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 VISAGE CLINIQUE by ROXANA TOMESCU

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


Desene animate educative in limba romana

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

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


IN SINGURUL SPATIU DE COWORKING DIN GALATI

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

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

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

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

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

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


ACQUARELLO
Strada Nicolae Balcescu nr. 5/ rezervari: 0723 233 353

www.acquarello.ro

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


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

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


REVISTA FAMOST IULIE 2022 a ajuns la NUMARUL 100, o cifra simbolica, ce ne face sa fim mandri ca am avut parte de un 
parcurs constant, luna de luna, pe parcursul celor 8 ani. Multumim celor care ne-au fost alaturi in tot acest timp, celor care sunt astazi 
impreuna cu noi, multumim celor care ne-au incurajat si tuturor celor cu care ne-am intersectat sub diverse forme. Ne bucuram ca am 
ajuns in acest punct si, privind in perspectiva, asteptam sa scriem si despre editia cu numarul 200. Pana atunci insa, ne vom ambitiona 
sa va oferim informatii cat mai utile, sa va aducem in prim-plan oameni cat mai interesanti, sa va oferim per total, un continut de calitate.

Trecand peste pasajul aniversar, revista Famost iulie 2022 o are pe coperta pe fondatoarea brandului vestimentar Bluzat - RUXANDRA 
ANTOCHI, care ne povesteste cum a facut pasul din psihologie in moda, ce inseamna o astfel de afacere de succes, alaturi de multe alte 
informatii utile. ANTONIA LESTYAN este o alta invitata cu care ne-a facut o mare placere sa vorbim, o performera in arta machiajului 
la o varsta foarte tanara, profesionalism care s-a concretizat si prin aparitia primei carti dedicate makeup-ului. DANIELA SALA o are 
invitata pe RALUCA GAINA - producator, realizator si moderator tv, care ne povesteste ce inseamna aceasta cariera si cum a ajuns sa 
cocheteze cu ea. Tot DANIELA SALA ne prezinta ultima colectie a designerului vestimentar ANDA MANESCU, intitulata summervibes.

Nota editorului



Pentru domnisoarele care se pregatesc sa faca oficial pasul in viata de cuplu in 2023, cele mai importante tendinte rochii de mireasa 
si accesorii le asteapta sa le inspire. ANDREEA POPESCU ne ofera cele mai cool achizitii ale sezonului de vara, MIRELA NOVAK ne 
ofera cele mai importante sfaturi in ceea ce priveste vestimentatia pentru un bal. “Cine si cand mai poarta fusta?“ ne intreaba SILVIA 
DRAGOMIR, iar ALIN TEMELIESCU ne aduce in atentie cele mai intalnite greseli vestimentare pe care le pot face barbatii vara si cum 
pot fi solutionate. Avem de asemenea si o prezentare succinta a colectiei Snow sub semnatura SONJA ANDERSSON.

Aflam si cele mai importante tendinte unghii pentru sezonul rece, alaturi de multe informatii utile #beauty de sezon dar si in general.
Cultura este la ea acasa datorita ROXANEI NEGUT, care ne aduce in atentie ultimele aparitii literare autohtone ale lunii iunie 2022 si 

patrundem intr-o lume mistica impreuna cu MONICA POP, cu care, calatorim prin ceata ...
MARTA IOZEFINA BENCZE ne povesteste despre rana emotionala de respingere si cum o putem trata, o continuare  din editia trecuta 

a revistei, IRINA KUHLMANN ne invata cum sa preluam controlul asupra mintii pentru a ne schimba viata.

Va invitam in continuare sa parcurgeti revista noastra, pentru a afla lucruri interesante, frumoase si care sa va foloseasca!

PA N A  L A  U R M AT OA R E  I N TA L N I R E ,  VA  D O R I M  M U LTA  S A N ATAT E  S I  C E L E  M A I  B U N E  GA N D U R I !



In rubrica ,,Personalitati de top cu Daniela 
Sala” din luna iulie, o am ca invitata pe 

RALUCA MIHAELA GAINA, o producatoare 
TV din Romania care abordeaza cu 
succes mai multe arii de activitate.  
In rubrica “Totul despre moda cu Daniela 
Sala” descoperim cea mai noua colectie 
lansata in Spania de ANDA MANESCU.

Daniela SALA

In luna iulie, in cadrul rubricii “Detalii de 
stil pentru EA”, sunt prezentate top 5 

cele mai cool achizitii ale sezonului de vara. 
Daca esti o persoana pasionata 
de moda, recomandarea este sa 
porti in acest sezon o rochie maxi. 
Mai multe detalii despre cum integram in 
garderoba noastra aceaste piese cool, regasiti 
in cadrul rubricii din aceasta luna.

Andreea POPESCU

The Grand Ball of Monaco este unul din 
evenimentele mult asteptate in fiecare an. 

Este o incantare sa te pregatesti pentru un 
dineu in toata regula. Asta inseamna ca te vei 
bucura de cele mai delicioase mancaruri si de 
cea mai placuta companie si vei trai o poveste 
cu un final fericit.

Formalitatea este o arta pe cale de 
disparitie in lumea agitata in care traim! Este 
fermecator sa intruchipezi, chiar si pentru o 
seara, gratie si stralucire. In acest articol iti 
descriu tinuta ideala pentru un dineu formal 
sau bal.

Mirela NOVAK

In luna iulie vorbim despre fusta: de cand 
exista si cum s-a  transformat si de ce a 

ajuns sa fie aproape pe cale de disparitie din 
garderoba feminina.

Silvia DRAGOMIR
Oricat am fi de atenti la outfit-urile pe 

care le construim, tot exista riscul sa 
facem anumite greseli vestimentare. Fie din 
comoditate, fie din neglijenta, exista anumite 
greseli de stil pe care multi barbati le fac 
vara. Descopera in numarul de iulie al revistei 
FAMOST, care sunt aceste greseli si cateva 
sfaturi despre cum sa le rezolvi!

Alin TEMELIESCU

Ce ne spun Ce ne spun 
colaboratorii colaboratorii 
in luna iulie in luna iulie 
2022 ...2022 ...



Dragi prieteni, si in luna iulie 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 in 
literatura romana contemporana. Asadar, 
sa sarbatorim lectura citind si recomandand 
carti bune!

Roxana NEGUT

Luna aceasta MARTA-IOZEFINA BENCZE 
ne vorbește despre caracteristicile ranii 

emotionale de respingere si cum o putem 
vindeca.

Marta-Iozefina BENCZE Articolul vorbeste despre experienta 
revelatoare pe care o avem in timpul 

procesului de scris/citit, care ne face sa avem 
o perceptie mai profunda asupra lumii, si 
invita cititorii sa descopere o poveste magica, 
a unor Calatori prin ceata.

Monica POP

Daca iti Daca iti 
doresti sa doresti sa 

ajungi direct ajungi direct 
la articolul la articolul 

care te care te 
intereseaza, intereseaza, 

apasa pe apasa pe 
fotografie sau fotografie sau 

text si vei fi text si vei fi 
redirectionat redirectionat 

instant!instant!

Cele mai multe incercari pentru o schimbare 
pozitiva mare esueaza deoarece omul se 

opreste la informatie, fara sa o integreze.
Daca te-ai decis sa faci o schimbare majora 

este timpul sa lucrezi la reprogramarea mintii 
tale si a corpului tau, la sincronizarea celor 
doua pentru rezultate pozitive.

Gandirea pozitiva fara sincronizarea ei cu 
simtirea din corp nu functioneaza!

Irina KUHLMANN
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 Din cand in cand sufar de insomnii. De fapt, gandurile alearga mult mai repede, dintr-o amintire in alta, dintr-
un vis neimplinit in trecut catre unul la care sper in viitor si imi alunga somnul. De cele mai multe ori mi se intampla 
asta cand e luna plina. Asa a fost mereu. E ceva ce nu am putut controla si daca nu ar trebui sa fiu la serviciu a doua zi, 
nu m-ar deranja deloc. Ma inspira, simt ca as putea scrie poezii, romane intregi, as putea contura lumea in cuvintele 
potrivite. Adesea cuvintele raman doar in gand, iar eu ma rasucesc de pe o parte pe alta a pernei si raman cu ochii 
atintiti la ea, cum pare ca lumineaza totul fara niciun efort, ramanand rece si distanta.

 Acum va scriu tot intr-o noapte cu luna plina, perfect rotunda, putin rosiatica. Oare cate iubiri raman 
nerostite, oare cate soapte se pierd si cate se spun, oare cate saruturi se fura si cate lacrimi de dor se scurg pe un obraz, in 
noaptea asta cu luna plina? Oare cate povesti incep si cate sfarsituri se scriu fara sa stie, in lumina ei?

  O privesc si ma intreb daca stie oare cati poeti s-au nascut din lumina ei. Cate cuvinte si-au gasit forma 
potrivita, cate versuri si-au gasit melodia, cate visuri au prins curaj, cate foi albe cunoscut mangaierea pensulei. Cati o 
iubesc, cati o urasc, cati de abia asteapta sa o vada, cati se tem de intunericul care ii arata frumusetea. Daca ar sti toate 
astea, care i-ar fi lumina?

Dar noi daca am sti toate astea . . . am straluci la fel?
E un nou iulie si o sa fie iarasi luna plina. Lasa-ti gandul sa zboare . . . pana unde?

 Cea mai frumoasa noapte cu luna plina a fost intr-un iulie nu foarte indepartat. Stiam ca somnul avea sa 
lipseasca din programul obisnuit, asa ca am luat un cearsaf cu noi si am plecat pe plaja. Cand am ajuns, eram doar noi 
si luna plina. Ne-am plimbat desculti, cu picioarele prin apa putin rece, am asezat cearsaful pe nisip si ne-am intins pe 
spate. Cerul senin, plin de stele, luna care lumina in mare, rasete si povesti, despre noi, despre viata, despre ce ne face 
fericiti si ce ne intristeaza ... imi amintesc aproape fiecare cuvintel. Ati incercat vreodata asta? E terapie curata ...

Blog de zambit
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EI FAC GRESELI, DAR NU RENUNTA -



ww
w

https://famost.ro/


ro

https://famost.ro/


Cele mai importante tendinte rochii mireasa 2023 aduc un omagiu modei traditionale,

alaturi de modelele actuale, toate avand ca punct comun schimbarea,

atat de necesara in perioada post pandemica.

Dupa doi ani de prezentari virtuale, publicul s-a bucurat de o abundenta inspirationala chic,

de la rochii de bal dramatice si imprimeuri florale de lux, la variante distractive,

rochii mini, articole colorate, atat din partea numelor consacrate,

cat si a celor ce se straduiesc sa isi faca un nume

in aceasta frumoasa ramura a modei.

ROCHII MIREASA

2023

TENDINTE

ASA CA, INDIFERENT CARE ESTE STILUL TAU,

DACA TI-AI PROPUS SA FII MIREASA IN 2023 SI AI NEVOIE DE INSPIRATIE

SAU DOAR VREI SA CUNOSTI CELE MAI IMPORTANTE TENDINTE,

AICI ESTI IN LOCUL POTRIVIT!



21  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

Florile sunt in centrul atentiei 
cand vorbim de principalele 
tendinte rochii mireasa 2023 
si pe langa cele 3D, variantele 
colorate din imprimeuri, 
alaturi de cele din broderii 
ofera o actualizare pe care 
ti-o doresti neaparat daca 
iti plac florile. Iti doresti un 
look floral modern? Pastreaza 
simple accesoriile si lasa 
rochia sa se exprime in toata 

splendoarea ei!

Daca in urma cu cateva sezoane, florile in format 3D 
au aparut ca un experiment, iata ca acum, pentru 
2023, cele mai importante tendinte rochii mireasa 
nu pot exista fara ele. In dimensiuni mari, mici si 
aglomerate, concentrate doar pe anumite zone ale 
corpului, florile 3D ofera o alta perspectiva rochiilor, 

arhitecturala prin delicatete.

flori 3D

flori colorate

albastrul
Cu toate ca am regasit albastrul in ultimele sezoane printre cele 
mai importante tendinte rochii mireasa intr-o maniera discreta, 
in 2023 el revine mai puternic: poate fi frumusetea si senzatia 
proaspata pe care o ofera, dorinta miresei de a fi unica sau viziunea 
avangardista a designerilor! Oricum ar fi, rochiile de mireasa 
albastre atrag toate privirile! Si se pare ca in general, variantele 
colorate sunt pe o panta ascendenta, cresterea cererii acestora cu 

aproximativ 50 de procente spunand multe.

A m s a l e

N a e e m  K h a n

M o n i q u e  L h u i l l i e r

H e r m i o n e  d e  P a u l a

N a d i a 
M a n j a r r e z 

S t u d i o

R o s i e  A s s o u l i n S a c h i n  &  B a b i

I n e s  D i  S a n t o
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MODA

Manecile au fost in tendinte pentru multi ani, multi designeri renuntand 
intr-o oarecare masura la ele si facand din decolteul simplu una din 
cele mai feminine tendinte rochii mireasa 2023, tendinta ce subliniaza 
decolteul, gatul, umerii si evident, chipul. O tendinta revenita, perfecta 
oricarui stil de nunta, fie ca vorbim de clasic, romantic, boho.

Aceste rochii nu lipsesc sub nicio forma din 
niciun sezon si de fiecare data ne incanta 
aspectul actualizat si inovatiile designerilor; iar 
daca iti doresti putina opulenta, aceste rochii 
maximaliste sunt pentru tine! Ornamente 
florale in cascada, valuri de volanase, aplicatii 

florale 3D, toate sunt acolo.

rochii de bal

Decolteuri simple

Decolteuri 
asimetrice
Una din cele mai 
delicate tendinte 
rochii mireasa pentru 
sezonul 2023 sunt cele 
in care decolteul este 
asimetric, vazut in 
multe din prezentari. 
Pe langa faptul ca 
iti complimenteaza 
partea superioara a 
corpului, majoritatea 
rochiilor vazute iti 
ofera o alura de zeita.

B e n j o  A r w a s

M o n i q u e  L h u i l l i e r

M i r a  Z w i l l i n g e r

R o m o n a  K e v e z a

L i h i  H o d

T h e i a
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Dintre cele mai sexy si indraznete rochii 
de mireasa pentru 2023 se remarca cele 
transparente, iesind in evidenta stratificarea, 
folosirea tulului intr-un mod spumos. 
Seductia a fost completata in anumite cazuri 
de dantela traditionala, iar nivelul urmator 
a fost completat de cristalele indraznete 
inserate in design.

Prezenta de cateva sezoane pe 
podiumul celor mai importante 
tendinte rochii mireasa, aspectul 
mini pentru 2023 are parte de 
imbunatatiri prin intermediul 
capelor avangardiste sau a unei haine 
usoare, dezvaluind doar putin din 
picioare. O tendinta curajoasa, care 

impinge limitele dincolo de clasic.

Una din cele mai delicate tendinte rochii de 
mireasa pentru 2023 si care s-au regasit in 
multe multe colectii sunt cele care au fundite, 
un detaliu care aduce in centrul atentiei, 
spiritul jucaus si feminitatea. Au fost vazute 
influente ale modei anilor 1990, variante 
de funde mari, sculpturale, purtate in fata 
(acoperind bustul), la spate, pe umar, dar si 

variante mici, delicioase.

TRANSPARENTA

mini
funditele

M o n i q u e  L h u i l l i e r

R e e m  A c r a

E l i e  S a a b

H o n o r  N Y C

D a n a  H a r e l  D e s i g n

R o m o n a  K e v e z a

 P e t e r  L a n g n e e

L i h i  H o d

M i r a 
Z w i l l i n g e r
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MODA

Costumele si mai bine zis - croiala - reprezinta una 
din cele mai bune, practice si comode alternative 
daca nu vrei sa alegi o rochie de mireasa. Iar daca te 
gandesti ca e banal, trebuie doar sa cauti designerii 
care au abordat aceasta tendinta pentru 2023 si 
vei vedea o varietate uluitoare, de la croi clasic, 
pana la influente masculine victoriene, combinatii 
de pantaloni cu topuri, variante in 3 piese, pana 
la costume supradimensionate, accesorizate cu 

palarii, cape, trene.

Slitul inalt ofera fara discutie un 
sex-appeal, alungindu-ti picioarele 
si oferindu-ti o silueta zvelta, una 
din cele sexy tendinte rochii mireasa 
2023. Asa ca, daca vrei sa intri in 
rolul femeii fatale intr-una din cele 
mai importante zile pentru tine, 
mergi pe o rochie lunga formala si 
un slit pana la nivelul coapsei!

COSTUMELE

slit INALT

Fara umeri,
dar cu MANECI
Una din cele mai interesante tendinte 
rochii mireasa 2023 sunt cele in care 
rochiile nu au umeri, dar au maneci, o 
tendinta care ofera dramatism si care 
prin prisma unor maneci bufante care 
se subtiaza spre incheietura, iti fac 
umerii si claviculele sa para delicate. O 
rochie moderna, care avantajeaza si pe 
care merita sa o iei in calcul.

N a d i a  M a n j a r r e z

J u s t i n  A l e x a n d e r  S i g n a t u r e

S c o r c e s a

S a f i y a a

A n n e  B a r g e

L i h i  H o d

M o n i q u e 
L h u i l l i e r

R o s i e  A s s o u l i n
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Cele mai interesante accesorii mireasa 2023 sunt destul de versatile si se concentreaza in mod 

deosebit spre aspectul exterior, multe din ele, lasand parca locul rochiei de mireasa sa fie si mai mult 

in centrul atentiei. Voalurile se micsoreaza in lungime, trenele sunt detasabile oferindu-ti un look 2 

in 1, ornamentele sunt la ele acasa, asa ca, nu ramane in continuare decat sa te inspiri si sa iti creezi 

look-ul mult visat pentru 2023.

Manusile de mireasa raman in topul celor 
mai importante tendinte accesorii 

mireasa pentru 2023, impodobirile de care 
acestea se bucura, oferindu-le o actualizare de 
care era nevoie, o aparitie dramatica atunci 
cand se doreste acest lucru.

Curelele sunt printre cele mai versatile 
accesorii mireasa 2023 dar si in general, 

fiind vazute variante simple, subtiri, groase 
sau folosite pentru a impodobi. Iar modul in 
care au fost vazute in acest sezon, pare sa le 
ofere continuitate solida pe viitor.

accesorii MIREASA 2023

MANUSI impodobite Curelele

S a f i y a a
H o n o r  N Y C
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Regasim voalurile in fiecare sezon 
printre cele mai importante accesorii 

mireasa, iar 2023 nu face exceptie, doar 
ca cele cu lungimea redusa au momentul 
lor. Un voal scurt iti ofera - indiferent de 
rochia de mireasa - un aspect sic, mai ales 
in combinatie cu o rochie mini!

Trenele detasabile 
reprezinta una din 

cele mai practice tendinte 
accesorii mireasa pentru 
2023, oferindu-ti un look 
versatil. Poti purta trena 
cand mergi spre altar, 
pentru ca apoi, cand 
trebuie sa dansezi, sa o 
indepartezi, devenind 
astfel confortabila pentru 
a te bucura de propria 
nunta!

Vremea poate fi imprevizibila - mai ales 
primavara, astfel ca a avea optiuni elegante 

protective atat impotriva temperaturilor scazute 
dar si a picaturilor de ploaie este un lucru mai 
mult decat binevenit.

Trene 
DETASABILE

VOALURI mini

Deasupra

Saluri

Si sa nu ne 
gandim la 

aceasta tendinta 
accesorii mireasa 
ca se poarta in 
2023 ca acum multi 
ani in urma. Ele se 
regasesc integrate 
in rochia de mireasa 
ca ornamente, in 
variante romantice, 
largi sau imbracate 
si foarte actuale.

A n n e  B a r g e

M o n i q u e  L h u i l l i e r

S a c h i n  &  B a b i

S a r e h  N o u r i
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Accesorii 2022-2023: look-uri greoaie si aglomerate, de la curele duble la inele si bratari 

interconectate, marimi considerabile, in incercarea parca de a compensa si de a umple 

golurile lasate de vestimentatii. Nu au lipsit nici detaliile mici prin intermediul chokerelor 

cu cristale stralucitoare, a perlelor, stilurile delicate ale accesoriilor si bijuteriilor lasand locul 

indraznelii, tendinta generala fiind aceea de a oferi inainte de toate piese de exceptie.

ACCESORII

TENDINTE

T O A M N A  -  I A R N A  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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TENDINTE
Una din cele mai populare tendinte accesorii 
2022-2023, chokerele au fost vazute in 
prezentarile multor designeri, astfel ca fie le 
scoti din cutia de bijuterii, fie te grabesti si iti 
cumperi altele. Au iesit in evidenta modelele 
stratificate, a fost vazuta multa stralucire 
spre opulenta, pietre, cristale. O nota chic si 
futurista a fost data de chokerele in semicerc, 
cu aspecte sculptate, modele in care designerii 
s-au intrecut in creativitate.

Multe accesorii si bijuterii vazute pentru 
2022-2023 au reusit sa atraga atentia doar 
asupra lor, prin aspectul colorat tipator, 
tendinta care ne duce cu gandul spre moda 
anilor 2000. Bratari si inele voluminoase, 
chokere florale.

CHOKERE

Tipatoare

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

O F F - W H I T E

B R A N D O N 
M A X W E L L

S T E L L A 
M C C A R T N E Y

P O S T E R  G I R L2
C O A C H

Stilul de bratari manseta reprezinta una 
din tendintele de referinta cand vorbim de 
sezonul accesorii 2022-2023, fie ca le porti 
stivuite mixt, foarte stralucitoare sau daca 
esti mai indrazneata, chiar aspecte mai putin 
atragatoare.

BRATARI

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

E T R O

B A L M A I N

Perfecte pentru nopti 
sau birou in functie 
de modele, aceste 
accesorii 2022-2023 
atrag privirile si dau 
viata oricaror tinute 
monotone. Chiar 
daca nu sunt cele mai 
delicate accesorii pe 
care le puteai purta, 
daca intentionezi sa 
iti cumperi asa ceva, 
inspira-te din acest 
sezon, designerii 
oferindu-ti o paleta 
destul de ofertanta.

Inele SOLIDE

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

B A L M A I N

V E R S A C E

1

3

4
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TENDINTE
Sofisticate si clasice, piesele sculptate din metal au un cuvant 
greu de spus ca accesorii in perioada 2022-2023, volumul lor, 
formele si designul, creandu-le irezistibile. Daca iti doresti 
un LOOK puternic, indiferent ca oferi un contrast intre 
stralucirea hainelor si masivitatea - cateodata rudimentara, 
aceste accesorii sunt pentru tine!

“Cu cat mai mare, cu atat mai bine!” 
- asa au spus multi designeri cand 
au vorbit de cele mai importante 
accesorii pentru 2022-2023. Au tras 
atentia cerceii care ating umerii, 
alaturi de cerceii lungi si grosi, piese, 
care, prin designul lor, au mari sanse 
sa capete un aer atemporal, asa ca 
investitia se poate dovedi mai mult 
decat inspirata.

SCULPTAT

Cercei 
SUPRADIMENSIONATI

S T E L L A 
M C C A R T N E Y

L A Q U A N 
S M I T H

B A L M A I N

B R O N X  &  B A N C O

M O S C H I N O

N D I G O

G C D S

8

Chiar daca designerii 
au mers pe mult si 
masiv pentru acest 
sezon, purtarea unui 
singur cercel parca 
ar contrazice acest 
lucru, doar ca in 
majoritatea cazurilor, 
marimea a compensat 
golul ramas. Si pana la 
urma este o tendinta 
accesorii 2022-2023 
practica, mai ales 
daca ai pierdut un 
cercel!

Una din cele mai originale 
tendinte accesorii 2022-
2023 sunt cerceii purtati 
peste ureche, o tendinta 
care dadea semne de ceva 
timp ca la un moment 
dat va acapara scena. 
S-au remarcat modele 
dramatice, piese de epoca, 
combinatii unice intre 
perle si cristale, influente 
futuriste, mansete asezate 
pur si simplu peste urechi.

Peste ureche

un SINGUR 
cercel

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

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

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

D I O R5

6

7
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ACCESORII
Senzualitatea si feminitatea sunt 
reprezentate de perle, regasindu-le in 
tendinte in aproape in orice sezon. De 
la inspiratii vintage, la piese delicate sau 
chiar in exces, perlele continua sa evolueze 
intr-o maniera moderna, tinzand sa isi 
intareasca pozitia, fie ca le regasim in 
chokere supradimensionate sau in bratari.

Cristalele si stralucirea 
au avut momentul lor de 
gratie in sezonul accesorii 
2022-2023, acaparand 
privirile celor prezenti si a 
presei. Bijuterii elaborate, 
multe detalii, influente in 
mod extravagant inspirate 
din anii 1970 si 1980, toate 
vor fi perfecte pentru 
a-ti completa stralucirea 
tinutei de party.

Florile au fost prezente pe aproape orice pista, 
una din cele mai importante tendinte accesorii 
2022-2023, mai ales daca au fost integrate atat in 
accesorii cat si in vestimentatii. Au fost vazute 
multe flori intr-un mod atenuat, dar daca iti 
doresti modele mai sculpturale, modelele si 
inspiratia sunt cat se poate de ofertante.

Una din cele mai feminine tendinte 
accesorii 2022-2023 sunt franjurii pe 
post de cercei si ne bucuram si cand 
ii vedem si la gentile de mana sau  cu 
ochelarii de soare. Cu franjurii, ai 
parte de un aspect rafinat, iar ceea 
ce a fost vazut in prezentari pentru 
acest sezon, nu face altceva decat sa te 
grabeasca pentru achizitionarea unor 
astfel de cercei.

flori

Stralucire

Perle peste
PERLE

franjurii

R O B E R T O 
C A V A L L I U L L A  J O H N S O N

U L L A  J O H N S O N

V A L E N T I N O

G I V E N C H Y

M O S C H I N O

S I M O N E  R O C H A

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

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

O F F - W H I T E

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

9

10

11

12
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ACCESORII
Una din cele 
mai mari 
tentatii in ceea 
ce priveste cele 
mai importante 
accesorii 2022-
2023 este mixarea 
metalelor, in mare 
parte sub forma 
de stratificare a 
diferitelor tonuri 
de bijuterii. Iar 
optiunile au fost 
interesante atat 
in cazul bratarilor 
cat si a cerceilor, 
dar si a altor 
accesorizari.

Una din cele mai normale tendinte 
accesorii 2022-2023 sunt manusile, cele 
care iti ofera reala protectie in zilele 
reci. Asa ca ai de ales intre manusi 
clasice din piele, manusi tricotate, cu 
influente sportive, impodobite cu flori, 
in majoritatea lor, trecand ca lungime 
dincolo de cot.

Se pare ca sezonul toamna - iarna 2022-2023 are 
nevoie de cate doua centuri la purtatoare, conform 
caselor de moda. Aceasta combinatie a fost vazuta 
in multe colectii, atragand atentia cand anumite 
look-uri grunge, ecletice, iar in anumite cazuri, 
bretelele au fost folosite si in partea superioara a 
corpului si la mijloc.

Esarfele ne duc in zona clasica, un accesoriu atat 
de romantic, mai ales daca este purtat toamna. 
Aspectul sofisticat al esarfelor purtate este unic si 
depinde foarte mult cat de strans sau lejer le porti, o 
tendinta deloc costisitoare, dar extrem de chic.

la DUBLU

esarfele

manusi

MIXT

D I O R

B O R A  A K S U

J I L  S A N D E R

L A N V I N

D I E S E L

M I U  M I U

P O R T S  1 9 6 1

C H A N E L

J I L  S A N D E R

13

14

15

16
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Sezonul de vara este un bun prilej pentru un refresh al garderobei, in care sa iti sortezi piesele 

vestimentare de care ai nevoie in acest sezon. Dupa sortarea acestora, recomandarea mea este sa 

iti faci si o lista cu piesele care iti lipsesc din garderoba in acest sezon de vara.

PANTALONII SCURTI
Pantalonii scurti sunt recomandati in acest 
sezon, deoarece pot fi integrati usor in orice 
tinuta de weekend.

Photo source : fotografii realizate cu ajutorul pieselor din garderoba proprie.

i n ajutorul tau, vin 

si eu cu o lista de 5 

item-uri de care sa tii 

cont, atunci cand iti 

compui garderoba in 

acest sezon.

CELE MAI COOL  ACHIZITI I
ALE SEZONULUI DE VARA

TOP 5
D ETA L I I  de ST I L pentru  EA cu  A N D R E E A P O P E S CU

1
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CERCEII
In aceasta vara nu uitam 
de accesorii, de aceea iti 
recomand o pereche de 
cercei in trend, atunci 
cand iesi la o terasa cu 
prietenii.

See you next time, ANDREEA

ROCHIA CU GULER
O alta piesa in trend in acest 
sezon este rochia cu guler, de 
aceea iti recomand aceasta 
rochie daca iti doresti o aparitie 
remarcabila.

FUSTA PLISATA
Fie ca ne gandim la o iesire 
cu prietenii, in weekend sau 
la o plimbare in parc, o fusta 
plisata este o alegere buna 
pentru o zi de vara.

ROCHIA MAXI
Rochia MAXI este o 
piesa vestimentara in 
trend in acest sezon de 
vara.

2

3

5
4
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Cum sa te imbraci la un bal sau la un dineu

CU TINUTA OBLIGATORIE ...

Dineu placut, PRINTESA MEA ❤!

T
HE GRAND BALL OF PRINCES AND PRINCESSES sub patronajul 
PRINTULUI ALBERT II DE MONACO este unul din cele mai asteptate 
evenimente ale anului! Anul acesta voi participa la acest eveniment 
fermecator! EstE atat dE incitant sa tE prEgatEsti pEntru un bal! Atunci 
cand sunt perfect aranjata, ma gandesc la copilarie, cand ma imbracam 
cu rochiile mele de sarbatoare si doream sa ies in evidenta, accesorizandu-
ma cu toate bijuteriile mamei. Eram foarte sclipitoare si doream sa eman 
stralucire . . . traiesc cu drag aceasta emotie . . .

SFAT: FA ORICE ITI TRECE PRIN CAP, DAR TE ROG: FA CEVA IESIT DIN COMUN! 

Profita din plin de un astfel de eveniment si alcatuieste-ti cea mai eleganta si rafinata tinuta! 
NU UITA: Poarta cei mai buni pantofi!

TU, IDEALA!
cu MIRELA NOVAK
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CE AR TREBUI SA PORTI ...
Rochia ideala pentru un dineu formal sau un bal este una fara maneci, lunga pana in pamant 

si cu un decolteu generos. Diferenta dintre o rochie pentru dineu si una pentru bal: rochia de bal 
este plisata si cu trena, iar rochia pentru dineu poate fi plisata sau ajustata pe corp. 
Rochia: lunga pana in pamant, dintr-un material de lux. Nimic nu se compara cu o rochie 

drapata. Stilul de printesa avantajeaza orice constructie corporala. O rochie drapata, intr-o 
culoare puternica iti va da stralucire.
Pantofi: cu tocuri cat mai inalte si cu cat mai multe barete.
Accesorii: alege cele mai pretioase bijuterii pe care le ai!
Manusile dau un aer jovial rochiei clasice de seara.

CODUL VESTIMENTAR de pe invitatia petrecerii: 

• Tinuta de cocteil: rochita neagra sau orice rochie de seara deosebita.
• Tinuta festiva: tinuta de cocteil dar mai creativa.
• Cravata neagra: pentru femei - se refera la o tinuta eleganta, iar la barbati, smoching.
• Cravata alba: cea mai eleganta tinuta posibila. Barbatii trebuie sa poarte cravata alba, 
cu vesta. Femeile trebuie sa poarte rochii de seara.

Pregateste-te din timp pentru o petrecere atat de eleganta! Fa-ti timp pentru tine! Relaxeaza-te si 
acorda-ti timp pentru machiaj si par! Nu te grabi! Fii eleganta! 

O PRINTESA NU INTARZIE NICIODATA, TOTI CEILALTI S-AU GRABIT! 😉

Pentru ca, va iubesc ❤
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CINE si CAND
MAI POARTA FUSTA?

intre atatea TO DO de pe lista zilnica, intr-o 
permanenta alergatura si cu atatea termene limita de 
respectat, femeile au ajuns la o simplificare reductiva 
a garderobei, prin eliminarea unor piese considerate 

nepractice.
Contextul general al evolutiei femeii din anii `60, `70, 

`80 care a presupus asumarea unor roluri cheie detinute 
pana atunci de gasca masculina, impunerea egalitatii 
intre genuri, toata lupta pe care femeile au dus-o pentru 
recunoasterea (macar partiala a) valorilor lor au afectat 
negativ garderoba, masculinizand-o.

Intr-o lume a barbatilor, trebuie sa fii ca ei pentru a 
fi acceptata, iar asta incepe de la acea prima impresie 
fundamentala pe care oricine si-o face despre persoana 
din fata sa.

Vizualul are puterea extraordinara de a influenta 
reactiile, de aceea o femeie purtand un costum haina si 
pantalon facea o impresie mult mai puternica in fata unor 
parteneri de afaceri, colaboratori, colegi etc, decat o alta 
femeie purtand fusta si bluza.

Dorinta fetelor de a-si crea independenta financiara, de 
a avea libertatea alegerii in orice moment a dus incet-incet 
la o reorganizare a garderobei prin eliminarea treptata a 
pieselor vestimentare care exprima feminitate (inteleasa 
ca si slabiciune) si adoptarea celor barbatesti - emulare la 
inceput, simt practic si comoditate dupa.

Statistic vorbind, femeile aleg astazi un pantalon (a se 
citi jeans de fapt) pentru ca este mult mai usor de purtat, 
intretinut si - cel mai important - mult mai comod.

CE SE INTAMPLA INSA CU PIESE VESTIMENTARE CA FUSTA, 
DE EXEMPLU?

Pana sa ajunga la statutul de simbol al stilului vestimentar si/ sau personal, 
fusta a insotit oamenii pe parcursul evolutiei lor in timp.

Fusta este a doua cea mai veche piesa de imbracaminte, dupa aparatoarea 
zonelor genitale din piele de animal, purtata de preistoricii nostri.

Pornind de la un simplu dreptunghi de panza care, infasurat in jurul taliei 
devenea fusta si mergand pe linia timpului, piesa va fi la inceput unisex, cu 
mici diferente: barbatii din Egiptul antic o purtau atat in versiunea scurta, 
cat si cea lunga - diferenta fiind facuta de apartenenta sociala, iar femeile doar 
varianta lunga, pornita de sub sani si sustinuta de bretele.

Grecii si romanii ii vor aduce drapaje si pliseuri, pentru ca in ImperIul roman 
al imparatului ConstantIn fusta sa devina o piesa esentiala pentru fiecare 
barbat, indiferent de statutul social. 

In evul mediu deja barbatii poarta pantalon, iar fusta ramane piesa de 
baza pentru femei si, in functie de posibilitatile financiare, din materiale si 
in culori ieftine sau raritati, cat mai lungi pentru a acoperi zonele erogene ale 
timpului - piciorul si in special glezna, infrumusetate de jupoane mai mult sau 
mai putin ample, dotate cu buzunare aplicate ascunse dedesubt - pentru ca 
femeile sa poata avea la indemana strictul necesar - bani, in general.

text : SILVIA DRAGOMIR - IMAGE CONSULTANT & STYLE SPECIALIST

Vizualul are puterea extraordinara de a influenta 
reactiile, de aceea o femeie purtand un costum 

haina si pantalon FACEA O IMPRESIE MULT MAI 
PUTERNICA in fata unor parteneri de afaceri, 

colaboratori, colegi etc, decat o alta femeie purtand 
fusta si bluza.
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Va veni apoi vremea fustelor lungi cu cateva pliseuri 
in betelie, cu trena, cu crinolina, cat mai bogate pentru 
a evidentia talia de viespe, a celor french can-can, iarasi a 
celor cu trena intr-o forma mai eleganta etc., rezumand - 
variatiuni pe aceeasi tema.

Toate transformarile prin care a trecut fusta au 
schimbat modele, materiale, culori dar au lasat neatins 
disconfortul.

Nu era deloc usor sa sustii o cantitate importanta de 
material - catifea de exemplu, folosita pentru o fusta 
ampla, lunga, la care se adaugau dedesubturile - jupoane, 
dubluri, crinoline dupa caz, nu era deloc usor sa te misti 
- cu gratie, mai ales! - in asa ceva si nu era usor sa respiri - 
daca te uiti la taliile doamnelor de altadata ... Anii 1900 au 
adus cu ei aer proaspat, dorinta de libertate si emancipare 
a femeilor, ceea ce a insemnat o modificare majora a 
formatului fustei, care devine mai fluida, mai usoara si, 
cel mai important, mai scurta.

Flapper girls pun in circulatie atat de controversatele 
fuste cu franjuri care urca uneori chiar deasupra 
genunchiului, iar o necunoscuta pe nume CoCo Chanel 
le lanseaza pe cele drepte in jersey si tweed - materiale 
desconsiderate pana la ea, promovand cu incapatanare 
ideea ca “nimic nu este mai frumos decat libertatea corpului”.

Lungimea fustei (si a rochiei de altfel) va fi barometrul 
pentru temperatura timpurilor: cu cat mai incercate zilele 
de evenimente ca razboaie, recesiuni, restrictii, etc. cu 
atat mai sobre, lungi si austere vor fi tivurile, in timp ce 
formatul mini si micro vorbesc despre bunastare & lipsa 
de griji.

2022 constituie o revenire in forta a fustei mini si micro, de unde deducem 
ca ...

Modelele fustelor se diversifica permanent, apar texturi noi, se recicleaza 
idei vechi - totul in numele modei, iar femeile sunt mereu prinse intr-un 
carusel de trends si emotii: austeritatea modelelor anilor `40, feminitatea 
anilor `50, inovativa fusta mini mary Quant a anilor `60, diversificarea in anii 
`70 ...

Cand cariera a inceput sa devina un must have in viata femeilor, aducand 
inevitabila confruntare a anilor `80 cu lumea barbatilor, continuata in anii 
`90 cu asumarea a din ce in ce mai multe responsabilitati, garderoba acestora 
incepe sa imprumute din ce in ce mai mult: piese, linii, prints, accesorii din 
cea masculina.

Job, familie, casa - sunt coordonatele in jurul carora graviteaza viata unei 
femei, unde garderoba ei se conformeaza, de regula, principiului comoditatii, 
care a ajuns sa fie perceputa ca unic reper, lasand pe dinafara estetica.  Fusta 
a devenit o piesa pe care femeile o poarta fie “dupa o anumita varsta”, fie este 
destinata unui eveniment elegant, din ce in ce mai rara in garderoba zilnica.

mIllenIals si GeneratIa Z considera fusta aproape o relicva sau o desconsidera 
suficient pentru a o ignora.

Dar fusta nu este doar o piesa vestimentara si atat. Cand ajungi sa o cunosti, 
poate deveni simbolul stilului tau personal, centrul in jurul careia se roteste 
toata garderoba ta, care insufleteste orice look.

Astazi, nimic din ce inseamna piese vestimentare nu este obligatoriu, dar 
asta nu inseamna ca nu poti experimenta, fie si doar proband.

Stiu din experienta de consultant de imagine ca sunt femei care afirma “mie 
nu-mi vine bine fusta”, doar pentru ca nu au intalnit modelul potrivit pentru ele 
si au renuntat la a mai cauta, ori cele care o considera incomoda si desueta din 
acelasi motiv, dar NEVER SAY NEVER!

CINE SI  CAND MAI  POARTA FUSTA?

... fusta nu este doar o piesa vestimentara si atat. Cand 
ajungi sa o cunosti, poate deveni SIMBOLUL STILULUI 
TAU PERSONAL, centrul in jurul careia se roteste toata 

garderoba ta, care insufleteste orice look.
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Exista convingerea ca dungile orizontale 
te fac sa arati mai mare, iti accentueaza 
latimea. Doar ca acest lucru poate fi 

contrazis prin purtarea unor dungi cat mai 
subtiri. Un tricou sau un pulover la baza 
gatului cu maneci lungi impreuna o pereche 
de blugi, iti ofera o silueta zvelta, un look sic 
- perfect pentru weekend.

Daca iti doresti sa porti dungile, 
orienteaza-te catre croiuri clasice, o rochie pe 
care o poti infasura. Dungile diagonale trec 
peste bust evidentiindu-ti talia, continuand 
cu dungile verticale in jos pentru un efect 
de alungire a picioarelor. Iar o culoare 
monocroma faciliteaza combinatia cu alte 
articole din garderoba.

Daca esti mica de statura, doua piese 
cu dungi verticale este exact ce iti trebuie. 
Mixul dungilor verticale de sus si pana jos iti 
alungeste silueta, iar partea buna este aceea 
ca sunt eficiente in a fi purtate atat impreuna 
cat si separat.

Dungile subtiri in denim iti ofera si un 
aspect actualizat, dar si un efect de subtiere 
si in mod deosebit in cazul unor blugi taiati. 
Un articol ideal pentru cele micute de statura 
mai ales daca au o talie inalta, un mix perfect 
cu un tricou polo, incheiat cu o pereche de 
pantofi fancy.

Confortul si aspectul modern al dungilor 
ne duc inspre camasa cu dungi de pijama, o 
piesa vestimentara ce iti actualizeaza aspectul 
instant, mai ales daca avem o varianta alb-
negru. Iar pentru un plus in look, continua 
cu o pereche de blugi negri skinny.

Cum (mai)
purtam 
DUNGILE?
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MODA

TOTUL despre MODA cu DANIELA SALA

SUMMERVIBES
by Anda Manescu 

foto : MARIO PAZMINO GUERRA

Care este povestea colectiei SUMMERVIBES by ANDA 
MANESCU? 

Am creat haine de vara, usor de purtat usor de asortat, cu 
influente si simbolistica traditionala.

In perioada Covid am avut timp sa imi pun creativitatea in 
practica, plus ca am inceput cursurile de design vestimentar si 
astfel am creat o colectie #summervibes, care se distinge prin 
calitatea materialelor si broderia manuala.
Ce materiale ai folosit la aceasta colectie?

M-am axat pe materiale naturale, sustenabile, prietenoase cu 
mediul. Principalele materiale folosite sunt panza topita din 
bumbac 100% si matasea naturala. Ambele fine. 
Cat timp a durat realizarea colectiei? 

Crearea colectiei propriu-zise a durat aproximativ 3 luni, 
pentru prototipuri.
Ce te-a inspirat in crearea acestei colectii?

Asa cum am mai spus, am creat bluze si rochii pentru vara, cu 
simbolistica din traditia autohtona. 
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Ti-ai lansat noua colectie in Spania. Cum a fost primita de catre 
publicul de acolo?

Da, am facut o lansare inedita la Madrid, la Muzeul Ferocarril. 
Printre trenuri de epoca, tinutele mele au defilat pe niste femei 
superbe. Impactul a fost unul de succes. S-a scris, s-a vorbit, 
lumea a venit sa ma cunoasca. A fost un inceput pentru intrarea 
pe piata din Spania.
Carui public le sunt adresate aceste piese vestimentare realizate 
de tine? 

Am creat un nou concept, acela al IEI aduse in actualitate. 
Ne adresam tinerilor si doamnelor cu viziune tanara. Tinutele 
noastre fiind atat de versatile, se pot adapta de la tenisi pana la 
stiletto.
Ce alte surprize ne pregatesti? 

Unele dintre surprize au iesit in public de Ziua IEI, pe 24 iunie, 
organizata la granita dintre Breaza si comuna Adunati, intr-un 
cadru magic.
De unde pot achizitiona doritorii creatiile tale?

Creatiile mele pot fi achizitionate din magazinul din 
orasul Breaza, str. Republicii, nr. 57, iar in curand de pe site-
ul www.andamanescu.com si de pe Facebook ANDA MANESCU 
- HANDMADE.

http://www.andamanescu.com
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MODA

TRICOUL

Dac
a 

in
ca

 te
 a
f i

 in
 d

ile
m

a a

tu
nci cand deschizi dulapul, 

iti
 propunem ... TRICOUL ALB!

Suntem constienti ca nu te-am surprins cu nimic, dar construirea 
unei garderobe flexibile poate parea o sarcina dificila si de multe 

ori descurajanta. Ce le scapa multora este faptul ca garderoba esentiala 
trebuie sa se bazeze pe piese vestimentare simple, folosite ca punct de 
plecare pentru construirea unui outfit. Iar tricoul alb joaca un astfel de 
rol, doar ca, in acest caz NU ESTE INDEAJUNS DOAR UNUL!

ALB
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In primul rand, faptul ca este practic: il poti arunca pe tine in doua secunde! 
Iar daca este si de calitate, poate face diferenta fara egal, chiar si daca porti ceva 
deasupra lui. Tricoul alb este o piesa de baza a oricarui dulap bun, o piesa clasica, 
care se potriveste cu orice, perfect cu blugi, costum si iti ofera un impact vizual pe 
care negrul sau griul nu il pot atinge.

Magazinele cu haine vintage sunt o buna sursa, ecologica intr-o oarecare masura. 
Partea buna este aceea ca astfel de tricouri au fost facute in trecut fara graba de 
astazi, intr-un ritm normal, scopul fiind si acela ca articolul sa dureze in timp. Asa 
ca, fie alegi un magazin vintage sau o piata de haine cu traditie, acesta poate fi 
cel mai bun start in gasirea tricourilor albe. Daaa, s-a folosit pluralul, pentru ca o 
garderoba completa nu trebuie sa se bazeze doar pe un singur tricou alb!

Daca rabdarea in astfel de cazuri nu este unul din atuurile tale, exista numeroase 
branduri care pastreaza traditia fabricarii tricourilor, oferindu-ne variante 
actualizate. Tesaturile pot fi la fel din punct de vedere al calitatii, marimile 
standard, trebuie doar si in astfel de cazuri sa faci cercetari amanuntite, sa cauti 
recenzii, pentru a obtine cele mai bune variante. Bumbacul ramane principala si 
se pare - cea mai buna alegere, atunci cand vorbim de tricoul alb, dar bineinteles 
ca dorintele pot fi diferite de la o persoana la alta. La fel de bune astazi pot fi si 
tricourile din bumbac organic, iar inserarea bumbacului da o nota mai rece, ceea 
ce este mai mult decat potrivit cateodata.

Tipuri de tricou alb

Tricoul alb baby tees inspirat din anii 1990 este ideal cand cauti o 
optiune care sa stea mai stransa pe corp. Arunca-l pe tine impreuna cu 
o pereche de pantaloni fancy, accesorizeaza-te cu o curea draguta, sari in 
tocuri si esti gata!

Un tricou alb supradimensionat boxy este racoros, iti ofera libertate 
in miscare si il poti mixa cu un pantalon lejer, matasos, pentru un look 
relaxat, fara efort. Daca ai si un blazer din acelasi material si culoare ca al 
pantalonilor este ideal, iar un colier cu un pandativ pentru decolteul clasic 
te completeaza de minune.

Tricoul alb boyfriend este un clasic pe care il poti purta zi si noapte, 
cea mai intalnita formula, perfecta in combinatia cu blugii pe picior si o 
pereche de pantofi/ cizme cu toc.

O alta varianta clasica este tricoul alb cu guler rotund (si maneci lungi 
cand e cazul), peste care arunci un blazer bleumarin sau negru. Adaugi o 
pereche de blugi si nu vei da gres cu acest look sic atemporal si lejer.

Varianta de tricou alb henley adauga elemente extra modelului prin intermediul nasturilor. Continua cu o pereche 
de chino sau blugi rider si o pereche de sandale fisherman. Pentru ca look-ul sa fie unul complet, mergi pe varianta 
tricoului in pantaloni!

Ce recomanda 
tricoul alb?

Unde gasim 
cele mai bune 

variante de 
tricouri albe?



44  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

Designer: SONJA ANDERSSON 
Photo studio: TIM ARO/ Runway photo: JUAN FRANCISCO PAGAN

SNOWSNOW

This year’s collection is called SNOW, it 
represents my country Sweden. In Sweden the 
wintertime is long and dark. We look forward 

to when snow arrives because it brings light and 
people like it better when it lights up around us. The 
collection stands for lightness and happiness. It is more 
for summer because of the fabric`s texture and it’s also 
made to show more skin but at the same time it keeps 
the designer’s view of what elegance is.
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This is a collection for 
every woman with character, 
someone who has the 
personality to be sexy but 
without losing the elegance.

In this collection I chose 
100% recycled fabric because 
of our planet. We need to be 
more aware of how much 
the clothing industry affects 
our planet and the planet of 
our children and the future 
of the fashion industry.
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MODA

CEL MAI USOR LUCRU pe care il 

faci atunci cand este prea cald afara, 

este sa arunci ceva pe tine si sa iesi 

afara, nepasandu-ti de modul in care 

arati. Vara este sezonul tinutelor 

lejere si racoroase, de la cele comode 

de zi, la cele stylish. Iar majoritatea 

barbatilor au impresia ca acolo unde 

este vorba despre mai putine piese 

vestimentare, nu pot exista greseli.

 text : ALIN TEMELIESCU / images : pinterest.com

6 GRESELI VESTIMENTARE DE EVITAT VARA

6 GRESELI  PE CARE LE FACI SI  CATEVA SFATURI DESPRE CUM SA LE REZOLVI

C Purtarea flip-flop-ilor
   
Cine cu mintea intreaga crede ca este o idee excelenta sa isi chinuie 

degetele cu acea bareta? Daca numele de “flip-flop” nu iti starneste o 
reactie de respingere fata de acestia, nu stiu ce o va face. Practic vorbind, 
cum alergi in slapii de vara, asa-zisii “flip-flops”? Ce se intampla daca 
cineva cu un toc inalt te calca pe degetul mare? Ce vei face in cazul in care 
acea bareta se va rupe? Toate aceste intrebari ar trebui sa iti ofere nopti 
nedormite. Uita de impracticabilitatea lor; sunt doar pura neglijenta. Este 
timpul sa te orientezi catre zona lui r u s s e l  C r o w  din GLADIATOR. 
O pereche de sandale in stil roman va spune lumii ca ai luat in considerare 
purtarea flip-flopilor, dar ai realizat ca ai bun-gust.

1
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Nepurtarea ochelarilor de SOARE
 
Faptul ca nu ai protectie de niciun fel pentru ochi 

este rau pentru sanatatea ochilor tai. Fa-le o favoare 
si poarta ochelari de soare. Astfel nu vei mai fi nevoit 
sa cumperi crema cu factor de protectie solara pentru 
zona din jurul ochilor. Investeste intr-o pereche 
de ochelari de calitate, cu protectie UV, care sa se 
potriveasca cu forma fetei tale. Daca doresti sa fii la 
moda, urmeaza trend-ul sezonier care recomanda 
ochelarii de soare futuristi cu rame in forma de D, cu 
lentila-oglinda si cei cu rama rotunda. Aceste modele 
in voga te vor ajuta sa creezi un look super trendy.

Lasandu-ti capul
fara o PALARIE

 
Nimeni nu se gandeste la scalpul lui 

pe timpul verii. In timp ce ochii sunt 
protejati de ochelarii de soare, iar 
pielea este plina de lotiunea destinata 
bronzarii, creierul se prajeste. Si capul 
tau are nevoie de protectie impotriva 
soarelui, si aici intra palaria. Palariile 
de vara pot varia de la sepcile de 
baseball pana la palariile din paie. 
Doar asigura-te ca palaria aleasa se 
asorteaza cu outfit-ul tau. Unii stilisti 
vestimentari recomanda combinatia 
de tricou cu vesta plus palaria, asta 
in cazul in care nu porti de regula un 
outfit mai elegant, caruia sa ii asortezi 
fara probleme o palarie.

2

3



48  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

MODA

Purtarea jeansilor
   
Ai petrecut tot anul purtand blugi 

si crezi ca vara este o alta sansa de a ii 
purta din nou? Desi denim-ul este cea 
versatila tesatura inventata vreodata, 
nu este una de vara, cu exceptia 
cazului in care doresti ca picioarele 
tale sa transpire. Da-le jeansilor tai 
o pauza si investeste in perechile 
de pantaloni potriviti pentru vara. 
Pantaloni chino, tailoring, jogger sau 
pantalonii din in sunt cam toate optiunile din care poti alege. Din aceasta 
categorie pot face parte si pantalonii in stil “baggy”, cu mentiunea ca acestia 
sunt potriviti doar daca esti adeptul unui stil relaxat si pui  mai mult pret pe 
cum te simti in ei, nu doar pe cum arata.

Purtarea 
pantalonilor 
scurti din 
DENIM

   
Daca ai crezut ca 

poti purta pantaloni 
scurti din denim ca 
alternativa in locul 
jeansilor, gandeste-
te din nou. Ochii 
nimanui nu merita sa 
fie asaltati de obsesia 
ta pentru denim. 
In schimb, ii poti 
inlocui cu pantalonii 
scurti din texturi mai 
subtiri. Acestia vin in 
nenumarate variante 
cromatice si modele. 
Evita purtarea 
pantalonilor scurti cu 
motive florale, army 
sau modelul cu multe 
buzunare. Oricat de 
potrivite ar fi aceste 
modele, nu te vor 
scoate in evidenta si 
nu va demonstra ca ai 
stil si personalitate.

Purtarea maiourilor

Nu te afli in curtea unei inchisori si nu exista nicio scuza pentru a purta 
tricoul cu bretele, cunoscut ca maiou. Acesta poate fi purtat in cazuri 
speciale, ori in sala de antrenament sau pe plaja, dar chiar si asa, exista 
optiuni mult mai inspirate. Este mai indicat sa optezi pentru un tricou fara 
maneci. Dupa cum spun impatimitii sportului: atunci cand soarele este pe 
cer, bratele ies la iveala. Confectionat din bumbac si poliester, tricoul fara 
maneci iti va lasa bratele dezgolite pastrand restul acoperit. Sa optezi pentru 
varianta fara maneci vara asta, inseamna sa imbratisezi o estetica indrazneata 
de streetwear. Cu totii avem dreptul la brate dezgolite cu stil!

CARE SUNT GRESELILE PE CARE TU LE FACI?

4
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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/


PRINCIPALELE TENDINTE UNGHII 2022-2023

au lasat in spate modelele atenuate si sofisticate,

facand loc indraznelii si culorilor luminoase.

Multi designeri au mers pe manichiura nude ca baza pentru modele mai complexe,

culori luminoase sau excentrice, french.

In acelasi timp, au fost si designeri care au avut nevoie de modele indraznete,

astfel ca, daca iti doresti inspiratie pentru sezonul rece,

2022-2023 iti ofera numeroase optiuni.

Tendinte
UNGHII

2022-2023
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nude
Parcurgand cele mai 
importante tendinte unghii 
2022-2023 poate iti ramane 
in minte ca nu poti fi in 
tendinte, deoarece tie iti plac 
unghiile mai “linistite”. Doar 
ca, avem vesti bune: nuantele 
nude sunt din ce in ce mai 
populare incepand cu acest 
sezon, asa ca, fie tie le faci 
acasa sau la manichiurista, 

esti in tendinte!

rubinul
O forma mai intensa de 
rosu, dar tot rosu avem, 
o culoare clasica ce nu 
putea lipsi dintre cele 
mai importante tendinte 
2022-2023. Potrivindu-
se de minune cu buzele, 
aceasta minunata nuanta a 
rubinului a fost vazuta in 
multe prezentari, ducandu-
ne cu gandul in anii 1940-

1950.

Ulla Johnson
The Blonds

Proenza SchoulerBibhu Mohapatra

Nuante pamantesti bogate
Alegerea nuantelor pamantesti bogate 
s-a aflat printre preferatele multor 
designeri pentru sezonul rece 2022-2023 
si sunt perfecte pentru aceasta perioada. 
Nuante ca maro bogat, verde intens, gri 
pamantesc au oferit aspecte solide in 
privinta unghiilor, fie simple sau ca baza 

pentru modele.

Hermes

Louise Lyngh Bjerregaard
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SPLENDIDA

IMPODOBIRI
Impodobirile la unghii 
s-au regasit printre cele 
mai importante tendinte 
unghii 2022 2023, fiind 
folosite ori pentru a 
umple un gol lasat de non 
accesorizarea outiftului 
sau dimpotriva, pentru a 
le amplifica. O tendinta 
care te plaseaza la una din 
cele doua extreme si  este 
sustinuta de impodobiri 
cu cristale si perle, detalii 

pastelate si sclipici.
PALETA DIVERSIFICATA

Chiar daca perioada toamna-iarna este una gri, asta nu 
inseamna ca nu putem aduce culoare in viata noastra. 
Asa au gandit si designerii, aducand printre cele mai 
importante tendinte 2022-2023 culori luminoase, care 
atrag atentia, albul de la manichiura french fiind inlocuit 
cu acestea; nuantele maronii de la varfuri au creat un efect 

subtil minunat.

ARGINTIUL
Daca iti doresti extravaganta 
si vrei sa te regasesti printre 
cele mai importante 
tendinte unghii 2022-2023, 
argintiul este cat se poate 
de indicat, o tendinta 
care iti va oferi energia si 
indrazneala pentru a face 
fata atat tendintelor, cat si 

zilelor racoroase.

Sergio Hudson

Dion Lee

Christian SirianoMarrisa Wilson

Halpern Kim Shui

Markarian

Alice + Olivia

MIX sau NU
Printre cele mai vibrante tendinte unghii 2022-
2023 se numara si cele in care s-au amestecat culori 
indraznete, elemente de arta, influente ale anilor 
1960. Albastrul, rosul, negrul - au fost vazute in 
combinatii complexe, amestecate si “rasucite”, 

perfecte daca vrei sa atragi privirile asupra ta.
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EXTREME
Chiar daca atunci cand 
auzi de unghii stiletto te 
gandesti la forme lungi si 
ascutite, iata ca sezonul 
unghii 2022-2023 le lasa 
putin in spate, facand loc 
doar unghiilor lungi. Au 
fost vazute unghii care 
le-au prelungit pe cele 
“normale”, dar au fost si 
designeri care au mers pe 

optiuni mai lungi.

Migdale mici
Aceasta forma a unghiilor a revenit fara a sta prea 
mult pe ganduri, mai ales ca parea a fi scoasa din 
carti - conform sezonului precedent. Dar cum tot 
mai multi designeri au preferat-o, ea a devenit una 
dintre cele mai populare tendinte unghii pentru 
sezonul 2022-2023, care aduce putina normalitate 

atat in lumea modei, dar si in general.

Ovale
Situate intre formele 
patratoase si cele in forma 
de migdale, unghiile 
ovale sunt o alternativa 
minunata, mai ales ca, 
conform nail artistilor, 
acestea sunt foarte usor 
de pictat. Iar pentru 
sezonul 2022-2023, ele 
au fost folosite ca panza 
unei picturi pentru a 
adauga modele si culori 

minunate.

scurte si PATRATOASE
Combinand practicul cu frumosul, unghiile scurte 
si patrate pot reprezenta alegerea ideala dintre 
principalele tendinte unghii 2022-2023. Usor de 
realizat si avand o paleta coloristica ofertanta, nu 
iti ramane decat sa ajungi la manichiurista si sa iti 

alegi nuanta si/sau modelul dorit!

Brandon Maxwell

Christian Siriano

La LondonElisabetta Franchi

Louise Lyngh Bjerregaard

Fashion Fast Victor Glemaud

Han Kjobenhavn
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SPLENDIDA

TOT CA O CONSECINTA A PERIOADEI PANDEMICE, FOARTE MULTE FEMEI AU 
IMBRATISAT CULOAREA NATURALA A PARULUI, MAI PRECIS GRIUL RADACINILOR.

PARUL ARGINTIU
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Iar daca vrei sa faci un prim pas, acesta nu este sub nicio forma - direct spre salonul 
de infrumusetare! Trebuie sa te gandesti bine, pentru ca o astfel de decizie este foarte 
incarcata emotional ... A pasi in “zona gri” este o asumare a ceea ce esti, a acceptarii 
ca imbatranesti si ca cea mai buna solutie este sa o accepti si sa nu lupti impotriva ei. 
Dar, la fel de bine poate fi si dorinta unei vieti mai putin complicate cu vizitele la salon 
si cu cheltuielile aferente.

In acelasi timp, multe femei se bucura de parul argintiu la orice varsta, unele facand-o 
pentru a fi autentice, altele pentru a oferi o imagine mai complexa/ interesanta. Iar a 
accepta o astfel de culoare, indiferent de varsta, iti ofera o usurinta pe viitor in privinta 
imbatranirii, flexibilitate si libertate cu nuantele. Mai mult, avand parul argintiu, poti 
experimenta o paleta larga de tipuri de machiaje cu diverse culori, asa ca, se pare ca 
o astfel de decizie nu poate fi decat una inspirata.

Foarte multe ezitari apar ca urmare a faptului ca stii ce culoare vor dezvalui radacinile 
atunci cand parul creste. Parul gri are o textura mai aspra si reprezinta din punct de 
vedere vizual, o nuanta total diferita de culoarea pe care o porti la momentul respectiv. 
Multe femei nu au avut de ales in timpul pandemiei si au lasat natura sa isi urmeze 
cursul, ceea ce a adus milimetri sau centimetri de par grizonat. Si conform specialistilor 
beauty, aceasta este exact “cantitatea” de care au nevoie pentru a-ti descoperi nuanta 
perfecta daca vrei sa faci aceasta tranzitie, mai ales ca majoritatea au argintiul in fata 
si tonuri mai inchise la spate. Pe langa culoarea propriu-zisa, poti face aceasta tranzitie 
mult mai usor daca mergi pe suvite argintii, o modalitate foarte buna de a accepta mai 
usor trecerea anilor. Indiferent ce alegi, trebuie sa retii ca parul argintiu iti lumineaza 
chipul si este o schimbare usor de intretinut.

Unul din miturile care inca ne bantuie este acela ca atunci cand parul devine gri, 
trebuie purtat scurt. FALS! Oricum l-ai avea si l-ai purta, parul argintiu are nevoie 
de ingrijire. Si un motiv extrem de important pentru care companiile de frumusete 
au acceptat griul este faptul ca, dupa multe straduinte, reusesc sa ofere formule 
excelente de argintiu, usurand procesul mainii finale, cea a coloristului. Parul gri nu are 
pigment natural, asa ca nu se va ingalbeni, iar o spalare saptamanala cu o formula 
clarificatoare, te va ajuta la eliminarea impuritatilor. In acelasi timp, un lucru bun pe 
care il poti face este sa investesti intr-un sampon special pentru parul argintiu, care, 
folosit lunar, te va ajuta sa neutralizezi orice ton de galben. Si pentru ca parul gri 
are porozitatea ridicata, sampoanele hidratante, balsamurile profunde, serurile de 
finisare te ajuta semnificativ. La fel de importanta este si caldura oferita de procesul de 
styling, astfel ca parul sa ramana sanatos daca il vrei neted, de aceea, a investi intr-un 
instrument care face diferenta (Dyson Supersonic) este o alegere foarte inspirata. Daca 
parul devine mai “strans”, acesta este un semn ca are nevoie de mai multa umiditate, 
folosirea unui tratament leave-in sau a unei masti, facandu-l mai moale.

M
Majoritatea femeilor cheltuiesc multi bani 
in saloanele de infrumusetare pentru a 
avea parte de culoarea parului pe care si-o 
doresc. Si niciuna nu trebuie sa simta vreo 
vina, mai ales ca societatea actuala (inca) 
le judeca pentru aspectul fizic si pentru 
semnele de imbatranire care incep sa se 
arate. Cu ceva timp in urma, remarcile 
nu tocmai potrivite in privinta radacinilor 
albe erau destul de dese, indiferent daca 
persoana arata bine in noua ipostaza, 
dar cu toate acestea, exista semne ca 
mentalitatea si punctele de vedere se vor 
schimba in bine.

Primele semnale pozitive au venit din 
partea unor persoane publice care au 
decis sa imbratiseze noul look, afirmand 
sub diverse forme ca abia dupa aceasta 
decizie se simt cu adevarat libere, mai 
puternice, simt ca parca nu mai sunt false. 
Si cum foarte multe persoane au nevoie 
de exemple in viata, o astfel de atitudine 
naturala, nu poate fi decat benefica si de 
bun augur.

Iar daca esti tentata sa iti afli propria 
nuanta de gri, afla ca nu esti singura, 
existand in momentul actual peste 2,5 
milioane de postari care folosesc hashtag-
ul #silverhair pe Instagram, in timp ce 
Pinterest a anuntat ca au crescut cautarile 
“going grey” cu aproape 900 de procente!
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Wella Professionals 
EIMI Glam Shine 

Mist adauga 
luminozitate si 
face parul mai 

usor, protejandu-l 
impotriva razelor UV.

Growth Bomb 
Colour Bomb Blonde 

Toning Shampoo 
and Conditioner 

are pigmenti 
albastru-violet pentru 
eliminarea tonurilor 

de alama, in timp ce 
hidrateaza parul.

L`Oreal 
Professionnel 
Serie Expert 

Silver Shampoo 
imbunatateste 

tonurile argintii in 
timp ce face parul sa 

se simta mai usor.

Living Proof Colour 
Care Whipped 

Glaze Light este o 
formula inovatoare 
care revigoreaza 

parul si ofera 
stralucire suvitelor, 

oferindu-i stralucire si 
sporindu-i culoarea.

R+Co Bleu Optical 
Illusion Smoothing 

Oil este o formula de 
ulei hidratant care 

linisteste firele rebele 
si ii ofera parului o 

textura umeda.

Ai putea 

incerca 

pentru 

parul 

argintiu ...
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Preparare piele
Timpul petrecut pentru pregatirea 

tenului inainte de aplicarea machiajului, 
merita tot efortul pentru sanatatea pielii si 
pentru look-ul final. Incepe prin curatare si 
exfoliere pentru o suprafata neteda pe care 
sa poti “lucra” foarte bine. Un prosop rece 
ca gheata sau o masca rece aplicata pe 
fata inaintea machiajului iti pune circulatia 
in miscare, te scapa de umflaturi si adauga 
culoare in obraji. Daca nu ai asa ceva - 
cu toate ca nu e nimic complicat - tine-ti 
mainile sub apa rece si foloseste-ti usor 
degetele!

Aplicare
Pentru un ten normal, normal spre 

masliniu si o piele uscata, o baza de 
machiaj care sa iti ofere un aspect radiant 
este perfecta. Daca pielea este prea 
uscata, fondul de ten trebuie sa fie bogat in 
umiditate. Daca tenul este gras, pielea are 
un ton masliniu sau intunecat, variantele 
mate ale bazei de machiaj functioneaza 
foarte bine; trebuiesc evitate produsele pe 
baza de ulei in cazul tenului gras.

Efectul radiant
Pentru a te bucura de luminozitate, 

adauga primer inainte de baza de machiaj 
mata sau aplica iluminator lichid pe tample 
si orbite, dupa ce a fost aplicata baza 
de machiaj. Pentru reducerea stralucirii 
in zonele nedorite, poti folosi pudra 
translucida; zona T trebuie avuta in atentie, 
pentru a fixa machiajul si a evita stralucirea 
in exces!

OBTINE UN LOOK NATURAL, 
DE VIS, CU AJUTORUL 

URMATOARELE SUGESTII!

Un LOOK
N A T U R A L  S I  U S O R

Finalul
Cand iti doresti ca totul sa fie minimalist, 

trebuie sa iti pastrezi tentatia de a adauga 
mult, chiar daca mai sunt si exceptii! 
Sprancenele trebuiesc periate in sus, genele 
curbate inainte de adaugarea rimelului. 
Cum poti pastra un aspect natural? Aplica 
rimel doar la radacina genelor si evita 
varfurile! Daca vrei mai mult, nu aplica 
rimel pe genele de jos! Finalizeaza cu un 
balsam apropiat de culoarea pielii!

57  
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VITAMINA C

P rimele semne vizibile ale imbatranirii se vad pe piele, acest proces natural cauzat de trecerea timpului fiind 
influentat si accelerat si de factorii de mediu care afecteaza structura, functia si aspectul pielii. Expunerea la 
elementele dure de mediu, de la razele UV la substantele chimice provenite din produsele de infrumusetare, 
vopsele de par, detergenti, inalbitori, sapunuri, duc la decolorarea pielii, uscaciune, riduri vizibile, arsuri, rani. 
Toate acestea isi pun amprenta cat se poate de vizibil asupra sanatatii si a modului cum arata pielea.

Partea buna este aceea ca natura ne ofera vitaminele, multe dintre ele vand un rol pozitiv asupra sanatatii pielii, oferind 
o protectie semnificativa, incurajand regenerarea pielii intr-un mod sanatos, vitamina C fiind un astfel de erou al pielii.

Vitamina C - beneficii
Radicalii liberi creati de poluantii mediului si radiatiile 

ultraviolete reprezinta cei mai inversunati adversari ai 
sanatatii pielii, fiind asociati cu imbatranirea prematura, 
cancer, alte complicatii ce au legatura cu sanatatea 
omului. Vitamina C este un antioxidant puternic, care, 
conform cercetarilor, neutralizeaza si indeparteaza 
oxidantii radicalilor liberi proveniti din razele ultraviolete, 
protejand si pielea de deteriorare.

Aceasta actiune protectiva este de o importanta 
majora pentru stratul exterior al pielii (epiderma) unde 
vitamina C poate fi concentrata mai mult. Pe langa 
activitatea sa antioxidanta, vitamina C regleaza sinteza 
proteinei structurale - colagen si joaca un rol esential in 
imbunatatirea reparatiei ADN-ului, ambele sustinand 
structura si aspectul pielii, reducand liniile fine. Vitamina 
C actioneaza si ca un inflamator, avand influente pozitive 
in ceea ce priveste acneea vulgara si rozaceea.

Depasindu-si beneficiile legate de frumusete, vitamina 
C are influente esentiale in privinta cresterii, dezvoltarii si 
repararii fiecarui tesut din corp. In plus, imbunatateste 
absorbtia fierului, stimuleaza functia sistemului imunitar, 
hraneste glandele suprarenale - ce joaca un rol major in 
controlul tensiunii arteriale, a metabolismului si raspunsul 
organismului la stres.

Cum observi deficienta de vitamina C
Un astfel de deficit se poate manifesta prin diverse 

moduri, de la fragilitate, aspect aspru, plictisitor, piele 
uscata, vindecare grea a ranilor. Oamenii nu pot 

sintetiza vitamina C, astfel ca ei trebuie sa o obtina prin 
intermediul alimentelor; in consecinta, in momentul in 
care ai identificat o deficienta, cel mai important lucru pe 
care il poti face este sa maresti aportul de vitamina C prin 
intermediul alimentelor.

Aportul zilnic de vitamina C recomandat pentru adulti 
este de 65 pana la 90 de mg, limita superioara fiind de 
200 mg zilnic. Cele mai importante surse ale vitaminei C 
se regasesc in fructe si legume proaspete: citrice, coacaze 
negre, macese, broccoli, ananas, rosii, capsuni, patrunjel, 
cartof dulce, varza de Bruxelles, cartof.

Pentru majoritatea oamenilor, consumul vitaminei C 
prin intermediul alimentelor bogate cu aceasta, ar trebui 
sa fie de ajuns pentru doza zilnica recomandata. Cu toate 
acestea, daca nu vezi o imbunatatire a simptomelor, poti 
merge pe o schema de doza suplimentara zilnica, ce 
include pana la 1000 mg de vitamina C in piele. Doar 
ca, inainte de a face acest pas este indicat sa consulti 
un medic si tot ceea ce faci in aceasta privinta sa fie sub 
supravegherea lui.

Astazi, piata ne ofera multe creme si seruri care 
contin vitamina C sau derivati ai acesteia si care promit 
imbunatatirea sanatatii pielii, doar ca nu toate sunt 
eficiente din punct de vedere fiziologic. Anumite forme 
ale vitaminei C nu sunt livrate in derm (stratul gros al 
pielii) intr-o cantitate care sa-i dovedeasca eficienta, in 
timp ce altele nu sunt convertite chimic in forma biologic 
activa in piele. Asa ca, atat pentru sanatatea cat si pentru 
frumusetea ta, bazeaza-te pe o alimentatie bogata in 
vitamina C!
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Este indicat ca intotdeauna sa optezi 
pentru fructe si legume organice, pentru 
a minimiza expunerea la pesticidele 
daunatoare.
Ingrediente
O mana de spanac organic;
Jumatate banana;
Un sfert cana de papaya;
Un sfert cana de capsuni organice;
Un sfert lingurita pudra de prune 

Kakadu;
O lingura seminte in sau chia pentru 

stimularea acizilor grasi esentiali;
O cana lapte de nuca de cocos sau 

lapte organic;
Optional, cateva cuburi de gheata.
AdAugA toAte ingredientele intr-

un blender si AmestecA-le pAnA lA 
omogenizAre, Apoi soArbe incet!

SMOOTHIE pentru o piele 
bogata in VITAMINA C
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sti cum sa te razi perfect este o buna alternativa pentru indepartarea 
parului in detrimentul unor alternative mai dureroase cum ar fi epilarea 
cu ceara. Daca nu preferam nici epilarea cu zahar sau laserul, a 
cunoaste cele mai bune metode de a te rade te poate ajuta sa obtii 
pielea neteda pe care o iubim fiecare. Iar in zilele calduroase sau cand 
nu avem timp sa ajungem la salon, aceasta este o buna solutie, mai 
ales cand faci dus.

De-a lungul timpului, cam oricine a folosit un aparat de ras si pana 
acum, banuim ca stii exact ce ai nevoie. Si cu toate acestea, nu e nimic 
deplasat in a te informa in continuu pentru a afla anumite tehnici, 
secrete, care sa te scuteasca de posibile iritatii, taieturi, mici accidente.A

CU
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Lasa folosirea lamei la sfarsit! Daca faci dus, spala-ti intai bine 
corpul, parul si tot ce inseamna pentru tine o curatare eficienta. Daca 
pielea este umeda si flexibila, ai sanse scazute sa te tai si tot procesul 
va decurge lin.

Indiferent cum te razi si cat de hidratant ar fi tot ceea ce folosesti in 
acest proces, trebuie sa continui cu o crema hidratanta, mai ales ca 
pielea uscata este predispusa iritatiilor. Daca iti stii pielea uscata sau 
sensibila, opteaza pentru o crema hidratanta conceputa pentru a-ti 
oferi o extra hidratare.

Picioarele
Inmoaie-ti picioarele in apa calda si aplica uniform gelul de ras.
Mergi cu aparatul impotriva directiei de crestere a parului si incepe 

de la glezna la sold si nu in directia opusa. Acest lucru ajuta la 
reducerea frecarii si a aparitiei riscului de fire de par reincarnate sau 
a iritatiilor.

Foloseste miscari lungi si constante, evita apasarea adanca in piele 
si nu te grabi, deoarece ai sanse mari sa te accidentezi.

Cand ajungi la genunchi, indoaie-ti picioarele pentru un ras mai 
usor si indreapta-le pentru partea din spate.

Axilele
Incepe prin inmuierea pielii si aplicarea gelului de ras.
Comparativ cu alte zone ale corpului, parul de la subrat creste in 

toate directiile, asa ca va trebui sa mergi cu aparatul in toate directiile 
pentru un rezultat multumitor.

Nu aplica imediat dupa procedura deodorant sau antiperspirant 
pentru a evita iritatiile. Acorda-i timp pielii sa se usuce si sa se 
odihneasca.

Zona bikinilor
In functie de lungimea parului pubian, poate fi necesar sa il tunzi 

inainte, lucru care face procesul mai eficient, evitand in acelasi timp 
infundarea lamelor aparatului cu par in exces.

Este indicat sa folosesti un aparat de ras dedicat acestei zone, 
sensibilitatea fiind una crescuta.

Desi ar trebui sa incepi prin a te rade in directia de crestere a 
parului, poti merge cu aparatul si in directia opusa, doar ca mare 
atentie pentru a evita zgarieturile si iritarea.

Datorita sensibilitatii pielii, miscarile trebuie sa fie cat mai usoare.

Inainte de toate, trebuie sa te exfoliezi indiferent de zona vizata. 
Eliminarea pielii moarte te asigura ca “lucrezi” pe cea mai neteda piele, 
ceea ce inseamna mai putine iritatii si taieturi.

Lamele aparatului nu trebuie sa fie tocite, foarte utilizate si daca ai 
mai folosit aparatul de ras, trebuie sa fie curatat. Cand lamele sunt 
tocite, ai sanse mari sa te ranesti si/ sau iriti, asta pe langa faptul ca 
rasul va fi unul ineficient.

A folosi aparatul de ras este o alternativa a lipsei de timp sau a 
evitarii variantelor dureroase, dar oricat de presata de timp ai fi, nu 
trebuie sa iti razi pielea uscata. Foloseste gel, sapun, crema! Pe langa 
iritatii si rani, folosirea lamelor duce la o uzura mai rapida a acestora.
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Pentru bucle minunate, pulverizeaza 
peste parul umed cu un produs care 
ofera protectie UV, sun bum scAlp 
& HAir mist  (1) fiind mai mult decat 
indicat. Apoi, vino cu un spray care sa 
ofere textura - eleven AustrAliA seA 
sAlt texture sprAy (2) si foloseste-l 
de la mijlocul lungimii pana la capete. 
Prinde-ti parul apoi intr-un coc pana 
se usuca, apoi desfa-l si treci usor cu 
degetele prin el.

Un tratament natural perfect pentru 
vara poate fi realizat prin adaugarea 
unor bucati/ felii de castravete intr-o 
tava pentru cuburi de gheata; adauga 
apa si pune tava in congelator! Dupa 
ce s-a congelat, infasoara un cub de 
gheata intr-o muselina si maseaza usor 
pe fata, de la linia maxilarului in sus! 
Se simte grozav si ajuta la eliminarea 
umflaturilor. Daca te-ai incalzit de la 
actiunea razelor solare, te poti racori 
cu ajutorul bondi sAnds Aloe verA 
moisturising gel sprAy (3).

Pregatita pentru
VARA

SFAT
Foloseste spray-ul de mare doar 
pe parul umed, ceea ce previne 

parul de la deshidratare!

1

2

3

SPLENDIDA
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Iubim razele de soare, caldura 
cu care ne mangaie, dar mai putin 
cand ne afecteaza machiajul, 
nyx professionAl mAkeup tHe 
mArsHmAllow smootHing primer (10) 
fiind ideal acestui scop. Este o formula 
usoara, aplicabila sub baza de machiaj, 
intra usor din piele si te asigura ca 
machiajul nu va fi imprastiat. Pentru a-ti 
“fixa” machiajul si mai bine, pulverizeaza 
cu mAybelline lAsting fix mAke-up 
setting sprAy (11)!

Portocaliul este poate cea mai potrivita 
culoare pentru timpul verii, folosit pentru 
chipul tau, ii (re)aduce acestuia lumina 
si caldura. Daca rujul este portocaliu-
coral, buzele tale se bucura de o 
luminozitate naturala. nourisHing lip 
sHine in pink corAl (4) de la Natio iti 
hraneste buzele, iar essie nAil polisH 
in meet me At sunset (5) adauga mai 
multa indrazneala unghiilor.

Fardul de obraz este perfect pentru 
pometi, dar, daca iti doresti un aspect 
natural de lifting, trebuie sa fii mai 
indrazneata, folosindu-l sub barbie dar 
si sub arcurile sprancenelor. Incearca 
acest minunat truc cu nuantele perfecta 
de la rimmel mAxi blusH in exposed (8) 
sau designer brAnds Quick fix creAm 
blusH in rosy (9).

SFAT
Pregateste-ti pielea cu un ser 
hidratant pentru o aplicare 

neteda a machiajului si pentru a 
impiedica acumularile generate 

de ulei.

Senzatia lipicioasa cauzata de 
temperaturile ridicate nu este cea mai 
placuta si pentru a nu avea parte de ea, 
incearca meccA mAx foAm-o gentle 
gel cleAnser (6) cu aloe vera care 
hidrateaza. Este indicat in acelasi timp 
sa investesti si in acid hialuronic, Q+A 
HyAluronic Acid fAciAl serum (7) fiind 
o buna alternativa. Evita exfoliatorii 
duri! Si cu cat nivelurile UV sunt mai 
mari, tu trebuie sa iti protejezi bariera 
pielii, o data pe saptamana intr-un mod 
bland, fiind indeajuns.

4

8

9

10

11

5

6

7
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Daca te gandesti ca ai tenul curat doar aruncand putina apa pe fata, ar trebui 
sa te mai gandesti o data, pentru ca un ritual superficial nu te poate ajuta prea 
mult. Super Potent Cleanser de la DIOR iti ofera o curatare profunda insotita 
de o hidratare pe masura, extractul de seminte lomgoza si extractul de moringa, 
inlaturand machiajul, SPF-ul, murdaria si particulele, fara a-ti lasa pielea uscata 
sau stransa.

Zilele de vara automat inseamna o piele deshidratata. Avand un procent ridicat 
de acid hialuronic si antioxidanti, Tasmanian Spring Water Wonder Body Lotion 
de la SAND & SKY (pentru corp) si Water Drench Hyaluronic Cloud Cream 
de la PETER THOMAS ROTH (pentru ten) hidrateaza pielea in profunzime 
asigurandu-i umezeala necesara si blocand-o exact pentru momentele cand are 
cea mai mare nevoie.

Daca iti doresti un miros proaspat de vara, SUCH SKINCARE 100% Pure 
Australian Brighten Oil iti poate oferi aceasta senzatie, un produs ideal, bine 
tolerat de pielea ta.

Poets of Berlin de la VILHELM 
PARFUMERIE are note de afine, lamaie, 
vanilie, iris verde salbatic, lemn de santal 
si te trimite in atmosfera hedonista a 
Berlinului din anii `70.

Velvet Tonka BDK, prin notele de floare 
de portocal, boabe de tonka, vanilie, iti 
ofera o senzatie dulce si indulgenta a unui 
parfum ideal locurilor exotice.

Blanche de la BYREDO iti ofera o 
senzatie aerisita si proaspata de vara 
specifica cearsafurilor curate, prin 
intermediul trandafirilor, a bujorilor, 
lemnului de santal.

PARFUMURI 
INTERESANTE de VARA
CARE MERITA O SANSA 

DIN PARTEA TA!

Un TEN CURAT de VARA
              avand un ten curat si arome imbietoare!Bucura-te de zilele de vara,
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O STRALUCIRE SANATOASA, USOR DE OBTINUT, 

IMPREUNA CU BRONZANTE CARE ADAUGA 

DIMENSIUNE SI STRALUCIRE SUBTILA, UN LOOK 

PERFECT, INDIFERENT CA AJUNGI SAU NU LA 

PLAJA IN ACEASTA VARA.

VAPOUR BRONZING 
POWDER IN ECLIPSE 
- pentru o atingere subtila 

de sclipire.

NARS BRONZING 
POWDER IN LAGUNA 

amesteca si intra in piele in 
mod frumos si subtil.

KOSAS MOISTURIZING 
BAKED BRONZER iti ofera 

o stralucire de invidiat.

GUCCI BRONZING 
POWDER IN ECLAT 

SOLEIL - perfecta pentru o 
piele matasoasa.

HUDA BEAUTY GLOWISH 
BRONZING POWDER iti 
stimuleaza aspectul radiant.

TOO FACED 
CHOCOLATE SOLEIL 
MATTE BRONZER este 
perfect in zilele caniculare.

CLINIQUE TRUE BRONZE 
PRESSED POWDER 

BRONZER IN SUNKISSED 
intra usor in piele.

Bronzante
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EROII 
ASCUNSI
ai pielii tale

DA-I PIELII SI PARULUI 
STRALUCIRE SI 
SANATATE CU ACESTE 
TRATAMENTE INTENSE!

FATA
Exagerarile, lipsa unei ingrijiri adecvate, vremea de afara si mediul 

inconjurator ne pot afecta tenul, de aceea, de cele mai multe ori avem 
nevoie de ceva mai mult decat hidratantul zilnic. Iar pentru o hidratare 
profunda, acidul hialuronic este cel mai potrivit, asa ca spune Yes To 
Avocado Hydrating Cream Mask (1)! Daca ai pielea mata, mergi pe 
B.Glycolic Exfoliating Mask (2) care foloseste in mod delicat AHA 
pentru eliminarea pielii moarte sau Boots Glow Banana Brightening 
Mask (3) care curata in profunzime porii, adaugand si un aspect radiant. 
Daca esti predispus la roseata, incearca The Inkey List Madecassoside 
Mask (4), care contine multe ingrediente ce reduc eruptiile.

1 2
3 4
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PAR
Mentinerea nivelului de umiditate al parului este foarte important, 

uscaciunea provenita de la super styling ducand la aparitia fulgilor, la 
capete despicate si alte probleme secundare nedorite. The Body Shop 
Banana Truly Nourishing Hair Mask sau Faith In Nature Coconut 
& Shea Hair Mask (5) iti ofera umiditatea necesara prin intermediul 
fructelor; Seoulista Curly Locks Hair Mask (6) este pentru cele ce au 
parul ondulat, un tratament pentru intarire si definire. Iar daca parul 
tau nu mai are culoarea dorita, ii poti readuce stralucirea si nuanta cu 
ajutorul Christophe Robin Shade Variation Mask (7).
MAINI

Ultimii ani nu au fost prea prietenosi cu mainile noastre, dezinfectantul 
obisnuit si spalarile dese, alaturi de umiditate si alti factori, punandu-le la 
la grele incercari. Folosind o masca o data pe saptamana, te va ajuta sa 
ai mainile in stare buna. Incearca Nails Inc Thirsty Hands (8), o pereche 
de manusi preumplute cu ser pentru a da un impuls de hidratare si O.P.I 
Advanced Softening Gloves (9) care lupta impotriva petelor aspre dupa 
o singura utilizare. So Eco Spa Moisture Gloves (10) sunt manusi de 
bumbac, care trebuiesc puse in maini dupa ce le-ai uns cu crema de 
maini seara inainte de culcare; dimineata vei avea degete cu aspect 
matasos.
PICIOARE

De obicei, picioarele nu primesc atentia pe care o merita, dar cu ajutorul 
urmatoarelor propuneri, te poti bucura de picioare mai sanatoase si 
frumoase, mai ales ca sandalutele abia le asteapta. Starskin Exfoliating 
Double Layer Foot Mask Socks (11) elimina pielea aspra si in cateva 
zile vei avea talpi ca de bebelus, iar daca ai parte de o uscaciune mai 
usoara, Skin Republic Foot Repair Socks (12) hraneste si calmeaza cu 
ajutorul mentei si a algelor marine.
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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!
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BUN GASIT, RUXANDRA! NE BUCURAM SA REVII in paginile noastre, 
intr-un numar in care cititorii te pot vedea pe coperta revistei.

Bine v-am gasit! Ma bucur sa fiu din nou alaturi de voi si de cititorii 
revistei Famost. 
De la psihologie la antreprenoriat. Cati pasi sunt? Hainele au 
psihologie?

Pentru mine, tranzitia de la psihologie a fost una rapida si care in acel 
moment era o necesitate. Schimbarea a venit atunci cand, insarcinata fiind, 
nu mai puteam activa in domeniu. Lucram cu copii din medii defavorizate, 
iar medicul mi-a recomandat sa renunt pentru a nu pune in pericol sarcina. 

Pot spune ca nu au existat pasi in aceasta schimbare, ci a fost o singura 
decizie care a concretizat ceea ce am construit dupa ce am inchis acea etapa. 
Si cum de fashion am fost pasionata inca din copilarie, iar in adolescenta 
imi cream propriile tinute pentru ca nu gaseam haine pe gustul meu, 
alegerea a fost simpla. Mi-am deschis propriul atelier de croitorie si de 
atunci am inceput sa crestem de la o colectie la alta.

Hainele nu au neaparat psihologie, dar psihologie exista in modul in care 
ne imbracam, in modul in care ne exprimam personalitatea.

In ultima perioada, am constatat ca oamenii sunt tot mai deschisi sa se 
cunoasca si sa se exprime atat prin haine, cat si printr-o atitudine in acord 
cu emotiile lor. Astfel ca, nu de putine ori se gandesc ce vor sa exprime 
atunci cand aleg un cod vestimentar. 

O tinuta bine aleasa iti poate schimba starea de spirit si iti poate creste 
stima de sine.

EU PRIVESC 
MODA DIN PUNCT 
DE VEDERE 
ANTREPRENORIAL

RUXANDRA ANTOCHI 
fondator BLUZAT
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Cum ai caracteriza stilul 
vestimentar al unui psiholog? Dar 
al unui PR?

Stilul vestimentar al unui psiholog 
ar trebui sa fie unul curat si putin 
incarcat, in timp ce stilul unui PR 
poate fi mai libertin si creativ, chiar 
si in timpul programului de lucru.

Fie ca vorbim de psiholog, PR 
sau orice alt job, consider ca tinuta 
trebuie sa fie aleasa in functie de 
stilul propriu, dar si a contextului 
pentru care alege vestimentatia. 
De obicei, pentru cabinet/ birou se 
opteaza pentru o anumita tinuta, 
in timp ce pentru timpul liber, atat 
psihologul cat si PR-ul pot alege 
tinute lejere, sofisticate sau foarte 
elegante.
Ce spune stilul despre un 
profesionist?

Stilul inspira educatie si cu 
siguranta o persoana care are stil se 
face remarcata. 

Aspectul este foarte important si 
nu ar trebui sa fie tratat deloc cu 
ignoranta, fiindca prima impresie 
conteaza intotdeauna. Tocmai 
de aceea, recomand ca fiecare 
persoana sa isi descopere si sa isi 
defineasca stilul propriu, pentru ca 
de acolo sa se poata crea tinutele 
pentru diferitele momente ale zilei, 
iesiri cu prietenii sau evenimente. 
Stilul se educa sau se formeaza?

Cu siguranta stilul se educa sau 
mai mult de atat, tine de educatie. 
Consider ca fiecare om in parte este 
responsabil pentru modul in care 
se prezinta la anumite evenimente, 
ocazii sau in viata de zi cu zi.

Este o lipsa de respect sa ne 
prezentam cu tinute inadecvate in 
anumite situatii, iar asta denota o 
lipsa de cunostinte a regulilor de 
conduita. Obligatia noastra este 
sa definim foarte bine formalitatea 
chiar si in timpul liber.

Cum arata ultima colectie Bluzat?
Colectia BLUZAT primavara - vara 2022 este colorata si inspira 

vivacitate. As putea spune ca am facut abuz de culoare, fiindca fata de 
colectiile anterioare, de data aceasta avem in proportii de 80% culori neon. 

In continuare, ne dorim sa oferim clientelor noastre tinute pentru orice 
ocazie si implicit, posibilitatea ca ele sa se imbrace in orice situatie de la 
brand. 

Sezonul acesta am lansat si o colectie capsula pentru evenimente, o zona 
pe care planuim sa o extindem si in colectiile viitoare, mai ales ca deja se 
bucura de un real succes. 
Ce mesaj transmite brandul Bluzat?

Inca de la inceput, brandul a fost creat din dorinta mea de a oferi 
doamnelor si domnisoarelor itemuri in care sa se simta bine. Cred ca 
Bluzat se poate asocia cu mesajul “Be you!”. Noi cream pentru tine, ca tu 
sa fii unica si sa te simti bine in pielea ta, impecabila in orice situatie. 
Cum arata femeia care poarta hainele tale?

Cu siguranta femeia care poarta Bluzat iubeste frumosul, este increzatoare 
si de succes. Avem contact direct cu clientele brandului si ne bucuram sa 
avem printre noi doamne care activeaza in toate domeniile, de la psihologi, 
avocati, antreprenori pana la designeri, vedete si influenceri. 

Care este piesa de rezistenta a brandului in acest sezon?
Anul acesta se bucura in continuare de popularitate rochiile cu volane 

si compleurile, asa zisele matching sets. Pe langa acestea, avem salopete 
si rochii pentru evening/ petrecere, care au devenit la putin timp dupa 
lansarea colectiei, produse bestseller.
Aveti colectii de festival si sunteti parteneri la multe evenimente 
cunoscute. Ce legatura exista intre moda si muzica?

Legatura dintre festival si fashion este una destul de stransa, intrucat 
festivalurile sunt evenimente, iar cei care iubesc distractia in astfel de 
locuri, se pregatesc din timp si isi cauta tinute, asta in cazul consumatorilor 
de fashion, bineinteles. 

La festivaluri participam in zonele fashion corner, unde expunem 
si vindem produse. Mai mult decat pentru a vinde, ne-am dorit sa fim 
prezenti la cele mai importante evenimente de gen pentru a ne cunoaste 
cat mai bine clientele, pentru a putea vorbi cu ele si pentru a promova 
brandul.

Cred ca BLUZAT se poate asocia cu 
mesajul “Be you!”. Noi cream pentru tine, 
ca TU SA FII UNICA si sa te simti bine in 

pielea ta, impecabila in orice situatie.
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Cate persoane reuneste echipa de 
creatie a brandului?

Echipa propriu-zisa de creatie este 
formata din doua persoane, anume 
eu si asistenta mea, insa noua ni se 
alatura intreaga echipa de productie, 
care ne ajuta sa punem in practica 
ideile pe care le avem si sa ajungem 
la rezultatul final.
Cum este structurata afacerea 
pe care o conduci? Cati oameni 
sunteti in total?

Echipa Bluzat este formata din 
aproximativ 20 de persoane, acestea 
fiind cele prezente la sediu. Acesteia 
i se alatura investitorii, partenerii cu 
care colaboram pe productie, echipa 
de marketing & PR, dar si creatorii 
de continut (fotografi, modele, 
videografi, influenceri, etc.).
Cu ce materiale lucrati si de unde 
provin acestea?

Materialele provin in principiu de 
peste tot. Lucram cu producatori 
din Italia, Turcia, Bulgaria si 
China prin colaboratori. Interesul 
nostru este intotdeauna acela de a 
alege tesaturi studiate si de calitate. 
Acestea sunt testate inainte de a 
fi bagate in productie, fiindca ne 
dorim sa pastram aceeasi imagine si 
sa avem clienti multumiti.
Urmaresti tendintele 
internationale in colectiile tale sau 
propria linie?

A urmari tendintele internationale 
este o obligatie pentru orice brand, 
designer sau creator. Tocmai 
tendintele sunt cele care ne ghideaza, 
fiindca ele insumeaza necesitatea si 
cerintele consumatorilor.
Tu porti Bluzat in fiecare zi?

In proportie de 90% port 
intotdeauna macar un item Bluzat.
Cum arata stilul tau vestimentar?  

Consider ca stilul meu vestimentar 
este unul destul de minimalist si 

basic, insa lucrez la el in fiecare zi si imi doresc sa adopt tinute care sa 
inspire si sa reprezinte cat mai mult activitatea pe care o desfasor zi de zi. 
Cu siguranta primeaza intotdeauna confortul datorita vietii agitate pe care 
o am. 
Vacanta ideala?

Exista doua tipuri de vacante ideale, asta fiindca sunt parinte. In vacantele 
pentru copii, aleg intotdeauna destinatii si locuri in care ei pot lua parte la 
activitati, pentru a evita existenta acelor momente in care se plictisesc. 

Pentru vacantele dedicate mie, prefer destinatii care sa imi permita sa ma 
relaxez, sa ma deconectez si sa ma intorc cu forte noi. 
Genti sau pantofi?

Pantofi, intotdeauna.
Machiaj sau naturalete?

Apreciez extraordinar de mult machiajul, dar din motive evidente, aleg 
intotdeauna un look natural. Prefer o jumatate de ora in plus pentru odihna, 
decat o jumatate de ora in plus petrecuta in fata oglinzii.
Rochie sau salopeta?

Conform aparitiilor mele din ultimul an, absolut salopeta!
Alb sau negru?

  Negru, negru si iarasi negru.
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Cum se promoveaza brandul tau?
Promovam brandul Bluzat prin 

toate canalele de social media, 
vedete si influenceri, aparitii la tv si 
prezenta la evenimente. 

Fara promovare, un brand nu 
poate exista, motiv pentru care ne 
folosim de toate resursele pe care la 
avem pentru a ne promova, pentru 
a ne creste imaginea. 
Cum arata piata in care activezi?

La nivel national, piata modei este 
inca una incerta, care fluctueaza, 
asta fiindca inca ne educam in 
privinta shoppingului si a alegerii 
vestimentatiei. Consumatorul de 
moda din Romania inca prefera 
achizitiile multiple in detrimentul 
celor de la designeri locali, care, 
bineinteles, au preturi mai mari. 
Este imposibil sa intram in 
competitie cu preturile marilor 
retaileri de fast fashion.

La nivel international, lucrurile 
sunt putin mai clare. Acolo 
functioneaza vanzarile pe toata 
perioada anului, spre deosebire de 
Romania, unde avem diferente mari 
intre sezonul cald si cel rece. De 
asemenea, piata internationala este 
diferita, fiindca acolo, consumatorul 
tinde sa sustina brandurile noi si 
este in cautare de design si produse 
diferite.

Piata de retail in moda este cu 
siguranta una destul de saturata, 
intrucat apar designeri si branduri 
in fiecare zi, insa cu siguranta, ca 
in orice alt domeniu, atunci cand 
reusesti sa ajungi intr-o piata si sa 
demonstrezi calitatea produsului 
tau, apare o crestere constanta a 
vanzarilor. 

Pentru noi, anul acesta a adus o 
crestere la nivel international si ne-
am bucurat sa vedem ca aceasta are 
o constanta. 

Carti sau filme?
Apreciez un film bun, dar mai mult apreciez lectura. Incerc foarte mult 

sa le dezvolt si copiilor aceasta placere, asa ca de cele mai multe ori, la final 
de zi, citim impreuna cateva pagini.
Mare sau munte?

Iubesc marea. Am crescut aproape de ea si nu cred ca as putea sta prea 
mult departe de ea. Este locul in care merg deseori pentru a-mi incarca 
bateriile, a ma deconecta de la viata cotidiana si a ma bucura de frumusetea 
si imensitatea sa.
Ce inseamna moda pentru Ruxandra Antochi?

Eu privesc moda dintr-un punct de vedere antreprenorial, motiv pentru 
care moda este o industrie, o industrie din care eu am reusit sa fac un 
business. 

Cum arata o zi din viata ta?
O zi din viata mea incepe alaturi de cei mici. Ne trezim, ne pregatim 

si mergem la gradinita/ scoala. Dupa ce ei isi incep activitatile, ziua mea 
continua la atelier. Ma ocup de productie si de planificarea acesteia. A 
doua parte a zilei este orientata catre business planning alaturi de echipa 
de la birouri, care ma ajuta sa ne organizam munca si sa impartim taskuri 
pe partea de vanzari, promovare si imagine. Printre acestea se regasesc si 
intalnirile pe care le am cu colaboratorii, oameni din industrie sau PR-ul 
brandului. 
Ce rol are brandul personal intr-un business in domeniul modei?

Daca aici ne referim la imaginea antreprenorului, aceasta cred ca are un 
rol extrem de important nu numai pentru cei care activeaza in domeniul 
modei, ci pentru orice reprezentant al unui business. Atunci cand esti cel al 
carui nume are o rezonanta pentru un brand, oamenii asociaza imaginea 
personala cu business-ul pe care il conduci.

Este adevarat si faptul ca in moda, brandul personal se rezuma o idee mai 
mult la aspectul fizic, la infatisare, iar acesta nu este un lucru de contestat. 
Cei care vand imagine si frumos, trebuie sa fie asemenea produselor/ 
serviciilor pe care le ofera.

Mai mult decat pentru a vinde, ne-
am dorit sa fim prezenti la cele mai 
importante evenimente de gen PENTRU 
A NE CUNOASTE CAT MAI BINE 
CLIENTELE, pentru a putea vorbi cu ele 
si pentru a promova brandul.
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Care sunt designerii internationali 
pe care ii urmaresti?

Urmarim cu drag cateva branduri 
internationale. Printre acestea se 
numara Max Mara, ZiMMerMann, 
Manning Cartell si altele.
Ce te inspira in schitarea fiecarei 
colectii?

La BLUZAT se lucreaza cu foarte 
mult research atunci cand vine 
vorba despre colectiile upcoming. 
Analizam, cautam si incercam sa 
descoperim pe cat se poate de mult, 
care sunt nevoile consumatorilor. 
Dupa ce am finalizat aceasta etapa, 
ne inspiram din istorie, tesaturi si 
evenimente.
Hainele Bluzat se vand doar in 
Romania?

Hainele Bluzat se vand in toata 
lumea. Anul acesta am avut placerea 
sa ne bucuram de o crestere a 
popularitatii in USA, acolo avand 
cele mai multe vanzari. Pe langa 
Statele Unite, Australia, Canada 
si UK se regasesc intre tarile aflate 
in top vanzari.

Clientele brandului vin la showroom sau comanda online?
In principiu, suntem un brand care vinde online. In prezent, nu avem 

un showroom, dar continuam sa primim clientele care doresc sa vada 
produsele noastre la sediu.
Legat de showroom, v-ati mutat in locatie noua?

Ne-am relocat in luna aprilie cu sediul/ punctul de lucru fiindca aveam 
nevoie de un spatiu mai mare in care sa ne desfasuram activitatea. De 
asemenea, ne-am schimbat sediul si ne-am marit si echipa. 

Despre un showroom inca nu putem spune nimic, intrucat acest aspect 
inca se discuta. 
Ce planuri de viitor ai pentru business?

In ceea ce priveste dezvoltarea businessului, cel putin pentru anul acesta, 
avem in plan extinderea cat mai mult la nivel international. Ne dorim sa 
fim prezenti pe cat mai multe platforme multibrand si in viitorul apropiat 
sa ajungem pe platformele premium.
Pe cand o linie pentru copii?

Nu am luat inca in considerare o linie pentru copii. 
Unde putem gasi mai multe informatii despre brandul tau?

Informatii despre BLUZAT se gasesc online, atat pe site-ul nostru 
www.bluzat.com, pe conturile de social media cat si pe site-urile de presa.
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Cititorilor le multumesc pentru atentia acordata daca au ajuns pana in 
acest punct si le doresc o vara colorata si multa inspiratie pentru a crea 
lucruri marete.
Multumim, Echipa FAMOST.

http://www.bluzat.com
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Antonia LESTYAN
foto : EDUARD DOZSA

Buna, Antonia Lestyan si “Bine ai venit!” in paginile 
revistei Famost! Cat de mica erai cand ai inceput sa fii 
atrasa de machiaj? A fost intai machiajul sau alte ramuri 
beauty/ fashion de care sa fii atrasa?

Va salut cu drag si ma bucur ca am ocazia de a impartasi cu 
voi, aici, o parte din povestea mea. Cumva, am avut mereu 
tangenta cu domeniul beauty, pentru ca mama mea este 
medic estetician cu o experienta de peste 25 de ani si, practic, 
as putea sa spun ca m-am nascut descoperind secrete despre 
acest domeniu. Bineinteles, datorita ei am avut prima data 
tangente cu partea de ingrijire a tenului, care, pe masura 
ce am crescut, a devenit parte si din propria mea rutina, iar 
machiajul l-am descoperit ceva mai tarziu, prin clasa a 7-a, 
daca stau sa ma gandesc exact ca perioada.
Iubirea pentru machiaj a venit de undeva din interior, ai 
fost influentata de cineva din domeniu, a existat cineva 
in familie sau un prieten care sa te influenteze in vreun 
mod?

Iubirea mea pentru machiaj are la baza o poveste trista si 
fericita in acelasi timp. Sa va explic de ce: la finalul clasei 
a 7-a am inceput sa practic dansul sportiv, o arta de care 
m-am indragostit si careia ii dedicam cea mai mare parte 
din timpul meu. Pentru concursurile si spectacolele de dans, 
stim cu totii ca fiecare fata se pregateste intens din punctul 
de vedere al lookului, iar machiajul joaca si el un rol extrem 
de important. Asa mi-am descoperit si eu pasiunea de a ma 
machia: initial, mama era cea care se ocupa de machiajul 
meu de fiecare data cand participam la un concurs sau un 
show, dupa care, incetul cu incetul, mi-am facut curaj sa ii 
urmez sfaturile si sa o fac chiar eu. Era frumos, pentru ca 
de fiecare data cautam ceva mai spectaculos, mai stralucitor, 
care sa ma faca sa ies in evidenta pe ring si latura aceasta 
creativa m-a atras din primele momente, insa, din pacate, 
o accidentare a adus sfarsitul visului meu de dansatoare si 
acolo s-a sfarsit aceasta poveste.
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Cum ai luat decizia? Te-ai hotarat intr-o zi si ti-ai spus 
“Gata! De maine ma apuc de machiaj!”, a fost o decizie 
gandita sau totul a decurs natural si fara sa iti dai seama 
- deja machiai?

Cum spuneam si mai sus, pasiunea mea pentru machiaj 
este o poveste atat trista, cat si fericita. Partea trista a fost 
legata de faptul ca am fost nevoita sa renunt la dans din 
motive medicale, lucru cu care mi-a luat destul de mult 
timp sa ma obisnuiesc, pentru ca era un sport la care tineam 
extrem de mult, insa apoi a venit si partea fericita a povestii. 
Cum incepusem sa cunosc din ce in ce mai multe despre 
machiaj si, odata cu intreruperea orelor de dans, trebuia sa 
gasesc o noua activitate care sa inlocuiasca orele petrecute 
la antrenamente, mi-am zis ca poate ar merita sa incerc 
domeniul de makeup si acela a fost practic, inceputul carierei 
mele de makeup artist, fara sa constientizez neaparat drumul 
la care pornesc. 

Care a fost primul pas facut cand te-ai hotarat sa intri in 
acest domeniu al frumusetii?

Tin minte ca eu m-am accidentat undeva in luna septembrie 
si dupa ce am trecut de toate investigatiile si mi s-a spus ca 
trebuie sa renunt la dans, am luat imediat hotararea aceasta 
de a descoperi si mai mult domeniul machiajului. Am adunat 
toate produsele de makeup pe care mama le avea in cabinet 
si am inceput sa machiez, atat pe mine, cat si prietene, ca 
sa imi dau seama daca m-as putea obisnui cu modul acesta 
de lucru, iar apoi am facut un research serios pe partea 
educationala, iar eu, cum sunt nerabdatoare atunci cand 
imi propun ceva, m-am inscris la primul masterclass si cel 
mai apropiat din perioada aceea, care urma sa aiba loc la 
Timisoara. Acela a fost de fapt momentul in care am intrat 
eu in lumea machiajului.
Sunt persoane care reusesc sa isi dea seama ce vor sa faca 
in viata cand ajung la varsta a doua, sunt persoane care-si 
cauta o viata intreaga scopul si nu il gasesc ... Tu ai reusit 

sa iti dai seama la o varsta frageda ceea ce vrei sa faci. 
Cum functioneaza la tine aceste lucruri?

Eu sunt o persoana foarte hotarata si imi place sa stabilesc 
tot ceea ce trebuie sa fac pentru a-mi indeplini visurile. 
Intr-adevar, incepand sa lucrez de la 15 ani in domeniul 
machiajului, pot sa spun ca am pornit pe acest drum foarte 
devreme, dar am considerat ca este un domeniu pe care imi 
doream sa il descopar din ce in ce mai mult, imi placeau 
provocarile, bucuria si satisfactia pe care mi le da si acum, 

astfel ca mi-am spus ca merita sa continui si dintr-o pasiune 
sa ajung sa il transform in ceva tot mai mare, care m-a adus 
la profesionistul care sunt azi. 
Povesteste-ne despre pasiunea ta de dinaintea machiajului. 
Are o influenta astazi, in ceea ce faci, dansul sportiv? Se 
poate spune ca faci un “dans al culorilor”prin machiajele 
tale?

Machiajul este, pentru mine, mostenirea pe care mi-a 
lasat-o dansul, pentru ca daca nu as fi intrat in contact 
direct cu partea de makeup prin dans, cel mai probabil nu 
as fi ajuns sa imi dezvolt pasiunea in directia aceasta. Cu 
siguranta, daca as fi continuat sa dansez, toata viata mea ar fi 
fost altfel, insa faptul ca a intervenit accidentarea, m-a facut 
sa investesc in mine si in ramura aceasta de beauty, lucru 
pe care nu il regret, pentru ca desi nu mai pot sa dansez, 
ceea ce am invatat in perioada aceea a ramas in mintea si 
in sufletul meu si sunt reguli sau principii pe care le aplic si 
azi, ca makeup artist. Si da, atat timp cat voi putea sa creez, 
machiajele mele vor fi mereu un dans al culorilor. 

MACHIAJUL ESTE, pentru mine, MOSTENIREA PE CARE MI-A LASAT-O 
DANSUL, pentru ca daca nu as fi intrat in contact direct cu partea de makeup prin 

dans, cel mai probabil NU AS FI AJUNS SA IMI DEZVOLT PASIUNEA IN 
DIRECTIA ACEASTA. 
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Suntem siguri ca iubesti tot ceea ce faci, dar ai un stil de 
machiaj care iti place cel mai mult, mai aproape de inima 
ta?

Machiajul este un domeniu foarte complex si ne ofera 
nenumarate posibilitati de a realiza look-uri, dar, daca ar fi sa 
aleg un stil, de departe favoritul meu este machiajul creativ. 
Mi-a placut mereu sa gandesc look-uri ample, sa aduc 
fiecare idee imaginata in realitate prin culori si texturi, sa 
inovez si, mai mult decat atat, sa gandesc conceptele de la A 
la Z, adica nu doar machiajul propriu-zis, ci si tinute pe care, 
de obicei, le realizez chiar eu, coafuri, locatii pentru sedinte 
foto si asa mai departe. Acesta este si motivul pentru care, 
majoritatea seminariilor sau masterclass-urilor mele sunt 
despre machiaj creativ, pentru ca, deocamdata, in Romania, 
nu este atat de accesata aceasta ramura; imi doresc sa ajut 
artistii sa aiba curajul de a incerca si ei, pentru ca acesta este 

acel tip de machiaj care ne ofera libertate si prin care facem 
lucruri unice. 
Ce ai simtit cand ai realizat primul machiaj “oficial”? 
Emotie, satisfactie, bucurie, nesiguranta?

Am avut extrem de multe emotii. Imi doream sa fac 
lucrurile cat mai bine posibil, mai ales ca, atunci cand esti 
la inceput de drum, cu cat ai mai multe feedbackuri pozitive 
din partea clientelor, cu atat prinzi mai multa incredere in 
tine si iti doresti sa continui si sa te dezvolti. Cand s-a ridicat 
clienta din scaun si i-a placut rezultatul, zambetul ei a fost 
confirmarea mea ca i-am indeplinit dorinta si, inclusiv acum, 
dupa 8 ani, fiecare clienta multumita este o reconfirmare a 
faptului ca mi-am ales cariera corect de la bun inceput si ma 
bucur de fiecare astfel de moment. 

In acelasi timp, studiezi si 
medicina. Cum se impaca 
medicina cu machiajul?

Aceasta este o intrebare 
pe care o primesc foarte 
des, pentru ca toata lumea 
considera ca medicina este o 
facultate foarte grea si, intr-
adevar, este grea, doar ca, atat 
medicina, cat si machiajul, 
sunt domenii in care mi-
am dorit sa imi investesc tot 
timpul de care este nevoie 
pentru a ajunge la nivelul visat, astfel ca, printr-o buna 
organizare, reusesc sa le impac pe ambele cu bine si chiar sa 
am si preocupari extra ca sa zic asa.

Ti-ai schitat anumite traiectorii dupa ce vei finaliza 
studiile la medicina? Vei continua cu machiajul sau cu 
medicina?

Voi continua cu ambele, pentru ca imi plac la fel de mult si 
nu as putea renunta la nici una dintre ele. Inclusiv pe partea 
de medicina, planuiesc sa aleg o specializare tot in zona 
infrumusetarii, fie dermatologie, fie chirurgie plastica, ceea 
ce ma va mentine oricum in legatura si cu ce fac acum. 
Mama ta este medic estetician si cu siguranta a existat o 
anumita influenta. Cum s-a manifestat/ concretizat aceasta 
in activitatile tale?

Dupa cum am spus si putin mai devreme, mama este cea 
care m-a initiat in domeniul de beauty si ei ii datorez o foarte 
mare parte din cunostintele pe care le am in aceasta directie. 

Mi-a placut mereu sa gandesc look-uri ample, SA ADUC FIECARE IDEE 
IMAGINATA IN REALITATE PRIN CULORI SI TEXTURI, sa inovez si, mai 

mult decat atat, SA GANDESC CONCEPTELE DE LA A LA Z, adica nu doar 
machiajul propriu-zis, ci si tinute pe care, de obicei, le realizez chiar eu, coafuri, 

locatii pentru sedinte foto si asa mai departe.
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De mica am stiut ca vreau sa devin si eu medic, pentru ca o 
vedeam pe ea si imi spuneam ca vreau sa ajung ca mama si 
acum, cand lucram impreuna, ma bucur de fiecare moment 
si de faptul ca inclusiv clientele noastre apreciaza ca ne vad 
impreuna, muncind in acelasi domeniu.
Ce reprezinta Urban Beauty si cum ai ales acest nume? 
Exprima in totalitate ceea ce faci tu? Poate fi considerat 
acest nume o oglinda a activitatii tale?

Urban Beauty este un nume pe care l-am ales extrem de 
spontan, dar mi s-a parut ca exprima cat se poate de bine 
ceea ce fac si directia creativa si atipica a activitatii mele, 
deci da, chiar cred ca putem sa il consideram o oglinda a 
muncii mele. 
“Incerc sa le demonstrez oamenilor ca machiajul nu este o 
masca, nu inseamna doar linii si culoare” - este un pasaj 
luat de pe site-ul tau www.antonialestyan.ro. Care este 
definitia machiajului din punctul de vedere al Antoniei 
Lestyan?

Machiajul este mijlocul prin care putem sa ne punem 
trasaturile in evidenta cu finete si intr-un mod cat mai 
armonios. Aceasta ar fi definitia pe care as fi dat-o de cand 
am inceput eu sa profesez in domeniu, dar acum as mai 
adauga ceva. Machiajul, pentru mine, azi, este cel care imi 
da libertatea de a fi artista, exact asa cum imi doresc. Prin 
machiaj, pot sa aduc orice idee in realitate, sa construiesc 
concepte si sa transmit emotii prin culoare. Este o arta de 
care ma bucur in fiecare zi. 

Esti destul de prezenta in mediul virtual din multe puncte 
de vedere, ai si site-ul www.antonialestyan.ro unde iti 
expui gandurile, alaturi de alte lucruri interesante. Cat si 
cum te ajuta mediul online?

Prezenta online este cheia atunci cand lucrezi intr-un 
domeniu atat de ,,vizual” cum este si machiajul, dar nu am 
crezut acest lucru chiar de la inceput. Mie nu mi-a placut 
niciodata sa imi pozez clientele, pentru ca mi se parea 
cumva stanjenitor sa le intreb daca pot sa fac o poza la 
final, cu atat mai mult in cazul pozelor before & after, cand 
foarte multe nu isi doreau sa fie expuse pe social media fara 
machiaj. Nici in momentul de fata nu imi postez clientele, 
chiar daca eu creez foarte mult continut, pentru ca mi-am 
construit propriul stil de content, bazat pe lookurile pe care 
le realizez modelelor, fie pentru diferite proiecte, concursuri 
sau sedinte foto, fie pur si simplu din dorinta de a face un 
machiaj altfel fata de cele pe care le realizez uzual in salon.

In ultimii doi ani pot sa spun ca am inceput sa ma 
concentrez mult mai mult pe expunerea pe social media si 
pe blog, pentru ca stiu ca mediul online este primul contact 
al oamenilor cu mine, indiferent ca vor sa imi devina cliente, 
ma urmaresc pentru informatiile pe care le furnizez sau 
pentru ideile pe care le promovez. Cu timpul am ajuns 
sa diversific continutul pe care il postez si sa inteleg ca 
marketingul online este cel care imi consolideaza imaginea 
in ochii publicului, de aceea pot sa va spun ca da, atunci cand 
iti doresti sa fii un profesionist desavarsit din toate punctele 
de vedere, merita sa investesti si in imaginea pe care o ai in 
mediul online, iar daca esti la inceput de drum, cu atat mai 
mult, postarile pe retelele de socializare te vor ajuta sa cresti 
si sa iti faci loc pe piata.
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INTERVIURI

Ce reprezinta machiajul pentru Antonia Lestyan?
Machiajul este un domeniu in care am pasit cumva timida, 

pentru ca aveam doar 15 ani, dar, in acelasi timp, este 
domeniul care pot sa spun ca “m-a crescut”, tocmai pentru 
ca am inceput atat de devreme sa lucrez. Am invatat ce 
inseamna sa muncesti pentru visul tau si sa descoperi pe zi 
ce trece ca iti place tot mai mult ceea ce faci, am invatat cum 
sa trec peste momente mai dificile sau prejudecati si cum sa 
nu renunt la ceea ce imi doresc, indiferent de ce spun cei din 
jur. Tot timpul am spus ca eu sunt copilul care se bucura de 
arta pe care o creeaza si asta cred si acum, chiar daca la 23 
de ani nu mai sunt un copil.
Care iti sunt instrumentele si produsele beauty pe care le 
adori? Cu care te-ai “juca” toata ziua?

Dintre instrumente nu pot sa spun ca am neaparat vreun 
favorit, dar la produse cu siguranta as alege oricand fardurile 
cremoase, pentru ca, realizand foarte multe machiaje 
creative, totul merge in zona aceea de pictura, iar fardurile 
cremoase sunt cele care imi dau ocazia sa fac tot ce imi 
imaginez.

Tin minte ca, inainte sa imi cumpar prima paleta de 
farduri cremoase, aveam o multime de rujuri colorate (verde, 
albastru, violet, roz etc.) si, ca sa imi confectionez chiar eu o 
paleta, le-am scos din ambalajul lor ca sa le pot aranja pe o 
paleta de pictura pe care o aveam acasa si asa am inceput sa 
fac primele mele machiaje creative. 
Cand ai realizat ca iti doresti sa fii si trainer? Care ti-au 
fost motivatiile si cum au fost primii pasi?

Intotdeauna am fost o persoana careia ii place sa explice, 
sa dea detalii despre ceea ce face sau despre domeniile pe 
care le cunoaste. Sincer, nu ma gandisem deloc la partea de a 
fi trainer efectiv, pana cand o clienta pe care o machiam, m-a 
rugat sa ii explic pasii pe care ii urmez, iar la final, pentru ca 
i-a placut mult rezultatul, m-a intrebat daca nu fac cumva 
cursuri de automachiaj. Atunci am stat putin sa ma gandesc 
si am zis ok, hai sa incerc. Astfel am inceput cursurile de 
automachiaj, pe care le-am tot dezvoltat si updatat de-a 
lungul timpului, apoi am trecut la cursuri de perfectionare, 
seminarii, masterclass-uri, colaborari cu branduri, etc. Mi-
am dorit sa dau mai departe din experienta mea si din ceea ce 
am invatat eu in toti anii de cariera, iar cand faci acest lucru 
din suflet, cred ca bucuria celor la care ajunge informatia pe 
care tu o furnizezi ca trainer, este cea mai mare motivatie pe 
care o poti avea sa mergi mai departe. 
Ce inseamna sa predai machiaj si pe ce te axezi tu in 
cursurile tale? Care sunt argumentele aduse in prim plan 
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cand esti fata in fata cu o potentiala cursanta? Ce aduci in 
plus tu, ca trainer?

In Romania, abordarea in ceea ce priveste cursurile de 
machiaj este foarte variata, atat cand ne referim la durata 
cursurilor, cat si legat de programa si continutul acestora. 
Eu am fost mereu de parere ca, pentru a deveni makeup 
artist, ai nevoie de un bagaj de informatii suficient de bine 
consolidate, astfel incat sa poti sa te descurci cu brio in 
orice situatie, pentru ca, stim ca in salon nu vom gasi mereu 
trasaturi perfecte, piele fara niciun defect, etc. De aceea, am 
profitat putin de faptul ca sunt studenta la medicina si ca 
mama mea este medic estetician, pentru a putea construi 
o programa care sa porneasca tocmai de la piele - notiuni 
de anatomie, biochimie, tipuri de ten, problemele specifice 
fiecaruia si cum putem sa le remediem. Acesta cred ca este 
cel mai mare atu al meu ca trainer, faptul ca pot sa prezint 
notiuni concrete cu care cursantele se vor intalni in salon, 
nu doar cateva tipuri de machiaje executate practic. 

Ma axez pe intelegerea tuturor notiunilor pe care le 
prezint, inca de dinainte de a le pune efectiv in practica, 
pentru ca machiajul este un domeniu complex, cu multe 
secrete si atunci cand ii intelegi bazele, ai toate sansele sa fii 
un profesionist de succes. Imi place sa le arat cursantilor si 
latura creativa, chiar daca nu o abordam in salon mai deloc, 
pentru ca asa stiu ca exista si o parte iesita din monotonia 
acelorasi stiluri cerute de cliente. 

Si, inca un punct forte pe care imi place sa il scot in 
evidenta este faptul ca studiem si marketing - tot ceea ce tine 
de promovarea in mediul online, crearea unui portofoliu 
atractiv pentru cliente, importanta brandului personal ca 
profesionist, etc. Este un subiect despre care as putea vorbi 
la nesfarsit, dar acestea sunt cateva din ideile care cred ca ma 
recomanda ca trainer.
Ai participat la numeroase concursuri de machiaj, 
incununate cu succes, locul I fiindu-ti parca destinat. Ce 
inseamna aceste premii pentru un makeup artist? Sunt ele 
o recunoastere a valorii sau nu sunt atat de elocvente?

Eu iau fiecare concurs ca o provocare, un mod de a-mi 
demonstra in primul rand mie ceea ce pot face si cat de 
departe pot sa ajunga ideile mele. Bineinteles ca fiecare 
reusita aduce bucurie si satisfactie si este, in acelasi timp, o 
validare a muncii depuse, pentru ca eu, personal, investesc 
foarte mult in pregatirea pentru o astfel de competitie, 
mai ales ca majoritatea concursurilor la care particip sunt 
de machiaj creativ si acestea presupun si gandirea tinutei, 
accesoriilor, coafurii, practic - a intregului concept. 
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INTERVIURI

Cartea are 29 de capitole, pornind de la NOTIUNI DERMATOCOSMETICE, 
biochimia pielii, PRODUSE SI INGREDIENTE FOLOSITE IN INDUSTRIA 

BEAUTY, ustensile si accesorii, TEORIA CULORILOR, TRUCURI DIN 
CINEMATOGRAFIE, fotografie si teatru, proportii, tipuri propriu-zise de machiaj si 

pana la NOTIUNI DE PROMOVARE, . . .
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ABECEDARUL MACHIAJULUI este cartea scrisa de 
Antonia Lestyan si se adreseaza atat profesionistilor, cat 
si celor aflati la inceputul machiajului. De ce ai simtit 
nevoia sa scrii o astfel de carte?

Nu am avut de la inceput ideea de a scrie efectiv o carte, 
dar stiam ca vreau sa fac ceva in domeniul acesta: un 
material video, ceva scris ... Eram nehotarata, pana cand a 
venit pandemia si, in momentul instalarii starii de urgenta, 
mi-am spus ca ok, acum e momentul sa ma apuc si am ales 
sa scriu. Am simtit sa fac acest lucru pentru ca imi doresc 
ca, prin munca mea, sa reusesc sa ridic standardele in ceea 
ce priveste formarea profesionala in makeup din Romania. 
Mi-am propus sa strang in paginile cartii tot ce am acumulat 
eu in anii de cand am inceput sa profesez, trucuri pe care 
le-am inteles practicand aceasta meserie, ce inseamna viata 
in salon si sa lucrezi in aceasta industrie, dar, mai mult decat 
atat, am vrut sa dau eu mai departe ceea ce, atunci cand eu 
am fost la inceput de drum, mi-as fi dorit sa aflu sau mi-a 
lipsit. 
Cum a fost primita cartea?

Cartea a fost primita foarte bine, iar acum, la mai mult 
de un an de cand exista pe piata, sunt mandra sa spun ca a 
depasit granitele Romaniei si a ajuns in toate colturile lumii. 
Ce inseamna sa scrii o carte dedicata machiajului? Cat e 
documentare, experienta si cum se scrie o astfel de carte? 
Poate cineva sa spuna dupa ce a parcurs-o, ca are notiuni 
reale de machiaj?

Cartea mea este primul manual complet de machiaj scris 
in Romania si, tocmai pentru ca este singura, a fost si un 
atu si un dezavantaj, deoarece nu exista o structura sau un 
termen de comparatie. Practic, am luat totul pas cu pas, de 
la formularea cuprinsului si alegerea tematicilor pe care 
sa le prezint, cercetarea, traducerea a numeroase notiuni 
din diferite limbi, pana la redactarea efectiva, realizarea 
machiajelor si fotografierea lor etc. Tot acest parcurs a durat 
7 luni, timp in care pot sa spun ca manualul meu a fost, de 
fapt, un manuscris la baza, pentru ca scriam totul de mana. 
Inca pastrez teancul de foi de la care am inceput, pentru ca 
este dovada muncii depuse si a dorintei pe care am avut-o sa 
aduc aceasta carte ca element inedit in industria beauty din 
Romania. 

Cartea are 29 de capitole, pornind de la notiuni 
dermatocosmetice, biochimia pielii, produse si ingrediente 
folosite in industria beauty, ustensile si accesorii, teoria 
culorilor, trucuri din cinematografie, fotografie si teatru, 
proportii, tipuri propriu-zise de machiaj si pana la notiuni 

de promovare, social media marketing si alcatuirea 
portofoliului, deci DA, fiecare persoana care o parcurge de 
la prima pana la ultima fila, poate sa spuna ca are notiuni de 
baza in makeup. 
Au existat critici in privinta cartii?

Da, as minti sa spun ca nu au existat critici. Avand 240 
de pagini si un continut foarte bogat, intr-adevar te duce 
cu gandul la o carte greu de inteles, mai ales daca rasfoiesti 
prima parte, care este mai stiintifica, insa criticile nu m-au 
speriat sau demoralizat, pentru ca este normal sa existe, iar 
faptul ca manualul meu este unicul din domeniu care ofera 
toate aceste informatii, nu ma face decat sa ma mandresc cu 
ceea ce am realizat prin intermediul lui, iar persoanele care 
isi doresc cu adevarat sa descopere domeniul machiajului 
din filele cartii mele, cunosc importanta fiecarei notiuni pe 
care am prezentat-o acolo.
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INTERVIURI

Este machiajul o arta? Care iti sunt argumentele?
Da, cu certitudine machiajul este o arta, pentru ca ne 

ofera libertatea de a crea si de a inova, fara reguli care sa ne 
ingradeasca imaginatia sau viziunea. 
Cum se machiaza Antonia Lestyan in mod obisnuit?

Antonia are un stil care s-a transformat intr-un fel de 
signature look. Niciodata nu plec fara eyeliner si rimel, acelea 
sunt elementele-cheie ale machiajului meu. Un fond de ten 
lejer, pudra translucida, putin contouring, un iluminator fin 
si acesta este look-ul final. In general, nu folosesc nimic pe 
zona buzelor si nici nu imi plac look-urile extrem de intense, 
de aceea aleg sa imi scot ochii in evidenta de fiecare data cu 
un cateye care nu da gres. 
Ai un ritual beauty pe care il respecti zilnic cu strictete?

Ceea ce nu lipseste si nu va lipsi niciodata din ritualul 
meu este curatarea tenului: demachierea atenta si tonifierea, 
pentru ca este esential, atat dimineata, cat si seara, chiar si 
in zilele in care nu ne machiem sau poate nu iesim din casa. 
Deocamdata pot sa spun ca sunt norocoasa ca nu am avut 

niciodata probleme cu tenul, astfel ca folosesc doar o crema 
hidratanta la finalul zilei si un primer hidratant inainte sa 
ma machiez, dar, cu timpul, va trebui sa fiu atenta la nevoile 
tenului meu, pentru a putea avea grija de el intr-un mod cat 
mai optim. 
Care ar fi cele mai importante lucruri de stiut pentru o 
femeie inainte de a iesi pe usa, legate de modul de a se 
machia? Ce este esential - mai ales ca pentru majoritatea - 
timpul este o problema?

Curatarea corecta si hidratarea corespunzatoare sunt cei 
doi pasi de aur pe care orice femeie ar trebui sa ii respecte, 
indiferent daca se machiaza in mod uzual sau nu. Iar pentru 
cele care se machiaza, acesti doi pasi minimizeaza efortul 
realizarii machiajului, pentru ca o piele hidratata arata bine 
mereu, deci nu are nevoie de prea multe produse sau corectii 
ample. Atat timp cat tenul vostru este ingrijit, este suficient 

sa aveti un fond de ten lejer sau un BB cream, putina culoare 
in obraji si doar putin rimel, ca sa straluciti. 
Ce produse de machiaj nu ar trebui sa-i lipseasca unei 
femei din geanta de mana?

O pudra lejera matifianta, mai ales ca acum a venit si vara, 
deci ne luptam cu temperaturile ridicate, un rimel, pentru ca 
acela va pune ochii mereu in evidenta chiar si cand nu sunt 
deloc machiati si un gloss usor pigmentat, pentru ca atunci 
cand trebuie sa fugiti la un eveniment sau o ocazie speciala 
direct de la munca, glossul va da aspectul acela de look fresh 
si stralucitor. 
Cum vezi tu legatura dintre machiaj si vestimentatie?

Cred ca aici depinde foarte mult si de personalitatea 
fiecareia, pentru ca, in opinia mea, machiajul si tinuta ar 
trebui sa se armonizeze, adica atunci cand outfitul este 

CURATAREA CORECTA SI HIDRATAREA corespunzatoare sunt cei DOI PASI 
DE AUR pe care orice femeie ar trebui sa ii respecte, indiferent daca se machiaza 

in mod uzual sau nu. Iar pentru cele care se machiaza, acesti doi pasi minimizeaza 
efortul realizarii machiajului, pentru ca O PIELE HIDRATATA ARATA BINE 

MEREU, deci nu are nevoie de prea multe produse sau corectii ample.



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

unul simplu, putem opta pentru un machiaj mai intens, dar 
cand acesta este mai evident, machiajul este mai subtil, dar 
exista si persoane care merg pe aceeasi nota de intensitate 
in ambele cazuri si se simt foarte bine. Personal, incurajez 
abordarea unei singure linii de intensitate, dupa cum am 
descris si anterior, pentru ca astfel putem fi sigure ca look-ul 
per total va fi unul care se va face remarcat in mod pozitiv.  
Care este stilul tau vestimentar si cat de important 
consideri ca este acesta pentru o persoana publica?

Stilul meu vestimentar variaza foarte mult, in sensul in 
care imi place sa fiu si eleganta, imi place si stilul office si cel 
casual, iar atunci cand am un eveniment sau trebuie sa urc 
pe scena unui seminar, imi place sa am tinute mai atipice. 
Nu cred ca as putea sa ma rezum la un singur stil, cumva 
este un mix din toate. 
Care este cel mai important sfat primit pana acum legat 
de cariera?

Sa nu renunt niciodata la ceea ce imi doresc cu adevarat.
Drumul tau, pana in momentul de fata, ti-a adus multe 
momente frumoase. Care este totusi, cea mai mare 

bucurie sau cea mai 
mare satisfactie adusa 
pana acum de machiaj?

Am avut foarte multe 
momente speciale, dar, 
cu siguranta, faptul 
ca am reusit sa public 
cartea “Abecedarul 
Machiajului” este cea 
mai mare realizare si, 
totodata, satisfactie a mea ca profesionist, pentru ca a fost 
un proiect in care am intalnit nenumarate obstacole pana 
sa ajung sa imi tin cartea in mana. Dar iata ca am reusit si 
acum ma bucur de fiecare mesaj pe care il primesc din partea 
cititoarelor.
Ai un motto care te defineste sau care te caracterizeaza?

“ART MEANS LIFE” este motto-ul care mi-a marcat tot 
parcursul si care va face mereu parte din mine, pentru ca 
mi-am demonstrat de nenumarate ori ca arta inseamna viata 
si, daca ar fi sa retraiesc totul de la inceput, cu siguranta as 
alege arta din nou ca parte a ceea ce sunt eu azi. 
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Cu siguranta facultatea si machiajul te cam priveaza de 
timp. Cu toate acestea, ce iti place sa faci in timpul liber? 
Care iti sunt pasiunile?

Nu prea am timp liber dat fiind faptul ca, in momentul 
de fata, pe langa machiaj si facultate, ma ocup si de digital 
marketing, care a fost o consecinta oarecum a modului 
in care am inceput sa ma promovez eu pe social media si 
pentru ca vreau sa dau tot ce am mai bun pentru fiecare 
dintre ele, exista saptamani cand nu am deloc momente 
libere, dar, mai ales dupa perioade foarte intense de munca, 
imi place foarte mult sa ma plimb, sa stau in aer liber si sa 
imi reincarc bateriile. Pasiunile mele sunt desenul, pictura, 
pe care le am inca de la varsta de 5 ani si pe care le-am 
mostenit de la tatal meu, cel caruia ii datorez tot ceea ce stiu 
despre colorimetrie, scris, condus, spiritualitate. De cand nu 
mai am timp liber mai deloc, activitatea mea favorita este sa 
merg in roadtripuri cu masina, deoarece ador sa conduc si 
simt ca imi linisteste toate gandurile. 
Ce iti doresti cel mai mult acum din punct de vedere al 
carierei? Cum ti-ar placea sa te vezi peste 10 ani?

Anul acesta, in luna mai, am castigat premiul 
“Personalitatea anului in domeniul makeup” si, pentru ca 
a fost bazat pe votul publicului, a reprezentat un pas foarte 
important in cariera mea, deoarece mi s-a confirmat ca tot 
ceea ce am realizat pana acum a meritat efortul din plin. 
Acum imi doresc sa duc mai departe aceasta evolutie si sa 
muncesc cel putin la fel de mult in continuare. Am multe 
proiecte noi de care ma bucur si pe care abia astept sa vi 
le impartasesc, iar in ceea ce priveste felul in care ma vad 
peste 10 ani, sincer nu stiu sa va spun, pentru ca in fiecare 
moment apare o oportunitate noua care merita descoperita, 
dar ce imi doresc e ca si peste 10 ani, si peste 20, sa fiu la fel 
de fericita, daca nu chiar mai fericita cu ceea ce fac. 
Ce planuri de viitor are Antonia Lestyan?

Cel mai mult momentan imi doresc sa traduc cartea 
“Abecedarul Machiajului” pentru a fi accesibila si celor care 
nu sunt vorbitori de limba romana. Vreau sa aduc machiajul 
creativ cat mai aproape de comunitatea mea si nu numai 
prin diferite evenimente. Sper sa pot sa ma apuc de o noua 
carte, pentru care am deja planul facut, doar ca trebuie sa 
gasesc si timpul necesar pe care sa i-l aloc. Urmeaza si licenta 
si rezidentiatul la anul, dar, cu siguranta vor iesi lucruri faine 
din toate si abia astept sa ne auzim din nou cu vesti bune. 
Iti multumim si iti dorim mult mult succes in tot ceea ce 
faci!

INTERVIURI



89  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

. . . dar ce imi doresc e ca si peste 10 ani, si peste 20, SA FIU LA FEL DE FERICITA,
daca nu CHIAR MAI FERICITA CU CEEA CE FAC. 
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RALUCA GAINA  este un producator, realizator si moderator 
TV cu o experienta de peste 7 ani. A fost coordonator de comunicare 
in Senatul Romaniei. A fost moderatoarea jurnalului de stiri de la 
Actualitatea TV.

A colaborat, de-a lungul timpului, cu diferite posturi de televiziune si 
de fiecare data a facut cu placere profesia pe care si-a ales-o. Deoarece 
lucreaza si in presa scrisa, Raluca a scris pentru publicatii cunoscute din 
tara, abordand subiecte din diferite domenii. Jurnalista a colaborat cu 
TVR, Antena 1, A7TV, Canal33, Actualitatea tv, Linkpress Tv, dar si cu 
publicatii ca Adevarul/ Click, Playtech, Impact, Justnews, Ziarul Profit, 
Revista Capital si multe altele. 

RALUCA GAINA
interviu

O  C A R I E R A  D E  P E S T E  7  A N I

PERSONALITATI de TOP
cu Daniela Sala
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La ce varsta ai inceput sa activezi ca producatoare de emisiuni? 
La 28 de ani si imi pare rau ca nu am facut acest lucru 

mai devreme.
Cum ai descoperit pasiunea pentru asa ceva?

Printr-o pura intamplare. Am fost la un interviu pentru 
un alt post in cadrul televiziunii, insa cea care era atunci 
producator general si careia ii multumesc si astazi, a vazut 
mai mult in mine si mi-a oferit aceasta sansa. 
Cand ai avut primul contact cu acest domeniu? 

Cu televiziunea am cochetat de cand eram mica. Am 
cantat in coruri ca Minisong, Radio, Corul Mitropoliei 
de cand aveam doar 3 ani, alaturi de care am participat la 
multe emisiuni televizate si turnee in tara si strainatate. 
De asemenea, am participat si pe cont propriu la diferite 
emisiuni cantand vocal sau la pian.
Care a fost prima ta emisiune? 

Prima emisiune la care am participat cand eram mica a 
fost Abracadabra, prima emisiune pe care am moderat-o a 
fost Juridica, iar prima emisiune pe care am produs-o a fost 
Matinalul de la A7TV.
Ce ne poti spune despre colaborarile tale cu trusturile TV din 
Romania?

Niciodata nu am avut probleme cu oamenii alaturi de 
care am lucrat, eu fiind genul caruia ii place sa se inteleaga 
cu toata lumea. Oriunde am ajuns, am avut de invatat cate 
ceva, am cunoscut oameni de calitate si am pastrat legatura.
A fost greu sa te faci remarcata?

Sincer, toate au venit de la sine. Eu pur si simplu mi-am 
vazut de treaba, dar in orice caz, totul s-a intamplat rapid, de 
nici nu mi-am dat seama.
Esti producator, moderator si realizator TV. In care din cele 3 
te regasesti cel mai bine? 

Toate imi plac. Imi face placere sa fiu atat in fata 
camerelor de filmat, cat si in spatele acestora.
Cum arata proiectul de tv ideal? 

Hmm ... Cred ca o emisiune sau un post de televiziune 
in care chiar sa ai la ce sa te uiti. Sa vezi ceva de calitate, in 
care sa se promoveze adevarata valoare. Stiu ca poate suna 
a cliseu, insa eu asta imi doresc, mai ales ca aud in jurul 
meu astfel de dorinte. Lumea spune ca nu prea se mai uita 
la tv, tocmai ca nu prea mai are la ce. Peste tot vad aceleasi 

subiecte si aceleasi persoane ...
Ai fost coordonator de comunicare in Senatul Romaniei. Ce 
activitati remarcabile ai avut in acea perioada? 

Mi-am dorit foarte mult sa fac comunicare politica, iar 
acea perioada a fost una foarte interesanta pentru mine. A 
fost altceva! Am cunoscut oameni din mai multe domenii, 
am participat la multe conferinte cu subiecte extrem de 
delicate, pe unele chiar le-am organizat alaturi de colegii 
mei, am vizitat alaturi de cei cu care am lucrat diferite locuri 
si am ascultat oamenii ce aveau nevoie de sprijin, cautand 
solutii.  A fost intens!
Ai terminat 3 specializari si 2 mastere. Care specializare e mai 
aproape de sufletul tau? Pe care te vezi practicand-o pana la 
sfarsit? 

Toate imi plac, nu pot sa aleg! Acum dau licenta si la 
psihologie, o sa-mi fie si mai greu sa ma decid! 😅

Oriunde am ajuns, AM AVUT DE INVATAT CATE CEVA,
AM CUNOSCUT OAMENI DE CALITATE si am pastrat legatura.
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INTERVIURI

Esti multifunctionala 
si imbratisezi cu brio 
mai multe ramuri. 
Daca ar fi sa alegi 
doar una dintre ele, 
care ar fi aceasta si 
de ce?

Imi place foarte 
mult televiziunea 
si presa. Cunosti 
diferite feluri de 
persoane, de la 
echipa, la invitati, 
cu care trebuie 

sa colaborezi. Unii poate sunt foarte diferiti de tine si nu 
aveti aceleasi viziuni, insa trebuie sa te adaptezi cu toate 
persoanele. Asta inseamna sa lucrezi cu tine, deci faptul ca 
lucrez in acest domeniu, ma face pe zi ce trece mai buna.
Ai cochetat cu domeniul cinematografic si actoricesc. Ce ne poti 
spune despre asta?

Eu am studiat la liceul de muzica “George Enescu” 
pianul timp de 8 ani, dupa care am studiat actoria la liceul 
de muzica “Dinu Lipatti”; de asemenea, am absolvit si 
facultatea de teatru. Mereu mi-a placut actoria si domeniul 
cinematografic. A fost o perioada frumoasa, de care imi 
aduc aminte cu placere si de ce nu, poate o sa-mi intorc iar 
privirea catre ea.
Spune-ne mai multe despre cariera ta.

Imi place mult ceea ce fac si nu simt deloc ca lucrez, 
chiar daca sunt zile in care dorm doar 3 - 4 ore pe noapte.
Cum ai defini meseria de producator TV? 

Este intensaaaa si trebuie sa stai bine cu rabdarea. 😅
Te-ai ocupat productia unui film romanesc. Ce detalii poti sa 
ne dai din culise?

A fost super frumos, dar destul de obositor. Ce pot sa 
spun este ca a meritat fiecare zi pe care am petrecut-o acolo 
alaturi de echipa si actori!
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita cu 
adevarat?

Waw! Nu cred ca m-am gandit la asta neaparat pana 
acum. Sa fiu alaturi de cei dragi si sa fac ceea ce imi place.

Cum reusesti sa te imparti intre viata de familie si cea de 
producatoare? Reusesti sa pastrezi un echilibru? 

Incerc, dar stiu ca mai sunt zile in care le amestec si nu 
este prea placut pentru cei din jur ... stiu asta!
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Dar cel mai 
trist?

Cele mai fericite momente sunt acelea cand munca iti 
este recunoscuta si apreciata de cei din jur si cand vezi ca 
acestia chiar sunt sinceri cand te felicita pentru ceea ce faci.

Cele mai neplacute momente sunt cand mai dai de 
oameni care nu apreciaza sacrificiile facute, dar asta nu 
trebuie sa te afecteze, ci sa te faca si mai ambitios.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta?

Sincer, nu cred, dar au fost momente cand am vrut o 
pauza de la toata agitatia.

CELE MAI FERICITE MOMENTE sunt acelea cand MUNCA ITI 
ESTE RECUNOSCUTA SI APRECIATA DE CEI DIN JUR ...
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Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
Niciodata!

Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in acest 
domeniu?

Sa-si urmeze visul si sa intre in acest domeniu, daca le 
place cu adevarat! Poate o sa ii se para complicat, dar merita!
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi facut?

Probabil domeniu juridic, judecator sau procuror!
Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Atunci cand mi s-a schimbat parcursul vietii, dupa ce am 
fost la un interviu. Asa cum povesteam la inceput, am fost la 
un interviu pentru un post in cadrul televiziunii si am plecat 
cu o alta propunere de la cei de acolo, aceea de producator 
de emisiuni.
Cine este Raluca Gaina, omul din spatele camerelor de filmat?

Sunt o persoana sociabila, volubila si empatica, asa cum 
sunt si in fata camerelor.

Care este cea mai mare teama a ta?
Sa dau gres si sa dezamagesc pe cei din jur!

Care este cel mai mare regret pe care il ai?
Nu am timp sa fac tot ce mi-as dori, mai ales sa petrec 

mai multa vreme cu familia.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a 
transformat acea pierdere?

Pierderea unor oameni dragi m-a intristat foarte tare.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Extrem de agitata, alerg peste tot, asa cum imi place sa 
zic. 😅
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Din pacate nu prea stiu, dar oamenii dragi mie chiar se 
pricep bine si ma mai invata ei, daca e cazul.
Care este motto-ul tau in viata? 

Traieste clipa!
Ce alte surprize ne pregatesti?

Multe, asa ca stati cu ochii pe mine!

SUNT O PERSOANA SOCIABILA, VOLUBILA SI EMPATICA,
asa cum sunt si in fata camerelor.





Revista FAMOST
la un CLIC distanta de tine!

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

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

BUCURA-TE DE CALATORII SI EVENIMENTE!

https://famost.ro/articol/category/revista-famost


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

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

s i in aceasta luna, descoperim impreuna cele mai noi aparitii editoriale din literatura romana 
contemporana dar si alte titluri interesante aparute in ultima perioada. Ca de fiecare data, 

calatorim pe aleile literare ale lunii in universuri create cu maiestrie de scriitorii romani.
Deschidem categoria science fiction cu o serie captivanta despre noi planete si continuam 

cu o distopie, o poveste tulburatoare dintr-un peisaj post-apocaliptic. La categoria fantasy, in 
primul titlu, fantasticul se imbina cu realismul in  povestiri pe teme captivante iar cel de-al doilea 
titlu este despre magie, regate si profetii misterioase.

Sectiunea thriller, horror si paranormal continua sa ne surprinda cu subiecte enigmatice, 
suspans, mistere, ritm alert si accente paranormale, iar romanele de dragoste incarcate de 
dramatism si profunzime sunt perfecte pentru serile de vara. Continuam cu fictiune plina de 
tandrete, iar la non fictiune, o calatorie interesanta prin istoria genetica a poporului roman. 
Sectiunea Biografii si Jurnale cu marturii din perioade grele ale poporului roman. Mergem si 
in zona literaturii pentru copii unde descoperim intamplarile unui motan neastamparat dar si 
povesti somnifere, pline de umor si candoare.

Incheiem cu poezie, o evadare intr-un univers liric, cu accente dark.

Cele prezentate in continuare sunt 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, V A  T R A N S M I T  ca de fiecare data, 
A C E L E A S I  S A L U T A R I  C A L D E  I N S O T I T E  D E  M U L T E  G A N D U R I  B U N E !

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 N I E  2 0 2 2

text : R O X A N A  N E G U T

A citi inseamna 
a te gandi, a te 

ruga, a vorbi cu un 
prieten, a-ti exprima 
gandurile, a asculta 

ideile altora, a te 
bucura de muzica, a 

vedea peisaje frumoase 
si a te plimba de-a 

lungul plajei.

ROBERTO BOLANO

“

“

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR
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SCIENCE FICTION / DISTOPIEgen



SERIA ANGARAKA - Lavinia Calina, editura UP
Balanta, vol. 1 Seria Angaraka 

Descrierea cartii
Alege sa-ti decizi singur soarta!
Au trecut sute de ani de la razboiul dintre planetele Terria si Angaraka, fosta sa colonie. Iar rolurile s-au inversat: Angaraka a 

triumfat si a redus Terria la o simpla sursa de exploatare economica, locul in care se concentreaza toata industria sa, iar forta de 
munca este subjugata dictatorial pentru prosperitatea societatii superioare angarakarienii. Nimeni de acolo, de jos, de pe Terria, nu 
mai stie cum a fost candva, de demult, cand planeta locuibila nu era impartita doar in Est si Vest, cand poluarea si radiatiile extreme 
nu erau partea din fiinta lor, cand mancarea exista din belsug si orice om putea spera sa traiasca mai mult de 40 de ani ...

Insa un grup de rebeli, uniti sub stindardul VEX, nu renunta la nazuinta dezrobirii si lupta cu toate mijloacele posibile pentru 
a elibera Terria. Angaraka trebuie sa arda! Iar atunci cand vechii zei nu par sa se mai arate in lume si Balanta care decide soarta 
oamenilor e cea care face toate jocurile, doar speranta mai poate tine aprinsa, in mijlocul unui intuneric covarsitor, lumina din 
inimile muribunde ale terrienilor.

CERUL CA OTELUL - Cosmin Leucuta, editura Humanitas

Descrierea cartii
“Cerul ca otelul este un tur de forta, asa cum ne-a obisnuit Cosmin in mai toate cartile lui. Surprinzator ca intr-un cadru postapocaliptic, 
la limita supravietuirii, autorul isi alege drept protagonist o eroina, un fel de Ellen Ripley care invata sa se adapteze intr-o lume unde nu 
xenomorfii fac legea, ci propriii ei semeni dezumanizati, alienati. Road-novel, distopie, poveste cu mult suspans, violenta bine dozata, 
dialoguri pe muchie de cutit, cartea isi atinge telul fara ocolisuri inutile si ne obliga sa meditam in cel mai serios mod la propria noastra 
natura. Am fi pregatiti sa facem fata unui astfel de univers fara sa ne pierdem umanitatea?” Andrei Mocuta
“O poveste tulburatoare despre lupta pentru supravietuire a unui singure femei intr-un peisaj postapocaliptic. Insa tot ce mai ramane dupa 
un dezastru global de natura incerta este confruntarea terifianta cu raul din oameni, caci speranta sta ascunsa printre transeele fiintei. Un 
roman socant, care iti tine sufletul captiv pe toata durata lecturii, doar pentru a fi devorat mai tarziu.” Ionut Cheran
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CULTURA

FANTASYgen



REZERVATIA - George Cornila, editura Polirom

Descrierea cartii
O a doua Gradina a Edenului descoperita pe Pamant doar pentru ca aceasta sa se prabuseasca in mundan, copilaria de-a lungul 

anilor `90 intr-un orasel din sudul Moldovei si o insula pustie, unde tot ce poate fi gasit este propriul sine, toate legate printr-un 
fir diafan. Rezervatia abordeaza teme precum desacralizarea, decaderea, formele singuratatii, reciclarea ideilor si scindarea eului.
“Paradisul biblic supravietuieste ca o relicva intr-o lume subterana. Rezultatul? Adam e asaltat de reporteri, Edenul e transformat intr-un 
fel de parc. Mai avem resurse pentru a sesiza miracolul? Mai e loc in lumea noastra pentru sacru? Cartea lui George Cornila provoaca, 
printr-un amestec bine dozat de fantasy si realism, tot felul de dileme si intrebari grave. Prozele din acest volum au tot ce le trebuie pentru 
a prilejui o lectura captivanta: suspans, contra-punct, povesti de dragoste, un imaginar cuprinzator, o deviere subtila a intrigilor spre 
parabola, dar mai ales un apetit de povestitor contaminant.” Bogdan Cretu
“Proza lui George Cornila e o infirmare eclatanta a acelui cliseu care spune ca proza romana de dupa 2000 e musai autobiografista si 
minimalista. Dimpotriva, in proza lui Cornila nu transpare nimic fatis autobiografic; iar mizele lui tin de temele maximaliste ale fictiunii. 
Povestea de dragoste din prima proza, de pilda, pune in intertext nimic mai putin decat Apocalipsa si Divina Comedie; iar proza care 
inchide volumul trimite simultan inspre Poe si Tournier. E o enorma incredere in literatura in scrisul lui George Cornila, in frumusetea ei 
- si in posibilitatea ei de a ne salva. Cata vreme mai exista scriitori tineri care cred astfel in literatura, viitorul ei e asigurat.” Radu Vancu

LEGENDA LUPULUI STRAIN - Bianca Vilcu, editura Ink Publishing House 

Descrierea cartii
Syris isi cheama acasa mostenitorul de drept, iar venirea lui starneste groaza printre cei care socotesc profetiile ca fiind adevarate.
Domnia lui Matthias Louve prevesteste inceputul sfarsitului si nimicirea tuturor celor atinsi de harul zeilor, oameni atinsi de dar, 

cunoscuti sub numele de hezuiti.
Numit in popor Lupul Strain, Matthias nu crede in profetii si vrea sa demonstreze Syrisului ca tot ce-si doreste este pace intre 

hezuiti si oameni, intarind-o printr-o alianta ce ia tot regatul prin surprindere.
Lady Mirana Evsou nu s-a visat niciodata regina sau vreo hezuita de isprava. De fapt, tot ce isi dorea Mirana era un vin bun care 

sa nu se termine vreodata si vreme de pace ca sa danseze cu talpile goale pana la venirea zorilor, cand garzile castelului in care se 
nascuse aveau sa mature iarasi orasul in cautarea ei, ca in fiecare dimineata.

Insa, cand noul rege o cheama in capitala ca sa o ia de sotie, Mirana trebuie sa lase in urma distractiile frivole, bautura si gura 
spurcata, un lucru simplu de infaptuit in aparenta, dar nici macar zeii nu sunt atat de incapatanati ca ea.
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THRILLER / ROMAN POLITISTgen



AL CINCILEA AS (ed. 2022) - Rodica Ojog-Brasoveanu, editura Nemira

Descrierea cartii
In anii tulburi ai celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Magda Savu, translatoare la Comandamentul german, isi ascunde ostilitatea 

fata de regimul instaurat de nazisti. Dar, cum nimic nu dureaza o vesnicie, atitudinea i se schimba cand destinul o aduce fata in fata 
cu Chat Noir, ticalosul cu staif.

Al cincilea as este mai mult decat o variatiune pe tema “viata ca faradelege”, atat in sensul juridic, cat si in cel moral al cuvantului. 
Romanul are cate ceva pentru fiecare: atmosfera de epoca, intamplari enigmatice, personaje in umbre si lumini, suspans, melancolie 
si umor.
“ - Aveti dreptate! exclam. Eu am nascocit razboiul asta blestemat, eu i-am nascocit ororile, eu am condamnat milioane de oameni la 
moarte, la lagar si la vaduvie! Eu am umplut orfelinatele, eu am expediat spre Auschwitz trei mii de clujeni, in iunie...
- Traim imprejurari in care pasivitatea ramane la fel de criminala! spune, cam dogmatic, profesorul.
Rad strident.
- Ce slogan formidabil! Si de aceea ati inceput sa va razboiti cu dactilografele si femeile de serviciu? Duceti-va la Berlin si impuscati-l pe 
Hitler, pe Jodl sau pe Borman! Atacati masina generalului Hoffmann sau a comisarului Horvath cum au facut cehii cu Heydrich!”

UNIFORME INSANGERATE - Catalin Dumitrescu, editura Petale Scrise
Seria: Fiul dusmanului, volumul 2

Descrierea cartii
Personajele din “Fiul Dusmanului” se reintalnesc dupa doua decenii, in 1989, intr-un alt moment important din istoria Romaniei. 

Si, la fel ca atunci, trebuie sa se confrunte cu intreaga forta a sistemului represiv comunist.
Dramele lor personale se contopesc cu evenimentele politice dramatice, surprinse inedit, din culise, in toata complexitatea lor 

tulburatoare.
In spatele unei omucideri aparent banale, Ovidiu Dumbrava, acum maior in Militia Capitalei, descopera firele unui complot care 

are drept scop rasturnarea regimului ...
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HORROR / PARANORMALgen



CULTURA

LICEUL 13 - Radu Octavian, editura Story Craft Publishing 

Descrierea cartii
Intr-o noapte de iarna, Maria Stanciu, eleva in clasa a XII-a A a Colegiului National “Scarlat Demetrescu”, se sinucide aruncandu-

se in fata unui tren.
Vlad Dinu, colegul de clasa al Mariei, ajunge in posesia jurnalului fetei si dezvolta o curiozitate puternica fata de motivul din 

spatele gestului ei. In curand, insa, un lant de morti infioratoare, aparent accidentale, ii vizeaza, unul cate unul, pe fostii ei colegi.
Vlad ajunge sa fie prins intr-un joc periculos, in care trebuie sa afle cine este criminalul, inainte ca acesta sa ajunga la el si la restul 

colegilor lui. Insa socul absolut il are in momentul in care observa ca toate indiciile duc spre ... Maria Stanciu.

CASA CU CINCI FERESTRE - Claudia Peter - editura UP 
Colectia Paranormal si Psihologic

Descrierea cartii
Cum ar putea niste eliberati dintr-o copilarie a groazei sa traiasca, sa iubeasca, sa se vindece?
Ruben este prins intre lumi, iar singura lui sansa de salvare este sa-si aduca fratii aproape, frati pe care nu i-a intalnit inca, desi 

au trecut douazeci de ani de la eliberarea lor din Ferma din Vale, unde au fost prizonieri ai unui tata abuziv.
Este povestea celor cinci, imprastiati prin lume, necunoscuti ...
O scriitoare de romane siropoase, un IT-ist alcoolic divortat, un student la arte, un fotomodel timid, un comatos prins intre lumi.
Va reusi Ruben sa-si reuneasca familia?
Mi-am ratat dreptul la viata si, bantuind fara tel intre lumi, probabil ca nu mi-am castigat inca nici dreptul la moarte.
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TOATE GRESELILE CARE SE POT FACE - Catalin Pavel, editura Humanitas 

Descrierea cartii
“Un barbat e pe cale sa se desparta de femeia pe care inca o iubeste si, incetul cu incetul, tot decorul din jur se schimba. Povestea pare sa se 
indrepte spre o distopie. Eu o vad mai degraba ca pe o splendida parabola despre dragostea care distruge sau reface intreaga lume. Despre 
dragostea si lumea in care facem toate greselile posibile.
Desi ecourile prezentului, cu metehnele si amenintarile lui, sunt usor de recunoscut, totul e proaspat in aceasta carte: emotionantele 
personaje ale diasporei cu care se intersecteaza traducatorul - interpret Radu Grinda, scenele cu copii, amintirile, primejdiile venite la 
pachet cu gesturile colective salvatoare, pana si cumpararea unui sendvis in pauza de masa.
Catalin Pavel are un stil dens, atasant, care se opune banalitatii lumii prin observarea omenescului cu o atentie si o intelegere de-a dreptul 
binefacatoare. Lumea contemporana/viitoare e privita cu neincrederea si umorul pe care le merita.
Observatia criticului: Nu ratati aparitia intamplatoare a unui anume Pavel, mereu nedumerit, “picat din luna”, episod care revine in toate 
romanele de pana acum ale autorului: e semnatura lui secreta. Si nu ratati nici o intalnire cu cartile a caror semnatura e Catalin Pavel.” 
Ioana Parvulescu

PENTRU ANTON - Andreea Albu, editura UP

Descrierea cartii
Este povestea unei iubiri ce arde, parjoleste sufletele, pana cand din tot ramane doar cenusa.
Este povestea a doi oameni care au crezut ca pot fi fericiti, si-a unui imens compromis, urmat de decadere, disperare si uitare de 

sine.
O relatie disfunctionala, sufocanta, in care renuntarea este regula, iar clipele de fericire - exceptia.
Oare, in final, poate un om sa iubeasca cat pentru doi?
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DRAGOSTEA CAND TE DOARE - editura Litera
 
Andrei Pantu • Florin Spataru • Ligia Parvulescu • Liviu G. Stan • Cristian Fulas • Radu Aldulescu • Radu Gavan • Delia Haœgel • Dorian 
Dron • Allex Trusca • Laura Sorin • Dan Sociu • Emilia Toma • Irina Georgescu Groza • Doina Rusti • Cosmin Leucuta
“Diversitatea este marca acestei carti alcatuite din texte inedite. Prin urmare, nu vorbim despre o antologie, ci despre cartea iubirii. De 
la posesiune, ca act al confirmarii sinelui, la tristetile aspirantului sau chiar la viol, ca ritual social al crizei, toate povestirile deseneaza 
teritoriul dorintelor. In singuratatea fiintei nu exista decat speranta si imaginarul infinit al conchistadorului din noi.” Doina Rusti

FARA POZA DE PROFIL - Anca Vieru, editura Polirom 

Descrierea cartii
“Un volum in care adunam intamplari si personaje urbane, povestiri despre viata de cuplu, despre prietenie, despre dragoste sau despre 
lipsa ei. La un moment dat insa am observat un laitmotiv, un fel de personaj suplimentar care aparea in povestiri: fotografia, in multele ei 
forme si utilizari. Albume de familie, social media, bloguri, Google StreetView, toate inradacinate si acceptate in viata noastra. Dar oare 
cum ar fi viata moderna fara fotografii? Asa s-a nascut una dintre povestiri.” Anca Vieru
“In povestirile Ancai Vieru intri usor, de la primele cuvinte. Un singur paragraf - si esti prins. Totul e firesc, bine cunoscut, familiar. Nimic 
nu anunta furtuna, nimeni nu semnalizeaza pericolul, capcana in care ai cazut. Dar stii cu precizie ca aventura in care ai intrat nu are 
sanse sa se termine cu bine. De ce? Asta o face speciala pe autoare, capacitatea ei de a strecura in subsolul cuvintelor calme si precise 
nelinisti si emotii rau prevestitoare. Existenta personajelor te-a prins si nici dupa ce ai citit ultima fraza nu esti sigur ca s-a terminat. Acolo 
incepe alta poveste, pe care va trebui s-o rezolvi singur.” Florin Iaru
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MIEZUL INIMII - Ioana Nicolaie, editura Humanitas

Descrierea cartii
Ca orice povestitor de vocatie, Ioana Nicolaie isi ia cititorul de mana si-l conduce pe un drum. Un drum surprinzator, caci din 

loc in loc ii dezvaluie straturi emotionante de arhitectura interioara. Se poposeste in copilarie, dar si-n adolescenta, dar si-n viata 
matura. Si din fiecare se scoate la lumina ba un secret, ba o marturie, ba un nucleu dramatic, sau straniu, sau impregnat cu mister. 
Miezul inimii e o carte a tandretei, a iubirii, dar si a lucrurilor inexplicabile care ne tivesc tuturor vietile.
“Cat despre scris, nu e mare lucru de adaugat: scriitoare am fost intotdeauna. Si pe vremea dansului cu menghina, si pe timpul zugravitului 
sau al practicilor agricole, si pe cand coseam cu atentie stergare, si pe cand abia mai rasuflam in navodul ce parea ca nu se va deschide 
vreodata. Dar, daca n-ar fi fost revolutia, banuiesc ca n-as fi intrat la facultate, asa ca nu mi-as fi pus nicicand cartile pe hartie. As fi fost, 
probabil, angajata unei fabrici de tricotaje sau, pentru ca-mi placea sa cos la masina, as fi ajuns croitoreasa.” Ioana Nicolaie

O ISTORIE GENETICA (INCOMPLETA) A ROMANILOR - Mihai G. Netea, editura Humanitas  
Autor distins cu Premiul Spinoza, membru al Academiei Regale pentru Stiinte si Arte, Tarile de Jos

Descrierea cartii
“Vom porni in aceasta calatorie prin istoria genetica a poporului roman incercand sa intelegem care este substratul primordial al 
populatiilor europene, cel care provine din Paleolitic. Apoi vom continua sa investigam impreuna cum descoperirea agriculturii a adus 
un nou val de migratii spre Europa venind din Anatolia; culturile neolitice infloritoare create de acesti imigranti au contribuit substantial 
la substratul genetic al poporului roman. Limbile indo-europene, din care au evoluat mai tarziu si limba latina sau limba dacilor, au fost 
apoi aduse in Europa de migratiile din Epoca Bronzului, pe care le gasim de asemenea contribuind la substratul genetic al populatiilor 
europene. Vom aborda in continuare perioada istorica despre care am invatat in cartile de istorie: cine sunt dacii si cat au contribuit 
romanii la structura genetica a poporului roman? Ca romani, ne simtim extrem de apropiati de acest model al originii daco - romane a 
poporului nostru si, din punct de vedere cultural, el este cat se poate de valabil, dar cat de importanta este componenta genetica a dacilor 
si romanilor in structura poporului roman? Paradoxal poate, stim inca destul de putin despre acest proces. Vom continua cu era marilor 
migratii de la inceputul Evului Mediu si vom vedea cat de mult (sau putin) au contribuit popoarele migratoare (si mai ales slavii) la fondul 
genetic al romanilor. In final vom incerca o sinteza a tuturor acestor procese istorice si a modului in care acestea ne-au influentat din punct 
de vedere genetic.” Mihai Netea
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CU TRENUL EXPRES SPRE MOARTE - DIN MARTURIILE UNUI SUPRAVIETUITOR AL POGROMULUI DE LA IASI 
- Leonard Zaicescu, editura Polirom
Coeditare cu Editura Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel”
Editia a II-a adaugita
Editie ingrijita de Elisabeth Ungureanu
Cuvant - inainte de Alexandru Florian

“Mi-e teama. Mi-e teama sa ma asez la scris. Cine sunt eu sa scriu despre ...
Mi-e teama sa ma asez la citit. Si apoi? Cine ce asteapta de la mine? Ganduri inspaimantate, nesigure ma traverseaza, oare, oare voi 
indrazni sa spun ce cred cu adevarat? Ce cred?! Ce simt?! M-am confruntat, nu de putine ori, marturisit sau nu, exprimat sau nu in 
CUVINTE: «Ah, iar o comemorare! Iar niscaiva marturii ale unor vremuri de-acum de mult apuse. Stim, stim, am inteles, a fost groaznic! 
Dar cat mai aveti de gand sa rasuciti pe toate fetele o tragedie consumata si trecuta?! Avem alte griji acum, alte nenorociri de comentat» ...
Citesc, citesc cu spaima. As vrea sa ma opresc. Mi se pare ca am citit destul ca sa-mi pot face lectiile»: sa pot livra cele cateva fraze menite 
sa insoteasca volumul. Mereu aceeasi spaima: oare sunt eu cea chemata, se cuvine sa spun eu ceva?
Destul, imi spun, destul. Ochii mi se inrosesc, curg lacrimi. Sa fie oare de la ecranul calculatorului pe care citesc? Sa fie asta singura 
explicatie? Plang.
Plang. Citesc.
De la o vreme nu mai inteleg. Nu mai pot intelege. Erau povesti incantatoare despre copilarie, prietenie, viata ... viata frumoasa, ba nu, 
viata cu bune si cu rele. Povesti cu oameni de toate felurile. Si apoi? Totul se schimba, se rastoarna. Iadul. Nici un raspuns la intrebarea 
«Cum a fost posibil?». Cuvintele isi pierd sensul. Logica se sparge.Mi-e frica. Citesc mai departe.” Maia Morgenstern
“In perioada martie - septembrie 1941, «jidanii», caci asa vorbea Cabinetul despre evrei, erau expusi unor actiuni de marginalizare, 
indepartare din societate sau reprimare. Iata cum se exprima Ion Antonescu la intrunirile Cabinetului: «Va trebui sa inspiram romanilor 
ura impotriva dusmanilor natiei. Asa am fost crescut eu: cu ura impotriva turcilor, jidanilor si ungurilor» (8 aprilie). Toata aceasta 
incitare la ura impotriva evreilor s-a transformat intr-un set de ordine privind uciderea in masa, deportarea si moartea in Transnistria, 
iar semnalul inceperii solutiei finale a fost dat la Iasi. Marturiile din acest volum sunt importante pentru ca redau o experienta unica, a 
unui tanar de 14 ani aflat, din vointa altora, in fata mortii. A unei morti criminale.” Alexandru Florian

1989. JURNALUL UNUI PROFESOR - Ion Marculescu, editura Trei

Descrierea cartii
”1989. Jurnalul unui profesor este o marturie pe alocuri kafkiana despre o viata careia un regim constrangator si crud nu i-a ingaduit 
sa simta aerul tare al libertatii. Impartasindu-ne experienta cea mai intima a scrisului, confesiunea prin jurnal, Ion Marculescu face 
cronica unui an din viata sa de profesor de desen, prins intre dorinta de creatie si vocatia pedagogica, si consemneaza zi de zi neputinta 
personala in fata unui orizont absurd, lipsit de orice perspectiva. Si totusi, in acel “taram pustiit”, zugravit in culori terne, monocrome, 
gaseste mici oaze de bucurie: pasiunea pentru scris si fotografie, prietenia cu unii dintre cei mai originali scriitori romani precum Mircea 
Horia Simionescu si Mircea Nedelciu, curiozitatea fata de natura umana si fata de povestile oamenilor, pe care le surprinde cu acuitate 
si preocuparea constanta pentru propriul destin si menirea sa in lume. Pentru ca jurnalul este, in esenta, o oglinda care reflecta viata: 
“Tarziu. Transcriu. Scriu. Respir. Traiesc”.” Domnica Drumea



105  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

LITERATUTA PENTRU ADOLESCENTIgen



CISMIGIU & COMP. - Grigore Bajenaru, editura Art

Descrierea cartii
Spre bucuria nostalgicilor, Cismigiu & Comp., una dintre cele mai iubite opere din literatura romana dedicate adolescentilor, 

romanul “lazaristilor” care a fascinat tineri din toate liceele, apare acum intr-o noua editie. Caci a venit randul noilor generatii 
sa descopere o lume disparuta - viata liceenilor interbelici - si sa se lase furate de universalitatea povestii lui Grigore Bajenaru: 
nazbatiile si sotiile coapte impreuna cu colegii de clasa; profesorii si poreclele lor trasnite; primele iubiri - toate invaluite de dulcea 
candoare specifica varstei. Printre concursuri literare, competitii sportive, excursii cu clasa, iesiri cu prietenii in Cismigiu, Grig si 
colegii lui se bucura din plin de o perioada de neuitat din viata oricarui adolescent: perioada unica si irepetabila a anilor de liceu.

Exista carti care, in ciuda diferentelor dintre vremurile in care au fost scrise si vremurile in care sunt citite, nu imbatranesc 
niciodata. Cismigiu & Comp. este una dintre aceste carti.

SE INDOAIE DUPA VANT - Adriana C. Grigore, editura HeyDay Books

Descrierea cartii
Tot ce-ai sa fii cand te faci mare vei fi tot tu, dar cu haine ceva mai mari, si incaltari mai grele.
Eisenhans nu voia decat sa-si vada de treaba lui. Sa stea in lacul sau cat vrea, sa se plimbe prin padure cat are chef, sa bombane 

de unul singur cat ii cere inima. Si daca uneori mai veneau unii strajeri sa-l scoata din lac si sa-l intemniteze in beciurile castelului 
pentru simplul fapt ca e facut din fier si vorbeste in dodii, atunci avea sa-si vada de treaba lui la fel de bine si de acolo.

Insa cand la gratiile custii sale apare copilul regelui, promitandu-i sa-l elibereze cu conditia sa fuga impreuna de la castel, 
planurile molcome ale lui Eisenhans incep sa se clatine. Inainte sa-si dea seama, ajunge sa-si traiasca viata de la o zi la alta, fara sa 
sara peste decenii, invatand cum sa coasa, sa gateasca, sa scoata dinti de lapte, si sa incropeasca un camin bun pentru un copil in 
adancul singuratic al padurii sale.

Dar chiar si feriti de lume, grijile din traiul pe care l-au avut inainte sa se cunoasca ii urmeaza, iar pericolele ascunse din padure 
incep usor sa se faca vazute.
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ASCHIUTA - Amalia-Gabriela Marinescu - editura Logos Panda - Colectia Poesis & Beletristica

Descrierea cartii
“Aschiuta nu este o simpla poveste a unui motan pus pe sotii, ci o intreaga istorie personala de familie. Plecand de la Comoara bunicului, 
ce are la baza o intamplare reala, pana la povestea Zinaidei, care la randul ei este cat se poate de reala, intreg volumul de fata cuprinde 
intre paginile sale istoria familiei mele - din cele mai indepartate timpuri, pana in prezent.
Aschiuta se adreseaza parintilor copiilor si educatorilor, isi propune sa aduca in prim-plan atmosfera tihnita a vremurilor de demult, 
precum si importanta legaturilor de familie, intr-o maniera ludica, dar cu activitati ce sustin dezvoltarea personala, autocunoasterea si 
intarirea legaturilor dintre parinte si copil.
Aschiuta nu se vrea o simpla carte cu povesti, ci un instrument util in dezvoltarea emotionala a tuturor cititorilor, purtandu-i printr-un 
caleidoscop de emotii si trairi, toate avand la baza candoarea si blandetea familiilor profund iubitoare.” Autoarea

Cuprins: Comoara bunicului • Prada lui Aschiuta • Maya si lanul de floarea soarelui • Disparitia • Motis, inima viteaza • Zinaida •
Stima fantanii • Recomandari pentru parinti si educatori
 
POVESTI SOMNIFERE - Vlad Stroescu, Humanitas Junior
Ilustratii de Andreea Dobreci

Descrierea cartii
A fost odata ca niciodata, intr-o tara indepartata, un imparat peste masura de ciudat, care si-a acoperit intreaga imparatie cu 

petice de lana colorata, iar la sfarsit i-a pus lunii tichie. Pana si paginile de carte purtau invelitori crosetate, la fel si oceanul, si 
dealurile, si merele, dar nu si vantul, care a inconjurat o data pamantul si a suflat din toate puterile. Si-atunci, ce sa vezi, au zburat 
paturile de pe munti si livezi, iar oamenii mari, lipsiti de imaginatie, s-au inspaimantat si-au tremurat foarte, in vreme ce copiii au 
ras si-au alergat bucurosi dintr-o parte in alta parte. Iar asta este numai o poveste aleasa la intamplare. Stati numai s-o cititi pe cea 
cu piticul si casa umblatoare!
“Ce povesti proaspete, pline de umor si candoare scrie Vlad Stroescu! Un amestec delicios de vechi si nou, de familiar si de surprinzator, 
povestile acestea ne poarta cu usurinta printr-o lume vasta, populata cu pitici magicieni, cu case umblatoare si masini care prefera sa 
manance pufuleti, cu copii curajosi si curiosi, care nu se tem sa calatoreasca pana in Himalaya cocotati pe umarul unui urias, cu animale 
si oameni care descopera impreuna ce inseamna prietenia si generozitatea. O carte scrisa cu evidenta iubire pentru copii si pentru povesti.” 
Ana Alfianu, autoarea cartii Val si Cetatea Sufletului
“Seara le inventez povesti fetelor mele. Nu au niciun talc voit, doar spun ce imi trece prin cap, si adesea adormim toti trei inainte sa le 
termin. Le-am scris, ca sa nu le mai uit. Cred ca orice poveste cu adevarat buna provoaca uimire, si in sensul acesta povestile pentru copii 
sunt cele mai bune. Mai cred ca un somn sanatos e o aventura si o calatorie, si din el trebuie sa ie sim, in fiecare dimineata, mai intelepti, 
mai tineri. Voi continua sa scriu povesti pentru copii ca sa nu uit ce visez. Daca va mai fi cine sa le asculte sau cati, asta nu stiu, poate la 
capatul celalalt al viselor asculta sau citeste cineva ...” Vlad Stroescu
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FLASNETA BABEL - Teodor Duna, editura Nemira

Descrierea cartii
“Ce uriase cantitati de frumusete contine cartea asta a lui Teodor Duna! O frumusete hipnotica & cruda, ”neindurator de minunata”, cum 
spune el undeva, inspaimantatoare precum ingerii lui Rilke, splendida precum ranile oribile & hipnotice pictate in anii `30-`40 de Bacon. 
Ingeri din Rilke cu corpuri ecorsate din Bacon: asta e, de fapt, umanitatea din lumea lui Duna. O lume in care frumusetea nu mai salveaza 
nimic. O lume in care pana si din “trupurile pregatite de inviere nu a mai ramas decat o cicatrice mica in intuneric”. In fine, o lume in care 
fiecare vers e exact asta: o mica rana stralucind in intuneric. Pentru astfel de carti precum a lui Duna a fost inventata poezia - cu micile ei 
superputeri care, asigurandu-te ca nu exista salvare, te salveaza intotdeauna.” Radu Vancu 
“O flasneta calofila care canta non-stop intr-un pustiu babelizat. Minimalismul si abundenta stau foarte bine impreuna in aceasta carte 
in care Teodor Duna face cu lumea intreaga ceea ce inainte facea numai cu el insusi. flasneta babel e un desen animat dark, complet 
absurd, iesit ca din mintea unui copil lasat singur foarte mult timp. Totul e posibil aici, exact ca in desene, si sa mori si sa nu mori chiar 
daca ai murit deja. flasneta babel e ceea ce se intampla dupa ce totul s-a intamplat deja. Mult umor delirant si ironie, o nebunie generala 
a dezastrului care insufleteste textul la maximum, il infuzeaza cu prospetime si frumusete. Un Mad Max filmat simultan cu Melancolia. 
Daca totul a fost pana acum post, imaginarul acestei carti sta la baza lumii noi, a sfarsitului si a inceputului in acelasi timp. O stare 
existentiala noua, necunoscuta, in care pana si memoria e inutila, iar lucrurile, animalele si oamenii fac parte dintr-o constiinta unica, 
derutata, dar supravietuitoare.” Svetlana Carstean

OFSAID - Moni Stanila, editura Nemira

Descrierea cartii
“De mult n-am mai citit un experiment poetic asa de atipic, cu atat mai mult cu cat pasiunea microbista e adjudecata de o poeta. Moni 
Stanila exceleaza in demonstratii on si off side, on si off viata, cu o virtuozitate remarcabila a mixarii de formule si registre: sportiv, 
performativ, jurnalistic, socio-politic si religios, unite de filonul confesiv, etic, revigorat si de gestul spectacular, ovationat de public sau 
galerie, si de ororile expansionismului putinist. Ofsaid propune o revizuire inedita a conceptului insusi de civilizatie prin negocierea intre 
joc si strategie, detasare si angajare, ofensiva si defensiva, limbaje diferite, pozitii dominante si dominate, regula si abatere/simulare, 
dimensiuni temporale, performanta si performativitate, adevar si senzatie, fiindca miza e, de fapt, recuperarea umanitatii noastre asediate 
din toate directiile.” Teodora Coman
“Esti poeta, esti microbista, viata e pentru tine atunci cand te rogi sau scrii, iar fotbalul e pentru tine “o ancora”. Si deodata vine razboiul. 
Cartea aceasta, inceputa in 2014 si sfarsita in 2022, radiografiaza in direct cum peste temele personale cad umbrele realitatii, cele mai 
amenintatoare si absurde umbre. Fotbal, religie, razboi, poezie. La un loc. Cu siguranta ca Moni Stanila revolutioneaza in literatura 
noastra poezia religioasa. Ofsaid e insa deja trecerea la un alt nivel, acolo unde jargonul religios se intalneste cu cel fotbalistic, dar si 
cu cel al razboiului. Exista un patos complet in aceasta carte, o conectare universala, o vitalitate care patrunde in orice colt apropiat si 
indepartat, calatoreste pana in Bucea si Odesa si-napoi, o exaltare a cuvintelor, fie ele rugaciune sau poezie. Cuvintele aici chiar muncesc: 
constata, jelesc, desfac rana, spun pe nume lucrurilor, urla si vindeca.” Svetlana Carstean
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NICIO CALATORIE NU 
ESTE SI NU A FOST 
VREODATA intr-atat de 
autentica si revelatoare 
precum cea pe care o 
poate oferi literatura. 
Bineinteles ca orice 
calatorie in plan fizic 
poate fi o experienta 
intensa, in care sunt 
descoperite lucruri noi 
despre sine si lumea 
inconjuratoare, insa 
devine limitativa din 

cauza aspectelor pragmatice care apar la orice pas. Fie si 
in cea mai complexa calatorie ni se aminteste mereu ca 
suntem oameni, chiar de catre bariera propriului corp: 
suntem asaltati de senzatii in permanenta, nevoile fizice ne 
striga numele constant - ba ne e prea cald, sau prea frig, ba 
intervine durerea fizica sau oboseala, foamea, ori trebuie sa 
urmarim atent harta, sau sa gasim o destinatie anume. Nu 
ne putem sustrage de la aceste distrageri, care sunt necesare 
pentru binele nostru imediat, insa pot altera conexiunea 
noastra cu ESENTA spre care ravnim asa de mult. 

Dupa o vreme, insa, cand ne hotaram sa scriem un jurnal 
de calatorie si incepem sa asternem pe hartie experientele 
traite atunci, totul capata o alta claritate. Retraim calatoria, 
insa de data asta intr-un mod mai esentializat, fiindca ne-au 
ramas in memorie doar elementele cu adevarat marcante. 
Balastul a fost indepartat, nimicurile cotidiene au disparut 
si am ramas fata in fata cu evenimentele sau trairile care ne-
au afectat profund fiinta, iar pe masura ce scriem despre ele 
descoperim chiar noi detalii pe care la fata locului nu le-
am sesizat, fiind acaparati de prea multi stimuli simultan. 
Scriind, realizam o simplificare si totodata o focusare pe 

ceea ce este cu adevarat important. Concentrandu-ne asupra 
unui singur lucru, reusim sa il intelegem intr-un mod mult 
mai autentic poate chiar decat atunci cand l-am trait. 

Omul este o fiinta meditativa, condamnata la necesitatea 
unui trai empiric. Atunci cand scrie sau citeste insa, se 
dezleaga temporar de aceasta necesitate, se adanceste intr-un 
univers purificat, traseaza o harta abstracta, care ii provoaca, 
in mod paradoxal, stari mai intense decat realitatea, adeseori. 
Sa fie vorba doar de o iluzie? DA, in masura in care si emotiile 
sunt iluzii, fiindca nu sunt niciodata tangibile, nu le putem 
tine in mana ca pe un obiect. In masura in care gandurile si 
constiinta sunt iluzii, fiindca nu sunt cuantificabile, fizice, 
ci apartin lumii abstracte, nevazute. Iar ceea ce resimtim 
cu adevarat ca fiind real, pe parcursul vietii, nu sunt atat 
evenimentele si obiectele in sine, ci impactul pe care il au 
acestea asupra noastra, felul in care reactionam la stimulii 
externi. Memorabile sunt starile pe care le avem, nu atat 
cauzele lor externe. 

Asadar, nimic mai “real” si coplesitor decat scrisul, 
ori lectura, fiindca prin acestea ne confruntam direct cu 
ESENTA LUMII, nealterata, avand acces la izvoare de 
emotie, intelepciune, traire, intalnindu-ne cu adevaruri 
universale si uneori chiar cu proprii demoni. O iluzie care 
demasca iluziile. O experienta care sfideaza simturile, se 
descotoroseste de ele si simultan le foloseste la intensitate 
maxima. Cand scrii sau citesti poti uita, fie si pentru cateva 
clipe, ca ai trup, nu mai simti scaunul pe care stai, incetezi 
sa mai vezi peretii camerei, nu mai simti unde incepi si 
unde pielea iti delimiteaza hotarul, ci constiinta ti se dilata, 
devine mult mai receptiva si creativa. Vezi si auzi mult mai 
intens, insa nu in aceasta lume tridimensionala in care 
ne-am obisnuit sa hoinarim. Fie ca simti lucruri taioase 
sau dureroase, pasesti pe niste meleaguri fascinante, unde 
te intalnesti cu sinele tau real. Lasa-te prada acestei stari, 
fiindca poate fi inceputul unei experiente unice si marete!

A scrie 
pentru
a te 
apropia 
de 
ESENTA

MonikArt cu Monica Pop
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Omul este o fiinta 
meditativa, condamnata 
la necesitatea unui trai 
empiric. ATUNCI CAND 

SCRIE SAU CITESTE INSA, 
se dezleaga temporar 
de aceasta necesitate, 
se adanceste intr-un 

univers purificat, traseaza 
o harta abstracta, CARE 
II PROVOACA, IN MOD 

PARADOXAL, STARI 
MAI INTENSE DECAT 

REALITATEA, adeseori.

foto : Gabriel Stanciu
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O mostra din felul in care am transformat starea de dezorientare 
avuta in timpul pandemiei in ... POVESTE ...

E DIMINEATA DEVREME 
si stiu ca soarele 
straluceste undeva pe 
cer. Aproape ca pot simti 
pe piele taisul razelor 
blande. Stiu ca noaptea 
e pe sfarsite fiindca ceata 
nu mai e asa intunecata, 
incepe sa devina sidefie. 
Intotdeauna am iubit 
acest moment al zilei, 
in care am senzatia ca 
se va putea intampla 
orice. Tu ce ti-ai dori sa 
se intample? Esti acolo? 
Iti pot auzi pasii usori, 
ritmici - un, doi, un doi 
-, in urma mea. Esti intr-

adevar acolo? Ma urmezi tacut, increzator in calea aleasa 
de mine, fiindca si tu cauti acelasi lucru? Nu indraznesc sa 
privesc inapoi, sa spulber iluzia - o parte din mine stie ca vii 
pe urmele pasilor mei. 

Nici nu mai stiu cat timp a trecut de cand caut ... poate 
luni, poate ani ... sau sa ma fi aflat aici dintotdeauna? 
Nu ... nu! Cu siguranta nu! Imi amintesc foarte clar de 
vremurile in care ceata nu se raspandise peste tot in jur, 
cand era o incantare sa privesti cerul si muntii si sa vezi linia 
orizontului. Iti amintesti? Si era atata lumina ... o lumina 

calda, careia cred ca ii simt cel mai mult lipsa. Atunci totul 
era atat de clar, de limpede, incat stiam exact unde ma aflu 
si in ce directie trebuie sa apuc. Dar de cand ceata asta 
cumplita a cuprins Pamantul, nu mai exista zi si noapte, 
punct de pornire si destinatie, directie si sens. Daca ma 
urmezi crezand ca eu stiu unde ma duc, iti pierzi timpul, 
nu am idee nici macar unde ma aflu. Toate s-au destramat 
ca si cum n-ar fi existat si a ramas doar ... pacla asta deasa, 
care ma sufoca la fiecare respiratie. Fumul asta inecacios pe 
care nu stiu cum sa-l fac sa dispara. Nu am mai vazut niciun 
chip de om de mult timp, nu am mai auzit niciun glas, dar 
partea cea mai infricosatoare e ca m-am obisnuit asa si nu 
simt lipsa nimanui. Daca as intalni pe cineva, ce as putea sa 
ii spun? “Eu caut o iesire din labirintul asta incetosat, doriti sa 
o cautam impreuna? Sa ratacim impreuna spre nicaieri?”. Asa 
ca de fiecare data cand mi se pare ca disting o silueta, trec 
strada si sper ca nu m-a observat.

Tu esti singurul meu prieten. Nu te cunosc, si totusi nu 
exista fiinta de care sa ma fi simtit mai aproape ... Daca 
sunetul pasilor tai ar disparea subit, cred ca ti-as simti 
lipsa. Parca acest sunet imi da energia sa merg mai departe. 
Continui sa ratacesc fara tinta, fara sa simt urma de oboseala. 
Nu vad aproape nimic in jur, din cauza perdelei de fum gros 
ce pare ca vrea sa-mi transmita ca nu mai e oricum nimic 
de vazut. Dar stiu ca nu e adevarat! Stiu ca in spatele acestui 
abur sumbru se afla toate lucrurile pe care le-am iubit o 
data. Toti oamenii dragi, care ratacesc cum fac si eu acum, 
cautand o iesire. 

Calatori 
prin 
ceata
de 
MONICA 
POP
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Ceata ne-a anesteziat sentimentele, ne-a dezorientat si 
ne-a facut sa uitam cum e sa fim fericiti. Si cel mai groaznic, 
ne-a facut sa incetam sa ne dorim sa fim fericiti. Acum 
ne multumim cu bezna. Ne-a imbacsit gandirea si ne-a 
uniformizat, iar acum suntem cu totii niste siluete albicioase 
fara chip, ce aluneca prin ceata. Aproape ca am uitat cum 
arat, ce voce am, cum ma cheama. Am devenit o fiinta a cetii. 
Esti singurul care ma vede, care ma aude. Ma indoiesc uneori 
de propria-mi existenta, simt ca m-am risipit asemenea unui 
abur, ca nu mai am forma sau contur, ca glasul nu-mi mai 
e decat o soapta stinsa. Nu ma mai cunosc. Poate ca doar in 
constiinta ta mai exist. Spune-mi te rog daca mai am contur! 
Daca imi intelegi cuvintele! Nu ... De fapt, nu vreau sa stiu! 
Nu e nevoie sa spui nimic, mi-e de ajuns ca ma asculti. Nu 
vreau sa risc sa nu spui nimic, sa cred apoi ca nu mai esti 
acolo. Doar iti aud pasii, stiu ca esti in spatele meu ... Daca 
ai pleca din urma mea, poate ca as disparea si eu ca si cum 
n-as fi fost. Dar faptul ca ma asculti ma tine in viata, imi 
confirma existenta. 

Uneori ma intreb ce as face daca toata ceata asta s-ar risipi 
brusc. Cred ca as incepe sa cant, sa dansez, sa scriu cu creta 
versuri si povesti pe toate strazile din oras, sa strang laolalta 
toti oamenii si sa celebram iesirea din ceata, eliberarea! Sa 
ne povestim visele avute in acest lung somn. Simt ca as avea 
atat de multe de oferit, de impartasit cu lumea, de primit 
la randul meu, atata energie, atata viata si lumina! Atatea 
aventuri ale spiritului, care abia asteapta sa fie incepute! 

Dar ceva, sau cineva, sursa acestui blestem, nu doreste sa 
gasim niciodata iesirea. Ne prefera asa, orbi si muti, invinsi 
inca dinainte sa fi inceput sa ne inaltam. Dezorientati, 
confuzi, suspiciosi, nesiguri pe nimic. 
Asa am ajuns noi, care eram atat de 
insetati de lumina si de adevar! Simt ca 
suntem mai multi care cautam iesirea, 
fiindca avem inca ceva de spus. Poate 
ca in afara de tine mai sunt zeci sau sute 
sau mii de suflete care inainteaza prin 
ceata cu pasi tacuti si asculta aceste 
cuvinte, si nu spun nimic pentru ca stiu 
ca acum singurul lucru care conteaza 
e sa nu ne oprim, sa inaintam pana 
iesim la lumina. Nu credem soaptele 
inselatoare ale vantului, care ne spune 
noapte de noapte ca suntem inutili, 
ca nu facem nimic cu viata noastra, 
ca nu merita sa mai incercam fiindca 
oricum nu vom reusi, aruncandu-ne in 
ghearele insomniei. Cand dimineata ne 
surprinde zvarcolindu-ne infrigurati, 
continuam traseul, mergem neobositi. 

Stim ca vantul minte, stim cat de pretioasa e esenta noastra 
si ne eliberam de orice regret. Si continuam sa mergem, 
bajbaind prin ceata, salbaticiti dar senini. 

Tu ai invatat sa iubesti ceata, necunoscutule? Eu nu si nu 
cred ca as fi vreodata in stare sa o iubesc. Cum as putea iubi 
ceva ce nu contine adevar? Nu ma simt in siguranta aici. 
Nu simt ca suntem protejati sau pretuiti in vreun fel. Ne 
putem imbolnavi, putem suferi de foame, putem ramane 
fara acoperis deasupra capului desi muncim din greu, ca 
nu i-ar pasa nimanui. Visez la o stabilitate care nu stiu daca 
va veni vreodata. Ma intreb uneori daca ii pasa cu adevarat 
cuiva de faptul ca am fi capabili sa ne daruim total, dar total, 
primind foarte putin in schimb ... Simt ca ne inabusim in 
propria dorinta de a actiona, de care nimeni nu pare sa aiba 
nevoie. Lumea are nevoie doar de o armata de oameni de 
fum, fara individualitate, care sa execute si sa nu puna prea 
multe intrebari. Sa duca un stil de viata caldut, uniform, fara 
imaginatie si aspiratii neobisnuite. Sa fie una cu norul de 
ceata care invaluie lumea. 

Continui sa ratacesc fara tinta, fara sa simt urma de 
oboseala. Nu vad aproape nimic in jur, din cauza perdelei 

de fum gros ce pare ca vrea sa-mi transmita ca nu mai 
e oricum nimic de vazut. Dar stiu ca nu e adevarat! 

STIU CA IN SPATELE ACESTUI ABUR SUMBRU SE AFLA 
TOATE LUCRURILE PE CARE LE-AM IUBIT O DATA. 

Toti oamenii dragi, care ratacesc cum fac si eu acum, 
cautand o iesire.
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Dar noi nu putem fi asa, am ales calea peregrinului, a 
vesnicului cautator si e prea tarziu sa dam inapoi. Stii si tu 
cum e, nu iti poti nega destinul. Si oricum, am putea sa dam 
inapoi? Nu ar insemna sa ne negam sinele? Sa-i spunem 
“Nu esti ceea ce trebuie. Esti gresit. Setea ta de viata e absurda, 
pasiunea ta pentru arta e imatura. Trebuie sa iti schimbi 
directia, sa faci altceva cu viata ta, chiar daca asta va insemna 
sa mori pe dinauntru, sa te transformi si tu in fum ...” Nu pot! 
Asta ar fi o crima! Singurul lucru pe care il pot face e ... sa 
continui sa merg prin ceata. Sa nu ma opresc din cautat. Si 
cred ca exact la fel simti si tu, altfel ai fi incetat de mult sa 
ma urmezi. Dar ce caut? O directie? Nu, pe aceea am gasit-o 
deja, e singura pe care o poate urma sinele meu, desi nu 
stiu incotro ma duce. O iesire? Asta am cautat pana acum, 
dar poate ca voi imbatrani pana o voi gasi, sau poate ca de 
fapt nici nu exista iesire. Nu ma pot baza pe asta. Asa ca ... 
voi cauta un punct cat mai inalt, un copac, un munte, un 
loc unde sa ma inalt deasupra valului de ceata, sa respir din 
nou aerul pur al nemarginirii si sa vad clar cerul si lumea. 

Asa cum sunt ele cu adevarat, neacoperite de pelicula de 
ceata alba. Iar acolo voi continua sa imi spun povestea ... 
tie, oamenilor, animalelor, muntilor, soarelui, cui va vrea sa 
o auda ... si voi asculta cu bucurie si nesat povestea ta, voi 
recunoaste locurile prin care te-au purtat pasii, vom desena 
prin aer harta lungii noastre calatorii, ne vom incurca, vom 
rade, si vom porni intr-o noua calatorie, de data asta unul 
langa celalalt, iar ASTA VA FI FERICIREA.

Videoclipul pe care l-am realizat pornind de la acest text poate fi gasit pe Youtube, la o simpla 
cautare “CALATORI PRIN CEATA - Monica Pop” sau accesand link-ul https://www.youtube.com/

watch?v=5hOiYMvimc0, sau apasand pe imaginea de mai jos pentru a fi redirectionat.

Uneori ma intreb ce as face daca toata ceata asta s-ar 
risipi brusc. Cred ca as incepe sa cant, sa dansez, sa scriu 

cu creta versuri si povesti pe toate strazile din oras, sa 
strang laolalta toti oamenii si SA CELEBRAM IESIREA 
DIN CEATA, eliberarea! Sa ne povestim visele avute in 

acest lung somn. SIMT CA AS AVEA ATAT DE MULTE DE 
OFERIT, DE IMPARTASIT CU LUMEA, de primit la randul 

meu, atata energie, atata viata si lumina! 

https://www.youtube.com/watch?v=5hOiYMvimc0
https://www.youtube.com/watch?v=5hOiYMvimc0
https://www.youtube.com/watch?v=5hOiYMvimc0
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Rana emotionala 
de respingere
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

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

Mai multor persoane le este greu 
sa faca diferenta intre respingere 
si abandon. A abandona pe cineva 
inseamna a te indeparta de el pentru 
altceva sau pentru altcineva, in timp 
ce a respinge pe cineva, inseamna 
a-l inlatura, a nu vrea sa-l ai langa 
tine sau in viata ta. Cel care respinge 
foloseste expresia “nu vreau”, in timp 
ce, cel care abandoneaza spune mai 
degraba “nu pot”.

Respingerea este o rana foarte 
profunda, deoarece cel care sufera din 
cauza ei se simte respins in fiinta lui 
si mai ales in dreptul sau de a exista. 
Dintre cele cinci rani emotionale, este 
prima care se manifesta: apare foarte 
devreme in viata unei persoane. Se 
intampla adesea ca parintele sa nu 
aiba intentia de a-si respinge copilul, 
dar acesta se simte respins, in orice 
circumstanta: in urma unui repros 
sau din cauza nerabdarii sau a furiei 
unuia dintre parinti. Atat timp cat nu 
este vindecata, o rana se poate reactiva 
usor. Persoana care se simte respinsa 
nu este obiectiva. Ea interpreteaza 
incidentele prin filtrul ranii sale si se 
simte respinsa chiar si atunci cand nu 
este.

Din momentul in care copilul incepe 
sa se simta respins, incepe sa-si creeze 
o masca de FUGAR. Va atrag atentia, 
ca, incepand de acum, pana la sfarsitul 
articolului, voi folosi termenul de 
fugar, pentru a desemna persoana 

care sufera de o rana de respingere. 
Aceasta masca a fugarului este noua 
personalitate, caracterul dezvoltat 
pentru a evita suferinta provocata de 
rana de respingere.

Aceasta masca se poate recunoaste in 
infatisarea fizica, printr-un corp fugar, 
adica un corp sau o parte a corpului 
care pare ca vrea sa dispara. Corpul 
este ingust si contractat, ceea ce il face 
sa poata sa dispara mai usor, sau sa nu 
fie prea prezent sau prea vizibil intr-un 
grup. Este un corp care nu vrea sa 
ocupe prea mult spatiu, imaginea 
fugarului care va incerca toata 
viata sa nu foloseasca prea mult 
spatiu. Atunci cand avem impresia 
ca aproape nu exista carne pe oase, 
ca pielea pare lipita de oase, putem 
sa spunem ca acea rana de respingere 
este inca foarte mare.

Fugarul este o persoana care se 
indoieste de dreptul sau la existenta. 
Acest lucru explica aparenta unui 
corp adesea fragmentat, incomplet, 
din care parca ar lipsi o bucata sau 
senzatia ca partile corpului nu se 
potrivesc. De exemplu, partea dreapta 
a corpului sau a fetei poate fi diferita 
de partea stanga. Sunt lucruri care se 
vad foarte usor, cu ochiul liber. Deci 
nu va fi necesar sa masuram pentru a 
vedea ca cele doua parti nu sunt la fel. 
Amintiti-va ca se intampla foarte rar 
sa intalnim pe cineva care sa aiba cele 
doua parti identice.

M
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Un corp fragmentat, incomplet, 
inseamna o parte a corpului in care 
ai impresia ca lipseste o bucata, de 
exemplu fesele, sanii, barbia, gleznele 
mult mai subtiri decat pulpele, sau 
o adancitura in zona spatelui, a 
pieptului, a pantecelui. De asemenea, 
ideea de corp fragmentat se poate 
manifesta si prin neconcordanta dintre 
partea superioara si partea inferioara a 
corpului. 

Se poate spune ca un corp este 
contractat atunci cand avem impresia 

ca acea persoana se pliaza pe ea 
insasi. Umerii ii sunt aplecati inainte 
iar bratele sunt adesea lipite de corp. 
Exista de asemenea impresia ca a fost 
un blocaj in cresterea copilului sau a 
unora dintre partile lui. Ca si cum una 
dintre parti nu ar avea aceeasi varsta 
ca restul corpului, sau daca trupul este 
complet contractat, avem impresia ca 
vedem un adult intr-un corp de copil.

Fata si ochii fugarului sunt mici. 
Ochii par goi, deoarece cei care sufera 
de aceasta rana are tendinta de a fugi 

in lumea lui. Privirea lui este adesea 
plina de teama, privind chipul unui 
fugar, se poate intampla sa avem 
impresia ca vedem o masca, mai ales in 
jurul ochilor foarte incercanati. Chiar 
si el poate avea impresia ca vede totul 
printr-o masca. Este o modalitate de 
a nu fi prezent cu adevarat la ceea ce 
se intampla, pentru a evita suferinta, 
indiferent pe ce durata de timp.

Atunci cand cineva are toate 
caracteristicile precizate mai sus, 
rana sa de respingere este mult mai 
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importanta decat daca nu ar avea, de 
exemplu, decat ochii fugarului. Atunci 
cand corpul cuiva indica 50% din 
caracteristicile fizice proprii fugarului, 
putem crede ca acea persoana isi poarta 
masca pentru a se proteja de rana de 
respingere in 50% din timp. Acesta ar 
fi cazul, de exemplu, al unei persoane 
cu un corp destul de gros si cu glezne 
foarte mici. O singura parte a corpului 
ce corespunde caracteristicilor 
fugarului arata ca rana de respingere 
este mai putin importanta.

A purta o masca inseamna a 
nu mai fi tu insuti. Adoptam o 
atitudine diferita, inca de mici, 
crezand ca aceasta ne va proteja. 
Prima reactie a unei persoane care 
se simte respinsa este aceea de a 
fugi. 

Fugarul prefera sa nu se ataseze de 
lucruri materiale, caci acestea l-ar 
putea impiedica sa fuga atunci cand 
doreste. E ca si cum ar privi de undeva 
de sus tot ceea ce este material. Se 
intreaba ce anume cauta pe aceasta 
lume si ii este greu sa creada ca 
va putea fi fericit aici. In schimb il 
atrage tot ce tine de spirit, precum si 
domeniile intelectuale, nu foloseste 
des lucrurile materiale pentru placere, 
deoarece le considera superficiale. 

Detasarea aceasta de lumea 
materiala ii produce dificultati in 
viata sexuala. Poate ajunge sa creada 
ca sexualitatea interfereaza cu 
spiritualitatea. Persoanele de genul 
fugarului au dificultati in a accepta ca 
pot avea nevoi legate de sexualitate, 
la fel ca orice fiinta umana. Isi atrag 
situatii in care sunt respinse in plan 
sexual, de catre un partener, sau se 
priveaza singure de sexualitate.

Fugarul se crede nul, fara valoare. 
Din acest motiv va incerca prin 
orice mijloace sa fie perfect pentru 
a se valoriza in ochii lui si in ochii 
celorlalti. Cuvantul “nul” este foarte 
des prezent in vocabularul lui sau 
atunci cand vorbeste despre el insusi 
sau despre ceilalti.

Fugarul cauta singuratatea, deoarece 
daca ar primi mai multa atentie, i-ar fi 
frica ca nu ar sti ce sa faca cu ea. E ca si 
cum existenta ar fi prea mult pentru el. 

In general, fugarul are foarte putini 
prieteni in scoala, iar mai tarziu la 
servici. Este considerat solitar si e lasat 
singur. Cu cat se izoleaza mai mult, cu 
atat va parea mai invizibil. Intra intr-
un cerc vicios: isi pune masca de fugar 
atunci cand se simte respins, pentru 
a nu suferi, devine atat de sters incat 
ceilalti nu il mai vad. Devine din ce in 
ce mai singur si astfel isi gaseste un 
motiv pentru a se simti respins. 

Fugarul dezvolta adesea afectiuni ale 
pielii, pentru a nu fi atins. Pielea fiind 
un organ de contact, aspectul ei poate 
atrage sau respinge o alta persoana. 
O afectiune a pielii poate fi un mijloc 
inconstient de a nu fi atins, mai ales 
in locul care este afectat. Rana de 
respingere il face pe cel care o poarta 
sa creada ca, daca traieste in lumea 
lui, nu va mai suferi, deoarece nu se va 
respinge pe sine si nu va mai fi respins 
de ceilalti. De aceea i se intampla des, 
cand este intr-un grup, sa nu vrea 
sa participe si sa se faca invizibil. Se 
retrage in carapacea lui.

Daca iti recunosti rana de respingere, 

este important sa accepti faptul ca, 
chiar daca parintele tau te respinge 
cu adevarat, acest lucru se intampla 
datorita faptului ca rana ta nu a fost 
vindecata, iar tu atragi astfel acel 
gen de parinte sau de situatie. Daca 
vei continua sa crezi ca tot ceea ce ti 
se intampla este din vina celorlalti, 
rana nu va putea fi vindecata. Drept 
consecinta a reactiei fata de parintii 
tai, te simti respins de persoanele 
de acelasi sex si iti este teama sa nu 
respingi persoane de sex opus, dat 
fiind ca iti este frica sa nu le respingi sa 
nu te surprinda daca chiar o vei face. 
Cu cat alimentam mai mult o teama, 
cu atat aceasta se va concretiza mai 
repede.

Cu cat este mai puternica rana de 
respingere la o persoana, cu atat 
acea persoana isi va atrage mai 
multe situatii in care va fi respinsa 
de catre altcineva.

Cea mai mare teama a fugarului este 
panica. Imediat ce crede ca e pe cale sa 
intre in panica intr-o situatie anume, 
prima lui reactie va fi cea de a se salva, 
de a se ascunde sau de a fugi. Prefera 
sa dispara deoarece stie ca, fiind in 
panica, poate ramane nemiscat pe loc. 

Crede ca, fugind, va putea evita o 
nefericire. Este atat de convins ca nu 
va putea controla acea situatie, incat 
deja se gandeste la o posibila panica 
viitoare, chiar daca in realitate nu este 
cazul. 

Dupa cum reiese din acest articol, 
este clar ca rana de respingere 
afecteaza maniera de a comunica. 
Temerile fugarului, care il impiedica 
sa comunice clar si sa-si exprime 
cererile sunt urmatoarele: teama de a 
nu fi interesant, de a fi considerat nul 
sau fara valoare, de a fi neinteles si 
teama ca celalalt il asculta din obligatie 
sau din politete. Daca va recunoasteti 
aceste temeri, acesta este un mijloc 
eficient pentru a descoperi ca in acele 
situatii nu sunteti voi insiva si ca 
ranile sunt cele care preiau controlul 
actiunilor voastre. 

Fugarul prefera sa nu 

se ataseze de lucruri 

materiale, caci acestea 

l-ar putea impiedica 

sa fuga atunci cand 

doreste. E ca si cum 

AR PRIVI DE UNDEVA 

DE SUS tot ceea ce este 

material.
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Nu uitati ca ceea ce am spus mai 
sus, se intampla doar atunci cand o 
persoana care sufera de respingere 
decide sa-si poarte masca de fugar, 
crezand ca astfel va putea evita 
suferinta. In functie de gravitatea 
ranii, cateodata masca este purtata 
cateva minute pe saptamana, 
alteori aproape in permanenta.

PE SCURT, 
CARACTERISTICILE RANII 
DE RESPINGERE

Activarea ranii: din momentul 
conceperii pana la varsta de un an. 
Nu simti ca ai dreptul de a exista. Se 
activeaza in relatia cu parintele de 
acelasi sex cu tine.
Masca: fugar.
Parinte: de acelasi sex.
Corpul: contractat, subtire sau 
fragmentat. 
Ochii: mici, tematori, sau impresia de 
masca in jurul ochilor.
Vocabular folosit: “nul”, “nimic”, 
“inexistent”, “a disparea”.
Caracter: detasat de material. 
Perfectionist, intelectual. Trece de 
la etape de mare iubire la faze de ura 
profunda. Nu crede in dreptul lui de 
a exista. Dificultati sexuale. Se crede 
nul, fara valoare. Cauta singuratatea. 
Este sters. Are capacitatea de a se face 
invizibil. Gaseste diverse mijloace de a 
fugi. Se crede neinteles. 
Cea mai mare teama: panica.
Alimentatie: Lipsa poftei de mancare 
din cauza emotiilor sau a fricii. Portii 
de mancare mici. Pentru a fugi: 
zahar, alcool sau droguri. Predispus la 
anorexie.
Boli si indispozitii posibile: boli de 
piele, diaree, aritmie, cancer, probleme 
respiratorii, alergii, varsaturi, lesin, 
coma, hipoglicemie, diabet, depresie 
suicidara, psihoza.
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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. A o accepta inseamna a o privi, a 
o observa, stiind ca a avea inca situatii 
de rezolvat face parte din experienta 
fiintelor umane. Daca ceva iti face 
in continuare rau acest lucru nu 
inseamna ca esti o persoana rea.

Faptul de a fi fost capabil sa creezi 
o masca pentru a nu suferi a fost un 
gest eroic, un demers de iubire fata 
de tine insuti. Acea masca te-a ajutat 
sa supravietuiesti si sa te adaptezi in 
familia ta sau in grupul tau de prieteni.

De multe ori, incercam sa gasim 
defectele celorlalti, pe care nu le 
acceptam ca atare si vom incerca sa 
ii schimbam, fara sa ne dam seama 
ca, de fapt, ceea ce nu acceptam la 
ceilalti sunt acele parti din noi pe care 
nu vrem sa le vedem, din teama de a 
nu trebui sa ne schimbam noi insine. 
Credem ca trebuie sa ne schimbam, 
cand, in realitate trebuie sa ne 
vindecam.

De aceea este un lucru benefic sa ne 
cunoastem ranile, iar acest lucru ne 
permite mai degraba sa ne vindecam, 
in loc sa ne schimbam.

Este foarte important, pentru a-ti 
recunoaste mai bine ranile, sa te 
raportezi la descrierea caracteristicilor 
fizice ale corpului, inainte de a 
face referinta la caracteristicile 
comportamentale. Corpul nu minte 
niciodata. El reflecta ceea ce se 
intampla in plan emotional si mental. 

Ego-ul crede intotdeauna ca alege 
cel mai usor drum, dar, in realitate, 
ne complica viata. Atunci cand 
inteligenta este cea care ne conduce 
viata, la inceput poate parea dificil, 
deoarece este nevoie de un anume 
efort, dar in realitate, inteligenta ne 
simplifica foarte mult viata.

Cu cat asteptam mai mult sa ne 
vindecam ranile, cu atat se vor agrava 
mai mult. De fiecare data cand traim 
o situatie care reactiveaza acea rana, 
vom adauga un nou strat dureros. Este 
ca si o plaga care se extinde. Cu cat 
se agraveaza mai mult, cu atat ne este 
mai frica sa o atingem. Intram astfel 
intr-un cerc vicios. Acest lucru ne 
poate provoca chiar si o obsesie, adica 
sa ajungem sa credem ca toata aceasta 
lume exista pentru a ne face pe noi sa 
suferim. 

Avantajul de a ne recunoaste rana 
sau ranile consta in faptul ca astfel 
putem privi in directia cea buna. 
Inainte de a le recunoaste, ne purtam 
ca o persoana care merge la doctor 
pentru a se trata pentru o boala de 
ficat, dar in realitate are probleme de 
inima.

Asa cum am mentionat, respingerea 
este traita in relatia cu parintele de 
acelasi sex. Fugarul se simte respins 
de persoanele de acelasi sex cu el. Le 
acuza pentru faptul ca il resping si este 
furios atat impotriva acestor persoane 
cat si impotriva lui insusi. Astfel, va trai 
toata aceasta furie impotriva lui insusi. 
De asemenea este posibil ca, ceea ce 
crede el ca fiind respingere intr-o 
anumita experienta (cu persoanele de 
sex opus) sa fie mai degraba abandon.

In momentul in care va dati seama 
care este rana emotionala pe care o 
aveti, fiti fericiti ca ati observat acest 
lucru si recunoscatori incidentului sau 
persoanei care a atins rana, deoarece 
astfel ati reusit sa vedeti ca acea rana 
nu este vindecata. Cel putin deveniti 
constienti de acest lucru. Va acordati 
dreptul de a fi umani. Este foarte 
important apoi sa acordati timpul 
necesar pentru a va vindeca. Cand veti 
ajunge sa va spuneti in mod frecvent: 
“acum port o masca si stiu motivul 
pentru care am reactionat intr-un 

anume fel”, procesul de insanatosire va 
fi avansat. 

Cand se activeaza rana de respingere, 
purtam masca de fugar. Aceasta masca 
ne face sa fugim din fata unei situatii 
sau a unei persoane care ne poate face 
sa traim un sentiment de respingere, 
din teama de a nu intra in panica sau 
de a ne simti neputinciosi. Aceasta 
masca ne face sa credem ca nu suntem 
destul de importanti pentru a ne ocupa 
de locul care ni se cuvine, ca nu avem 
dreptul la existenta la fel ca si ceilalti.

Purtam o masca nu doar atunci 
cand ne este teama sa retraim o rana 
cu altcineva, dar si atunci cand ne 
dam seama ca noi insine ii facem pe 
altii sa sufere din cauza unei anumite 
rani. Prin urmare, actionam in scopul 
de a ne face iubiti sau din teama de a 
pierde afectiunea celorlalti. Adoptam 
un comportament care nu este in 
concordanta cu ceea ce suntem in 

Vindecarea ranii de respingere
si transformarea acestei masti

... incercam sa gasim 

defectele celorlalti, pe 

care nu le acceptam ca 

atare si vom incerca 

sa ii schimbam, fara 

sa ne dam seama 

ca, de fapt, CEEA 

CE NU ACCEPTAM 

LA CEILALTI SUNT 

ACELE PARTI DIN NOI 

PE CARE NU VREM SA 

LE VEDEM, din teama 

de a nu trebui sa ne 

schimbam noi insine. 
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realitate. Devenim altcineva. Dat fiind 
faptul ca este nevoie de un efort pentru 
a adopta un comportament dictat de 
o masca, avem asteptari in ceea ce ii 
priveste pe ceilalti.

Ceea ce suntem si ceea ce facem 
ar trebui sa fie sursa fericirii noastre 
si nu complimentele, gratitudinea, 
recunoasterea sau sustinerea pe 
care le primim de la ceilalti.

Ne vindecam ranile interioare asa 
cum ne refacem dupa ranile noastre 
fizice. Pentru ca o problema (oricare 
ar fi ea) sa dispara, trebuie mai intai sa 
o acceptam, sa o iubim neconditionat 
mai degraba decat sa vrem sa o facem 
sa dispara. Ranile noastre profunde au 
de asemenea nevoie sa fie recunoscute, 
iubite si acceptate.

A iubi neconditionat, inseamna a 
accepta ceva chiar daca nu suntem 
de acord si chiar daca nu intelegem 
sensul anumitor situatii.

Cel care sufera de respingere isi 
alimenteaza rana de fiecare data cand 
se autodevalorizeaza, cand isi spune 
ca nu e bun de nimic, ca nu conteaza 
deloc in ochii celorlalti si de fiecare 
data cand fuge dintr-o situatie.

Cand se activeaza o rana trecem 
prin patru etape. Prima etapa este 

cea in care suntem noi insine. Cea 
de-a doua consta in a resimti durerea 
descoperind ca nu putem sa fim noi 
insine, deoarece acest lucru nu le mai 
convine adultilor din jurul nostru. Cea 
de-a treia etapa reprezinta revolta in 
fata durerii traite. Iar ultima etapa, 
resemnarea, este aceea in care ne 
hotaram sa ne cream o masca pentru a 
incerca sa nu ii dezamagim pe ceilalti 
si mai ales pentru nu a retrai suferinta 
care rezulta din faptul de a nu fi fost 
acceptati atunci cand eram noi insine. 

Vindecarea va fi completa cand 
veti reusi sa inversati cele patru etape 
incepand cu cea de a patra si revenind 
la prima, cea in care redeveniti voi 
insiva. In acest proces, primul lucru pe 
care trebuie sa il faceti este sa deveniti 
constienti de masca pe care o purtati. 
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. 

Incercati sa va spuneti ca este 
normal pentru orice fiinta umana 

sa se opuna atunci cand descopera 
aspecte ale propriei fiinte care nu 
ii plac. Aceasta etapa este traita in 
mod diferit de catre fiecare. Unii pot 
experimenta mai multa rezistenta 
sau revolta decat ceilalti. Intensitatea 
revoltei fiecaruia depinde de gradul 
vostru de acceptare, de deschidere si 
de intensitatea ranii, in momentul in 
care deveniti constienti de ceea ce se 
intampla cu voi.

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. Acceptati 
ca viata sa va fie plina de experiente 
care va folosesc pentru a invata ce este 
benefic si inteligent pentru voi insiva. 
Este ceea ce se numeste IUBIREA 
DE SINE. Iar cum iubirea are o mare 
putere de vindecare si de recastigare 
a energiei, veti observa mai multe 
transformari in viata voastra: la nivelul 
relatiilor cu ceilalti, precum si la nivel 
fizic, adica vindecari sau schimbari in 
corpul vostru fizic. 

Amintiti-va ca a te iubi inseamna 
a-ti acorda dreptul de a fi asa cum esti 
pe moment si de a te accepta chiar 
daca le faci celorlalti exact ceea ce le 
reprosezi lor. Iubirea nu are nimic de a 
face cu ceea ce faceti sau ceea ce aveti. 
A te iubi inseamna deci, sa-ti acorzi 
dreptul de a-i rani uneori pe ceilalti, 
tradandu-i sau fiind nedrepti cu ei 
impotriva vointei tale. Aceasta este o 
alta etapa importanta in procesul de 
vindecare al ranii tale. 
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PREIA CONTROLUL ASUPRA MINTII 
TALE SI SCHIMBA-TI VIATA!

I N T R E R U P E  D E P E N D E N T A  D E  G A N D U R I  N E G A T I V E!

ajoritatea oamenilor traiesc cu 
un dialog interior negativ si 
in cele mai dese cazuri nici nu 
sunt constienti de el. Este un 
mindset de victima ce ruleaza in 
“culise” si care genereaza o stare 
de nemultumire si frustrare fara 
ca omul sa stie de ce.

Poate iti sunt familiare ganduri ca: “sunt asa de ocupat, nu 
am timp de nimic, ma simt coplesit, nu sunt in stare sa duc la 
capat ce imi propun, persoana aia de la munca ma scoate din 
sarite, partenerul meu se comporta aiurea” ... etc.

Cam asta auzim in jur si traim. A devenit realitatea noastra. 
E ca un program social care preia zilnic controlul asupra 
noastra si ne duce in stari emotionale neplacute pe care 
corpul le-a invatat asa de bine incat au devenit obiceiuri.

Stim ca gandurile au un impact extraordinar asupra 
noastra si a modului in care ne percepem si ne traim viata. 
Unde ne focalizam atentia, acolo se duce si energia noastra.

Intr-un articol anterior legat de Legea Atractiei scriam 
despre Sistemul Reticular de Activare - o retea de neuroni 
din creier, care filtreaza toata informatia, in functie de atentia 

si credintele noastre, cunoscut in stiinta ca “The Reticular 
Activating System (RAS)”. De Ce faCe asta? Deoarece 
volumul de informatii este extrem de mare si coplesitor, iar 
rolul lui este sa aleaga doar ce este cel mai important pentru 
noi, adica ce ne captiveaza atentia si la ce ne gandim. 

Daca, ipotetic vorbind, gandurile au un rol in crearea 
viitorului, gandurile noastre ne creaza destinul. Gandim 
circa 60-70.000 de ganduri pe zi si studiile arata ca 90% 
dintre ele sunt aceleasi de ieri, alaltaieri, samd. 

Daca nu-ti schimbi gandurile, nici viata ta nu se poate 
schimba prea mult. Cum se intampla asta? Aceleasi ganduri 
te duc la aceleasi alegeri, aceleasi alegeri te duc la aceleasi 

comportamente, aceleasi comportamente creeaza aceleasi 
experiente.

Poate ai observat deja ca in perioade in care te simti 
abatut si plin de negativitate apar o gramada de experiente 
neplacute, oameni care se comporta urat cu tine, etc. La fel 
se intampla si cand esti bine dispus, pozitiv ... e ca si cum 
totul se aseaza neasteptat de bine. De aceea oamenii au 
experiente asa de diferite.

Cum gandim, cum actionam si cum simtim, creeaza 
personalitatea noastra, care la randul ei creeaza realitatea 
noastra.

Daca vrei sa faci schimbari mari, sa ai o alta realitate 
personala si o noua viata, va trebui sa-ti schimbi 
personalitatea. Asta inseamna ca trebuie sa incepi sa te 
gandesti la ce te gandesti si sa devii constient de actiunile 
tale inconstiente, de obiceiuri si comportamente de care 
deseori nici nu-ti dai seama, si sa le modifici. Ai nevoie sa 
incepi constientizarea emotiilor pe care le traiesti zilnic 
pentru a afla care dintre ele te tin conectat de trecut si nu-ti 
dau voie sa creezi un viitor de care sa te bucuri.

Cei mai multi dintre oameni incearca sa creeze o noua 
realitate personala pastrand aceeasi personalitate si asta nu 

functioneaza. Adevarul este ca trebuie sa devii UN NOU 
TU pentru ca viata ta sa se schimbe. Uneori esti impins de 
situatii extreme sa faci asta.

Neurostiinta explica foarte bine ce se intampla la nivel de 
creier si celule nervoase. Daca continui sa gandesti in acelasi 
mod, faci aceleasi alegeri, ai aceleasi obiceiuri si creezi 
aceleasi experiente, care “batatoresc” aceleasi cai neuronale 
si genereaza aceleasi paternuri ...

Prin repetare, au devenit parte din identitatea ta, cu care 
esti asa de familiar incat iti este greu sa faci o schimbare, 
chiar daca nu prea iti place ceea ce traiesti.

Da, din fericire ne putem schimba identitatea si drept 

M

CUM GANDIM, CUM ACTIONAM SI CUM SIMTIM CREEAZA PERSONALITATEA NOASTRA,
CARE LA RANDUL EI CREAZA REALITATEA NOASTRA.

text : I R I N A  K U H L M A N N
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urmare - personalitatea, insa asta ne creeaza disconfort. 
Multi oameni nu vor sa se supuna acestui proces sau renunta 
la scurt timp dupa ce il incep si de aceea se intorc tot mereu 
la aceeasi personalitate, continuand sa creeze aceeasi 
realitate personala. Ei prefera sa traiasca poate in vina, 
rusine, frustrare, etc., in loc sa faca efortul de a se elibera de 
aceste programe. E mai usor sa spui “nu pot sa fac asta, e prea 
greu, incep de luni, etc ...”

Cele mai multe incercari pentru o schimbare pozitiva mare 
esueaza, deoarece omul se  opreste la informatie, fara sa o 
integreze, pentru ca asta cere practica si mult antrenament 
mental. 

Sunt oameni care au citit numeroase carti, au participat la 
cursuri si evenimente cu experti de top si totusi nu au parte 
de schimbari pentru ca o astfel de informatie nu se mentine 
doar la nivel de memorie. Ea trebuie “infuzata” la nivel de 
sine.

Asadar, daca te-ai decis sa faci o schimbare majora este 
timpul sa lucrezi la reprogramarea mintii tale si a corpului 
tau, la sincronizarea celor doua pentru rezultate pozitive.

GANDIREA POZITIVA FARA 
SINCRONIZAREA EI CU SIMTIREA DIN 

CORP NU FUNCTIONEAZA!

Exista foarte multa informatie despre gandirea pozitiva 
si cat de grozav este sa o folosesti. ATENTIE insa! Doar 
gandirea pozitiva fara sa fie sincronizata cu ceea ce simte 
corpul, nu functioneaza. Degeaba spui: sunt fericit, sunt 
fericit, sunt fericit, sau sunt sanatos, sunt sanatos, sunt 
sanatos, daca corpul iti spune “Ba nu esti!”. Trebuie sa simti 
in corp ca si cum ai fi. 

Lucrez la controlul mintii mele de mai bine de 17 ani ... de 
cand am inteles ce rol mare are modul in care gandim, de 

cand am inteles ca un gand repetat creaza o credinta bine 
implementata in subconstient care, ca un program, incepe 
sa ruleze pe pilot automat ... de cand am inteles ca modul in 
care gandesc determina si modul in care simt - creaza emotia 
ce determina comportamentul, actiunea si rezultatele ...

Faptul ca am lucrat cu reprogramarea mintii mele m-a 
ajutat sa-mi recapat sanatatea si sa ma mentin intr-o forma 
excelenta pe toate planurile. 

Imi aduc aminte - cu zambetul pe buze acum - ca in timp 
ce lucram intens la reprogramarea mintii mele si eram foarte 
atenta la asta, am intalnit oameni care mi-au ras in nas, 
spunandu-mi ca nu sunt autentica ... ca ma controlez tot 
timpul, etc., fara sa stie macar ce controlez. Fara sa inteleaga 
ca tocmai programele care ruleaza inconstient si capatate 
de-a lungul vremii ne departeaza de ceea ce suntem cu 
adevarat, de autenticitatea noastra.

Evident, mi-a luat mult timp sa inlocuiesc paternuri 
de gandire, credinte limitatoare, comportamente ce ma 
sabotau si care intrau pe pilot automat, obiceiuri/ programe  
- vechi cum imi place sa le numesc. Inca lucrez la asta si 
cred ca voi continua intreaga viata,  pentru ca apar mereu 
provocari, insa a devenit mult mai simplu si mai usor. In 
plus, a aparut informatie noua care ma ajuta in acest sens 
foarte mult. 

Neurostiinta si neuroplasticitatea ne confirma ca ne putem 
schimba spre binele nostru, ca putem deveni variante mai 
apropiate de ceea ce suntem cu adevarat. 

Autenticitatea este pe departe a spune ce-ti trece prin 
minte si a te prezenta lumii asa cum vrea ea sa te prezinti. 

Prin minte si comportamentul tau, iti trec multe lucruri 
implementate in subconstient chiar de catre alti oameni. Nu 
sunt ale tale.

Dar nu voi intra in prea multe detalii, pentru ca ma 
indepartez de la ceea ce mi-am propus cu acest articol.

DOAR GANDIREA POZITIVA FARA SA FIE SINCRONIZATA CU CEEA CE SIMTE CORPUL,
NU FUNCTIONEAZA. 
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A
s vrea sa impartasesc cu tine si 
cateva proceduri ce ne ajuta sa 
preluam controlul asupra mintii 
noastre pentru a ne crea o viata 
mai buna.

Iata 4 LUCRURI CE ITI 
VOR ADUCE SCHIMBARI 
EXTRAORDINARE. Te 

provoc sa le urmezi cu toata determinarea timp de 7 zile! 
Daca vei fi multumit de rezultate, cu siguranta vei continua. 
Iti garantez ca functioneaza cand le aplici in mod corect si 
consecvent.

Si, dupa cum obisnuiesc sa spun, nu te costa nici un ban, 
dar nici nu poate face asta nimeni in locul tau.

Primul lucru: preia controlul imediat ce te trezesti!

Dimineata, cand devii constient - poate chiar inainte de 
a deschide ochii - sesizeaza cum sunt gandurile tale. Sunt 
vesele, pline de inspiratie si intentie? Sau poate te gandesti 
la tot felul de probleme si simti acel gol - uneori anxietate - 
in stomac?

Sau poate nici nu-ti dai seama, pentru ca iei telefonul 
intr-un mod automat si te uiti pe mesaje, like-uri, diverse 
informatii ce apar pe Facebook, Instagram, mail, What`s up 
... Majoritatea oamenilor fac asta. Cedeaza liberul lor arbitru 
unui program ce ia controlul asupra lor si ii cupleaza la 
telefon. Acest lucru isi pune amprenta inca de dimineata 
asupra zilei fiecaruia.

In loc de toate astea DECIZI ca iti pastrezi liberul arbitru 
si iti pui o simpla intrebare: CARE ESTE CEA MAI BUNA 
VARIANTA A MEA CE POT FI ASTAZI?

Te intrebi asta, asculti ce iti spun gandurile si sesizezi ce 
simte corpul. 

Nu ar fi de mirare sa inceapa sa-ti transmita: “sunt asa de 
obosit ... incep de maine ... mai intai vreau cafea ... “etc.

Ai puterea de a spune NU la toate astea si sa te intorci 
la momentul prezent si la ce ti-ai propus ... Constientizarea 
si revenirea la momentul prezent si ce ti-ai propus va fi o 
victorie pentru tine de fiecare data. 

Apoi scrie PATRU GANDURI NEGATIVE ce ruleaza 
de obicei in mintea ta si pe care vrei sa le schimbi si ramai 
constient asupra lor in timpul zilei ...

Pot fi: “prea greu, nu pot sa fac asta, sunt coplesit, off 
persoana aia ...”

Vei fi surprins cand vei realiza cat de multe ganduri 
negative te saboteaza fara sa fi fost constient de ele. Au rulat 
in mod automat si ti-au influentat starea de spirit si actiunile 
in fiecare zi de luni de zile sau ani!

ALEGE DOAR PATRU!
Legat de fiecare, scrie ce cuvinte obisnuiesti sa folosesti ... 

cum actionezi: te plangi, blamezi, gasesti scuze, ti-e mila de 
tine, sau orice altceva? 

Asta este constiinta de victima si sunt sigura ca vrei sa 
scapi de ea! 

Intreaba-te IN CE FEL DE EMOTII TRAIESTI?
E cumva posibil ca tu sa fii asa de obisnuit sa traiesti 

incarcat de vina/ teama/ regret/ etc., incat asta se simte ca 
parte din tine, adica ceva normal cu care te-ai familiarizat? 

Iti lasi energia si vitalitatea sa scada fara sa realizezi asta 
si sa intervii?  

ATENTIE! Ne intoarcem mereu si in mod automat la ce 
este familiar pentru noi! Constientizarea trebuie sa fie ca o 
lampa aprinsa mereu pentru tine.

Asadar, devino constient de aceste stari ale mintii si 
corpului si revizuieste-le/ analizeaza-le, spunandu-ti: “asta 
este vechiul sine!”. Acum intreaba-te din nou:
ce alte ganduri vreau sa implementez, in asa fel incat sa 
creez noi cai neuronale in creierul meu, care sa ma ajute in 
loc sa ma saboteze? 
ce comportamente diferite voi avea astazi? Ce alegeri voi 
face? 

Astazi si de acum inainte ...
Apoi implementeaza-le! 
Ori de cate ori apare vechiul gand sabotor spune-ti: “asta e 

vechiul sine” si inlocuieste-l cu gandul nou!
Ori de cate ori apare un comportament de care nu esti 

multumit, inlocuieste-l cu unul potrivit!
REPETA aceasta procedura zilnic timp de 7 zile si vei 

realiza cum dintr-o data incep sa se deschida tot felul de usi 
... sa apara sincronicitati - pentru tine.

Al doilea lucru pe care sa-l faci ...

Ia-ti timp la sfarsit de zi, inainte sa te intinzi  in pat si 
multumeste pentru viata ta, simte recunostinta. Invata 
corpul tau cum se simte ea! 

Obisnuim sa facem lucrurile la nivel mental si nu este 
suficient. Amprenta emotionala a recunostintei este foarte 
puternica.

DACA NU-TI SCHIMBI GANDURILE, NICI VIATA TA NU SE POATE SCHIMBA PREA MULT. 
ACELEASI GANDURI TE DUC LA ACELEASI ALEGERI, ACELEASI ALEGERI TE DUC LA ACELEASI 

COMPORTAMENTE, ACELEASI COMPORTAMENTE CREEAZA ACELEASI EXPERIENTE.
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Recunostinta este sentimentul pe care il ai cand primesti 
ceva de care te bucuri si pentru care obisnuiesti sa spui 
multumesc! E un multumesc din minte si inima.

Studiile arata ca starea de recunostinta genereaza circa 
1200 de reactii chimice diferite in corp, care incep sa 
restabileasca si sa repare corpul.

Simte asta doar 10 minute in fiecare seara. Doar atat!

Al treilea lucru - si foarte important ...

Ia - ti timp - cand vrei tu - aseaza-te, inchide ochii si incepe 
sa-ti deschizi constientizarea spatiului din jurul tau. Tot ce 
trebuie sa faci este sa-i dai atentie si sa devii mai constient de el. 

Actul de a-ti deschide constientizarea incepe sa reduca 
hormonii de stress si sa creeze unde cerebrale mai coerente. 

Practica asta cat mai des! Iti ia doar cateva momente si vei 
realiza cat de bine iti face!

Si al patrulea lucru: intoarce-te la inima ta ori de cate 

ori te tulbura ceva!

Cand ceva iti ofera frustrare te enerveaza/ supara/ 
intristeaza, fa urmatorul exercitiu:
devino constient de ceea ce te tulbura! 
fa un pas inapoi (daca ai posibilitatea poti face asta chiar 
fizic), adica deconecteaza-te de la tulburare si aminteste-ti 
ca ea tocmai te-a conectat la o emotie familiara si la trecut! 
apoi inchide ochii, indreapta-ti atentia spre inima si primul 
lucru asupra carui lucrezi este sa revii la starea de liniste! 
Devii constient de momentul prezent si respiri profund. Asa 
inveti sa-ti readuci corpul in starea de siguranta. Respirand 
mai rar si mai profund, undele creierului se linistesc si simti 
mai bine conexiunea cu inima. Gandeste-te la ceva ce iti 
aduce sentimentul de recunostinta, ce prin antrenament iti 
poate deveni familiar si il vei putea accesa instant.

TE INVIT SA FACI ACEASTA CURA DE 7 
ZILE CU TOATA DETERMINAREA SI VEI 

FI UIMIT - IN BINE - DE REZULTATE!

Cu drag,
Irina

PRIN MINTE SI COMPORTAMENTUL TAU, ITI TREC MULTE LUCRURI IMPLEMENTATE IN 
SUBCONSTIENT CHIAR DE CATRE ALTI OAMENI. NU SUNT ALE TALE.



STIL DE VIATA 

124  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

Obiceiuri 
mici
pentru
schimbari 
MARI

OBICEIURILE MICI au o forta uriasa pe 
care nu o constientizam, iar daca iti 
doresti anumite schimbari majore in 
viata, trebuie sa stii ca de aici trebuie 
sa incepi. Mai mult, cand te pregatesti 
pentru ceva mare, odata cu aceasta 
dorinta, vine si viziunea ta despre 
tine: tu, esuand! Iar pentru a depasi 
aceste momente, trebuie sa incepi cu 
pasi mici, pentru a vedea incet incet si 
rezultatele dorite!

Teoretic, se crede ca marile 
schimbari aduc rezultate mari, doar 
ca, in realitate lucrurile nu stau 
asa. Si cel mai simplu exemplu este 
lista rezolutiilor pe care o faci la 
inceputul fiecarui an, ceea ce ar fi 
extraordinar sa se realizeze; doar ca, 
pana prin februarie, deja ai revenit la 
la obiceiurile vechi. Chiar  un studiu 
a aratat cu 92% din persoanele care 
isi fac rezolutii la inceputul fiecarui 
ianuarie, nu reusesc, 80% vor 
esua pana in maxim cea de-a doua 
saptamana a lunii februarie.

Iti poti schimba viata sau traiectoria 
ei, facand pasi unul cat unul, 

obiceiurile mici coborand nivelul 
asteptarilor, ceea ce te poate conecta 
mai usor cu noile transformari din 
viata. Rezultatele vor fi de durata, 
schimbarile sanatoase facandu-se cu 
grija si auto compasiune.

M O T I V A T I A
A aduce schimbari modului tau 

de viata poate fi destul de dificil si 
solicitant in functie de scopurile 
dorite, iar a ramane motivata este 
esential. Din nefericire, multi nu 
constientizeaza ca nivelurile de energie 
si motivatie fluctueaza dramatic in 
timpul schimbarilor. Tu ti-ai stabilit 
anumite obiective, dar viata este 
imprevizibila, oferindu-ti situatii la 

care nici nu te-ai fi gandit, iar tendinta 
generala este aceea de a te indrepta 
spre scopuri destul de dificile. Daca 
de exemplu ti-ai propus sa slabesti 10 
kg intr-un timp relativ scurt, iar viata 
iti “serveste” situatii dificile, atingerea 
scopului devine foarte foarte grea, 
iar motivatia poate scadea vizibil. 
Solutia sta in obiceiurile mici pe care 
nu ai cum sa nu le indeplinesti. Vrei o 
alimentatie 100% vegetariana? Pentru 
inceput, nu manca vegetale la toate 
mesele din timpul zilei, ci alege-ti doar 
pranzul!

Obiceiurile mici te pregatesc pentru 
succes si asta pentru ca sunt mai usor 
de abordat si mai usor de solutionat. 

De cele mai multe ori, lucrurile 
aparent neinsemnate pe care 
le facem, ne aduc succesul in 
timp. Cum functioneaza?
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de abordat si mai usor de solutionat. 
Ele te scutesc de presiunea pusa de 
“ar trebui”, ceea ce iti ofera stres mai 
mult. Si cu cat de bucuri de reusitele 
micilor succese, devii mai increzator 
in propriile forte, controlezi mai bine 
viata si propriul comportament, iar 
partea cea mai buna este aceea ca 
simti ca schimbarea este cu adevarat 
posibila! Noile obiceiuri iti schimba 
identitatea, aceasta fiind rezultatul 
propriilor schimbari. Fiecare actiune 
contribuie la noua ta versiune, iar cel 
mai practic mod de a schimba cine 
esti este de a schimba ceea ce faci. De 
fiecare data cand alergi, devii un atlet 
mai bun; de fiecare data cand scrii, 
devii un scriitor mai bun.

Iar consecventa este coloana 
vertebrala a crearii noilor obiceiuri, 
fiecare repetare oferindu-ti mai multe 
atribute, din ce in ce mai valoroase, 
noii tale persoane. Din nefericire, cand 
scopurile tale sunt prea ambitioase, 
te pregatesti deja pentru un esec, te 
vezi ca unul. Incercand sa schimbi 
totul prea repede si prea devreme, faci 
eforturi mari pentru a mentine acel 
nivel de intensitate, ceea ce este dificil; 
ajungi astfel sa iti pierzi deopotriva 
motivatia si increderea in sine.

Cand simti ca esuezi, iti vine sa 
renunti la schimbarea pe care ti-o 
doresti si poti observa usor cum 
neincrederea se strecoara incet 
incet si apar diverse ganduri: “Sunt 
indisciplinat, de asta nu imi iese”, “Nu 
voi putea niciodata sa fiu asa ...”, “Nu 
am nicio sansa sa fac vreo schimbare 
in viata”. Gandurile negative pot 
lua controlul vietii si iti pot schimba 
identitatea intr-un mod inutil, facand 
sa te indoiesti de ceea ce esti capabil sa 
faci. Iar a tinti teluri mari, irealizabile 
intr-un timp scurt si nefiind ancorat 
in realitate, de cele mai multe ori, are 
efectul opus.

faci miscare timp de 5 minute zilnic, 
cu siguranta vei face mai mult, pentru 
ca asa functioneaza comportamentul 
uman. Si chiar daca nu faci mai mult 
decat ti-ai propus, vei face exact cat 
ti-ai propus, iar recompensa vine 
din partea dopaminei care te va face 
sa te simti bine. Iar creierul nostru 
isi doreste sa repete ceea ce il face 
sa se simta bine, astfel ca micile tale 
obiceiuri au sanse mari sa intre in 
obisnuinta pe care ti-o doresti. Incepi 
cu pasi marunti pentru a deveni 
puternic.

I D E N T I T A T E A
Obiceiurile mici te pregatesc pentru 

succes si asta pentru ca sunt mai usor 

Obiceiurile noi mici nu ar trebui sa 
fie foarte solicitante sau sa-ti provoace 
vreo forma de stres, iar partea buna sta 
in faptul ca din momentul in care ai 
inceput o activitate mica, iti va fi mult 
mai usor sa continui.

E F I C I E N T A
Crearea obiceiurilor mici iti 

reduce rezistenta la inceput la fel ca 
obiceiurile indraznete. Cand rezistenta 
este scazuta sunt sanse mai mari sa 
te implici in mod regulat in ceea ce 
priveste schimbarea obiceiurilor, iar 
daca acestea sunt mici, abordarea lor 
este mult mai usoara. Obiceiurile mici 
reprezinta poarta de intrare pentru a 
face mai mult. Daca scopul tau este sa 

Consecventa este coloana vertebrala a 
crearii noilor obiceiuri ...

Creierul, atunci cand iubeste o 
experienta, ii place sa o repete, ceea 
ce face ca placerea sa fie o parte 
importanta a oricarei forme de obicei si 
schimbare a stilului de viata.
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O B I C E I U R I L E  M I C I  S I 
F O R T A  L O R

Cu toate ca obiceiurile pot parea 
mici, ele creeaza schimbari mari prin 
faptul ca intra in viata ta, aducand 
lucruri mari si contribuind la noua ta 
versiune. Pentru ca tot ceea ce faci, 
conteaza! Ce ai facut ieri, conteaza! Ce 
faci azi, conteaza! Maine? La fel. La 
o vedere de ansamblu, pare ca nu se 
intampla nimic, dar rezultatele mari 
vor incepe sa apara.

Partea interesanta este ca oamenii 
de succes stiu si inteleg ca micile 
alegeri fac diferenta, ei alegand sa faca 
lucruri care, la o prima vedere, par 
sa nu faca nicio diferenta cand sunt 
in curs de realizare, doar ca, efectul 
compus va incepe sa dea rezultate de 
la un moment dat. Victoriile mici sunt 
asa cum suna si fac parte din modul 
in care obiceiurile cheie creeaza 
schimbari mari.

Si cand aduni victorii mici in creier, 
consistenta are un cuvant greu de 
spus si ceea ce faci zilnic conteaza mai 
mult decat ocazional. Si este mult mai 
bine sa faci ceva mai mic zilnic decat 
ceva mare din cand in cand. Stabilirea 
obiceiurilor mici cer o deschidere 
din partea celui ce le adopta, care 
intelege ca succesul si obiectivele mari 
sunt o consecinta a realizarii celor 
mici. Trebuie sa renunti la ideea de 
perfectionism, trebuie sa fii pro auto 
compasiune si sa incepi sa regandesti 
pasii catre succes.

Oamenii de succes stiu si inteleg ca 
micile alegeri fac diferenta, ei alegand 
sa faca lucruri care, la o prima vedere, 
par sa nu faca nicio diferenta cand 
sunt in curs de realizare ...

Cum sa ai SUCCES 
cu obiceiurile mici
Incepe cu lucrurile mici!

Inainte de toate, fa-ti o analiza 
de ansamblu si vezi ce ti-ai dori sa 
schimbi la tine, daca deja nu stii acest 
lucru! Alege un mini obicei care este 
suficient de mic pentru a-l realiza 
indiferent de circumstante, fie ca esti 
fara energie sau nu ai timp nici sa 
respiri. Daca simti o rezistenta in a-l 
incepe, descompune obiceiul intr-
unul care ar putea fi realizabil in mai 
putin de 2-3 minute.
Fii  specific!

Ca orice in viata, trebuie sa stii foarte 
bine ceea ce vrei, sa iti cunosti scopul 
si sa fii specific asupra acestuia. Cand 
si unde iti vei face obiceiurile mici? 
De exemplu “Voi merge zilnic timp 
de 5 minute, incepand cu ora 8 seara, 
imediat dupa cina” care este un scop 
bine delimitat, comparativ cu “Voi iesi 
seara la o plimbare de cateva minute”.
Fa-l  evident!

Chiar daca obiceiurile sunt mici, este 
important sa iti oferi anumite indicii 
vizuale. Vrei sa incepi o alimentatie 
vegetariana? Lasa cateva fructe si 
legume la vedere! Vrei sa alergi? 
Lasa-ti pantofii sport la vedere! A lua 
o decizie este mult mai usor cand ai 
parte de indicii vizuale facile, intr-un 
mod natural.
Fa-l  placut!

Studiile si experientele personale au 
aratat ca ai sanse mai mari de a reusi 
atunci cand iti stabilesti un obiectiv pe 
care ti-l doresti, comparativ cu situatia 
cand trebuie sa faci ceva ca “trebuie”. 
Creierul, atunci cand iubeste o 
experienta, ii place sa o repete, ceea 
ce face ca placerea sa fie o parte 

importanta a oricarei forme de obicei 
si schimbare a stilului de viata. Vrei 
sa treci la o alimentatie vegetariana? 
Mananca pentru inceput ceea ce iti 
place cel mai mult! Vrei sa incepi sa 
faci miscare? Incepe cu miscarile si 
exercitiile care iti plac! Pe masura ce 
progresezi, incearca sa combini un 
obicei placut cu unul mai putin placut, 
o modalitate care creeaza o dorinta si o 
motivatie mai mari pentru schimbarea 
comportamentului.
Urmareste-ti  progresul!

A fi constant este esential pentru 
crearea unei schimbari durabile, iar 
urmarirea progresului te poate ajuta sa 
ramai concentrat si inspirat. Noteaza-
ti de fiecare data cand duci la bun 
sfarsit mini obiceiul si fa tot posibilul 
sa nu ratezi nicio zi din cele propuse! 
Acest lucru te va ajuta sa te bucuri de 
succes, vei culege efectele dopaminei, 
ceea ce te va inspira si angrena si mai 
mult spre atingerea scopurilor finale.
Sarbatoreste succesul!

Schimbarile pozitive ce vor aparea 
in viata ta si care vor decurge din 
obiceiurile mici, vor fi adevaratele 
recompense, dar, trebuie sa iei in 
calcul si sa sarbatoresti pe parcursul 
acestui drum, toate victoriile obtinute. 
Este important sa te bucuri de 
recompensele pe termen scurt care iti 
intaresc identitatea, comparativ cu cele 
care intra in conflict. Fii o persoana 
creativa si adopta si recompense 
sanatoase, care pot sa-ti ofere la fel 
de multa satisfactie! Si ce este cel mai 
important e faptul ca vei avea parte de 
o motivatie ridicata pentru a-ti atinge 
obiectivele importante.
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NU DADe dimineata de cand o mama se trezeste, pe langa alte 
sarcini, grija fata de copii poate dezvolta abilitati reale de 
mediere, negociere, organizare, conducere. Faptul ca sunt 
dificili, iti pune rabdarea la incercare, iar cand gestionezi 
bine situatia, sunt scoase la iveala anumite calitati, poate 
mai rar de gasit daca nu esti in aceasta ipostaza. Faptul ca 
scrii “mama” in CV, vine sa completeze si celelalte abilitati 
scrise acolo, aducand un plus care arata responsabilitate 
si alte aptitudini care decurg din aceasta “adaugire” 
din prezentarea ta. Mai mult decat atat, se incurajeaza 
angajarea mamelor, unele dintre ele, chiar ingrijorate de 
teama de a fi judecata ca trec “mama” in CV cand isi doresc 
sa se angajeze.

Evident ca apare si problema unei anumite discriminari 
in cazul unor femei care nu sunt mame, acestea simtindu-
se oarecum defavorizate. Privind insa per ansamblu, gasirea 
unui loc de munca si tot ce inseamna aceasta actiune, nu a 
fost mai deloc un lucru fair-play, mai ales ca fiecare persoana 
vine cu calitati in plus, dar si cu minusuri. Si in mare parte, 
mamele au dovedit ca pot fi valoroase, oameni pe care te poti 
intr-adevar bizui, iar a adauga cuvantul “mama” e un pas 
inainte pentru angajare.

Ca mama in zilele actuale nu este usor, pentru ca aceasta 
necesita un cumul de calitati de la gestionarea timpului si 
a sarcinilor, la rabdare, empatie, samd. O mama din zilele 
noastre are multe responsabilitati. Cu toate acestea, ca adult, 
ar trebui deja sa fii capabila sa faci aceste lucruri, indiferent 
ca esti mama sau nu, iar daca nu esti capabila, cum ai putea 
sa muncesti? Pe de alta parte, daca esti mama, nu inseamna 
ca esti mai buna la anumite lucruri decat altele, care nu sunt 
mame. Iar negocierea cu un copil de 3 ani care plange si 
tipa nu este echivalentul unei negocieri cu un client dificil. 
A duce copiii la scoala in timp util, a-i invata sa se incalte 
corect cu pantofii sau orice astfel de sarcini sunt irelevante 
pentru locul de munca. Daca scrii in CV ca esti mama, la fel 
de bine ai putea scrie si ca esti sotie sau prietena ...

Iar tu poti sa fii o mama de nota 10 daca angajatorului nu-i 
pasa de acest aspect si poate nici nu ar trebui; pe el ar trebui 
sa il intereseze cat de capabila esti la serviciu si nu acasa.

Un astfel de punct de vedere, elimina anumite discriminari 
care pot fi generate de calitatea de a fi “mama”. Cel mai bine 
este sa arati ca esti un profesionist desavarsit, in timp ce 
calitatea parentala ar trebui sa ramana acolo unde iti este 
familia: acasa!

In momentul in care iti doresti sa te angajezi si 
esti mama, poti avea dilema: sa scriu in CV ca sunt 
mama sau nu? Unde se face diferenta, daca se face?

T U  I N  C A R E  T A B A R A  T E  S I T U E Z I  S I  C A R E  I T I  S U N T  A R G U M E N T E L E ?

Ar trebui sa pun
in CV “MAMA”? 
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PENTRU MULTI, VARSTA MIJLOCIE ESTE O PERIOADA IN CARE VIATA ABIA INCEPE, MATURITATEA SI EXPERIENTA 
ASIMILATE PANA ACUM IN VIATA, DANDU-LE TOATE MOTIVELE SA PRIVEASCA CU INCREDERE IN VIITOR.

entru femeile care au atins varstele 40, 
50, aceasta perioada de mijloc arata 
foarte bine, iar zilele in care se vorbea 
pe ascuns si in soapte despre aceasta, 
despre transformarile fizice specifice 
varstei sunt de mult timp apuse. 
Pentru multe femei, viata adevarata 
abia acum incepe, perioada perfecta 
pentru a infrunta viata impreuna cu 
toate experientele asimilate. Partea 
buna este aceea ca s-a schimbat drastic 
si mentalitatea vizavi de perioada 
perimenstruatiei, menopauzei si 
mai departe, foarte multe vedete si 

personalitati publice vorbind deschis 
despre acest subiect.

Iar impresia generala ca o femeie nu 
mai este sexy si atragatoare la aceasta 
varsta este una gresita, generata de 
conservatorismul anilor trecuti. Iar 
faptul ca o femeie de exemplu nu mai 
poate face copii, nu o defineste ca 
femeie, doar ca in aceasta perioada, 
exista mai multa deschidere si 
intelepciune comparativ cu perioada 
trecuta, ceea ce constituie un real 
sprijin pentru toate femeile care ajung 
in aceasta perioada a vietii.P

Varsta MIJLOCIE
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In ajutorul femeilor aflate in aceasta 
situatie, vine yoga, specialistii in 
aceasta forma de terapie, afirmand ca 
s-au intersectat cu multe cazuri in care 
acestea se simteau blocate mental. 
Aceste forme de terapie dedicate 
femeilor trebuie sa fie personalizate 
in functie de nevoile fiecareia si totul 
se face pas cu pas, ele avand nevoie de 
sprijin pana gasesc resursele interioare 
care sa le ajute.

In general, exista doar doua optiuni: 
ori de bucuri de viata, ori o induri, iar 
daca alegi a doua varianta, trebuie sa 
te gandesti daca asa vrei sa vezi si sa 
simti viata, sau asa ai fost invatata. 
Viata este despre mentalitate si cum 
alegem sa o vedem, sa ne schimbam 
perspectiva si tiparele vechi; pentru 
anumite persoane poate fi usor, pentru 
altele greu, dar cum corpul urmeaza 
mintea, totul sta in vointa noastra.

Pentru scaderea nivelului de stres 
resimtit in timpul perimenopauzei 
si menopauzei, meditatia este un 
instrument foarte eficient, care sprijina 
oamenii sa isi atinga potentialul 
maxim si sa resimta beneficiile unei 
vieti implinite. Si o viata plina cu 
sens incepe cu gestionarea nivelului 
de stres, iar in viata moderna de 
astazi, trebuie sa raspunzi tuturor 
intamplarilor zilnice, mici sau mari. 
Vezi email de la sef? STRES. Vezi o 
stire/ situatie la nivel global? STRES. 
Nu iti gasesti telefonul? STRES ... o 
lista pe care o poate completa fiecare 
in continuare in functie de situatiile 
personale intalnite. Iar stresul nu trece 
cand ii spunem noi. Corpul ramane 
in alerta pentru o perioada buna de 
timp, fapt ce ne angreneaza glandele 
suprarenale, adrenalina, cortizolul.

Practicand meditatia de doua ori 
pe zi timp de 15-20 de minute, te 
ajuta sa iei legatura cu mintea si sa 
te recuperezi de factorii stresanti cu 
care te lupti. In acest mod, poti reduce 

tensiune arteriala, nivelul cortizolului 
si poti beneficia de un somn de 
calitate; cu cat meditezi mai mult, cu 
atat devii mai imun la stresul zilnic si 
mai sanatos fizic si psihic. Doar ca, si 
in cazul meditatiei, aceasta “activitate” 
poate fi dificila pentru anumite 
persoane, devenind un factor de stres. 
O astfel de meditatie nu insemna ca 
te linistesti! Gandurile vor veni in 
minte, dar tu vei transcende intr-o 
stare naturala fara ganduri, iar de la o 
sedinta la alta inveti si mai bine acest 

proces, devenind din ce in ce mai bun. 
Ulterior, nu vei avea nevoie nici de 
profesor, carti sau aplicatii, vei putea 
sa o practici cam oricand si oriunde.

Hormonii de stres pot deregla 
echilibrul hormonilor sexuali, lucru 
amplificat si in timpul perimenopauzei. 
Fiecare corp este diferit, iar in timpul 
perimenopauzei este indicat sa reduci 
intensitatea exercitiilor, deoarece se 
poate crea un raspuns al stresului in 
ceea ce priveste corpul. Indicate sunt 
miscari mai usoare, meditative - yoga 
si Pilates - , dar si antrenamente de 

rezistenta pentru mentinerea masei 
musculare si a densitatii oaselor.

In timpul acestor perioade dificile, 
exista femei care rezista perioadelor 
de tranzitie, in timp ce anumite femei 
le accepta. O buna educatie poate 
face diferenta, femeile trebuind sa 
inteleaga natura umana, sa accepte 
ciclurile menstruale, dar si aceste 
perioade ca semn al trecerii anilor. 
Este important ca fiecare femeie sa 
inteleaga aceste lucruri si sa dezvolte 
o relatie de dragoste cu propriul corp. 
In locul unei atitudini frustrante - ca 
propriul corp sufera schimbari si se 
comporta diferit, incearca sa il vezi ca 
un prieten care trece printr-o perioada 
delicata si are nevoie de sprijinul tau in 
tot acest timp.

Un alt factor important este ideea 
de restrictie in privinta anumitor 
alimente din diferite motive, ceea 
ce inseamna ca organismul tau nu a 
primit suficienti nutrienti, lucru care 
a limitat productia progesteronului. 
Avand progesteron suficient, 
menopauza poate fi amanata ani de 
zile, iar pentru cele care se afla in 
menopauza, consumul unor alimente 
ca lactate, ficat, fructe, fructe de mare 
este esential, la fel ca mancatul mai 
des. Nu reduce carbohidratii, glanda 
tiroida avand nevoie de ei pentru a 
functiona normal, datorita rolului sau 
vital in reglarea ciclului menstrual! 
Daca esti la munca, fructele coapte, 
sucul de portocale, mierea, zaharul de 
trestie sunt ideale, la fel ca folosirea 
uleiului de nuca de cocos. O femeie ar 
trebui sa consume zilnic 80 g proteine 
(ceea ce nu este mult), pentru a-i 
asigura ficatului o functionare optima.

In acelasi timp, oricum ar arata locul 
tau de munca, trebuie sa iti asiguri cel 
putin 15 minute de stat afara in natura 
(lumina naturala este un destresant), 
la fel ca o rutina de somn de calitate si 
suficient in fiecare noapte.

In general, exista 

doar doua optiuni: 

ORI DE BUCURI DE 

VIATA, ORI O INDURI, 

iar daca alegi a doua 

varianta, trebuie sa te 

gandesti DACA ASA 

VREI SA VEZI si sa 

simti viata, SAU ASA 

AI FOST INVATATA. 

In locul unei atitudini frustrante - ca propriul corp sufera schimbari si se comporta 
diferit, INCEARCA SA IL VEZI CA UN PRIETEN care trece printr-o perioada delicata si 

ARE NEVOIE DE SPRIJINUL TAU in tot acest timp.
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CASA SOCIABILA
O casa este sociabila cand arhitectura si design-ul interior creeaza
o atmosfera placuta, primitoare, care ajuta la construirea relatiilor noastre personale.
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De-a lungul istoriei, oamenii au 
comunicat in jurul focului, arheologii 
si antropologii aducandu-ne 
numeroase dovezi in aceasta privinta. 
Planificarile, organizarea, cooperarea, 
toate aveau loc in jurul focului, aceste 
adunari timpurii din existenta omului 
stabilind ca interdependenta sociala 
este esentiala pentru oameni. Suntem 
fiinte sociale, sanatatea fizica si 
mentala fiind strans legata de legatura 
cu cei din jur.

Singuratatea se manifesta cand o 
persoana simte o nepotrivire intre 
relatiile avute si cand nevoia innascuta 
de a apartine unui grup nu este 
satisfacuta. Conform unor studii legate 
de recenta pandemie, una din doua 
persoane s-a simtit mai singura de 
la inceputul acestei perioade dificile, 
ceea ce arata cat de importante sunt 
relatiile sociale.

Design-ul unei case joaca un rol 
important in capacitatea unui om 
de a supravietui si prospera, o casa 
sociabila contribuind semnificativ la 
conexiunea intre indivizi, cu natura si 
cu propria persoana. Crearea unei case 
si unui ambient care hranesc relatiile 
interumane trebuie sa fie atent facuta, 
pentru a corespunde nevoilor fiecarui 
membru al familiei. Este nevoie de un 
echilibru sensibil, dar timpul a aratat 
ca este un lucru realizabil.

D
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Conform specialistilor, un mod de 
aranjare al casei ca un spatiu deschis, 
ofera sentimentul de “impreuna” 
intre toti cei care ajung in aceasta 
zona. Un punct central al casei prin 
care trec membrii familiei da nastere 
mai multor momente de intalnire. 
Fiecare are parte de momentele de 
intimitate avand propria camera, dar 
un spatiu in plan deschis va incuraja 
interactiunea umana, acesta fiind un 
punct de plecare esential pentru o casa 
sociabila. Interactiunile intamplatoare 
sunt benefice din multe puncte de 
vedere, atat acasa cat si la birou, 
productivitatea, moralul si bunastarea 
generala, avand doar de castigat. 
Iar aceste zone deschise, au forta de 
a aduce echilibru intre intimitatea 
camerelor private si interactiunea la 
comun.

Indiferent cat de deschis sau nu este 
spatiul la comun, a-l personaliza, da 
putere celor ce locuiesc si intareste 
legatura cu casa. Si cel mai simplu 
lucru este sa accepti o dorinta a 
copilului in ceea ce priveste camera 
lui, fie ca e vorba de o piesa de mobilier 
sau culoarea varului, pentru a-i vedea 
bucuria si reactiile. Toti cei din casa 
se vor simti mai apreciati si inclusi in 
imaginea de ansamblu a casei.

In privinta spatiului comun, 
personalizarea lui trebuie sa tina 
cont inainte de toate de elementele 
senzoriale, acolo unde este posibil; 
nivelul de lumina, temperatura, 
sunetul, mirosul, toate contribuie la o 
casa sociabila personalizata. Adauga 
elemente decorative sau alte elemente 
ce iti prezinta culorile de care esti 
atras, adauga un fotoliu confortabil, 
tesaturi moi si pufoase. Stii ce iti 
place sa faci, ce iti aduce bucurie, 
asa ca amenajeaza-ti un loc care sa-ti 
permita sa faci ceea ce iti doresti, sa iti 
permita sa fii tu insuti, sa fii exact cine 
vrei sa fii.

Bineinteles ca exista si piese de 
mobilier care usureaza conversatiile, 
le faciliteaza si aduce un plus 
conexiunilor sociale si discutiilor. 
Si putem avea scaune confortabile 
asezate in mod inteligent pentru ca 
fiecare sa ii aiba in aria vizuala pe toti 
cei prezenti. Mobila data spre perete, 
daca spatiul este mare, poate lasa 
impresia de camera goala de asteptare 
sau hol, ceea ce nu incurajeaza 
sociabilitatea. Anumite aranjamente 
ale mobilierului pot fi interesante 
pentru cei din jur, pot incuraja 
discutiile, iar cei prezenti ar trebui sa 
aiba acces usor la ele. Daca exista un 
televizor in camera, acesta nu ar trebui 
sa fie in raza vizuala a celor prezenti, 
deoarece distrage atentia. In schimb, 
ii poti pozitiona pe cei prezenti catre 
usa de la intrare pentru a lua contact 
cu toti cei care vin, iar daca exista 
o bucatarie, nu este indicat ca cei 
prezenti sa stea cu spatele.

Studiile arata ca dezordinea nu 
doar ca impiedica productivitatea 
individuala, dar si legatura noastra 

cu ceilalti. Daca te simti putin 
tulburat, asta va afecta interactiunea 
cu partenerul sau membrii familiei. 
Mentinerea casei organizate si curate 
este foarte importanta, de la curatenia 
propriu zisa pana la amplasarea 
fiecarui obiect sau element acolo unde 
ii este locul; daca fiecare isi are locul, 
nu vor exista distrageri ale atentiei, 
implicit, va disparea un motiv de stres.

In general, intr-o casa se aduna 
multe lucruri, iar a mari spatiul 
de depozitare nu e o solutie foarte 
buna, de fapt chiar aduce mai multa 
cheltuiala si stres. Cel mai bine este sa 
faci o analiza rationala si reala a ceea 
ce se foloseste si ce nu, iar tot ceea 
ce este in plus, trebuind eliminat. A 
face ordine nu este cea mai placuta 
activitate in anumite momente, dar 
poate fi un punct de plecare in crearea 
unor spatii sau utilitati care sa adune 
interesele comune ale celor ce locuiesc. 
Colaborarea in acest scop poate aduce 
mai multa armonie in casa, oferind 
sentimentul de apartenenta fiecarui 
membru al familiei.

FRUMUSETEA IN CASA SAU A UNEI 
CASE ATENUEAZA CONFLICTELE, NE 

LINISTESTE INTERIOR, NE INSPIRA, NE 
OFERA SENINATATE SI FERICIRE.

ANUMITE ARANJAMENTE ALE MOBILIERULUI 
POT FI INTERESANTE PENTRU CEI DIN JUR, 

POT INCURAJA DISCUTIILE, IAR CEI PREZENTI 
AR TREBUI SA AIBA ACCES USOR LA ELE.
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Specialistii in decoratiuni si 
infrumusetari afirma ca frumusetea 
in casa sau a unei case atenueaza 
conflictele, ne linisteste interior, ne 
inspira, ne ofera seninatate si fericire. 
A infrumuseta casa oricat de putin, 
fara a cheltui sume exagerate, iti 
poate oferi o stare de de pozitivitate 
de nepretuit si de neinlocuit. Iar daca 
iti doresti o infrumusetare fireasca, 
inspira-te din natura si mergi pe 
tonuri de albastru, verde, neutru, 
pamantiu, nuante organice! Tot ce 
inseamna mediu natural are efect 
terapeutic, linistitor, reduce stresul, 
totul prin simpla perceptie vizuala a 
unei atmosfere linistite si primitoare.

De multe ori facem greseala 
considerandu-ne separati de natura; 
facem referire la noi in mod distinct 
de natura, dar uitam ca si noi suntem 
parte din natura. Iar a avea in casa 
texturi si culori naturale, ne ofera o 
stare de calmitate si o legatura directa 

cu natura. Lumina naturala care ne 
intra in casa contribuie de asemenea 
la imbunatatirea starii de spirit si 
ideal este sa avem in fata ferestrelor 
- un peisaj natural, cu mult verde. 
Daca asa ceva nu este posibil, poti 
aduce mai multe plante in casa, 
doar ca trebuie o buna informare in 
privinta lor, in mod special in ceea ce 
priveste cantitatea de lumina de care 
au nevoie.

Sarcinile in casa pot fi impartite 
si fiecare poate avea propriul rol, 
dar mai mult decat atat, petrecerea 
timpului  impreuna - creeaza legaturi 
de neinlocuit, momente si amintiri 
unice. Bucataria este una dintre 
cele mai sociabile zone ale unei 
case, un loc in care te bucuri de 
confortul casnic si compania altora, 
inlocuind cu succes focul in jurul 
caruia se strangeau stramosii nostri. 
Si nu doar ca ea ne da caldura sau 
mancare, dar ne ofera un mediu 

acustic, vizual si tactil incantator, 
asta pe langa legatura sociala creata 
de discutii, colaborari, diverse forme 
de distractie.

Cresterea functionalitatii si 
reducerea dezordinii ajuta la crearea 
unui spatiu primitor si confortabil, 
astfel ca anumite obiecte/ aparate 
inutile nu trebuie sa stea la vedere. Iar 
activitatea propriu-zisa de a manca 
impreuna, consolideaza legaturile si 
indiferent ca se intampla doar o data pe 
saptamana, poate fi indeajuns pentru 
a oferi un sentiment de stabilitate, 
o perspectiva mai clara asupra 
celorlalti. Si nu ai nevoie de meniuri 
complicate, de retete sofisticate sau 
alte elemente pretentioase; atmosfera 
se creeaza in mod natural cu toti cei 
prezenti, rontaind ceva, discutand 
dezinvolt, facand planuri. Si cu cat 
petreci mai mult timp impreuna, cu 
atat comunicarea devine mai buna, 
iar relatiile mai profunde.

PETRECEREA TIMPULUI  
IMPREUNA - CREEAZA 

LEGATURI DE NEINLOCUIT, 
MOMENTE SI AMINTIRI UNICE.
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Inoata la rasarit daca esti la mare sau ai o apa 
in apropiere! Sentimentul de “curatare” pe care 

ti-l ofera o astfel de experienta este de neinlocuit, 
o modalitate perfecta de hrana fizica si spirituala. 
Iar inainte de a intra in apa, stai cateva momente 
si reflecteaza asupra acestei minunate experiente 
care iti ofera o reimprospatare instantanee!

Incearca sa faci ceva nou in aceasta vara! Daca 
iti plac drumetiile la munte, poti incerca un 

nou traseu sau daca esti o persona mai curajoasa, 
poti incerca sa sari cu parasuta. Daca esti la mare, 
poti incerca noi activitati care au legatura cu apa. 
Daca o ai o anumita frica de nou, elimin-o si 
iesi din zona de confort, concentrandu-te pe noi 
activitati! Nu e moment mai bun ca vara sa incepi 
ceva inedit, sa ai parte de noi experiente, lucruri 
ce te vor ajuta sa cresti ca om.

Ai parte de calatorii cat mai multe! Exista 
atat de multe locuri frumoase la noi in 

tara - neexplorate de multi dintre noi, asa ca, 
ofera-le o sansa! Ai posibilitatea sa cunosti noi 
oameni, sa experimentezi noi mancaruri, sa 
cunosti noi traditii, sa cumperi de la fermierii 
sau intreprinzatorii locali. In acest mod, ii si poti 
sprijini, iar daca tara noastra nu este de ajuns 
pentru tine, granitele iti sunt deschise!

Vara inseamna relaxare, asa ca, in timpul pe 
care il ai la dispozitie, gandeste-te si scrie 

ce anume iti doresti sa faci pentru viitor, fie ca 
este vorba de anumite realizari, experiente sau 
adoptarea de noi obiceiuri in viata de zi cu zi! O 
astfel de experienta iti face mai clare obiectivele 
pe care ti le doresti si ti le aduce in atentie spre 
indeplinire, prin simpla activitate ca le-ai trecut 
pe hartie. Scrie acum, iar la sfarsitul anului 
citeste ce si cat ai realizat pana atunci din tot ce 
ti-ai propus!

Vara si toamna sunt cele mai bune anotimpuri 
sa te bucuri de beneficiile naturii, de fructele 

si legumele de sezon, dar si de beneficiile pe care 
ti le ofera plantele medicinale. Asa ca, cumpara 
plante medicinale proaspete, fa-ti ceaiuri de 
sezon din musetel, soc, menta, sau, mai mult 
decat atat: amesteca anumite plante medicinale 
cu fructe in diverse smoothie-uri!

Foarte multi dintre noi afirmam ca nu putem 
trai fara muzica, asa ca, de ce sa nu ne 

simtim bine si sa nu ne facem o lista cu melodiile 
preferate, pentru a fi intr-o buna dispozitie 
intreaga zi sau intreaga vara? Poti sa iti faci mai 
multe liste, dedicate relaxarii, pentru cand faci 
exercitii fizice la sala sau cand iesi la plimbare! 
Stare de bine cu efort minim!

FIECARE DINTRE NOI AVEM ANUMITE ACTIVITATI DE VARA PE CARE LE IUBIM, DAR 
DACA NE DORIM MAI MULT SAU VREM DIVERSITATE IN ACEST FRUMOS ANOTIMP, 
IATA IN CONTINUARE CATEVA SUGESTII!
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Umorul ne conecteaza, creeaza 
legaturi interumane si ne 
face viata mai frumoasa. 

Fiecare persoana are propriul sistem 
de valori, diversele “momente 
umoristice” fiind mai mult sau mai 
putin bine primite de unii sau de altii. 
Umorul evolueaza. Ce era amuzant 
acum 20 de ani, astazi poate parea o 
gluma esuata. Ce tip de umor trece de 
bariera timpului?

Pentru multi, umorul poate fi luat 
din propriile experiente de viata, cei 
care ofera umor in mod constant 
inspirandu-se, rasucind si aducand 
la suprafata situatii reale, vazute din 
alte perspective, mult mai amuzante. 
Iar frumusetea aici este faptul ca, desi 
diferiti, oamenii se aseamana unii cu 
altii in multe aspecte, de aceea multe 
pasaje umoristice sunt “gustate” 
de multi. La urma urmei, fiecare 
observam viata, situatiile, obiceiurile 
si comportamentele celor din jur.

Iar utilitatea si importanta 
umorului sunt de cele mai multe ori 

subevaluate, acesta putand pune de 
multe ori capat situatiilor tensionate, 
imbunatatind relatiile interumane 
si productivitatea in cadrul unui 
colectiv, atunci cand starea de spirit 
este una pozitiva.

Cei care si-au facut din umor o 
meserie, vad viata din unghiuri 
diferite, altfel ca toti ceilalti, iar 
modul in care relateaza diversele 
situatii sau le interpreteaza este 
diferit. Ei lucreaza la anumite situatii 
pana cand gasesc varianta potrivita, 
care sa fie inteleasa de cat mai multe 
persoane, ceea ce le poate asigura 
succesul (sau nu).

Comediant sau nu, fiecare om 
se va raporta la povestile umane, 
unele autentice, altele “inflorite”, 
altele avand elemente care nu au 
legatura cu subiectul, dar aduc “sare 
si piper” situatiei, transformand-o in 
ceva amuzant. Indiferent de modul 
abordarii, umorul evolueaza natural, 
personajele si situatiile se schimba; 
viata nu imbatraneste niciodata, 

gasindu-se de fiecare data situatii 
amuzante.

Umorul trebuie sa se adapteze 
vietii moderne si schimbarilor, 
rolul comediantilor fiind acela de 
a se adapta in mod constant. Sunt 
“obligati” sa faca asta pentru a ramane  
elocventi; ceea ce era amuzant pentru 
generatia trecuta, e un cliseu pentru 
generatia actuala. In acelasi timp, si 
limitele sunt impinse sau depasite 
acolo unde este cazul; ceea ce poate 
fi deplasat la un moment dat, poate 
fi cat se poate de “cool” intr-o alta 
situatie sau devine ceva obisnuit.

Iar aici, rolul celor care au facut 
din umor o meserie este acela de a 
fi actuali cu timpurile, impingand in 
acelasi timp granitele cat mai mult. 
Fiind tot timpul in miscare, existand 
libertate de exprimare si impingand 
limitele doar spre exterior (nu spre 
interior!), comedia, umorul si rasul 
vor rezista, oferindu-ne gura de 
oxigen de care avem atat de mult 
nevoie.

Umorul conteaza
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Oamenii de stiinta au ajuns la 
concluzia ca sarutul si imbratisarile 
ofera mai mult decat anumite 
momente magice.

Bebelusii sunt prea mici sa inteleaga 
ce spunem, dar ei inteleg limbajul 
atingerii. Sarutul plin de iubire si 
tandru al mamei pe piciorusele 
bebelusului este o declaratie de 
dragoste care ii da acestuia un 
sentiment de securitate. Atingerea 
si saruturile sunt importante pentru 
dezvoltarea timpurie a copilului. 
Cercetatorii afirma ca cei mici care 
au parte de imbratisari si saruturi in 
mod regulat, se dezvolta mult mai 
bine comparativ cu cei care au parte 
de acestea mai rar.

mai mult 
decat un sarut



Descopera FAMOST!

S T I L  D E  V I A T A

M O D E L L I N G

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

I N T E R V I U R I E V E N I M E N T E S A N A T A T E

T E N D I N T EB L O G U R I

B E A U T Y

www.famost.ro


instagram.com/famostmag


twitter.com/Famost_Ro


facebook.com/famost.ro

In cazul in care iti doresti sa colaborezi cu noi, iti doresti o aparitie in revista sau ai anumite intrebari,
nu ezita sa ne contactezi, pe oricare din retelele sociale sau pe redactia@famost.ro!

https://famost.ro/


138  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

SANATATE

ALIMENTATIA
CLIMATICA

Ce alegem sa mancam zilnic nu doar ca ne afecteaza sanatatea si starea 
de bine, dar are un impact enorm asupra planetei noastre, agricultura 
producand un sfert din productia mondiala de gaze de sera.

Amprenta de carbon poate varia foarte mult in functie de diferitele tipuri de 
alimente, productia carnii de vita si oaie avand cel mai mare nivel de emisie 
dintre toate alimentele. Emisia de gaze pe un kilogram de carne de vita este 
de aproximativ 10 ori mai mare comparativ cu carnea de pui si de 20 de ori 
mai mare decat nucile, leguminoasele si semintele. Schimbarea modului in 
care mancam, chiar si moderat si indreptandu-ne catre o alimentatie ecologica, 
poate ajuta la stoparea schimbarilor climatice si la imbunatatirea sanatatii.

Prin ce se caracterizeaza alimentatia climatica

Principiul de baza in ceea ce priveste alimentatia climatica este alegerea 
alimentelor pe baza amprentei de carbon, un mod constient de a manca, ce 
implica actiunea de a te gandi de unde provine mancarea si ce impact are tot 
acest proces asupra pamantului. O alimentatie climatica include mancare din 
mai multe alimente neprocesate pe baza de plante, reducerea consumului de 
carne si lactate si a celor foarte procesate. Acesta este un mod echilibrat si 
sanatos de a te baza pe o alimentatie ce se concentreaza mai mult pe alimente 
din plante si mai putin pe cele de origine animala.

ALEGERILE NOASTRE ALIMENTARE AU UN 
IMPACT BENEFIC NU DOAR ASUPRA SANATATII 
NOASTRE, DAR SI ASUPRA CLIMEI, ASA CA, DACA 
TINEM LA MEDIUL INCONJURATOR TREBUIE SA 
FIM DIN CE IN CE MAI CONSTIENTI DE MODUL IN 
CARE FACEM CUMPARATURI, MANCAM, GATIM 
SI GESTIONAM DESEURILE.

O astfel de alimentatie se 
concentreaza si pe produsele locale 
sezoniere; cumparaturile din piata 
locala si producatorii din zona ta, vor 
ajuta la reducerea emisiilor asociate cu 
transportul alimentelor din toata tara 
sau toata lumea. Reducerea risipei de 
mancare si  a marfurilor ambalate in 
plastic este iarasi un plus. Poti alege sa 
incluzi in alimentatia ta ceva carne rosie, 
peste, pasari de curte, oua sau te poti 
baza complet pe o dieta complet vegana.

Daca consumi mai mult pe baza de 
plante, acest lucru va ajuta la reducerea 
emisiilor de gaz si implicit, la protejarea 
mediului inconjurator. Iar pentru a 
face cele mai bune alegeri alimentare, 
trebuie sa stii ce alimente au cea mai 
mare amprenta de carbon, pentru a 
reduce consumul lor.



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

Carnea

Carnea provoaca cele mai mari emisii de gaze comparativ cu alimentele pe 
baza de plante, in special carnea de vita si oaie si asta datorita modului in care 
aceste animale digera mancarea. Vitele, oile, caprele, produc mult gaz metan 
datorita fermentatiei alimentare ce are loc in sistemul lor digestiv si cu cat 
alimentatia lor este mai saraca, cu atat produc mai mult gaz. Vitele folosesc 
mai mult pamant, dureaza mai mult timp sa creasca si consuma multe furaje 
consumatoare de energie, producand mai mult gunoi comparativ cu puii sau 
porcii, cele doua ultime categorii, neproducand gaz metan.

Conform unui studiu, carnea de vita foloseste de 28 de ori mai mult pamant, 
de 11 ori mai multa apa si emite de 5 ori mai multe gaze de sera comparativ cu 
productia de carne de porc, pasari, lactate si oua. La nivel mondial, defrisarile 
pentru cresterea animalelor au iarasi un efect nedorit in schimbarea climei. 
Copacii absorb dioxidul de carbon, dar cand sunt “curatati”  sau arsi, carbonul 
stocat de ei este eliberat in atmosfera ...

Cea mai simpla modalitate de a reduce impactul carbonului este de a minimiza 
consumul de carne de vita si oaie, prin inlocuirea cu variantele pe baza de plante. 
Emisiile provenite de la animale pot diferi de la ferma la ferma, in functie de 
alimentatia lor si tipul de ingrasaminte utilizat.

Carnea de porc si pasare au un impact de carbon mai mic, astfel ca te poti 

bucura in continuare de un consum 
moderat daca iti pasa de mediul 
inconjurator, lucru aplicabil si in cazul 
pestelui. Alimentele procesate cum ar 
fi mezelurile, ar trebui evitate.

Aceasta trecere la o noua alimentatie 
este buna si pentru mediu dar si pentru 
sanatate; avand o alimentatie pe baza 
de plante, este redus riscul aparitiei 
bolilor cardiovasculare si cancer. 
Potrivit unui studiu, inlocuirea unei 
bucati de carne rosie cu o portie de 
nuci, iti poate reduce riscul de moarte 
prematura cu aproape 20 de procente.

O ALIMENTATIE 
CLIMATICA INCLUDE 
MANCARE DIN MAI 
MULTE ALIMENTE 
NEPROCESATE PE 
BAZA DE PLANTE, 

REDUCEREA 
CONSUMULUI DE 

CARNE SI LACTATE 
SI A CELOR FOARTE 

PROCESATE.
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SANATATE

Lactatele

Vitele care produc lapte produc in acelasi timp mari cantitati de gaze si gunoi 
de grajd bogat in azot, iar cantitatea gazelor creste cand vitele nu au parte de 
o alimentatie sanatoasa. Principala sursa a gazelor de sera - protoxidul de azot, 
provine din urina si gunoiul de grajd, ca urmare a utilizarii ingrasamintelor 
sintetice. Vitele au nevoie de multa iarba, ceea ce ii determina pe fermieri sa 
foloseasca ingrasaminte pe baza de azot, care stimuleaza cresterea ierbii. Iar 
oxidul de azot eliberat este de sute de ori mai puternic comparativ cu dioxidul 
de carbon, el epuizand stratul de ozon si contribuind la incalzirea globala.

In mod particular, branza are cea mai mare amprenta de carbon dintre 
toate produsele lactate, soiuri moi de branza precum mozzarella, feta, avand o 
amprenta mai mica. A cumpara de la un fermier din zona ta de incredere este 
iarasi o solutie buna.

Alimentatia pe baza de plante

Daca esti pro mediu si iti doresti sa contribui semnificativ la protejarea lui, 
cea mai buna solutie este sa te bazezi pe o alimentatie preponderent vegana. 
Alimentele pe baza de plante au emisii de gaze de sera de 10 pana la 50 de ori 
mai mici comparativ cu cele de origine animala. Mancatul vegan are cel mai 
scazut impact al carbonului, iar cel vegetarian ajuta la imbunatatirea sanatatii 
planetei. O alimentatie pe baza de plante, oua si produse lactate organice este 
iarasi prietenoasa cu clima.

Alimentatia pescatariana este un mod ecologic de a manca, datorita fructelor 
de mare direct de la sursa, alegerea pestelui salbatic fiind de dorit, chiar daca 
in anumite zone exista ingrijorari cu privire la pescuitul excesiv. Pestii de 
crescatorii au niveluri mari de toxine datorita furajului, alcatuit din pesti mai 
mici, ulei de peste, uleiuri pe baza de plante ca soia sau porumb. Scoicile si 
stridiile au o amprenta de carbon mai mica, pestii mici ca sardinele salbatice, 
heringii sunt alegeri bune si datorita continutului de acizi grasi omega-3.

Laptele de plante este o buna optiune ce ajuta la reducerea amprentei de 
carbon, aceasta emitand jumatate din gaze comparativ cu laptele de animale; in 
mod particular, laptele de ovaz are cea mai mica amprenta de carbon.

Ambalajele inutile

A fi constient cat mai mult de ceea ce mananci, presupune si o atentie asupra 
ambalajelor mancarii, existand o stransa legatura intre plastic si schimbarea 
climei. In timpul productiei dar si la sfarsitul vietii materialelor plastice, au loc 
emisii de gaze de sera, plasticul fiind extrem de durabil si lent de degradat. Acest 
lucru duce la acumularea plasticului in mediul nostru, o adevarata groapa de 
gunoi, atat pe uscat cat si in apa. Deseurile de plastic care se degradeaza lent 
in apa, emit gaz metan si alte elemente ce sunt poluanti problematici pentru 
atmosfera.

Reducerea amprentei de carbon o 
poti face si prin eliminarea consumului 
bauturilor si alimentelor ambalate 
in plastic, a paielor, a pungilor si 
paharelor de unica folosinta din plastic.

Alimentele de sezon

Daca ai posibilitatea sa afli de unde 
vin alimentele tale, ar fi bine sa o 
faci, alimentele transportate pe calea 
aerului avand un impact mai mare 
in privinta emisiei gazelor de sera. 
Cea mai buna solutie: CuMpararea 
proDuselor De seZon Care sunt 
proaspete, Cultivate De proDuCatorii 
loCali! Mananci si mai sanatos, ajuti 
si mediul inconjurator, sprijini si 
producatorii locali: 3 in 1!

Risipa de alimente

Risipirea alimentelor este o 
problema majora in toata lumea, 
avand un impact semnificativ asupra 
mediului. Mancarea aruncata si 
putrezita produce gaz metan, la care 
se adauga apa, transport, ambalare, 
alaturi de alte procese neprietenoase 
cu natura. Iar daca vrei sa ajuti mediul 
inconjurator, evita risipa alimentara 
acolo unde se poate si incepe prin 
a-ti planifica ce mananci! Apoi, fa-ti o 
lista si cumpara-ti exact ce ai nevoie, 
mancare proaspata cu care te “impaci” 
bine. Daca dupa 2-3 zile consideri ca 
e prea mult, incearca sa congelezi ce 
se poate, foloseste resturi de legume 
pentru prepararea unor supe, dar 
incearca sa nu le arunci! Foarte multe 
parti din vegetale pot fi folosite, chiar 
daca in mod obisnuit le arunci. Gratie 
internetului, te poti informa, poti gasi 
retete si intrebuintari foarte diverse 
pentru toate alimentele cumparate.

MANCAREA ARUNCATA SI PUTREZITA PRODUCE GAZ METAN, 
LA CARE SE ADAUGA APA, TRANSPORT, AMBALARE, ALATURI 

DE ALTE PROCESE NEPRIETENOASE CU NATURA.
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Inghetarea alimentelor ne ajuta de foarte multe ori sa avem legume si fructe care sa isi pastreze in 
mare parte vitaminele, culoarea si gustul, chiar daca unele dintre ele sufera anumite transformari. 
In acelasi timp, inghetarea ne scuteste si de cheltuirea unor bani in plus, dar si de aruncarea unor 
alimente, pe care, in loc sa le aruncam, le putem pune in congelator. Asta se intampla in mod uzual 
pentru fiecare dintre noi, doar ca cei implicati in bucatarie reusesc sa combine alimente si bauturi 
inghetate, dand nastere de multe ori unor lucruri magice.

In acelasi timp, si noi ne putem bucura de beneficiile inghetarii, carnea putand fi taiata mai usor in felii 
mai subtiri, folosim cubuletele de gheata pentru bauturi - fie alcoolice sau smoothie-uri.

Fructele sunt deliciile inghetate, perele, cartofii dulci si tofu putandu-se bucura de o noua textura, alte 
niveluri de dulceata si suculenta. Tofu devine ca un buretel absorband mai bine lichidele cand este gatit, 
cartofii dulci prajiti dupa congelare devin mai dulci si mai caramelizati. Iar deliciile racoroase ale zilelor 
de vara vin sub forma de cockailuri, smoothie-uri si alte bauturi, care folosesc atat fructe, legume, ierburi 
aromate inghetate, cat si gheata propriu-zisa.

ASA CA, INFRUNTA ZILELE CALDUROASE CU BUNATATURILE INGHETATE (MODERAT)!

ALIMENTELE CONGELATE
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SANATATE

K I W I , de-a lungul timpului, si-a aratat capacitatea 
deosebita de a aduce beneficii pozitive sanatatii omului, 
avand puterea sa lupte in multe din bolile cu care se 
confrunta omul astazi. Este considerat un aliment 
medicinal puternic, iar un consum zilnic de doua din aceste 
delicioase fructe, este indeajuns.

Kiwi este original din centrul si estul Chinei, un fruct 
descris inca din secolul al XII-lea in timpul dinastiei 
Song si cu toate acestea, el nu era cultivat, ci adus  din 
salbaticie si folosit ca medicament. Ulterior, culturile de 
kiwi au ajuns si in Noua Zeelanda (secolul XX), in 2018 
China producand jumatate din recolta mondiala. Exista 
aproximativ 60 de soiuri de fructe kiwi, cel mai popular 
fiind Actinidia deliciosa, dar exista si kiwi auriu (Actinidia 
chinensis), la fel ca kiwi rosu, kiwi mov, samd.

100 grame de kiwi ofera 250 calorii, 15% carbohidrati 
cu proteine si grasimi neglijabile. Sunt bogate in 
vitamina C si K, contin cateva vitamine B, acid folic, 
fibre alimentare ca polizaharidele; kiwi auriu are 
nutrienti similari, dar o cantitate mai mare de vitamina 
C si mai putin fribre. Gasim in acest minunat fruct si 
minerale, inclusiv potasiu, acid alfa-linolenic (un acid 
gras omega-3) si carotenoide precum beta-carotenul, 
luteina si zeaxantina. De asemenea, kiwi contine un tip 
de vitamina E necunoscuta anterior, avand o activitate 
antioxidanta semnificativa.

Fructele crude de kiwi contin actinidina - enzime 
puternice ce lichefiaza deserturile pe baza de gelatina 
si digera proteinele din lapte, dar si antioxidanti si 
polifenoli antiinflamatori.

kiwi
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Consumul regulat de kiwi sustinut de un mod de 
alimentatie echilibrat are efecte benefice asupra functiei 
sistemului imunitar, inclusiv activitatea antioxidanta si 
inflamatorie. Are beneficii semnificative in ameliorarea 
constipatiei si digestia proteinelor, dar si in prevenirea 
anumitor infectii respiratorii. Imbunatateste functia 
creierului si echilibreaza buna dispozitie.

Datorita proprietatilor sale antioxidante, kiwi protejeaza 
ADN-ul celular de daunele oxidative, atat prin consumul 
pe termen scurt cat si pe termen lung, ceea ce are relevanta 
pentru reducerea riscului de cancer. Actinidina, gasita 
in kiwi, a aratat activitate de digerare a proteinelor, atat 
in stomac cat si in intestinul subtire, ceea ce inseamna 
sanatatea intestinului; in acelasi timp, usureaza tulburarile 
gastro-intestinale, cum ar fi sindromul colonului iritabil. 
Ofera un plus microbiomului colonului, datorita faptului 
ca functioneaza ca un prebiotic, datorita  polizaharidelor 
mari.

Imbunatateste digestia proteinelor si absorbtia fierului 
datorita nivelurilor ridicate de vitamina C, fiind fructele 
ideale pentru cei cu anemie. Imbunatatirea digestiei si 
reducerea dimensiunii si activitatii adipocitelor, alaturi de 
reducerea rezistentei la insulina si inflamatie si gestionarea 
glucozei ofera efecte anti-obezitate.

Proprietatile antimicrobiene datorate consumului de 
kiwi ajuta atat in prevenirea infectiilor respiratorii cat si 

in ameliorarea lor, mai ales in cazul celor in varsta. Acest 
lucru se datoreaza cresterii nivelului plasmatic de vitamina 
C, un cunoscut stimulent imunitar.

Nivelurile ridicate de antioxidanti din kiwi impreuna cu 
activitatea antiinflamatoare ofera efecte neuroprotectoare, 
reducand riscul accidentelor vasculare cerebrale si a 
dementei, protejand impotriva degenerarii neuronilor 
spinali. Un studiu care a vizat persoane cu tulburari 
de dispozitie, a aratat ca cei care au consumat cel putin 
doua fructe kiwi zilnic, au avut parte de imbunatatiri 
semnificative ale starii de spirit, reducand atat depresia cat 
si oboseala.

Un studiu efectuat pe persoane cu un nivel ridicat de 
colesterol, a aratat ca, dupa ce acestia au mancat 2 kiwi 
zilnic, dupa opt saptamani, au avut parte de un nivel ridicat 
al HDL - colesterolul bun, LDL scazand; de o crestere 
semnificativa s-au bucurat si vitamine C si E. Un alt studiu 
in care oamenii au consumat cel putin 2 kiwi pe zi timp de 
o luna, a aratat efectele cardioprotectoare ale acestui fruct 
prin scaderea tensiunii arteriale; trigliceridele au aratat o 
scadere de 15%.

Actinidina din kiwi poate fi un alergen comun, provocand 
anumitor persoane mancarimi sau dureri de gura; de aceea 
este bine sa incepi cu cantitati mai mici de kiwi pentru 
inceput, daca te tenteaza sa incluzi in alimentatia de baza 
acest minunat fruct.



144  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

SANATATE

Ai auzit ca a petrece timp 
in natura iti ofera beneficii 
printre care stimularea 
sanatatii mentale este una 
dintre cele mai importante. 
Un studiu recent a aratat ca 
petrecerea a 20 - 90 de minute 
in natura la aer proaspat iti 
ofera acest beneficiu, dar daca 
vrei mai mult, trebuie sa iesi 
impreuna cu alte persoane!

Noi date arata ca zeci de 
mii de cazuri de cancer ar 
putea fi evitate in fiecare an, 
daca oamenii ar face miscare 
5 ore saptamanal. Activitatea 
fizica ajuta imunitatea si 
ofera echilibru hormonal, te 
ajuta sa iti pastrezi o greutate 
sanatoasa, toate acestea, 
reprezentand un factor 
important in prevenirea 
cancerului.

A manca mai putin in 
anumite zile avand o fereastra 
de 8 - 10 ore - timp in care 
nu consumi nimic, ar putea 
oferi beneficii, conform 
unor cercetari. Un astfel 
de post intermitent ajuta la 
reducerea riscului de aparitie a 
diabetului, scaderea tensiunii 
arteriale, pierderea in greutate.

A bea in mod regulat ceai 
verde sau negru neindulcit 
sustine o inima sanatoasa si 
se pare ca cheia, aici, sunt 
flavonoizii continuti si de bere.

LUCRURI DE FACUT PENTRU SANATATEA TA

Somnul de o calitate scazuta 
afecteaza mersul! Un studiu 
recent a arata ca un grup de 
studenti care nu avusesera 
un somn bun, au prezentat 
probleme in mentinerea si 
potrivirea ritmului de mers, 
comparativ cu cei care 
erau odihniti. Cei care au 
compensat cu mai mult somn 
in weekend, erau mai fermi pe 
propriile picioare.

5
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APAAPA

Ce este un fluid?
fluide bune: apa, ceaiuri de plante, sucuri 

de fructe pure, fructe ca pepenele rosu, 
vegetale ca spanacul
fluide medii: cafea, ceai negru, cola, lapte
fluide sarace: alcool, sucuri indulcite
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ESHIDRATATI PENTRU CA NU BEM CANTITATEA DE APA NECESARA ZILN
IC

Un recent studiu apartinand 
US National Institutes 
of Health a aratat ca a fi 

hidratat, ajuta la mentinerea unei 
inimi sanatoase si chiar poate ajuta 
incetinirea deteriorarii incete a 
acesteia, deteriorare ce poate duce din 
nefericire la cedarea ei. Cand atingem 
anii 70 sunt supusi unui mai mare risc 
ca inima sa cedeze sau sa avem parte 
de hipertrofie.

Studiul a avut in atentie peste 15000 
de subiecti timp de cel putin 26 de 
ani. Nivelurile ridicate de sodiu din 
organism pot face ca inima sa cedeze. 
Daca nivelul de sodiu din organism 
este mare, trebuie sa bei mai multa 
apa, iar daca nu faci acest lucru, corpul 
va incerca sa conserve apa pe care o 
are, ceea ce face in final ca inima sa 
cedeze.

Pe langa aceasta, toti cunoastem 
efectele benefice ale apei si importanta 
faptului ca ea sa se regaseasca in 
organism in cantitati suficiente. Este 
vitala pentru multe functii, pana la 
mentinerea unei bune dispozitii si a 
abilitatii de a ne aminti.

Studiile au aratat faptul ca un barbat are nevoie de 
3 litri fluide zilnice, in timp ce femeile de 2,1 litri!

Mentine o temperatura normala a corpului
Lubrifiaza incheieturile
Ajuta organismul sa “scape” de deseuri
Protejeaza tesuturile sensibile
Iti pastreaza temperamentul constant
Te ajuta sa te concentrezi
Mentine inima sanatoasa
Pastreaza nivelul de energie constant

Inainte si dupa exercitiile fizice care te fac sa 
transpiri
Cand vremea este calda si umeda
Cand ai febra, diaree sau vomiti
Cand esti insarcinata sau alaptezi
Cand ai peste 75 de ani

De ce este apa importanta?

Cand ar trebui sa bei?
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RECE sau CALD, cand, unde, cat timp - intrebari si o reala sursa pentru diverse polemici. Se pare ca mai 
bine de 80 de procente avem parte la un moment dat de dureri de spate, cele inferioare (zona lombara) 
fiind de doua categorii in functie de perioada cat te tine durerea. Cele de scurta durata dureaza intre 4 si 
12 saptamani maxime, iar cele cronice, de la 12 saptamani in sus.

Cauzele durerii lombare sunt diverse, de la avansarea in varsta, la o boala “de baza” de care probabil 
nu stii, o exagerare a activitatii fizice (serviciu sau exercitii fizice), pana la cazaturi. Iti pot fi afectate 
vertebrele, muschii, tendoanele, ligamentele. De Ce este iMportant sa Cunosti CauZele? Pentru ca in 
functie de ce iti genereaza durerile de spate, alegi sa pui in zona respectiva rece sau cald.

RECE se aplica in general cand durerea este acuta, de exemplu, imediat dupa ranire si te va ajuta timp 
de doua zile. Indicat este sa folosesti aceeasi procedura si daca te doare zona dupa exercitiile fizice.

Scaderea temperaturii corpului determina vasele de sange sa se stranga, reduce umflarea, scade 
inflamatia si creeaza un efect de amorteala. Poti folosi o punga de gheata deja cumparata, poti face tu 
gheata sau poti folosi pungi cu vegetale inghetate. Aplica gheata de cateva ori pe parcursul unei zile, 
timp de 15-20 de minute! Bineinteles ca nu trebuie sa pui direct pe piele, asa ca protejeaz-o, invelind 
pachetul cu gheata intr-un prosop! Nu lasa in continuu pachetul si verifica-ti pielea, astfel ca ea sa nu 
fie amortita!

RECE APOI CALD, pentru ca in anumite cazuri, doar rece nu este indeajuns. In anumite cazuri 
este indicat sa folosesti cald dupa doua zile in care ai folosit rece, modalitate folosita in cazurile in care 
durerile de spate sunt acute. Trebuie sa faci acest lucru dupa 48 de ore de la accidentare pentru a ajuta 
muschii sa se relaxeze, iar zonele dureroase sa se calmeze.

Caldura stimuleaza circulatia sangelui in partea inferioara a spatelui, care, la randul sau, aduce 
nutrientii necesari vindecarii tesuturilor. Aceasta terapie cu caldura trebuie facuta intermitent timp de 
cateva ore sau zile, pentru imbunatatirea vindecarii tesuturilor. Poti folosi o perna care se incalzeste sau 
apa calda intr-o sticla; atentie la temperaturi, pentru evitarea arsurilor! Caldura trebuie aplicata pe o 
perioada de 15 pana la 30 de minute, dar nu mai mult pe o aplicare.

Foloseste CALD cand durerea de spate este cronica, caldura aplicata trebuind sa fie continua, dar fara 
temperaturi mari in astfel de cazuri. Este sugerat sa te infasori cu o patura incalzita in zona lombara.

O perna incalzita este o optiune excelenta pentru anumite simptome de dureri de spate, fiind vizate 
in mod deosebit, spasmele musculare dureroase care vin cu entorse si incordari. Spasmele musculare 
determina muschii sa se incordeze involuntar, caldura putand relaxa muschii.

La MEDIC trebuie sa ajungi daca durerea de spate persista sau se agraveaza. Acesta, dupa ce iti va face 
o serie de teste, poate gasi cauza reala a suferintei tale, oferindu-ti tratamente suplimentare cu sau fara 
prescriptie medicala, injectii cu steroizi sau fizioterapie.

A folosi rece sau cald pentru durerile de spate - nu are menirea de a deveni remedii care chiar sa 
te scape de problemele serioase, fiind necesare alte tratamente pentru calmarea durerilor. In general, 
aceasta abordare este de moment, menita sa te readuca la activitatile tale obisnuite, imediat ce este 
posibil.

Rece sau cald pentru
DURERILE DE SPATE?
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SANATATE

ALIMENTATIA SI SANATATEA MINTALA A COPILULUI

Oamenii de stiinta au realizat un studiu la care au participat 9000 de copii 
din diverse scoli si care au oferit singuri informatii despre alegerile alimentare, 
au luat parte la teste mentale adecvate varstei, inclusiv veselie, relaxare, relatii 
interumane. Rezultatele au aratat ca aproape un sfert din participanti consuma 
zilnic 5 porti de fructe si legume, peste 20% nu au mancat micul dejun, peste 10% 
au sarit pranzul. Analiza a constatat ca a manca bine a fost asociat cu o sanatate 
mintala mai buna la copii, cantitatea de fructe si legume avand legaturi puternice 
cu bunastarea mintala, la fel ca micul dejun. Copiii care au consumat o bautura 
energizanta la micul dejun au avut scoruri mai mici in ceea ce priveste sanatatea 
mintala, comparabil cu cei care au sarit peste mic dejun.

ZAHARUL IN ALIMENTELE AMBALATE

Consumul de zahar care se gaseste in alimentele preambalate are legatura directa 
cu obezitatea, bolile cardiovasculare si diabet de tip 2. Un grup de cercetatori a creat 
un model care simuleaza impactul asupra sanatatii, economic si social al industriei 
alimentare a unei reduceri cu 20 de procente a zaharului din mancaruri si cu 40 de 
procente in bauturi. Fiind realizat in SUA, s-a aratat ca acest lucru ar putea preveni 
2,48 milioane de boli cardiovasculare, 490000 de decese cardiovasculare, 750000 
cazuri de diabet. S-ar economisi de asemenea 118 miliarde dolari in costurile cu 
asistenta medicala si 42 miliarde dolari in costurile de productivitate.

ALIMENTATIA CU GRASIMI, FIRE DE PAR SUBTIRI

Obezitatea si supraponderalitatea pot duce la rarirea parului! In mod normal, 
celulele stem se auto reinnoiesc, ceea ce permite parului sa creasca in mod 
continuu. Dar, odata cu varsta, acestea nu se mai pot reinnoi, ceea ce duce la un 
par mai rar. Cercetarile au aratat ca obezitatea si continutul ridicat de grasimi din 
alimente duc la epuizarea celulelor, prin faptul ca este cauzata inflamatia si  este 
accelerat procesul de subtiere.

Noutati
sanatate
PARCURGE URMATOARELE RANDURI PENTRU A FI LA ZI 
CU NOUTATI DIN DOMENIUL SANATATII, STUDII, CIFRE!



149  f a m o s t . r o / i u l i e  2 0 2 2

BOLILE DE INIMA SI ALIMENTATIA

Un grup de cercetatori a facut un studiu in privinta aparitiei bolilor de inima, 
avand un numar de aproape 5000 de adulti. Studiul a inceput in 1985-1986 cu 
subiecti avand intre 18 si 30 de ani; nu aveau nicio boala cardiovasculara la acel 
moment! Subiectii au avut parte de 8 consultatii pana in 2015-2016, in care au fost 
incluse analize de sange, masuratori fizice, istorice medicale, evaluari ale stilului 
de viata. A fost detaliata foarte mult alimentatia cu o atentie crescuta la produsele 
din vegetale si carne. Cercetarile de aproape 30 de ani au aratat ca cei care au 
consumat mai multe alimente vegetale, au prezentat cu 52% mai putine sanse sa 
dezvolte boli cardiovasculare, comparativ cu cei cu o alimentatie bazata pe carne, 
patiserie, alimente sarate. Subiectii cu varste cuprinse intre 25 si 50 de ani care au 
crescut aportul de alimente pe baza de plante, reducand consumul de carne, au 
avut cu 61% sanse mai mici de a dezvolta boli de inima.

MEDITATIA SI GRESELILE

Anumite tipuri de meditatie te ajuta sa te concentrezi pe un anumit lucru cum ar 
fi respiratia, in timp ce meditatia de monitorizare deschisa te face atent la tot ce se 
intampla in mintea si corpul tau. Un nou studiu a implicat 2000 de persoane care 
nu au meditat niciodata si au avut parte de o meditatie de monitorizare deschisa 
timp de 20 de minute. Subiectii au completat apoi un test computerizat in timp 
ce activitatea creierului era monitorizata folosind EEG. Cand faci o greseala, un 
anumit tipar de activitate cerebrala apare peste o jumatate de secunda si este 
cunoscuta ca “pozitivitatea erorii” ce identifica recunoasterea constienta a erorilor. 
La oamenii care au meditat, acest semnal a fost mai puternic decat la controale, 
acest lucru aratand ca meditatia mareste capacitatea creierului de a detecta si de a 
acorda atentie greselilor, reducand probabilitatea ca acestea sa se repete.

BUNI ASCULTATORI

Interactiunile sociale de sustinere la varsta adulta sunt importante in mentinerea 
sanatatii creierului pe masura ce imbatranesti. Cercetarile arata ca avand pe cineva 
care sa te asculte cand ai nevoie sa vorbesti este asociat cu o rezistenta cognitiva 
mult mai mare. 

SCHIMBARI DE ALIMENTATIE MICI, DIFERENTE MARI

Poate a existat tentatia de a face schimbari in stilul tau de viata cu scopul de a 
sustine clima, dar ai fost descurajat(a) de faptul ca se vad foarte greu diferentele 
sau chiar deloc. Un nou studiu a aratat ca micile tale alegeri pot influenta dramatic 
impactul asupra mediului. Studiul a evaluat peste 5800 de alimente, clasificandu-le 
in functie de impactul asupra mediului, factorii luati in considerare fiind productia 
lor, procesarea, consumul, gatitul, deseurile, consumul de apa, samd. Rezultatele 
au aratat ca inlocuind doar 10 procente din kilojoulii tai care provin de la carnea 
de vita si carne procesata cu un amestec de fructe, legume, nuci, fructe de mare, 
vor reduce amprenta de carbon cu 33 de procente! Si bineinteles ca fructele si 
legumele cultivate ecologic sunt mult mai bune comparativ cu cele cultivate in 
sera!
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