU si-a inceput cariera in jurnalism 
cu rolul de asistent de montaj in presa locala, avansand 
pana la cel de reporter pe domeniul politic la Digi 24 si 
prezentator TV la Postul Public. Mai apoi, a trecut de la 
televiziunea locala la televiziunea nationala, angajandu-
se in TVR ca prezentatoare TV.

In prezent, Andra Petrescu este noua prezentatoare a 
Observatorului orei 12:00 de la Antena 1.

ANDRA PETRESCU
-  O  C A R I E R A  D E  1 1  A N I  -

PERSONALITATI de TOP
cu DANIELA SALA

interviu
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Iti mai amintesti ce ai simtit cand ai inregistrat prima ta 
emisiune? 

Eram foarte, foarte emotionata. Imi amintesc ca imi 
tremura toata carnea pe mine. Mi-era frica sa nu gresesc, 
sa nu ma balbai. Imi batea inima ca la balamuc. Prima 
emisie a fost foarte intensa; tot ce imi doream era sa se 
termine cat mai repede. Si urmatoarele saptamani au fost 
la fel. Pe parcurs, am inceput sa ma relaxez si a fost din ce 
in ce mai bine. 
Spune-ne mai multe despre parcursul tau profesional. 
Cand ai luat prima data contact cu televiziunea si ce a 
urmat?

Evolutia mea profesionala a fost treptata. Am inceput 
cu un jurnal de stiri de cinci minute si un post de asistent 
editor montaj la o televiziune locala din Iasi. Dupa un an si 
jumatate, prezentam jurnalul principal al zilei. A mai trecut 
inca un an si jumatate si s-a deschis Digi 24 Iasi. Simteam 
ca este urmatorul nivel pentru mine si imi doream tare 
mult sa fiu chemata la casting. Au trecut cateva luni bune 
pana s-a intamplat, iar cand s-a intamplat, l-am luat. Aici 
prezentam doua jurnale de stiri pe zi in prime time si 
faceam corespondente live pentru Digi 24 Bucuresti. Dupa 
doi ani, am simtit ca este momentul pentru urmatorul 
nivel: televiziune nationala. Asa ca m-am mutat in 
Bucuresti si am inceput cautarile. Cativa ani a durat pana 
cand s-au aliniat planetele cu planurile si actiunile mele 
si Televiziunea Nationala a lansat un proiect in care avea 
nevoie de prezentator de stiri. Am mers la casting, l-am luat 
si de aici am inceput o alta etapa de pregatire profesionala. 
Apogeul a fost insa Observator, Antena 1, de la ora 12:00. 
Este un concept unic in Romania - un jurnal modern, 
ce combina informatiile de actualitate cu materiale din 
zona de infotainment, precum cele de lifestyle, beauty, 
sanatate, sport, muzica, social media si nu numai. Un mix 
de reportaje, interviuri si discutii in platou cu invitati de 
specialitate.

A fost greu sa te faci remarcata in 
televiziune?

Am fost remarcata usor. Greu a fost 
sa ajung in fata oamenilor potriviti 
care sa ma remarce. Practic, aici este 
una dintre cele mai mari provocari 
in televiziune, pentru ca sistemul de 
recrutare functioneaza diferit. Nu 
gasesti foarte des job-uri in acest 
domeniu pe platformele de recrutare. 
Si atunci este nevoie sa stii unde sa 
cauti si pe cine sa intrebi detalii despre 
oportunitatile din acest domeniu. 
Cum ai defini meseria de prezentator 
TV?

Este o meserie frumoasa! Ca 
orice alta meserie daca iti place. 
Ca prezentator, esti varf de lance. 
Munca a zeci de oameni de pe teren, 
din redactie, montaj, grafica, regie, 
depinde de tine cum este transmisa 
catre telespectatori. Iar asta este o 
mare responsabilitate. Este mult de 
munca, atat fizic, cat si psihic. Vine cu 
multe provocari, iar cand esti in direct, 
este nevoie sa gestionezi orice situatie 
in vazul tuturor, deci vorbim si despre 
asumare.  
Cum ti-ai descoperit pasiunea pentru 
jurnalism? Ti-ai dorit sa activezi in 
acest domeniu de mica?

Interesul pentru televiziune a 
aparut cand eram in facultate. Aveam 
un profesor caruia ii placea foarte mult 
cum prezentam proiectele si tot timpul 
imi spunea ca ma vede in televiziune. 
Nu ma gandeam la momentul acela 
sa ma indrept catre domeniul acesta 
... pana intr-o zi, cand am auzit ca o 
colega de facultate este prezentatoare 
de sport la o televiziune locala din Iasi. 
Atunci a facut click si am zis de ce 
nu? Daca ea a putut, sigur pot si eu! 
Si uite asa a inceput aventura mea in 
jurnalism.

CA PREZENTATOR, ESTI VARF DE LANCE. Munca 
a zeci de oameni de pe teren, din redactie, montaj, 
grafica, regie, depinde de tine cum este transmisa catre 
telespectatori.

Interviuri
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Ce a insemnat pentru tine perioada in care ai facut parte 
din echipa Televiziunii Nationale?

Cand am luat casting-ul la TVR am fost extrem de 
fericita. Era trecerea mea de pe local pe national. Un salt 
mare, important. Am inceput cu un program greu, de 
noapte. Ma trezeam la ora trei dimineata si ma puneam la 
somn la ora opt seara. A fost o perioada plina de provocari 
pentru ca de cele mai multe ori, nu reuseam sa adorm 
devreme, ceea ce imi facea extrem de dificila trezirea. Ma 
simteam permanent obosita. Norocul meu a fost ca dupa 
un an si cateva luni, am ajuns sa prezint jurnalul amiezii si 
am scapat de trezit la ore la care altii poate ca abia se pun 
in pat. Pe acest segment, de pranz, faceam si editii speciale 
cand actualitatea o cerea. Am invatat extrem de multe aici; 
s-a simtit ca este alt nivel din toate punctele de vedere: 
energetic, editorial, social, etc.
Acum esti noua prezentatoare din echipa Observator, 
ora 12.00, de la Antena 1. Cum ai primit oferta si ce 
inseamna pentru tine aceasta noua etapa?

Am mers la un casting, apoi la inca un casting, dupa 
care am concluzionat ca ne placem unii pe altii si ca 
putem incepe o relatie de lunga durata. :)) Este o etapa de 
acomodare, reacomodare si invatare. Inainte sa vin aici, am 
avut o pauza de televiziune de trei ani si, de doi ani de la tot, 
in contextul pandemic. Ma acomodez cu oamenii, locul, 

programul care vine cu multe noutati 
si, implicit, provocari. In cei 11 ani 
de experienta ca prezentator de stiri 
am avut un rol serios, o interpretare 
liniara ... Acum am luat contact si cu 
partea de entertainment si moderare, 
care este o noutate pentru mine. Este 
o schimbare mare, care necesita timp, 
energie si rabdare. Ma bucur tare 
mult ca fac parte dintr-o echipa de 
profesionisti si din acest program unic 
pe piata, care imi ofera oportunitatea 
de a ma dezvolta. 
De ce aceasta pauza de trei ani de 
televiziune? Ce te-a facut sa renunti? 

Am avut un moment in care 
voiam sa ma redescopar, sa vad daca 
exista altceva dincolo de televiziune 
pentru mine, o alta cale. Si contextul 
profesional de la momentul respectiv 
a favorizat aceasta decizie. Astfel, am 
inceput sa explorez si in interior si in 
exterior, iar pasii mei m-au adus din 
nou in televiziune, care clar este o 
mare pasiune.

AM AVUT UN MOMENT IN CARE VOIAM SA MA REDESCOPAR, sa 
vad daca exista altceva dincolo de televiziune pentru mine, o alta cale. Si 

contextul profesional de la momentul respectiv a favorizat aceasta decizie. 
Astfel, am inceput sa explorez si in interior si in exterior, iar pasii mei m-au 

adus din nou in televiziune, care clar este o mare pasiune.
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ESTE UN DOMENIU PLIN DE ADRENALINA, un mediu unde totul 

este in miscare, diferit de la zi la zi. Nu ai cum sa te plictisesti niciodata!
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Ce sfaturi ai pentru persoanele care isi doresc sa activeze 
in acest domeniu?

Este un domeniu plin de adrenalina, un mediu unde 
totul este in miscare, diferit de la zi la zi. Nu ai cum sa 
te plictisesti niciodata! Cunosti foarte multi oameni noi si 
capeti foarte multe cunostinte din toate domeniile.

De cealalta parte, e o investitie mare de timp, energie 
si resurse personale, si la un moment dat poate deveni 
coplesitor. 

Sfatul meu este sa viseze maret, pentru ca visurile pot 
deveni realitate! 
Predai cursuri de jurnalism pentru tinerii doritori. Cum 
ai inceput aceasta etapa si ce contin cursurile tale?

Predau cursuri de dictie pentru toti cei care isi doresc 
sa aiba o vorbire clara, convingatoare si cursiva, indiferent 
de profesie si domeniul de activitate in care isi desfasoara 
activitatea.

De asemenea, predau si cursuri de prezentator pentru cei 
care isi doresc sa lucreze in televiziune sau care activeaza 
in mediul online. Aici cea mai mare provocare a majoritatii 
o reprezinta emotiile din fata camerei. Toti vor sa scape de 
ele, eu ii invat sa le transforme. 

Toate detaliile pot fi gasite pe pagina mea 
andrapetrescu.ro.

Deocamdata am luat o pauza de la cursuri ca sa ma pot 
concentra pe noul proiect de la Antena 1, dar ma gandesc 
sa le reiau in toamna sau in primavara.

Voi anunta pe retelele mele sociale cand se va intampla 
acest lucru, asa ca STAY TUNED!
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi facut?

Dans, dans si iar dans. Dansul este cea mai libera forma 
de exprimare de sine. 

Care sunt lucrurile care te definesc? 
Ambitie, prietenie si seriozitate.

Ce vrei sa mai faci si nu ai facut?
Sa calatoresc mai mult. 

Ce inseamna fericirea pentru tine?
Un apus, un om drag, o surpriza, o 

reusita ... 
Care este motto-ul tau in viata? 

Intr-o lume in care poti fi orice, 
alege sa fii bun!
Care este cel mai mare regret pe care 
il ai?

NO regrets! Imi place cine sunt 
astazi si tot ce am experimentat m-a 
modelat. 
Ce detesti cel mai mult in Bucuresti? 

Drumurile cu denivelari, gropi, 
guri de canalizare si linii de tramvai 
nealiniate cu asfaltul.
Ce superputere ti-ar placea sa ai? 

Sa zbor! Sa plutesc, sa ma inalt, sa 
cobor, sa ma joc in aer! 
Unde te vom putea vedea in 
continuare? 

La Observatorul orei 12:00, 
ANTENA 1.

PREDAU SI CURSURI DE PREZENTATOR PENTRU 
CEI CARE ISI DORESC SA LUCREZE IN TELEVIZIUNE 
SAU CARE ACTIVEAZA IN MEDIUL ONLINE. Aici cea 
mai mare provocare a majoritatii o reprezinta emotiile 
din fata camerei. Toti vor sa scape de ele, eu ii invat sa le 
transforme. 

https://andrapetrescu.ro/
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Dragi prieteni, bine v-am regasit in luna august! 

Si in aceasta luna, ca de fiecare data, ne continuam calatoria pe aleile literare ale lunii precedente, descoperind 
cele mai noi aparitii editoriale alaturi de alte titluri interesante aparute in ultima perioada. 

Incepem cu categoria science fiction, unde gasim o serie premiata, o istorie alternativa despre cursa cuceririi 
spatiului, dar si povestiri despre viitorul apropiat al omenirii, colonizarea Lunii si calatoria in timp.

La sectiunea fantasy, un titlu mult asteptat, o adevarata lume cu milioane de fani, dar si o parabola fantastica 
dintr-un univers ireal.

Sectiunea thriller si mystery ne asteapta  cu povesti terifiante, incarcate de suspans, iar  la sectiunea romane de 
dragoste, emotie, drama, romantism, pasiune si mister. Continuam cu sectiunea romane premiate, unde gasim 
patru titluri noi uluitoare, adevarate bijuterii literare cu povesti de neuitat.

Fictiune si non fictiune, noutati captivante si titluri deja consacrate iar la sectiunea biografii intalnim 
povestea de viata a Reginei Maria a Romaniei si o alta poveste la fel de minunata despre curaj si speranta in 
vremuri intunecate.

Pentru adolescenti si copii, avem recomandari de lecturi, la fel de captivante, cu accente science fiction, gotice 
si chiar romantism, basme si legende, tocmai potrivite pentru a  le infrumuseta vacanta de vara.

Nu uitam nici de poezie, rubrica unde descoperim de aceasta data frumusetea poeziei clasice dar si exotismul 
poeziei contemporane chineze. Ultima luna de vara este cel mai potrivit moment pentru  o serie de lecturi noi, 
zeci de universuri minunate care ne asteapta sa le descoperim.

Dintre toate lumile pe care le-a creat omul,
cea a cartilor este cea mai puternica.

HEINRICH HEINE 

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

Cronica unui eveniment literar

“

cu ROXANA NEGUT
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CALEA SPRE MARTE (Seria DOAMNA ASTRONAUT, partea a II-a) - Mary Robinette Kowal, editura Nemira 
Science Fiction - Istorie alternativa - Cucerirea spatiului / CALEA SPRE STELE (Seria DOAMNA ASTRONAUT, partea I)-Mary 
Robinette Kowal / Castigator al Premiilor Nebula, Locus, Hugo & Campbell Memorial Award (2019)/ Cel mai bun roman science-
fiction al anului 2018 Publishers Weekly

Descrierea cartii
Asta i-a lipsit mereu celebrei NASA - o eroina cu atitudine
Intr-o noapte de primavara din 1952, un meteorit imens cade pe Pamant si spulbera aproape toata Coasta de Est a Statelor Unite, 

inclusiv Washingtonul. Cataclismul va face, foarte curand, ca planeta sa ajunga de nelocuit pentru oameni, la fel cum a devenit 
candva pentru dinozauri. Aceasta amenintare accelereaza efortul omenirii de a coloniza spatiul.

Elma York e pilot si matematician al Coalitiei Aerospatiale Internationale si lucreaza impreuna cu o echipa extinsa ca sa duca 
primul om pe Luna. Dar nu trece mult si incepe sa se intrebe de ce nu ar putea sa ajunga si dincolo de Luna. Dorinta ei de a fi prima 
femeie astronaut va spulbera conventiile societatii.

CALEA CATRE MARTE
Al doilea volum din seria DOAMNA ASTRONAUT / Cea mai buna carte SF a anului pentru The Verge, Kirkus Online, Unbound 
Worlds & Nerdmuch

Aventura cuceririi spatiului inceputa in Calea spre stele continua. Acum exista o baza pe Luna si se pregateste un voiaj spre Marte.
Elma, Doamna Astronaut, ar dori sa participe la aceasta misiune periculoasa. Dar va putea ea, oare, sa-si paraseasca sotul si sa 

petreaca ani buni calatorind spre o planeta atat de indepartata? In plus, pe Pamant situatia este critica, deoarece fanaticii care se opun 
programului spatial sunt gata sa recurga la acte de terorism pentru a-l distruge. Voiajul spre Marte se va dovedi mai periculos decat 
se estimase.

O poveste captivanta despre conflictele din spatele cursei spatiale, care ne face sa privim dintr-o noua perspectiva lumea 
contemporana si problemele ei.
“Tulburatoare de-a dreptul!” Locus
“O lume care te cucereste si te obsedeaza multa vreme dupa ce ai terminat de citit ultima pagina.” Publishers Weekly
“O istorie alternativa despre cursa cuceririi spatiului de la jumatatea secolului trecut cu o eroina inteligenta, bine intentionata, dar nicidecum 
perfecta.” Booklist
“De multe ori, romanele SF pornesc de la o intrebare simpla: ce ar fi daca ... ?
Felul in care continua aceasta intrebare si modul in care suna raspunsul sunt elemente-cheie pentru o poveste de neuitat.
Ce ar fi daca, in anii `60, o catastrofa terifianta ar fi obligat omenirea sa cerceteze, sa inoveze si sa construiasca mijloacele de a parasi 
Pamantul si de a ridica o casa in alta parte?
Ce ar fi daca, siliti de imprejurari, in 1961, oamenii ar fi amenajat deja o baza pe Luna si ar planui o calatorie spre Marte?
Mary Robinette Kowal rescrie istoria secolului XX, dar foloseste cu abilitate acest prilej pentru a explora teme politice si sociale care framanta 
lumea de azi.” Marian Coman, redactor-sef Armada

ULTIMUL MARTOR - Florin Giurca, editura Pavcon 
Colectia: Colectia Science-Fiction, #143

Descrierea cartii
Purtand subtilul “Povestiri din viitor” volumul de fata reuneste nu mai putin de 10 lucrari de exceptie, pe cat de incitante, pe atat de 

spectaculoase, avand ca tematica viitorul apropiat al omenirii, colonizarea Lunii si mai ales calatoria in timp, scrise de profesorul de 
informatica Florin Giurca, unul dintre cei mai apreciati autori ai noului val de scriitori de literatura SF din Romania.

Ideile uluitoare, umorul fin, actiunea debordanta si atmosfera creata cu migala in fiecare poveste, alaturi de personaje memorabile 
ce beneficiaza de profiluri psihologice detaliate, fac din cartea de fata o adevarata delicatesa literara, pe care orice pasionat de literatura 
science-fiction si fantastica o va aseza la loc de cinste in biblioteca personala.
Contine povestirile:  Locul meu nu este aici / Doar o singura data, Josiah! / Viata lui Camus / Newton Park / Turma de triceratopsi / 
Energie pentru Cea de-a Saptea Zi / Impreuna, pentru Pamantul Fagaduintei / Naguay Bliccala si falsul calator in timp / Mica sirena 
visinie / Ultimul martor
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FOC SI SANGE - George R.R. Martin, editura Nemira, Armada

Descrierea cartii
Cu sute de ani inainte de Urzeala tronurilor, Casa Targaryen - singura familie de stapani ai dragonilor care a supravietuit decaderii 

Valyriei - se stabileste la Piatra Dragonului. Aceasta este povestea generatiilor de conducatori care, incepand cu legendarul Aegon 
Cuceritorul, se lupta pentru a pastra Tronul de Fier.

Ce s-a intamplat, de fapt, in timpul razboiului numit Dansul Dragonilor? Ce crime oribile a faptuit Maegor? Cum arata Westeros 
cand dragonii faceau legea din ceruri? Ce a devenit Valyria dupa dezastrul care a lovit-o?

La acestea si la multe alte intrebari raspunde cronica unui maester al Citadelei, completand istoria tulburatoare si pasionanta a 
Targaryenilor.

Sursa de inspiratie a serialului HBO Casa Dragonului. 
“O capodopera de istorie fictionala!” The Sunday Times
“O tapiserie fascinanta, care infatiseaza razboaie, casnicii, morti, dragoni si politica, una care are aerul unei istorii adevarate mai mult 
decat al uneia dintr-o lume fantasy ...” Booklist
“Daca ai colindat cu ochii mintii de-a lungul si de-a latul Westerosului, cucerit de maiestria de povestitor a lui George R.R. Martin, sedus nu 
numai de aventurile membrilor familiei Stark, ci si de detaliile geografice ale acestui continent, atunci merita, negresit, sa cunosti in amanunt 
si istoria locului. Sa cobori cu sute de ani prin palnia acestui timp tesut din cuvinte, pana cand Casa Targaryen a ajuns la Piatra Dragonului. 
Si apoi sa urci prin veacuri de foc si de sange, asa cum urca dragonii catre cer.
George R.R. Martin nu a scris o poveste, a construit un univers.” Marian Coman, redactor-sef Armada

FELINARUL MAGIC AL OMULUI-CAINE - Chriss D Ross, editura Ink Story

Descrierea cartii
“O parabola din povestirile fantastice ale Omului Leopard 
Intamplatorule CITITOR,
La hotarul dintre Realitate si Visare, adica acolo unde Veridicul si Verosimilul se suprapun si se intrepatrund, aceasta povestire iti va arata 
o poarta spre Fabulos; o Poarta spre o intamplare enigmatica de demult pe care Istoria a consemnat-o, dar fara a-i conserva culorile si 
semnificatiile profunde. Daca Poarta ti se va deschide, paseste cu grija prin acel Taram, caci acolo te-ai putea intalni chiar cu tine insuti, cu 
insurgentele si emotiile tale, iar experienta unei asemenea transe poate lasa o amprenta deosebit de persistenta ...” Chriss D. Ross
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BAIATUL DIN PADURE - Harlan Coben, editura Paladin

Descrierea cartii
Wilde se misca tacut ca o pantera. Nu avea un plan, ci era mai degraba o actiune de recunoastere. Pastreaza distanta. Afla lucruri 

despre adversari. Stabileste-le pozitia si numarul. Incearca sa-ti dai seama ce naiba vor de la tine.
Padurea pare sa-i fi fost dintotdeauna casa lui Wilde, un copil cu trecut necunoscut si identitate misterioasa. Ajuns intre timp un 

adult cu capacitati intelectuale si fizice remarcabile, el trebuie sa gaseasca acum doi adolescenti disparuti, inainte ca absenta lor sa 
aiba consecinte dezastruoase pentru comunitate. Wilde stie ca este o cursa contra timpului pentru a le salva viata si a expune secretele 
intunecate ale unora dintre protagonisti. Insa, dupa cum va descoperi, cazul se extinde mult dincolo de granitele suburbiei pasnice, 
unde cei puternici, politicieni corupti si moguli mediatici, sunt protejati chiar si cand detin secrete ce ar putea distruge vieti.

Cineva vrea mult de tot filmarea aia. Va face orice e necesar ca s-o obtina. Inclusiv sa rapeasca copii. Iar motivele sale s-ar putea sa 
nu fie altruiste.

CAND VINE PRIMAVARA (Seria Gigi Alexa volumul 4) - Tony Mott, editura Tritonic

Descrierea cartii
Un avocat ucis, o poveste terifianta, o ancheta internationala!
Un nou caz al medicului legist Gigi Alexa, care impreuna cu Matei Valean, comisar-sef de politie la Brasov incearca sa dezlege 

misterul uciderii unui controversat avocat local. De la practici religioase la trafic de persoane, povestea se dezvolta treptat, cu suspans 
bine dozat, cu umor si un pic de romantism. Un cocktail Mystery & thriller marca Tony Mott!
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SCRISOAREA DE DRAGOSTE -  Lucinda Riley, editura Litera 

Descrierea cartii
1995, Londra. Cand Sir James Harrison, unul dintre cei mai mari actori ai generatiei sale, se stinge din viata la varsta de 95 de 

ani, lasa in urma nu doar o familie distrusa, ci si un secret atat de socant, atat de devastator, incat ar putea zgudui establishmentul 
englezesc pana la temelii.

Joanna Haslam este o tanara jurnalista ambitioasa, trimisa sa faca un reportaj la funeraliile legendarului actor, unde sunt prezente 
toate celebritatile. Dar, sub toata aparenta sclipitoare, Joanna descopera un secret intunecat: existenta unei scrisori pe care James 
Harrison a lasat-o in urma, al carei continut alte persoane au incercat cu disperare sa-l ascunda timp de peste 70 de ani. Pe masura 
ce desprinde valul de minciuni care invaluie secretul, Joanna isi da seama ca exista unele forte care se straduiesc sa o impiedice sa 
descopere adevarul. Si nu se vor opri de la nimic pentru a ajunge la scrisoare inaintea ei.

PARTENER IN CRIMA DRAGOSTEI - Ela E.H., editura Bookzone

Descrierea cartii
Doi spioni, o atractie irezistibila inca de la prima vedere. 
Doi orfani, Elia si Patrick, se regasesc peste ani intr-o postura neasteptata - cea de spion. El este sexy si ... greu de cucerit, iar ea 

este magnetica si atat de rece in aparenta. Setea de afectiune reprimata atatia ani se dezlantuie insa neasteptat, devine din ce in ce mai 
navalnica si astfel ia nastere o poveste de dragoste brodata cu multa adrenalina. Ca intotdeauna, contrariile se atrag. Dar daca nu sunt 
atat de diferiti pe cat credeau? Daca inimile lor sunt pregatite sa bata la unison in cel mai frumos mod cu putinta, iar ei nici macar nu 
sunt constienti de asta? 

Setea de razbunare poate aduce mai aproape doi oameni
Razbunarea, desi pare ca aduce eliberare si satisfactie, este mai amara si mai greu de suportat decat iertarea. Elia nu vrea sa devina 

un soldat lipsit de valoare, care isi da viata pentru nimic, dar nici nu poate renunta la misiunea ei de a descoperi cine i-a ucis parintii. 
In tot acest joc nebun, gaseste sprijin in Patrick, spionul vietii ei. Setea de razbunare ii apropie, provocand un foc de artificii pe cerul 
celor doi.
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LOCUL VISURILOR NOASTRE - Kristin Harmel, editura Litera

Descrierea cartii
Luptand pentru supravietuire, o femeie isi gaseste chemarea
Cand Ruby se casatoreste cu francezul elegant pe care il intalneste intr-o cafenea, isi imagineaza ca isi vor petrece viata plimbandu-

se brat la brat pe bulevardele pariziene, scaldate in lumina aurie a dupa-amiezii. Dar suntem in 1938, iar razboiul se profileaza la 
orizont.

Din nefericire, casnicia ei devine in curand searbada si rece, iar sotul ei, Marcel, distant si secretos - toate acestea in timp ce 
germanii navalesc in Paris, cu sinistrele lor steaguri cu svastica fluturand in vant. Cand Marcel este ucis, Ruby descopera secretul pe 
care acesta il ascundea - era membru al Rezistentei franceze - si se hotaraste sa-i ia locul.

Ea se implica in operatiunile de salvare a soldatilor aliati care au aterizat pe teritoriul inamic - inclusiv a unui fermecator pilot 
britanic. Dar abilitatile ii sunt in cele din urma puse la incercare atunci cand o ascunde pe vecina ei evreica de 12 ani, Charlotte, a carei 
familie a fost arestata de Gestapo. Ruby si Charlotte devin o mica familie, dar pe masura ce menghina germana se strange in jurul 
Parisului, iar americanii dezbat intrarea in lupta, pericolul creste. Nimeni nu mai este in siguranta.
 “Plasat pe fondul tuturor pericolelor si al dramei din Parisul celui de-al Doilea Razboi Mondial, acest roman sincer va va face sa intoarceti 
pagina dupa pagina pana la ultimul cuvant.” Mary Alice Monroe
“Locul visurilor noastre este un omagiu emotionant, sfasietor si inspirat adus tariei spiritului uman si puterii durabile a iubirii.” Mariah 
Stewart

DISCREPANTE - Gabriela Grigoras, editura Velvet Story

Descrierea cartii
“Discrepante” - o poveste de dragoste cu care autoarea Gabriela Grigoras iti face inima sa palpite.
Dupa romanul “Ani bisecti”, Gabriela Grigoras vine cu o noua serie de emotii, puse in cuvinte sa-l faca pe cititor sa rada si sa 

planga alaturi de protagonisti. Ce este dragostea daca nu lumini si umbre, suisuri si coborasuri, dorinte si dezamagiri? Complicatiile 
din vietile Ninei si a lui Emi ii provoaca si ii fac mai puternici, dar impreuna vor cunoaste ca din discrepante li se vor construi cele 
mai intense trairi.

Rotitele sortii se pun in miscare si aduc laolalta doua persoane aflate la capetele opuse ale societatii. Nina il intalneste pe Emi 
in spitalul unde este internata, dupa ce se rostogoleste un etaj pe scari. Traiul ei si al celor doi frati pe care ii ingrijeste se schimba 
complet. Traumele din trecut o urmaresc pe tot parcursul povestii, dar si dorinta de a evolua, de a deveni cea mai buna versiune a sa.

Emi este vijelia care o ia pe sus, dar si umbrela care o apara de ploaie. Dincolo de sentimentele pe care ea i le insufla, exista un 
amestec de contradictii si convingeri, care-l impiedica sa o lase prea mult in viata sa.

Cei doi se provoaca unul pe celalalt, cladesc, apoi distrug. Transforma ruinele in pietre de temelie, doar ca sa le dinamiteze iarasi.
In cele din urma, discrepantele ajung sa fie mistuite de simtaminte si impreuna se regenereaza.
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PRIMUL SANGE - Amelie Nothomb, editura Trei 
Roman castigator PRIX RENAUDOT 2021

Descrierea cartii
In acest al treizecilea roman al sau, Amelie Nothomb spune povestea vietii lui Patrick Nothomb, tatal sau, de la copilul angelic si 

fermecator, cu o copilarie baroca, la tanarul adult care va fi nevoit sa infrunte moartea, fiind luat ostatic in Congo.
Primul sange, roman cathartic si profund, reprezinta un impresionant omagiu adus figurii paterne, dar totodata si unui erou din 

umbra, un diplomat cu o cariera extraordinara.
Cei doisprezece barbati isi indreapta armele inspre mine. Oare chiar imi vad viata trecandu-mi prin fata ochilor? Singurul lucru pe 

care-l simt este o teribila revolta: sunt viu. Fiecare clipa este divizibila la infinit, moartea nu ma va putea ajunge din urma, ma scufund 
in miezul tare al prezentului.
“Un roman uluitor.” Frederic Beigbeder
“Primul sange este cartea pe care toti cititorii lui Amelie Nothomb o asteapta. Cartea esentiala.” La Grande Librairie
“Amelie Nothomb isi da masura talentului sau in aceste pagini: e cruda, tandra, amuzanta.” Telerama
 
FIICA MACELARULUI - Yaniv Iczkovitz, editura Humanitas
Roman castigator al THE WINGATE LITERARY PRIZE 2021

Descrierea cartii
In vara torida a anului 5654 - 1894, dupa calendarul iulian, tulburari de tot felul matura cuprinsul intinsului Imperiu Rus, dar 

colonelul Piotr Novak, puternicul comandant al Ohranei din guberniile Grodno si Minsk, stie sa recunoasca fermentul adevaratelor 
revolutii. In Zona de Rezidenta, singurul teritoriu in care le e permis evreilor sa locuiasca, sunt insa alte ingrijorari, caci multi barbati 
isi lasa in urma familiile; pe unii ii atrage die goldene medina - New Yorkul, pe altii mirajul Palestinei, si sunt si dintre cei care se avanta 
nu tocmai departe, la Minsk sau la Kiev.

Cand Zvi-Meir Speismann pleaca de acasa, sotia lui, Mende, se arunca in apele raului Iaselda, dar scapa cu viata. Fanny Keismann, 
sora ei mai mica, hotaraste ca hoinarul trebuie gasit si obligat sa semneze un act de divort. Si fiindca nimeni nu vrea sa ia in serios o 
asemenea idee, porneste ea insasi la drum.

Din acest punct, romanul Fiica macelarului se construieste asemenea unui basm invaluitor, plin de tensiune, iar eroina lui ad-hoc 
intreprinde o calatorie nemaigandita, o adevarata odisee feminina, in care, pana la urma, poate ca dusmanul ei cel mai aprig va fi 
imblanzit.
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FEMEIA CU FUSTA VIOLET - Natsuko Imamura, editura Humanitas
Premiul AKUTAGAWA 2019

Descrierea cartii
Cartea unei obsesii tulburatoare, intr-un crescendo dramatic, ce capata treptat tonurile unui roman de suspans, desfasurandu-se 

intr-o spirala de sentimente nerostite, de singuratate, de angoasa a doua femei captive intre dorinta de a fi vizibile si nevoia de a fi 
iubite.

 Un roman cu doze mari de umor, explorand vulnerabilitatea si dificultatea de a-ti gasi un loc intr-o lume in care esti perceput ca 
diferit. Personajul caruia i se spune “Femeia cu fusta violet” este de varsta incerta, se da in vant dupa briosele cu crema de lapte, nu are 
prieteni si a schimbat o multime de slujbe. Probabil ca datorita fustei violet, care a ajuns sa-i defineasca identitatea, urmeaza mereu 
aceeasi rutina. Cand iese din casa, vecinii sunt cu ochii pe ea, iar copiii din parc o urmaresc, dornici s-o atraga in jocurile lor.

 Femeia cu fusta violet are un unic mare talent - sa se strecoare lin prin multime fara sa se atinga de nimeni si fara sa se lase doborata 
de nici un trecator. Acelasi talent este pus in valoare si in modul in care stie sa navigheze prin viata cotidiana. Si tocmai atunci cand 
oamenii cred ca au reusit sa-i inteleaga si sa-i anticipeze orice miscare, un eveniment iesit din comun rupe sfera predictibilului.
 
G. - John Berger, editura Vellant
Roman castigator al PREMIULUI BOOKER IN 1972

Descrierea cartii
Un roman atemporal, stralucit, despre un Don Juan modern.
Fiul unui negustor bogat din Livorno si al tinerei sale amante americane, G. a fost conceput in 1886, la patru ani dupa moartea lui 

Garibaldi. Incredintat grijii verilor sai materni Beatrice si Jocelyn, descendentii unei familii aristocratice decazute, G. deprinde tainele 
vietii in Anglia rurala.

Instrainat de parinti, condamnat dintru inceput la soarta celor fara patrie ori apartenenta, G. intruchipeaza individul contemporan 
penduland intre libertate si insingurare, descoperire de sine si autodistrugere.

 Il vom regasi, rafinat paneuropean ante litteram, in principalele orase ale statelor-natiune ale anilor dintre sfarsitul secolului al 
XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea: Paris, Milano, Londra, Triest. Cosmopolit, poliglot, senzualist par excellence, va acoperi, cu 
interesul rece al martorului distant, marile rasturnari istorice, politice, sociale, tehnologice ale timpului sau, intr-un total dispret fata 
de ideea de soarta ca un dat.

 Un portret plin de compasiune al Europei dinainte de izbucnirea Primului Razboi Mondial, G. este o opera de fictiune clasica de 
la un maestru modern ce merita redescoperit.
“Fascinant ... un amestec extraordinar de detaliu istoric si reflectie erotica. G. se inscrie in traditia impusa de George Eliot, Tolstoi, D. H. 
Lawrence si Norman Mailer.”  New York Times
 “In 1972, John Berger a lansat un documentar despre arta esential si un roman castigator al premiului Booker. Ambele au fost revolutionare 
si longevive.” The Economist
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ORASUL DE ABUR - Carlos Ruiz Zafon, editura Polirom 
Autorul bestsellerului UMBRA VANTULUI / Cartea cu care Carlos Ruiz Zafon isi ia ramas-bun de la cititorii sai.
Traducere din limba spaniola si note de Emanuela Stoleriu

Descrierea cartii
Un baiat hotaraste sa devina scriitor cand isi da seama ca povestile nascocite de el ii plac fetei bogate care l-a fermecat. Un celebru 

fauritor de labirinturi paraseste Constantinopolul aflat sub asediu ducand cu sine planurile unei biblioteci nemaivazute. Un barbat 
venit parca din lumea tenebrelor ii promite lui Cervantes ca-l va ajuta sa scrie o carte care il va face faimos. Iar pe un vas ce se 
indreapta spre New York, Gaudi  priveste fascinat lumina si aburul, materia din care ar trebui facute orasele. Carlos Ruiz Zafon extinde 
lumea din seria Cimitirul Cartilor Uitate, conducandu-ne pentru ultima oara in universul legendarei biblioteci si pe strazile pline de 
mister ale Barcelonei.
“Cel mai bine vandut autor spaniol de la Cervantes incoace, Zafon isi aduce la viata orasul natal, Barcelona cea plina de miracole si mistere, 
in povestiri pe cat de frumoase, pe atat de tulburatoare.” The Washington Post
“Evocatoare, captivante, aceste povestiri reconstituie atmosfera gotica din Cimitirul Cartilor Uitate.” The Times Literary Supplement
“Carlos Ruiz Zafon este un maestru al misterului si suspansului.” Lire

BARNABO, OMUL MUNTILOR. SECRETUL PADURII BATRANE  - Dino Buzzati, editura Polirom

Descrierea cartii
Volumul de fata reuneste doua dintre scrierile de inceput ale lui Dino Buzzati, Barnabo, omul muntilor (1933) si Secretul Padurii 

Batrane (1935), care s-au bucurat de mare succes la vremea aparitiei, ambele fiind ecranizate.
Tanarul padurar Barnabo, insarcinat cu paza explozibilului, nu reuseste sa-i impiedice pe banditi sa puna mana pe munitie. 

Plecand de la o intriga simpla, primul roman al lui Dino Buzzati anticipeaza prin tematica si stil capodopera scriitorului italian, 
Desertul tatarilor: asteptarea “evenimentului vietii” si ratarea intalnirii cu acesta in momentul in care se iveste.

De cu totul alta factura, Secretul Padurii Batrane este o proza fantastica si o fabula despre maretia naturii, dar si despre forta 
timpului care devoreaza totul. Umor, aventura, fantezie debordanta, intelesuri ascunse si semnificatii filozofice - doua texte in care il 
descoperim pe scriitorul italian in tot ce are mai valoros: un regal Buzzati!

Dino Buzzati (1906-1972) s-a nascut la Belluno, Italia, in apropierea Alpilor Dolomiti. Dupa studii de drept la Milano, in 1928 isi 
incepe activitatea de jurnalist in redactia ziarului Corriere della Sera, unde va lucra pana la sfarsitul vietii.

Lunga activitate de jurnalist si-a pus amprenta asupra operei sale literare, conferindu-le o aura realista pana si celor mai fantastice 
povestiri. Dino Buzzati s-a impus cu romanul Desertul tatarilor (1940; Polirom, 2002, 2011), considerat capodopera sa, in care 
exploreaza starile obsesionale, tensiunea spirituala a individului in cautarea destinului exemplar. Conditia umana l-a preocupat pe 
scriitor si in proza ulterioara, adunata in volumul Saizeci de povestiri (1958, Premiul Strega).

A fost, de asemenea, autor de librete muzicale si piese de teatru (Un caz clinic este pusa in scena de Giorgio Strehler la Piccolo 
Teatro din Milano, in 1953, apoi la teatrul parizian La Bruyere, in traducerea lui Albert Camus, in 1955), pictor si scenograf. In anii 
`60 publica romanele Marele portret (1960; Polirom, 2003) si O dragoste (1963; Polirom, 2002, 2013), volume de poezie, precum si 
Monstrul Colombre si alte cincizeci de povestiri (1966; Polirom, 2005, 2013).
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SARUTUL FEMEII-PAIANJEN - Manuel Puig, editura Pandora M

Descrierea cartii
“Opera lui Puig este cea mai originala creatie a sfarsitului de secol XX.” Mario Vargas Liosa

Doi barbati care nu au nimic in comun sunt adusi de soarta in aceeasi celula dintr-o inchisoare argentiniana si, nevoiti sa indure 
impreuna greutatile vietii carcerale, se imprietenesc. Molina este un cinefil homosexual ajuns la jumatatea vietii, iar placerea lui cea 
mai mare este sa povesteasca filme. Valentin, tanar si impetuos, impartaseste cu inflacarare ideile revolutiei marxiste si il respinge de la 
bun inceput pe Molina, caci i se pare efeminat si lipsit de convingeri politice. Dar, povestindu-si farame din propria viata, ingrijindu-
se unul pe altul, caci otrava noptilor petrecute dincolo de gratii nu este numai sufleteasca, traind in umbra tradarii si a nesigurantei, 
intre cei doi protagonisti se leaga o prietenie care transgreseaza limitele fizice.
“Emotionant ... Puig isi tese panza stralucitoare in jurul unei teme clasice.” News Week
“In Sarutul femeii-paianjen dragostea isi joaca rolul clasic: ea e cheia iluminarii si a supravietuirii, e ceea ce uneste doi oameni care, altfel, 
n-ar avea nimic de impartit. Prin dragoste se nasc toleranta si intelegerea.” Los Angeles Times
“Manuel Puig este un scriitor realist experimentat care cauta ceea ce el numeste o noua forma de literatura populara. Ii place mai ales sa 
se foloseasca de reziduurile lumii: decupaje din reviste, albume fotografice, rapoarte de politie si spital, scrisori, reclame, slagare, liste de 
cumparaturi, si pe toate acestea le lasa uneori sa-si spuna propria istorie, fara sa intervina.” The New York Times
“Figura lui Molina e o reflectare a femeii-paianjen: materna, feminina si posesiva, dar din el transpare si o dimensiune mai intunecata, caci 
devine un etern tesator de iluzii din a caror capcana Valentin nu poate scapa.” The Guardian

PEDRO PARAMO - Juan Rulfo, editura Curtea Veche
 
Descrierea cartii

O calatorie magica intr-un oras al fantomelor, in buna traditie a realismului magic sud-american.
Pedro Paramo este primul roman scris de Juan Rulfo (1955). De la aparitia lui, felul in care s-a scris literatura in limba spaniola s-a 

schimbat radical. Modul exceptional in care este dezvaluit sufletul mexican poate fi propriu oricarei alte culturi. Personajele sale, reale, 
ca si cum ar fi trait in aceasta lume, ne cer socoteala fara sa aiba nevoie de o prezenta concreta a autorului, in acelasi timp traind in 
lumi indepartate. Totul pana cand descoperim ceea ce n-am fi banuit niciodata.

Naratiunea lui Rulfo se hraneste atat din cunostintele sale despre istoria Mexicului, cat si din lectura nenumaratilor scriitori din 
lumea intreaga, mai ales nordici, germani si americani. In Pedro Paramo se pot observa reminiscente din Elegiile duineze, ale lui Rilke 
si Moartea lui Virgiliu, de Broch, precum si din poeti afro-americani, ca L. Hughes.
“Tulburator, gata sa puna pe jar critica, primul roman al lui Juan Rulfo, Pedro Paramo, se desfasoara intr-o serie de transpuneri onirice, 
adancind personajele dincolo de moarte. Nu se stie daca sunt vis, realitate, fabula, adevar, insa vocea li se aude prin perspicacitatea nemiloasa 
si exacta a unui scriitor extraordinar.” Edmundo Valades
“Cea mai frumoasa dintre istorisirile care s-au scris vreodata pana acum in castiliana.”  Gabriel Garci a Marquez
“Cititorul stie deja ca a intrat intr-un text fantastic, ale carui ramificatii nedefinite ii este dat sa le prevada, dar a carui gravitatie il va 
prinde.” Jorge Luis Borges
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CANDVA, UNDEVA - Josefina Raileanu - editura UP

Descrierea cartii
Undeva, prin sudul extrem al Oceanului Atlantic, candva a naufragiat pe o insula necunoscuta si nelocuita un vapor plin cu oameni 

si animale. Dupa multi ani, cand au putut ajunge si alte ambarcatiuni acolo, cei care au pasit pe Insula Verde au descoperit o civilizatie 
asemanatoare cu cele de pe continent. Cel putin asa parea la prima vedere.

FEMEI PE RUG - Kiran Millwood Hargrave, editura Corint Fiction
Roman nominalizat la Prix Femina etranger

Descrierea cartii
Iarna anului 1617, Finnmak, Norvegia. O furtuna teribila se isca pe mare in jurul indepartatei insule norvegiene Vardo. O tanara 

femeie, Maren, vede cum barbatii de pe insula, plecati la pescuit, pier intr-o clipita. Isi pierde astfel tatal, fratele si logodnicul. Vardo 
este acum o asezare a femeilor, care sunt nevoite sa supravietuiasca in lipsa ajutorului barbatilor rapusi in furtuna. Optsprezece luni 
mai tarziu, aici soseste un personaj sinistru. Absalom Cornet a fost chemat din Scotia sa le aduca pe femeile de pe insula la ascultare. 
Cu el calatoreste tanara sa sotie, Ursa. In noua ei casa, ca si in compania lui Maren, Ursa intalneste ceva ce nu a mai vazut pana atunci: 
femei independente. Dar acolo unde Ursa gaseste fericirea si dragostea, Absalom nu vede decat un loc potopit de un rau ingrozitor, de 
vrajitorie, pe care trebuie sa-l dezradacineze cu orice pret, chiar cu arderea pe rug a vinovatelor ... Inspirata din fapte reale, furtuna din 
Vardo si procesul vrajitoarelor din 1620, Femei pe rug este o poveste de dragoste cu accente feministe, inconjurata de raul oamenilor 
si prigoana naturii din nordul indepartat.
“Viscerala si atragatoare ... minunata si inspaimantatoare.” Madeline Miller, autoarea romanului Circe
“Obsesiva si splendida in egala masura... o talmacire in detaliu a unei esentiale povesti universale.” Irish Times
“Fanii fictiunii istorice care cauta o rasturnare de situatie in stilul Povestii slujitoarei se vor indragosti de acest roman ... O poveste despre 
pericol, iubire si putere cu energia unei adevarate Offred” Cosmopolitan
“O carte pentru timpurile noastre ... Millwood Hargrave este un talent impetuos, care starneste o furtuna.” Daisy Johnson, autoarea 
romanului Everything Under
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UN PIC MAI RAU - Michel Houellebecq, editura Polirom

Descrierea cartii
Noul volum semnat de Michel Houellebecq contine eseuri pe teme de actualitate, culturale, politice sau filosofice, precum si o 

serie de interviuri cu Frederic Beigbeder, Geoffroy Lejeune si altii. Volumul nu vorbeste numai despre actualitatea literara franceza a 
ultimilor ani, ci mai ales despre experienta unui scriitor in pandemie. Nonconformismul houellebecquian ramane la fel de provocator 
ca si pana acum - sau, poate, un pic mai mult.
“De la o <<interventie>> la alta, Houellebecq intinde un fir al Ariadnei care iti ingaduie sa-i urmaresti cursul intregii opere. Una dintre chei 
o reprezinta, poate, fascinatia sa pentru pozitivism si, la modul general, obsesia pentru stiinta. De aici si interesul manifestat atat pentru 
literatura SF, pe care o considera una dintre artele majore ale celei de-a doua jumatati a secolului XX. Daca e sa-l credem, intreaga drama 
a epocii noastre se joaca aici: in aceasta speranta inselata, in acest mit potrivit caruia cunoasterea ne-ar face un pic mai buni.” Le Figaro 
Magazine
 “Un pic mai rau dovedeste din nou coerenta si originalitatea gandirii lui Houellebecq, profunzimea reflectiei lui estetice ... Ceea ce frapeaza, 
privind retrospectiv, este masura in care acest cititor de Auguste Comte si de Dostoievski, inca impregnat de spiritul secolului al XIX-lea 
si al marilor sale panorame critice, dar lipsit de optimismul si de pasiunea care il caracterizeaza, a sfarsit prin a se ridica in fata spiritului 
timpului asemenea unui dig. Cand epoca devine isterica, el este lucid; acolo unde aceasta nu mai vede decat subiectivitati sacre, el nu distinge 
decat mase amortite; cand aceasta se entuziasmeaza sau se lamenteaza, el arunca plin de umor adevaruri care te ingheata.” L` Incorrect
 “Ar fi la fel de fals sa spunem ca am redescoperit tragedia, moartea, finitudinea etc. De mai bine de jumatate de secol (...), avem tendinta de a 
ascunde moartea cat mai mult; ei bine, niciodata moartea nu a fost atat de discreta ca in ultimele saptamani. Oamenii mor de unii singuri in 
saloanele de spital sau in caminele de batrani, sunt imediat ingropati (sau incinerati? Incinerarea pare mai potrivita cu spiritul vremurilor), 
fara sa asiste nimeni, in secret. Moarte fara ca nimeni sa fie martor, victimele nu sunt decat unitati in statistica deceselor zilnice, iar angoasa 
se raspandeste in populatie pe masura ce totalul urca la un numar ciudat de abstract.” Michel Houellebecq

FREEMAN`S. CELE MAI BUNE TEXTE NOI DESPRE SCHIMBARE - John Freeman, editura Black Button Books

Descrierea cartii
Cuprinzand noi scrieri de Ocean Vuong, Lauren Groff, Aleksandar Hemon, Sayaka Murata, Sandra Cisneros si altii, cel mai recent 

numar al antologiei Freeman`s exploreaza speranta si suferinta prezentului in continua schimbare, expunand modurile multifatetate 
in care invatam sa ne adaptam zi de zi.

Autor premiat si binecunoscut critic de carte, John Freeman a fost presedintele National Book Critics Circle si, pana in 2013, 
coordonatorul antologiilor Granta.

Recenziile sale literare si interviurile cu unii dintre cei mai cunoscuti autori din lume au aparut in mai mult de 200 de publicatii din 
intreaga lume, printre care The New York Times, San Francisco Chronicle, The Wall Street Journal, The Guardian, La Repubblica 
si La Vanguardia.

Este autorul volumelor The Tyranny of Email (2009), Cum sa citesti un romancier (Vellant, 2015), Harti (Black Button Books, 
2017), The Park (2020), Dictionarul refacerii (Black Button Books, 2020), si editorul volumelor Tales of Two Cities (2014), Tales of 
Two Americas (2017) si Povesti despre doua planete (Black Button Books, 2021), The Penguin Book of the Modern American Short 
Story (2017).

In prezent, John Freeman este editorul antologiei Freeman`s. Locuieste la New York si preda la The New School.
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biografii/ jurnalegen

POVESTEA VIETII MELE. SET 4 VOLUME - REGINA MARIA A ROMANIEI, editura Librex

Descrierea cartii
In Anul Centenarului Incoronarii, editura Librex ofera publicului roman o carte de exceptie despre o personalitate unica: 

autobiografia Reginei Maria a Romaniei. Editia de fata, aniversara, respecta intocmai varianta originala a jurnalului, “Povestea vietii 
mele” fiind grupat de catre Regina Maria in patru parti.

Nascuta in 1875, in Eastwell Park, Marea Britanie, nepoata a Reginei Victoria si a Tarului Alexandru al II-lea al Rusiei, Missy 
sau preafrumoasa faptura dumnezeiasca Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg si Gotha a fost mare Printesa a Marii Britanii si 
Irlandei, Principesa de Coroana si Regina a Romaniei.

In cele 4 volume, Maria povesteste cele mai intime ganduri si trairi, incepand din copilarie, continuand cu episodul perioadei 
din Malta, unde tatal sau era detasat, apoi viata la Coburg, impresiile despre Carmen Sylva, nunta, casnicia si imaginea capitalei 
Romaniei si a unei  societati straine pe care o descopera.

Ultimul volum din “Povestea vietii mele”, jurnalul Reginei Maria, se concentreaza pe perioada dintre 1906 si pana la trecerea in 
nefiinta a Regelui Carol, atunci cand Maria si Ferdinand au devenit regi.

CEL MAI FERICIT OM DE PE PAMANT - Eddie Jaku, editura Trei
Bestseller International
Castigator ABIA BIOGRAPHY OF THE YEAR 2021

Descrierea cartii
O poveste despre speranta in cele mai intunecate vremuri
Viata poate fi frumoasa daca o faci sa fie frumoasa. De tine depinde. Eddie Jaku s-a considerat dintotdeauna in primul rand german 

si abia apoi evreu. Era mandru de tara lui. Insa totul s-a schimbat in noiembrie 1938, cand a fost batut, arestat si internat intr-un lagar 
de concentrare.

In urmatorii sapte ani, s-a confruntat in fiecare zi cu orori de neinchipuit, intai la Buchenwald si Auschwitz si apoi intr-un “mars 
al mortii” nazist.

Pentru ca a supravietuit, Eddie a facut un juramant sa zambeasca in fiecare zi. Spunand aceasta poveste, le aduce un omagiu celor 
pierduti, impartasindu-si intelepciunea, ducand cea mai buna viata pe care o putea duce si considerandu-se “cel mai fericit om de pe 
pamant”.

Publicat cand autorul a implinit 100 de ani, acest volum de memorii pline de forta, coplesitoare si aducatoare de speranta ale lui 
Eddie Jaku arata cum poate fi gasita fericirea chiar si in cele mai intunecate vremuri.
“Am trait un secol si stiu ce inseamna sa privesti raul in ochi.” Eddie Jaku
“Un volum de memorii care slaveste forta sperantei, a dragostei si a sprijinului reciproc.” The Times
“(Jaku) recunoaste suferinta, dar refuza sa fie definit de ea, optand in schimb pentru o filosofie personala in care mizeaza pe o forma 
radicala de umanitate si o rezistenta ce se dovedeste puternica si contagioasa.” Australian Book Review
“Aceasta relatare simpla si emotionanta a unei vieti remarcabile ne da multe teme de gandire (...) O recomandam din toata inima.” Canberra 
Weekly
“Nu l-am intalnit niciodata pe Eddie Jaku, dar dupa ce i-am citit cartea am avut senzatia ca mi-am facut un nou prieten. Este o carte 
minunata, scrisa de un om uluitor.” Daily Telegraph
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literatura young adultgen

COMPLEXUL FETEI CUMINTI - Elle Kennedy, editura Epica

Descrierea cartii
Mackenzie Cabot - “Mac”, pentru cei apropiati - este o studenta de douazeci de ani care face tot posibilul pentru a multumi pe toata 

lumea. Dar e epuizant sa respecti mereu regulile. Desi Mac vrea doar sa se concentreze asupra afacerii ei online, mai intai trebuie sa 
obtina o diploma de facultate, la insistentele parintilor ei. Asta presupune sa se mute in Avalon Bay, un orasel de coasta unde traiesc, 
alaturi de localnici, studenti bogati care invata la Universitatea Garnet.

Mac se pricepe sa-si stapaneasca impulsurile de razvratire si de independenta, dar cand il intalneste pe Cooper Hartley, autocontrolul 
ei este pus la grea incercare. Cooper e putin cam direct. Sincer si frust. E o amenintare pentru stilul de viata foarte organizat al lui Mac.

Curand, prietenia lor devine cel mai firesc lucru din viata fetei si ii permite sa fie ea insasi. In ciuda dispretului pe care Cooper il 
simte fata de cei din familiile bogate, isi da seama rapid ca Mackenzie nu este doar o alta “clona” cu avere si se indragosteste de ea 
nebuneste. Insa, tocmai cand Mac incepe sa simta ca este acceptata de Cooper si de prietenii acestuia, secretul pe care el i-l ascunde 
ameninta sa distruga ceea ce au cladit impreuna.

IN MINTEA MEA INCAPE O GALAXIE - Ionel Rusanu, editura Cassius Books

Descrierea cartii
Arconii, extraterestrii nemilosi care au puterea de a controla mintea, domnesc acum pe Pamant. Oamenii nu au avut nicio sansa de 

a li se opune. Nicio actiune, nici macar un singur gand nu este posibil impotriva arconilor. Orice incercare reprezinta o condamnare 
la moarte. Numai Ava pare sa poata opune rezistenta acestui control mintal. Klarion, fiul ambitios al Inaltului Comandant Arcon, 
planuieste sa se foloseasca de ea pentru a localiza Rezistenta Umana, dar soarta functioneaza in ambele sensuri.

In timp ce Ava cade initial prada planurilor lui Klarion, acesta ajunge mai apoi sa puna la indoiala tot ceea ce crezuse pana atunci. 
Singura sansa de a salva Pamantul sta acum pe umerii unei adolescente si ai unui arcon reticent. Vor reusi?
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literatura pentru copiigen

CEASORNICUL - Philip Pullman, editura Arthur

Descrierea cartii
Un maestru povestitor ne ofera o poveste gotica, ce ne da fiori pe sira spinarii, intemeiata in traditia romantica germana a lui E.T.A. 

Hoffmann si a Fratilor Grimm
Tic, tac, tic, tac! Dupa ce intorci un ceas, exista ceva inspaimantator in felul in care el isi continua mersul neintrerupt. La fel de 

necrutatoare sunt si unele povesti.
Un ucenic de ceasornicar, o masinarie mortala in chip de cavaler in armura si sinistrul Dr. Kalmenius, despre care unii spun ca e 

insusi diavolul. Pune in miscare asemenea personaje, fa-le loc intr-o poveste dintr-o seara rece de iarna, cu zapada invartejita pe strazi, 
si deodata viata si basmul se vor impleti intr-un fel deosebit de macabru si de ne oprit. Aproape ca un ceasornic ...

AVENTURILE LUI VANIA CEL VOINIC - Otfried Preussler, editura Arthur

Descrierea cartii
Un  basm captivant, prelucrat magistral de Otfried Preussler, intretesut cu motive de legenda.
Vasali Grigorevici poate fi multumit de fiii sai. Doar Vania, mezinul, e uluitor de lenes. Ii place munca asa cum ii plac unui caine 

urzicile. Sapte ani trebuie sa stea intins pe vatra, cu sapte saci de seminte de floarea-soarelui si sapte cojoace, asa cum l-a sfatuit un 
intelept orb. In tot acest timp n-are voie sa sufle vreun cuvant.

Aceasta e doar prima proba la care este supus inainte de a intra in aventuri pline de pericole, la capatul carora il asteapta coroana 
tarului. Nu e tocmai o sarcina usoara, fiindca fratii lui Vania, invidiosi, sunt chititi sa-l pacaleasca sa coboare de pe cuptor.
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PLANETA DESPICATA - Jidi Majia, editura Neuma

Descrierea cartii
Jidi Majia - este unul dintre cei mai importanti poeti contemporani ai Chinei si este una dintre cele mai cunoscute personalitati 

culturale din China de astazi. Ca poet, Jidi Majia se remarca din multime, chiar daca poeziile sale au fost faurite de curentele culturale 
larg raspandite ale noii noastre ere mondiale. Scrie in chineza, dar apartine grupului etnic Yi de 8 milioane de oameni, altfel cunoscut 
sub numele de Nuosu, care traieste in zonele montane, nu departe de Vietnam si Thailanda. Astfel putem spune ca exista un strat 
suplimentar de distanta intre acest poet si cultura noastra. Chiar si asa, cititorii europeni pot intelege cu usurinta poeziile sale. Pentru 
cititorii care se straduiesc sa inteleaga epoca in care traim, poeziile lui Jidi Majia ofera un spatiu de gandire care cu siguranta atinge 
coarda unui sentiment comun.  Tomas Venclova

Traducere din limba chineza de Adrian Daniel Lupeanu, Constantin Lupeanu.

POEME FRANCEZE - Rainer Maria Rilke, editura Cartex 2000

Descrierea cartii
A scrie intr-o alta limba decat cea materna, a imprumuta graiul tarii de adoptie devin, la un mare poet, dintr-un inconvenient o 

sansa in plus de a-si completa si nuanta viziunea. Micile bijuterii ale acestei carti o dovedesc cu prisosinta, caci ele aduc aminte, rand 
pe rand, de “Sonetele lui Orfeu”, de “Elegiile duineze”, de “Cartea orelor”, dar si de anume fragmente din “Caietele lui Malte Laurids 
Brigge”. Rilke inventariaza liric lucrurile simple din casa (masa, lampa de carte, odaile, fereastra) si din afara ei (livezile, fantana, 
trandafirii, drumurile, podgoriile, cimitirul) intr-un continuum de simtire care le inzestreaza cu fine articulatii metafizice. Bogatia si 
nimicnicia lucrurilor este ingemanata, consubstantiala. Constantin Abaluta
“Miresmele unei livezi, zarea aburinda, fereastra inchisa spre sine, dar deschisa spre freamatul unui crang, portrete maleabile si atinse 
uneori de suflul angelicului, toate acestea (pre)zic o lume facuta in afara Eului. E spatiul seren, exterior framantarilor (dar care nu neaga 
posibilitatea vederilor penitente), in care se afirma o noua morfologie a fiintelor si a lucrurilor salvate prin reinventarea lor intr-o alta limba 
decat cea materna. In “grai de-mprumut”, cum traduce Constatin Abaluta sintagma “langue pretee”. In ultimii doi ani de viata, intre 1924 si 
1926, Rilke alege sa scrie poezie in limba franceza. Au rezultat cateva sute de poeme incluse postum in volumul “Poemes francais”. “ Lucian 
Pricop

Rainer Maria Rilke (1875-1926), unul dintre marii poetii de limba germana si franceza. Cu o biografie romantica de intermediar 
intre mai multe culturi (germana, franceza, italiana, rusa etc.), Rilke se apropie de contemporani precum Tolstoi, in 1900, de Rodin, 
in 1905-1906, de Paul Valery, in 1924, si, in ultimii ani ai vietii, de Andre Gade, Jean Cassou, Charles Du Bos si Maurice Betz.

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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Inzestrata cu o sensibilitate dezarmanta dar puternic ancorata in realitate, Roxana Negut reuseste prin intermediul 
versurilor sa atinga subiecte actuale, incitandu-ne ratiunea sa isi depaseasca conservatorismul care ne inrobeste 

curajul si ne impiedica sa vedem realitatea.

Indiferent cum iau nastere poeziile si cum arata scanteile care le dau viata, nu putem sa nu remarcam dorinta 
subconstienta a omului Roxana Negut de a vedea binele si frumosul, de a trai intr-o lume mirifica si de a vedea 

lumea prin ochi de copil, povestile sale desprinse dintr-un univers magic, fiind mai mult decat graitoare.

Intr-o maniera moderna, actuala, scriitoarea reuseste sa imbine contrastant abordarea realista dark cu frumusetea 
luminoasa diafana a versurilor, indemnandu-ne sa visam frumos, dar si sa ramanem cu picioarele pe pamant.

 TEORIA HAOSULUI

Revista FAMOST

R O X A N A  N E G U T

Cand poezia se impleteste cu filosofia si, pe alocuri, cu poezia speculativa se naste
T E O R I A  H A O S U L U I .

Cartea a aparut la 
editura UP si este 

disponibila la acest link!
TEORIA HAOSULUI

Roxana Negut
(edituraup.ro)

Se croieste nevazuta inchisoare din fractii dure
Ne inconjoara cu invizibile gratii, ne ating si ne ard
Ne tin captivi in ganduri, in credinte, in intuneric 
In timp ce energiile scad, se pierd si apoi dispar.

Din universul fractal nu mai ramane nimic
Atat de cuprinsi suntem in iluzii de o clipa
Ne zbatem in vise mostenite si zile induse 
In timp ce se destrama din gandul nostru, constiinta infinita.

Trec anii gandindu-ne sa avem mai mult, mai mult
Nu ne gandim sa fim spirit, suflet si vis
Tot ceea ce ne doare, ascundem nu traim
E material, palpabil totul in al nostru paradis.

Traim intr-o lume creata de ei, pentru ei
O lume in care divinitatea ne e ascunsa in cuvant si biserici
O lume guvernata de umbre frumoase, minciuni 
Croita, desenata abil de sefii de state si clerici.

Sunt mii de universuri si mii de alte lumi
Dimensiuni divine atent ascunse sub tacere
Banale zile se inlantuie usor, in ireal
Si alte lumi se sting in noi si noi in ele.

TEORIA HAOSULUI

http://www.edituraup.ro/cumpara/teoria-haosului-roxana-negut-242
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S-a nascut in anul 1981 la Bucuresti. A studiat la Facultatea de Filosofie si Jurnalism si a lucrat ca redactor sef, 
copywriter, content writer si jurnalist la diverse publicatii. Scrie literatura pentru copii, poezii si proza scurta. Are 

un site web numit VIATA CA O LIMONADA.
A publicat poezie, proza scurta si articole in reviste si antologii literare nationale si internationale.

Volume publicate la editura Lumen
In anul 2019, a publicat volumul de poezie simbolista Mortii nu vor apa, la editura Lumen.
In anul 2020, a publicat volumul umbrele Luminii, manifest poetic, la editura Lumen

Participari la antologiile internationale de poezie
Chaos, a poetry vortex - Local Gems Poetry Press, SUA
Introspective - Blood Red Star Publishing - UK
Poetrygram Annual - Helen Books - UK
Cien poetas por la paz - Argentina
Aphrodite - SpotWrite Publication, India
Letters from here to hereafter - UK
Chasing Hope - Rosewood Publication - India
Poetica 3 - Claredon House Publication - UK
An overture to happiness - Rosewood Publication - India
Solace Verses - Rosewood Publication - India
It*s Twelve O Clock - Wingless Dreamer Publisher
The book of Black - Wingless Dreamer PublisherStill I Rase - Wingless Dreamer Publisher

Participari la antologii internationale de proza scurta
Hopeful winter (proza scurta) - Winter Zane, Gnashing Teeth Publishing, SUA
The bus - Anthology of Short Stories Spring 2021 - Fenechty Publishing UK
Dead people don’t want water - Anthology of Short Stories Summer 2021- Fenechty Publishing UK
The second world - Sirens Call Publication. SUA

Alte volume aparute
Autor la “Fantasticul taram al povestilor fara sfarsit”  literatura pentru copii, Editura UP

Premii si distinctii literare
In anul 2018 a fost desemnata ca Ambasador literar in Romania al fundatiei Cesar Egido Serrano (Spania)
Anii 2019, 2020 - Ambassador of the Word - Fundation Cesar Egido Serrano (Museo de la Palabra)
Anul 2020 - Premiul Prieteniei pentru basm romanesc - Concursul International UNIVERS XXL
Membra a Poetry Society of America.

Biografie autor Roxana Negut
P O E T ,  S C R I I T O R ,  J U R N A L I S T
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Ce mai CITIM
I O A N A  A L E X A N D R A  A N T O N E

TREI SURORI ESTE CEL DE-AL TREILEA ROMAN al 
apreciatei autoare Heather Morris, un roman in care se 
vorbeste despre Holocaust, la fel ca si in TATUATORUL DE 
LA AUSCHWITZ (2018) si CALATORIA CILKAI (2019), 
toate cartile ei fiind bestsellere internationale vandute in mii 
de exemplare. 

De ce sunt atat de apreciate romanele lui Heather, tinand 
cont ca exista atat de multe carti despre Holocaust, acest 
subiect fiind discutat, rediscutat si intors pe toate partile? Ei 
bine, dupa parcurgerea celor trei romane si dupa intalnirea 
cu autoarea, prilejuita prin intermediul editurii Humanitas, 
carora vreau sa le multumesc pentru minunata seara 
petrecuta in compania lui Heather, alaturi de alti cititori 
dedicati, si pentru organizarea acestui eveniment reusit si, 
cu siguranta, extrem de apreciat de catre toti cei care s-au 
aflat in aceeasi incapere cu Heather Morris, sorbindu-i 
cuvintele, pot spune cu mana pe inima ca aceste carti au 
o forta proprie. Transmit forta, putere, speranta, in ciuda 
subiectului delicat si in ciuda nenumaratelor orori descrise 
intre paginile lor. Sunt salturi literare care intorc cititorul 
in timp, transportandu-l intr-o perioada oribila, imposibil 
de imaginat de catre oamenii din ziua de azi, obisnuiti cu 
confortul, monotonia si previzibilitatea vremurilor actuale. 

Sunt sigura ca nici macar un sfert din populatia actuala nu 
ar supravietui unor asemenea atrocitati; vorbim aici de acte 
de o cruzime inimaginabila, pe care mintea omeneasca este 
incapabila sa le cuprinda, sa le faca fata.

Toate cele trei romane sunt inspirate din realitate, 
multe dintre scenele descrise redand cu o acuratete 
coplesitoare momente-cheie care s-au intamplat in lagarele 
de concentrare. Dupa succesul fulminant al romanelor 
Tatuatorul de la Auschwitz si Calatoria Cilkai, Heather 
Morris a avut onoarea si oportunitatea de a le cunoaste in 
persoana pe doua dintre cele Trei surori supravietuitoare 
ale Auschiwitzului, si anume Livia si Magda, cele care i-au 
relatat povestea vietii lor, asa cum a fost ea, fara artificii, fara 
adaugari inutile - o poveste intensa, cutremuratoare, despre 
supravietuire, rezilienta, putere si speranta, dar mai ales 
iubire si loialitate mai presus de orice rau, sau mai bine spus, 
in ciuda oricarei traume.

Toate cele trei romane sunt inspirate din realitate, 
MULTE DINTRE SCENELE DESCRISE REDAND CU O 
ACURATETE COPLESITOARE MOMENTE-CHEIE care s-au 
intamplat in lagarele de concentrare.
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Ar fi atat de multe detalii de punctat in ceea ce priveste 
acest subiect. Cuvintele sunt inutile si prea sarace pentru a 
descrie asa cum se cuvine povestea celor trei supravietuitoare. 
Heather Morris a reusit, prin calitatile ei de ascultatoare, 
povestitoare si scriitoare (calitatea de ascultatoare fiind cea 
despre care ne-a spus, la intalnire, ca este cel mai mare dar 
care poate fi facut unui om: sa-i asculti povestea de viata in 
mod inteligent, fara a interveni, fara a judeca si fara a oferi 
sfaturi, fie ele solicitate sau nesolicitate), sa redea, intr-un 
mod impresionant, care iti ajunge la suflet, povestile de viata 
ale lui Cibi, Magda si Livi, aceste trei femei remarcabile, 
unite de o promisiune facuta tatalui lor in anul 1929, inainte 
ca acesta sa moara, lasandu-le in grija mamei, bunicului si 
a unchiului lor. Promisiunea era aceea de a nu se desparti 
niciodata si de a-si purta de grija una alteia, lucru care s-a si 
intamplat, in ciuda sortii potrivnice, in ciuda unor fiinte care 
nu pot fi numite umane, ci bestii care au schingiuit si omorat 
populatii intregi de oameni nevinovati. 

Promisiunea a fost respectata pana in ultima clipa a vietii 
lor, iar aceasta clipa nu s-a sfarsit in interiorul lagarelor, 
vointa lor remarcabila de a trai una langa cealalta si una 
pentru cealalta fiind mai puternica decat foametea, abuzurile 
fizice si psihice, munca silnica in conditii inumane, miile de 
momente in care moartea le pandea din umbra, din orice 
colt. O zi finalizata, in care isi puneau capul una pe umarul 
celeilalte, era o zi de sarbatoare, o zi in care au izbandit sa 
ramana intregi, impreuna. 

Anul 1942 este anul in care cele trei surori sunt despartite. 
Cea mai mica sora, Livi, in varsta de doar 15 ani, este trimisa 
la Auschwitz. Neputinciosi, mama si bunicul ei asista la 
plecarea acesteia, care, se spune, este chemata sa munceasca 
pentru nemti, nu se stie unde si pentru cat timp. Cibi, cea 
mai mare si curajoasa dintre cele trei, in varsta de 19 ani, 
desi ar fi putut scapa pentru o perioada de atrocitatile ce 
urmau sa vina, nu concepe sa iti lase sora singura si, avand 
in minte doar un singur lucru - promisiunea facuta tatalui 
lor, hotaraste sa plece la drum impreuna cu Livi, acesta fiind 
inceputul cosmarului pe care cele doua il vor trai zilnic sub 
opresiunea nazistilor. Fata cea mijlocie, Magda, in varsta de 
17 ani, reuseste cu succes si datorita bunavointei unei vecine, 
sa se ascunda o lunga perioada, pentru a nu impartasi soarta 
celorlalte doua surori, despre care nu mai stie nimic, si 
pentru a ramane cat de mult posibil langa bunicul si mama 
lor. Doi ani mai tarziu, se face clar anuntul cutremurator 
conform caruia nu doar tinerii apti de munca, dar si batranii 
si copii vor fi luati din casele lor, despartiti de cei dragi si 
deposedati de orice bun material. Astfel, Magda ajunge si 

ea in lagarele mortii unde, ca printr-o mica minune trimisa 
de tatal lor din ceruri, le gaseste pe Cibi si pe Livi in viata. 
Intr-o stare deplorabila, aproape de nerecunoscut, dar, 
insa in viata, iar asta este tot ce conteaza pentru ele. Din 
nefericire si spre disperarea celor trei tinere, mama si bunicul 
lor sunt smulsi de langa ele si dusi direct spre camerele de 
gazare. Momentul revederii, pentru cateva secunde, in care 
Cibi si Livi isi intalnesc restul familiei, este unul de o mare 
incarcatura emotionala. Sa iti revezi familia dupa doi ani de 
zile pentru doar o clipa si sa asisti neputincios la omorarea ei 
este ceva care iti ia mintile. Si totusi, in ciuda acestor traume, 
cele trei tinere reusesc sa supravietuiasca. 

E nevoie de un anume fel de curaj ca sa te trezesti 
in fiecare dimineata si sa mergi mai departe.“

- O POVESTE INTENSA, CUTREMURATOARE, despre 
supravietuire, rezilienta, putere si speranta, DAR MAI 
ALES IUBIRE SI LOIALITATE mai presus de orice rau, sau 
mai bine spus, in ciuda oricarei traume.

HEATHER MORRIS | credit : Tina Smigielski
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Cartea aceasta este tulburatoare. Lectura ei te incarca 
emotional si te zguduie, insa cititorul o va parcurge relativ 
repede, insetat sa afle mai multe despre destinul celor trei 
fete, maturizate mult prea devreme intr-un mod brutal, 
dificil de cuprins cu mintea. Toti acei oameni nevinovati 
care au suferit din cauza cruzimii semenilor lor, li s-au luat 
toate drepturile, libertatea, vointa si dorinta de a mai trai, 
toti acei oameni dezumanizati nu trebuie uitati niciodata, 
iar Heather Morris ne-a lasat noua, tuturor, trei capitole de o 
mare incarcatura emotionala, trei romane care servesc drept 
marturie suferintei inutile indurate de niste oameni simpli, 
vinovati cu nimic, carora li s-a furat inocenta, zambetul din 
privire si capacitatea de a trai demn. Noi nu putem decat 
sa ghicim cum ar fi sa ni se ia totul, sa fim brutalizati si 
despartiti de familie si de cele mai elementare notiuni de 
normalitate si demnitate. Insa Heather, cu o mare empatie, 
bunatate si inteligenta emotionala, ne face cadou aceste 
trei episoade istorice, ce transcend timpul si iata, ajung 
in mainile cititorilor de astazi si de maine, pentru a nu 
uita niciodata, a lua aminte si a invata de pe urma acestor 
evenimente profund traumatizante. 

Ma bucur enorm ca i-am citit scrierile, ca am avut ocazia 
de a o cunoaste si de a o auzi vorbind despre viata ei ca 
scriitoare, despre Holocaust, despre momentul intalnirii 
cu cele doua surori, in casa lor din Israel, acolo unde s-au 
stabilit definitiv la scurt timp dupa eliberarea din lagar, acolo 
unde au cunoscut ce inseamna dragostea si acceptarea, acolo 
unde si-au intemeiat familii frumoase, sanatoase si unite. 
Cel mai mult m-a impresionat cum Oded, fiul celei mai mici 
surori, Livia, a prilejuit intalnirea dintre autoarea Heather 
Morris si ima (mama) lui, din momentul in care, absolut 
intamplator, acesta a cumparat Tatuatorul de la Auschwitz si 
i-a dat-o mamei lui, care i-a cunoscut pe protagonistii cartii, 
Lale si Gata. Astfel, Oded si sotia lui o invita pe Heather in 
Israel, iar aceasta, dupa zile intregi petrecute in compania 
selecta a celor doua supravietuitoare si a familiilor acestora, 
creioneaza cu dibacie, empatie si emotie cartea pe care noi 
toti avem oportunitatea de a o citi. 

Mi-a ramas intiparit in minte un moment 
crucial, cand stateam impreuna cu ima (mama) 
langa gardul lagarului mortii, Auschwitz. Ima 
mi-a povestit despre ororile care se petreceau 

in locul acela si despre viata dincolo de gardul 
electrificat. Mi-a spus: “Peste lagarul mortii si 
peste campurile si padurile de dincolo de gard 
era acelasi cer albastru, acelasi soare.” Vedea 
familii impreuna, copii care se jucau si oameni 

muncind pe camp. Ei ignorau complet ceea ce se 
petrecea in lagarul mortii, continuand sa traiasca 
si vazandu-si de treburile lor ca si cum ar fi fost 
o zi ca oricare alta, ca si cum cei aflati de partea 
cealalta ar fi fost invizibili. Aici, unde statea ima, 
de o parte a gardului, se simtea duhoarea mortii, 
a crimei si a suferintei, dar de cealalta parte era 
viata si libertate. Si totul sub acelasi cer albastru. 

Cum era posibil asa ceva?

Din pacate, anul acesta, in mai, a trecut in nefiinta si 
Magda, Livi ramanand, de acum, singura supravietuitoare 
a Auschwitzului, dintre cele trei surori. 

Cartea de fata este una dintre cele mai emotionante carti 
citite de mine in ultima perioada, un adevarat tur de forta 
despre capacitatea de a gasi motive de a merge mai departe 
cu demnitate chiar si in cele mai oribile scenarii, despre 
puterea netarmurita a dragostei adevarate, despre acea 
lumina pe care noi toti suntem obligati sa o gasim in ciuda 
celui mai crunt intuneric care ne strabate. Da, este o lectura 
dificil de parcurs, da, veti gasi scene brutale, traumatizante, 
insa este la fel de mult si o carte care iti transmite emotii 
pozitive si te incarca emotional cu putere si speranta. Este o 
lectie de viata dintre cele mai puternice, impresionanta pana 
la lacrimi, dar care la final iti schiteaza un mare zambet pe 
fata. Citind-o, ai impresia si totodata marturia ca, in ciuda 
celor mai groaznice scenarii care ti s-ar putea intampla, atat 
timp cat ii ai pe cei dragi langa tine si luptati toti in numele 
iubirii si al unitatii, deznodamantul va fi unul fericit. Da, se 
pare ca exista si lumina in intuneric. Trebuie doar sa luptam 
impotriva raului, asa cum au facut-o, memorabil, curajos si 
impresionant, cele TREI SURORI.

“

... in ciuda celor mai groaznice scenarii care ti s-ar 
putea intampla, ATAT TIMP CAT II AI PE CEI DRAGI LANGA 
TINE SI LUPTATI TOTI IN NUMELE IUBIRII SI AL UNITATII, 
deznodamantul va fi unul fericit.
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Buna, Laura Ilinca si “Bine ai venit!” in paginile revistei 
noastre! De unde vine atractia pentru scris?

Am invatat sa citesc de la 5 ani si am dezvoltat o pasiune 
pentru cuvinte si expresii literare, aprofundata mai tarziu 
prin compuneri scolare, participare la Olimpiade de limba 
romana si, desigur, in facultate (am terminat Litere, 
specializarea Franceza-Romana).
Presupunand ca aveai in gand sa incepi sa scrii de ceva 
timp, cum ai luat aceasta decizie? Care a fost factorul 
declansator?

Sunt o persoana ultrasensibila si ma inspira tot ce 
contine emotie. Iubirea este unul din lucrurile care nu 
mor niciodata si despre care se va scrie intotdeauna. A fost 
nevoia de a expune ideile mele despre iubire si relatii, in 
general, care, odata cu acest roman s-au asezat si cristalizat 
mai clar si pentru mine.  

Ai debutat cu cartea “- Hai sa ne rujam impreuna!”, 
in care este descrisa o poveste de dragoste, care se 
adreseaza unui public destul de larg. Aveai de mult timp 
ideea acestei carti?

Aveam ideea de a scrie o carte din liceu, dar aceasta a 
venit acum, la o varsta la care pot trage niste concluzii 
despre dragoste, dar si pe fondul interesului pe care l-am 
dezvoltat in ultimii ani pentru sufletele pereche si pentru 
relatiile de cuplu, care, de la un punct, devin imposibile. 
Am ales o poveste interzisa pentru ca imi plac exceptiile si 
tot ce iese din banal. Aproape tot.
Este o poveste fictiva sau are legatura si cu realitatea? 
Exista posibilitatea sa te fi inspirat anumite franturi din 
viata ta, a celor cunoscuti ... ? 

Da, este inspirata si din realitate, pe fondul cunoasterii 
unor oameni deosebiti pentru mine.

-Hai sa ne rujam impreuna!
L A U R A  I L I N C A
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Care este subiectul cartii? Ce ai urmarit sa scoti in 
evidenta?

O poveste de dragoste intre o profesoara de liceu 
de 26 de ani si elevul de 19. Mesajul de baza este ca NU 
dragostea este imposibila, ea nu alege, ci se produce pe 
loc, nepremeditat, din conexiunea dintre suflete, dincolo 
de diferentele de varsta, statut, experiente, loc in societate, 
etc. Doar relatia poate fi, la un moment dat, imposibila. 
Ramane sa descopere cititorul pana la ce punct.
Cum ti-ai conturat personajele si cum le-ai creionat atat 
caracterul si modul de a fi, dar si trairile?

O parte din Ana sunt eu cu felul meu de a simti atunci 
cand sunt indragostita, si e normal sa fie asa; scriitorul este 
cate putin din fiecare personaj, iar celelalte sunt intruparea 
mai multor personalitati pe care le-am intalnit de-a lungul 
vremii, conturate in raport cu mesajul cartii si cu rolul pe 
care l-au avut in economia ei ... Am avut si cateva tipare 
in minte dupa care am construit personajele: femeia 
intelectuala care iubeste, si nu genul de barbat la care s-ar 
fi gandit vreodata, adolescentul intarziat indragostit care isi 
formeaza identitatea emotionala, dincolo de principiile in 
care credea, prietenul care face tot ce crede pentru binele 
celui mai bun prieten, adolescenta clasica influentata de 
anturaj, preotul rigid care nu iese din standarde, prostituata 
care se consuma pentru a supravietui. 
Cum dai nastere prin cuvinte trairilor si emotiilor, mai 
ales ca multe din ele par greu de exprimat in cuvinte?

Imi imaginez ca sunt eu in acea situatie sau cum ar simti 
personajele in acea imprejurare daca ar fi reala.
Ce isi doreste sa exprime numele”-Hai sa ne rujam 
impreuna!“? Ce te-a determinat sa alegi acest nume de 
carte?

Este un capitol intreg dedicat explicatiei titlului, nu 
vreau sa dezvalui mai mult, decat ca este o metafora si nu 
exprima o situatie concreta, practica, asa  cum ar ilustra 
mesajul  sugerat de text.
Cum ai convinge un potential cititor sa iti citeasca 
cartea? Care ar fi principalele argumente?

Este o carte care iti poate rasturna perspectivele despre 
iubire si poate demonta prejudecati, care modeleaza 
sensibilitati si ridica probleme de constiinta.
Scrii usor sau greu? Ce te inspira? Ai nevoie de un cadru 
special pentru a te putea concentra?

Am zile si zile, sunt scene sau personaje la care ma 
concentrez mai greu; ma inspira cel mai mult trairile 
umane si revelatiile psihologice la care poti ajunge datorita 
cuiva sau prin cineva.
Cum a fost primita cartea de cititor? Care le-au fost 
reactiile dupa ce au parcurs-o?

TOTI au ramas impresionati de profunzimea si 
intensitatea scrierii si de faptul ca pentru un roman de 
debut, stapanesc foarte bine cuvintele si sensurile, chiar 
daca mai am scapari de compozitie, inerente unei carti 
de 300 de pagini. Aproape toti ar fi vrut alt final sau mai 
asteptau ceva, dar mie asa mi s-a parut un final realist.
Exista cineva anume care ti-a fost alaturi in tot acest 
timp, de la scrierea cartii si pana la debut?

Sora mea si prietenii care stiau cum scriu si asteptau 
demult o carte de-a mea. 
Pregatesti o noua carte? Care iti sunt planurile pentru 
viitor?

Vreau sa mai scriu, tot proza, dar nu am deocamdata un 
subiect. Pregatesc si un blog: VIATABATECARTEA.
Mult succes in viitor si sa ai parte de multa inspiratie!

foto : C R I S T I N A  A P O S T O L

- Hai sa ne rujam impreuna!
CARTEA

poate fi comandata
AICI!

https://editurahermann.com/product/laura-ilinca-hai-sa-ne-rujam-impreuna/
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Cu : ROBERT VLADU | Regia : MONICA POP | Scenografia : DANIELA BANCIU
Aranjament sunet : ALEXANDRU GODEANU, RAZVAN RAMON | Locatie : ASOCIATIA HEARTH 

P E R F O R M A N C E  T E A T R U  -  P O E Z I E

Dupa textele volumelor: “Sub negrul ceas al blandei nopti” si “Vrabie” de ROBERT VLADU

NOI NU NE POTRIVEAM GLOANTELOR

umea din jur se naruie, distrusa chiar de catre OM. Totul se prabuseste, insa Omul 
tanjeste din ce in ce mai mult dupa senzatia de putere pe care i-o da arma devenita 
prelungirea trupului sau, e dependent de adrenalina bataliei. Aici, in razboi, isi poate 
dovedi cu adevarat maretia, forta, se simte demn si increzator. Vederea ii e orbita de 
sange, insa lucrurile iau o alta turnura atunci cand realizeaza ca este privit ... Incepe o 
calatorie halucinanta in propriul trecut, iar el goneste frenetic prin labirintul iubirii, al 
inocentei si cruzimii, fiind urmarit de fantasmele pe care si le-a reprimat atata timp. Ce e 
iluzie si ce e realitate? Gloantele nu mai sunt de niciun folos in aceasta lume. Cu ce arma 
poti lupta impotriva propriilor demoni? Va avea loc o confruntare pentru care nimeni nu 
e niciodata cu adevarat pregatit, si pentru care se cere inventia unor noi arme.

Un proiect indraznet. Rascolitor, problematic si deopotriva intens. Pare ca oamenii 
nu invata niciodata din greseli, iar istoria nu e o tipa prea iertatoare. Aici, incapacitatea 
de a gestiona iubirea intra in conflict cu actualitatea dezastruoasa a razboiului. Toate 
astea pe terenul poeziei si al muzicii, unde toti demonii sunt tinuti sub control, pe 
alocuri chiar atragatori. In final, totul se repeta.L

text : M O N I C A  P O P |  foto 1-6, 8 : M I H A I  S M E U  |  foto 7, 9-18 : B A C I U F O T O

1
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ROBERT VLADU a absolvit 
la Departamentul de Arte si 
Media - sectia Actorie din 
Craiova in anul 2022. Este un 
tanar actor care indrazneste 
sa puna mana pe chitara si 
pe stilou. Intre Craiova si 
Bucuresti, are o activitate 
bogata privind teatrul, muzica, 
poezia si filmul. Cand nu este 
la teatru, participa la cenacluri 
literare sau sustine concerte 
pe muzica blues si rock`n`roll. 
Este un suflet generos care 
vaneaza libertatea, lucrul nou 
si iubirea de a trai prin arta. 

Ce defineste cel putin pentru mine acest “spectacol” este spontaneitatea, din care s-a nascut si 
ideea de a-l face. Cred ca asta e cuvantul potrivit. Cu siguranta este asul din maneca mea. Acum 
la inceput de drum ma bucur ca am construit asa ceva. Acest performance propune revizuirea a 
ce stim ca inseamna iubire, ura, razboi and all that stuff. Imi doresc ca oamenii sa vina fara nici 
cea mai mica asteptare la reprezentatii. Sa se lase umpluti de energia spectacolului. Pentru ca 
este una cu totul aparte, plina de schimbari, emotii tumultoase si intense. Nu este un spectacol 
tipic de teatru ci un performance ce imbina atat teatrul cat si poezia, muzica si fizicalitatea. Un 
experiment promitator cu un potential foarte mare asa cum mi-am dorit de dinainte sa incepem 
repetitiile. Mi-a fost frica sa adaug chitara. Mi-a fost frica mai ales ca textele sunt poeziile mele. 
Dar in final toate s-au dovedit cheia catre un proiect diferit, captivant si care te marcheaza. 
Cred ca pana la urma succesul sta in adevar, iar toate elementele pe care le-am adaugat 
fac parte din mine si ma ajuta sa ma exprim in arta si in viata. O nebunie frumoasa a trei 
oameni pasionati, muncitori dar si indrazneti. Asa imi place sa mai definesc spectacolul nostru. 
Un performance imposibil fara acest decor al Danielei Banciu si bineinteles fara indicatiile si 
viziunea regizoarei Monica Pop. Clar imi doresc sa colaborez in continuare cu ele pe viitor.

Da, este ciudat sa joci pe scena textele tale. Mai ales daca unele lucruri le-ai scris acum 5 
ani si nu mai esti la acele trairi; asta inseamna cu adevarat o provocare. Evolutia poemelor 
inseamna de fapt evolutia omului care indrazneste sa le scrie. Cu aceeasi sinceritate si suflet 
care doreste sa se goleasca.

Este o onoare sa fiu inspirat si sa le pot face pe toate cu drag. Nu ma gandesc ca sunt mai 
bun la una sau mai slab la alta, ci doar ca o fac. Simt doar sa folosesc aceste daruri, de preferat 
spre folosul altora

ROBERT
VLADU
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MONICA POP este regizor de 
teatru, dramaturg si formator 
artistic. A absolvit Facultatea 
de Teatru si Film din Cluj-
Napoca, specializarea Regie 
de teatru, licenta (in 2017) si 
master. In prezent activeaza 
ca artist independent, 
in Bucuresti. A montat 
spectacole in teatre precum 
Teatrul Apropo, Teatrul Tony 
Bulandra Targoviste, Teatrul 
Alexandru Davila Pitesti, 
Teatrul Nou, Asociatia Hearth 
si a facut asistenta de regie 
pentru spectacole semnate 
de Alexander Hausvater si 
Mc Ranin. Pe langa regie, 
este pasionata si de scris, 
aducand un suflu nou in 
dramaturgia romaneasca. 

Stilul ei are nuante de mister, 
fantastic si grotesc, dar nu 
fara a lipsi umorul. A avut 
colaborari cu numerosi artisti 
din intreaga lume, inclusiv pe 
partea de actorie si modeling. 
S-a implicat, ca actrita, in 
performance-uri, filmari, si 
proiecte de televiziune. Este 
formator de arta la o gradinita 
si afterschool, unde sustine 
cursuri de teatru pentru 
copii. Monica este o persoana 
dedicata, imaginativa si 
perseverenta. 

Construirea acestui spectacol a fost o experienta pe cat de fulgerator de rapida, pe atat de 
intensa. Este practic un spectacol ridicat de trei oameni (eu, Robert, Daniela) si simt ca toti ne-
am folosit la maxim resursele interioare pentru a realiza ceva cat mai valoros, in ciuda timpului 
scurt avut la dispozitie. A fost pentru prima data cand am regizat un spectacol bazat pe poezie, 
pornind de la o selectie de poeme scrise de Robert Vladu. Indata ce mi-a propus sa lucram 
impreuna si am citit textele, am acceptat provocarea, fiindca am rezonat puternic cu felul lui de 
a scrie si am intuit ca ascunde un sambure dramatic foarte ofertant. In timpul repetitiilor am 
explorat universul obscur al feluritelor tipuri de emotii, incercand sa dezvoltam prin atmosfera, 
muzica live si poezie anumite teme universale: cruzime, violenta, iubire, cunoastere de sine. 
Invitam spectatorii la un performance zguduitor, care le va oglindi cele mai ascunse trairi.

MONICA
POP
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DANIELA BANCIU are 24 de 
ani. A inceput studiile artistice 
in Tulcea, la Liceul de Arte 
“George Gorgescu”; in 2016 a 
dobandit atestatul in pictura de 
sevalet. A absolvit Facultatea 
de Teatru in anul 2019 - 
sectia Scenografie in cadrul 
Universitatii Nationale de Arta 
Teatrala si Cinematografica I. 
L. Caragiale.

“Noi nu ne potriveam gloantelor” a fost o provocare la care am spus “DA” din prima. Este 
cel mai indraznet spectacol din care am facut parte si sunt foarte bucuroasa de colaborarea 
cu Robert si Monica. Intr-un timp foarte scurt, mai exact trei saptamani, am reusit sa punem 
cap la cap fiecare detaliu al spectacolului, de la aranjarea poeziilor, inregistrarilor, conceperea 
decorului, realizarea afisului, fuga pentru materiale, lumini, muzica, repetitiile care au durat 
doar 4 zile, pana la construirea decorului, iar la final - alegerea si montarea proiectiilor. Decorul 
este gandit pentru a reda o atmosfera neprimitoare, de cimitir. Dar aducem in acelasi timp 
conceptul de casa, de o siguranta nesigura, de frica, de trecut, de faptul ca uneori gandurile si 
amintirile sunt ca un acoperis deasupra omului, iar uneori simtim ca totul se poate prabusi si 
putem ramane captivi acestora. Preformance-ul a fost afisat in fata publicului cu mari emotii 
si curaj in data de 8 iulie. Nici unul din noi nu stia cum o sa reactioneze publicul, dar am 
incercat sa ne detasam de acest gand si ne-am propus doar sa ne distram si bucuram de aceasta 
prima reprezentatie, exact asa cum am dorit noi sa fie. La partea de discutii, dupa spectacol, 
publicul a fost un plus de incredere in dorinta noastra de a continua reprezentatiile si de a 
calatori cu acest bagaj sentimental. In final, doresc sa precizez ca fara ASOCIATIA HEARTH, 
care ne-a asigurat un loc unde sa putem construi decorul si de a avea un spatiu de joc, nu am 
fi putut realiza spectacolul in forma in care este azi. De aceea ii multumim foarte mult pentru 
tot ajutorul si sprijinul acordat!

DANIELA
BANCIU
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RANA EMOTIONALA de ABANDON
- C A R A C T E R I S T I C I  S I  V I N D E C A R E -

caracteristici ale fugarului si anumite 
caracteristici ale dependentului. Rana 
care iese cel mai mult in evidenta 
o indica pe cea de care sufera acea 
persoana cel mai des.

este cea de DEPENDENT. Am sa 
folosesc acest termen pentru a descrie 
pe cineva care sufera de abandon, pe 
parcursul intregului articol.

Aceasta masca se caracterizeaza 
printr-un corp lipsit de tonus. Un 
corp alungit, subtire, care se pierde, 
indica o rana de abandon importanta. 
Aparatul muscular este subdezvoltat si 
pare ca nu poate sustine corpul drept, 
ca si cum acesta ar avea nevoie de un 
suport. Corpul exprima exact ceea 
ce se intampla in interiorul cuiva. 
Dependentul crede ca nu poate sa 
reuseasca nimic singur si ca are nevoie 
de altcineva pentru a-l ajuta. Corpul 
lui ilustreaza aceasta nevoie de sprijin. 

Ochii mari, tristi indica de asemenea 
o rana de abandon, sunt ochii care 
parca vor sa-l atraga pe celalalt prin 
privire. Picioarele sunt subtiri, avem 
senzatia ca bratele sunt prea lungi si ca 
atarna de-a lungul corpului. E acel gen 
de persoana care pare ca nu stie ce sa 
faca cu bratele, cand sta in picioare si 
mai ales cand este privit de altii. Cand 
o parte a corpului pare plasata mai jos 
decat este normal, acest lucru este tot 
o caracteristica a dependentului. Poate 
de asemenea sa aiba spatele curbat, ca 
si cand coloana nu l-ar putea sustine in 
totalitate. Anumite parti ale corpului 
pot fi moi, lasate, de exemplu umerii, 
sanii, fesele obrajii, burta, scrotul, in 
cazul barbatilor.

Ceea ce determina densitatea mastii 
este intensitatea ranii. O persoana 
foarte dependenta va avea toate 
caracteristicile mentionate mai sus. 
Daca o alta are doar cateva dintre 
aceste trasaturi, inseamna ca rana este 
mai putin profunda.

Atunci cand cineva sufera de doua 
rani - de respingere si de abandon, veti 
putea recunoaste in corpul lui anumite 

A ABANDONA PE CINEVA 
inseamna a-l parasi, a-l lasa deoparte, 
a nu vrea sa te ocupi de el, foarte multe 
persoane confundand respingerea 
cu abandonul. Si am sa exemplific 
diferenta dintre cele doua: de exemplu, 
intr-un cuplu, unul dintre parteneri 
decide sa-l respinga pe celalalt, il 
indeparteaza pentru a nu-l mai avea 
alaturi de el. Daca, din contra, decide 
sa-l abandoneze, il paraseste, pleaca 
pentru a se indeparta de celalalt, 
temporar sau definitiv.

Rana traita in cazul unui abandon 
se situeaza de la inceput la nivelul lui 
“a avea” si “a face”, mai degraba si 
nu de la nivelul lui “a fi”, cum este in 
cazul ranii de respingere.

Dupa observatiile scriitoarei Lise 
Bourbeau, rana de abandon este traita 
in relatia cu parintele de sex opus. Iar 
de regula, o persoana care sufera de 
abandon, sufera de asemenea si de 
respingere. 

Cei care sufera de abandon nu se 
simt suficient de hraniti la nivel afectiv, 
lipsa hranii fizice poate de asemenea 
sa provoace o rana de abandon, care 
de obicei apare inainte de varsta de 
doi ani. Masca pe care incercam sa o 
cream pentru a ascunde aceasta rana 

AA
text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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Din cele cinci tipuri de caractere, 
dependentul este cel mai apt sa devina 
victima. Are sansa ca un parinte sau 
chiar ambii parinti sa fie de asemenea 
victime. O victima este o persoana 
care isi creeaza tot felul de dificultati 
in viata: mai ales probleme de sanatate 
pentru a atrage atentia. Acest lucru 
raspunde nevoilor dependentului, care 
crede ca nu are niciodata destul. Atunci 
cand vrea sa atraga atentia prin diverse 
mijloace, in realitate incearca sa se 

simta suficient de important pentru a 
primi ajutor. Crede ca, daca nu reuseste 
sa atraga atentia celuilalt, nu va putea 
conta pe acea persoana. Acest fenomen 
poate fi remarcat in cazul dependentilor 
cand sunt inca foarte tineri. Copilul 
dependent are nevoie sa simta ca, daca 
face un pas gresit, va putea conta pe 
cineva pentru a-l repune pe picioare.

Dependentul este o persoana care 
dramatizeaza mult lucrurile, cel mai 
mic incident poate lua proportii 

imense. El traieste evenimentele ca 
fiind dificultati. Problemele ii fac de 
fapt un cadou, acela de a capta atentia 
celorlalti. Acest lucru ii permite sa nu 
se simta abandonat. A fi abandonat e 
ceva mai greu de trait pentru el decat 
diversele probleme pe care si le atrage. 
Doar un alt dependent poate intelege 
cu adevarat acest lucru. Cu cat cineva 
joaca mai mult rolul victimei, cu 
atat rana lui de abandon devine mai 
importanta.
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prezenta celorlalti. Totusi poate ajunge 
sa fie in cealalta extrema, adica sa se 
retraga sa paraseasca persoana sau 
situatia care au produs acea tristete sau 
acel sentiment de singuratate. Nu isi da 
seama ca de fiecare data cand paraseste 
ceva sau pe cineva, abandoneaza la 
randul lui. In momente de criza poate 
sa se ajunga la sinucidere. In general, 
tot ce va face este sa vorbeasca despre 
asta si sa-i ameninte pe ceilalti ca o va 
face, dar nu va trece la act, deoarece tot 
ceea ce cauta el este sustinerea. Daca 
va avea o tentativa de sinucidere, o va 
rata. Daca, dupa mai multe tentative, 
nimeni nu va vrea sa-l sustina, este 
posibil sa ajunga sa se sinucida cu 
adevarat.

De asemenea, dependentului, ii este 
frica de orice forma de autoritate. Isi 
imagineaza ca cineva care are o voce 
autoritara sau o atitudine autoritara, nu 
va vrea sa se ocupe de el. O considera 
pe acea persoana indiferenta si rece. De 
aceea el este foarte calduros cu ceilalti, 
uneori chiar exagerand. Crede ca daca 
este asa si ceilalti vor fi la randul lor 
caldurosi, atenti, fara raceala si nu vor 
fi autoritari.

Dependentul este o persoana care 
fuzioneaza usor cu ceilalti, lucru care il 
face sa se simta responsabil de fericirea 
sau nefericirea altora, la fel cum crede 
ca ceilalti sunt responsabili de propria 
lui fericire sau nefericire. O persoana 
fuzionala numita de asemenea, o 
persoana psihica, simte emotiile 
celorlalti si se lasa usor invadata de 
ele. Aceasta dorinta de a fuziona, 
antreneaza multa frica, putand sa duca 
chiar si la agorafobie.

Cand un dependent este in contact 
cu problemele cauzate de dependenta 
lui, in acel moment isi doreste sa 
devina independent. A se crede 
independent devine o reactie foarte 
frecventa la persoanele dependente 
carora le place mai mult sa le spuna 
celorlalti cat de mult se considera ele 
independente. Totusi, acest lucru nu 
face decat sa accentueze si sa ascunda 
rana de abandon deoarece aceasta nu 
este ingrijita.

conflict cu el insusi, deoarece, pe de o 
parte cere multa atentie, iar pe de alta 
parte, ii este teama ca daca cere prea 
multa, va sfarsi prin a-l deranja pe 
celalalt. Iar acesta din urma va putea 
atunci sa-l paraseasca. Se crede despre 
dependent ca ii place suferinta, atunci 
cand tolereaza anumite situatii, desi 
nu recunoaste acest lucru. 

Persoana dependenta este cea care 
are cea mai mare capacitate de a nu 
vedea problemele din cuplu. Prefera 
sa creada ca totul merge bine din 
teama de a nu fi abandonata. Daca 
partenerul o anunta ca va pleca, va 
suferi cumplit, deoarece, nevazand 
problemele, nu se asteapta la asta. 
Atunci cand dependentul se simte 
abandonat, crede ca nu este suficient 
de important pentru a merita atentia 
celuilalt. Acest gen de persoana are de 
asemenea dificultate in a parasi un loc 
sau a renunta la o situatie. Chiar daca 
ii place un loc in care va merge, este 
trista la ideea ca va trebui sa plece din 
acel loc

Emotia cea mai intens traita de catre 
un dependent este tristetea. O simte in 
adancurile fiintei lui, fara sa inteleaga 
sau sa poata spune de unde vine. Pentru 
a nu avea acest sentiment, cauta mereu 

FORMA DE AJUTOR  de care are 
cea mai mare nevoie dependentul 
este sustinerea celorlalti. Fie ca 
are sau nu dificultati in a lua singur 
deciziile, dependentul cere de obicei 
parerea sau acordul celorlalti inainte 
de a lua o decizie. Are nevoie sa se 
simta sustinut, sprijinit in deciziile pe 
care le ia. Atunci cand e sustinut se 
simte iubit si ajutat.

Desi are nevoie de ajutor, este 
interesant de observat ca, dependentul 
foloseste des expresia: “Nu mai 
suport”. Ceea ce demonstreaza cat 
de des le facem altora, fara sa ne dam 
seama, exact ceea ce le reprosam lor 
sau ceva ce ne e teama sa ne faca noua 
altii.

Dependentul poate parea lenes, 
deoarece nu-i place sa faca activitati 
sau munca singur, are nevoie de 
prezenta cuiva pentru a suporta 
acele activitati. Atunci cand face ceva 
pentru altcineva, o va face sperand 
sa obtina in schimb afectiune. Cand 
primeste afectiunea dorita facand ceva 
placut cu altcineva, isi doreste ca acea 
situatie sa dureze mai mult. Cand se 
termina, va spune: “Ce pacat ca s-a 
terminat atat de repede!”. Incheierea 
unei situatii placute este traita tot ca 
un abandon.

Dependentul care este in parte si 
victima, are tendinta, mai ales in cazul 
femeilor, de a avea o voce subtire, de 
copil si de a pune multe intrebari. 
Acest lucru se vede cand cere ajutorul 
cuiva: ii este greu sa accepte un refuz 
si are tendinta sa insiste mult. Cu cat 
sufera mai mult cand primeste un 
refuz, cu atat mai mult este pregatit 
sa foloseasca toate mijloacele pentru 
a obtine ceea ce vrea ea, adica sa 
manipuleze, sa supere, sa santajeze.

Cea mai mare frica a dependentului 
este singuratatea. Este convins ca 
nu poate sa  gestioneze. De aceea se 
agata de ceilalti si face orice pentru a 
le obtine atentia. Este pregatit sa faca 
orice manevre pentru a fi iubit, pentru 
a nu fi parasit. Este in stare sa suporte 
situatii foarte dificile, inainte de a 
pune capat unei relatii. Adesea este in 

DEPENDENTUL POATE 

PAREA LENES, DEOARECE 

NU-I PLACE SA FACA 

ACTIVITATI SAU MUNCA 

SINGUR, ARE NEVOIE DE 

PREZENTA CUIVA PENTRU A 

SUPORTA ACELE ACTIVITATI. 

ATUNCI CAND FACE CEVA 

PENTRU ALTCINEVA, O 

VA FACE SPERAND SA 

OBTINA IN SCHIMB 

AFECTIUNE.
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VINDECARE RANA 
EMOTIONALA DE ABANDON

Asa cum am precizat si in articolul 
anterior, vindecarea ranii emotionale 
se face in PATRU ETAPE.

Prima etapa in vindecarea unei rani 
emotionale consta in a o recunoaste si 
a o ACCEPTA, fara a fi insa de acord 
cu faptul ca este normal sa existe in noi. 

Cu ajutorul descrierii 
caracteristicilor, veti sti exact care 
este rana voastra, aceasta fiind prima 
etapa. In cea de-a doua etapa, va veti 
revolta cand va descoperiti rana sau 
cand simtiti o rezistenta la ideea de a 
va accepta responsabilitatile, preferand 
sa-i acuzati pe ceilalti de suferintele 
voastre. 

Cea de-a treia etapa este cea in 
care trebuie sa va acordati dreptul de a 
suferi si de a fi resentimentari fata de 
unul dintre parinti sau fata de amandoi. 
Cu cat simtiti mai multa suferinta pe 
care a trait-o copilul din tine, cu atat 
mai multa compasiune vei avea pentru 
el si aceasta etapa va fi traita mai in 
profunzime. De asemenea, in timpul 
acestei etape veti deveni mai toleranti 
fata de parinti simtind compasiune 
pentru propria lor suferinta.

Si in cele din urma, cea de-a patra 
etapa este cea in care veti redeveni 
voi insiva, cea in care incetati sa mai 
credeti ca inca aveti nevoie sa purtati 
mastile pentru a va proteja. 

Sa recapitulam pe scurt 
caracteristicile ranii de abandon:

Activarea ranii: intre un an si trei 
ani in relatia cu parintele de sex opus. 
Lipsa unei hrani afective sau a tipului 
de hrana dorit.
Masca: dependent.
Corpul: lung, subtire, lipsit de tonus, 

plapand, picioare subtiri, spate curbat, 
brate care par prea lungi si care atarna 
de-a lungul corpului, parti ale corpului 
care atarna sau sunt moi.
Ochii: mari, tristi. Privire care 

atrage.
Vocabular: “absent”, “singur”, “nu 

mai suport”, “ma simt inghitit”, “nu 
mi se da drumul”.
Caracter: victima, fuzional nevoia de 

prezenta cuiva, de atentie si mai ales 
de sustinere. Dificultatea de a face sau 
de a decide ceva singur. Cere sfaturi pe 
care nu le urmeaza neaparat. Voce de 
copil. Dificultate in a accepta un refuz.
Tristete - plange usor. Atrage mila. 

Intr-o zi e vesel, intr-o zi e trist. Se 
agata fizic de ceilalti. Psihic. Vedeta. 
Cauta independenta. Ii place sexul.
Cea mai mare teama: singuratatea.
Alimentatie: apetit bun. Bulimic. Ii 

plac alimentele moi. Mananca incet.
Bolile posibile: dureri de spate, astm, 

bronsite, migrene, hipoglicemie, 
agorafobie, diabet, afectiuni ale 
glandelor suprarenale, miopie, isterie, 
depresie, boli rare care atrag si mai 
mult atentia asupra lui, boli incurabile.

IN VIATA SEXUALA,  dependentul 
are acelasi comportament. Se foloseste 
adesea de sex pentru a-l agata pe 
celalalt, lucru vizibil mai ales la femei. 
Cand persoana dependenta se simte 
dorita de celalalt, se crede astfel mai 
importanta. 

Temerile dependentului, cele care 
il impiedica sa comunica clar si sa-
si exprime cererile sunt urmatoarele: 
teama de a plange sau de a fi 
considerat drept un copil mic, teama 
ca celalalt sa nu plece, ca celalalt sa 
nu fie de acord si sa ignore ceea ce 
s-a spus sau ce a cerut, teama de a i 
se spune nu, de a fi refuzat, de a nu fi 
sustinut asa cum se astepta, de a nu 
raspunde asteptarilor celorlalti. Daca 
va recunoasteti in aceste frici, este un 
motiv bun sa realizati ca nu sunteti 
voi insiva si ca rana de abandon este 
cea care preia controlul.

La nivelul alimentatiei, dependentul 
poate sa manance mult fara sa se 
ingrase. Cum atitudinea lui interioara 
este de a nu avea niciodata suficient, 
acesta este mesajul pe care il primeste 
corpul lui atunci cand mananca. 
Corpul lui reactioneaza astfel, in 
consecinta. Cand cineva mananca, 
chiar si foarte putin, gandindu-se 
ca mananca prea mult, corpul lui 
primeste acel mesaj si reactioneaza ca 
si cum ar primi prea mult. Si deci acea 
persoana crede ca se ingrasa. Astfel, 
dependentul are tendinta de a deveni 
bulimic.
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sa ramana singur. Isi face corpul sa 
sufere mult, imbolnavindu-se pentru 
a atrage atentia celorlalti.

Rana de abandon este pe cale sa se 
inchida cand va veti simti bine chiar 
si atunci cand sunteti singuri si veti 
cauta mai putin atentia celorlalti. 
Viata va deveni mai putin dramatica. 
Veti vrea tot mai mult sa incepeti 
proiecte si chiar daca nu veti avea 
sprijinul celorlalti, veti continua sa le 
sustineti.

Articolul se bazeaza pe cartea 
“CELE CINCI RANI CARE NE 
IMPIEDICA SA FIN NOI INSINE”, 
scrisa de Lise Bourbeau.

iubiti. Fiecare masca are rolul de a 
ne arata faptul ca ne impiedicam sa 
fim noi insine deoarece nu ne iubim 
destul de mult. In realitate, toate 
comportamentele corespunzatoare 
fiecarei masti reprezinta reactii si nu 
comportamente bazate pe iubirea de 
sine.

Cel care sufera de abandon isi 
alimenteaza rana de fiecare data cand 
abandoneaza un proiect la care tinea 
mult, cand renunta, cand nu se ocupa 
destul de el insusi si cand nu isi acorda 
atentia de care are nevoie. Ii sperie pe 
ceilalti cand se agata prea mult de ei 
si face in asa fel incat sa ii piarda si 

TIN SA PRECIZEZ FAPTUL  ca 
exista o diferenta intre a avea masca 
dependentului si a suferi de dependenta 
afectiva. Nu doar persoanele care au 
rana de abandon, deci poarta masca 
de dependent, sufera de carente 
afective. Orice persoana, indiferent 
care ar fi rana de care sufera, poate 
fi dependenta la nivel afectiv. Oare 
de ce? Deoarece devenim dependenti 
afectiv atunci cand suferim o carenta 
afectiva atunci cand nu ne iubim 
suficient pe noi insine.

In consecinta, vom cauta iubirea 
altora pentru a ajunge sa ne 
convingem ca suntem demni de a fi 
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Gandurile si actiunile bune nu pot produce 
niciodata rezultate proaste. Gandurile si 
actiunile rele nu pot produce niciodata 
rezultate bune. Altfel spus din porumb nu iese 
altceva decat porumb, din urzici nimic altceva 
decat urzici. Intelegem aceasta lege in lumea 
naturii si lucram cu ea, insa putini sunt cei ce 
o inteleg in lumea mentala si morala.

Suferinta este intotdeauna efectul gandului 
gresit intr-o anumita directie. Este un indiciu 
a faptului ca am iesit din armonia cu noi, cu 
legea sinelui nostru.

n 1904, un englez pe nume 
James Allen, relativ necunoscut 
publicului, a scris o mica 
carte numita “AS A MAN 
THINKETH”, aparuta de 
cativa ani si in Romania cu titlul 
“Omul devine ceea ce gandeste”. 
Ea a devenit una dintre cele 
mai grozave carti de dezvoltare 
personala din lume, care, nu 
numai ca ne dezvaluie faptul ca 
cheile catre succes sunt in mintile 
noastre, dar ne arata si cum sa le 
folosim pentru a “descuia” cea 
mai mare implinire a noastra ce 
ne-o putem imagina. 

cand stii cum sa-l folosesti
BODYGUARD-ul MINTII TALE: SRA
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Tot mai multa informatie, atat din 
sfera stiintifica cat si cea spirituala, ne 
indeamna sa ne revizuim modul de 
gandire.

Oamenii cunosc din cele mai vechi 
timpuri importanta acestui lucru, doar 
ca majoritatea l-a neglijat. Generatii 
intregi s-au dezvoltat fara sa dea 
atentie acestei informatii care ar fi 
schimbat lumea in bine. 

La scoala am invatat tot felul de 
lucruri, insa niciodata cum sa ne 
gestionam gandurile si emotiile si cum 
sa ne raportam la ele. Din pacate, asta 
continua. Si mai trist este faptul ca nici 
in familie nu se intampla diferit. Putini 
sunt parintii care ii invata cu adevarat 
pe copiii lor acest aspect esential, de 
care sa se ajute in viata.

Uneori ma intreb cum a fost 
posibil ca o asemenea informatie 
sa fie ignorata de catre majoritatea 
invatatorilor de toate categoriile si din 
toate timpurile?

Regasim importanta modului in 
care gandim peste tot si inca din 
vechime.

In Biblie, de exemplu, gasim 
Ioan 1:1 “La inceput era Cuvantul, si 
Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul 
era Dumnezeu.” In Yoga, Budism, 
etc. se pune accent pe asta. Mai nou, 
avem neurostiinta care ne explica 
foarte bine cum functioneaza totul ... 
si totusi “ceata” continua sa planeze 
asupra mintii oamenilor.

Modul nostru de gandire ne-a creat 
si ne creeaza in continuare - in foarte 
mare masura - lumea in care traim: 
atat realitatea personala, cat si cea la 
nivel de societate si global.

In cateva articole anterioare am 
mentionat despre RAS - Reticular 
Activating System, in romaneste 
SRA - SISTEMUL RETICULAR DE 
ACTIVARE.  Este o retea de neuroni 
pe care o avem in creier si care are 
rolul de a filtra informatia, cu scopul 

de a permite doar cantitatea tolerata de creier. Daca am prelua toata 
informatia la care suntem supusi, creierul s-ar “arde”. Asadar, acest 
sistem alege ceea ce este cel mai import pentru noi, sau mai bine zis ce 
semnalam ca este important pentru noi, in functie de atentia noastra.

Imi aduc aminte cum, cu multi ani in urma, nu puteam sa-mi explic 
de ce, uneori, cand aveam ceva urgent de rezolvat si eram agitata 
pentru asta, se intamplau tot felul de lucruri care-mi sabotau actiunile. 

De exemplu, eram intr-un magazin la casa cu cele mai putine 
persoane si conditii ce credeam ca ma vor ajuta sa mearga repede, 
focalizandu-mi insa atentia pe gandul “vai sa nu intarzii”. Realizam ca 
doamna de la casa era foarte in ceata ori i se strica aparatul, sau avea 
un client ce punea o gramada de intrebari, etc. Sau eram la serviciu, 
trebuia sa scot un document pe imprimanta si se bloca imprimanta.

Cu alte cuvinte, eram directionata/ alegeam la nivel inconstient 
situatii ce imi amplificau acel lucru spre care imi indreptam atentia si 
ma “ajutau” (desi cu rezultat negativ) sa-l duc la indeplinire. In cazul 
meu, atentia era indreptata spre ganduri de genul “vai sa nu intarzii”, 
“daca intarzii nu pot sa ...” , etc., lucru ce ma punea in acelasi timp 
intr-o stare emotionala de teama, poate chiar anxietate, in functie de 
importanta situatiei si ma ducea la indeplinirea autoprofetiei, adica 
chiar intarziam. “Adevarat SF”, credeam eu.

Peste ani, cand am inceput sa lucrez cu sine si cand am invatat - 
printre foarte multe altele - cum sa ma detasez in astfel de situatii, adica 
prin schimbare de focus si detasare emotionala, lucrurile se ameliorau 
rapid, uneori chiar instant. Evident, reusesc asta si astazi, pentru ca s-a 
instalat ca tipar in subconstient. 

Mi-a luat ceva timp, deoarece a fost un proces de INTEGRARE a 
informatiei. 

Pentru ca, atunci cand vine vorba despre lucru cu sine, nimic nu 
se intampla daca nu integrezi informatia/ cunostintele. Poti citi sute 
de carti, participa la tot felul de cursuri scumpe ... nu se intampla 
mai nimic. Uneori ramai in plus frustrat ca, dupa tot efortul depus 
esti in acelasi loc, poate chiar mai rau, pentru ca ai dat sume de bani 
importante si timp.

Inca sunt multi oameni care ar considera cele descrise mai sus si 
afirmatia mea ca “toate veneau de la modul meu de gandire” drept 
povesti. Adevarul este ca stiinta dovedeste cum modul in care gandim 
si simtim ne creeaza in mare masura lumea personala exterioara. 

LA SCOALA AM INVATAT TOT FELUL DE LUCRURI, INSA 
niciodata cum sa ne gestionam gandurile si emotiile 

SI CUM SA NE RAPORTAM LA ELE. DIN PACATE, asta 
continua. SI MAI TRIST ESTE FAPTUL CA nici in familie 

nu se intampla diferit. 
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Dar sa revin la bodyguard-ul 
mintii ...

Cand vine vorba despre 
manifestarea a ceea ce gandim in 
lumea noastra exterioara, exista mai 
multi factori de influenta.

In acest articol imi indrept atentia 
in mod special asupra unuia de 
importanta majora: SRA - Sistemului 
Reticular de Activare, despre care 
am mentionat deja. Stiinta vine cu 
informatii legate de acest sistem, care 
ne ajuta sa ne explicam foarte bine 
de ce lucrurile se intampla cum se 
intampla.
Un mic exercitiu de 
constientizare ...

Te invit mai intai sa reflectezi la o 
arie de viata sau ceva ce are importanta 
pentru tine in viata. Cum te gandesti 
la asta? Ce dialog interior porti? Ce 
spui altora despre asta? Ce simti legat 
de asta? Cum ai gandit si vorbit de-a 
lungul timpului in legatura cu asta? 

Apoi, analizeaza rezultatele pe care 
le ai legat de acel ceva. 

Vei fi surprins de ceea ce vei afla.
As vrea sa punctez inca o data faptul 

ca un gand repetat devine credinta - 
deseori ascunsa in subconstient, care 
te ajuta sau te saboteaza. Pentru ca 
unde iti indrepti atentia, se indreapta 
energia ta.
O posibila situatie ...

Poate ca tocmai ai cunoscut pe 
cineva care iti place si ati inceput o 
relatie de iubire. Toate au mers perfect 
o scurta vreme, cand erati imbatati de 
frumusetea inceputului. Dar intr-o 
zi nu ti-a mai raspuns la mesaj la fel 
de repede ca inainte si a inceput de 
asemenea sa te sarute mai rar. Deja 
in mintea ta apar ganduri de genul 
“s-a schimbat”, “nu ma mai place la fel 
de mult”, “poate se gandeste la fosta” 
si fara sa-ti dai seama ti-ai creat o 
poveste sufocanta, care nici macar nu 

are nimic de-a face cu realitatea. Daca in plus ai trait una sau mai 
multe relatii in care persoana cealalta “s-a racit fara nici o explicatie”, 
te vei gandi imediat ca se va intampla si de data aceasta. Cu atat mai 
mult daca esti indragostit de persoana si vrei tare mult sa o pastrezi in 
viata ta. 

Asadar, de la un mic gand generat de o situatie chiar fara importanta, 
faci o intreaga poveste si un scenariu care iti afecteaza mentalul 
si emotionalul foarte mult. Si nu e de mirare faptul ca chiar asa se 
intampla. 

Pentru ca, alimentat de astfel de ganduri si emotii te vei comporta 
altfel - chiar si daca iti propui sa te comporti ca de obicei -, vei emana 
o alta energie. Persoana va sesiza asta la nivel constient sau inconstient 
si iti va raspunde ca atare. Daca lipseste o comunicarea buna - cum de 
altfel se intampla deseori - bucla continua si se dezvolta.

Ceea ce ti-ai imaginat se manifesta in realitatea ta fizica si personala. 
Ti se confirma inca o data ca ce ti-ai imaginat/ la ce te-ai gandit este 
adevarat. Incepi sa-ti spui “nu am noroc in dragoste”, “numai mie mi 
se intampla” sau “asa a fost sa fie” ... si te umpli de suferinta. Daca 
nu inveti nimic din asta, se poate ca in viitor sa treci inca o data prin 
aceeasi lectie. Pentru ca, asa cum spunea EINSTEIN: “nu poti astepta 
rezultate diferite daca faci acelasi lucru.” Trebuie sa faci o schimbare, 
pornind de la analiza celor intamplate, inclusiv si mai ales modul in 
care ai gandit.
Ce au de a face toate astea cu SRA? 

Mai jos, iti dau detalii despre acest filtru miraculos si, cu siguranta, 
vei intelege totul.

In creierul tau exista o retea de neuroni numita SRA si care 
actioneaza ca un filtru pentru informatie. Unii experti il numesc 
“bodyguard-ul mintii tale”. SRA-un are un rol foarte important, in 
sensul ca el filtreaza/ decide ce informatii sa patrunda in mintea ta 
constienta si ce informatii sa ramana pe dinafara.

Cantitatea de date pe care SRA le filtreaza zilnic este de 34 giga. 
Imagineaza-ti ce performanta, daca ne gandim ca un telefon foloseste 
3 ani de zile fiind utilizat 24 din 24 pentru atatea date.  SRA blocheaza 
cam 99% din toata informatia ce se afla in jurul tau, pentru a nu ajunge 
la mintea constienta. Daca nu ar face asta, la o astfel de cantitate 
creierul tau ar exploda. 
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 Exista doar 4 lucruri care trec 
intotdeauna de acest filtru:
Sunetul numelui tau
Orice iti ameninta siguranta tie sau 

celor dragi
Semnalele ca partenerul tau este 

interesat sa faca sex cu tine
Tot ce crede SRA ca este important 

pentru tine, asta insemnand orice 
gand pe care il repeti sau orice subiect 
caruia ii dai atentie marita.

Sa presupunem ca ti-ai cumparat o 
masina de care esti foarte incantat si la 
care te gandesti tot mereu. Poate chiar 
credeai ca e o raritate in comunitatea 
ta. Insa incepi sa vezi din ce in ce mai 
multe. Ele existau si inainte, insa raza 
ta de atentie marita nu le cuprindea, 
pentru ca te focalizai spre alte lucruri. 

Aceasta ultima idee este de 
importanta maxima pentru tine - de 
fapt inseamna totul. Gandeste-te ca 
SRA te poate ajuta sa filtrezi totul in 
jurul tau, in fiecare zi si sa gasesti ce 
cauti. 

Insa trebuie tot mereu sa-ti indrepti 
atentia spre ceea ce doresti, nu spre 
ceea ce nu doresti. 

ATENTIE! Nu este vorba despre a 
ignora ceea ce momentan nu este cum 
vrei in viata ta si nici ce nu vrei in viata 
ta. Foloseste acest “contrast” pentru a 
evalua situatia - oricare ar fi natura ei 
- si a descoperi ce vrei cu adevarat. Asa 
vei gasi si elementele ce tin de ceea ce 
iti doresti. Specific acest lucru pentru 
ca sunt mereu intrebata cum este cu 
gandirea pozitiva ... daca este bine sa 
gandesti doar pozitiv.

Revenind la filtru, iti poti invata 
mintea sa caute lucruri pe care vrei 
sa le vezi si sa le ai in viata ta, ce te 
ridica si te sustin, te fac sa te simti 
mai bine, mai fericit ... lucruri ce te 
duc la indeplinirea visurilor tale ... De 
asemenea tipologii de oameni pe care 
vrei sa-i ai in viata ta, indiferent ca sunt 
la nivel personal sau tin de jobul tau.

Deocamdata acest filtru crede ca vrei sa vezi aceeasi lume pe care 
o vedeai si in trecut ... in momente care te-au durut, deoarece nu ti-
ai schimbat parerea intre timp. Daca tot iti spui ca esti singur nu te 
astepta sa apara cineva in viata ta, sau ceva sa se schimbe. Daca iti spui 
mereu ca nu ai succes, fii sigur ca SAR va lasa informatia ce te va duce 
la insucces sa intre in constientul tau.

Acest filtru filtreaza lumea ta prin credintele pe care le ai. In functie 
de ele, in constientul tau va fi preluata informatie ce te ajuta sau te 
saboteaza.

Asadar, CONSTIENTIZAREA trebuie sa fie mereu aprinsa, ca o 
lampa, pentru a-ti putea indrepta atentia in directia potrivita. SRA-ul 
stie ca la ce dai atentie este important pentru tine. El te poate ajuta cu 
adevarat. Doar ca trebuie sa-ti indrepti atentia/ focusul asupra a ceea 
ce vrei sa vezi si sa traiesti si el te va duce intr-acolo. Te va duce spre 
solutii ... situatii benefice.

Deseori ne aflam in mod fizic la o rascruce de drumuri sau in 
fata unor usi inchise, sau a unor persoane ... Vei alege in functie de 
credintele si atentia ta. Iti spui mereu ca nu esti in stare de nimic, 
SRA te va directiona prin intermediul informatiei filtrate catre lucruri, 
persoane, experiente care, pana la urma iti vor dovedi asta.

Acum ca stii toate astea, a venit timpul sa cureti filtrul.
Daca gandurile tale negative, ca de exemplu: “nu sunt suficient de 

bun”, “sunt un rata”, “nimic nu imi iese”, “sunt singur”, “nimeni nu ma 
vrea”, “n-am noroc”,  etc., iti ruleaza mereu in cap - si chiar inconstient,  
cu alte cuvinte au devenit parte din identitatea ta, SRA va cauta orice 
blocaj, groapa, obstacol pentru a-ti dovedi ca chiar asa este.

Asadar, cand faci o evaluare a vietii tale este important sa iti evaluezi 
si modul de gandire. Cand vrei sa realizezi sau sa obtii ceva, iti evaluezi 
si modul de gandire. Permite doar gandurilor ce te ajuta sa ramana in 
mintea ta, iar pe celelalte lasa-le sa plece!

Inchei articolul cu o provocare ce iti va da rezultate 
extraordinare. Te invit sa faci un experiment!

Alege o persoana la care te astepti mereu sa se comporte si sa-ti 
vorbeasca intr-un mod care nu iti place deloc. De obicei ai un dialog 
intern, mental legat de asta ori de cate ori vei avea o interactiune cu 
ea sau spontan.

Schimba dialogul! Imagineaza-ti ca iti vorbeste astfel, ca se comporta 
altfel ... exact cum ti-ar placea. In acelasi timp, simte cum ar fi sa fie asa! 
Practica asta ori de cate ori gandurile iti zboara la persoana respectiva. 
Fii consecvent! Dupa o scurta perioada, vei observa schimbarile.

Cu drag,
IRINA

... iti poti invata mintea sa caute LUCRURI PE CARE 
vrei sa le vezi si sa le ai in viata ta, CE TE RIDICA SI TE 
SUSTIN, TE FAC SA TE SIMTI MAI BINE, MAI FERICIT ... 
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Elibereaza-te de INGRIJORARI!
E seara, ti-ai terminat treburile, ai inchis laptopul si te indrepti spre pat la culcare, pentru a beneficia din plin de avantajele 

unui somn de calitate. Asta e in cazul ideal.
In mod real insa, gandurile nu prea te lasa sa adormi atat de usor si in timp ce stai cu capul pe perna, iti vin gandurile 

legate de locul de munca si eventualele zvonuri. Situatia economica nu iti ofera prea multe sperante in general. Vezi zilnic ca 
lucrurile nu merg intr-o directie pozitiva. Iar tu in astfel de situatii, daca nu te vei descurca? Daca nu vei reusi sa o iei de la 
capat in cazul in care ai anumite probleme? Daca insasi varsta iti va pune piedici? Daca apar si alte probleme legate de familie 
sau prieteni? Daca, daca, daca, ...

CONFORM EXPERTILOR, DACA 
FACI SCHIMBARI MENTALE 
CAND ESTI INGRIJORATA DE 

VIITOR, ITI POATE ADUCE 
STARE DE CALM, ITI POATE 

CRESTE BUCURIA SI MODUL 
DE GANDIRE INTR-UNUL 

POZITIV.
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Frica de viitor poarta numele 
anxietate anticipativa si este 

printre cele mai dificile sentimente de 
linistit, deoarece ambiguitatea a ceea 
ce urmeaza determina creierul sa isi 
imagineze ce este mai rau, facandu-ne 
sa simtim ca nu avem control. Iar cand 
te trezesti in mijlocul unei astfel de 
lupte, trebuie doar sa ai compasiune 
pentru tine, pentru ca astfel de simtiri/ 
ganduri/ trairi sunt perfect normale.

Fiecare dintre noi are un sistem 
de alarma in sistemul limbic, partea 
de creier insarcinata cu raspunsurile 
emotionale. Dar din moment ce nu 
stie diferenta dintre un pericol real si 
alarma falsa, creierul da nastere unei 
naratiuni catastrofale, el temandu-se 
ca din moment ce situatia s-a simtit 
ca o mica posibilitate - ea poate deveni 
probabilitate. Mai mult, creierul 
incearca sa prezica un viitor pe baza 
experientelor trecute. Cand exista 
prea multa incertitudine, aceasta 
planificare a viitorului, prezicerile, 
toate acestea coplesesc creierul si 
il inchid, ceea ce duce imediat la o 
crestere a stresului. Partea buna este 
aceea ca poti depasi astfel de momente 
si te poti bucura in continuare de pace 
si stare de bine ...
Noutatile

Nu te simti bine, cauti pe Google 
semnalmentele si ce boli ar putea putea 
fi conform a ceea ce simti. Avalansa de 
opinii, pareri, iti alimenteaza si mai 
mult creierul si gandurile negative, 
prezicerile te coplesesc. Mergi la 
medic, afli despre ce este vorba si 
constati ca nu este ingrijorator. A te 
pregati pentru ceea ce este rau poate 
fi util, deoarece te pregateste si te 
incurajeaza sa planifici ceea ce vei 
face in viitor. Doar ca partea practica 
ne-a aratat ca aceasta manifestare este 
utila doar dupa ce ai lucrurile concret 
- negru pe alb - si stii exact despre ce 
este vorba.

Pentru a face fata acestui tip de 
grija, trebuie sa lasi “flow”-ul sa ajute 
timpul sa treaca mai repede. Flow este 
un tip de concentrare care ne face sa 

pierdem constientizarea timpului. 
Ingrijorarile implica ganduri in bucla, 
iar acest flow nu permite ca aceasta 
reflectare a noastra sa fie acaparata, 
ci creeaza o cufundare totala. Si orice 
activitate, de la puzzle la a juca un joc, 
care ne impinge calitatile spre maxim 
dar fara a ne coplesi, stimuleaza flow-
ul, deoarece provoaca satisfactia unei 
imbunatatiri progresive. Ocupandu-ti 
mintea pana in momentul in care ai 
noutatile concrete, reduce anxietatea 
si te ajuta sa iti solutionezi problemele.
Deciziile grele

Toate situatiile aparute in viata 
noastra, orice noua experienta, ne 
aduce alte “probleme” ce trebuiesc 
solutionate. Doar ca multe din deciziile 
noastre nu pot fi luate atat de usor, iar 
frica de a nu face alegerea corecta este 
in multe situatii paralizanta. Evitam 
sa luam decizii importante. Iar cand 
esti pusa in fata unei astfel de situatii 
trebuie sa te bazezi pe intelepciunea 
innascuta, la care se adauga suma 
experientelor de pana in momentul de 
fata. De cele mai multe ori nu putem fi 
obiectivi, dar trebuie sa avem incredere 
in dorintele intuitive. Este mult mai 
util sa creezi o lista comparativ cu a 
numara argumentele pro si contra; 
indreapta-ti atentia pe modul in care 
acestea te fac sa te simti!

Cand vine vorba de decizii majore, 
primul tau instinct este de obicei cel 
mai bun, pentru ca atinge cunoasterea 
ascunsa a subconstientului, cunoscuta 
simplu ca ... intuitie.
Anxietatea in spirala

Situatia economica este precara, 
salariile sunt mici, preturile cresc. Ce 
vei face? Cum te vei descurca? Si de 
fiecare data cand te gandesti la astfel 
de lucruri, esti coplesita de o avalansa 
de ganduri.

In loc sa incerci sa suprimi 
anxietatea, concentreaza-te pe ceea 
ce iti spune ea! Primul pas este acela 
de a recunoaste ca gandurile sunt 
deturnate de frica. Nu incerca sa faci 
frica sa dispara, deoarece suprimarea 

ei va avea exact efectul contrar: VA 
INTARI ANXIETATEA!

Este recomandat sa etichetezi in 
mod explicit acest lucru in timp ce 
te concentrezi pe altceva; te poti 
gandi la lucrurile care par ca aduc 
apocalipsa in timp ce asculti muzica. 
Este absolut necesar sa accepti 
ceea ce simti, pentru ca astfel, ii 
iei puterea si preiei tu conducerea. 
Acest lucru te va indeparta usor de 
gandurile coplesitoare despre viitor, 
te vei intoarce in realitatea prezenta 
si foarte important: iti va arata cat de 
mult control ai in privinta propriilor 
ganduri si implicit asupra ta!
Oferta mai buna

Ai un scop la care ai muncit, 
pentru care ai facut sacrificii. Cu toate 
acestea, apare un moment in care 
esti dezamagita, rezultatele nu sunt 
exact cele pe care le asteptai. De ce 
tot esuez? De ce sa ma mai complic 
cu atatea eforturi? Toate gandurile 
noastre merg in aceasta directie ...

Si din nefericire, atat timp cat 
nu putem renunta la auto judecata 
generata de frica este aproape 
imposibil de facut alegeri sanatoase. 
Iar daca regretul te blocheaza in vreun 
fel, fa-ti o oferta mai buna! Creierul 
nostru e o masinarie in cautarea 
recompenselor si cea mai buna 
modalitate de a-i schimba “viziunea” 
este de a-i oferi ceva mai placut asupra 
caruia sa se concentreze.

Curiozitatea este buna in multe 
situatii, asa ca, incearca sa iti adresezi 
intrebari in genul “Cum se simte sa ma 
judec pe mine comparativ cu a fi amabila 
cu mine insami?”. A constientiza aceste 
sentimente, te ajuta sa treci printr-o 
stare de compasiune de sine. Si cu cat 
aceasta “oferta”  este mai buna, cu 
atat mai bine si asta e o consecinta a 
faptului ca creierul este curios. Rareori 
ne punem in astfel de situatii in care 
putem invinge vinovatia atunci cand 
ne simtim blocati, asa ca putem pasi 
in viitorul nostru, increzatori si plini 
de speranta.
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Terapia de acceptare si angajament CA PARINTE

A FI  PARINTE  nu este o sarcina chiar 
usoara si din nefericire, poate scoate 
la suprafata si anumite sentimente 
negative. Terapia de acceptare si 
angajament, o noua tendinta de 
terapie comportamentala, te poate 
ajuta sa accepti emotii mai dificile si sa 
te reconectezi cu implinirea parentala.

De regula, parintii neexperimentati 
vor sa controleze totul din aceasta 
noua ipostaza, doar ca aceasta dorinta 
se poate transforma in dezamagire, 
mai ales cand simti ca nu mai ai forta 
si stiinta de a continua. Poti avea 
sentimentul de parinte neimplinit cand 
lucrurile nu merg asa cum iti doresti, 
sentiment care se poate accentua. De 
aici pana la autocritica este un pas 
mic, tu nefiind obisnuit cu astfel de 
experiente. Si fie ca este vorba de a 
face fata comportamentului copilului, 
sentimentelor personale sau unui 
amalgam din cele doua, te poti simti 
de la un moment dat impovarat cu 
vinovatie, ceea ce poate scoate la iveala 
o serie de ganduri si emotii dificile. 

In acelasi timp, exista si modalitati 
prin care puteti raspunde acestora, 
imbunatatindu-va starea de spirit si 
bucuria de a fi parinte.

Conform specialistilor, oamenii 
au tendinta de a se lupta imediat ce 
apare o emotie sau un sentiment care 
le ofera o stare de neliniste. Aceste 
valuri de emotii pot fi cateodata 
coplesitoare si primul gand este acela 
ca nu ar trebuie sa simti astfel. Ca acest 
lucru este dovada ca nu esti un parinte 
puternic. Incepi sa te simti vinovat, sa 
ai sentimente negative fata de starea de 
anxietate cu care te confrunti; incepi sa 
ai parte de o lupta constanta cu mintea 
ta ce iti ofera si mai mult stres, alaturi 
de sentimente de incompetenta.

A
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TERAPIA DE ACCEPTARE SI 
ANGAJAMENT cunoscuta ca ACT 
(Acceptance and Commitment 
Therapy) te poate ajuta sa te simti 
implinit din ipostaza de parinte. 
Te invata cum sa fii deschis noilor 
experiente ca parinte, sa lucrezi in 
continuare cu copiii si sa simti ca 
ai o viata implinita si profunda, iti 
arata cum sa faci fata gandurilor si 
sentimentelor dificile.

Premisa acestei terapii este 
flexibilitatea psihologica, o abilitate 
de a simti si gandi cu deschidere, de 
a participa voluntar la experienta 
momentului prezent, indreptandu-te 
in acelasi timp in directii care sunt 
importante pentru tine, in acord cu 
aspiratiile si valorile tale. Trebuie sa 
inveti sa nu fugi de anumite greutati 
sau lucruri dureroase, ci dimpotriva: 
sa le infrunti, sa-ti traiesti viata intr-
un mod care iti ofera scop si sens.

Terapia ACT ofera modalitati 
eficiente care ii invata pe parinti cum 
sa faca fata sensibilitatilor, emotiilor 
puternice si indoielilor care vin 
odata cu acesta etapa a vietii. Sunt 
aplicate concepte mindfulness care 
ajuta parintii sa se adapteze situatiilor 
dificile si sa le raspunda intr-un mod 
cat mai atent, responsabil si care poate 
aduce beneficii relatiei cu copilul, dar 
si stilului de viata per ansamblu.

Un lucru extrem de important 
ca parinte este acela de a reusi 
sa te “desprinzi” de gandurile si 
sentimentele dificile. De exemplu, 
daca copilul tau are diverse reactii 
inadecvate intr-un loc public (tipa, 
plange, este furios), stresul si 
anxietatea se activeaza imediat ... 
creierul iti spune sa actionezi imediat, 
mai ales ca sunt multi din jur care te 
pot judeca ca nu esti un parinte care 
ia atitudine, deci vina este a ta. Si, in 
functie de situatie, iti poti certa copilul, 
poti reactiona in diverse moduri, mai 
ales ca deja te-au luat toata caldurile, 
ritmul inimii este crescut ... Imediat 

dupa aceste scene, esti furios pe tine 
ca ai cedat anxietatii, sentimentelor 
mult prea coplesitoare si ai reactionat 
asa cum nu trebuia. Ai sentimentul ca 
ai esuat ca parinte conform reactiei 
avute si te cuprinde tristetea si alte 
forme de anxietate.

Din nefericire este foarte usor sa 
cadem in plasa unei astfel de reactii 
imediate, deoarece ne dorim sa 
“rezolvam” cat mai repede situatia, 
evitand in acelasi timp durerea si 
suferinta pe care o avem. Doar ca 
astfel de remedieri rapide nu sunt in 
majoritate cele pe care ni le dorim cu 
adevarat, lasandu-ne pana la urma cu 
un sentiment de anxietate, autocritica, 
deconectare de proprii copii. Cu 
ajutorul flexibilitatii psihologice, poti 
sta cu gandurile si emotiile, fara a fi 
influentat de ele, modalitatea ta de 
manifestare fiind una de compasiune 
si intelegere a situatiilor dificile, care 
trebuiesc acceptate cu deschiderea pe 
care trebuie sa o aiba un parinte, ceea 
ce creeaza ulterior o legatura foarte 
profunda atat cu tine cat si cu copilul 
tau.

Dintre multiplele ganduri care ne 
vin in minte, pot aparea si unele sub 
forma de auto mustrari “de ce nu am 
facut acest lucru mai devreme?”, “cum 
de nu mi-a trecut prin cap pana acum?”. 

Adevarul este ca avem parte de multe 
informatii despre cum sa abordezi 
educatia si anumite situatii cu si 
despre copii, dar mai putine informatii 
care ne invata cum sa avem grija de 
sentimentele noastre ca parinti.

Majoritatea abordarilor din 
parenting contin informatii despre 
comportamentul copiilor, dar foarte 
putine sau deloc despre ceea ce se 
intampla in mintea parintilor atunci 
cand se confrunta cu astfel de situatii, 
inedite pana la urma. Aceste aspecte 
sunt neatinse, neexplorate si asta 
chiar daca exista si programe eficiente 
de parenting, anumite situatii - cum 
ar fi cele in care parintii sunt coplesiti 
- sunt dificil de implementat, fie 
ca vorbim de anumite tehnici sau 
programe. Gandurile ajung sa fie din 
ce in ce mai dificile, sentimentele tot 
mai greu de gestionat, parenting-ul 
devenind o sarcina coplesitoare si 
fara raspuns, mai ales daca vrei sa faci 
acest lucru bine.

Terapia de acceptare si angajament 
are sase componente centrale de baza 
care functioneaza atat separat, cat 
si impreuna, atunci cand oamenii 
apeleaza la flexibilitatea psihologica: 
dezamorsare, expansiune, contact cu 
momentul prezent, sinele ca context, 
valori, actiune dedicata.
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Dezamorsarea

Si nu, nu e vorba de vreo bomba, ci 
mai degraba de observarea unui gand 
care iti vine in minte si de decizia ta 
de a te atasa sau nu de el. Daca tu te 
conectezi cu gandurile, acestea devin 
mult mai puternice si mai dificil de 
gestionat. Daca copilul tau are un 
acces de furie, nu trebuie sa iti zici “Nu 
pot gestiona aceasta situatie”, ci “Am un 
gand care imi spune ca nu pot gestiona 
aceasta situatie”; in loc sa te gandesti 
ca “Ma simt vinovat ca parinte”, spui 
“Am un gand care imi spune sa ma simt 
vinovat ca parinte”. Aceasta tehnica 
te ajuta sa te detasezi de gandurile 
nocive, sa le slabesti puterea si implicit 
controlul pe care il pot avea fata de 
tine. In acest mod, vei reusi sa intelegi 
ca acestea sunt ... doar ganduri si 
nimic mai mult.
Extinderea

Daca e sa facem o paralela intre 
expansiune si un exemplu concret si 
palpabil, putem compara extinderea cu 
nisipurile miscatoare. Daca esti blocat 
in ele, primul instinct este sa fugi cat 
mai repede de acolo, dar din momentul 
in care faci asta, te scufunzi si mai mult 
si te lupti si mai mult. Pentru a nu fi 
prins in nisipurile miscatoare trebuie sa 
te relaxezi, sa nu te mai lupti si sa stai 
pe spate; facand acest lucru, vei sta la 
suprafata si in siguranta pana cand vin 
ajutoarele. Revenind la parenting, tu 
trebuie sa lasi spatiu pentru gandurile 
neplacute, pentru senzatii si sentimente 
si sub nicio forma nu trebuie sa le 
suprimi sau sa le dai la o parte! Cand 
esti intr-o situatie de conflict cu copii 
mai mici, simti anxietatea in stomac, 
chipul ti se poate inrosi; cand esti 
in mijlocul unui conflict cu copilul 
adolescentin, simti furie si frustrare ca 
nu ai fost auzit. Incepe prin a observa 
toate aceste senzatii, concentreaza-te 
asupra lor, observa unde si cum ocupa 
ele spatiu in corpul tau, lasand loc 
pentru tensiune sau senzatii, dar fara 
vreo lupta sau evitare.

Contactul cu momentul prezent

Acest lucru inseamna sa fii complet 
deschis si prezent aici si acum, decat 
sa te lasi prada a ceea ce a fost sau va 
fi. A te concentra pe ceea ce este chiar 
in fata ta este un mod inteligent de a 
experimenta ceea ce se intampla, fara 
a incerca sa schimbi sau sa prezici 
in vreun fel experienta. Acest lucru 
poate implica observarea unui anumit 
gand, sentiment, senzatie si te ajuta 
sa nu ramai prins in trecut sau sa ai 
frica de viitor. O pauza intentionata de 
observare te ajuta sa fii ca un martor 
la ceea ce experimentezi in momentul 
prezent, oricat de dificil ar fi si te ajuta 
sa reactionezi intr-un mod corect. De 
asemenea, te impiedica sa iti activezi 
inconstient modul de lupta si emotiile 
care vin odata cu acesta.
Sinele ca context

Acesta este sinele cu care te nasti 
si mori, cel care observa tot fara sa 
judece si care nu poate fi modificat 
sau imbunatatit. Este un sine care 
iti permite sa accepti cu adevarat tot 
ceea ce este, pentru ca indiferent de 
ganduri sau sentimente, tu le observi 
cu deschidere si curiozitate. Si cel mai 
bun exemplu este faptul ca tu ajungi 
in diferite stadii ale vietii, timp in 
care sentimentele si gandurile tale 
se schimba, se transforma, dar tu ca 
persoana esti neschimbata pentru ca 
tu esti martor la toate acestea.
Valorile

Valorile sunt mai importante 
comparativ cu obiectivele, ele dand 
sens vietii noastre si ajutandu-ne sa 
ne ghidam actiunile cu intentie decat 
cu “ar trebui sa”. Este important 
sa alegem valori care nu sunt 
determinate de asteptari externe, cum 
ar fi “trebuie sa fiu cel care controleaza 
situatia”, “trebuie sa fiu un parinte 
puternic”. Valorile sunt calitati care ne 
fac viata mai semnificativa si reflecta 
ceea ce este cel mai important in 
inima noastra si ceea ce reprezentam. 
Anumite persoane aleg mai mult a 

fi grijuliu ca parinte, altii aleg sa fie 
plini de compasiune; valorile reale ne 
redirectioneaza catre ceea ce conteaza 
cu adevarat cand renuntam la lupta.
Actiune dedicata

Aceasta inseamna ca iei masuri care 
sunt motivate si conduse de propriile 
valori. Daca alegi sa fii un parinte 
iubitor si amabil, poti fi “prins” in 
actiunea de a te critica si indeparta de 
ceea ce reprezinta cu adevarat valoarea 
aleasa, sau poti merge mai departe 
prin intelegerea unei situatii dificile 
intre tine si copil si recunoasterea cu 
blandete ca acela este un moment de 
suferinta. Astfel ca, tu chiar daca simti 
ca ai esuat ca parinte, valorile tale si 
actiunile dedicate te vor ghida catre 
ceea ce conteaza cu adevarat.

Nu sunt straine situatiile cand poti 
aluneca usor sa iti certi copilul cand 
a gresit. Doar ca, ai posibilitatea sa 
alegi: ori te vei simti asa toata ziua 
criticandu-te pentru ceea ce ai facut si 
modul in care ai reactionat sau te poti 
ierta pentru aceasta iesire, ii poti cere 
scuze copilului si/ sau sa discuti cu el, 
pentru ca apoi, sa te reconectezi cu el.

Intelegand si constientizand aceste 
6 componente ale ACT te va ajuta 
semnificativ sa iti imbunatatesti 
calitatea de a fi parinte, relatia pe 
care o ai cu copiii si te vei bucura de 
o flexibilitate psihologica care iti va 
aduce imbunatatiri atat in modul de 
fi ca parinte cat si in viata si relatiile 
interumane in general.

Implinirea noastra nu inseamna ca 
emotiile dificile vor disparea, ci doar 
relatia dintre noi cu ele se va schimba, 
iar noi vom reusi mult mai bine sa 
gestionam situatiile dificile.



130  

Stil de viata

Famost

O dimineata 
PERFECTA

Primele momente ale zilei sunt de obicei extrem de importante pentru restul zilei,
asa ca daca iti incepi ziua minunat, vei avea parte de o zi pe masura!

Intai mergi, apoi cafeaua
Este mult mai usor sa te trezesti in perioada primavara-

vara cand lumina intra frumos in camera ta. Lumina iti 
stimuleaza creierul si suprima productia de melatonina, 
hormonul care te face sa te simti somnoroasa. Pentru a 
profita din plin de lumina naturala, amana putin cafeaua 
si mergi la o plimbare rapida prin zona ta sau daca ai un 
parc in apropiere e si mai bine; daca locuiesti la casa 
si ai gradina este ideal. Acest mini ritual iti va oferi un 
plus de energie, dar te si stimuleaza cu vitamina D, asa 
ca ai parte de beneficii 2 in 1. Apoi, revino si savureaza-
ti cafeaua, avand o stare de spirit minunata!
Spune nu minutelor in plus de somn!

Cand iti suna alarma dimineata fie ca e ceas sau 
telefon si corpul iti mai cere inca vreo 10 sau 15 minute 

in plus de somn, spune NU! Mai poti dormi fara nicio 
problema inca 15 minute, dar acele minute vor fi 
fragmentate si nu vor fi atat de profunde incat sa iti 
ofere beneficii reparatorii. Pentru a evita sa te “chinui” 
in acest mod, seteaza-ti direct alarma la 7:30 si nu la 
7:15, pentru ca ulterior, sa nu mai ai tentatia de a mai 
adauga inca un sfert de ora!
Nu verifica emailurile!

Cand incepi sa verifici email-urile, iei din timpul tau 
si il dai altor persoane, considerand ca sunt o prioritate, 
ceea ce te pune intr-o stare reactiva. Bineinteles 
ca trebuie sa verifici email-urile si toata lumea este 
importanta, dar tu trebuie sa fii in topul prioritatilor. 
Astfel, vei putea sa fii bine si cu tine, sa ii ajuti si sa 
colaborezi cu cei cu care esti in contact.
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Pregateste-ti cateva outifit-uri 
pentru dimineata si in timp ce iti 
iei micul dejun care iti face placere, 
probeaza-le! Nu conteaza ce vei 
imbraca, dar tot acest ritual iti va face 
ziua mai frumoasa si mai energica.

Seara, de multe ori, te iei cu diverse 
treburi, activitati si timpul trece 
repede, iar tendinta este aceea de a 
avea “ora ta” in care ori sa te uiti la 
un serial, ori sa te pregatesti pentru a 
doua zi, ori sa citesti ... Cel mai bine 
este sa lasi cateva activitati si pentru 
a doua zi, iar lucruri ca pregatirea 
pachetului le poti face fara nicio 
problema si dimineata, daca te trezesti 
putin mai devreme.

A-ti seta o alarma cu 15 minute 
inainte de a iesi pe usa este foarte 
important, deoarece te va grabi 
sa iti rezolvi toate treburile si sa-
ti eficientizezi si mai bine timpul. 
Chiar daca alarma poate fi stresanta, 
beneficiile sunt de nepretuit in 
anumite situatii.

SARI PESTE NOUTATILE MATINALE!

Noutatile de dimineata pot fi foarte 
stresante, te pot face sa te gandesti 
la cu totul altele si vei pierde din 
concentrarea de care ai nevoie pentru 
tine si indeplinirea propriilor sarcini. 
Daa, este normal sa vrei sa stii ce se 
intampla si este normal sa fie asa, 
dar cea mai buna solutie este sa le 
lasi pentru mai tarziu. Alegand sa te 
concentrezi pe ceea ce ai tu de facut 
vei putea mentine pacea interioara.
ASCULTA MUZICA!

Cantecele care incep usor, gradual 
sunt importante atunci cand te trezesti, 
dar, pentru o zi activa ai nevoie de 
ceva mai alert, atat in tempo cat si in 
versuri, asa ca adapteaza-ti muzica in 
functie de programul tau! Gaseste un 
post de radio adecvat necesitatilor tale 
sau fa-ti o lista inteligenta cu melodii 
care iti plac, care iti servesc scopului si 
care te stimuleaza.
CATEVA MINUTE MINDFUL

In timp ce faci dus, ia o pauza 
pentru a fi atenta la sunetul apei si 
cum se simte aceasta pe pielea ta! 
Iar daca gandurile ti se ratacesc, nu 
iti face probleme! Acest simplu act 
este indeajuns pentru a experimenta 
putina calmitate.

Cum aduci vibratii 
bune

Lucruri practice 
pentru o zi usoara

APA

Dupa aproximativ 
7-8 ore de somn, ai 
nevoie de apa, mai 
ales ca te trezesti 

deshidratata; cu cat 
amani momentul 
paharului cu apa, 
cu atat vei fi mai 

predispusa la ameteli, 
oboseala, ceata 

generala a creierului. 
Sa ai la indemana 

langa pat un pahar 
cu apa sau o sticla 
cu apa si bea chiar 

inainte de a te da jos 
din pat!
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r e o r g a n i z a t

Daca lucrezi mai mult la birou sau acesta este locul 
tau de munca in mod obisnuit, ai mari sanse sa 
dezvolti in timp probleme de sanatate ce au legatura 

cu postura ta - in stransa legatura cu coloana vertebrala. 
Anumite obiceiuri dezvoltate in perioada pandemica, cu 
multe conferinte, discutii online, te-au putut suprasolicita, 
iar daca pozitia corecta de stat pe scaun nu s-a aflat printre 
prioritatile tale, exista sanse sa ai parte de dureri si mai grav, 
de diverse forme de ranire. Si chiar daca suntem in perioada 
vacantelor, foarte curand te vei intoarce la birou, asa ca tine 
cont de urmatoarele sugestii pentru avea parte de o sanatate 
buna!

Marginea de sus a monitorului - indiferent ca este separat 
sau nu de laptop - trebuie sa fie in campul tau vizual. Fiind 
pozitionat mai jos, te vei apleca fara sa iti dai seama si vei 
nevoita sa stai in pozitii neindicate pentru sanatatea ta. Daca 
utilizezi monitoare duble, tine-l pe cel mai utilizat in fata ta!

Statul indelungat in fata monitorului, alaturi de inaintarea 
in varsta, cer ochilor nostri mai multa lumina. Asa ca daca ai 
nevoie de asta, foloseste o lumina suplimentara acolo unde 
ai nevoie, o lampa de birou ajustabila/ flexibila fiind ideala.

Scaunul de la birou are o importanta majora in privinta 
unei pozitii corecte. Stand pe scaun, trebuie sa te simti 
confortabil la un unghi de 90 de grade, iar daca biroul tau 
este mai mare, poti adauga un taburet sub el pentru a-ti tine 
picioarele si a le odihni. 

TASTATURA , daca nu lucrezi de la un laptop, are si ea o 
importanta mare, asa ca investeste intr-una ergonomica si 
prietenoasa. A sta intr-o pozitie inadecvata poate duce la un 
stres in plus asupra gatului si a spatelui inferior.

Stii deja ca statul indelung pe scaun la birou nu este bun 
pentru sanatate. Jumatate din persoanele participante la un 
studiu care au stat la un birou ergonomic au acuzat dureri 
de spate dupa doua ore de stat. Asa ca, o buna strategie este 
sa iti mai schimbi pozitia, fie a corpului sau a picioarelor, sa 
te mai ridici putin; daca faci acest lucru o data la jumatate de 
ora, ar trebui sa fie ok.

Cum este mentionat mai devreme, scaunul are o 
importanta majora pentru o pozitie corecta la birou. Cand 
ajungi la serviciu sau daca lucrezi de acasa, tine cont de 
urmatoarele etape, presupunand ca scaunul are reglare pe 
inaltime, cotiere, role!
1 Stai cu intreg spatele lipita de spatar!
2 Regleaza-ti inaltimea scaunului astfel incat talpile 

picioarelor sa stea plate pe podea! Genunchii, picioarele, 
gleznele, ar trebui sa fie la un unghi de 90 de grade.
3 Muta-ti rezematoarele, astfel incat coatele sa formeze un 

unghi de 90 de grade la birou! Cu cat petreci mai mult timp 
la birou, cu atat scaunul trebuie sa fie mai bun si cat mai 
ajustabil necesitatilor tale.

SPATIUL DE LUCRU

POZITIA CORECTA LA BIROU
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Postura
CORECTA

Vrei sa arati instantaneu mai subtire si mai tanara? 
Adu in viata ta schimbari simple!

Postura perfecta nu exista, dar 
ceea ce stim cu certitudine 
este faptul ca atunci cand ne 

cocosam gatul, partea superioara a 
spatelui, umerii, adaugam multi ani 
aspectului. Si in mod natural, toata 
acesta zona, alaturi de altele, ne pot 
oferi dureri odata cu inaintarea in 
varsta. Postura incorecta a spatelui, 
alaturi de aplecari si un stil de viata 
sedentar, ne fac sa aratam mult mai 
batrani decat suntem in realitate. 
Cu putina atentie si incercand sa 
ne corectam din timp, asigurandu-
ne mobilitatea si flexibilitatea, nu 
doar ca vom evita acesta problema 
suparatoare, dar ne putem bucura si 
de alte beneficii suplimentare.

O postura aproape perfecta sau 
cat mai aproape de perfectiune din 
punctul nostru de vedere, ne ofera 
un aspect mai zvelt, ne imbunatateste 
respiratia, ne ofera o stare de calmitate 
si incredere in sine.

Anumite locuri de munca, la 
care se adauga obiceiuri specifice 
stilului de viata, de la condus, la 
tinut genti grele, tocuri inalte, toate 
adauga minusuri posturii noastre. 
Cum o putem corecta? URMAND 
CATEVA SFATURI SIMPLE IN 
CONTINUARE!
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CAP si GAT
Creeaza lungime intre urechi 
si umeri prin “lungirea” partii 
de sus a capului spre cer tot 

timpul!
UMAR

Pentru o postura buna a 
umerilor, imagineaza-ti ca iti 
tragi omoplatii jos in spatele 
taliei, deschizandu-ti pieptul 

in mod natural!
COLOANA 

VERTEBRALA
Partea de jos a spatelui nu ar 
trebui sa fie nici arcuita nici 
turtita, ci undeva intre, asa 
ca incearca mereu sa adopti 

posturi cat mai naturale!
MIEZ

In interiorul tau din zona 
abdomenului sunt muschii 
incorporati in corset, iar 
pentru a-i angrena si pe ei 
pentru postura perfecta, trage-
ti usor buricul catre coloana 

vertebrala!

Tipul tau
Afla care este tipul tau de postura, 

stand lateral langa o oglinda pentru a 
verifica pozitia pelvisului si a umerilor! 
70% dintre noi stam intr-o postura 
leganata pe spate cu pelvisul inspre 
spate si asta din cauza ca petrecem 
prea mult timp stand jos. Oricum ai 
fi pozitionata, trebuie sa faci in asa fel 
incat coloana vertebrala sa fie aliniata; 
curba de jos din zona inferioara a 
spatelui trebuie sa fie una usoara. 
Trage usor burta si concentreaza-te pe 
zona dintre buric si os pubian, verifica 
daca linia centurii este orizontala 
sau cat de cat aproape de ea. Adu-ti 
omoplatii inapoi, apoi lasa-i in jos pe 
spate cat poti de mult. Trage barbia 
inauntru! Acum, lobii urechilor ar 
trebui sa fie deasupra claviculei.
Ramai pe pozitie!

Trebuie sa faci efortul sa ramai 
intr-o postura corecta tot timpul, 
mai ales ca majoritatea stam mai tot 
timpul jos! Este la fel de important 
si sa iei pauze regulate de la aceasta 
pozitie, dar in acelasi timp sa “practici”  
pozitia corecta a corpului pana cand 
iti va intra in reflex sa stai corect. Vei 
evita in acelasi timp durerile de gat 
sau spate, mai ales daca esti atenta sa 
tii capul deasupra oaselor, mai precis 
a coloanei vertebrale. Lobii urechilor 
trebuie sa stea aliniati cu umerii - pe 
care trebuie sa ii rotesti in sus si in jos 
din cand in cand, talpile plate la podea 

la distanta de umeri si genunchii 
indoiti la 90 de grade - la nivelul 
soldurilor sau chiar mai jos.
Mergi cu incredere!

Cand mergi, tine capul sus, adu-ti 
umerii inapoi si trage-ti usor muschii 
burtii inauntru! Pasii trebuie sa fie mai 
mici si mai usori. Capul nu trebuie 
sa fie ridicat si nu trebuie sa te uiti 
in jos. Daca trebuie sa porti geanta, 
asigura-te ca este cat mai usoara sau 
mergi pe varianta rucsacului, ceea 
ce iti va lasa mainile libere. Tocurile 
influenteaza pelvisul sa se incline 
inainte si capul sa iasa cumva din linie 
pentru a compensa nealinierea. Evita 
tocurile pe perioade prelungite si este 
indicat sa ai la indemana o pereche de 
incaltaminte care sa nu te solicite atat 
de mult!
Postura fit

A ramane activ fizic este 
extraordinar si te ajuta foarte mult prin 
implicarea muschilor care iti sustin 
coloana vertebrala si pelvisul. Oricum 
ai alege sa fii fit, asigura-te ca starea 
ta este una relaxanta. Pilates si yoga 
sunt ideale pentru a-ti lucra interiorul 
sau mai precis, muschii de sustinere 
din jurul stomacului. In plus, exista 
numeroase tehnici care te reinvata 
cum sa stai, cum sa mergi, cum sa 
faci totul fara efort si intr-un mod 
coordonat. In plus, astfel de exercitii si 
tehnici te ajuta sa gestionezi durerile 
de spate.

Sfaturi pentru o 
postura perfecta

Afla CUM SA TE 
IMBRACI pentru 
a avea parte de o 

postura asa cum 
ti-o doresti!

MERGI LA 
PAGINA 39 sau 

APASA AICI 
pentru A  AJUNGE 

INSTANT!
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Delta Dunarii
text : BEATRICE LIANDA DINU
sursa  : GOOGLE

Printre destinatiile pe care trebuie sa le avem pe 
lista este DELTA DUNARII, astfel ca in aceasta 
editie calatorim intr-o destinatie de poveste! 

Delta Dunarii este un colt de natura salbatica unde 
singurele urme lasate de civilizatie sunt barcile care 
trec din cand in cand prin labirintul de canale. Ti-o 
recomandam sa o incluzi in planurile tale de vacanta! 
Vei avea parte de o experienta inedita!

Dunarea este al doilea fluviu ca lungime din 
Europa, dupa fluviul Volga; izvoraste din Germania, 
adunand afluentii din zece tari si traversand patru 
capitale. Dupa un traseu de 2860 km, formeaza la 
varsarea sa in Marea Neagra o delta.

Dunarea se bifurca in doua brate, Chilia la Nord si 
Tulcea la Sud, brat care la Cetatea Ismail se desparte 
in Sulina si Sf. Gheorghe.

Atmosfera salbatica si pastrarea identitatii locului, 
fac ca farmecul locului sa iti ramana in amintire. 
Barci si salupe te asteapta pentru excursii, iar daca 
esti norocos - depinde de perioada anului - poti vedea 
pelicanii si multe alte pasari din cele 320 de specii ce 
vietuiesc in Delta.
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Un sistem rural te intampina inca de la sosire. 
Desigur ca poti alege si un hotel in cazul in care 
nu vrei sa simti pulsul vietii cotidiene. Localnicii si 
pensiunile sunt sunt primitoare, te imbie cu preparate 
locale din peste si nu numai. 

Faleza Deltei te asteapta cu un peisaj mirific totul 
fiind instagramabil. Pentru cei dornici de aventura 
este locul ideal, putand fi facute excursii, plaja, pescuit 
si multe alte activitati. 

Cu siguranta dupa o asemenea vacanta, vei ramane 
cu amintiri placute. 
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Sanatate

DESPRE
SANATATEA MINTALA

SI CUM PUTEM
AVEM GRIJA DE EA text : T O A D E R  C L A U D I A
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Sanatate

Ce este sanatatea mintala?

Sanatatea mintala este starea de 
bine a fiecaruia, pe toate planurile, 
atat psihic si emotional, cat si social, 
afectand relationarea cu cei din jur, 
dar si gestiunea situatiilor stresante 
din viata de zi cu zi.
Cum identificam eventuali 
factori nocivi posibil declansatori 
sanatatii mintale?

Factorii care pot influenta 
sanatatea mintala se gasesc in fiecare 
punct la care ne putem gandi. Acestia 
pot reprezenta atat contexte sociale 
sau statutul material, cat si aspecte 
de natura medicala, consumul unor 
substante nocive, munca, mediul 
sau traumele anterioare. Fiecare 
reprezinta un element de care ne 
lovim zilnic, care este prezent in 
viata noastra si pe care trebuie sa 
intelegem cum il gestionam.
Cum avem grija de sanatatea 
mintala?

Avem grija de ea cel mai bine 
constientizand care sunt stresorii 
care ne afecteaza starea mintala. De 
cele mai multe ori nu constientizam, 
ori o relatie toxica, sau un abuz de 
alcool sau o dependenta emotionala 
de o persoana, oricare ar fi, continua 
degradarea starii de bine. Daca 
situatia se  accentueaza si nu avem 

resursele necesare sa avem grija 
de ea, cel mai bine apelam la un 
specialist, un terapeut.
Cand stim ca trebuie sa ne adresam 
unui specialist?

Apelam la un specialist cand 
se observa anumite schimbari 
comportamentale si o generala 
epuizare emotionala. Pot aparea 
ganduri distructive, lipsa interesului 
pentru orice placere, abuzul de 
substante, aparitia unor reactii 
virulente sau hiperactivitate. Dar 
aceste aspecte trebuie  constientizate 
pentru a apela la un specialist si 
este important sa existe si suportul 
familiei si al mediului social.
Cum ajuta terapia si sportul 
sanatatea mintala?

Terapia ajuta la constientizarea 
factorilor stresori din viata fiecaruia. 
Astfel, prin constientizare, se 
apeleaza la diverse metode si tehnici 
prin care se gasesc resurse interne 
spre a le face fata acestor stresori.

La randul lui, prin sport, creste 
nivelul de serotonina, ajuta la 
reglarea somnului, incurajeaza 
implicarea in munca si dezvoltarea 
unei rutine sanatoase, in acest 
fel scazand nivelul de anxietate si 
imbunatatind starea de bine.

UNA DIN CELE MAI IMPORTANTE ORGANE ALE ORGANISMULUI ANATOMIC ESTE CREIERUL, 
CARE ASIMILEAZA IN FIECARE ZI, LA FIECARE SECUNDA, INFORMATII NOI. ODATA CU 
VENIREA PANDEMIEI, MAI MULTE PERSOANE AU FOST AFECTATE MENTAL, LUCRU 
CONSTATAT IN URMA UNOR STUDII REALIZATE DE DIFERITI STUDENTI CARE STUDIAZA 
PSIHOLOGIA, MEDICINA, DAR SI DE CATRE PSIHOLOGI.

Pentru a afla mai multe informatii despre ce inseamna 
sanatatea mintala si cum functioneaza creierul uman, am 
realizat un mic interviu - analiza cu ajutorul doamnei doctor 
psiholog VASILACHE IULIANA.
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Ma j o r i t a t e a 
oamenilor au 
dificultati in a 
adormi si mergand 
mai departe, daca 

ai insomnie, acest lucru poate dauna 
grav starii de sanatate. Lipsa continua 
a somnului sau calitatea sa proasta, 
poate avea in timp efecte grave asupra 
sanatatii si bunastarii tale, iar daca te 
afli intr-o astfel de situatie, este indicat 
sa iei masuri. Si cum modalitatile 
naturale de a interveni asupra 
sanatatii sunt de obicei cele mai bune, 
te invitam sa parcurgi urmatoarele 
randuri, pentru a te bucura de un 
somn de calitate si beneficiile acestuia.

Fie ca somnul este de calitate sau nu, 
multi dintre noi nu dormim suficient, 
lucru simtit atat pe propria piele, dar si 
aratat de numeroase studii. Somnul are 
un efect direct asupra sanatatii fizice 
si psihice, fiind esential pentru buna 
functionare a organismului. In timpul 
somnului, corpul se regenereaza, iar 
sistemul tau imunitar este reinnoit si 
intarit; celulele produc si elibereaza 
proteine - esentiale pentru cresterea si 
repararea tesuturilor.
Am sau nu insomnie?

Insomnia este o tulburare de somn 
care se manifesta prin faptul ca nu 
poti adormi sau stai treaza, sau, o 
combinatie intre ambele. Insomnia 
acuta poate dura de la cateva zile 
pana la saptamani, dar daca aceasta 
problema se acutizeaza la trei nopti 
pe saptamana pe parcursul a trei 
luni, inseamna ca suferi de insomnie 
cronica. Persoanele care sufera de 
insomnie adorm greu si se trezesc 
de mai multe ori in timpul noptii, 
au momente cand se trezesc noaptea 
si nu mai pot adormi. In plus, multi 

se trezesc dimineata obositi, au 
dificultati de concentrare pe parcursul 
zilei si se simt toata ziua somnorosi. 
Lipsa somnului creste anxietatea si 
iritabilitatea.
Cauze insomnie

Insomnia poate fi cauzata de multi 
factori, stresul emotional, depresia, 
traumele, zgomotele, jet lag-ul, 
munca in schimburi, fiind doar cateva 
cauze. La acestea se mai adauga 
afectiuni medicale cronice, precum 
artrita, apneea in somn, sindromul 
picioarelor nelinistite, dar si anumite 
medicamente prescrise. Consumul 
exagerat de alcool sau cofeina inainte 
de culcare, iarasi iti poate afecta 
somnul. Fluctuatiile hormonale pot 
cauza probleme de somn, insomnia 
fiind regasita de multe ori in randul 
femeilor aflate in menopauza si 
postmenopauza. Pe masura ce 
imbatranim, scade productia de 
melatonina, esentiala pentru somn. 
Estrogenul produce serotonina, un 
neurotransmitator care ne afecteaza 
ciclul somn-veghe si starea de spirit.

“IN TIMPUL 
SOMNULUI, CORPUL 

SE ODIHNESTE, 
REFACANDU-SE SI 

REVITALIZANDU-SE, 
IN TIMP CE SISTEMUL 

IMUNITAR SE 
REAPROVIZIONEAZA 
SI CONSOLIDEAZA.” 
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Cum ne afecteaza insomnia sanatatea

Somnul este esential pentru 
mentinerea corpului si mintii 
sanatoase, insomnia cronica putand 
avea un efect direct si daunator asupra 
sanatatii fizice si psihice.

In timpul somnului, corpul 
se odihneste, refacandu-se si 
revitalizandu-se, in timp ce sistemul 
imunitar se reaprovizioneaza si 
consolideaza. Acum este momentul 
in care celulele produc si elibereaza 
proteine esentiale pentru cresterea si 
pentru repararea tesuturilor.

Lipsa somnului este asociata cu 
o crestere sistematica a inflamatiei, 
varianta cronica a acesteia ducand la 
depresie si boli cronice, precum diabet 
de tip 2 si boli cardiovasculare.

Somnul este vital pentru 
imbunatatirea capacitatii creierului 
de a invata si de a-si aminti lucruri. 
In timp ce dormi, creierul proceseaza 
toate informatiile, creand amintiri.

Somnul insuficient duce la o 
dereglare a grelinei si leptinei, doi 
hormoni importanti pentru apetit, 
primul provocand senzatia de foame, 
a doua creand senzatia de satietate.

Ciclul somn-veghe exista datorita 
ritmului circadian, la fel ca cortizolul. 
Cortizolul ajunge la punctul sau minim 
la miezul noptii si atinge varful la o 
ora dupa ce te trezesti. Tulburarile de 
somn duc la incercarea organismului 
de a produce cortizol in timpul zilei, 
cu scopul de a te face mai alert. Acest 
lucru poate avea ca efect o crestere a 
anxietatii.

Lipsa somnului cauzeaza 
imbatranirea prematura, calitatea 
somnului influentand functionarea 
pielii si cat de repede imbatraneste. Un 

studiu a demonstrat ca lipsa somnului 
duce la semne ale imbatranirii 
premature, alaturi de alti factori din 
mediul inconjurator, expunerea la 
soare fiind un alt exemplu.

Somnul este un aliat puternic al 
unui sistem imunitar functional si nu 
de putine ori am auzit ca somnul are 
proprietati vindecatoare. In timpul 
acestuia, sistemul ajuta corpul sa lupte 
impotriva infectiilor si sa vindece 
ranile, de aceea este si indicat sa dormi 
mai mult cand starea de sanatate este 
precara. 
Moduri naturale de tratare a insomniei

Pregateste-ti dormitorul pentru 
somn prin limitarea expunerii la 
lumini in timpul serii, asta pe langa o 
atmosfera de relaxare si liniste. Trage 
draperiile, jaluzelele, iar atunci cand 
este cazul - foloseste o masca pentru 
ochi sau dopuri de urechi. Nu sta la 
calculator sau televizor cu 30-60 de 
minute inainte de a merge la somn, 
incarca-ti telefonul in alta camera 

pentru a evita tentatiile navigarii 
pe internet - cumpara-ti un ceas cu 
alarma daca ai nevoie sa te trezesti la 
alta ora.

Temperatura trebuie sa fie una 
potrivita, iar camera bine aerisita. 
Daca e liniste, o fereastra deschisa 
pe timpul noptii ajuta la deplasarea 
aerului, care imbunatateste respiratia 
si calitatea somnului. Salteaua trebuie 
sa fie confortabila si de calitate, la fel 
ca pernele si cearsafurile.

Adultii ar trebui sa aiba parte de 6 
pana la 9 ore de somn pe noapte, orele 
ideale de somn pentru vindecare si 
impotriva efectelor anti-imbatranire 
fiind intre 22 si 6 dimineata. Incearca sa 
pastrezi zilnic un program consistent 
de somn, atat ca ora de culcare cat si 
trezire. Chiar daca somnul nu este de 
calitate, trezeste-te la aceeasi ora!

Fa-ti o rutina de relaxare in 
fiecare zi prin intermediul cititului, 
meditatului, scrisului intr-un jurnal 
sau prin intermediul unei bai 
relaxante, folosind uleiuri esentiale. 
Uleiul de lavanda este o optiune 
foarte buna, el avand efect calmant 
asupra sistemului nervos, ideal pentru 
persoanele cu tensiunea ridicata si 
probleme de somn. Fie ca folosesti 
cateva picaturi de ulei in cada sau lasi 
mirosul sa te imbie in alta forma langa 
pat, orice forma a efectelor benefice 
specifice lavandei este binevenita.

Principala sursa de lumina albastra 
provine de la soare, aceste lungimi 
de unda fiind benefice in timpul zilei 
datorita faptului ca stimuleaza starea 
de spirit si vigilenta. Si este indicat sa 
te bucuri de aceasta lumina in timpul 
zilei, dar, cu toate acestea, ea nu este 
indicata seara sau noaptea, aducand 
un dezechilibru ritmului circadian. 

“FA-TI O RUTINA 
DE RELAXARE IN 
FIECARE ZI PRIN 

INTERMEDIUL 
CITITULUI, 

MEDITATULUI, 
SCRISULUI INTR-UN 

JURNAL SAU PRIN 
INTERMEDIUL UNEI 
BAI RELAXANTE, ...”

“SOMNUL ESTE UN ALIAT PUTERNIC AL UNUI SISTEM IMUNITAR 
FUNCTIONAL SI NU DE PUTINE ORI AM AUZIT CA SOMNUL ARE 

PROPRIETATI VINDECATOARE.”
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Expunerea la lumina in general, 
suprima secretia hormonului de somn 
melatonina, care influenteaza ritmul 
circadian pentru a te ajuta sa dormi.

Iar lumina albastra are cel mai 
mare efect perturbator in suprimarea 
nivelului de melatonina si este intalnita 
de obicei la electronicele de prin casa: 
televizoare, telefoane, calculatoare, 
lumini fluorescente, LED. A purta 
ochelari cand lucrezi la calculator 
sau te uiti noaptea la TV poate fi un 
lucru benefic, la fel ca folosirea unui 
filtru impotriva luminii albastre la 
calculator sau telefon.

Cafeaua trebuie redusa daca ai 
probleme cu somnul, asta pe langa alte 
bauturi/ gustari ce contin cofeina. Prea 
multa cofeina pentru tine altereaza 
calitatea somnului, reducandu-i 
profunzimea, creandu-ti probleme 
de a adormi, stimuleaza producerea 
de hormoni ai stresului, inhiba 
eficacitatea hormonului adenozina ce 
iti ofera stare de calm. Evita - daca ai 
probleme cu somnul - tot ce inseamna 
cafea, ceai negru, bauturi racoritoare 
si/ sau energizante dupa ora 14.

Consumul de ceaiuri calmante din 
plante este o modalitate sanatoasa 
de a-ti calma sistemul nervos si de 
a te ajuta sa te bucuri de un somn 
odihnitor. Musetelul sau floarea 
pasiunii sunt perfecte acestui scop.

Nu degeaba se zice ca laptele 
cald inainte de somn calmeaza si te 
ajuta sa dormi, pentru ca el contine 
aminoacidul triptofan, necesar pentru 
producerea serotoninei si melatoninei, 
doi neurotransmitatori care calmeaza 
si induc somnul. Triptofanul se mai 
gaseste si in migdale, banane, carne de 
curcan, vita, pui, orez brun, seminte 
de dovleac, samd.

Alcoolul este o bautura ce trebuie 
evitata seara, chiar daca ai impresia ca 
te relaxeaza si te va face sa dormi mai 
mult si sa adormi mai repede. De fapt, 
el creeaza probleme calitatii somnului, 
intervenind in cea mai importanta faza 
a acestuia (ciclul REM). Consumul 
insasi de alcool in mod regulat reduce 
nivelul de melatonina, care poate 
contribui la insomnie si dificultati de 
somn.

Melatonina este un hormon 
important care este produs noaptea 
pentru a te ajuta sa ai parte de un 
somn odihnitor si profund. In mod 
natural, nivelul melatoninei creste 
seara si scade spre dimineata, iar 
partea buna este aceea ca poti 
influenta cresterea productiei acestui 
hormon. Si poti face acest lucru prin 
cresterea expunerii la soare, meditatie, 
reducerea consumului de alcool si a 
nivelului de stres. Anumite alimente 

te pot ajuta in aceasta privinta, ovazul, 
nucile, bananele si migdalele avand o 
influenta benefica.

Magneziul este un nutrient anti-
stres deoarece calmeaza si sustine 
sistemul nervos, ajutand persoanele 
cu probleme de somn sa adoarma. 
Iar a lua un supliment de magneziu 
este indicat daca suferi de insomnie, 
doza recomandata fiind de 400 mg 
magneziu elementar inainte de culcare.

GABA este un neurotransmitator 
care ajuta la echilibrarea sistemului 
nervos si a activitatii creierului, 
incetinind declansarea neuronilor, ceea 
ce te ajuta sa fii mai relaxat si calm, 
implicit, un somn de calitate.

In afara ceaiurilor de plante bune 
pentru somn, poti merge pe tincturi sau 
tablete naturale dedicate aceluiasi scop. 
Cu toate acestea, este bine sa consulti 
un medic inainte de a le lua, pentru a 
sti exact ce este bine pentru tine.

Sanatate

“MELATONINA ESTE UN HORMON IMPORTANT CARE ESTE PRODUS 
NOAPTEA PENTRU A TE AJUTA SA AI PARTE DE UN SOMN ODIHNITOR 

SI PROFUND. IN MOD NATURAL, NIVELUL MELATONINEI CRESTE SEARA 
SI SCADE SPRE DIMINEATA, IAR PARTEA BUNA ESTE ACEEA CA POTI 

INFLUENTA CRESTEREA PRODUCTIEI ACESTUI HORMON.”
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Adaptogeni
Termenul de adaptogeni castiga tot mai mult teren in ultima perioada, date 
fiind beneficiile pe care le aduce calitatii vietii, tendintei tot mai mari a omului 

de a se indrepta spre natura din multe puncte de vedere.

A INCORPORA ADAPTOGENI IN STILUL NOSTRU DE VIATA 
ne ajuta sa avem parte de un sistem imunitar puternic, 
sa facem fata stresului cu si mai multa usurinta. Sunt 
sustinuti hormonii sanatosi, creierul are parte de protectie 
suplimentara, vitalitatea este crescuta, semnele de imbatranire 
scad, iar corpul revine intr-o stare de echilibru. Partea 
interesanta este aceea ca, cunoscand efectele deosebite ale 
substantelor anumitor ierburi si ciuperci, poti 
deveni propriul alchimist si poti avea propria 
farmacie chiar la tine acasa!
CE AR TREBUI SA STIM DESPRE 
ADAPTOGENI?

Adaptogenii fac trimitere la un grup de 
plante netoxice care ajuta corpul sa reziste 
si sa faca fata multor forme de stres, de 
la cel fizic si chimic, pana la cel biologic 
si emotional. Acesti adaptogeni sunt de 
obicei ierburi, radacini, ciuperci care exista 
din vremuri vechi, regasindu-se in retete 
medicinale specifice vindecarii ayuverdice 
si chineze. Sunt consumate sub forma de 
pulberi sau tincturi, preparate in ceaiuri sau 
in cadrul unei mese.

Partea buna in privinta adaptogenilor este aceea ca le 
poti lua atat cand ai nevoie de ele cat si cand esti sanatos, 
acestia ajutand sa ai parte de o stare de bine mult mai robusta. 
Adaptogenii ofera robustete functiilor corpului crescand 
rezistenta in fata greutatilor pe care ti le ofera viata; ajuta 
la prevenirea degenerarii si cultivarea fluxului in organele 
noastre, ceea ce ne va ajuta sa fim mult mai radianti si chiar sa 

traim mai mult comparativ cu situatia in care 
nu au fost prezente in viata noastra.
CUM LUCREAZA EI

Frumusetea la adaptogeni este aceea ca 
lucreaza diferit pentru fiecare organism, 
restabilind in mod delicat homeostazia. 
Plantele adaptogene lucreaza in mod diferit, 
nespecific, sustinand toate operatiunile si 
sistemele din organism, cum ar fi cel hormonal, 
imunitar, nervos, digestiv. Imagineaza-ti ca 
acest adaptogeni intra in organismul tau, 
evalueaza unde ai parte de dezechilibre, apoi 
raspund in consecinta pentru restabilirea 
echilibrului. Tot acest proces are loc gradual, 
astfel ca aceste substante trebuie sa existe in 
organismul tau in mod constant, pentru a-ti 
oferi un beneficiu cumulativ.

Plantele adaptogene 
lucreaza in mod 

diferit, nespecific, 
sustinand toate 
operatiunile si 
sistemele din 

organism, cum 
ar fi cel hormonal, 
imunitar, nervos, 

digestiv. 
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Cand organismul sau anumite parti ale lui nu sunt in 
echilibru, poti experimenta multe probleme de sanatate 
precum oboseala, anxietatea, depresia, ciclul menstrual 
neregulat, scaderea apetitului sexual. Adaptogenii regleaza 
si intaresc productia de hormoni, raspunsurile fiziologice la 
stres, asigurandu-te ca organismul tau functioneaza optim, 
de la sistemul imunitar pana la creier. Iar revenirea acestor 
adaptogeni in atentia noastra este o consecinta a stresului in 
crestere, implicit, necesitatea unui organism mai rezistent. 
Si cu cat vei consuma o varietate mai mare de adaptogeni, te 
vei bucura de frumusete si stare de bine, optiunile fiind cat 
se poate de versatile.

Chiar daca procesele prin care adaptogenii lucreaza in 
interiorul tau sunt dificile si complexe, a deveni un alchimist 

este foarte usor, placut si iti ofera multa satisfactie. Din 
momentul in care ai ales ce adaptogeni vei folosi in mod 
constant - fie sub forma de pulberi sau tincturi, le oferi un 
spatiu dedicat. Apoi, ii pregatesti sa ii integrezi in rutina 
zilnica, in alimentatie si poti merge pe retete sigure sau de 
ce nu, pe intuitie!

Si in functie de gusturile anumitor adaptogeni, poti 
crea combinatii inedite, care sa iti ofere atat placerea de 
a le consuma, dar care in acelasi timp sa lucreze pentru 
sanatatea si starea ta de bine. Si din momentul in care 
incepe acest proces de transformare in bine pentru tine si 
vei simti efectele benefice, nu vei mai putea trai fara ele in 
aceasta lume in care stresul si toxicitatea au castigat tot mai 
mult teren.

REISHI
Daca doresti sa iti sustii pacea si calmul din interiorul tau, 

aceasta ciuperca numita si “arborele vietii” te ajuta in acest 
sens. Reishi are capacitatea de a echilibra si intari celulele 
imunitare, de a spori rezistenta fizica si psihica, precum si 
echilibrarea spiritului.
CHAGA

Aceasta ciuperca este bogata in beta glucani, antioxidanti 
si compusi adaptogeni, ea ajutandu-ti intreg corpul. Repara 
deteriorarea oxidativa a celulelor, creste vitalitatea si functia 
imunitara, iti poate oferi ani in plus de viata.

Ciuperci medicinale

CORDYCEPS
Aceasta este o ciuperca care echilibreaza zaharul in 

sange, stimuleaza rezistenta si sporeste libidoul. Cordyceps 
este cunoscuta pentru activitatile sale biologice, in care 
este inclusa imunopotenta, cresterea oxigenarii, intinerirea 
mintii si a corpului, alaturi de o performanta fizica ridicata.
COAMA LEULUI

Este apreciata pentru sustinerea creierului si sistemului 
nervos, pentru capacitatea sa neuroprotectoare, pentru 
sporirea comunicarii intre celulele creierului care ajuta la 
imbunatatirea memoriei, agilitatea mentala, imbunatatirea 
cognitiva per ansamblu.
COADA DE CURCAN

Aceasta ciuperca iti aduce un mare plus functiei imune 
prin capacitatea sa de a combate stresul oxidativ si inflamatia 
cu peste 35 antioxidanti diferiti, care ajuta organismul sa 
creasca numarul globulelor albe si sa reechilibreze bacteriile 
intestinale.
TREMELLA

Tremella faciliteaza cresterea hidratarii si a numarului 
de antioxidanti pentru a te ajuta sa franezi procesul de 
imbatranire, oferindu-ti vitalitate si un ten luminos din 
interior spre exterior. Are o aroma usoara ca de vanilie, ceea 
ce il face usor de incorporat in aproape orice reteta.
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Ierburi tonice

ASHWAGANDHA
Aceasta planta este cunoscuta ca un amplificator al 

dispozitiei si este folosita in medicina ayuverdica ca tonic de 
reintinerire prin capacitatea sa de a reduce stresul si a sustine 
bunastarea emotionala. Regleaza nivelul de cortizol, sustine 
functia tiroidana, somnul eficient si iti linisteste mintea.
ASTRAGALUS

Aceasta planta este perfecta daca imunitatea este scazuta 
sau te simti epuizata. Radacina de Astragalus este bogata 
in polizaharide medicinale care lucreaza pentru intarirea 
sistemului imunitar, reconstruind forta vitala in organism.
GINSENGUL SIBERIAN

Aceasta planta a fost folosita de secole in tari ca Rusia 
si China pentru prevenirea racelii si a gripei, dar in acelasi 
timp, creste energia, longevitatea si vitalitatea.
MUCUNA

Cunoscuta la noi ca fasolea catifelata, aceasta creste starea 
de spirit, imbunatateste functia cognitiva, ofera suport 
hormonal in perioadele de stres datorita compusilor sai.
MACA

Maca era folosita de acum 2000 de ani de popoarele 
andine, razboinicii incasi consumand cantitati mari din 
aceasta radacina inainte de a intra in lupta. Creste energia, 
puterea, hraneste si echilibreaza hormonii, sustine fertilitatea, 
ridica starea de spirit, creste rezistenta fizica si cea mentala.
RUJA

Ruja iti ofera un impuls considerabil de energie, o radacina 
pe care ar trebui sa o ai inclusa in rutina matinala. Previne 
oboseala, tempereaza cortizolul atunci cand acesta creste, 
ofera claritate mentala, vigilenta, ofera rezistenta sporita si 
performanta fizica.
SCHISANDRA

Schisandra are niveluri ridicate de compusi de protectie 
cunoscuti ca lignani si chiar daca a fost cunoscuta secole de-a 
randul ca un tonic al frumusetii, in plus, el ajuta la cresterea 
libidoului, hranirea sistemului reproducator, ofera protectie 
ficatului.
SHATAVARI

Shatavari se traduce ca “avand 100 de radacini sau 
parteneri” si este denumita ca “Zeita ierburilor” sau 
“Regina ierburilor” datorita faptului ca este un tonic pentru 
reintinerirea sistemului reproducator feminin. Ajuta la 
echilibrarea energiei feminine, sprijina hormonii sanatosi, 
imbunatateste libidoul, ofera o energie calma si este ideal 
pentru toate femeile, indiferent de etapa vietii.
TULSI

Cunoscut si ca “busuiocul sfant”, aceasta iarba adaptogena 
este cunoscuta in traditia ayuverdica pentru faptul ca 
imbunatateste functia cognitiva, echilibreaza raspunsul 

organismului la stres pe care il reduce, creste starea de spirit. 
De obicei sunt folosite frunzele uscate care vor fi acoperite cu 
apa calda si consumat sub forma de ceai.
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Din nefericire, timpurile pe care le 
traim nu ne ofera linistea de care 
avem nevoie, iar viitorul apropiat nu 
ne schiteaza sperante ca lucrurile se 
vor schimba in bine. Stresul cronic 
duce la anxietate, insomnie, diverse 
probleme de sanatate, iar noi trebuie 
sa ramanem calmi pentru a face fata 
acestor perioade. Si un bun punct 
de plecare este o respiratie corecta, 
care ne poate ajuta sa ne construim 
rezistenta, sa ne imbunatatim somnul 
si digestia, sa reducem depresia si 
anxietatea. Iar scaderea numarului de 
hormoni de stres permite sistemului 
imunitar sa functioneze mai eficient.

Si pentru ca tot e perioada 
vacantelor, a concediilor, consideram 
ca merita sa iti “sacrifici” o saptamana 
pentru a incerca aceste tehnici facile, 
care te vor ajuta in mod real sa fii mai 
calma si sa ai un control real.

D ZIUA 1
Stai intinsa sau intinde-te confortabil, inchide ochii si pune 

mainile pe burta!
Inspira pe nas, umfla-ti stomacul cu respiratia! Simti cum mainile 

se ridica. Tine respiratia in “prima parte” a respiratiei pentru cateva 
secunde!

Expira pe nas si permite stomacului sa se retraga! Repeta de doua 
ori!

Apoi, muta palmele in partile laterale ale coastelor, inspira prin 
nas si concentreaza-te pe coastele inferioare! Tine respiratia pentru 
cateva secunde!

Expira in timp ce iti lasi coastele sa se linisteasca si repeta de doua 
ori!

Urmatoarea etapa consta in a-ti relaxa mainile pe langa corp. 
Inspira si respira pana la clavicula! Simti cum ti se ridica pieptul. 
Tine-ti respiratia pentru cateva secunde!

Expira si observa cum pieptul se retrage in timp ce respiratia 
paraseste corpul! Fa acest lucru de doua ori!

Acum, uneste incet respiratia numarand unu, doi, trei, in timp 
ce inspiri. Umfla-ti burta pana cand simti ca se intind coastele, iar 
pieptul se ridica pe masura ce echilibrezi respiratia.

Fa o pauza pe masura ce inspiri pentru cateva secunde, apoi 
expira usor, relaxandu-ti corpul. Repeta de doua ori!
ZIUA 2

Acum, stomacul si muschii coastelor sunt obisnuiti cu respiratia 
ta, te poti “scufunda” cu respiratia direct cu abdomenul, coastele si 
plamanii.

Acum este implicata si podeaua pelviana, aceasta creand un vid 
intre stomac si diafragma cu organele implicate in respiratie in acest 
spatiu, cum ar fi stomacul si ficatul.

Inspira in burta, coaste, partea superioara a plamanilor, fa o 
pauza si implica podeaua pelviana!

Expira, relaxeaza toti muschii! Repeta 10 respiratii!

7 ZILE
pentru versiunea ta calma
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ZIUA 5
Stai intinsa intr-un mod confortabil, relaxeaza-ti umerii si lasa-ti 

respiratia sa isi gaseasca propriul ritm, natural!
Inainte de toate, respira lent si profund de cateva ori!
Inspira apoi prin burta, coaste si plamani, numarand unu, doi, 

trei.
Tine si implica si podeaua pelviana, numarand pana la trei!
Expira numarand trei, doi, unu!
Tine-ti expiratia in partea de jos numarand de la trei la unu.
Repeta de sase ori si retine ca este important sa iti imaginezi 

fiecare inspiratie, tinere sau expiratie ca si cum ai trasa o linie a 
unei cutii. Daca este prea usor acest procedeu, numara de la 1 la 4 
si invers!
ZIUA 6

Stai intinsa confortabil, relaxeaza-ti gatul, umerii si mentine-ti 
barbia paralela cu podeaua!

Expira apasand ferm cu degetul mare pe partea narii drepte 
pentru a o inchide!

Inspira prin intermediul narii stangi! In continuare, tine degetul 
mare pe nara dreapta si tine degetul inelar pe nara stanga pentru a 
o inchide.

Ambele nari sunt inchise acum, asa ca elibereaza degetul mare 
dar tine degetul inelar ferm pe nara stanga, timp in care expiri doar 
pe nara dreapta.

Inspira prin nara dreapta si plaseaza degetul mare peste nara 
dreapta, ambele nari fiind inchise acum!

Elibereaza degetul de pe nara stanga si expira!
Acum ai reusit sa termini o runda! Indicate sunt sase, dar daca 

este prea dificil, incepe cu 3 sau 4 si apoi creste numarul.
ZIUA 7

Revino la elementele de baza cu tehnica din ziua a doua si 
continua pana cand ai finalizat complet 10 inspiratii si expiratii.

Dupa ce ai terminat saptamana, continua cu exercitiile invatate, 
practica-le in mod regulat, astfel incat corpul tau sa poate “accesa” 
starea de calm de care are nevoie.

ZIUA 3
Acum ar trebui sa fii pregatita 

pentru o respiratie mai complexa si 
minunata pentru intregul corp.

Stai pe spate sau intinde-te 
confortabil, lasand pleoapele sa se 
inchida usor!

La inceput, respira incet, asa cum 
ai facut in ziua a doua. Inhaleaza, 
stomac, coaste, plamani, tine in tine, 
implica podeaua pelviana! Apoi expira 
prin nas si relaxeaza-te! Repeta de 
doua ori!

Inspira, stomac, coaste, plamani, 
opreste respiratia in partea superioara, 
implica-ti podeaua pelviana, apoi 
numara : unu, doi, trei! Expira prin 
intermediul nasului numarand trei, 
doi, unu. Repeta de cinci ori!
ZIUA 4

Repeta respiratia din ziua a treia 
pentru a-ti consolida tehnica, ce te 
va ajuta sa respiri mai eficient si sa te 
pregateasca pentru a cincea zi.

STRESUL CRONIC DUCE LA ANXIETATE, INSOMNIE, DIVERSE PROBLEME DE SANATATE, IAR NOI TREBUIE 

SA RAMANEM CALMI PENTRU A FACE FATA ACESTOR PERIOADE. SI UN BUN PUNCT DE PLECARE ESTE O 

RESPIRATIE CORECTA, CARE NE POATE AJUTA SA NE CONSTRUIM REZISTENTA, SA NE IMBUNATATIM SOMNUL 

SI DIGESTIA, SA REDUCEM DEPRESIA SI ANXIETATEA. 
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oarte multe persoane pot avea simptome de arsuri la stomac sau de reflux 
mai ales cand se exagereaza cu mancarea, dar daca aceasta se intampla de 
mai mult de doua ori pe saptamana, inseamna ca ai boala de reflux gastro-
esofagian (BRGE) si acest lucru trebuie corectat.

Boala de reflux gastro-esofagian este o afectiune pe termen lung in care 
continutul stomacului urca in esofag si asta din cauza unui sfincter esofagian care 
nu functioneaza cum trebuie. Cand acest sfincter este slabit, permite acidului 
sa urce in esofag declansand ca raspuns - o inflamatie, esofagul neavand peretii 
grosi ca ai stomacului. Si chiar daca acesta este un lucru comun intalnit la multe 
persoane, el trebuie corectat, deoarece poate duce la complicatii mai grave.

Exista anumite lucruri care contribuie la dezvoltarea acestei stari, alimentatia 
avand o contributie majora, anumite alimente influentand mai mult, altele mai 
putin. Dupa alimentatie, vine si stresul - care are si un un rol major in functionarea 
sistemului digestiv.

Sfincterul esofagian devine mai slabit din multe alte motive, cum ar fi excesul 
de greutate, o alimentatie bogata in alimente grase, stomacul avand nevoie de mai 
mult timp pentru a le digera. Tutunul, alcoolul, cafeaua, ciocolata, relaxeaza si ele 
sfincterul, precum si ingurgitarea unor medicamente antiinflamatoare (aspirina, 
ibuprofen) care dauneaza mucoasei stomacului.

Si exista anumite tratamente care pot reduce inflamatia, dar pe termen lung, 
pot agrava problema. Sfincterul esofagian functioneaza corect cand stomacul 
este sanatos. Absorbtia unor nutrienti critici ca vitamina B12 si magneziul poate 
fi redusa de asemenea ca urmare a actiunii unor medicamente. Boala de reflux 
gastro-esofagian trebuie corectata cu o alimentatie specifica si trebuiesc facute 
modificari ale stilului de viata pentru imbunatatirea sistemului digestiv, repararea 
membranei si intarirea sfincterului esofagian. Si acesta este un lucru de departe 
mult mai important comparativ cu reducerea simptomelor.

Dintre masurile importante pe care le poti lua, mancatul mai des dar in portii 
mai mici este foarte indicat si nu trebuie mancat cu cel putin trei ore inainte de 
culcare. In acelasi timp sunt de evitat alimentele grase, alcoolul, cafeaua, ciocolata, 
dulciurile in general, dar si alimentele pe baza de lactate si grau. Toate acestea 
contribuie la reflux si arsuri la stomac.

Sunt recomandate vegetalele care pot imbunatati integritatea membranei 
mucoase a tractului digestiv, mai ales ca pot avea si efect antiinflamator. Pentru 
calmarea si repararea captuselii esofagului, se poate adauga in rutina alimentara 
pudra de ulm alunecos si gel de aloe vera, atat dimineata cat si seara, deoarece 
anumite simptome se pot manifesta foarte mult pe timpul noptii.

Radacina de lemn dulce deglicirrizinata este indicata atunci cand ai astfel de 
simptome, radacina de lemn dulce fiind foarte buna in repararea membranei, 
fiind antiinflamatoare si gestionand bine stresul prin intermediul functiei renale. 
Formula deglicirrizinata nu perturba nivelul de potasiu, la fel ca ceaiul din lemn 
dulce folosit pe termen lung.

Una din problemele majore ale refluxului este aceea ca are capacitatea redusa 
de a digera proteinele necesare pentru repararea si existenta nutrientilor, de aceea 
sunt indicate enzime care digera proteinele ce contin clorhidrat de betaina. Te poti 
bucura de o usurare a simptomelor aproape imediata si ai parte de imbunatatiri 
vizibile in ceea ce priveste balonarea si simptomele digestive generale.

Daca ai grija ce mananci si folosesti anumite prescriptii din cele mentionate  - 
dar doar cu acordul unei medic sau specialist in domeniu, poti scapa de astfel de 
probleme dificile si mai mult decat atat, elimini si kilogramele in plus, devii mai 
sanatoasa si mai energica.
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Daca te astepti la un raspuns concret - DA sau NU - afla ca acest lucru este dificil de spus 
si asta deoarece difera de la o persoana la alta.

Carbohidratii vin sub diverse forme: 
ovaz, paine, paste, dar se gasesc si in 
fructe, ciocolata, prajituri, biscuiti, fiind 
convertiti ulterior in glucoza care ajunge la 
muschi si creier pentru energia furnizata. 
Doar ca mancarea nu reprezinta doar 
carbohidrati ... sau doar proteine!

O simpla felie de paine are proteine si 
indiferent ce consumi, daca mananci mult, 
orice este in plus se va depozita in grasime. 
Carbohidratii nu reprezinta nimic rau.

Daca viata ta este una activa si arzi multe 
calorii zilnic, cel mai probabil ca vei dori 
sa mananci carbohidrati buni cu cartofi, 
ovaz sau paine la fiecare masa, dar, daca 
scopul tau este acela de a slabi, inseamna 

ca te bazezi pe o alimentatie sanatoasa 
si echilibrata cu cei trei macronutrienti: 
proteine, carbohidrati, grasimi.

A evita consumul de carbohidrati 
nu este o idee foarte buna, ei fiind vitali 
pentru energia si puterea creierului, dar 
si pentru faptul ca multi sunt gustosi. Pe 
de alta parte, daca eviti carbohidratii, ai 
sanse mari sa devii o persoana anxioasa, 
deprimata si vei avea o senzatie de 
slabiciune.

Iar daca doresti sa scazi din grasimi, 
trebuie sa scazi numarul caloriilor din 
alimentatie, adica sa consumi mai putine 
decat ai nevoie, pentru ca organismul sa ia 
din grasimile pe care le ai deja.

CARBOHIDRATI LA FIECARE MASA
E S T E  B I N E  S A U  R A U ?

S F A T
Daca iti 

contorizezi 
mancarea, 

mergi pe 40% 
proteine, 30% 
carbohidrati 

si 30% 
grasimi! 

Consuma 
multe 

vegetale 
zilnic si 

carbohidrati 
sanatosi 

(ovaz, cartofi, 
paste, paine 
buna) de 1-2 
ori pe zi in 
functie de 
nivelul de 
activitate 

fizica!
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BANDA DE REZISTENTA are avantajul de a-ti oferi 
multe avantaje atunci cand lucrezi de acasa, un singur 
instrument pentru eficacitate si pentru eliminarea 
monotoniei. Banda de rezistenta nu este un instrument 
de lucru intimidant, te ajuta sa iti construiesti si fortifici 
muschii; de asemenea, sansele sunt foarte mici sa te 
ranesti.

Per ansamblu, beneficiile de care te bucuri atunci cand 
utilizezi banda de rezistenta au legatura cu forma fizica 
buna, echilibrul si concentrarea. Este un instrument 
ideal de utilizat atunci cand revii dupa o accidentare 
impunand o forma limitata de protectie a corpului, 
ajutandu-te sa te concentrezi pe muschii specifici, care 
vor avea parte de protectie in procesul de reabilitare.

In timp ce imbunatateste forta musculara, o tonifiaza 
si protejeaza articulatiile impotriva ranilor, banda de 
rezistenta imbunatateste flexibilitatea si echilibrul, 
esentiale in mobilitate pe masura ce imbatranim. In 
acelasi timp este imbunatatit si nivelul de gestionare a 
greutatii pe masura ce se ard kilojoulii.

Ideal ar fi sa ai un set de astfel de benzi de rezistenta 
de tensiune medie si grea, accesibile, simple si foarte 
versatile. Specialistii considera ca folosirea benzii de 
rezistenta ajuta la crearea unei conexiuni muschi-minte 
care te tine in forma pe parcursul antrenamentului, dar 
si mai departe.
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Adaugarea acestui instrument de lucru 
in rutina antrenamentelor tale te ajuta 

sa iti aliniezi muschii si sa aduci un echilibru 
musculaturii, fiind indicate exercitii cu banda 
de rezistenta inainte de a folosiri gantere si/ sau 
haltere. Iar aceasta piesa simpla de antrenament 
nu este destinata doar incepatorilor, ci si celor 
experimentati, ea meritandu-si locul in dulap, 
alaturi de alte echipamente:
◇ este accesibila si usor de transportat;
◇ ajuta sa iti incalzesti muschii si sa te intinzi 

pentru cresterea flexibilitatii;
◇ iti testeaza muschii in timpul exercitiilor prin 

cresterea timpului petrecut sub tensiune;
◇ este ideala pentru fitness si spre deosebire de 

aparatele traditionale, ea poate fi impinsa si trasa 
pentru a crea control si coordonare motorie;
◇ te tine in forma, ceea ce este important 

pentru antrenamentele de aliniere si mobilitate; 
in timpul antrenamentului, obosim, forma 
ne scade, dar cu ajutorul benzii de rezistenta, 
alinierea va fi aceeasi, utilizatorul fiind 
responsabil pentru fiecare efort.

BANDA DE REZISTENTA
p r i n c i p a l e l e  b e n e f i c i i
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