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Desene animate educative

in limba romana

pentru ca avem nevoie de
educatie

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


IN SINGURUL SPATIU DE COWORKING DIN GALATI

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

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

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

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

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

https://c-hub.ro/




R evista Famost editia octombrie 2022 este una bogata, contrar parca 
situatiei economico-sociale autohtone actuale, cu multe informatii si 
noutati utile, cu oameni interesanti care ne povestesc despre propria 
activitate si cariera, stiri, sfaturi, tendinte.

OANA CIOBANU - director & partener ELEVATHOR se afla pe coperta revistei 
Famost editia octombrie 2022 si la interior cu un interesant interviu despre 
activitatea acestui brand, serviciile oferite, directiile pe care se axeaza, informatii 
utile si interesante. SIMONA TARANU ne povesteste despre cariera ei in lumea 
televiziunii si frumusetea acestei meserii, ce inseamna un astfel de loc de munca 
atat din punct de vedere profesional cat si personal - interviu realizat de DANIELA 
SALA. RAIRA este o tanara talentata implicata deopotriva in modelling si muzica, ea 
impartasindu-ne gandurile despre implicarea ei in aceste domeniu, prin intermediul 
unui frumos dialog cu BEATRICE LIANDA DINU.

Tendintele din moda si moda pe care le iubim atat de mult sunt prezente si 
in aceasta editie de toamna a revistei, abordand tendintele masculine dedicate 
sezonului rece, dar indraznim si mai mult si abordam si tendintele resort ale 
anului 2023. MIRELA NOVAK ne ajuta sa descifram un interesant puzzle, SILVIA 
DRAGOMIR ne prezinta toamna intre legende si must have, brandul BOOKLETTA 
ne este prezentat de DANIELA SALA in dialog cu fondatoarea acestuia, RUSANDA 
DAVIDEANU, iar ALIN TEMELIESCU ne ofera principalele puncte de care trebuie sa 
tinem cont cand alegem un palton.

BEATRICE LIANDA DINU ne-o aduce in atentie pe MADAME ROSSINI si 
procedurile beauty pe care le ofera. Punem accent in aceasta editie pe frumusetea 
din interior spre exterior, data fiind importanta alimentatiei pentru modul in care 
aratam si ne simtim si vom continua cu alimentatia si in zona sanatatii, unde ne 
vom concentra pe importanta intestinului in starea noastra de sanatate per total. 
Ne concentram pe squalen si squalan - importante pentru piele, dar ne indreptam 
atentia si inspre gene, foarte importante in fizionomia fetei.

BLOG DE ZAMBIT ne aduce in octombrie o frumoasa poezie, iar ROXANA 
NEGUT, ultimele aparitii editoriale ale lunii septembrie 2022 prin intermediul 
rubricii “Cronica unui eveniment literar”. De dopamina am auzit majoritatea, dar 
IOANA ALEXANDRA ANTONe ne face recenzia cartii cu acelasi titlu scrisa de Daniel 
Z. Lieberman si Michael E. Long, o carte care ne schimba perspectiva despre aceasta 
molecula.

MARTA IOZEFINA BENCZE ne povesteste detaliat despre “Rata emotionala 
de tradare” - caracteristici si vindecare, un articol interesant si util deopotriva, iar 
IRINA KUHLMANN ne ofera 6 obiceiuri geniale care ne vor schimba viata si care 
sunt la indemana fiecaruia dintre noi. TOADER CLAUDIA ne ofera sfaturi interesante 
despre cum ne putem proteja si intari imunitatea in aceasta perioada de tranzitie cu 
temperaturi fluctuante.

Speram sa va bucure informatiile si articolele acestei editii, sa va ajute si va faca 
zilele mai frumoase si pana la urmatoarea intalnire, va transmitem CELE MAI BUNE 
GANDURI!Nota editorului



In rubrica ,,Personalitati de top cu Daniela Sala” din luna octombrie o aduc In prim plan pe Simona 
Taranu, prezentatoarea Digi TV și aflam tot parcursul carierei sale.   
In rubrica ,,Totul despre moda cu Daniela Sala” din luna octombrie intram în universul magic al 
brandului Bookletta.

DANIELA SALA
Pagina 42, 82

Pentru editia lunii  octombrie, iti propun un puzzle,  pe cat de interesant pe atat de necesar: care este diferenta dintre o femeie 
frumoasa si una eleganta?  Iar pentru asta vin in ajutor cu 6 pasi care sa te ajute sa constientizezi anumite realitati cu care fiecare 

dintre noi ne intersectam in fiecare zi.

MIRELA NOVAK
Pagina 30

Ce ar fi daca anul acesta le-am oferi gecilor o pauza si am alege sa purtam paltoane? Aceste articole 
vestimentare specifice sezonului rece, vorbesc despre tine si despre alegerile tale mai mult decat iti 
imaginezi. Va invit sa cititi in editia lunii octombrie a revistei FAMOST, despre acel articol vestimentar 
care poate fi un erou al garderobei, dar si un fashion statement.

ALIN TEMELIESCU
Pagina 47

Toamna vine, ca in fiecare an, cu tot felul de sfaturi despre ceea ce ar trebui sa aiba fiecare femeie in 
propria garderoba. Sunt piese clasice, trendy si acele aparitii fulgeratoare de care peste sase luni nici 
nu iti mai aduci aminte.
Doar ca tot ceea ce imbraci are importanta, vorbeste despre si cu tine.
Iar tu esti prinsa intre tot felul de recomandari generale, facandu-te sa uiti ca in garderoba TA, TU esti 
prioritatea.

SILVIA DRAGOMIR
Pagina 32

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



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

ROXANA NEGUT
Pagina 92

In cadrul articolului acestei editii, recomand iubitorilor de carte volumul Dopamina, aparut la Editura Publica. Cartea ofera o 
perspectiva interesanta despre cum o molecula din creierul nostru controlează actiunile umane si va hotari soarta omenirii. 

IOANA ALEXANDRA ANTONE
Pagina 106

Vacantele functioneaza ca un calmant cu efect minunat pe moment, insa daca nu esti bine cu tine si viata ta efectul dispare imediat ce 
s-au sfarsit. 
Voi impartasi cu tine 6 obiceiuri, care te vor ajuta sa-ti transformi viata, mentinad cat mai mult starea de bine pe care o ai in vacanta.

IRINA KUHLMANN
Pagina 116

Vara a trecut si in curand vine sezonul rece, deci trebuie sa ne pregatim din timp imunitatea. Insa ce ar fi daca am 
pregati imunitatea pentru mai mult timp nu doar pentru o scurta perioada? 
In aceasta editie vom  vorbi despre cum se poate construi o imunitate mai puternica pe o perioada nedeterminata 
si alimente care contribuie la formarea unui  zid antibacterian.

TOADER CLAUDIA
Pagina 146

Pagina

In editia lunii octombrie 2022, poti afla care sunt caracteristicile ranii emotionale de tradare 
si cum o poti vindeca.

MARTA IOZEFINA BENCZE
110

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



Ma uit iar afara si vad cum cad frunze,
Plutesc printre case, de parc-ar fi muze,
Danseaza sub soare, iubind anotimpul,
Prin a lor miscare, cred c-au oprit timpul.

Pe jos se asterne un covor auriu,
Fara urme de pasi pare cam pustiu
Copacii sunt goi, dar totusi imi place
Ca-i liniste-afara, si-n ganduri e pace.

Doar vantul adie, spunand o poveste
Si cerul asculta, iar apusu`-i este
Culoarea perfecta, pe-un tablou de panza
Creat de un pictor cu toamna drept muza.

Pentru un poet, toamna cred ca-i raiul
Despre care-ar scrie, dar e gata ceaiul.
Pun in el un zambet si-apoi ti-l dau tie
Caci toamna-i a noastra, pura poezie.

“Frunzele se schimba si eu simt poezie in aer”

Blog de zambit

octombrie `22



“
BARACK OBAMA

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

- SCHIMBAREA NU VA VENI
DACA ASTEPTAM ALTA PERSOANA SAU ALTA DATA.

NOI SUNTEM CEI PE CARE I-AM ASTEPTAT.
NOI SUNTEM SCHIMBAREA PE CARE O CAUTAM -
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PRINCIPALELE TENDINTE RESORT 2023

duc moda la un nivel indraznet prin intermediul colectiilor prezentate

si dau nastere in acelasi timp polemicilor despre viitorul modei.

Au fost vazute mesaje contrastante intre look-uri care protesteaza

prin intermediul tonurilor intunecate si a chipurilor acoperite,

altele care celebreaza atletismul feminin printr-o paleta de culori stralucitoare,

dar si colectii care aduc in prim plan

frumusetea vietii si distractia prin confort si eleganta.

Per total, colectiile resort 2023 sunt variate, interesante si proaspete,

moda transportandu-te in cele mai exotice colturi ale lumii

cu ajutorul imprimeurilor, a exploziei de culori regasite in curcubeu,

a camasilor de bumbac, a tricourilor incretite,

pana la geci de motor si look-uri gotice.

Colectii care iti ofera relaxare, libertate, evadare si vacante de vis.

RESORT

2023
T E N D I N T E



21  

Famost

Moda & Stil

Pantalonii lasati, largi, lejeri au fost vazuti destul 
de mult in colectiile resort 2023, fiind evident ca 

pantalonii stransi pe picior au luat o pauza. Denimul 
sub aceasta forma lejera a promovat confortul in 

moda, blugii devenind astfel, principalii competitori 
ai pantalonilor de trening.

Comoditatea si libertatea in miscare se 
materializeaza in acest sezon prin intermediul 

imbracamintei sportive, care a castigat mult teren 
in ultimele prezentari. Multi pantofi sport, sepci 

de baseball in diverse variante, combinatii de 
treninguri cu geci de blana sau rochi de matase; 
combinatii ideale intre confort si moda pentru 

sezonul resort 2023.

Sezonul resort 2023 ne aduce multe camasi, simple 
sau in dungi, rochii camasa, in croiuri lejere pentru 

promovarea confortului si a relaxarii, indiferent 
unde ne aflam in zilele calduroase.

SPORT

CAMASA

DENIM 
RELAXAT

Ganni Dsquared2Chanel

Chanel

Dior

Rosie Assoulin

Tod`s

Ports 1961

Balmain
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Tonurile de roz indraznet atrag, asa 
cum s-a intamplat si in prezentarea 

celor mai importante tendinte resort 
2023, o culoare care condimenteaza, o 
surpriza din punct de vedere vizual, 

mai ales in combinatie cu rosu. Fie ca 
vedem o sugestie de roz sau rosu, o tinuta 
monocroma roz sau amestecuri inedite de 
roz cu rosu, acest mix iti va face vacanta 

mult mai frumoasa.

Vibratia galbenului nu poate lipsi 
din culorile resort 2023, fie ca radiaza 

ca la inceputul zilei sau la apus. O 
culoare luminoasa care atrage si te 

pune in miscare, care iti da o stare de 
spirit energica, vazuta atat in optiuni 
monocrome, cat si in imprimeuri sau 

in combinatii contrastante.

Sezonul resort 2023 isi 
prezinta latura intunecata 

cu ajutorul pieselor de 
inspiratie gotica, dar 

care lasa loc feminitatii 
prin lungimea redusa, 
transparenta, trimiteri 
catre lenjerie; dantela, 

flori, ornamente pentru 
look-uri sexy.

ROZ + ROSU

GALBEN

GOTIC

Roberto Cavalli

Lapointe Victor Glenaud

Anna Sui
Anna October

Philosophy 
di Lorenzo 
Serafini

Moschino

Brandon Maxwell
Etro
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De ce sa nu porti toate culorile 
odata? - o intrebare care isi gaseste 
raspunsul in piesele vestimentare 
vazute in majoritatea colectiilor 

resort 2023. O abundenta de 
culori, perfecta pentru vacanta, 

expresia ideala a frumusetii 
locurilor de pe Terra: vibrante, 

colorate, pline de viata.

Aventurile te asteapta in cele mai 
exotice locuri de pe pamant si le 

poti aduce mai devreme in viata ta 
prin intermediul imprimeurilor in 
culori proaspete si racoritoare, care 

pastreaza temperaturile ridicate 
exact cat ai nevoie. Verde in toate 

variantele sale, galben stins si 
discret, explozii multicolore in doze 

mici, mixuri psihedelice.

Colectiile resort sunt despre vacante, relaxare, feminitate, 
2023 fiind impodobit de rochii si fuste in dantela, care 

au dus mixul de feminitate si incredere la un nivel elevat. 
Tonuri ca roz si galben complimenteaza pielea, in timp 
ce dantela neagra ofera un contrast puternic, astfel de 

suprapuneri transparente oferind un look perfect si delicat.

TROPICAL

DANTELA 
TRANSPARENTA

CURCUBEU

Roberto Cavalli

Oscar de la Renta Stella McCartney

Rochas

Moschino

Double J

Frederick 
Anderson

Preen by Thornton 
Bregazzi

Dsquared2
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O tendinta care iti arata ca poti avea un look de vara 
sic la birou sau la intalniri “oficiale”, indraznet in 2023 

prin faptul ca domina pantalonii foarte scurti sau fustele 
mini. Per total, costumele exprima relaxarea specifica 

zilelor de vara prin intermediul materialelor folosite, a 
decoratiunilor, a accesorizarilor.

Viitorul modei in varianta science-
fiction este prezenta intre cele mai 

importante tendinte resort 2023 prin 
intermediul pantalonilor metalici creati 

din tesaturi stralucitoare, argintii, 
aratand ca fascinatia pentru futurism 

este intr-o crestere constanta.

PANTALONI 
METALICI

GEACA DE 
MOTOR

Geaca de motor este poate cea mai elocventa 
piesa vestimentara care exprima libertatea si 

dorinta de a calatori asa cum vrei, cand vrei. O 
tendinta resort 2023 puternica, indrazneata dar si 
feminina, mai ales daca o combini cu alte articole 

vestimentare si accesorii adecvate.

COSTUMELE

Derek Lam 
10 Crosby GivenchyDavid Koma

Giambattista Valli

Chanel

Louis Vuitton

Carolina Herrera Veronica Beard



Moda 2022 2023 pentru barbati  -  sezonul toamna iarna 
este caracterizata  de schimbare,  dar datorita diversitati i 
si  e lementelor  inedite introduse in prezentari ,  nu sti i  cine 
influenteaza tendintele .  Si  in l ini i  mari ,  moda pentru barbati 
poate f i  incadrata ca  experimentala avand in vedere inf luenta pe 
care a exercitat-o asupra modei femeilor de-a lungul timpului, 
dar acum, a venit  si  randul  elementelor feminine sa intre in 
garderoba masculina.  Un curent previzibi l  de la  un anumit punct , 
data f i ind  evolutia modei fara gen din ultimele sezoane,  grabita 

poate si  de perioada pandemica.

MODA
2 0 2 2 - 2 0 2 3

MASCULINA
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Una din cele mai naturale tendinte moda 
barbati 2022 2023 este geaca bomber, practica si 
confortabila, ce iti ofera caldura si libertate de 
miscare, in toate variantele vazute in sezonul 

toamna iarna.

Regasim denimul din ce in ce mai des pe scena 
indiferent de sezon, moda barbati pentru toamna 2022 
propunandu-ne nu doar o pereche de blugi, ci o intrega 
tinuta, fie ca e alcatuita din doua piese sau una, variatii 

de albastru, imprimeuri sau alte nuante.

Influentele anilor 2000 
s-au regasit printre cele 

mai importante tendinte 
moda barbati toamna 
iarna 2022 2023 prin 

intermediul blugilor largi, 
a taliei joase, a boxerilor 
la vedere, a accesorizarii 

specifice.

Influente ale anilor 1940 
si 1970, costume slim, 

stratificari, imprimeuri 
clasice (tartan), toate 
formeaza una din cele 

mai inovatoare tendinte 
moda barbati toamna 

iarna 2022 2023.

G E A C A  B O M B E R

A N I I  2 0 0 0

D A N D Y

D E N I M  L A  D U B L U

S A C A I

N E I L  B A R R E T T

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

E R N E S T  W  B A K E R

D I O R  M E N

E T R O

P A U L  S M I T HJ W  A N D E R S O N
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Umerii mari - in 
anumite prezentari 
supradimensionati 
in altele atenuati, 

reprezinta un punct de 
reper in alegerea unui 
palton pentru sezonul 

rece toamna iarna 
2022 2023, iar daca 

iti doresti inspiratie, 
colectiile prezentate iti 

stau la dispozitie.

Costumele 
masculine pentru 

moda sezonului 2022 
2023 au puternice 

influente feminine, 
prin decolteurile 
foarte adanci si 

revere unul peste 
altul, la care se 

adauga accesorii 
discrete.

Costumele de pisica isi fac intrarea subit 
in tendintele de moda barbati toamna 

2022-2023 fie ca o a doua piele a barbatilor, 
fie pentru a transmite un mesaj; o piesa 

singulara sau doua. Ramane de vazut 
evolutia acestei tendinte in urmatoarele 

sezoane.

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

U M E R I C R O I 
F E M I N I N

Silueta in forma de clepsidra s-a regasit in 
majoritatea prezentarilor de moda toamna 
iarna 2022 2023 pentru barbati, influentele 

feminine prin cele mai subtile forme regasindu-
se in aproape orice sacou sau palton.

C R O I  C L E P S I D R A

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

B I A N C A 
S A U N D E R S

D R I E S  V A N  N O T E N

L O U I S 
V U I T T O N

L O E W E

J I L 
S A N D E R

V E T E M E N T SD U N H I L L
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Aflata pe podiumul celor mai importante tendinte 
moda barbati inca din 2021, gasim acest accesoriu de 
inspiratie feminina si in sezonul rece 2022 2023 atat 
in forma clasica, dar si decupat in forma de inima; o 

tendinta care va fi prezenta si in urmatoarele sezoane.

Pielea este unul din materialele cele mai populare 
pentru barbati in sezonul toamna iarna 2022 2023, 

fiind vazute look-uri complete din jachete si pantaloni, 
un aspect uni, care poate fi completat cu orice tip de 
accesoriu, cizmele de motor, o geanta si o pereche de 

ochelari de soare, fiind optiuni inspirate.

Cele mai importante 
tendinte moda barbati 2022 

2023 ne aduce blana, un 
“must have” al sezonului 

rece, care se regaseste 
intr-o forma sau alta in 

orice garderoba masculina. 
Ramane la latitudinea ta 
daca vrei sa o actualizezi 

pentru acest sezon.

Sezonul moda barbati 
2022 2023 nu poate exista 
fara esarfe largi, subtiri 

sau lungi, in versiuni XL 
sau XXL, crosetate sau ca 

accesorii detasabile ale 
gecii pe care o porti.

P I E L E A

B A L A C L A V A

E S A R F E L E

B L A N A

C O U R R E G E S

A  C O L D  W A L L

L O E W E

F E N D I

K E N Z O

M S G M

R H U D E

B I A N C A 
S A U N D E R S
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M O D A 
este imprevizibila, nu 

putine fiind cazurile in care practicul a 
pierdut teren in fata articolelor WOW. Gentile de 

mana hula hoop sau mai simplu - gentile de mana cu maner 
rotund - au sanse sa devina o noua tendinta intr-o industrie destul 

de aglomerata in aceasta perioada si care se pare ca nu si-a revenit pe 
deplin dupa perioada pandemica.
O intrare grandioasa a gentilor de mana cu maner 

rotund a avut loc cu aproximativ 10 ani in urma, la 
spectacolul Chanel primavara vara 2013, cand o geanta 

hula hoop a atras toate privirile, a carui scop era se pare sa 
aiba spatiu pentru prosopul de plaja 😊.

Din 2013 si pana in zilele noastre, au fost vazute diferite 
variante ale gentii de mana cu maner rotund, unele 
semanand cu cercurile de la sala de gimnastica, altele 
completand genti mini capabile sa tina doar cardul si rujul 
- suficient, NU? Iar popularitatea in ascensiune de care se 
bucura, ofera toate premisele de a deveni noua geanta de 

mana “It” a celor mai stylish iubitoare de moda.
Avand momentan singurul inconvenient ca nu 

poate fi purtata pe umar (exceptie Jacquemus `22 - 
Le Sac Rond), acest minunat accesoriu are toate 

atuurile de a deveni vedeta in prezentari si de a 
se afla in centrul atentiei in diverse ocazii. Si 

daca te incanta acest model de geanta de 
mana, de ce sa nu fii chiar tu prima 

care da tonul tendintelor?

HULA HOOP

JACQUEMUS PRIMAVARA-VARA 2022

CHANEL PRIMAVARA-VARA 2013

G
E

A
N

T A  D E  M
A

N
A

GEANTA DE MANA CU MANER ROTUNDsau
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A i impresia ca este suficient sa 
iti aranjezi aspectul fizic? In 
ziua de astazi nu este greu sa 
devii frumoasa, este suficient 
sa apelezi la un make up artist 
iscusit, un hairstylist priceput 
si la un stilist talentat😊. 

Acum, gandeste-te ... CAT DE DES AI INTALNIT FEMEI 
ELEGANTE PRINTRE FEMEILE FRUMOASE? Si nu ma refer 
la actritele de la Hollywood sau la femeile din familia 
regala. Ma refer la prietenele tale, colegele de la munca sau 
la femeile din familia ta ... stiu, deja te-am pus pe ganduri. 
DE CE ASA? Ideea este ca frumusetea deseori exclude 
eleganta, asa cum eleganta implica frumusetea cu un strop 
de simplitate si perfectiune. Chiar daca de la frumusete la 
eleganta e doar un pas, sa il faci de una singura este greu. 

Este ca si cum ai merge la sala de sport, ori te antrenezi 
singur, ori te antrenezi mult mai eficient cu un antrenor.

Totusi, te poti aprecia singura si sa fii sincera cu tine ...
Iti propun sa te evaluezi in functie de tabelul din 

continuare si sa iti dai o nota de la 1 la 10. 
Dupa tabel, vei gasi descifrarea punctelor, astfel incat 

sa iti fie mai usor sa intelegi si sa te evaluezi.

PUZ   LEZ
CARE ESTE DIFERENTA DINTRE O FEMEIE 

ELEGANTA SI UNA FRUMOASA?

TU, IDEALA! cu MIRELA NOVAK

IMPORTANT ESTE SA CONSTIENTIZEZI SI SA INTELEGI PRIN CE ESTE REMARCABIL 
UN P U Z Z L E  AL ELEGANTEI FATA DE CEL AL FRUMUSETII!

frumusetea deseori exclude eleganta, 
asa cum eleganta implica frumusetea 

cu un strop de simplitate si 
perfectiune

PUZZLE al ELEGANTEI NOTA

1. Gandire si maniere

2. Gesturi, postura, atitudine

4. Aspect exterior

6. Mediul social si imagine

3. Modul de exprimare si voce

5. Hobby si deprinderi 
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1. Gandire si maniere: 
O FEMEIE ELEGANTA este CONSTIENTA si 

INTELIGENTA. Ea cunoaste regulile de eticheta. Ea 
poarta cu usurinta o discutie in societatea inalta atat 
cu oameni cunoscuti, cat si cu necunoscuti. Si cel mai 
important lucru - ea SE SIMTE LIBERA!

 
2. Gesturi, postura si atitudine: 

Aici e simplu si usor 😊. Daca faci parte din femeile 
care sar cel putin 2 trepte atunci cand le urca si iti spargi 
telefonul cel putin o data pe an, atunci meriti nota 3. Ar 
putea fi 2 , dar am speranta ca ai invatat sa mergi ... 😊 dar 
si aici ... sper ca nu mergi cu genunchii indoiti 🤗.

3. Modul de exprimare si vocea :
Am observat ca am in exprimare un cuvant parazit 

“absolut” si mai ales “absolut de frumos”, ceea ce nu este 
corect. A te exprima corect gramatical este un criteriu 
“absolut” important 😂. 

De asemenea, ar fi bine sa lucrezi la timbrul vocii, 
tonalitate, expresivitate, ARTA COMUNICARII.

4. Aspect exterior
Prin ce se deosebeste o femeie eleganta fata de una 

frumoasa? Ar fi ca, prima respecta frumusetea si o 
transforma in simplitate pentru a iesi ea in evidenta. 

O femeie eleganta este un expert in tendintele modei si 
nu va purta toate piesele din trend in acelasi timp. 

Si cel mai important lucru - are PROPRIUL ei STIL! 

Cum evaluezi 
eleganta? 

Prin ce se deosebeste o 
femeie eleganta fata de una 

frumoasa?

Famost❤

5. Hobby si deprinderi: 
Imi aduc aminte ca ieri, la cina, una din doamne isi indrepta 

permanent breteaua sutienului ... apoi, de multe ori, vedem o 
femeie intr-o rochie interesanta, indreptandu-si permanent 
dresurile! Toate aceste lucruri denota multa nesiguranta si 
disconfort.

6. Mediul social si imagine : 
Tinand cont ca imaginea mea de astazi este a unui ofiter de 

brigada, imi dau nota 1 si ma bag la somn cu sufletul curat. 😊

Draga mea, in concluzie, eleganta este o 
munca titanica asupra ta! 

PENTRU CA,
VA IUBESC!
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TOAMNA INTRE
LEGENDE si

MUST HAVE
SILVIA DRAGOMIR
IMAGE CONSULTANT & STYLE SPECIALISTtext : 

ORICE SCHIMBARE DE ANOTIMP ADUCE AGITATIE IN GARDEROBA 
MULTOR FEMEI - ZILE CIUDATE CARE INCEP CU NORI SI CONTINUA 
CU SOARE NUMAI BUN DE PLAJA, VANTURI APARENT INOFENSIVE 
CARE STIU SA SE STRECOARE PRIN STRUCTURA DELICATA A 
MATERIALELOR VERII, NORI CARE APAR DE NICIUNDE SI ITI STRICA 
BUCURIA UNUI OUTFIT INCA ESTIV ...

Este exact vremea in care pleci de acasa imbracata “pentru cald” si te intorci 
infrigurata, ori iesi pe usa inarmata cu umbrela pe care mai tarziu e foarte 
posibil sa vrei s-o folosesti pentru a te apara de soare, nicidecum de ploaie.

Si este exact vremea in care sunt repropuse Legendele, Trend si Fad - clasice, trendy 
si “mofturile”.

•LEGENDELE sunt piesele, imprimeurile si chiar materialele clasice “pe care orice 
femeie ar trebui sa le aiba in garderoba”, unde Clasic nu inseamna stilul vestimentar ci 
faptul ca in timp, piesele, imprimeurile si materialele respective s-au schimbat foarte 
putin ca forma, constructie, stil.

Au cea mai lunga viata - de la zece ani in sus si sunt considerate un must have al unei 
garderobe care se respecta: LBD, trench, cardigan, pantalon clasic, jeans, fusta pencil, 
camasa si camasa rochie, pardesiul bej, mix&match-urile coloristice clasice - negru si 
alb, rosu si negru, maro si bej, albastru si alb, moda sustenabila in general.

•TRENDS reprezinta tot ce se vehiculeaza in moda pe o perioada cuprinsa intre 
doi si cinci ani (initial erau doi si sapte - dar viteza cu care se schimba moda de la o 
zi la alta a limitat considerabil durata rezistentei unei piese, linii, constructii, a unui 
material, accesoriu etc.

In general trendy se refera la orice 
este usor de purtat, asortat/ combinat, se 
potrivesc cat mai multor femei si  forme de 
corp.

Pentru toamna 2022 sunt in trend 
fustele, rochiile lungi pana la pamant, 
corsetul in forma originala sau doar ca linie, 
fundele - mai mult sau mai putin retro, 
jachete, fuste si rochii din piele/ ecopiele, 
culorile deschise si cele vii, stralucitoare, 
piese diafane dar si costumul de inspiratie 
masculina, mini si tailleur in formulele 
retro si modern, loafers si tocurile mosorel 
etc.

•FAD este moftul prin care de 
obicei deosebesti o fashionista de restul 
muritoarelor - piese si accesorii ciudate, 



33  

Famost

Moda & Stil

culori, mix&match si constructii neobisnuite - “chestii” care nu se 
potrivesc multor femei, “extremisme” fashion a caror viata e foarte 
redusa - ceva in genul meteoritilor ...

Fad-urile acestei toamne sunt piese vestimentare genderless (o 
incercare facuta frecvent in moda, care prinde putin si pentru putin 
timp ...), flatforms - incaltari flat dar cu platforma, considerate nu doar 
urate dar si foarte incomode, transparentele ultratransparente, papucii 
imblaniti, orice ultima, extravaganta si cat mai nefolositoare aparitie 
fashion in general.

La fiecare schimbare de anotimp apar recomandari de piese vestimentare si 
accesorii must have, indiferent ca sunt legende sau trendy, care fac multe femei sa 
isi desconsidere propria garderoba, motiv pentru care o vor “completa” cu alegeri nu 
intotdeauna potrivite.

Daca un trench este considerat un clasic nelipsit din nicio garderoba, nu inseamna 
ca este valabil si pentru tine.

Nu oricine poarta trench, asa cum nu oricine poarta fusta pencil sau Little Black 
Dress - chiar daca sunt piese de referinta in moda.

LA FIECARE SCHIMBARE DE ANOTIMP APAR 
RECOMANDARI DE PIESE VESTIMENTARE 

SI ACCESORII MUST HAVE, INDIFERENT CA 
SUNT LEGENDE SAU TRENDY, CARE FAC 

MULTE FEMEI SA ISI DESCONSIDERE PROPRIA 
GARDEROBA, ...

Garderoba ta nu trebuie sa fie construita 
pe baza recomandarilor altcuiva (in afara 
mea, desigur!), ci in functie de ceea ce 
iti place si vine bine fizic si psihic, te 
reprezinta si vorbeste bine despre tine si cu 
tine si te sprijina in viata ta zilnica.

Garderoba ta de toamna poate sa fie 
doar jeans, t+shirt si sneakers daca asta este 
ceea ce te reprezinta, fuste plisate si camasi, 
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Legende si must have vor exista mereu, 
si nimeni nu te impiedica sa ai oricare 
din ele in garderoba, atat timp cat se 
integreaza perfect in stilul tau de viata si 
personalitatea ta.

Totul este sa nu urmezi niste reguli doar 
pentru ca asa ti se spune.

Regulile sunt facute de oameni care au 
apreciat intr-un anume fel intr-un anumit 
context - imprejurari care probabil ca nu 
se repeta exact in viata ta, astfel incat sa le 
urmezi strict.

REGULILE - CEL PUTIN IN 
MODA - TREBUIE ADAPTATE.

•Nu poti purta un pardesiu bej doar 
pentru ca e un clasic atat timp cat viata ta 
este mereu pe fuga si in masina.
•Nu te imbraci in clasicul negru si rosu 

daca sunt culori pe care le detesti sau nu 
iti vin bine.
•Nu pui pe tine nimic din ceea ce ar 

putea sa te faca sa te simti inconfortabil, 
indiferent ca este legenda sau must have.

Moda & Stil

tailleur si costume haina & pantaloni, daca esti o corporatista, ori fuste tutu si combat 
boots, cizme overtheknee si ultra mini, orice combinatie originala care vorbeste despre 
creativitate si individualitate.

Tu nu trebuie sa intri si nici macar sa incerci sa intri in nicio categorisire stricta, 
rigida care sa iti spuna cine si cum esti. 

Tu esti singura care stie cum esti, singura care trebuie sa aprecieze daca o piesa 
vestimentara sau accesoriu se potriveste psihic si fizic.

FIZIC - pentru ca orice porti trebuie sa iti stea atat de confortabil incat sa nu 
fii deranjata in munca ta de neplaceri gen fusta de tivul careia tragi pentru ca 
e prea scurta, bluza in care nu poti respira pentru ca e prea stramta - ma rog, 
ai inteles conceptul ...
PSIHIC - pentru ca atunci cand te simti bine fizic, psihicul jubileaza.

Cand te simti bine fizic in ceea ce porti toata atentia ta este indreptata asupra ceea 
ce faci, iar randamentul este 100% asigurat, devii din ce in ce mai increzatoare in tine, 
mai sigura pe deciziile tale si tot restul binefacerilor care decurg de aici.

Asa ca orice recomandari ti s-ar da, atata vreme cat nu le simti conforme cu ceea 
simti inauntrul tau - nu trebuie sa le urmezi.

Chiar si atunci cand este vorba de piese care iti plac trebuie sa te gandesti daca iti 
plac piesele in sine, cum arata pe persoana care le imbraca sau daca efectiv iti plac 
pentru cum ar veni pe tine.

Chiar si atunci cand este vorba de piese care ti-au placut odata dar pe care acum 
nu le mai simti pe aceeasi frecventa, este ceva absolut normal - ai evoluat si simtul tau 
estetic odata cu tine.

Garderoba TA, regulile TALE.

ORICE RECOMANDARI TI S-AR DA, ATATA 
VREME CAT NU LE SIMTI CONFORME CU 

CEEA SIMTI INAUNTRUL TAU - NU TREBUIE 
SA LE URMEZI.



35  

Famost

Moda & Stil

DAA, BIJUTERIILE UNISEX SUNT PENTRU 
ORICINE si asta se datoreaza evolutiei treptate 
a modei si a directiilor in care se indreapta, 
barierele conservatoare trecand deja in plan 
secund. Frumusetea acestor delicate accesorii 
adauga personalitate tinutelor, celui/ celei care 
le poarta si cateodata este exact ce ai nevoie 
pentru un look complet. Nu spune nimeni sa 
arunci vechile bijuterii, ci doar sa indraznesti 
mai mult si sa fii deschis(a) oportunitatilor.

Tendintele in ascesiune ale bijuteriilor 
unisex se datoreaza in primul rand caselor 
de moda cu viziune, care au depasit de mult 
ceea ce s-ar crede a fi tendinta, pasind intr-o 
perioada cu totul noua, revolutionara din multe 
aspecte. Cu toate acestea, bijuteriile unisex 
nu reprezinta un concept nou, doar ca acum 
este perioada in care ele isi intra in drepturi 
depline, ajutandu-te pe tine sa-ti exprimi cu 
adevarat personalitatea, stilul, modul de a fi. Si 
pana la urma, totul se rezuma la modul in care 
le porti, la modul in care reusesti sa te exprimi 
din punct de vedere vestimentar.

In trecut, au existat celebritati masculine care 
au purtat cercei, diferite bijuterii, dar societatea 
in ansamblul ei, nu era pregatita sa le accepte. 
Astazi insa, aceste lucruri sunt de domeniul 
trecutului si avem numeroase nume care reusesc 
sa ne incante privirile prin mixurile inedite ale 
outfit-urilor cu perle, cercei, stiluri placute, 
unice, libertine, care nu cauta nicio scuza. Si 
de multe ori ori, bijuteriile unisex merg mana 
in mana cu tinutele masculine sau feminine, 
influentate fiecare in parte de genul opus.

Perlele si cerceii fac parte din bijuteriile 
unisex care au deschis aceasta perioada in moda 
si au facut-o in moduri inspirate, fie ca vorbim 
de diverse forme de stivuire, de mixuri de culori, 
de afisarea unor indicii subtile sau dimpotriva 
de compensare.

Indiferent care este stilul tau vestimentar, 
daca iti plac bijuteriile, indiferent de natura 
lor, incearca-le, poarta-le, experimenteaza fara 
retineri si imbratiseaza un look unic, care sa iti 
exprime personalitatea asa cum doresti.

unisexbijuteriile



36  

Famost

Moda & Stil

V A S H I

P E  C A R E  T R E B U I E  S A  L E  I U B E S T I
BIJUTERII
MAJORITATEA ADORAM BIJUTERIILE SI NE-AM DORI SA AVEM SI SA CUMPARAM 

CAT MAI MULTE, IAR DACA FINANTELE NU REPREZINTA O MARE PROBLEMA, 

FACEM PARTE DIN CATEGORIA NOROCOASA. CU TOATE ACESTEA, DIVERSITATEA 

JOACA UN ROL IMPORTANT IN ABSOLUT ORICE ASPECT AL VIETII, IAR ACEST 

FASCINANT UNIVERS AL BIJUTERIILOR NU FACE EXCEPTIE. TOCMAI DE ACEEA, 

A CUNOASTE CAT MAI MULTE BRANDURI DEDICATE ACESTUI MINUNAT 

SEGMENT AL MODEI, NE AJUTA SA ADUCEM CAT MAI MULTA FRUMUSETE IN 

VIATA NOASTRA.

Vashi imbunatateste experienta 
clientului in noua locatie Covent 
Garden din Londra, unde crearea 
bijuteriilor la comanda sunt la 
vedere, pentru ca potentialul 
client sa se poata bucura de o 
experienta completa. Participand 
activ la procesul de creatie, 
clientii pot selecta o varietate de 
pietre pretioase, metale pretioase, 
alaturi de alte detalii importante 
si personalizate.

www.vashi.com

Brandul a inceput 
online si primul 

magazin fizic a fost 
deschis in 2016, pentru 

ca astazi sa aiba 6 
magazine.

Designerul Jessie Thomas ofera creatii 
distinctive unice, care se remarca prin 
simplitate si in care sunt folosite perle 
baroc, forme organice si aur. Totul este 
realizat manual impreuna cu tatal sau - 
David Thomas, folosind responsabil aur 
reciclat 100%, pietre pretioase si diamante. 
Influentele formelor si detaliilor sunt 
date de arta si cultura romana, greaca si 
etrusca.

David a fost un membru cheie al unui 
nou stil de bijuterii din aur aparut in 
Londra in anii 1960; a invatat mestesugul 
de la Georg Junsen si Swedish Crown 
Jewellers, avand expozitii in intreaga lume.  

J E S S I E 
T H O M A S

www.jessiethomasjewellery.com
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Proiect in colaborare cu Victoria 
Magrath de pe coperta HFM, noua colectie 
sustenabila EDGE OF EMBER se inspira 
din calatoriile Victoriei. Fondatorul 
brandului Lynette Ong a creat piese 
r e s p o n s a b i l e , 
accesibile ca 
pret, bijuteriile 
f o l o s i n d 
argint reciclat, 
impreuna cu 
perle de apa dulce 
si detalii placate 
cu aur.

E D G E  O F  E M B E R

www.edgeofember.com

Lynette Ong

Colectiile acestui 
brand exotic sunt 
realizate din margele 
de sticla si argint si se 
inspira din dragostea 
pentru calatorii si 
surfing. Fiecare margea 
unica reprezinta 
un loc anume, 
reflectand culorile si 
caracteristicile regasite 
in valuri si zonele din 
jur. Sticla este Murano, 
culorile fiind amestecate 
manual, pentru a obtine 
alte si alte culori care 
sa reprezinte un aspect 
distinctiv.

N A L U 
B E A D S

www.nalubeads.com

A N N O U S H K A
X

T E M P E R L E Y

O intalnire intre minti deosebite 
- Annoushka Ducas MBE si Alice 
Temperley - pentru a crea bijuterii 
deosebite pentru mireasa moderna. 
Inspiratia vine din piesele de epoca 
a cutiei de bijuterii a lui Alice, 
reimaginate in aur reciclat de catre 
Annoushka. Piesa de rezistenta este 
un inel acvamarin tinut pe loc de 
doi porumbei si care simbolizeaza 
dragostea, impreuna cu un lantisor 
de aur si perle inspirat de clopoteii 
britanici.

www.temperleylondon.com/eu/
shop/collaborations/temperley-
x-annoushka.html
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www.completedworks.com

C O M P L E T E D W O R K S
O abordare reductionista a bijuteriilor contemporane, influentata de filosofie 

si matematica, de frumusetea si complexitatea cotidianului si realizate de Anna 
Jewsbury, care a fondat Completedworks in 2013. Materialele folosite sunt de 
calitate superioara: perle de apa dulce, elemente puriste, iar formele sunt sculpturale 
si fluide, bucle, rasuciri, invaluiri. Sustenabilitatea este si ea in atentia brandului, 
fiind folosit aur si argint reciclat si recuperat. 

Anna Jewsbury

H A R R I S  R E E D 
X

M I S S O M A

Missoma a lansat o colectie 
cu Harris Reed pentru a aduce o 
viziune unica asupra bijuteriilor, 
colaborarea dezvaluind influente 
romantice baroce si gotice aduse 
de Harris. Stratificarea estetica 
specifica Missoma este fina si 
demi-fina, iar creativitatea marca 
Harris a fost lasata libera sa 
se exprime. Astfel, iau nastere 
bijuterii prin care iti poti exprima 
individualitatea si fluiditatea.

Brandul a luat nastere 
in 2008 si a creat piece 

unice si iconice purtabile 
zi de zi, dezvoltand 

parteneriate importante 
la nivel global. 

www.missoma.com

Acest brand este dedicat 
bijuteriilor sustenabile cu un design 
unic, designerul Theresia Schick creand 
o viziune eleganta prin intermediul 
pieselor statement, care depasesc 
timpul si sunt dedicate femeilor de 
toate varstele. Bijuteriile inspira prin 
formele unice si sunt surprinzatoare 
prin nota clasica si atemporala a 
momentelor de lux din fiecare zi.

H E R O Y N E

www.heroyne.com
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The Alexandrite este 
cunoscut ca un brand de 
exceptie pentru maiestria 
pieselor, ce se remarca prin 
unicitate, rafinament si 
eleganta, alexandritul fiind 
o piatra pretioasa ce isi 
schimba culoarea. Numita 
dupa tarul Alexandru al II-
lea, aceasta piatra pretioasa 
este asociata cu regalitatea 
si a fost cea mai apreciata 
de catre aristocratia 
europeana.

Sophie Harley este cunoscuta in intreaga lume 
prin bijuteriile realizate manual; au un design 
rafinat, piese unice, contemporane si luxoase, 
diamantele si pietrele pretioase fiind in centrul 
atentiei. Safire, diamante, rubine, smaralde, sunt 
doar din cateva minunile vazute in minunatele 
creatii, realizate cu atingerea atemporala care le 
poate transforma in mosteniri unice.

S O P H I E  H A R L E Y 
L O N D O N

www.sophieharley.com

T H E 
A L E X A N D R I T E

www.thealexandrite.com

Bijuterii unice, ce pot 
fi lasate mostenire de 
la o generatie la alta, 

fiind aproape imposibil 
sa mai gasesti astfel de 

capodopere.
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A sti cum sa te imbraci toamna si a cunoaste 
notiuni elementare de moda adecvate fiecarui 

sezon, te ajuta sa iti exploatezi timpul la maxim, 
nu vei cheltui multi bani pe imbracaminte 

deoarece vei sti cum sa gestionezi articolele 
vestimentare, iti vei forma un stil vestimentar 

practic, adecvat personalitatii si necesitatilor tale.

STRATIFICAREA
In timpul toamnei, diminetile si 

serile sunt racoroase iar dupa-amiezele 
calduroase, ceea ce impune o tinuta 
stratificata, mai ales daca esti toata ziua 
plecata. NU POTI MERGE CU SACOSELE 
CU HAINE DUPA TINE! In functie de 
necesitatile din timpul zilei, iti poti da 
hainele jos de pe tine, le poti adauga, 
stratificarea fiind cea mai buna solutie 
de imbracat in perioadele de tranzitie.

CAMASI, DAR CUM?
Indiferent cum sunt camasile tale - cu 

maneci lungi sau scurte, poti purta sub 

ele maiouri sau deasupra, cardigane. Poti 
merge pe varianta unui maiou cu dantela 
sub o camasa cu maneci lungi, dantela 
ce va iesi de sub decolteu oferindu-ti 
un aspect feminin, in timp ce iti tine 
si de cald. O camasa cu nasturi peste 
un maiou alb - completate de blugi si 
cizme iti ofera un look clasic de toamna, 
la fel ca puloverele sau rochiile tricotate 
purtate peste camasa cu maneci lungi.

ULTIMUL STRAT
Daca locuiesti intr-o zona relativ calda 

comparativ cu zonele montane, mergi pe 
paltoane usoare, cardigane, pulovere si 

evita orice articol vestimentar prea gros 
sau calduros.

Daca zona unde activezi este in 
general racoroasa, axeaza-te pe o jacheta 
sau un trenci lung, poarta paltoane, 
cardigane, pulovere calduroase!

O geaca de piele cu sau fara blana 
interioara detasabila este buna oricand, 
oriunde, dat fiind caracterul sau 
atemporal.

Hanoracele sunt ideale cam in 
orice perioada a anului si in anumite 
circumstante; se pot lega la talie cand se 
incalzeste. Partea buna este aceea ca iti 
schimbi outfit-ul fara mare efort.

CUM SA TE 
IMBRACI TOAMNA

INDIFERENT de T E N D I N T E
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LUNGIMEA
Poarta pantaloni si fuste lungi, iar 

daca esti mare fana blugi, cei in nuante 
inchise sunt potriviti pentru toamna. 
Blugii skinny merg mixati cu o pereche 
de cizme. Fustele lungi din lana sau 
tweed sunt ideale a fi combinate cu o 
pereche de colanti inchisi la culoare.

Si daca, inca vrei sa porti fuste 
scurte sau pantaloni scurti, stratifica cu 
jambiere sau colanti de culoare inchisa 
pentru un aspect sic.

INCALTAMINTEA
Este toamna, asa ca sandalutele, 

pantofii, slapii nu trebuie sa mai stea in 

fata usii, iar in locul lor trebuie aduse 
cizmulitele, pantofii, anumite perechi 
de pantofi sport.

Daca vrei sa nu simti frigul, o 
pereche de cizme captusite cu blana este 
exact ce ai nevoie, iar pentru vremea 
ploioasa, o pereche de bocanci in genul 
celor de lupta reprezinta cea mai buna 
alternativa. Daca zilele nu sunt atat de 
reci sau zona in care locuiesti nu este 
friguroasa, o pereche de sneakersi este 
exact ce ai nevoie.

ACCESORIILE
Esarfele, palariile si manusile sunt 

accesorii de nelipsit atat prin protectia 

oferita, dar si prin faptul ca iti ofera 
un look sic daca alegi ce iti trebuie. In 
plus, daca se incalzeste, le poti da jos cu 
usurinta ...

O sapca tip newsboy (mai ales ca sunt 
acum in tendinte) sau palarii din pasla 
sau tweed sunt optiuni potrivite toamnei. 
Esarfele din flanel cu model solid sau in 
carouri sunt cele mai potrivite si le poti 
schimba daca vremea este friguroasa sau 
zona in care locuiesti este geroasa.

Versatilitatea manusilor este de 
neinlocuit, fie ca sunt din piele sau 
din piele intoarsa, iar daca vremea iti 
permite sau zona in care stai este mai 
calduroasa, mergi pe manusi fara degete!

T E N D I N T EINDIFERENT de T E N D I N T E
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RUSANDA DAVIDEANU - fondatoarea brandului BOOKLETTA

interviu

Realizezi genti unicat. Care este povestea brand-ului tau?
BOOKLETTA s-a nascut in 2012, aproximativ 10 ani in urma. Am inceput cu o idee si o pasiune, 

cea pentru lectura. Nu am fost niciodata pasionata de genti, dar am simtit nevoia sa transform acest 
simbol al statusului feminin in casa cartii tale . . . si am reusit! Bookletta a pornit ca o fantezie, un 
vis, o inovatie, ceva nemaivazut - si a devenit un trend, o normalitate, o inventie absolut necesara 
si utila, un obiect de adoratie al bookaholicelor din Romania si dinafara. La inceput, cand vedeai 
o Bookletta reactionai cu mirare, acum doar cu: “UITE, E GEANTA PENTRU CARTE!” iar asta ma 
bucura si imi aduce multa satisfactie. 

TOTUL DESPRE MODA
cu DANIELA SALA
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Care este prima geanta realizata de tine?
Primele modele Bookletta lansate au fost desenate de designerul Cristiana Pitu, cea care m-a 

ajutat sa pun pe foaie ideile din capul meu, eu neavand scoala de design sau experienta in 2012.
Cristiana a desenat modelele MINI si MAXI, care sunt la fel de “in” si populare si astazi, la 

onorabila varsta de 10 ani. Apoi a urmat SAFARI, MIDI, LADY, MAGIC si mai tarziu BACKPACK, 
LEGACY si CONSTELLATION. Pe langa aceste modele, mai avem portofelele cu citate si inca un 
model de geanta micro, fara buzunar pentru carte. Fiecare model a fost gandit pentru o grupa de 
varsta si pentru anumite nevoi. De exemplu: LEGACY este rucsacul potrivit atat pentru adolescenti 
cat si adulti, MAXI este geanta potrivita pentru laptop si acte, iar CONSTELLATION este o 
borseta mica, jucausa si ideala pentru evenimente sau calatorii. 

Cum arata o geanta ideala in viziunea ta?
O geanta ideala este geanta pentru carte. Punct. 

Carui public te adresezi cu gentile brandului tau?
Publicul meu sunt femeile care citesc, calatoresc, se dezvolta si evolueaza. Ele nu vor sa aiba o 

geanta care sa le arate statutul social, ci mai degraba una utila, cu un buzunar care sa protejeze 
cartea de obiectele din geanta. De asemenea, nu investesc in obiecte produse de masa, care le fac 
sa se piarda in societatea uniforma, ci aleg obiecte in serii limitate, unicat sau personalizate, din 
piele de calitate si de multe ori de la producatori romani de succes. Ele inteleg puterea modei de a 
propaga modele demne de urmat si pentru urmatoarele generatii si aleg “sa-si poarte cartile expuse 
frumos intr-o vitrina” zi de zi, ora de ora. Moda poate naste monstri sau poate naste cultura. Ce 
alegem?

Cum ti-ai descoperit aceasta pasiune?
Sunt pasionata de carti inca din adolescenta, iar de asta se fac vinovati parintii mei, ambii fiind 

bookaholici inraiti. De asemenea bunicul meu a fost invatator de limba romana, director de scoala 
si scriitor de poezii. El mi-a transmis genele care ma fac sa ma plimb ore prin librarii, sa ating 
coperti si sa adulmec primele cuvinte dintr-o carte, pentru a o pune apoi in Bookletta si a o savura 
mai tarziu. 

De unde te inspiri atunci cand concepi o noua colectie?
Ma inspir din nevoile #booklettagirls, din nevoile mele si ale prietenelor mele, dar si din 

tendintele globale. Dimensiunile gentilor variaza, de la epoca la epoca, la fel si texturile si nuantele 
de piele in voga. 

Ador comunitatea #booklettagirls si le urmaresc cu drag prin toate etapele vietii. Ele sunt 
inspiratia mea.

Publicul meu sunt 
femeile care citesc, 
calatoresc, se dezvolta 
si evolueaza. Ele nu vor 
sa aiba o geanta care sa 
le arate statutul social, 
ci mai degraba una 
utila, cu un buzunar 
care sa protejeze cartea 
de obiectele din geanta. 

Moda poate naste 
monstri sau poate naste 
cultura. Ce alegem?

Moda & Stil
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Tii cont de trend atunci cand realizezi o colectie de genti?
Cea mai importanta lectie invatata de mine in acesti aproape 10 

ani este cea a detasarii emotionale de afacere si de brand. Nu putem 
sa lasam ceva sa creasca daca suntem concrescuti emotional cu 
acea idee .. . detasarea emotionala este sanatoasa atat pentru 
business cat si pentru antreprenor. Lasa ideea ta sa creasca, sa 
se dezvolte si sa prinda noi forme. 

Ce materiale folosesti pentru realizarea gentilor?
GENTILE BOOKLETTA sunt produse din piele naturala 

italiana de cea mai buna calitate. Cel mai frumos lucru este ca 
atunci cand comanzi o Bookletta, primesti o carte inclusa cadou. 
Asa stimulam si incurajam dragostea pentru lectura prin fiecare 
geanta care pleaca din atelier.

Ce sfaturi ne poti da pentru anul 2022?
2022 inseamna dragoste pentru diversitate si asta transpira 

prin toti porii tendintelor din moda. Daca este sa vorbim 
despre genti, acestea poarta tot mai mult amprenta 
personalitatii individului, nu a unui trend. De aceea veti 
vedea in revistele cu tendinte atat posete mici, cat si mari, 
atat piele cat si inlocuitori, forme circulare sau patrate, 
design minimalist sau maximalist si incarcat. Poti alege 
o poseta in culori aprinse sau nude si vei fi la fel de 
STYLISH, atata timp cat iti reflecta personalitatea si 
stilul. 

La ce nivel stilistic consideri moda populatiei romanesti?
In Romania exista cam 80% din oameni care sunt trend followers 

si maximum 20% care sunt trend-setters. Acestia din urma inteleg 
moda ca pe o forma de exprimare, nu de uniformizare. Din pacate 
in societate, inca exista conceptul cu conotatie negativa de “Uite 
la aia” in loc sa incurajam creativitatea si unicitatea fiecaruia.

De unde pot fi achizitionate aceste genti? 
De pe site-ul www.bookletta.com sau de la promenada, 

nivel 1, magazin KINGA VARGA.

Cel mai frumos lucru 
este ca atunci cand 
comanzi o Bookletta, 
primesti o carte inclusa 
cadou. Asa stimulam 
si incurajam dragostea 
pentru lectura prin 
fiecare geanta care 
pleaca din atelier.

Daca este sa vorbim 
despre genti, acestea 
poarta tot mai mult 
amprenta personalitatii 
individului, nu a unui 
trend.
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CUM ITI ALEGI PALTONUL DE TOAMNA
cu ALIN TEMELIESCU

Sezonul rece nu se lasa asteptat, drept urmare, este 
momentul potrivit pentru a vorbi despre paltoane. 
Cand vremea incepe sa se raceasca, multi barbati prefera 

sa aleaga un hanorac pe sub orice, geaca de blugi, de piele sau de nailon 
captusita. Sa porti un palton in timpul lunilor mai reci ale anului nu 
inseamna neaparat ca este BORING. Poti totusi sa arati stylish in 
haina ta de toamna, daca doar urmezi aceste simple reguli cu ce sa faci 
si ce sa nu faci pentru a domina cu incredere un palton.

  
  

  
 A

DAUGA CULOARE!

T
E

S
ATURI NATURALE

Opteaza pentru paltoane din 
materiale naturale 100%. Din 

pacate, chiar si cele mai scumpe paltoane 
din zilele noastre sunt adesea amestecate, 
deoarece fac fabrica mai putin costisitoare 
si astfel mai accesibile la pret sau maresc 
marjele de profit ale producatorului. In 
timp ce fibrele de nylon din poliester pot 
face un articol vestimentar mai durabil, nu 
sunt la fel de “izolante” ca fibrele naturale, 
cum ar fi casmirul, lana sau alpaca, si din 
aceasta cauza as sta cat mai departe de 
ele. Ele, de asemenea, nu “imbatranesc” 
si astfel, materialele 100% naturale vor fi 
intotdeauna cea mai buna alegere. Daca 
nu alegi aceasta varianta, opteaza pentru 
un palton care iti va oferi confort. 

Cine a spus ca paltonul 
trebuie sa fie negru? 

Opteaza pentru acele paltoane 
deosebite si nu pentru aceleasi 
palton negru si obisnuit pe care 
il are aproape fiecare barbat. 
Se spune ca negrul este lipsit 
de originalitate mai ales atunci 
cand este vorba despre paltoane, 
deoarece arata fiecare fir de praf 
si par. In acelasi timp, paltonul 
iti ofera sansa de a iesi in 
evidenta in cel mai placut mod 
si, drept urmare, iti recomand sa 
iei in considerare si alte culori 
precum bej, maro, poate diferite 
amestecuri de culori. 

1

2
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Alege-ti un palton lung pentru ca 
acesta iti va tine de cald si, in mod 

traditional, este un look foarte clasic care 
nu se va demoda prea curand. Cu asta, ma 
refer la acel palton lung pana la nivelul 
genunchilor, cu variatiuni incepand de 
deasupra genunchilor si pana putin peste 
genunchi. Daca vei merge la magazinele 
din Mall si nu numai, vei gasi o multime 
de paltoane scurte deoarece asta e moda 
actuala, in acelasi timp, nu vor trece testul 
timpului si nu va vor tine de cald.

Nu te grabi! Nu cumpara primul palton pe care il gasesti 
si care pare bun la prima vedere. Ia-ti timp sa studiezi 

ofertele si sa iti dai seama de necesitatile tale. Nu investi intr-
un palton prea mare si prea supradimensionat, pentru ca te va 
face sa arati neatractiv. Inainte de toate, gandeste-te la maniera 
in care vrei sa porti paltonul. Daca doresti sa porti o jacheta pe 
dedesubt, asigura-te ca este destul spatiu in palton. In mod ideal, 
ia un sacou pe tine atunci cand il incerci si asigura-te ca este 
suficient spatiu in zona umarului si bratul superior al manecii. 
In caz contrar, te poti alege cu un palton larg in zona bustului, 
dar care este prea strans la maneci, ceea ce limiteaza libertatea 
de miscare.

3 4
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N
U
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ITA ACCESORIILE!

Pentru ca stiu ca tii foarte mult la 
felul cum arati, ca iti doresti sa 

fii cat mai stylish, iata care sunt acele 
accesorii pe care le poti purta cu un 
palton. Alege o palarie care sa completeze 
tinuta, de preferat una din lana. Nu uita 
de fularele si esarfele care iti pot scoate 
clasica tinuta din anonimat, in special cele 
cu imprimeu. Mai poti purta manusi din 
piele pentru a spori confortul termic. Iti 
recomand sa fii atent cu detaliul cel mai 
mic, si anume sosetele. Poti opta chiar si 
pentru unele din lana pe timpul iernii.

Nu iti fie teama sa investesti intr-un palton de buna 
calitate pentru ca este ceva care te va tine mai mult 

decat un costum de cele mai multe ori si, trebuie sa ai nu mai 
putin de doua. Va fi o investitie durabila, si il poti combina 
cu unele lucruri pe care le ai prin propria ta garderoba. 
De asemenea, un palton mai putin bun inseamna, tesatura 
sintetica, eventual completata de putina lana, o croiala 
standard, mai exact, o calitate care se va degrada de la an la 
an. Alege materiale de calitate, pentru ca astfel vei obtine 
o investitie pe viata.

IN
VESTESTE IN CALITATE

!5

6

ACEST SFAT 
SE POATE 
APLICA PENTRU 
ORICE ARTICOL 
VESTIMENTAR, 
NU DOAR PENTRU 
PALTOANE

*



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/


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

Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele mai importante 
evenimente, tendinte si noutati din moda, beauty, stil de viata, sanatate, cultura!

 facebook.com/famost.ro instagram.com/famostmag twitter.com/famost_ro

FAMOST

https://famost.ro/
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/
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Beatrice Lianda dinu : Care este conceptul si de unde a pornit ideea dezvoltarii sale?
MadaMe rossini : Conceptul MadaMe Rossini „Soft and Gentle” presupune arta tratamentelor si terapiilor 
faciale profesionale, multidisciplinare, non-invazive, care abordeaza sanatatea si frumusetea in mod natural, 
cu atentie deosebita pe nevoile exclusive ale tenului si stilului de viata, pentru o frumusete autentica, prin 
preventie si tratamente personalizate ce pun la dispozitie rezultate masurabile alaturi de texturi delicate.

Consider ca naturaletea se reflecta prin atitudine, prin mentalitate si prin aspect.
Chipul si trupul ingrijit dau o energie specifica de bine.
Ideea a pornit din aceasta energie de frumos, natural si delicat.

MADAME ROSSINI este o  creatoare pasionata de frumos si arta
ce iubeste pana la adoratie frumusetea.

O schimbare a aparut  in viata ei si a ales sa priveasca
cu incredere si fascinatie spre arta designului facial si a procedurilor estetice.

A descoperit o noua lume fascinanta,
plina de beneficii, pe care vrea sa o impartaseasca

tuturor celor care simt ca rezoneaza cu aceasta.  

CINE ESTE

Madame 
ROSSINI?

Material realizat de BEATRICE LIANDA DINU
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Beatrice Lianda dinu : Care sunt ariile de interes?
MadaMe rossini : Toate tratamentele si procedurile sunt personalizate in functie de tipologia si caracteristicile 
tenului, iar in zona estetica, pe nevoile specifice, urmarind ideea de frumusete responsabila prin urmatoarele 
protocoale fundamentale:
•Tratamente estetice, lifting, blefaroplastie nechirurgicala prin procedura Plasma pen;
•Mezoterapie dermapen;
•B B Glow;
•Tratamente dermato-cosmetice faciale;
•Terapie facelift estompare considerente varsta.

Beatrice Lianda dinu : Aveti o misiune interesanta: sa pastrati frumusetea naturala. Cum va propuneti sa 
aduceti frumusetea in viata noastra ?                       
MadaMe rossini : Doamnelor si nu numai lor, dar in special lor, vreau sa le dau incredere ca, ingrijindu-se, 
vor realiza un lucru de pret in viata lor.

Imaginea din oglinda, cea care le spune “Buna dimineata!” este imaginea lor si au misiunea de a o pastra 
si dezvolta. Ele vor fi castigatoare de-a lungul anilor si o fac doar pentru respectul propriu.

Am ales aceste proceduri din zona estetica, considerand ca se respecta naturaletea printr-una dintre cele 
mai  delicate interventii si cu efecte pastrate timp de mai multi ani.

Beatrice Lianda dinu : Aveti in portofoliu un brand unic. Care sunt calitatile care il diferentiaza de alte 
branduri de ingrijire?

MadaMe rossini : Procedurile faciale sunt sustinute exclusiv cu tratamentele profesionale sothys-PaRis, 
gamele de produse dermato-cosmetice certificate organic si vegane.

Les JaRdins sothys, o gradina botanica remarcabila, exprima respectul pentru natura, utilizand habitatul 
pentru a crea ingrediente active naturale pure.

Formulele sothys se bazeaza pe senzorialitatea unica a texturilor, delicatetea parfumurilor, ingrediente 
active naturale, siguranta prin selectarea riguroasa a ingredientelor active provenite din chimia verde.

sothys reprezinta excelenta franceza in tratamentele profesionale, urmarind ideea de frumusete 
responsabila, care respecta pielea si mediul.

Beatrice Lianda dinu : Care sunt cele mai pretioase sfaturi de frumusete pe care ni le puteti impartasi?     
MadaMe rossini : Frumusetea este complexa: combina un aspect placut, cu o atitudine naturala, generoasa 
si cu o gandire pozitiva, deschisa catre cultura.

Frumusetea este pentru noi insine si a avea grija de propria persoana, de imaginea noastra; este primul 
act catre auto-apreciere. 

Avem in primul rand nevoie de respectul de sine. Nu exista sfaturi generale, fiecare persoana este unica 
si trebuie sa isi gaseasca reteta sa.

Beatrice Lianda dinu : In viziunea Madame Rossini, care este definitia FRUMUSETII?  
MadaMe rossini : Frumusetea nu are varsta, iar fiecare varsta are frumusetea ei!

Frumusetea este complexa: combina un aspect placut, cu o atitudine naturala, 
generoasa si cu o gandire pozitiva, deschisa catre cultura.
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O 
alimentatie sanatoasa te poate ajuta sa te simti si sa arati 
mai tanara si chiar daca nu exista mese miraculoase 
care sa dea anii inapoi, alimentele pline de antioxidanti 
lupta impotriva inflamatiei, ceea ce ajuta la protejarea 
materiei cenusii, prevenirea imbatranirii premature a 
pielii si cresterea longevitatii. Si conform cercetarilor, o 
alimentatie bogata in legume, fructe, cereale integrale 
este multa mai indicata, mai ales daca scadem numarul 
alimentelor zaharoase, a sodiului, a carnii procesate.

O alimentatie nutritiva iti imbunatateste sanatatea, reduce riscul aparitiei bolilor 
legate de varsta si te ajuta sa arati mult mai tanara pentru o lunga perioada de timp. 
Iar daca esti curioasa de aceste aspecte, parcurge urmatoarele randuri!

Fiecare am fost in situatii cand nu am avut timp sau inclinatii pentru a manca sanatos, 
iar acest lucru se vede de cele mai multe ori si pe piele. Pielea este cel mai intins organ al 
corpului, se reinnoieste constant si are nevoie continua de nutrienti.

Oamenii de stiinta descopera din ce in ce mai multe despre relatia complexa dintre 
alimentatie si piele, multi dintre ei sustinand ca modul occidental de a manca este 
responsabil de aparitia ridurilor. Alimentele bogate in zahar si carbohidratii (painea 
alba este un bun exemplu) ar fi principalii vinovati, datorita influentei exercitate asupra 
fibrelor de colagen care “intepenesc” intr-un proces cunoscut ca glicatie, ceea ce duce la 
o imbatranire vizibila.

Pielea se bazeaza pe oxigenul adus de sange, asa ca orice iti compromite circulatia, 
pe langa evitarea zaharului, nu are ce cauta in alimentatia de baza (fara grasimi 
saturate si trans!). Alcoolul si cofeina trebuiesc evitate, deoarece au efecte deshidratante 
pentru piele. In schimb, te poti baza pe antioxidantii din legume si fructe, pe omega-3 
din peste, toate reducand inflamatia - cauza principala a imbatranirii pielii si corpului si 
combatand radicalii liberi.

O alimentatie care iti stimuleaza pielea include toate grupele de alimente (grasimi, 
proteine, carbohidrati), apa si alimente care sa contina cantitati cat mai mari de 
antioxidanti pentru lupta impotriva radicalilor liberi si imbunatatirea sistemului imunitar.
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E
ste important sa iti hranesti corpul cu nutrientii de care acesta are 
nevoie pentru a produce si intretine pielea si tesuturile, proteinele si 
vitamina C fiind o necesitate. Ouale sunt foarte indicate acestui scop, 
ele continand, pe langa proteine, cistina - care ajuta la formarea 
colagenului. Vitamina B1 - tiamina - incetineste pierderea fibrelor de 
colagen, astfel ca este foarte important rolul cerealelor integrale in 
alimentatie, datorita faptului ca sunt bogate in vitamina B; mai mult 
orez brun, fulgi de ovaz, seminte de floarea soarelui.

2-3 litri de apa pe zi (sau mai mult) sunt indicati, acizii grasi esentiali care se gasesc in 
peste, nuci, seminte, contribuind de asemenea la hidratarea pielii. Exista anumite dovezi 
care sustin ca uleiul de peste poate chiar reduce daunele provocate de razele solare, 
subtirea pielii si formarea ridurilor. Acizii grasi esentiali au si calitati antiinflamatorii, asa 
ca indreapta-ti atentia catre paste integrale, nuci, seminte, peste, pui, avocado.

Antioxidantii sunt cei mai importanti in lupta pielii impotriva imbatranirii, iar in ceea ce 
priveste alimentatia, aceasta trebuie sa fie cat mai viu colorata, vegetale cu frunze verde 
inchis, portocale rosii, struguri rosii, morcovi, dovlecei, ardei rosu, toate fiind indicate si 
foarte puternice. Fructele de padure si ceaiul verde contin proantocianidine - oxidanti 
foarte buni, la care adaugam legume verzi pentru carotenoide care capteaza radicalii 
liberi, rosiile si fructele rosii pentru licopen care ajuta la reducerea inflamatiei protejand 
pielea de daunele UV.

Coenzima protectoare Q10 este gasita in ficat si boabe de soia, seleniul in nucile 
braziliene si crustacee. Pentru mentinerea integrala si proaspata a nutrientilor, gateste 
prin aburire si gratar.

Pe langa faptul ca nu trebuie sa stai expusa foarte mult la soare, iti poti ajuta pielea 
si din interior, in plus fata de cremele si hidratantele folosite. Cercetarile au aratat ca 
pigmentul portocaliu beta-caroten care formeaza vitamina A din organism are calitati 
antioxidante si ofera protectie naturala impotriva efectelor de imbatranire provocate de 
soare. Se gaseste in morcovi, cartofi dulci, broccoli, kale.

Un studiu apartinand UniveRsitatii din teL aviv a demonstrat ca o alimentatie 
mediteraneeana bogata in acizi grasi omega-3 si antioxidanti ofera si o extra protectie 
impotriva cancerului de piele.

O alimentatie 
adecvata varstei 
te poate face sa 

te simti si sa arati 
foarte bine. Iata 

cum poti intarzia 
imbatranirea si 

cum poti sa arati 
tanara pentru 

mult timp!

ANTIOXIDANTII SUNT CEI MAI IMPORTANTI IN LUPTA PIELII IMPOTRIVA IMBATRANIRII, IAR IN 
CEEA CE PRIVESTE ALIMENTATIA, ACEASTA TREBUIE SA FIE CAT MAI VIU COLORATA, ...
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Aceasta este perioada in care trebuie sa valorifici tot ce este bun pentru corpul 
tau. Vorbim de densitatea oaselor, masa musculara si metabolism, care isi ating 

punctele maxime la 20 de ani si in functie de cum le vei trata, iti vor oferi o viata frumoasa 
si tineretea pe care ne-o dorim fiecare. Lactatele si conservele de peste sunt ideale pentru 
densitatea oaselor, datorita continutului de calciu. Pentru intarirea muschilor trebuiesc 
consumate proteine sanatoase pe care le gasesti in oua, nuci, leguminoase, tofu, carne 
slaba. Deficitul de fier care este o problema des intalnita la fetele de la aceasta varsta, 
poate fi completat de fructe uscate, frunze verzi, carne rosie, dar aici ar fi indicata o 
discutie cu medicul.

Aceasta perioada este cea caracterizata de multe petreceri, asa ca ai grija cu alcoolul 
care deshidrateaza, are multe calorii si nu iti ofera cel mai bun somn! Nu sari peste mese 
si evita pe cat posibil sau nu te baza doar pe mancarea la pachet sau mai precis fast 
food-urile. Mesele echilibrate si regulate iti vor mentine starea de spirit si nivelurile de 
energie constante.
 

Unul din scopurile tale incepand cu aceasta varsta este sa previi scaderea naturala 
a masei musculare si a metabolismului cu ajutorul proteinelor din mancare. 

Maximizeaza-ti fertilitatea prin mentinerea alcoolului la minim si consuma mancaruri 
bogate in folati, inclusiv verdeturi cu frunze, cereale integrale fortificate. Schimba 
grasimile saturate pe uleiurile vegetale, redu aportul de sare si creste consumul de fibre!

Stai cu ochii pe propria greutate, deoarece, odata cu trecerea anilor, va deveni din ce 
in ce mai greu sa dai jos kilogramele. Fa-ti aprovizionari constante cu orez brun, conserve 
cu rosii, paste, nuci, seminte. Liniile fine incep cu anii 30, asa ca trebuie sa consumi multi 
antioxidanti.

 

Este varsta cand poti incepe sa aduni kilograme si asta se intampla pentru ca masa 
musculara si nivelul de estrogen intra pe o panta descendenta. Poti contracara 

aceasta problema cu antrenamente de rezistenta si o alimentatie echilibrata. Urmareste 
marimea portiilor, tu avand nevoie de cat mai putine calorii cu fiecare deceniu in care 
metabolismul incetineste. Poti maximiza metabolismul cu mese regulate, dar cu mai 
putine proteine si carbohidrati cu un indice glicemic mic, cum ar fi cerealele integrale. 
La acestea mai adaugi fructe si legume si vei fi sigura ca organismul va avea suficiente 
fibre pentru protejarea inimii si a sistemului digestiv. Riscul de cancer la san creste, asa 
ca trebuie minimizat consumul de alcool si cum se apropie menopauza, fii sigura ca ai 
parte in alimentatie de suficient calciu si vitamina D pentru a-ti hrani oasele. Include 
fitoestrogeni in mesele tale, pe care ii gasesti in produsele cu soia, deoarece ei pot 
recupera o parte din declinul natural in ceea ce priveste scaderea estrogenului.

 

In functie de cum ai gestionat alimentatia sanatoasa de cand erai tanara, acum 
platesti sau nu si cu toate acestea, niciodata nu este prea tarziu sa faci schimbari. 

Ceea ce mananci acum intarzie bolile legate de varsta si poate reduce riscul aparitiei 
diverselor forme de cancer, inclusiv cel de intestin sau san. Dupa varsta de 55 de ani, 
creste riscul aterosclerozei, vasele de sange isi pierd elasticitatea si incep sa se infunde, 
crescand riscul accidentelor vasculare cerebrale si a atacurilor de cord.

Consuma mancare prietenoasa cu inima, legumele, fructele, alimentele bogate in 
fibre si slabe in proteine, te pot ajuta sa iti mentii o greutate sanatoasa, care va usura 
sarcina articulatiilor.

20 ani

30 ani

40 ani

50 ani
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Anumite schimbari de obiceiuri sau modificari 
simple ale rutinei iti pot ajuta in mod real pielea

Minunatele masti pentru ten, 
tratamentele invazive si non 
invazive, iti pot aduce multa 

bucurie si un ten fara cusur, doar ca se 
poate si altfel in cazul in care nu esti adepta 
acestor metode. Si in sustinerea acestora, 
vin multe studii stiintifice care arata ca 
problemele pielii au stransa legatura cu 
ceea ce mananci, acneea de exemplu, 
putand fi agravata de zahar si produse 
lactate, in timp ce zincul poate impiedica 
aparitia unor eruptii.

ACNEE
TREBUIE SA limitezi consumul de 

lactate, carne crescuta cu hormoni si zahar 
rafinat!

Bazeaza-te pe lactate fermentate, 
alimente vegetale, zinc, vitamina A!

Conform cercetarilor, exista o stransa 
legatura intre bautul laptelui si aparitia 
acneei, un posibil motiv fiind adaugarea 
hormonilor in lapte din fabrica sub diverse 
forme. Limitarea consumului de lapte de 
vaca in favoarea lactatelor fermentate 
cum ar fi iaurtul si kefirul sau alternative 
ca laptele de ovaz, te poate ajuta. O 
alimentatie pe baza de plante este mult 
mai indicata comparativ cu carnea de 
vita sau animale crescute cu hormoni 
de crestere. Dulciurile iarasi pot duce la 

aparitia acneei prin zaharul continut, 
dar poti suplini aceasta pofta de dulce 
prin consumul alimentelor cu vitamina A 
(spanac, morcovi, mango, cartofi dulci). 
Zincul care se gaseste in semintele de 
dovleac, linte, te pot ajuta sa nu ai parte de 
aceasta nedorita problema.

ROSEATA SAU ROZACEE
TREBUIE SA limitezi consumul de 

condimente, sosuri iuti, rosii, citrice, 
ciocolata!

Bazeaza-te pe turmeric, ulei de masline, 
seminte de in, nuci!

Roseata si rozaceea pot fi consecinte 
ale capsacinei (se gaseste in ardei rosu si 
paprika) si cinamaldehidei (se gaseste in 
scortisoara, ciocolata, rosii, citrice) care 
stimuleaza un flux mai mare catre fata. 
Roseata poate fi legata de asemenea si 
de o sensibilitate alimentara, iar a tine un 
jurnal alimentar zilnic, te poate ajuta sa 
identifici ce cauzeaza aparitia acesteia. 
Pentru un ten curat si stralucitor, mergi pe 
alternative antiinflamatoare ca turmericul, 
uleiul de masline extravirgin (pune peste 
popcorn sau salate), omega-3 din somon 
si nuci.

PIELE PLICTISITOARE
TREBUIE SA limitezi consumul de 

alimente procesate, zahar, cofeina!

O piele minunata
din interior spre exterior
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Bazeaza-te pe fructe de padure 
intunecate, verdeata cu frunze, sfecla, rodii!

Cand suntem stresati, simtim nevoia sa 
mancam ceva dulce, fast food sau ne ducem 
spre cafea. Multa cafea, multe prajeli, pot 
face ravagii pe chipul tau, la care adaugam 
energia si metabolismul. O remediere 
rapida: fa-ti un smoothie plin cu alimente 
bogate in antioxidanti ca afine, sfecla, 
rodii, verdeata - spanacul si rucola sunt 
surse ale vitaminei A care iti dau stralucire 
chipului! Incearca sa elimini zaharul sau mai 
bine, sa-l inlocuiesti cu variante sanatoase, 
curmalele, mierea, siropul de artar fiind 
alternative foarte bune. Iar daca ai miere 
cruda, iti poti face o masca de fata, care 
exfoliaza usor si hidrateaza.

ASPECT PUFOS
TREBUIE SA limitezi sarea si rontaielile 

de noapte!

Bazeaza-te pe probiotice, antioxidanti, 
apa!

O fata prea umflata este un semn 
ca poti consuma prea multa sare, care 
ajunge la tine sub cele mai diverse forme, 
de care tu nici nu iti dai seama. Excesul 
de sare avertizeaza organismul ca trebuie 
sa retina mai multa apa pentru a mentine 
electrolitii la un nivel echilibrat. Aceasta 
duce la o umflare usoara sau la forme mai 
proeminente in jurul ochilor sau sinusurilor. 

O fata prea umflata este un semn ca poti 
consuma prea multa sare, care ajunge la 

tine sub cele mai diverse forme,  ...
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Mancatul la ore tarzii si foarte tarzii 
impiedica ca digestia sa se desfasoare 
normal, corpul muncind mai mult in timp ce 
tu dormi. Daca stilul tau de viata este unul 
normal, fa tot posibilul sa nu mai mananci 
nimic dupa orele 21-22 si ia legatura cu 
un medic care sa te ajute cu consumul 
probioticelor! Consuma fructe de padure, 
citrice, legume rosii si portocalii pentru 
antioxidantii lor, alaturi de substantele 
nutritive variate; creste-ti aportul de apa 
ingerat pentru a ajuta la spalarea toxinelor 
din sistem.

CERCURI INTUNECATE
TREBUIE SA limitezi bauturile 

carbogazoase, cafeaua, lactatele!

Bazeaza-te pe apa, ceai matca, ceai 
verde, nuci, lapte din nuci!

Cercurile intunecate pot insemna si o 
lipsa de somn, dar pot fi si o consecinta a 
unui consum exagerat de cofeina. Incearca 
sa inlocuiesti cafeaua cu ceaiul matcha 
sau verde, care au cantitati mai scazute de 
cofeina, dar sunt si bogate in antioxidanti 
care ajuta la protejarea colagenului. Pe 
de alta parte, cofeina poate deshidrata 
foarte mult, asa ca mergi pe 2-3 litri de 
apa zilnic! Cearcanele pot fi un semn al 
faptului ca ai o sensibilitate la lapte sau 
branza, asa ca elimina-le din alimentatie 
pentru aproximativ 3 saptamani pentru a 
vedea daca exista imbunatatiri in aspect! 
In acelasi timp, introdu sau inlocuieste 
alimentele vechi cu alternative ca nuci, 
lapte din diverse nuci, avocado, nuci de 
cocos, asa ca, poti primi in continuare 
grasimi bune, proteine bune si diverse 
forme de calciu.

Mancatul la ore tarzii si foarte tarzii impiedica ca 
digestia sa se desfasoare normal, corpul muncind mai 

mult in timp ce tu dormi. 
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LAVANDA se afla in centrul atentiei si a discutiilor cand se vorbeste 
despre uleiuri esentiale, ea oferindu-ti atat beneficii pielii cat si simturilor 
cu aroma si efectele sale calmante pentru un somn de calitate si 
imbunatatirea pielii predispuse la aparitiei acneei.

Utilizarea uleiului esential de lavanda are o vechime de mai bine de 
2500 de ani, fiind regasita in civilizatiile egiptene, romanice, cu utilizari 
in gatit, scaldat, vindecare. In vremurile actuale, lavanda s-a bucurat 
de o atentie deosebita datorita beneficiilor pe care le are asupra pielii. 
Exista cazuri in istorie in care uleiul esential de lavanda a avut efecte pur 
si simplu uimitoare in vindecarea ranilor, a cangrenelor.

Lavanda este cultivata si recoltata in multe regiuni ale lumii existand 
peste 400 de tipuri de lavanda cu mirosuri aromatice si proprietati 
diferite, iar pentru extragerea uleiurilor sale este folosita metoda de 
distilare prin abur. Compozitia fiecarei specii de lavanda se bazeaza 
pe origine, ceea ce creeaza o structura moleculara unica, avand o 
compozitie de constituenti chimici; se remarca in mod deosebit acetatul 
de linalil cu proprietati antiinflamatorii si linalolul - cu efecte antiseptice.

Structura unica a lavandei poate spori efectele altor uleiuri esentiale, 
gasindu-se frecvent in produse de aromaterapie datorita naturii sale 
prietenoase si aducand impreuna mai multe uleiuri intr-un amestec 
perfect.

Pe langa linistirea simturilor, lavanda poate calma pielea, mai ales 
pentru cei ce au parte de iritatii, roseti, arsuri solare. Acetatul de linalil 
reduce inflamatia pielii calmand disconfortul asociat acesteia, lavanda 
fiind de multe ori vazuta ca un remediu de “prim ajutor” pentru tulburarile 
minore ale pielii.  Faptul ca actioneaza bland cu pH-ul sau neutru, ajuta 
pielea prin hidratare si hranire, oferind un efect de intinerire celor ce au 
pielea matura si/ sau stresata.

Linalolul din lavanda este ideal pentru cei cu acnee, el fiind un excelent 
antiseptic cu proprietati care ajuta la combaterea mecanismelor ce duc 
la eruptii, reducand inflamatia si disconfortul cauzat de acnee. Actiunile 
de curatare a lavandei sunt foarte apreciate, reusind sa aduca echilibru 
pielii mixte. Multe cercetari arata ca substantele chimice din lavanda pot 
inhiba cativa neurotransmitatori si receptori in creier, ducand la scaderea 
presiunii sangelui, scaderea tensiunii si ajutand creierul in general.

Doar folosind cateva picaturi de ulei esential de lavanda intr-o 
camera, te poti bucura de un efect profund calmant, moleculele sale 
reducand nivelurile de nervozitate, anxietate si depresie datorita 
proprietatilor anxiolitice.

Lavanda in frumusete
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SQUALENA
&

SQUALANUL

Squalena este o grasime/ lipida produsa in mod natural 
de glandele noastre sebacee si ajuta la mentinerea 
hidratarii pielii. Este in acelasi timp si un antioxidant 

care ajuta la apararea impotriva daunelor provocate de 
radicalii liberi, mentinandu-ne bariera pielii. Nivelul nostru de 
colagen se epuizeaza pe masura ce imbatranim, acelasi lucru 
intamplandu-se si cu squalena, ajungand astfel la squalan. 
Acesta este o versiune procesata a squalenei, deoarece, in 
forma sa naturala, nu este foarte stabila la depozitare. Acest 
proces implica transformarea squalenei dintr-un ulei nesaturat 
intr-unul saturat.

Squalena este un compus natural care se gaseste frecvent 
in produsele de infrumusetare si care exista de mult timp. Ea 
este obtinuta in mod natural din uleiul de peste, in special din 
ficatul de rechin. Squalenul este o hidrocarbura obtinuta in 
mod durabil din surse pe baza de plante, precum uleiul de 
tarate de orez, uleiul de masline, uleiul de amarant, trestie de 
zahar si este 100% natural.

Squalanul ajuta mult la reducerea pierderii hidratarii, 
facandu-l un ingredient minunat pentru ingrijirea pielii mai 
ales in timpul iernii. El adauga umiditate pielii asa cum face si 
acidul hialuronic, dar in acelasi timp, actioneaza si ca o bariera 
pentru a mentine umezeala blocata, ceea ce va mentine si 
pielea hidratata pentru mai mult timp. Este un antioxidant 
care ajuta la apararea impotriva radicalilor liberi.

Datorita proprietatilor sale 
hranitoare, squalanul este excelent 
pentru tratarea pielii uscate sau mature, 
a pielii crapate, dar este adecvat tuturor 
tipurilor de piele, inclusiv cea sensibila si 
cele cu eczeme sau psoriazis.

Squalanul este potrivit tuturor 
tipurilor de pielii, aduce plusuri si pielii 
negre, mai ales cand este asociat cu 
ingrediente cum ar fi acidul mandelic, 
acidul kojic sau lactic cu care abordeaza 
probleme ca hiperpigmentarea. In 
combinatie cu acidul glicolic si salicilic, 
poate ajuta la eliminarea eruptiilor de 
acnee; in plus, a-ti incheia rutina de 
infrumusetare cu squalanul, ajuta la 
etansarea umezelii.

Squalanul este o baza excelenta 
pentru o mare varietate de produse de 
ingrijire a pielii, deoarece este usor, un 
bun absorbant si are multe alte aplicatii 
cand sunt combinate cu alte substante 
active. Daca esti convinsa de beneficiile 
acestui ingredient minune, cauta-l si in 
balsamurile si uleiurile de curatare!

SQUALANUL ESTE UNUL DIN CELE MAI CAUTATE INGREDIENTE DE INGRIJIRE A PIELII. DE CE ESTE 
ATAT DE DORIT ACEST HIDRATANT MINUNE?
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Creme de Corps de la KIEHL este o crema hidratanta 
bogata cu betacaroten antioxidant, aloe vera, squalan, unt 
din seminte de cacao si ulei vegetal. Este unul din cele mai 
vandute produse ale brandului si este indicat in mod special 
in perioadele reci.

Q+A Squalane Facial Oil este 100% natural, vegan, fara 
alcool si parfum. Este realizat din ulei de masline si il poti folosi 
pentru hidratarea parului uscat prin adaugarea la masca 
de par sau pur si simplu adaugand-ul la capete. Este bun si 
pentru pielea uscata cand temperaturile sunt scazute.

Esho Coat este un tratament pentru buze uscate, oferind 
usurare imediata si protectie. Textura untoasa repara si 
calmeaza instantaneu, avand protectie de lunga durata cu 
extracte derivate din plante, squalan derivat din trestie de 
zahar si ulei de jojoba auriu.

Essential Solar Defence SPF 30 de la BEA SKIN CARE 
este o crema solara care poate fi folosita pe intreg parcursul 
anului pentru a proteja pielea de hiperpigmentarea cauzata 
de razele UV. O poti folosi sub machiaj fara nicio problema.

Bareminerals Original Liquid Mineral Foundation SPF 20 
este o formula medie de acoperire, ideala pentru un look no-
makeup. Avand 30 de nuante, aceasta baza de machiaj este 
pentru toata ziua, fara a infunda porii, fara a provoca eruptii 
sau a se “aseza” in liniile fine. Formula de squalena derivata 
din uleiul de masline hraneste, hidrateaza si protejeaza pielea 
impotriva pierderii umiditatii.

TheOrdinary Squalane Cleanser este creat pentru curatare 
si cand este amestecat in palme, demachiantul se simte ca 
un balsam care iti dizolva machiajul, murdaria, impuritatile. 
Textura fara sapun nu usuca pielea, facand-o potrivita pentru 
toate tipurile de piele.

Versed Dew Point Moisturizing Gel-Cream este un 
hidratant cu ingrediente pe baza de plante, squalan, 
hialuronat de sodiu. Este bun pentru tenul gras, o formula 
usoara cu ingrediente pentru intarirea pielii ca extract de ceai 
verde si suc de frunze de aloe.

Hada Labo TokyoAnti-AgeingNight Repair Cream 
contine patru tipuri de acid hialuronic tetrapeptida-5 si 
colagen si ajuta la regenerarea pielii uscate si deshidratate in 
timp ce dormi, compensand nivelul de squalan care descreste 
odata cu trecerea anilor.

Uleiul de squalan lucreaza pe mai multe fronturi, putandu-l 
folosi atat pentru par cat si pentru piele. Bio Balance Super 
Serum Bio Hydration foloseste acest ulei ca hidratant sau 
ser, formula ce o poti utiliza pentru indepartarea machiajului. 
Parul poate deveni moale si bine hidratat in urma folosirii 
acestei formule, ideala a fi aplicata cand parul este curat si 
umed.

Botanical Lab Rose + Hyaluronic Acid Overnight 
Hydrating Mask este realizat dintr-un amestec de ulei de 
trandafir, aloe vera, acid hialuronic, vitamina E si squalan, 
formula ce te ajuta peste noapte sa iti hidratezi, hranesti si 
cureti porii, pentru a te trezi cu o piele radianta si proaspata.

CREME DE CORPS Q+A SQUALANE 
FACIAL OIL

ESHO COAT

ESSENTIAL SOLAR
DEFENCE SPF 30

BAREMINERALS 
ORIGINAL 

LIQUID MINERAL 
FOUNDATION SPF 20

THEORDINARY 
SQUALANE CLEANSER

VERSED 
DEW POINT 

MOISTURIZING 
GEL-CREAM

HADA LABO TOKYOANTI-AGEINGNIGHT 
REPAIR CREAM 

BIO 
BALANCE 

SUPER 
SERUM BIO 
HYDRATION

BOTANICAL LAB ROSE 
+ HYALURONIC ACID 

OVERNIGHT HYDRATING 
MASK
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SCHIMBA-TI RUTINA

CHIAR SI RUTINA BEAUTY ZILNICA, CU TOATE NOILE PRODUSE 
PROVENITE DIN ACEASTA ACTIVA INDUSTRIE, INTRA INTR-O 
MONOTONIE CARE TE POATE BLOCA INTR-O ANUMITA MASURA. 
SINGURUL LUCRU PE CARE IL POTI FACE PENTRU DEPASIREA 
ACESTOR MOMENTE ESTE SA IEI IN CALCUL NOI SFATURI, SA FACI 
MICI TRUCURI PENTRU O NOUA VERSIUNE RADIANTA A TA.

SPRANCENELE
Daca timpul iti este limitat, concentreaza-te pe sprancene! Sprancenele pline sunt cele in tendinte acum, 

o varianta clasica care este potrivita oricand, dar mai ales cand optezi pentru un machiaj natural. Umple 
golurile pe care le ai imitand fire asemanatoare si foloseste gel pentru sprancene pentru a le mentine in 
permanenta ridicate. Creionul trebuie sa aiba in permanenta varful ascutit. Ardell Pro Brow Pencil si Ardell 
Brow Sculpting Gel ofera sprancene definite perfect, hranindu-le in acelasi timp si tin toata ziua. Daca mai 
adaugi si Ardell Brow Tint, vei avea parte de o culoare semi permanenta pana la doua saptamani.

BAZA DE MACHIAJ
Folosirea unei creme in detrimentul pudrei iti ofera o textura mult mai fina, lucru dificil de realizat 

cand este vorba de un ten matur. Formulele cremoase sunt mai hidratante, nu accentueaza liniile fine din 
jurul ochilor comparativ cu fardul de pleoape in anumite cazuri. Cremele sunt de cele mai multe ori mai 
maleabile indiferent ca alegi blush sau highlighter. Aleph Lip/Cheek Tints este un produs minunat 3 in 1 
care poate fi folosit si pe pleoape, hranind foarte bine pielea. Iar pudrele pot fi folosite pentru stratificare 
pe deasupra daca este necesara o intensitate mai mare.

CORECTORUL LUMINOS
Pentru un finisaj mai natural atunci cand folosesti corectorul este important sa te uiti in oglinda cand 

il aplici. In general, fiecare avem tendinta sa ne concentram pe imperfectiuni, doaR ca noi o faceM si nU 
cei din JUR! Incearca sa ascunzi doar ce vezi cu privirea periferica si ca o motivatie in plus, retine faptul ca 
persoanele se uita in ochii celuilalt si nu observa imperfectiunile de care noi putem fi obsedati la un moment 
dat. Maybelline Fit Me Concealer ofera o acoperire fina si naturala, lasand pielea sa respire, fara vreun 
aspect deranjant.

BUZE SENZUALE
Pe masura trecerii anilor, exista tendinta de a pierde din culoarea de pe buze, doar ca aceasta este 

o problema ce poate fi remediata foarte usor cu un ruj proaspat si stralucitor. Daca in retelele sociale 
rujurile mate te ajuta sa cresti ca influenta, in realitate cele cremoase sunt mereu magulitoare pentru buzele 
mature. L`Oreal Paris Colour Riche Lipstick contine cei mai puri si fini pigmenti, avand o combinatie unica 
de uleiuri omega-3 si vitamina E pentru hidratarea buzelor printr-o simpla aplicare si o purtare confortabila.

OCHI
Iti poti defini ochii foarte frumos dandu-le un aspect dramatic, prin trasarea liniilor negre si mari pe liniile 

ochiului si sus si jos. Dupa aplicare, inchide bine ochii, ceea ce va impinge pigmentul spre radacinile genelor, 
accentuand aspectul natural al acestora. Apoi, cu ajutorul unei dischete de bumbac, indeparteaza cea mai 
mare parte a creionului de pe linia de apa, lasand pigmentul doar la baza genelor. Te vei bucura de un 
aspect natural, fara linii dure! Maybelline Expression Kajal Eyeliner Pencil ofera o aplicare densa si poate 
chiar fi amestecat pe pleoape pentru un look soft.
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FORLLE` D reprezinta la momentul actual cea mai buna solutie din Japonia destinata 
ingrijirii pielii, imbinand cu succes tehnologia si luxul.

Forlle` d este o gama de ingrijire nano-tehnologica a pielii de ultima generatie cu o 
formula “piele lichida”, ce a dovedit ca functioneaza foarte bine de la straturile dermale 
in sus, folosind formulele patentate de biofermentare si ionizare. Aceste tehnologii 
sunt pentru clientii exigenti care isi doresc rezultate reale, solutii de infrumusetare 
personalizate, furnizate de tehnologii de ultima generatie si de parteneri de incredere.

Forlle`d ofera solutii dovedite clinic si o abordare de ingrijire a pielii de la patul de 
tratament pana la ingrijirea de acasa, fiecare produs fiind creat pentru o reinnoire 
sanatoasa a pielii. Nano-tehnologia Forlle` d lucreaza in straturile profunde ale pielii 
dar fara a perturba integritatea nativa a acesteia. Reuseste sa imbine cu succes nano-
tehnologia cu stiinta avansata si elementele botanice pentru a oferi solutii eficiente 
si sofisticate. De la molecule iubitoare de umezeala la minerale ionizate si elemente 
botanice functionale, fiecare produs iti ofera o piele stralucitoare sanatoasa, hranita, 
reparand in acelasi timp diversele daune.

Ingredientele Forlle`d includ 13 tipuri de peptide biomimetice, acid hialuronic 
fermentat avand molecule de diferite dimensiuni, chlorella, cordiceps, radacina 
kudzu, strugurele ursului, colagen marin hidrolizat, elastina, cheratina, diverse tipuri de 
ceramide, membrana de coji de ou, prebiotice, probiotice.

Avand in vedere faptul ca produsele infrumusetarea Forlle` d sunt eficiente, fara 
cruzime, fara parfumuri artificiale, durabile, ingrediente etice, ambalaje reciclabile, se 
poate spune ca acest brand reprezinta viitorul real al ingrijirii pielii.

info & foto : www.forlled.com
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Gene pentru fiecare
DE LA GENE PLINE SI DESE PANA LA ASPECTE SUBTILE, EXISTA UN STIL 
CARE SE POTRIVESTE FIECAREIA! PARCURGE URMATOARELE RANDURI 
PENTRU A STI EXACT CE AI NEVOIE!

Cand iti doresti un look actualizat si proaspat, cea mai buna si rapida solutie este sa “intervii” putin la gene, 
fie ca vorbim de extensii care iti ofera un aer glam sau doar un lifting subtil pentru ochi bine conturati. Si 

se pare ca, comparativ cu alte servicii beauty, cele adresate genelor se bucura de o popularitate in crestere, 
datorita impactului pe care il au asupra chipului, dar si a faptului ca anumite proceduri nu se pot face acasa.

Iar serviciile adresate genelor, trebuie sa recunoastem, se potrivesc aproape tuturor, tu doar trebuie sa 
identifici ce ti se potriveste in functie de stilul de viata, a propriilor nevoi. Trebuie sa te informezi bine la cine 
apelezi pentru aceste servicii si sa te asiguri ca genele nu vor fi deteriorate.

LIFTING GENE
Aceasta procedura beauty este una discreta dar de impact, facand genele naturale sa para mai lungi 

si mai definite; s-a bucurat de popularitate in timpul pandemiei si este aleasa si de clientele care doresc o 
intretinere redusa. Cu liftingul genelor poti obtine un efect dramatic, fiind recomandate masuri mai mici pentru 
a crea mai multa drama; este recomandabila si genelor inferioare. Daca esti o proaspata mamica si/ sau 
frecventezi sala de gimnastica, aceasta procedura este perfecta pentru tine.
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EXTENSII DE GENE
Extensiile de gene sunt pentru persoanele care dispun de ceva mai mult timp si isi permit sa (re)vina la 

procedura o data, la doua sau pana la patru saptamani. Este o procedura beauty dedicata genelor care 
poate adauga varietate look-ului tau, oferindu-ti fie un aspect natural, fie unul dramatic cu mai multe gene, 
in functie de cum iti sta mai bine sau cum iti doresti.

GENE SCURTE
Atat lifting-ul de gene cat si extensiile se potrivesc celor cu gene scurte, dar daca timpul nu este cel mai 

bun prieten al lor sau nu vor sa petreaca timp cu intretinerea lor, lifting-ul este cea mai buna solutie pentru a 
le amplifica putin lungimea. In cazul in care se opteaza pentru extensii, este recomandabil sa se mearga pe 
cel putin doi milimetri comparativ cu genele naturale. De exemplu, daca genele naturale ale unei cliente sunt 
de 8 mm, poti adauga maxim 10 mm; mai lung ar deveni prea grele si s-ar rupe sau ar provoca rupere si cel 
mai probabil nu va avea durata de viata atat cat se 
preconizeaza.

Recomandabila este folosirea extensiilor C care 
dau iluzia lungimii atat cat trebuie, iar lipiciul trebuie 
sa fie unul puternic pentru a tine genele scurte pe loc 
cat mai mult timp. Adezivul puternic se usuca repede, 
asa ca si viteza de aplicare trebuie sa fie una pe 
masura.

GENE GROASE
Daca esti proprietara unor gene groase, o 

intretinere redusa tip lifting este ceea ce iti trebuie; 
daca dorinta este una pentru un look ultra-glam 
poti folosi extensiile, acestea putand fi sustinute. Fii 
creativa, gaseste-ti stilul si indrazneste, deoarece esti 
o norocoasa cu astfel de gene!

GENE SLABE
Aceste gene trebuie sa fie tratate cu delicatete 

comparativ cu celelalte, siguranta lor trebuind sa 
fie in centrul tuturor actiunilor care le implica. Rolul 
benefic al educatiei este aplicabil si aici, iar daca ai 
astfel de gene, trebuie sa constientizezi ca daca faci anumite “interventii” acum, consecintele se pot vedea atat 
pe termen scurt, cat si lung. Daca genele sunt destul de puternice pentru extensii, poti adauga variante usoare, 
ceea ce iti va oferi un aspect de plinatate. Lungimea nu trebuie sa depaseasca 2 mm decat genele naturale, 
pentru ca deja vor fi prea grele.

GENE RARE
Daca ai astfel de gene, extensiile aplicate corect pot incuraja cresterea genelor, intr-o formula mult mai 

puternica. A lucra cu genele slabe si cele rare este asemanator, astfel ca extensiile trebuie sa ramana usoare 
si nu foarte lungi, pentru a evita daunele. Genele clasice nu sunt foarte potrivite pentru cele rare, deoarece nu 
exista acoperire suficienta.
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APRAISE POWER SERUM
Acesta este un ser vegan care 

stimuleaza genele si cresterea lor intre 
vizitele la salon, scopul lui fiind acela de a 
oferi gene pline si puternice in aproximativ 
doua saptamani de intrebuintare. Formula 

speciala Optiplex Growth Technology 
stimuleaza foliculii pentru accelerarea 

cresterii parului, ingredientele sale ajutand 
la reducerea caderii firelor.

LASH EXTEND MASCARA
Anumite rimeluri reduc durata de viata 

a extensiilor datorita uleiurilor continute, 
ceea ce nu este aplicabil in cazul de 

fata. Aceasta formula poate fi folosita 
in siguranta pe toate extensiile de gene, 
adauga volum si accentueaza culoarea 
inchisa a firelor, o formula ce poate fi 

indepartata cu ajutorul apei.

MARVELASH EYE MAKE UP 
REMOVER PADS

Aceste dischete sunt ideale pentru 
acasa, ajutandu-te sa elimini murdaria 
de pe gene si extensii si pot fi folosite si 

inainte de procedura de la salon, ajutand 
in indepartarea oricarei forme de ulei 

rezidual pentru aderenta genelor.

NOUVEAU LASHES PREBIOTIC EYE 
MAKEUP REMOVER GEL
Acest gel este conceput pentru 

indepartarea machiajului rezistent la apa 
de la ochi, cu o formula fara ulei, care 

aluneca peste gene si extensii, reducand 
manuirea si ajutand la imbunatatirea 

retentiei. Are ingrediente prebiotice pentru 
promovarea unui microbiom al pielii 

sanatos - cafeina si aloe vera - pentru a 
ajuta la hranirea si ingrosarea genelor.

PENTRU GENE CARE SA DUREZE
AJUTA-TI GENELE SA ARATE FABULOS FOLOSIND CEL PUTIN UNUL DIN 
PRODUSELE PROPUSE, ADECVAT PROPRIILOR NECESITATI!
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LASH PERFECT LASH REVIVE 
INTENSE LASH GROWTH SERUM

Acest minunat cocktail de ingrediente 
sustine in mod natural cresterea firelor intre 
sedintele de lifting, extractul de trifoi rosu 
asigurandu-se de un ciclu complet pentru 
cresterea parului, peptidele de ingrosare si 
alungire a genelor naturale, provitamina 

B7 pentru gene moi si voluminoase

HIVE BEAUTY LASH LUST CARE & 
GROWTH SERUM

O formula naturala destinata firelor 
naturale, celor care s-au bucurat de 

lifting si culoare, pentru imbunatatirea 
si mentinerea sanatatii parului. Genele 

sunt hranite cu ulei de seminte de jojoba, 
glicerina, cu rezultate vizibile dupa 15 zile. 
Este un produs excelent cand vrei sa mai 

faci o pauza de la extensii!

EYELASH EMPORIUM THE END 
CLAY EXTENSION REMOVER

Un set destinat celor ce vor sa isi scoata 
genele (extensiile) acasa, foarte simplu 

de folosit. Aplica formula de argila de-a 
lungul bazei genelor, lasa un minut si apoi 

perie pentru indepartarea extensiilor.

LASHUS GENTLE LASH CLEANSER
Acest demachiant prietenos le ofera 

genelor un aspect proaspat pentru mai 
mult timp, mai ales daca acestea au avut 
parte de lifting sau sunt ajutate de extensii. 
Imbogatit cu extract de musetel si ghimbir, 

aceasta formula calmanta previne 
acumularea de machiaj si sebum fara a 

dizolva lipiciul.

MAVALA DOUBLE LASH SERUM
Acest ser hranitor intareste genele, in 

timp ce producatorii sustin ca le poate 
prelungi ciclul obisnuit de la 28 la 36 de 

zile, firele bucurandu-se de un aspect mai 
gros si mai plin.












I N T A L N E S T E  B R A N D U R I L E  F A V O R I T E  S I  D E S C O P E R A  A L T E L E ,

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

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

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

FAMOST.RO/ARTICOL/CATEGORY/REVISTA-FAMOST
Pentru colaborari, interviuri, foto, aparitii, ne puteti contacta la adresa de email: redactia@famost.ro, pe pagina de Facebook sau Instagram!

Descarca

GRATUIT
fiecare editie!

Intra pe
www.famost.ro

ACUM!

SCANEAZA AICI!

Fii la zi cu NOUTATILE 
impreuna cu FAMOST!

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


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

Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele mai importante 
evenimente, tendinte si noutati din moda, beauty, stil de viata, sanatate, cultura!

 facebook.com/famost.ro instagram.com/famostmag twitter.com/famost_ro

FAMOST

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


Interviu

Photo : C R I S T I N A  P A R A S C H I V / Make-up : C A T A L I N A  S O A R E

- Director & Partener ELEVATHOR -

OANA CIOBANU

ELEVATHOR ESTE DESPRE SUCCES MANAGERIAL SI LEADERSHIP





74  

Famost

In acest numar, stam de vorba cu 
Oana Ciobanu - Director & Partener 
ELEVATHOR. Bun gasit, Oana! Ne 
bucuram sa te admiram pe coperta 
revistei Famost!

Bun gasit si multumesc pentru 
invitatie!
Cand ajunge o femeie de cariera sa isi 
doreasca debutul in antreprenoriat?

Cred ca experienta fiecarei femei 
este unica, asa ca nu as putea 
generaliza. Pot spune insa ca, in cazul 
meu, am inceput sa ma gandesc serios 
la antreprenoriat atunci cand am 
vazut cat de mult pot ajuta prin ceea 
ce fac, prin felul in care fac lucrurile 
si prin focusul meu pe rezultate, 
calitate si pe dezvoltarea continua 
a celor din jurul meu. Ceea ce a fost 
la inceput o idee a prins incet-incet 
contur si s-a dezvoltat, sustinuta 
fiind si de dezvoltarea si evolutia mea 
profesionala, de experientele de viata 
si de cele de invatare pe care le-am 
avut.
ELEVATHOR. Cum s-a nascut 
proiectul si de la ce vine numele?

Spun intotdeauna ca, atunci 
cand am lansat ELEVATHOR, am 
vazut asta ca pe o misiune, aceea 
de a ajuta oameni, organizatii, 
business-uri sa obtina performanta, 
sa-si valorifice la maxim propriul 
potential si oportunitatile pe care le 
au si sa-si atinga obiectivele, chiar si 
dintre cele mai ambitioase. Numele 
insusi am vrut sa fie o metafora care 
sa simbolizeze acest lucru, iar sotul 
meu, pe care il admir pentru spiritul 
sau creativ, m-a ajutat in gasirea lui. 
Astfel, «ELEVATHOR» este un cuvant 
compus in care «elevate» - inseamna 
ascensiune, crestere, dezvoltare pentru 
clientii nostri, in timp ce «Thor» este 
zeul asociat in mitologie cu forta, 
protectie. 
Care ar fi sloganul companiei tale?

Nu as spune ca este neaparat 
un slogan. Ne place sa spunem ca 
ELEVATHOR este despre «Succes 
managerial si leadership». Iar cand 
vorbim de succes managerial el nu se 
refera exclusiv la manageri in functie, 

ci la situatii diverse in care oameni sau echipe trebuie sa 
gestioneze procese, fluxuri, proiecte, programe, demersuri 
personale sau organizationale, provocari cu care se confrunta 
si e important sa faca acest lucru bine, cu rezultate optime, 
cu succes.
Ce tip de servicii integreaza ELEVATHOR?

ELEVATHOR ofera solutii si consultanta in management, 
performanta de business si in resurse umane. Ajutam si 
raspundem unor provocari importante din business ca de 
exemplu cum sa cresti performanta organizatiei, cum sa 
atragi angajatii in companie si sa-i pastrezi, cum sa cresti 
engagementul acestora, cum sa dezvolti echipe de management 
si leadership de succes, cum sa implementezi cu succes 
procese de schimbare si chiar transformare in organizatia ta, 
cum sa incurajezi inovatia si sa-ti imbunatatesti procesele si 
fluxurile astfel incat sa ai clienti mai multumiti si un business 
mai profitabil si nu in ultimul rand cum sa construiesti o 
cultura a sustenabilitatii care sa-ti permita sa valorifici cat 
mai mult din oportunitatile actuale si viitoare, iar angajatii tai 
sa fie parte din aceasta poveste. De asemenea, ELEVATHOR 
acompaniaza manageri, antreprenori, specialisti, pentru a-si 
optimiza performanta si a-si atinge obiectivele. 

Care este segmentul tau preferat din portofoliul companiei?
Nu am un segment preferat; imi place sa lucrez la fel de 

mult si cu organizatii, echipe dar si cu persoane individuale, 
manageri, antreprenori, tineri care au nevoie de mentorat, 
etc., la fel cum nu am o industrie preferata. Ce-i drept insa, 
ma bucura nespus clientii dornici sa imbratiseze dezvoltarea 
si hotarati sa faca tot ceea ce tine de ei ca sa obtina rezultate 
si sa evolueze.
Lucrezi cu oameni si pentru oameni. Este resursa umana 
cel mai important indicator intr-o companie?

Este folosit frecvent termenul de «resursa» pentru a vorbi 
despre oamenii din companii si asa apare si in cartile de 
management. Cu toate acestea, eu consider ca oamenii nu 
sunt doar o resursa, ci sunt componenta principala a business-
ului, fara de care lucrurile nu sunt posibile. Fiind componenta 
principala, orice nu este in regula la acest nivel se poate 
reflecta, cu consecinte negative, in business.

“ ... oamenii nu sunt doar o resursa, ci sunt 
componenta principala a business-ului, 
fara de care lucrurile nu sunt posibile. Fiind 
componenta principala, orice nu este in regula 
la acest nivel se poate reflecta, cu consecinte 
negative, in business.”

Interviuri
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etc, ceea ce va face ca si angajatorul 
si clientul sa fie multumiti deopotriva. 
Ce cauta un angajat valoros? 
Reputatie sau un venit bun?

In general, ambele; nu se exclud una 
pe cealalta. Reputatia pozitiva este o 
recunoastere publica a competentelor 
si performantei angajatului. In 
neurostiinte exista un model, SCARF, 
al lui David Rock, care spune ca 
fiecare dintre noi avem nevoie de 
recunoastere, incadrata de model la 
«Status». Cei care simt ca primesc 
aceasta recunoastere se pare ca sunt 
mai fericiti si mai sanatosi. In ceea ce 
priveste banii, in general sunt asociati 
in companii cu recunoasterea: daca ai 
performat, atunci primesti un bonus, 
o prima sau o crestere salariala.
Cat de importanta este cultura 
organizationala pentru 
profitabilitatea unei companii?

Este foarte importanta. Sa ne gandim 
ca aceasta cultura organizationala este, 
in fapt, viata de zi cu zi a organizatiei, 
valorile pe care pune accent in 
mod real organizatia, nu doar le 
afiseaza, ce se intampla intre membrii 
organizatiei, ce comportamente si 
atitudini sunt incurajate sau care 
sunt descurajate, ce obiceiuri sunt, 
ce cred si simt in mod real angajatii 
despre companie si cum se simt in 
cadrul ei, etc. Ori, sa ne imaginam o 
companie care afiseaza valori precum 
inovatie sau imbunatatire continua 
insa, in realitate, exista o singura 
persoana sau o echipa careia ii sunt 
atribuite responsabilitati de inovare 
sau de imbunatatire continua, iar daca 
ceilalti angajati au idei de optimizare 
sau de creare de noi servicii sau 
produse, acestea nu sunt incurajate 
sau nu ajung nicaieri. Care sunt 
sansele ca o asemenea organizatie 
sa fie competitiva in raport cu alta 
in care inovatia si optimizarea sunt 
incurajate la nivelul fiecarui angajat? 
Daca dezvoltam si sustinem o cultura 
sanatoasa in acord cu misiunea, 
viziunea, valorile si obiectivele de 
business, atunci sunt sanse mari sa 
performam.

Cat de greu se gaseste omul potrivit la jobul potrivit? Sau 
nu e neaparat greu de gasit?

Potrivirea aceasta este, de fapt, intalnirea dintre nevoile 
organizatiei si nevoile angajatului. Organizatiile cauta, in 
general, angajati care sa aiba competentele care sa o ajute 
sa dezvolte business-ul, dornici sa se implice, orientati 
catre performanta, atenti la nevoile clientilor, constiinciosi, 
responsabili, cu initiativa si deschisi sa invete si sa se 
perfectioneze continuu. Angajatii cauta, in general, job-uri 
care sa le placa si cu sens, organizatii carora sa le pese de 
ei, de nevoile lor, care sa fie orientate catre rezultate dar si 
catre oameni, care sa permita echilibrul viata privata - viata 
profesionala, un mediu de lucru placut si fara conflicte, 
beneficii care sa intregeasca pachetul salarial si care sa fie 
adaptate nevoilor lor si nu in ultimul rand posibilitatea de a 
evolua. De felul in care fiecare raspunde asteptarilor celuilalt 
depinde succesul “gasirii” angajatului potrivit si respectiv a 
organizatiei potrivite.
Cand se face trecerea de la angajat la angajator, atunci 
clientul devine patronul? E mai greu de multumit un client 
prin comparatie cu un angajator?

Atat angajatorul cat si angajatul ar trebui sa aiba in minte 
intotdeauna nevoile clientului. Business-ul se adreseaza 
clientului si datorita acestuia rezista, creste, se dezvolta, devine 
un succes. Cu cat clientul este mai multumit, cu atat devine 
mai fidel brandului. Ori, clientul nu este usor de multumit, 
pentru ca nevoile lui evolueaza, se diversifica, iar business-ul 
trebuie sa fie mereu atent la aceasta evolutie si, pe cat posibil, 
sa fie chiar cu un pas inainte. Prin urmare, intr-un business de 
succes, clientul este in centrul preocuparilor angajatorului si 
angajatului deopotriva. Iar un angajat performant va tine cont 
in activitatea sa sa asigure calitate, responsabilitate, viteza 
de reactie, promptitudine, respect, idei noi de imbunatatire 
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Cum s-a schimbat piata muncii de la debutul pandemiei? 
Se contureaza noi tendinte in domeniu?

As spune ca atat pandemia cat si razboiul din Ucraina 
au avut impact asupra pietei muncii in ultimii ani. Ambele 
evenimente negative au dus la schimbari importante in 
companii, pe unele le-a obligat chiar sa-si schimbe modelul 
de business peste noapte sau sa restructureze si sa regandeasca 
procese, fluxuri, metode si instrumente de lucru, sa 
regandeasca lantul de aprovizionare etc. Ca trend important 
in zona de resurse umane, la nivel de angajatori, vedem nevoia 
de atragere sau de dezvoltare de noi competente, in special 
in zona de automatizare si digitalizare, in cea de marketing 
online, management de proiecte, protectia datelor cu caracter 
personal, cyber security, in zona de sustenabilitate etc. Mai 
vedem o orientare mai mare spre nevoile angajatilor, atat  prin 
diversificarea pachetului de beneficii dar si printr-o atentie 
sporita la sanatatea lor, la facilitarea muncii in sistem hybrid, 
acolo unde este posibil si mai ales la experienta angajatilor cu 
organizatia si cultura organizationala etc. Mai vedem si un 
accent pe sustinerea managerilor in vederea gestionarii cat 
mai bune a noului context. Pe de cealalta parte, la nivel de 
angajati, printre trenduri regasim: cautarea de job-uri care 
sa le permita echilibrul viata profesionala - viata privata, de 
job-uri din proximitate, orientarea catre job-uri cu sens, catre 
organizatii cu o notorietate pozitiva in piata si care dezvolta 
business-uri responsabile, dar si catre cele  care sunt atente la 
nevoile angajatilor etc.

Care sunt valorile pe care se axeaza proiectul ELEVATHOR?
Noi promovam in tot ceea ce facem calitatea, actiunea, 

integritatea, responsabilitatea, sinergia si colaborarea.
Cum este Oana - omul care lucreaza cu oamenii de succes?

Oana este un om care crede ca nu exista «nu se poate». Eu 
cred ca, atunci cand oamenii sunt constienti de unde pornesc 
si unde vor sa ajunga, cand isi doresc suficient de mult sa 
evolueze, au credinta, sunt deschisi sa actioneze si sa incerce 
solutii noi, care ii pot ajuta sa ajunga unde si-au propus si 
cand accepta in mod real transformarea si muncesc mult 
pentru asta, rezultatele vor aparea. 

De asemenea, mai cred in «pasare» si in puterea lui 
«impreuna». Daca tuturor ne-ar pasa de ceea ce se intampla cu 
cei din jurul nostru, cu societatea in care traim, cu sanatatea, 
cu educatia, cu mediul si daca fiecare, in directia noastra am 
actiona constructiv, facand in fiecare zi cate putin, ca sa fie 
mai bine tuturor, atunci am trai intr-o lume mult mai buna. 

Ce inseamna pentru tine succesul? 
Dar echilibrul?

Succesul este despre fiecare dintre 
noi. Este despre calea pe care ne-o 
alegem si pe care o urmam, este 
despre a fi in fiecare zi mai buni decat 
am fost ieri si despre a ne bucura de 
aceasta calatorie transformatoare. Iar 
echilibrul este important sa fie in toate 
in viata noastra: de la o alimentatie 
echilibrata la o viata echilibrata in 
general, de la echilibru in familie la 
cel in relatiile cu cei din jurul nostru si 
la echilibrul viata profesionala - viata 
privata.
Cum arata o zi din viata ta?

In general, am o agenda si imi place 
foarte mult planificarea timpului, 
pentru ca imi confera libertate de 
gandire, de actiune, consecventa si 
urmarirea atenta a obiectivelor. Imi 
incep dimineata cu cafeaua, pe care 
mi-o beau inainte de a pleca de acasa in 
timp ce mai citesc noutati sau inainte 
de un meeting online sau poate la 
prima intalnire din zi la un client. Apoi 
urmeaza o succesiune de intalniri cu 
oameni deosebiti, sau implementarea 
unui program de dezvoltare la o 
companie client, sau ateliere de 
mentoring pentru antreprenori sau 
manageri si nu numai, apoi discutii 
cu membrii echipei, analize sau 
construire de solutii pentru clienti si 
multe altele. Seara se incheie cu timp 
de calitate in familie, cu timp pentru 
lucruri administrative in casa, dar si 
cu timp de relaxare la LOCOSLIM sau 
cu prietenii. Am grija, de asemenea, sa 
nu se incheie ziua fara sa citesc ceva.
O femeie antreprenor are timp liber?

E foarte important sa gaseasca 
timp, pe care sa-l petreaca alaturi de 
familie, dar si timp cu ea insasi si cu 
alte activitati care ii fac placere. E o 
energie pozitiva de care are nevoie. 
Ce pasiuni ai?

Nu pot spune ca am o pasiune 
anume. Poate ca pasiunea mea cea mai 
mare sunt oamenii. Imi place sa ajut 
oamenii sa creasca, sa se dezvolte, sa-si 
valorifice la maxim propriul potential, 
sa vada frumusetea si valoare din ei.

“Succesul este despre fiecare dintre noi. Este 
despre calea pe care ne-o alegem si pe care o 
urmam, este despre a fi in fiecare zi mai buni 
decat am fost ieri ...”
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Care ar fi ritualul tau de ingrijire?
Pot spune ca sunt foarte atenta la 

produsele de ingrijire pe care le folosesc, 
mai ales ca poluarea din Bucuresti mi-a 
accentuat unele alergii. De asemenea, 
in ultimii ani ma straduiesc sa beau 
suficienta apa pentru un ten si un corp 
hidratat, sa mananc echilibrat si sa 
dorm suficient, sa fac miscare.
Cum ai descrie stilul tau vestimentar?

Imi place sa port haine in care ma 
simt bine. Nu port ceva doar pentru ca 
este la moda. Prefer materiale naturale, 
bumbac, vascoza, in, matase, lana, piele. 
Si in general incerc sa adaptez tinuta 
la contextul in care urmeaza sa fiu: un 
eveniment sau un intalnire de business, 
o plimbare in parc, un eveniment de 
familie, mers la piata sau o gala etc.
Ce admiri la o femeie?

Hotararea, increderea in ea, 
perseverenta, bunatatea, deschiderea, 
dorinta de a se dezvolta.
Cum arata vacanta ideala?

Pentru mine vacanta inseamna 
bucuria incarcarii cu energie pozitiva. 
Prin urmare, imi place sa fiu in locuri 
cu  vibe bun, cu oameni deschisi, 
prietenosi, sa pot imbina relaxarea cu 
vizitarea unor obiective turistice sau pur 
si simplu sa cunosc obiceiuri si traditii 
noi, sa incerc retete specifice. Dar imi 
place, la fel de mult si sa revin in locuri 
in care am mai fost si mi-au placut.
Cartea preferata?

Am multe carti si articole care mi-au 
placut si au contribuit si la cristalizarea 
felului in care vad si fac lucrurile. As 
exemplifica doar cateva dintre ele: 
“EMPOWERED: Ordinary People, 
Extraordinary Products”, de Marty 
Cagan si Chris Jones, “The E-Myth 
Revisited: Why Most Small Business 
Don’t Work and What to Do about 
It” de Michael E. Gerber, “Toyota 
Production System” de Taiichi Ohno, 
“Leading Change”de John P. Kotter,  
“Liderii mananca ultimii” de Simon 
Sinek, “Cele cinci limbaje ale iubirii” 
si respectiv”Cele cinci limbaje ale 
aprecierii la locul de munca” ambele 
de Gary Chapman, “Coaching with the 
Brain in Mind” de David Rock si Linda 

J. Page si multe altele. Unele sunt in limba romana si altele in 
engleza, dupa cum le-am accesat si eu cand le-am citit.
Ce te implineste?

Cel mai mult ma implineste sa facem lucrurile sa functioneze, 
sa se miste, sa gasim solutii si oportunitati, sa ajutam oamenii si 
echipele sa se dezvolte, sa vad ca, acolo unde lucram cu oameni 
si cu organizatii, cu business-uri, se vad rezultate, sa ajut sa fie 
mai bine in fiecare zi.
Ce inseamna pentru tine notiunea de familie?

Familia este ceea ce ma intregeste si ma echilibreaza. Este 
energia care ma ajuta sa merg mai departe chiar si atunci cand 
nu este usor deloc. 
Afacerile se dezvolta mai bine in familie sau in mod 
independent?

Uitandu-ma la exemplele de afaceri din piata, dezvoltate 
in familie, cu succes sau cu mai putin succes, parerea mea 
este ca reusita afacerilor de familie tine de mai multi factori: 
de la personalitatea celor implicati la competenta acestora, de 
la vointa de a reusi la deschiderea lor spre colaborare, de la 
obiective personale la perspectiva fiecaruia asupra business-ului 
si asa mai departe.

Ce planuri de viitor ai pentru businessul tau?
Viziunea este sa crestem ca un hub de competente si 

expertiza important in piata, relevant, care sa vina in sprijinul 
managerilor si antreprenorilor cu solutiile de care au nevoie si 
care sa le aduca rezultate pozitive, iar fiecare proiect pe care il 
dezvoltam sa poarte marca performantei si calitatii.
Unde putem gasi mai multe informatii despre proiectele 
tale?

Site-ul nostru, www.elevathor.com, poate fi un prim punct de 
plecare. Avem acolo informatii relevante despre ceea ce facem 
si exemple de tipuri de solutii si proiecte in care ne implicam. 
Tot acolo sunt si  datele noastre de contact, pentru situatia in 
care aveti o provocare organizationala sau pur si simplu vreti sa 
imbunatatiti lucrurile. 
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Imi doresc sa creada in solutii si in oportunitati. Cred cu 
tarie ca ceea ce ne ajuta sa crestem este felul in care vedem 
si abordam dificultatile si problemele din viata noastra. Daca 
le vedem ca pe provocari care ne duc spre cautare de solutii 
si spre valorificarea oportunitatilor pe care le avem in fata 
noastra, atunci avem sanse mari sa evoluam, sa fim mai buni, 
sa exploram si exploatam eficient potentialul nostru creativ, 
inovatia, sa avem un focus constant pe imbunatatire continua, 
pe calitate si rezultat, pe valoarea noastra.
Iti multumim! Echipa FAMOST

“Cred cu tarie ca ceea ce ne ajuta sa crestem 
este felul in care vedem si abordam dificultatile 
si problemele din viata noastra.”
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SIMONA TARANU ESTE UNA DINTRE CELE MAI APRECIATE 
PREZENTATOARE DE STIRI din Romania. 

Ea a pasit in lumea fascinanta a televiziunii in anul 2011 
la Digi24, unde prezenta stirile din weekend, dupa care a 
facut un switch la stirile din lumea sportiva, mai exact la 
Digi Sport.

In prezent, Simona Taranu este prezentatoarea stirilor 
din sport si a emisiunii ,,Rezumatele Etapei”  la Digi Sport, 
in timp ce la Digi24 este moderatoarea stirilor din sport 
si prezentatoare in cadrul singurului podcast televizat din 
Romania, “Scena Deschisa”.

Personalitati de TOP cu 
DANIELA SALA

SIMONA TARANU
-  O  C A R I E R A  D E  1 1  A N I !  -

EDUCATIA SI RESPECTUL PRIMEAZA
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? 
Am pasit in aceasta lume la aproape 22 de ani. In luna 

octombrie se implinesc 11 ani de cand activez in echipa 
DIGI, 11 ani de cand prezint. Nu imi vine sa cred cat 
de repede trece timpul. Tinand cont ca nu am schimbat 
echipa si am evoluat doar in DIGI, ma simt de parca 
imi stiu colegii dintotdeauna. Mereu am privit acest 
job ca pe o continuare a facultatii, desi nu am terminat 
Jurnalismul, ci Facultatea de Regie si Film.
Cum ti-ai descoperit talentul jurnalistic?

Imi doream un loc de munca apropiat de domeniul 
in care studiam. Nu facusem un obiectiv din a deveni 
prezentator de stiri. Dar, din dorinta de a activa in acest 
mediu, am inceput inca din anul al treilea de facultate 
sa trimit CV-uri la televiziuni. Sotul meu a vazut un 
anunt pe site-ul Digi Sport, ca ar cauta noi colegi. Si 
asta m-a convins sa trimit CV-ul. La scurt timp, am fost 
contactata, iar probele au fost doar pentru prezentare, 
desi mie imi place editarea video si nu as fi spus nu unui 
post la montaj.
Care este prima stire 
realizata de tine? 

Oho ... O intrebare 
care ma pune pe ganduri. 
Chiar ca nu imi mai 
amintesc. Sunt 11 ani de 
prezentare, stiri, interviuri. 
Dar, clar, nu a fost o stire 
din domeniul sportului, 
pentru ca primii doi ani am 
prezentat stiri generaliste. 
Ai prezentat stiri 
generaliste la inceputul 
carierei tale. Apoi te-ai axat pe stiri din sport. De ce ai 
facut aceasta schimbare?

Am muncit extrem de mult in primii doi ani si, 
desi primele 3 luni au fost o adevarata provocare, am 
acceptat-o si am imbratisat tot ce a venit, pentru ca 
imi placea foarte mult aceasta lume, aveam de invatat, 
iar stacheta era foarte sus. Pregateam lansarea Digi24 
alaturi de o echipa de profesionisti. Am invatat de la 
cei mai buni si trebuia sa ma ridic la nivelul lor. Doar 
ca oboseala si-a spus cuvantul si simteam, din ce in ce 
mai mult, ca nu ma mai regaseam in ceea ce faceam. 
Simteam ca nu mi se potriveste. Auzind in redactie ca o 
colega de la sport pleaca, am considerat ca acesta poate 
fi un alt drum pentru mine. Si a fost directia potrivita. A 
fost schimbarea care a completat ceea ce lipsea din acest 
puzzle. Nu vi s-a intamplat sa va intrebati ce lipseste, 

totusi, atunci cand iti place ceea ce faci, dar simti o 
oarecare nemultumire, oboseala? Asa a fost la mine. 
Imi place ceea ce fac, imi place domeniul, ador aceasta 
activitate. 
 A fost greu sa te faci remarcata pe piata din Romania?

Am facut treptat pasii. Am urcat firesc, cu multa 
munca si o imagine curata. Nu mi-am dorit altfel, pentru 
ca doar cu profesionalism poti construi ceva durabil si 
credibil. Nu e usor sa iti faci loc in aceasta industrie, dar 
si aici se triaza personajele si depinde doar de noi din ce 
categorie vrem sa facem parte. Imi place socializarea, imi 
plac evenimentele, imi place divertismentul, dar toate cu 
o limita a bunului simt. Educatia si respectul primeaza.
Ce consideri ca ti-a adus notorietatea de care te bucuri 
in prezent? 

Notorietatea este o arma. Depinde cum o folosesti. In 
beneficiul tau si al celor de langa tine sau impotriva ta, 
doar pentru a capta atentia celor din jur. Si nu vorbim 
doar de beneficii, ci si de responsabilitati. Tu, ca persoana 

publica, devii o voce, 
reprezinti un trust. Esti 
o imagine. Toate implica 
multa grija la vorba si 
in port, iar actiunile 
noastre sunt mai mereu 
sub lupa. Nu evit sa 
nominalizez beneficiile 
materiale, care nu 
sunt deloc de neglijat: 
reclame, produse cadou, 
invitatii la evenimente, 
fie promovezi un brand. 
Dar, nu intotdeauna 

este doar despre tine, pentru ca atunci cand devii o 
voce, poti aduce multa bucurie si in sufletele celor mai 
putin norocosi. Fie prin campanii umanitare pe care le 
promovezi, fie prin donatiile proprii, ca model de urmat.
Faci parte din trust de 11 ani. Poti sa ne spui in care 
dintre proiectele profesionale te-ai regasit cel mai 
mult?

Mi-a placut sa fac parte din echipa “LA VOLAn” O 
echipa foarte cool, cu munca pe teren si deplasari pline 
de haz. Imi place “SCENA DESCHISA” pentru ca ma 
fascineaza povestile invitatilor pe care am onoarea sa ii 
am alaturi in emisiune. Dar prioritate au stirile, de care 
nu ai cum sa te plictisesti. Si, desi nu mai am emotiile de 
la inceput, si poate parea o rutina, chiar si atunci cand 
plec in vacanta mi se face dor de atmosfera, de colegi, de 
regie, de emotia live-ului.

Notorietatea este o arma. Depinde cum o folosesti.

IN BENEFICIUL TAU SI AL CELOR DE LANGA 
TINE SAU IMPOTRIVA TA, DOAR PENTRU A 

CAPTA ATENTIA CELOR DIN JUR.
Si nu vorbim doar de beneficii, ci si de 

responsabilitati. 
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Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Dar 
cel mai trist?

Incep cu cel mai trist: perioada in care a murit bunicul 
meu. Desi veneam la serviciu si ma imbracam in tinute 
colorate, afisam un zambet larg, mi-am rugat colegii sa 
evite cadrele apropiate, prim-planul, pentru a nu mi se 
observa cearcanele, pe 
care nici machiajul de 
TV nu le putea estompa. 
Sufletul simte altceva 
in astfel de momente 
si iti gasesti cu greu 
concentrarea, dar cei 
care aleg sa te priveasca 
nu sunt vinovati de cele 
intamplate. 

Despre cel mai fericit 
moment ... nu cred ca este 
un moment anume. Sunt 
recunoscatoare pentru tot ceea ce am cladit si chiar ma 
bucur din plin de tot. Sunt multumita pentru ca am ajuns 
sa traiesc in prezent, sa nu ma mai uit in curtea altuia, 
sa construiesc pentru mine. Traiesc si ma bucur astazi.
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita 
cu adevarat?

Poate raspunsul este unul cliseic, dar fix asta traiesc. 
Ma bucur pentru ziua de astazi, pentru ceea ce am, 

pentru sanatate. Si construiesc mai mult pentru familie, 
pun accent pe timpul petrecut cu cei dragi, calatoresc, 
citesc, fotografiez. Lucruri poate banale, dar care aduc 
satisfactie, care ma incarca. Am invatat sa traiesc in 
prezent si ma bucur de ceea ce imi ofera viata, cu bune 
sau rele. 
Povesteste-ne o intamplare amuzanta din cariera ta! 

Cea mai notabila este cea in care i-am zis lui Raed 
aRafat, Rafael Nadal. Alta, la fel de amuzanta, nu cred 
ca exista. 😊 Dar pot fi unele mai putin lipsite de haz. 
Cand un drum de 25 de minute il parcurgi in 2 ore, incat 
ajungi in ultimele 3 minute la cadru, pentru a intra in 
jurnal. Minunatul nostru Bucuresti si aglomeratia lui. 
Mi s-a intamplat in decembrie, anul trecut. Sau ... cand 
am prezentat o stire despre doua echipe din Italia si in 
loc de echipa gazda atalaNta, i-am zis atlaNta. 
Care este sportivul tau preferat din Romania, 
indiferent de sfera de activitate? Si de ce? 

Am intervievat multi sportivi cu povesti impresionante. 
Toti au un numitor comun: puterea de a continua. 
Vointa, disciplina si punctualitatea. Inveti multe de 
la oamenii din aceasta lume. Sunt perfectionisti, au 
respect si nu se plang niciodata. Indiferent cat de greu 
a fost parcursul lor, ei nu stiu sa spuna “NU POT”. Ar fi 
nedrept sa nominalizez, tinand cont de faptul ca evoluez 
in acest domeniu.
Esti absolventa cursurilor de Regie de Film si 
Televiziune la Universitatea Media din Bucuresti. Ai 
practicat in domeniul cinematografic? 

Am urmat cursurile 
Universitatii Media din 
Bucuresti, Facultatea de 
Regie, Film si Televiziune. 
Tinand cont ca aceasta 
facultate implica si multa 
practica, ultimii 3 ani din 
cei 4 i-am petrecut pe 
platourile de filmare de la 
Buftea. Mi-e dor de acea 
atmosfera. Imi lipseste, 
si nu as da cu piciorul 

unui astfel de proiect. S-a ivit o propunere, dar nu am 
considerat ca mi se potriveste. Practic, a fost un rol 
pentru un serial, dar deloc ceva confortabil pentru mine 
si in care sa ma regasesc, sa mi se potriveasca.
Cum reusesti sa te imparti intre viata de familie si cea 
de jurnalist? Reusesti sa pastrezi un echilibru? 

Primii doi ani au fost grei. Sotul meu, doar partener 
la acea vreme, a fost extrem de intelegator, m-a sustinut 

Ma bucur pentru ziua de astazi, pentru ceea ce am, 
pentru sanatate.

SI CONSTRUIESC MAI MULT PENTRU 
FAMILIE, PUN ACCENT PE TIMPUL 

PETRECUT CU CEI DRAGI, ...
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enorm, desi lipsea cu desavarsire acel echilibru, mai 
ales din partea mea. Acum asta ma implineste, asta 
imi aduce satisfactie. Am reusit sa gasim acel echilibru, 
cat de cat. Am ajuns in acel punct in care ma bucur de 
roadele muncii mele, fac ceea ce imi place, am familia 
alaturi, este sanatoasa, suntem uniti. Serviciul are 
prioritate atunci cand suntem la program, dar niciodata 
nu neglijam familia. Timpul liber este destinat familiei, 
in vacante plec doar cu sotul si punem foarte mult 
accent pe comunicare si activitati care ne implica pe 
amandoi. O casnicie nu este usoara. Asa cum investesti 
in tine: profesional, material, iti acorzi timp, asa si cu 
viata de cuplu. Trebuie rabdare, comunicare, intelegere 
si muuulta iubire. Ne acordam timp, suntem atenti 
la nevoile noastre, nu ne neglijam si ne sustinem 
profesional reciproc.

Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera 
ta?

Nu. Chiar nu am simtit niciodata aceasta presiune, din 
nicio directie, astfel incat sa ma faca sa renunt la cariera.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Daa, evident. Dar eu visez cu ochii deschisi la o insula 
exotica. O insula din Caraibe, cu nisip fin si alb, palmieri 
si apa azurie. 😊 Familia sotului meu locuieste in Italia 
dinainte de Revolutie, este o tara de suflet pentru noi. 
La Verona ne-am casatorit civil, doar noi doi, dar nu 
am luat in calcul sa ne mutam acolo. Ne-am dezvoltat 
profesional aici si ne este greu sa ne desprindem de tot 
ceea ce am cladit aici.
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Cat de importante consideri ca sunt imaginea si 
stilul vestimentar pentru un prezentator TV?

Este ceea ce afisezi. Reflecta si respectul pe care il 
acorzi celor care aleg sa te urmareasca. Este la fel de 
important ca ceea ce spui. Trebuie sa ma reprezinte 
si sa fie placut ochiului. 😊 Nu sunt adepta culorilor 
puternice, vii, dar aceasta profesie m-a scos din starea 
mea de confort si la acest capitol. Port rochii in culori 
vesele, ador tinutele feminine, la care adaug un strop de 
senzualitate. Nu imi doresc sa promovez imaginea unei 
papusi. Sunt femeie. 😊
Ce sfaturi ai pentru 
persoanele care vor 
sa paseasca in acest 
domeniu?

Sa creada in puterea 
lor, sa munceasca, sa faca 
parte dintr-o redactie, 
pentru ca teoria e una, 
insa practica te ajuta 
sa te definesti ca om de 
televiziune. Este o lume 
fascinanta si, daca i te dedici, cu siguranta vei fi rasplatit 
inzecit. Sa fie autentici, sa fure meserie, dar sa isi puna 
amprenta pe munca lor.
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi 
facut?

Nu imi imaginez un alt parcurs. Iubesc animalele 
foarte mult, cand eram mica imi doream sa devin medic 
veterinar, dar, crescand, mi-am dat seama ca sunt 
departe de acest domeniu. Nu e nicidecum o joaca, asa 
cum era perceputa de mine, in vremea copilariei.

Cine este Simona Taranu, omul din spatele camerelor 
de filmat?

Un om autentic, cu foarte mult haz. O calatoare in 
cautare de povesti si locuri. O visatoare! In timpul liber 
citesc, ma uit la filme, gatesc, vorbesc mult si caut oferte 
de vacante 😍.
Care este cea mai mare teama a ta?

Singuratatea. Ruptura de cei dragi. Sunt dependenta 
de oameni. Ma linisteste doar credinta, rugaciunea. Si 
stiu ca si atunci cand se va intampla sa mai plece dintre 
noi cate un membru al familiei, Dumnezeu suplineste.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Ca nu ne-am cununat religios mai devreme. Bunicul 
meu, preot fiind, trebuia sa ne cunune, dar a murit cu fix 
3 luni inainte. Stop cardiac intr-o noapte. 
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Nu sunt o persoana matinala, tocmai pentru ca am 
jurnale in partea a doua a zilei, si, uneori, pana la miezul 
noptii. Ma trezesc devreme doar atunci cand trebuie 
sa inregistrez pentru “Scena Deschisa” sau am vreun 
eveniment. In fiecare dimineata am momentele mele 
de alint cu Wish, catelul nostru, un Yorkshire Terrier. 

Este foarte alintat si 
apropiat de noi, doarme 
cu mine pe aceeasi perna. 
Dimineata ma pupa, se 
gudura, vine sa il mangai. 
Ies in parcul din fata 
blocului la plimbare cu 
Wish, ii dau sa manance, 
apoi ma ocup de mine. 
Make-up, par si plec spre 
serviciu. Pregatesc tinuta 
din ziua de prezentare si 

apoi incep munca de redactie si prezentarea. In serile 
calde de vara iesim dupa serviciu cu Wish la plimbare, 
stam de vorba si ne facem planuri. Atunci cand nu 
lucrez, pe cat posibil ne organizam timpul astfel incat 
sa luam masa de pranz sau cina impreuna. Gatesc, ne 
uitam la un film, citim pe terasa, mergem la piscina 
complexului unde locuim. In weekend-urile libere fie 
iesim din Bucuresti, fie pregatim o pizza sau organizam 
o iesire la restaurant cu prietenii.

Interviuri

Este o lume fascinanta si, daca i te dedici,

cu siguranta vei fi rasplatit inzecit.

SA FIE AUTENTICI, SA FURE MESERIE, DAR 
SA ISI PUNA AMPRENTA PE MUNCA LOR.
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Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?
Ador gastronomia italiana. Asa ca pizza si pastele 

se regasesc in meniul nostru saptamanal. Imi place sa 
gatesc, nu ma consider vreo experta, dar nici nu au 
fost victime pana acum 😊. Ca orice moldoveanca, stiu 
sa pregatesc ciorbe, placinte poale-n brau, mancare 
de fasole cu afumatura sau de cartofi cu mazare, dupa 
preferinte. Dar mai rar cu mancarea romaneasca, pentru 
ca se depune repede 😊. Asa ca, avem la indemana 
mai mereu peste si fructe de mare, care sunt usor de 
combinat si pregatit. Evit mancarurile prajite si ma axez 
pe cele pregatite la cuptor. 
Care este mottoul tau in viata?

“Dare to live the life you have always wanted”  - clar: 
INDRAZNESTE! Sa crezi, sa visezi, sa speri! 
Ce ne poti spune despre noul tau proiect ,,Scena 
Deschisa”? Ce iti propui sa prezinti in acest podcast 
televizat si ce gen abordezi? 

“SCENA DESCHISA” este un proiect care isi propune 
sa aduca in prim-plan povestea din spatele unei cariere 
de succes. Drumul a fost uneori anevoios, deloc lipsit de 
piedici, cu incercari, framantari si incertitudini, dar a 
dus catre cele mai frumoase destinatii. Acest proiect este 
despre oamenii care ne impartasesc parcursul lor, trairi, 
experiente, greseli, dar si momente de neuitat. Este o 
emisiune de vineri si sambata seara, ca intre prieteni, 
care vine in casele telespectatorilor ca o poveste. 
Impreuna cu cateva dintre colegele de la Digi24 punem 
in lumina personaje din toate domeniile. Este singurul 
podcast televizat din Romania si ma bucur ca a prins 
atat de bine. Cu nerabdare asteptam ziua inregistrarii, 
iar bucuria este cu atat mai mare atunci cand, prin 
tainele jurnalismului, scoatem la suprafata amanunte 
care nu au fost in atentia publicului larg pana acum. Cu 
entuziasm impartasesc faptul ca sunt multi invitati care 
au acceptat provocarea si abia asteptam sa va aducem in 
case povestile lor. Deja mi-au calcat pragul aNa MaRia 
BRaNza, CataliN MoRosaNu, laRisa ioRdaChe, floRiN 
BRatu, hoRia teCau, daNa savuiCa, aNdReea RaiCu, aNCa 
seRea, Mihai leu.

Interviu
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RAIRA, are o experienta notabila ca solista 
dar si model. Pasiunea pentru arta, estetica 
si frumos sunt completate de mult talent si 
munca. Talentul nativ insa fara o munca asidua nu ar duce la rezultate. Alaturi de tatal ei, la 
randul lui muzician, performeaza, urmand o cariera de succes. 

Un artist complet are grija ca aparitiile scenice sa fie sustinute de un aspect impecabil. Si cum 
este pasionata de moda, Raira isi doreste ca aparitiile scenice sa, fie sustinute de tinute pe masura. 

Astfel, drumul de la pasiunea pentru moda la modelling a fost foarte mic. Raira a castigat multiple 
titluri in concursuri atat de muzica cat si de modelling, are aparitii scenice; nici televiziunea sau 
interviurile nu ii sunt straine, asadar nu are trac pentru nimic, insa are intotdeauna emotii pe 
scena si traieste fiecare melodie interpretata cu sufletul alaturi de public. 

Solista Aurora Baran care i-a indrumat primii pasii spre acest frumos domeniu si cum 
performanta cere evolutie Raira, cea cu nume predestinat de scena isi doreste sa performeze pe 
cele mai inalte scene ale lumii.

Raira vine sa povesteasca si in revista Famost, ce inseamna la o varsta atat de frageda sa fi artist, 
sa iti dedici viata domeniului artistic si sa ai succes! 

text : B E AT R I C E L I A N DA DI N U

RAIRA

Beatrice Lianda Dinu: Cum ti-ai gasit 
pasiunea pentru muzica si pentru modelling?

Raira: De mica mi-a placut sa cant in 
oglinda, mereu ma jucam cu tocurile mamei 
si hainele surorii mele mai mari. Dumnezeu 
mi- a scos in cale pe minunata Beatrice 
Lianda Dinu, care mi- a indrumat pasii pe o 
scena adevarata! 
Beatrice Lianda Dinu: Care consideri ca 
sunt calitatile pentru un artist complet?

Raira: Seriozitatea, perseverenta, munca 
si lupta pentru a-ti invinge limitele.
Beatrice Lianda Dinu: Ce inseamna pentru 
tine sa reprezinti Romania frumos in 

competitii nationale si internationale?
Raira: Este o mare onoare sa reprezint o 

tara frumoasa ca Romania si totodata o mare 
provocare.
Beatrice Lianda Dinu: Chiar daca nu te-
ai nascut in  Romania esti o reprezentata 
de seama a tarii si faci parte dintr-o 
comunitate frumoasa de mici artisti. Ce ne 
poti spune despre acest aspect?

Raira: Iubesc ROMANIA, imi place mult 
ca tara, realizez cu ocazia fiecarei competitii 
cat de mare este aceasta comunitate. Pe 
scene suntem concurenti, dar dupa fiecare 
competitie ramanem prieteni.

Interviuri
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Beatrice Lianda Dinu: Ce presupune 
pentru tine pregatirea pentru o competitie 
nationala sau internationala?

Raira: Multe ore de munca, multe 
repetitii.
Beatrice Lianda Dinu: Sunt oameni care 
contribuie la dezvoltarea si evolutia ta. Cat 
de importanti sunt acestia in parcursul 
tau?

Raira: Pe langa parinti, am trei persoane 
fara care nu as fi ajuns aici. D-l Gabriel 
Sandu - profesorul de pian, d-na profesoara 
de canto si teorie muzicala si managera mea, 
Beatrice.
Beatrice Lianda Dinu: Care este repertoriul 
tau si care este stilul muzical favorit ? 

Raira: Repertoriul este foarte vast, muzica 
veche, moderna si stilul favorit - pop-ul cat 
si jazzul. 

Beatrice Lianda Dinu: Ca model iti place sa 
fii mai mult pe scena sau in studio pentru 
sedinte foto?

Raira: In aceeasi masura imi plac 
amandoua; nu pot face diferenta.
Beatrice Lianda Dinu: Daca ar fi sa te 
descrii in 3 cuvinte care ar fi acela?

Raira: Perseverenta, muncitoare, 
perfectionista.
Beatrice Lianda Dinu : Unde te vezi peste 
10 ani?

Raira: Pe marile scene ca artist si ca 
model.
Beatrice Lianda Dinu : Diaspora din 
Paris te sustine si ne bucuram sa iti aflam 
povestea! Ce ganduri vrei sa transmiti 
cititorilor parizieni?

Raira : Multumesc pentru sustinere si 
sper ca vom ajunge sa ne cunoastem!

Interviuri



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

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



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

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

FAMOST

https://famost.ro/
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D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna octombrie! Cea de-a doua luna de toamna ne intampina cu aparitii editoriale demne 
de luat in seama. Ca de fiecare data, descoperim impreuna cele mai noi titluri, reeditari si sarbatorim impreuna lectura 
citind si recomandand carti bune din literatura clasica sau contemporana.

Incepem cu categoria Science Fiction unde avem doua titluri ale unor scriitori consacrati, despre calatoria pe luna dar si o distopie 
sumbra despre o lume post-apocaliptica. Fantasy ne incanta ca de fiecare data cu taramuri fermecate, lumi noi, peisaje si personaje 
fantastice, iar la sectiunea Thriller si Mystery avem accente science-fiction, suspans si mister. Romane de dragoste, pentru iubitorii 
genului, un autor renumit sau o poveste paranormal romance, misticism, romantism si spiritualitate.

La sectiunea Clasici si Romane Premiate, descoperim ca de fiecare data aceste bijuterii literare in cinci titluri de exceptie ale 
autorilor clasici dar si ale autorilor contemporani. Fictiune captivanta,  non-fictiune  cu opere interesante, proza scurta, lecturi cu 
accente amuzante sau emotionante.

La sectiunea Biografii aflam despre povestea  zguduitoare de viata a unei dive din lumea teatrului, dar si un roman document 
despre omul de dincolo de poezie, Bacovia. Literatura Young Adult ne incanta cu un roman cu accente gotice si povestiri captivante, 
iar literatura pentru copii le aduce celor mici cele mai frumoase povesti.

Incheiem cu sectiunea Poezie, emotie si sensibilitate, acest univers liric unde in aceasta luna descoperim poezia si baladele unui 
mare poet al Frantei.

cu ROXANA NEGUT

O carte clasica e acea carte care are mereu ceva nou sa-ti spuna.

Cronica unui eveniment literar

2022AP
AR

ITI
ILE EDITORIALE ALE LUNII SEPTEMBRIE

- ITALO CALVINO
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science fictiongen

 PRIMII OAMENI IN LUNA - H. G. Wells - editura EAGLE

Descrierea cartii
Romanul Primii oameni in Luna a fost publicat in serial de catre revista The Strand Magazine incepand cu luna decembrie a anului 

1900 si pana in august 1901, cand a aparut, in editie hardcover, la George Newnes Ltd. din Londra.
Primii oameni in Luna este prima carte a lui Wells adaptata pentru cinematograf, in 1919. Au urmat alte doua adaptari, una in 1964 

(in care personajele folosesc costume spatiale, lucru care nu corespunde romanului), si a doua in 2010, o adaptare pentru televiziune, 
care a fost considerata cea mai fidela.

Dl. Bedford, un om de afaceri falit, se retrage in tinutul Kent pentru a scrie o piesa de teatru. Aici se intalneste cu genialul dr. 
Cavor, un om de stiinta excentric, care este pe punctul sa descopere un material ce sfideaza gravitatia, facand astfel posibil unul dintre 
cele mai vechi vise ale omenirii: calatoria spre Luna. Cavor construieste o nava spatiala si-l invita pe Bedford sa ia parte la expeditie. 
Manati unul de dorinta de imbogatire, celalalt de setea de cunoastere, Bedford si Cavor se aventureaza in necunoscut. Dar niciunul 
nu este pregatit pentru ceea ce gasesc acolo: o lume pentru care noptile polare de pe Pamant ar parea calduroase si zilele niste cazane 
oparite, dar si casa unor forme de viata sinistre, alaturi de care ar putea sa ramana blocati pentru totdeauna.
“O impresionanta estetica a uratului se manifesta in aceste pagini cu o forta incontestabil superioara celei dovedite de estetica frumosului 
excesiv distilat din utopia tezista. Tot in descendenta swiftiana, Wells e aici un maestru al mastii monstruoase, cioplita intr-o infinitate de 
variante ale diformului, dovedind o imaginatie de amanunt cu adevarat stupefianta. Modelul de baza ramane insecta, insa tiparul ei se 
complica infinit prin exagerarea pana la enormitate a cate unei trasaturi particulare, in asa fel incat societatea selenita lasa impresia ca 
ar fi alcatuita exclusiv din unicate; ca niciun exemplar nu repeta trasaturile altuia, intr-o nesfarsita «mare de entomologie surescitata» ce 
caricaturizeaza grotesc omenirea.” Mircea Oprita

 DRUMUL - Cormac McCarthy - editura HUMANITAS

Descrierea cartii
Publicat in peste 45 de tari, Drumul a castigat Pulitzer Prize in 2007, James Tait Black Memorial Prize in 2006 si a fost ecranizat 

in 2009, in regia lui John Hillcoat, cu Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall si Charlize Theron in rolurile principale. 
Bestseller New York Times.

Una dintre cele mai bune carti ale anului in: The Boston Globe, The Christian Science Monitor, The Denver Post, The Kansas City 
Star, Los Angeles Times, People, Rocky Mountain News, Time, The Village Voice, The Washington Post.

O iarna atomica in care nu mai exista animale sau plante, singura prezenta constanta fiind foamea, si orice intalnire intre doua 
fiinte omenesti poate sfarsi intr-un act de canibalism. Iata decorul postapocaliptic prin care calatoresc un barbat fara nume si fiul lui, 
incercand sa ajunga la mare. Au un pistol cu doua gloante, ceva resturi de mancare si niste paturi vechi - si, foarte important, se au 
unul pe celalalt. 

Supravietuirea inseamna insa amoralitate, dupa cum invata copilul studiindu-si tatal, a carui dragoste pare a fi ultimul lucru ramas 
din lumea veche, ultima realitate confortabila si ocrotitoare. ,,Suntem mortii vii bantuind prin decorul unui film de groaza” - aceasta este 
starea de spirit in lumea lui McCarthy, pe care n-o coloreaza decat foarte rare detalii de un umor nostalgic: ultima sticla de Coca-Cola 
sau singura inscriptie ce a supravietuit dezastrului nuclear - ramasitele unei civilizatii semanand nelinistitor de mult cu a noastra, 
careia i s-a promis o resurectie.
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fantasygen

 TIGANA - Guy Gavriel Kay - editura PALADIN
 
Descrierea cartii

Nu exista drumuri gresite. Doar carari pe care nu stim ca suntem destinati sa pasim. Inima are insa legile ei si adevarul este ca tu 
esti legea inimii mele.

Daca vrei sa te razbuni pe un popor, schimba-i numele. Sau, si mai bine, arunca asupra sa o vraja care sa-i stearga numele din 
amintire si sa-l faca de neinteles. Moartea fiului regelui vrajitor din Ygrath aduce pentru provincia care l-a rapus o pedeapsa cumplita 
- nimicnicia, alterarea identitatii si supunerea la o umilinta crunta. Insa din intunericul uitarii, voci tinere murmura in taina: Tigana. 
Si nimic nu le va sta in cale pentru a-si elibera patria de blestem si de ocupatia straina.

Memoria era pentru el talisman si inger pazitor, era poarta si refugiu, era sursa de mandrie si de iubire. Era adapost in fata pierderii, 
pentru ca daca-si putea aminti ceva, atunci lucrul acela nu era pe deplin pierdut. Nu era mort si dus pe vecie.

 ARVANON - Adrian Balog - editura CREATOR

Descrierea cartii
Bun venit in Arvanon! Un mozaic complex dominat de peisaje fantastice, fiinte ciudate, orgolii, conflicte rasiale si religioase, 

farmece si imbibat in mister asteapta sa fie explorat. Eroii nu duc lipsa de aventuri, iar bataliile se poarta atat cu cuvantul cat si pe 
campul de lupta. Ordinea acestei lumi este in continua schimbare, iar actiunile protagonistilor se rasfrang inevitabil asupra celorlalti. 
Descopera cine ameninta soarta Arvanonului, cine-i sta impotriva si cineva invinge!

Ai calatorit prin regatele Arvanonului, te-ai aventurat prin temutele teritorii kisa, i-ai urmarit pe eroi in demersurile lor, dar mai 
sunt atat de multe regiuni si zone neexplorate. Au mai ramas atat de multe mistere de elucidat si obstacole de depasit. Soarta acestui 
taram fermecat nu a fost inca pecetluita. Rasaritul de soare aduce noi greutati de infruntat.
“Capitanul Rasma intelese de-ndata ceea ce avea de savarsit. Il ridica de jos pe Akis, ii trase capul pe spate si ii taie gatul chiar in fata fratelui 
sau. Akis se prabusi in genunchi, tinandu-se cu ambele maini de gat si privindu-l direct in ochi pe Oscar. Acesta ingenunche la randu-i si-l 
privi cu gura cascata. Groaza se intipari pe fetele lui Iago, Lorenzo si Uzbai. Hans se dadu cativa pasi in spate. In momentul in care Oscar 
ridica mana vrand sa atinga chipul fratelui sau, trupul inert al celui din urma se prabusi in poala acestuia, care inalta mainile insangerate in 
aer si scoase un urlet lung. Toti se cutremurara. Toti crezura ca s-a prapadit si lupta s-a incheiat. Pana si Otis era convins de aceasta, insa in 
momentul cand se apropie si dadu sa vada daca mai respira, Basr il lovi cu gheara si ii provoca o rana de toata frumusetea pe mana dreapta. 
Fiind o creatura unicat, cine putea cunoaste toate puterile ascunse ale sale? Cu atat mai mult cu cat poseda caracteristici miraculoase de 
vindecare, similare varcolacilor. Dupa ploaia imbelsugata, copacul inmugureste. Frunzele acestuia, desi inverzite, sunt murdare, insa florile 
sunt parfumate, iar rodul, atat de bogat incat indoaie chiar si cele mai puternice crengi. Ce inseamna fiecare dintre acestea? Florile sunt 
parfumate pentru ca faptele tale corespund vointei zeilor si sunt bineplacute lor, iar rodul bogat se refera la faptul ca imparatia ta se va mari 
exponential si toti cei pe care ii vei stapani se vor supune tie. Frunzele, care reprezinta locuitorii Arvanonului, totusi sunt prafuite pentru ca 
metodele pe care le vei folosi pentru a-ti atinge scopul vor fi murdare.”
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thriller/ mysterygen

 REVENIRE - Blake Crouch - editura RAO
Autorul bestsellerului Materia intunecata, un thriller uluitor si halucinant despre alegeri si drumuri de neparcurs.

Descrierea cartii
Realitatea nu mai este aceeasi.
La inceput, pare o boala. O epidemie care se raspandeste prin mijloace necunoscute, innebunindu-si victimele cu amintirile unei 

vieti pe care nu au trait-o niciodata. Dar forta care scutura lumea nu este un agent patogen. Este doar prima unda de soc, declansata 
de o descoperire uluitoare, si ceea ce este in pericol nu este mintea noastra, ci insasi tesatura timpului. In New York, detectivul Barry 
Sutton se apropie de adevar, iar intr-un laborator indepartat, neurologul Helena Smith nu stie ca ea singura detine cheia acestui 
mister ... si instrumentele pentru a riposta. Impreuna, Barry si Helena vor trebui sa-si confrunte inamicul, inainte ca ei si lumea sa fie 
prinsi intr-o bucla de haos in continua crestere.
“Thrillerul Revenire nu numai ca va va capta atentia din scoarta in scoarta, dar va va tine intr-un suspans teribil pana la ultima propozitie.” 
Penny Mann, The Amazon Book Review
“Un science-fiction socant si plin de suspans, o poveste de dragoste tulburatoare.” Entertainment Weekly
“Un inimaginabil thriller science-fiction, o poveste amenintatoare despre profunzimea naturii umane.” The New York Times Book Review

 SEVRAJ - Liviu Surugiu - editura POLIROM 

Descrierea cartii
Imaginati-va ca Sam Spade si Philip Marlowe intra in cafeneaua lui Rick din Casablanca si-i spun: “Rick, hai cu noi sa gasim soimul 

maltez!”.
Asa ar putea incepe Sevraj, o carte care il are ca protagonist pe Paul Coriolan, un detectiv sarac si lipsit de perspective. Fara clienti 

de ceva vreme si lancezind intr-o atmosfera anosta, primeste pe neasteptate un telefon care ii va schimba viata. Povestea clientului 
pare plauzibila, iar onorariul consistent, astfel incat Paul accepta misiunea de a fura un obiect mistic. Totul pare sa mearga conform 
planului, insa detectivului i se cam incurca socotelile atunci cand intelege ca nu i s-a spus intregul adevar. Totusi, ceea ce il impinge 
in abis nu e doar asta. Paul isi da seama prea tarziu ca altceva l-a atras in tot acest hatis ...

Un roman care se citeste cu sufletul la gura, pe parcursul caruia provocarile pandesc la tot pasul.
“Cand eram mic, am citit undeva ca atomii nu se ating niciodata. Ca, fizic, e imposibil asa ceva.
Dar noi suntem facuti din atomi.
Inseamna ca nu ne atingem nicicand? E o minciuna tot ceea ce simtim? Traim intr-o lume a aparentelor? Ce se petrece cand un barbat 
saruta o femeie? Dar cand se naste un copil?Din pacate, nu e doar o teorie. Orice atingere pare reala gratie doar unui proces de repulsie 
electrostatica.
Atunci, ce se intampla cand un glont intra intr-un om? Ce anume determina, cu adevarat, moartea? ”
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romane de dragoste| romance/paranormal romancegen

 PAMINTUL DE SUB TALPILE EI - Salman Rushdie - editura POLIROM

Descrierea cartii 
Vina Apsara, o interpreta celebra si indragita de public, dispare in timpul unui cutremur devastator. Pamintul de sub talpile ei 

(1999) este povestea acesteia si a lui Ormus Cama, iubitul care o gaseste, o pierde, o cauta si o gaseste din nou, iar si iar, de-a lungul 
unei extraordinare vieti traite sub zodia muzicii. Povestea lor de dragoste este spusa de fotograful Rai, prietenul din copilarie al lui 
Ormus si, in cateva randuri, iubitul Vinei. Aducandu-ne dinainte istorii fabuloase, imagini vii, mituri, furie, intelepciune, umor si 
iubire, aceasta uluitoare voce narativa pare sa faca din Rai adevaratul erou al cartii. Pamintul de sub talpile ei este, poate, cel mai 
captivant si mai ambitios roman scris de Salman Rushdie. Imaginatia indrazneata a scriitorului isi arata masura in aceasta carte care e 
simultan o perspectiva vizionara asupra timpurilor noastre, o confruntare cu tot ceea ce este, dar si cu ceea ce ar putea sa fie, o cronica 
a intalnirilor profunde, dar si tensionate dintre Orient si Occident, o superba repovestire a mitului lui Orfeu, dar si o scriere in care se 
intrepatrund marile si micile pasiuni, cultura universala si cea provinciala. E o poveste despre dragoste, moarte si rock’n’roll spusa de 
unul dintre cei mai importanti si mai apreciati scriitori contemporani.

 TAINELE TIMPULUI. TARA ZEILOR - Mihaela Anghel - editura PETALE SCRISE

Descrierea cartii
Tainele Timpului. Tara zeilor continua calatoria initiatica a profesorului Vasile Toma in misteriosul tinut al Varanhei, locul unde 

au ajuns intaia oara Ingerii Veghetori, coboratori din Cer sau, altfel spus, initiatii atlanti care, anticipand iminenta scufundare a 
continentului lor, au migrat catre teritorii cu o puternica incarcatura energetica, de unde sa se poata reconecta la stele. Alaturi de Zora, 
el desluseste pe deplin tainele pietrelor vii si constientizeaza ca este, la randu-i, Samanta Stelara, care tocmai a fost trezita de ceasul ei 
interior, pentru a incepe sa-si urmeze adevaratul destin.

Doar ca destinul lui nu s-ar fi putut implini fara o cunoastere in profunzime a culturii si civilizatiei dacice preromane, cand inca 
mai ardeau vii, in sufletele oamenilor, credintele mostenite de la atlanti si lemurieni ...
Un amestec irezistibil de misticism, romantism si spiritualitate, menit sa ofere cititorului o perspectiva surprinzatoare asupra originilor 
neamului romanesc, ce isi duce traiul, de veacuri, intr-un spatiu sacru, protejat de chipurile sapate in stanci ale zeilor care ne privesc plini de 
iubire si ingaduinta ... Si care, atunci cand vrem sa-i auzim, ne spun ca se gandesc la noi ...



97  

Famost

Cultura


romane de dragoste| romance/paranormal romance clasicigen

 CRIMA SI PEDEAPSA (VOL. 1) - F.M. Dostoievski - editura LITERA
Colectia Mari Clasici ai literaturii

Descrierea cartii
Crima si pedeapsa, capodopera lui Dostoievski, prezinta in prim-plan drama lui Raskolnikov, un fost student sarac si idealist 

care pune la cale o crima cumplita, ce va zgudui orasul Sankt-Petersburg, atat pentru a-si rezolva problemele financiare, cat si din 
dorinta de a-si demonstra siesi ca este indreptatit sa o faca. Desi se considera o persoana inzestrata cu calitati deosebite si simte ca 
decizia de a ucide este justificata, imediat dupa savarsirea crimei, protagonistul se imbolnaveste si are remuscari cu privire la actiunile 
sale. Dostoievski analizeaza cauzele crimei, dilemele personajului sau, felul in care Raskolnikov realizeaza treptat grozavia comisa si 
dorinta lui crescanda de a se confesa, pentru a scapa de remuscari si a se mantui prin iubire si jertfa de sine. Profund si tulburator, 
romanul Crima si pedeapsa a avut o influenta hotaratoare asupra fictiunii secolului XX.

 HAMLET & MACBETH - Wiliam Shakespeare - editura LITERA
Colectia Mari Clasici ai literaturii

Descrierea cartii
Hamlet nu este doar una dintre cele mai mari piese ale lui Shakespeare, ci si tragedia care pune cele mai fascinante probleme 

din literatura lumii. Este o drama despre razbunare, plina de contraste si conflicte. Violenta alterneaza cu introspectia, melancolia 
cu umorul, iar subtilitatea cu spectacolul. Printul Hamlet este descris drept un caracter complex, introspectiv, sfasiat de contradictii 
launtrice. Reflectiile sale asupra mortii, dilemelor morale si naturii umane fac din el “primul om modern”.

Macbeth este una dintre cele mai mari tragedii ale tuturor timpurilor. Macbeth, un razboinic curajos, este influentat in mod fatal de 
forte supranaturale, de trufasa lui sotie si de ambitia sa fara limite. Strategia criminala la care il instiga Lady Macbeth pentru a castiga 
si a pastra coroana Scotiei are efecte teribile asupra personalitatii amandurora. Ironia cruda a destinului lor prinde viata in versuri cu 
o forta de neegalat.
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 CARTEA POSTALA - Anne Berest - editura TREI
Premiul Renaudot al Liceenilor 2021 | Premiul Goncourt alegerea Statelor Unite 2022 | Marele Premiu al Cititorilor Elle 2022
Descrierea cartii

Pe 6 ianuarie 2003, parintii lui Anne Berest gasesc in cutia lor de scrisori o carte postala neobisnuita. Anonima, pe o parte are 
fotografia Operei Garnier, iar pe cealalta parte sunt scrise numele bunicilor, matusii si unchiului mamei sale, morti la Auschwitz, 
in 1942: Ephraim, Emma, Noemie si Jacques. Douazeci de ani mai tarziu, Anne Berest porneste in cautarea persoanei care le-a 
trimis acea carte postala. Ajutata de mama ei, autoarea exploreaza toate ipotezele posibile. Face apel la un detectiv particular si la un 
criminolog, sta de vorba cu locuitorii satului unde s-a adapostit familia ei si se foloseste de toate mijloacele pe care le are la dispozitie 
pentru a da de urma misteriosului expeditor.

Pe parcursul acestei investigatii, care se intoarce in timp pana la inceputul secolului XX, Anne Berest reconstituie destinul 
inaintasilor ei, familia Rabinovich, fuga lor din Rusia, calatoria lor in Letonia, apoi in Palestina si, in cele din urma, sosirea lor la 
Paris, razboiul si ororile lui. Cartea postala este in acelasi timp o ancheta, o poveste romanesca si o cautare initiatica a semnificatiei 
cuvantului “evreu” intr-o lume laica.
 “Un secol de istorie in povestea unei familii de evrei. Un roman impresionant, care descrie intamplari reale si totodata ridica intrebari 
profunde.” Le Figaro
“O poveste personala, plina de profunzime si o cautare a unui adevar esential.” Elle
“Un roman magistral. Povestea unui trecut care e retrait fara incetare in prezent.” La Croix
 
 GARA UENO, IESIREA SPRE PARC - Yu Miri - editura ALICE BOOKS

Roman castigator al National Book Award for Translated Literature in 2020 | Una dintre Cartile New York Times ale anului 2020
Descrierea cartii

Povestea incredibila si sfasietoare a spiritului unui om fara adapost care bantuie una dintre cele mai aglomerate gari din Tokyo.
Kazu e mort. Nascut la Fukushima in 1933, in acelasi an ca imparatul Japoniei, viata sa este legata printr-o serie de coincidente de 

familia imperiala si influentata la fiecare pas de istoria moderna a Japoniei. Insa povestea sa este marcata, de asemenea, de un sir de 
tragedii, iar acum, dupa moarte, nu-si gaseste odihna, fiind condamnat sa bantuie parcul de langa gara Ueno. Aici a inceput si s-a 
incheiat viata lui la Tokyo, venind sa lucreze pentru Olimpiada din 1964 si sfarsind in vastele comunitati de oameni ai strazii din parc, 
traumatizat de distrugerile provocate de tsunamiul din 2011 si infuriat de anuntul legat de organizarea Olimpiadei din 2020.
“Gara Ueno, iesirea spre parc e un vis: o cronica a sperantei, pierderii, unde am fost si incotro ne indreptam. Faptul ca Yu Miri a putut evoca 
atat de multe realitati simultan este absolut fabulos. Romanul socheaza, inspaimanta si face nevazutul concret - intru totul tangibil si mereu 
efervescent.” Bryan Washington
 “Un avertisment absolut necesar asupra decalajului radical dintre bogati si saraci in Japonia postbelica.” The Guardian
  “O fabula incredibila a familiilor despartite, relatiilor destramate si degradarii nepasatoare a omenirii.” Booklist

 O FORMA DE VIATA NECUNOSCUTA - Andreea Rasuceanu - editura POLIROM 
Premiul pentru Proza al revistei Ateneu (2019) | Premiul Scriitorul lunii ianuarie (2019), decernat de Uniunea Scriitorilor din 
Romania. | Roman nominalizat la Premiile “Sofia Nadejde” | Premiile revistei Observator cultural, Gala Premiilor Radio Romania 
Cultural, Premiul National de Proza “Ziarul de Iasi”, Premiul pentru proza al Uniunii Scriitorilor din Romania, Festivalul Primului 
Roman de la Chambery.
“O forma de viata necunoscuta este una dintre cartile de fictiune importante publicate in ultimii ani.” Paul Cernat
“O forma de viata necunoscuta e unul dintre cele mai rascolitoare, inventive, atent documentate si bine scrise romane ale literaturii romane 
de Mileniu Trei.” Cristina Cheveresan
“Cand a debutat, in 2018, cu O forma de viata necunoscuta, Andreea Rasuceanu a fost o surpriza de proportii in peisajul literar romanesc. 
Romanul este una dintre acele perle rare pentru ca porneste de la juxtapunerea a trei povesti de viata, din trei epoci diferite, dar reuseste mult 
mai mult decat o cronica de familie si de epoca, reuseste sa ofere o meditatie profunda asupra Vietii si Mortii. Naratiunea ei pare ca reface 
istoria Lumii, intr-atat de ample sunt dimensiunile pe care le iau destinele particulare ale eroilor. O adevarata cosmologie plina de forta si 
de originalitate.” Serenela Ghiteanu
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 SPECIALISTUL IN GELOZIE SI ALTE POVESTIRI - Jo Nesbo - editura TREI

Descrierea cartii
O reala incantare pentru fanii genului politist, de la un adevarat maestru al suspansului
Faimos pentru caracterizarile abile, suspansul care-ti da fiori si intorsaturile de situatie socante, Jo Nesbo isi duce cititorii intr-un 

periplu printre minti pervertite si inimi razbunatoare.
Un politist care poate sa adulmece gelozia este pe urmele unui barbat banuit ca si-a ucis fratele geaman; un tata indurerat trebuie 

sa hotarasca daca razbunarea isi are locul intr-o noua ordine mondiala, dupa ce o pandemie a adus societatea in pragul prabusirii; un 
gunoier mahmur incearca sa puna cap la cap ce s-a petrecut in noaptea precedenta; un asasin platit intra intr-un joc periculos pentru 
supravietuire cu cel mai mare adversar; si o conexiune electrica spontana intre pasagerii unui zbor spre Londra poate da nastere unor 
povesti de dragoste sau unor lucruri sinistre.
“Povestirile din aceasta colectie impresionanta a lui Nesbo impletesc suspansul si tensiunea cu personaje creionate cu claritate. Fanii lui 
Frederick Forsyth vor fi incantati.”  Publishers Weekly
“Nesbo exploreaza cu o incantare extraordinara cele mai intunecate minti criminale.”  Vanity Fair
“Nesbo este cel mai mare scriitor contemporan de thriller.” New York Times

 POVESTIRI DESPRE OAMENI OBISNUITI - Varujan Vosganian - editura POLIROM

Descrierea cartii
O carte despre intamplarile neobisnuite din viata oamenilor obisnuiti, care isi traiesc patimile, nadejdile si dezamagirile, extazul si 

disperarea fara ca noi sa le observam, fie ca e vorba de tanarul emigrant alungat din Italia de epidemie, de soferul care isi cauta in vis 
copilul pierdut nestiind ca el exista sub ochii lui, de batranul apostol al iubirii neconditionate care planteaza un cires intru regasirea 
paradisului pierdut, de tanarul care isi traieste netemperat frustrarile corporatiste, de nobila lume a aristocratiei, atat de fragila in fata 
mafiei imobiliare, de ipohondrul aruncat, precum bravul soldat Svejk, in valtoarea razboiului mondial impotriva virusului corona, 
de distinsa profesoara care trece, osciland intre pudoare si nesabuinta, prin crizele varstei a doua, de veteranul din Afganistan pentru 
care, obsesiv, fiecare pas ramane o amenintare, ca si cum ar calca pe un camp de mine, de parintele dispus sa ucida pentru a razbuna 
rapirea fiicei lui, rapire care, in cazul atator alte fete romance, ramane nepedepsita. Prinsi in lupta cu greutatile vietii, ei trebuie sa 
infrunte provocarile cotidianului romanesc, rezervor nesecat de probleme, mai ales in contextul izolarii aduse de pandemie. Poate 
si de aceea simpatia autorului pentru protagonistii povestirilor sale - alimentata de o incredere manifesta in forta partii luminoase 
a naturii umane - este perceptibila chiar si atunci cand ironia sa la adresa universului corporatist, a relatiilor deseori falacioase din 
mediul virtual si a intolerantei fata de semeni a celor terorizati de molima nu-i cruta nici pe cei care devin victimele acestora.
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 AICI SI ACUM - Santa Montefiore - editura LITERA

Descrierea cartii
Cand ai putea pierde totul intr-o clipa, tot ceea ce conteaza este aici si acum...
Marigold si-a petrecut zilele avand grija de cei din jurul ei, impletind viata de familie cu gestionarea magazinului local. Cand se 

trezeste ca incepe sa uite lucruri, toata lumea o pune repede pe seama varstei. Dar ceva nu este in regula si devine din ce in ce mai greu 
pentru cei din jur sa ignore aceste pierderi de memorie. Pe masura ce starea lui Marigold se inrautateste, pentru prima data familia ei 
trebuie sa gaseasca modalitati de a o proteja pe femeia care a avut intotdeauna grija de ei. Disperata sa-si arate sprijinul, comunitatea 
locala se reuneste pentru a-i arata ca pierderea amintirilor nu conteaza, atunci cand exista oameni care isi vor aminti in locul tau... 
“Plina de personaje minunate, este o carte amuzanta, trista, emotionanta si induiosatoare, care trateaza cu tandrete un subiect dificil. Sa 
tineti o batista la indemana”. Choice Magazine

 OPHANIM - Ana Barton - editura TREI

Descrierea cartii
“Mi-am dat seama, in timp ce scriam cartea asta, ca ea s-a nascut dintr-o uimire si dintr-o inadaptare. Stau, ca un copil crescut de lupi, gasit 
din intamplare si adus in jungla societatii, si ma uit cum atat de multi oameni alearga fara zabava dupa exceptional, dupa extraordinar. 
Dupa altfel. Si-n goana asta, se-ndeparteaza din ce in ce mai tare unii de ceilalti, pentru ca fiecare vede-n felul lui altfelul. E greu de tradus 
in bataile de inima ale aproapelui. Dar cu cat omul alearga mai tare spre exceptional, cu atat bucuria se-ascunde de la fata lui. Apoi, orice 
mica reusita a devenit super sau geniala. Poate pentru ca omul are nevoie, in fuga lui cea mare, sa-si presare drumul cu stele. Nu din alea 
obisnuite, ca-s greu de cules. De fapt, imposibil. Unele mici, din chirpici. Ce lume mare! Numai buna sa fie iubitoare. Dar ca sa fie, are de 
(re)gasit tandretea.” Ana Barton
“Ophanim nu e tocmai cel mai prietenos nume din lume. Rezonantele biblice si ecourile de inceput si temelie de lume nu-s chiar o mangaiere, 
de multe ori, iar personajul care da numele romanului Anei Barton nu constituie o exceptie. Un super-erou altfel, malgre soi, cu o super-
putere speciala, e un personaj botezat sub numele unui dar si harazit zodiei altuia, neinvocat, neghicit. Dar nu mai putin greu de dus. 
Ophanim e timp conjugat in poveste, o intersectie a vocilor in care se revarsa si se cauta mai multe generatii, e simtul hiperdezvoltat care le 
cuprinde, le traieste si, mai ales, le numeste pe toate. O ureche supradimensionata si o voce-oglinda, Ophanim isi povesteste propriul drum, 
drum al unui destin aflat sub semnul exceptionalului si totusi nu mai putin uman, ca orice merge spre intregire, ca orice fiinta care-si cauta 
sensul. O scriitura originala, ce simte carnea cuvintelor si viata din spatele lor, puternic ancorata in realitatea zilelor noastre, la care se 
uita printr-un filtru magic, acoperind si descoperind deopotriva, jongland cu textul in mai multe registre, pe masura ce-si desfasoara itele. 
Ophanim nu este doar romanul unui personaj atipic, ci si al revrajirii lumii in care traim si careia ii apartinem.” Nora Pavel
“Cuvintele goale sunt ca niste camasi albe la uscat, pe sarma, la soare si la vant. Ori uitate in ploaie si in ger. Miros a ele insele si-un pic 
a pamant. Dar le ia omul si le plimba prin gura, prin gat, le trage-n piept, le mesteca bine, le-nghite, le metabolizeaza, le excreta sau le 
transpira, le regurgiteaza sau le scuipa, le tavaleste prin ambrozie si nectar, prin smirna si tamaie, prin pesmet si prin ou, prin malai cu sare, 
prin tarina si prin balti cu mormoloci, prin plans, ras, oftat si cruce, prin el si prin altii, si le da drumu-n lume, asa, tavalite, vinete pe maini 
si pe picioare, machiate daca le trimite la baluri sau la-ntilniri de afaceri ori de-o bruma de nesinguratate, le spala si le piaptana, le da cu 
parfum, le da doua palme, sa fie rosii-n obraji, natural, ce dracu`, si-apoi, ostenit, fara suflu, omul se culca pe dusumeaua din inima lui, pe 
cuvintele goale, nebaute, nemancate, care traiesc de-a valma si n-au vazut inca lumina zilei si intunericul noptii, n-au vazut alti oameni in 
afara stapanului lor, care nici nu le cunoaste inca.”
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 IDENTITATI UCIGASE - Amin Maalouf - editura POLIROM 
Traducere din limba franceza si prefata de Florin Oprescu

Descrierea cartii
De la Socrate si faimosul sau indemn “Cunoaste-te pe tine insuti!”, definirea identitatii a fost o problema primordiala a filosofiei. 

Pornind de la enigma identitatii personale, Amin Maalouf isi propune sa inteleaga de ce atatia oameni comit astazi crime in numele 
identitatii lor religioase, etnice, nationale sau de alta natura. De ce afirmarea de sine - a unei persoane, a unei etnii, a unei comunitati 
- este insotita atat de adesea de negarea celuilalt? A fost asa dintotdeauna sau tensiunile sociale si exploziile de violenta cauzate de 
apartenentele colective sunt o problema specifica epocii actuale? Reflectie lucida marcata de neliniste, dar si de speranta, Identitati 
ucigase exprima tocmai un refuz de a crede ca ar exista o lege a naturii sau a istoriei care ne condamna sa ne ucidem intre noi in 
numele identitatii noastre.

 ARTA RAZBOIULUI - Niccolo Machiavelli - editura HUMANITAS

Descrierea cartii
Istorie, Stiinte sociale & politica
“Arta razboiului este o opera interesanta chiar si pentru cititorul care nu e un specialist savant in Renastere sau, mai exact, in razboaiele din 
modernitatea timpurie. Interesul care-l incita pe ganditorul ce transpune orice manifestare colectiva a vietii umane la o dimensiune complet 
laica a actiunii politice rezida in privirea acuta a celui care cerceteaza pasiunile profunde ale indivizilor si modalitatile in care ele devin 
factori ce produc energia colectiva, construct de mecanisme identitare si de valori impartasite. Tratatul machiavellian propune un manual 
tehnic, invesmantat insa intr-un dialog umanist elegant, incredintat unei limbi fara constrangeri, caracterizata de un lexic ales si de structuri 
sintactice armonioase, prezentand un model «inalt» de cultura literara, incredintata unei limbi florentine vioaie, dar elegante, care se doreste 
un model de inspiratie nationala.” Carlo Varotti
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 MARIOARA VOICULESCU, MARESALA TEATRULUI ROMANESC - Alina Nelega - editura POLIROM

Descrierea cartii
“Spui Glossa obsesiv, ca pe Tatal nostru, iti stavileste gandurile care o iau razna, e un exercitiu de dictie si de actorie - ce cuvinte pe care 
ti-ai spus ca n-o sa le mai rostesti niciodata! Dac-ai sa ajungi, intr-o alta viata, sa te intorci si sa ai studenti, o sa-i biciuiesti cu rugaciunea 
asta care-ti suna in urechi, nu spera si nu ai teama - dar frica n-asculta de tine, desi incerci s-o supui cu capastrul vorbelor care bat in ritmul 
inimii tale. Totul se intampla pentru ca, desi nu vrei sa recunosti asta, ai fugit. Dar e timpul sa privesti adevarul in fata - suferi fiindca 
natura ta nu e fuga, e confruntarea. Te-ai mintit ca nu mai esti actrita, dar insasi minciuna asta intemeiaza adevarul, caci trebuie sa fii cu 
adevarat actrita ca sa minti asa de bine, incat si tu sa te crezi pe tine. Jos masca, Marioaro, ia-ti inima-n dinti si roade-o pana sangereaza, 
asta inveti acum, lectia umilintei, pe care nu ti-a predat-o nimeni, nici la Conservator, nici in teatru, nici in viata: prea ti-au iesit toate si ti 
s-‘a urcat la cap, ai crezut ca esti invincibila si-acum vezi cat e de amara painea singuratatii. Nu esti cu nimic mai buna decat cei care nu 
pot trai fara absint sau fara opiu, nici asta nu ti-a zis-o nimeni, ai ajuns s-o afli pe pielea ta - degeaba te-ai sumetit si ti-ai dictat singura s-o 
rupi cu trecutul, sa ramai privitoare ca la teatru. Dar, in loc sa devii superioara si distanta, rece si indiferenta, te simti ca un flamand in fata 
unei mese imbelsugate din care se infrupta nesatuii, iar tu n-ai cum sa atingi, sa gusti, sa pipai bucatele, iti ramane doar amintirea care te 
urmareste si te chinuie, chiar daca ai hotarat sa alungi orice urma din trecutul tau, sa nu urli, sa nu te tarasti, sa nu te vaicaresti.”

Nascuta pe 9 iulie 1885 la Bucuresti, Marioara Voiculescu a fost acceptata cu dispensa la Conservatorul de Arta Dramatica pe 
cand avea doar 14 ani. A studiat cu Aristizza Romanescu si Constantin Nottara, iar dupa absolvire a fost angajata la Teatrul National 
si i-a avut ca mentori pe Paul Gusty si Alexandru Davila. In 1912 a preluat trupa celui din urma, fiind prima femeie din Romania 
care a condus o companie de teatru. A avut un singur copil, la nici 18 ani, pe Paul, care i-a ramas alaturi toata viata. S-a casatorit de 
gura lumii cu un membru al familiei Quintus, divortand la scurta vreme. Al doilea sot, dragostea vietii sale, a murit intr-un accident 
de automobil. Considerata o adevarata “diva” si comparata cu interpretele celebre ale scenei europene, precum Eleonora Duse sau 
Sarah Bernhardt, a dat viata unui numar mare de eroine, ramase in istoria teatrului nostru prin forta si dramatismul cu care le-a 
inzestrat si impactul asupra spectatorilor. A fost si prima femeie care a infiintat o companie de film, jucand si regizand, avandu-l ca 
producator pe Leon Popescu. O rasfatata a scenei, prietena cu Regina Maria a Romaniei, a fost o campioana a teatrului independent, 
a libertatii artistice, a noilor interpretari, reinventandu-se mereu, dominand scena romaneasca in prima jumatate a secolului trecut. 
De o moralitate si o consecventa exemplare, a refuzat compromisurile politice si in timpul legionarilor, dar si in timpul comunismului, 
cand a fost exclusa din teatru fiindca n-a acceptat sa puna piciorul pe “scena rosie”. Urmarita de Securitate si marginalizata de lumea 
teatrala a vremii din cauza refuzului ei de a se inregimenta, timp de 30 de ani n-a mai urcat pe scena, sfarsind in saracie, la 3 martie 
1976.

 IORGU - Adrian Jicu - editura HUMANITAS

Descrierea cartii 
Intr-un roman-document, care surprinde in acorduri fine viata unuia dintre cei mai importanti poeti romani, Adrian Jicu recreeaza 

totodata o epoca de semnificative transformari istorice si mentalitare. Cu o informatie bogata, pornind de la surse edite si inedite, 
cu verosimile dezvaluiri ale unui univers privat, asa cum trebuie sa fi fost el, si incursiuni imaginare in existenta zbuciumata a lui G. 
Bacovia, romanul de fata e mai mult decat o reconstituire a vietii acestuia, e o restituire necesara.
“Daca mi-ar fi spus cineva ca voi publica un roman, l-as fi luat in ras ...
Ca orice bacauan (prea) serios, lucram la un studiu dedicat lui Bacovia. Un studiu pe care l-am tot amanat, deoarece mereu aparea ceva mai 
important de facut. Acum imi dau seama ca, de fapt, trageam de timp, fiindca nu gaseam abordarea potrivita.
Acestei carti i-a venit sorocul, pe neasteptate, in 2020. Am scris-o, cu nesfarsite reveniri si ezitari, intr-un moment dificil pentru mine. M-am 
refugiat in lumea lui Bacovia, incercand sa-l inteleg, dincolo de clisee si de prejudecati.
Sper ca Iorgu sa spuna povestea unui om viu. Daca am reusit sau nu vor decide cititorii ... “ Autorul
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 BELADONA - Adalyn Grace - editura CORINT

Descrierea cartii
De cand se stie, oamenii din viata ei s-au stins asemenea stelelor ...
Signa Farrow, ramasa orfana in frageda pruncie, a fost crescuta de un sir de tutori, cu totii interesati mai degraba de averea decat 

de bunastarea ei - si cu totii avand parte de un sfarsit prematur. Ultimele ei rude ramase sunt cei din excentrica familie Hawthorne, 
care traieste pe stralucitoarea, dar totodata sumbra mosie de la Thorn Grove. Capul familiei, Elijah, isi ineaca suferinta provocata de 
moartea sotiei, Lillian, dand petreceri udate din belsug cu bautura, in vreme ce fiul cel mare, Percy, se lupta pentru a restabili reputatia 
clanului, iar fiica, Blythe, este chinuita de aceeasi misterioasa boala care i-a ucis mama. Atunci cand spiritul fara de odihna al lui 
Lillian ia legatura cu Signa si ii povesteste ca a fost ucisa prin otravire, tanara isi da seama ca familia pe care conteaza ar putea fi in 
primejdie si se vede nevoita sa-i ceara ajutorul unui grajdar cam morocanos pentru a-l prinde pe criminal.

Totusi, cea mai buna solutie pentru a-l descoperi pe ucigas este o alianta cu Ingerul mortii, o umbra fascinanta si periculoasa 
care nu a parasit-o niciodata. Desi i-a transformat viata in iadul pe pamant, Ingerul ii dovedeste Signei ca legatura lor poate fi mai 
puternica - si mai irezistibila - decat a indraznit ea sa-si imagineze.
“O poveste de iubire cu elemente gotice delicios de mortala. Plina de otraviri, secrete spectaculoase si mistere intunecate, Beladona este 
o lectura cu o atmosfera obsedanta si cu un final absolut fantastic, care ii va determina pe cititori sa isi doreasca mai mult.” Stephanie 
Garber, autoarea seriei Caraval
“O atmosfera decadenta! Aceasta poveste de dragoste gotica este plina de dorinta, tradare si, bineinteles, de moarte.” Kerri Maniscalco, 
autoarea seriei-fenomen Anchetele lui Audrey Rose
“Un roman intunecat, plin de rasturnari de situatie si delicios de gotic, Beladona este genul de basm malefic pe care l-am iubit aproape 
dintotdeauna. Lumea lui Grace este vie si sexy. Romantismul si relatiile sunt perfecte, si sunt convinsa ca cititorii se vor avanta cu capul 
inainte in lumea complexa din punct de vedere moral a Signei, asa cum am facut-o si eu.” Renee Ahdieh, autoarea romanului Urgia si 
zorile
“In Beladona, Adalyn Grace a creat o poveste romantica intunecata care ii va captiva pe cititori. Lumea decadenta si povestea de dragoste 
interzisa imaginate de autoare reprezinta evadarea perfecta.” Adrienne Young, autoarea romanului Cerul din adancuri

 8 POVESTIRI DE VACANTA - Adina Popescu - editura ARTHUR

Descrierea cartii
Drumetiile pe munte si sejururile pe litoral ale Adinei se desfasoara intr-un grafic predefinit: in tren se citeste si se face rebus, 

pachetelul pregatit de acasa e mancarea de baza. Cu putin noroc, o ciocolata chinezeasca sau un Pepsi acidulat sunt premii speciale.
Ursuzul Anton si impaciuitoarea Doina sunt tovarasii de drum perfecti: prima baie in mare se lasa cu tipete de bucurie, iar in 

padure, frica de urs se risipeste in bratele protectoare ale mamei.
“In aceasta lume asezata a vacantelor noastre si a traseelor pe care le stabilim mereu in avans ca intr-o conspiratie sau, mai degraba, ca 
intr-o incantatie, ma simt si acum in deplina siguranta.”
”8 povestiri de vacanta a Adinei Popescu este o incursiune realista si amuzanta in lumea vacantelor din Romania anilor 1980, in care bucuria 
lucrurilor simple primeaza - o sticla de Pepsi, o ciocolata -, chiar daca fundalul este unul al lipsurilor, al frustrarii. In prelungirea povestirilor 
de pe Calea Mosilor, autoarea pastreaza vocea copilului care traieste, observa si noteaza, cu inocenta, curiozitate, cu dorinta constanta de 
a participa, de a experimenta. Cartea Adinei Popescu e pentru toate varstele, iar ilustratiile Bilyanei Velikova accentueaza deliciul lecturii.“ 
Alina Ioan
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literatura pentru copiigen

 POVESTI - CARTEA INTAI - Ioan Slavici - editura PAVCON
Selectie a celor mai frumoase povesti de Ioan Slavici.

Contine povestile
•Doi feti cu stea in frunte
•Pacala in satul lui
•Spaima zmeilor
•Rodul tainic
•Zana Zorilor

 TOMI, O POVESTE - Adrian Oprescu - editura HUMANITAS

Descrierea cartii
Povestea prieteniei dintre un baiat si cainele sau, o poveste pentru copii si pentru oamenii mari care n-au uitat sa iubeasca, fie doar 

si un caine.
Cand intra in familia baiatului de zece ani, Tomi e un catel cu labe groase si cu aspect de pui de lup. Apoi Tomi creste si devine un 

“lup” in toata firea, inteligent foc si, culmea!, plin de umor. O prietenie cum nu s-a mai vazut ia nastere intre cei doi.
Baietelul, care e stapanul lui, afla ca alaturi de un caine viata poate deveni cea mai frumoasa poveste. Tomi il insoteste in excursiile 

cu bicicleta, mananca nuci si struguri cot la cot cu stapanul sau, se scalda cu el in iazuri, il ajuta sa faca focul in luminisurile padurii, 
ii tine de cald baiatului cand noaptea ii prinde pe camp si cand raman sa se culce sub un sopron pe cate o gramada de foi de porumb.

O formidabila complicitate ii uneste pe baiat si pe cainele sau. Ajuns adolescent, baiatul este intr-o zi arestat si dus in lagarul de 
la Canal. Cand se intoarce, afla ca Tomi disparuse la scurta vreme dupa arestarea lui. Plecase oare sa moara in vreunul din locurile 
indragite ale vagabondajelor comune? Fusese omorat.

 SUPEREROI SI AVENTURI IN POVESTI CU PILDE - Rozalia Iasura - editura LITERAGRAF

Descrierea cartii
Va invitam pe un taram unde vom intalni de la balauri sau fantome pana la cea mai mica, dar incredibil de curajoasa musculita.
Aceasta carte se adreseaza in special celor mici, dar as indrazni sa spun ca se adreseaza tuturor celor care mai cred in povesti, 

tuturor celor care nu au uitat ce frumos este sa fii copil si sa crezi in minuni; tuturor celor care inca mai cred ca lumea poate fi 
schimbata in bine cu implicare si imaginatie.

Vom vedea ca lucrurile simple, acele lucruri pe care viata si natura ni le ofera, sunt mult mai valoroase decat cele mai mari si mai 
scumpe diamante.

Cel mai important lucru este ca fiecare aventura se incheie cu o lectie de tinut minte.
Minunile exista si sunt atat de usor de descoperit.
Una dintre cele mai frumoase minuni este cititul! Va invit deci sa sa va bucurati de acest miracol.
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 BALADE SI ALTE POEZII - Francois Villon - editura TRACUS ARTE

Descrierea cartii
Extraordinar acest mare poet al Frantei, nascut in anul 1431,  anul mortii Ioanei d`Arc, disparut in neant la 8 ianuarie 1463,  cand a 

fost obligat sa plece din Paris, in exil, condamnat pentru o  fapta pe care nu o savarsise. 
In alte randuri, pentru fapte cu adevarat imputabile, reusise sa  scape de pedeapsa! 
Este considerat primul poet modern al Frantei. 
Pana la el, poezia avea un caracter impersonal, limitata la  subiecte generale, eroice, epice. Cu Villon, omul obisnuit,  cu durerile 

si bucuriile sale, trece in prim-plan. Poetul canta  propriile-i sentimente, punandu-se in centrul atentiei, se  lamenteaza, se lauda, se 
bucura, vorbeste despre propriile deceptii  in dragoste, se autoironizeaza sau chiar se autoincrimineaza  pentru faptele reprobabile pe 
care le savarseste si pentru viata  mizera pe care o duce. 

Rezultatul framantarilor sale il gasim in cele doua capodopere, “Legatul sau Micul Testament” si “Marele Testament”, ultimul  
fiind presarat cu celebrele balade, catrene, versete si rondeluri.  

Baladele in jargon si alte cateva frumoase balade, le gasim  raspandite in diverse manuscrise. 
“Am fost fascinat inca din adolescenta de acest cel mai mare  poet liric al Frantei, cum a fost el numit de Italo Siciliano, intr-o  lucrare 
importanta despre Villon, scrisa in anul 1934. 
De-a lungul timpului am scris si eu cateva balade, “in stil  villonesc” , pe care le-am dedicat unor prieteni, la diferite ocazii.” Adrian Vasiliu

Acestea au fost doar o parte dintre titlurile aparute in ultima perioada.
Descrierile cartilor apartin editurilor sau autorilor.  Indiferent ce carti veti alege, eu va doresc lectura placuta 

si sper sa gasiti ceva pe gustul vostru! Pana data viitoare, va transmit ca de fiecare data,
ACELEASI SALUTARI CALDE INSOTITE DE MULTE GANDURI BUNE!
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cu IOANA ALEXANDRA ANTONE

Daca tot ce ai este un ciocan, tot ce e in jur 
arata ca un cui.

CE MAI CITIM

V-ATI INTREBAT VREODATA CARE ESTE SURSA 
COMPORTAMENTELOR, GANDURILOR SI ACTIUNILOR 
PE CARE NOI, OAMENII, LE INTREPRINDEM ZILNIC? Ati 
incercat sa explicati, macar partial, de ce reactionati intr-un 
anumit fel, de ce va doriti anumite lucruri, de ce luati anumite 
decizii si pe ce se bazeaza, concret, toate aceste comportamente, 
care este sursa fiecarei nevoi/ dorinte imperative pe care o avem?

Ei bine, la toate aceste intrebari, dar si la multe altele, 
gasiti raspunsul in cartea de fata, Dopamina, scrisa de 
DANIEL Z. LIEBERMAN, profesor si psihiatru emerit si 
MICHAEL E. LONG, conferentiar, speaker si licentiat in 

fizica. Acestia, cu ajutorul cercetarilor si 
a informatiilor demonstrate stiintific,  isi 
propun sa ofere cititorilor o incursiune in 
fascinanta lume a stiintei prin intermediul 
careia toti cei pasionati de aceste subiecte vor 
putea aprofunda si intelege mai bine conditia 
umana.

De ce suntem obsedati de lucrurile pe care 
ni le dorim si, odata ce intram in posesia lor, 
ne plictisim? De ce dependenta este “perfect 
logica” pentru o persoana dependenta? De 
ce iubirea trece atat de rapid de la pasiune la 
indiferenta?

Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile 
importante care isi vor gasi raspuns prin 
intermediul lecturii de fata. Subiectul 
principal este, bineinteles, dopamina, aceasta 
molecula din creierul nostru vinovata atat 
de supravietuirea, progresul si prosperitatea 
umanitatii, cat si de regresul si epuizarea 
resurselor naturale.

Dopamina a fost descoperita in anul 1957 de 
KATHLEEN MONTAGU, o cercetatoare care 
lucra intr-un spital din apropierea Londrei. 
Oamenii de stiinta au botezat dopamina 
molecula placerii, iar calea urmata in creier 
de celulele producatoare de dopamina a fost 
numita circuitul recompensei.

Molecula a placerii ori molecula a dorintei, 
aceasta nu cunoaste limite, este centrata pe 
obtinerea imediata a lucrurilor, interesata sa 
capete mai mult din orice, indiferent daca acel 
orice este benefic ori nu pentru om. Se poate 
spune, astfel, ca dopamina este substanta 
chimica  care trage majoritatea sforilor din 
creierul nostru, influentand modul in care noi 
functionam ca specie.
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Fie ca ne 
dorim o cariera 
de succes, putere, 
bani si faima, fie ca 
avem o inclinatie 
spre consumul de 
anumite substante 

recreative, dorinta si pofta de a savura anumite alimente ori 
un apetit sexual iesit din comun, dopamina este substanta 
vinovata de toate aceste nevoi primare, cea care ne influenteaza 
sa actionam in anumite feluri pentru a obtine obiectul dupa 
care tanjim atat de mult. Partea mai putin frumoasa este ca, 
la scurt timp dupa ce am intrat in posesia lucrului mult visat, 
entuziasmul nostru scade, iar plictisul ori chiar dezamagirea 
se instaleaza cu mult prea mare usurinta. Care este explicatia 
stiintifica? De ce, dupa obtinerea unui post mult visat, dupa 
toata zbaterea si eforturile intreprinse, faptul de a iti vedea visul 
implinit nu iti aduce satisfactia de care credeai ca o sa te bucuri 
mult timp inainte? De ce, dupa cucerirea persoanei de care ai 
fost atras o buna perioada de timp, imediat dupa confirmarea 
reciproca a sentimentelor si consumarea relatiei, gradul de iubire, 
admiratie si excitatie scade? De ce dupa atingerea telurilor, nu 
te poti opri pentru a te bucura sincer de roadele muncii, ci, 
pe pilot automat, treci la urmatorul punct de pe lista, pe care 
neaparat trebuie sa-l bifezi, uitand sa apreciezi ceea ce deja ai 
castigat? Raspunsul, desi aparent complicat, este de fapt, simplu 
si logic. Dar si trist, dezamagitor, daca ma intrebati pe mine. 
Entuziasmul dopaminergic, adica emotia anticiparii, scade, 
deoarece acel viitor maret, fericit si aproape de perfectiune pe 
care noi il proiectam in mintea noastra se transforma in prezent. 
Iar prezentul isi pierde din frumusete. Prea putini oameni sunt 
capabili de a aprecia la valoare maxima ceea ce au acum, in 
prezent, fiind preocupati aproape neincetat cu ganduri si planuri 
pentru viitor. Ai spune ca aceasta este o caracteristica extrem de 
superficiala specifica omului ... eu una, asa am gandit-o mereu -, 
insa se pare ca tot aceasta molecula capricioasa, cum imi place 
mie sa o numesc, este principala vinovata.

A calatori plin de speranta 
este mai bine decat a ajunge la 

destinatie este mottoul amatorului 
de dopamina.

Oamenii sunt motivati si lupta pentru 
indeplinirea visurilor atunci cand isi 
proiecteaza in minte o lume plina de 
posibilitati, insa aceasta lume se sparge in 
bucati din momentul in care ne confruntam 
cu realitatea. Mai merita sa lipim laolalta 
bucatile sparte? Mai putem noi regasi placere 
si bucurie in ceea ce odinioara ni se parea a 
fi cel mai impresionant lucru pe care l-am 
fi putut dobandi in timp? Raspunsul pare a 
fi unul pozitiv, daca putem sa dam crezare 
urmatoarelor informatii.

Din fericire, dopamina este nu doar 
molecula placerii, ci si molecula anticiparii. 
Pentru a reusi sa ne bucuram in continuare 
de lucrurile pe care le-am obtinut cu 
greu, creierul trebuie sa faca trecerea de la 
dopamina orientata spre viitor la substantele 
chimice axate pe prezent. Aceste substante 
sunt, de fapt, neurotransmitatori cunoscuti 
sub denumirea de molecule Aici si Acum 
(molecule A&A), alcatuiti din serotonina, 
oxitocina, endorfina (versiunea de morfina 
produsa e creier) si endocanabinoide 
(versiunea de marijuana produsa de creierul 
nostru).  Iar aceia dintre noi care suntem 
suficient de maturi si asumati vom putea da 
la o parte emotia dopaminergica, cea cam 
superficiala, pentru a imbratisa experienta 
de tipul A&A, cea care ne permite sa traim la 
maximum realitatea, cu tot ceea ce ne ofera 

Partea mai putin frumoasa este ca, LA SCURT TIMP 
DUPA CE AM INTRAT IN POSESIA LUCRULUI MULT VISAT, 

entuziasmul nostru scade, iar plictisul ori chiar 
dezamagirea SE INSTALEAZA CU MULT PREA MARE 

USURINTA.
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ea in prezent, si ne ajuta sa dobandim o fericire durabila, in 
schimbul uneia episodica.

Dopamina ne face sa ne dorim lucrurile cu pasiune, insa A&A 
urile sunt cele care ne permit sa apreciem gesturile, culorile, 
texturile si aromele unui pranz alcatuit din cinci feluri de 
mancare sau emotiile pe care le traim cand ne aflam in compania 
celor pe care-i iubim.

O alta informatie interesanta de care nu stiam, dar pe care 
aceasta carte mi-a pus-o la dispozitie este legatura dintre 
dopamina, boala Parkinson si anumite obsesii aparent 
inexplicabile, cum ar fi jocurile de noroc, cumparaturile 
compulsive sau hipersexualitatea. Cel mai notabil exemplu in 
acest sens este cel al barbatului care, bolnav fiind de Parkinson, 
a dat in judecata fabrica de medicamente dupa ce a aflat despre 
legatura dintre pastilele pe care le lua constant si jocurile de 
noroc la care pierduse sume imense de bani. Acest comportament 
distrugator axat pe cautarea placerii este o consecinta a stimularii 
excesive a dopaminei. Boala Parkinson se manifesta printr-o 
deficienta a dopaminei in circuitul responsabil de controlul 
miscarilor musculare, rezultatul fiind un tremur si o postura 
rigida a corpului. Astfel, tratamentul urmareste cresterea 
nivelului de dopamina, iar medicamentul L-dopa reuseste acest 
lucru prin transformarea lui in dopamina in interiorul creierului, 
nu fara anumite implicatii pentru anumiti pacienti ce au, dupa 
cum reiese din anumite cercetari, o vulnerabilitate genetica ce-i 
fac sa dobandeasca un comportament nefiresc, distrugator.

Stiind toate aceste lucruri - dar si multe altele, pe care nu le 
voi dezvalui aici, ultima si poate cea mai importanta intrebare 
este: VA DISTRUGE DOPAMINA SPECIA UMANA?

Raspunsul este, din pacate, DA. Dopamina ne face insatiabili, 
doritori de mai mult, nesatui si incapabili de a spune stop 
autodistrugerii. Daca la inceput, dopamina a reprezentat 
motorul progresului, ajutandu-i pe stramosii nostri sa depaseasca 
traiul de subzistenta, in prezent progresul ar putea deveni cu 
usurinta regres, caci mai mult nu mai reprezinta o chestiune de 
supravietuire.

Iata cateva dintre cele mai sumbre scenarii care se pot adeveri 

in viitorul extrem de apropiat ...
•ARMAGEDDONUL AR PUTEA PRINDE 

FORMA prin simplul fapt ca oamenii de stiinta 
dopaminergici nu se pot opri din construirea 
unor arme letale, care pot fi folosite oricand 
in acest razboi al conducatorilor insetati dupa 
putere si extindere.
•UTILIZAREA PANA LA EPUIZARE A 

RESURSELOR NATURALE. Consecintele 
dezastruoase ale schimbarii climei, amplificata 
de activitatea industriala, reprezinta o 
problema majora de care tarile ar trebui sa 
tina cont si sa coopereze in vederea gasirii 
unor solutii avantajoase.
•ROBOTIZAREA SI TEHNOLOGIZAREA 

MASIVA, care pana deunazi constituiau o 
etapa de progres, pot reprezenta, de acum 
inainte, motiv de neliniste, tinand cont de 
faptul ca evolutiile din domeniul inteligentei 
artificiale creeaza rezultate imprevizibile, ce 
pot distruge omenirea, in loc sa contribuie la 
evolutia ei.

In incheiere, trebuie sa spun ca 
DOPAMINA, de DANIEL Z. LIEBERMAN 
si MICHAEL E. LONG, este acea carte super-
inteligenta care te provoaca sa iti pui intrebari 
si te scoate din zona de confort, oferind 
cititorului informatii valoroase si educative, 
menite sa schimbe modalitatea de gandire si 
perceptia asupra lumii inconjuratoare.

Dopamina ne face insatiabili, DORITORI DE MAI MULT, NESATUI 
SI INCAPABILI de a spune stop autodistrugerii.
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Conform dictionarului, a trada inseamna a 
inceta sa mai fii fidel fata de cineva, de o 
cauza, a abandona sau a da in vileag pe cineva. 
Termenul cel mai important legat de tradare 
este fidelitate, antonimul cuvantului tradare. 

A fi fidel, inseamna a-ti respecta angajamentele, a fi loial 
si devotat. Putem sa avem incredere intr-o persoana fidela. 
Atunci cand increderea este distrusa, putem sa suferim de 
tradare.

Aceasta rana este activata la varsta intre doi si patru ani, 
in momentul in care energia sexuala se dezvolta, angrenand 
astfel complexul lui Oedip. 

Teoria complexului lui Oedip este 
creata de psihanalistul Sigmund Freud. 
Conform acestei teorii, toti traim acest 
complex, dar la niveluri diferite. Fiecare 
copil, mai ales intre doi si sase ani, 
devine indragostit de parintele de sex 
opus sau de persoana care joaca acel 
rol, deoarece se afla la varsta la care i 
se dezvolta energia sexuala. Incepand 
de atunci, copilul devine constient de 
forta lui de viata, forta sexuala, sau 
ceea ce reprezinta capacitatea lui de a 
crea.

Este normal ca, inca de la nastere, 
copilul sa fuzioneze cu mama lui si sa 
aiba o mare nevoie de atentia ei si de 
ingrijirile ei. Mama va continua totusi 
sa se ocupe de ocupatiile ei cotidiene 
si sa aiba grija si de ceilalti membri ai 
familiei, asa cum facea, de fapt, inainte sa vina bebelusul. 
Daca mama va raspunde prea mult capriciilor lui, in asa 
masura incat devine o sclava, copilul incepe sa creada ca il 
poate inlocui pe tatal sau si sa o ingrijeasca singur pe mama 
lui. In acest caz, in opinia lui Freud, copilul trece prin etapa 

oedipiana, esentiala in dezvoltarea sa, iar acest lucru va 
deveni ceva foarte nesanatos pentru el, la nivel psihologic si 
sexual, cand va fi adult.

A traversa cu bine aceasta etapa oedipiana inseamna 
ca orice copil trebuie sa ajunga sa recunoasca ca, pentru 
nasterea lui, a fost esential si un tata. Chiar daca tatal nu 
exista in prezent, mama trebuie sa-l faca pe copil sa simta 
ca acel tata exista si este la fel de important ca si ea. Imediat 
ce copilul va intelege ca pentru conceperea lui s-au unit cele 
doua sexe, va deveni interesat de sexul opus. Va dezvolta o 
dorinta inconstienta de a avea un bebelus cu parintele de sex 
opus. In acelasi timp i se dezvolta puterea creativa. Acest 

lucru explica comportamentul fetitelor 
care incearca sa-si seduca tatal si al 
baietilor, care incearca sa-si seduca 
mama. Vor incerca de asemenea sa-l 
protejeze pe acel parinte, in ciuda 
dezamagirii de a nu fi primit atentia 
dorita. Cand un parinte avand acelasi 
sex ca si copilul il raneste pe celalalt 
parinte, de sex opus, copilul va fi foarte 
afectat. 

Din nefericire, in majoritatea 
cazurilor, complexul lui Oedip este 
foarte prost trait deoarece, mama este 
foarte posesiva cu fiul ei, iar tatal cu 
fetita lui. Cu cat e mai devalorizat tatal, 
uneori chiar complet ignorat, cu atat va 
fi mai greu de rezolvat acest complex. 
Am observat ca cei care sufera de rana 
de tradare, nu au reusit sa-si rezolve 

complexul lui Oedip, cand erau foarte mici. Acest lucru 
presupune ca, atasamentul lor fata de parintele de sex opus 
este mult prea mare, lucru care le va afecta relatiile afective 
si sexuale, la varsta adulta. Vor avea mereu tendinta de a-l 
compara pe partenerul lor cu parintele de sex opus, sau vor 

RANA EMOTIONALA DE TRADARE
-  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  -

Cand copilul 
incepe sa traiasca 

sentimente de 
tradare, isi creeaza 
o masca pentru a se 
apara, ca si in cazul 

celorlalte masti. 
Aceasta masca este 

cea a dominatorului.

Text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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avea nenumarate asteptari din partea parintelui de sex opus. 
In momentul actului sexual, aceste persoane au dificultati in 
a se relaxa complet. Vor fi retinute, deoarece le este frica sa 
se abandoneze celuilalt.

Copilul se simte tradat de parintele sau de fiecare data 
cand acesta nu isi respecta o promisiune, sau ii tradeaza 
increderea. Traieste aceasta tradare mai ales in relatia lui de 
dragoste sau sexuala. Copilul traieste de asemenea o tradare 
de fiecare data cand simte ca parintele de acelasi sex a fost 
tradat de catre celalalt parinte. Resimte acest lucru ca si cum 
i s-ar intampla lui personal. Un sentiment de tradare poate 
fi traiti si atunci cand, o fetita este lasata deoparte de tatal ei, 
atunci cand se naste un bebelus baiat in familie.

Cand copilul incepe sa traiasca sentimente de tradare, isi 
creeaza o masca pentru a se apara, ca si in cazul celorlalte 
masti. Aceasta masca este cea a dominatorului. Genul 
de control pe care il exercita nu este motivat de aceleasi 
ratiuni precum controlul masochistului. Acesta din urma 
controleaza pentru a nu ii fi rusine sau pentru a nu-l jena 
pe celalalt, in timp ce dominatorul controleaza pentru a fi 
atent la respectarea propriilor angajamente, pentru a fi fidel 
si responsabil sau pentru a se asigura ca ceilalti isi respecta 
promisiunile.

Dominatorul isi creeaza un corp care exhiba forta, puterea 
si care sa spuna: “Sunt o persoana responsabila, puteti avea 
incredere in mine”. Un barbat dominator se poate recunoaste 
prin umerii largi, mai largi ca si soldurile. Cand, la prima 

vedere cineva emana mai multa forta in partea superioara 
a corpului, este semn ca e vorba de cineva care sufera de 
tradare. Daca vedem un barbat cu umerii largi, bicepsi bine 
dezvoltati, pieptul bombat si purtand un tricou mulat pentru 
a-si evidentia muschii, vom sti ca acel barbat are o rana de 
tradare importanta. La o femeie  dominatoare aceasta forta 
se concentreaza mai degraba la nivelul soldurilor, a feselor, 
a pantecelui si a coapselor. Coapsele puternice reprezinta de 
asemenea una dintre caracteristicile fizice ale unei femei cu 
aceasta rana. Partea inferioara a corpului ei este, in general, 
mai larga decat umerii. Cand cineva are corpul sub forma de 
para, cu atat este mai accentuata partea groasa a perii, cu atat 
este mai importanta rana de tradare.

Persoanele care poarta masca dominatorului isi ocupa bine 
locul ce li se cuvine si sunt foarte directe. Adesea emana un aer 
“ia uitati-va la mine!”. Se intampla uneori sa aiba mai multe 
kilograme in plus, dar nu se poate spune ca sunt grase. Le 
numim mai degraba persoane puternice.

Privirea persoanelor de tip dominator este intensa, 
seducatoare. Cand o astfel de persoana priveste pe cineva, are 
talentul de a-l face sa se simta special, important. Vad lucrurile 
foarte repede. Iar intensitatea privirii ii ajuta sa vada repede 
ansamblul a ceea ce se intampla in jurul lor.

Dominatorul isi foloseste mult ochii pentru a-l tine pe 
celalalt la distanta cand este defensiv sau pentru a-l fixa si scruta 
pe celalalt intr-un mod intimidant. Se protejeaza astfel pentru a 
nu isi arata slabiciunea, vulnerabilitatea sau neputinta.
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Daca va recunoasteti in descrierea fizica a dominatorului, 
dar sunteti mai degraba o persoana introvertita, se poate sa fie 
mai dificil pentru voi sa va recunoasteti in comportamentele 
pe care le voi descrie in continuare, deoarece controlul pe 
care il exercitati este mult mai ascuns, deci mult mai greu 
de constientizat. In acest caz, cei care va cunosc foarte bine, 
ar putea sa va spuna, citind ceea ce urmeaza, daca purtati 
masca dominatorului. Cand o persoana este mai extrovertita, 
controlul ei este mai vizibil si mai usor de reparat.

La nivelul comportamentului si a atitudinilor interioare 
ale dominatorului, forta este o caracteristica comuna tuturor 
persoanelor care au o rana de tradare. Este important pentru 
acesta sa abordeze aceasta forta si mai ales curajul lor. Sunt 
foarte exigente cu ele insele si vor sa demonstreze celorlalti 
de ce sunt capabile. Traiesc orice act de lasitate, deci de lipsa 
de curaj, ca fiind o tradare. Isi vor reprosa daca renunta la un 
proiect, daca nu au avut curajul de a merge pana la capat. Le 
este foarte greu sa accepte lasitatea celorlalti.

Dat fiind faptul ca le este foarte greu sa accepte orice 
forma de tradare provenind de la ei insisi sau de la ceilalti, 
dominatorii fac tot ce le sta in putinta pentru a fi persoane 
responsabile, puternice, speciale si importante. Astfel, 
dominatorul isi satisface ego-ul care nu vrea sa vada de 
cate ori pe saptamana se tradeaza pe el insusi sau tradeaza 
pe altcineva. In general, este inconstient de acest lucru, 
deoarece a trada este atat de inacceptabil pentru el, incat nu 
vrea sa admita ca poate face asa ceva. Daca este constient 
ca a tradat pe cineva, de exemplu prin nerespectarea unei 
promisiuni, va gasi tot felul de scuze si poate adesea, sa 
recurga la minciuna pentru a iesi din acea situatie. Va afirma, 
de exemplu, ca s-a gandit la acel lucru, cand, in realitate a 
uitat complet ceea ce avea de facut.

Fiecare dintre ranile noastre exista pentru a ne atentiona 
asupra faptului ca, daca ceilalti ne fac sa suferim, se intampla 
si datorita faptului ca si noi ii facem sa sufere sau ne facem 
pe noi insine sa suferim. Acest lucru nu poate fi inteles 
sau acceptat de catre ego. Daca va recunoasteti in masca 
dominatorului si simtiti o oarecare rezistenta citind acest 
articol, insemna ca ego-ul este cel care opune rezistenta, nu 
inima.

Dominatorul este cel care are cele mai multe asteptari 
de la ceilalti, deoarece ii place sa prevada totul si astfel sa 
controleze. Asteptarile dominatorului fata de ceilalti au 
drept scop verificarea felului in care fac ceea ce au de facut, 
daca o fac bine sau nu, precum si verificarea increderii pe 
care o poate avea in ei. Mai mult, este foarte abil in a ghici 
asteptarile celorlalti. I se intampla frecvent sa spuna sau 
sa faca ceva in functie de asteptarile celuilalt, fara a avea 
neaparat intentia de a face ceea ce a spus.

Dominatorul are o personalitate foarte puternica. Isi 
afirma convingerile cu forta si se asteapta ca si ceilalti sa 
adere la credintele lui. Isi formeaza foarte repede o parere 
despre cineva sau despre o situatie si este convins ca are 
dreptate, isi afirma punctul de vedere intr-un mod categoric 
si vrea cu orice pret sa-i convinga pe ceilalti. Va folosi foarte 
des expresia: “ai iNteles?” pentru a se asigura ca este inteles 
pe deplin. 

Dominatorul face in asa fel incat sa nu se afle in situatii 
de confruntare in care nu ar detine controlul. Cand este 
cu persoane pe care le considera rapide si puternice, se va 
retrage din teama de a nu putea sa le faca fata.

Dominatorul este rapid in actiunile sale. Intelege sau 
vrea sa inteleaga foarte repede si are dificultati atunci cand 
cuiva ii ia prea mult timp pentru a explica sau a povesti ceva. 
Intrerupe adesea si raspunde chiar inainte ca interlocutorul 
lui sa fi terminat ce avea de spus. In schimb, daca cineva va 
indrazni sa-i faca lui acelasi lucru, ii va spune raspicat: “lasa-
Ma sa teRMiN, Nu aM teRMiNat Ce aveaM de spus!”.

Are mult talent si isi face repede treaba. Deci, nu prea are 
rabdare cu cei care sunt mai lenti. Trebuie sa faca eforturi 
pentru a-i tolera. Este adesea o ocazie in care incearca 
sa-i controleze pe ceilalti. Parintele dominator va pretinde 
copiilor lui sa fie rapizi si sa invete repede. Acelasi lucru este 
valabil si in ceea ce il priveste pe el. Cand lucrurile nu se 
misca suficient de repede pentru gustul lui si, mai ales, cand 
il deranjeaza un lucru neprevazut se infurie foarte usor. Ii 
place sa fie primul, mai ales cand este intr-o competitie. A 
termina primul este mai important pentru el decat a face 
bine ceea ce are de facut. Uneori va ajunge chiar sa-si agreeze 
propriile reguli de joc pentru ca totul sa fie in avantajul lui.

La nivelul comportamentului si a atitudinilor 
interioare ale dominatorului, forta este o 

caracteristica comuna tuturor persoanelor care au 
o rana de tradare. Este important pentru acesta sa 

abordeze aceasta forta si mai ales curajul lor.
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Dominatorul are oscilatii de dispozitie, la un moment dat 
poate fi plin de iubire si atentie, iar in secunda urmatoare, 
poate sa se infurie din cauza unui mic incident. Cei din jurul 
lui nu stiu cum sa se poarte in fata lui. Iar ceilalti traiesc 
frecvent acest gen de atitudine ca pe o tradare.

Dominatorul are mult de exersat in ceea ce priveste 
rabdarea si toleranta lui, mai ales cand vine vorba de situatii 
care il impiedica sa lucreze si sa faca ceva in felul lui si in 
functie de asteptarile celorlalti.

Dominatorul opune rezistenta cand trebuie sa se 
confeseze cuiva, deoarece ii este teama ca acele confidente 
vor fi folosite importiva lui intr-o zi. Trebuie sa aiba multa 
incredere in cineva pentru ca acesta sa devina confidentul 
lui. In schimb, este primul care povesteste celorlalti ce i s-a 
incredintat, dar se intelege de la sine ca are un motiv foarte 
serios pentru a o face.  Dominatorul este foarte sensibil, 
dar e vorba despre o sensibilitate care nu se vede prea mult, 
deoarece este prea ocupat sa isi arate forta. 

Ego-ul dominatorului se simte frustrat imediat cand 
cineva il critica in ceea ce face deoarece nu ii place sa fie 
supravegheat, mai ales de catre un alt dominator. Are 
multe dificultati cu persoanele autoritare, deoarece crede ca 
acestea vor sa il controleze. Se justifica si are intotdeauna 
o motivatie buna pentru a face lucrurile asa cum vrea el. 
Isi recunoaste cu dificultate temerile si nu vrea sa vorbeasca 
despre slabiciunile sale.

Reputatia este foarte importanta pentru dominator. Cand 
cineva spune sau face ceva ce ar putea sa-i afecteze reputatia 
buna pe care incearca sa o mentina, se simte insultat si e 
furios, deoarece traieste acea situatie ca pe o tradare grava. Va 

ajunge chiar sa minta pentru a-si mentine sau salva reputatia 
sa buna. Ceea ce conteaza cel mai mult pentru el este sa aiba 
reputatia unei persoane de incredere, responsabila, care isi 
face foarte bine treaba. Atunci cand vorbeste despre el, nu se 
destainuie in totalitate, nu vorbeste decat de lucruri care ii 
asigura o reputatie buna.

Dominatorului ii este teama de angajament, iar aceasta 
teama provine dintr-o frica si mai mare: teama de a renunta 
la un angajament. Considera ca a nu isi respecta promisiunea 
si a renunta la un angajament sunt sinonime cu tradarea. 
In concluzie, se crede obligat sa-si respecte cuvantul dat si, 
daca isi asuma prea multe angajamente, se va simti ingradit. 
Decat sa iasa dintr-un angajament, prefera sa nu se angajeze 
deloc.

Mai multe persoane care sufera de tradare au suferit 
datorita faptului ca parintele de sex opus nu si-a respectat 
angajamentul conform asteptarilor pe care copilul le avea 
fata de un parinte ideal.

Dominatorul nu are prea usor incredere in oameni. 
Este mai increzator in cineva cand nu exista niciun interes 
sexual. Este foarte seducator, dar cand rana este acuta, 
prefera ca cei de sex opus sa fie prieteni, mai degraba decat 
iubiti. Se simt mai confortabil cu prietenii. Foloseste, de 
obicei, seductia pentru a-i manipula pe ceilalti, iar acest 
lucru ii reuseste foarte bine. Este specialist in a gasi diverse 
mijloace de seductie. Este extrem de prudent in prezenta 
altui seducator. Daca cineva incearca sa il seduca nu se va 
lasa sedus. Cand vorbesc despre seductie, nu ma refer doar 
la cea din plan sexual, poate fi folosita in toate aspectele 
vietii.
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Cea mai mare teama a dominatorului este disocierea sub 
orice forma. Este genul de persoana care traieste foarte greu 
o despartire in cuplu, sau orice forma de disociere. Pentru 
un dominator este o forma de infrangere grava. Daca el ia 
decizia de a se separa, ii este teama ca il va trada pe celalalt 
si va fi acuzat ca fiind tradator. Daca celalalt ia hotararea 
primul, il va acuza el de tradare. Si mai mult, o despartire 
ii va reaminti faptul ca nu a avut control asupra relatiei. 
Totusi, se pare ca persoanele de acest gen traiesc cele mai 
multe despartiri, rupturi. Daca le este teama sa-si asume 
un angajament, fac acest lucru din teama de despartire. Iar 
aceasta teama ii va face sa-si atraga 
relatii de iubire in care partenerul nu 
este liber sa se angajeze. Pentru ei este 
o modalitate foarte buna de a vedea 
ca ei insisi sunt cei care nu vor sa-si ia 
angajamente.

O alta caracteristica a dominatorului 
este dificultatea lui importanta de a 
face o alegere, atunci cand facand acea 
alegere exista riscul de a pierde ceva, 
deoarece atunci nu va mai avea control 
asupra situatiei. Astfel se explica de ce 
dominatorul are uneori dificultati in a 
se decide sau este acuzat ca reflecteaza 
prea mult. Cand este sigur pe el, mai 
ales cand controleaza situatia, nu are 
nicio problema in a lua o decizie.

O alta teama importanta pentru 
dominator este renegarea. Pentru el, 
a fi renegat inseamna a fi tradat. In 
schimb nu isi da seama de cate ori ii 
reneaga pe ceilalti, eliminandu-i din 
viata lui. De exemplu, nu va vrea sa dea 
o a doua sansa cuiva in care si-a pierdut increderea.

Dat fiind ca dominatorul este un seducator, viata lui 
sexuala nu va fi satisfacatoare decat in urma unei seductii. 
Acest lucru explica de ce dominatorul ii place mai mult sa 
se indragosteasca si partea pasionala dintr-o relatie. Cand 

pasiunea incepe sa se stinga din partea sa, va gasi un mijloc 
pentru ca ideea de a rupe relatia sa vina de la celalalt. Astfel, 
nu va fi acuzat de tradare.

Femeia dominatoare are adesea impresia ca este controlata 
de partener si de aceea este foarte prudenta. Ii place sa faca 
dragoste mai ales cand acest lucru pleaca de la ea, cand a 
hotarat sa se lase sedusa sau cand are ea chef sa-si seduca 
partenerul. De asemenea, barbatul dominator ii place sa 
aiba initiativa. Cand un dominator barbat sau femeie, vrea 
sa faca dragoste, iar celalalt refuza, se va simti tradat. Nu 
poate sa inteleaga ca celalalt, care totusi il iubeste, nu vrea sa 

fuzioneze cu el, facand dragoste.
Problemele sexuale provin din faptul 

ca a avut o relatie prea fuzionala cu 
parintele de sex opus si ca, complexul 
lui Oedip nu a fost inca rezolvat. 
Parintele de sex opus a fost atat de 
idealizat incat niciun partener nu va 
putea raspunde asteptarilor acestei 
persoane. 

In consecinta, exista adesea un 
blocaj la nivel sexual, deoarece, asa cum 
am spus la inceputul articolului, tipul 
dominator a dezvoltat o importanta 
forta sexuala, iar in cursul anilor, prin 
temerile cultivate, poate sa blocheze 
o mare parte din aceasta energie. Se 
poate observa cand acea energie este 
blocata, la nivel fizic, cand regiunea 
pelviana este umflata. Dominatorul 
poate ajunge sa isi renege viata sexuala 
in totalitate, gasind o motivatie buna 
pentru a-si justifica decizia.

Caracteristicile si comportamentele 
descrise in acest articol sunt prezente doar atunci cand o 
persoana decide sa poarta masca de dominator, crezand 
ca astfel va evita sa mai traiasca tradarea. In functie de 
gravitatea ranii si intensitatea durerii, aceasta masca poate 
fi purtata foarte rar sau foarte des.

Cea mai mare teama 
a dominatorului este 
disocierea sub orice 
forma. Este genul 
de persoana care 

traieste foarte greu o 
despartire in cuplu, 
sau orice forma de 
disociere. Pentru 

un dominator este o 
forma de infrangere 

grava.
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Sa recapitulam pe scurt 
caracteristicile ranii de tradare
•ACTIVAREA RANII: intre doi si patru ani in relatia cu 
parintele de sex opus. Inselarea increderii sau a asteptarilor 
neimplinite in conexiunea iubire-sexualitate. Manipulare.
•MASCA: dominator.
•CORPUL: inspira forta si putere. La barbati, umerii mai largi 
decat soldurile. La femei, soldurile mai largi si mai puternice 
decat umerii. Piept bombat. Pantece bombat.
•OCHII: privire intensa si seducatoare.
•VOCABULAR: “disoCiat”, “ai iNteles iNtReBaRea?”, “eu 
suNt CapaBil”, “lasa-Ma pe MiNe sa faC asta”, “stiaM eu”, “ai 
iNCRedeRe iN MiNe”, “Nu aM iNCRedeRe iN CutaRe peRsoaNa”.
•CARACTER: Se considera foarte responsabil si puternic. 
Cauta sa para special si puternic. Nu isi tine promisiunile 
si angajamentele sau face eforturi pentru a le tine. Minte 
cu usurinta. Manipulator. Seducator. Are multe asteptari. 
Dispozitie schimbatoare. Este convins ca are dreptate si 
incearca sa-i convinga si pe ceilalti. Nerabdator. Intolerant. 
Intelege si actioneaza repede. Performant pentru a fi remarcat. 
Actor. Se confeseaza greu. Nu isi arata vulnerabilitatea. 
Sceptic. Ii e teama sa iasa dintr-un angajament.
•CEA MAI MARE TEAMA: disocierea, separarea, renegarea.
•ALIMENTATIE: apetit bun. Mananca repede. Adauga sare si 
condimente. Se poate controla cand e ocupat, dar apoi poate 
pierde controlul.
•BOLILE POSIBILE: boli legate de control si de pierderea 
acestuia, agorafobie, spasmofilie, afectiuni ale sistemului 
digestiv, boli terminate in “-ita”, herpes bucal.

Asa cum am precizat si in articolul anterior, 
VINDECAREA RANII EMOTIONALE se 
face in PATRU ETAPE.

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

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

Cea de a treia etapa este cea in care trebuie sa va acordati 
dreptul de a suferi si de a fi resentimentari fata de unul 
dintre parinti sau fata de amandoi. Cu cat simtiti mai multa 
suferinta pe care a trait-o copilul din voi, cu atat mai multa 
compasiune veti 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. 

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 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 la inima.

ABIA DUPA CE REUSESTI SA GASESTI 
ADEVARATA RANA ESTI CAPABIL SA INCEPI 

PROCESUL DE VINDECARE A RANII.

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.
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CUM NE MENTINEM 
VACANTELE TREC ...

- 6 obiceiuri geniale care iti vor schimba viata

P erioada vacantelor a 
trecut si ne-am intors cu 
totii la viata obisnuita. 
Ne amintim de momente 
frumoase si ne bucuram, 

dar poate aparea si o usoara tristete 
ca au trecut. In ciuda faptului ca ne-
am odihnit si relaxat, deseori este de 
ajuns doar o mica provocare ca sa revii 
la starea de stres si saturatie dinaintea 
vacantei.  

Vacantele functioneaza ca un 
calmant cu efect minunat pe moment, 
insa daca nu esti bine cu tine si viata 
ta, efectul dispare imediat ce s-au 
sfarsit. Cum poti sa faci sa mentii 
efectul, macar partial, chiar daca 
schimbi contextul de viata?

Pana la urma, tot ce facem este cu 
scopul final de a ne simti bine, de a 
obtine acea stare de fericire si bucurie 
de viata pe perioade cat mai mari.

Stim deja cu totii ca momentele 
grele si de suferinta nu pot fi eliminate 
complet, pentru ca ele sunt parte 
din viata si au rolul lor, insa avem 
posibilitatea de a le scurta si a le folosi 
pentru antrenamentul si evolutia 
noastra. Ele sunt lectii extraordinare, 
pe care nu ti le poti insusi doar citind/ 
ascultand despre ele. Chiar daca 
cuvintele au o putere extraordinara, 

ele nu se ridica pana la nivelul 
experientelor de viata care ne invata 
din realitatea traita, daca stim cum sa 
extragem lectiile din ele.

Am trait o viata foarte bogata in 
experiente de tot felul. Din toate am 
invatat si am preluat lectii utile, care 
m-au ajuta mereu sa merg mai departe 
si sa-mi imbunatatesc viata. Cea mai 
importanta dintre toate a fost sa invat 
cum sa-mi modific modul de gandire - 
imi place sa spun “sa-mi reprogramez 
mintea”, fara de care nu as fi reusit sa 
transcend perioade cu adevarat grele 
din viata mea. E ca si cum iti instalezi 
noi programe dupa care functionezi.

Nu mai este niciun secret faptul ca 
modul in care gandim ne influenteaza 
radical viata. Formula este foarte 
simpla si logica: Gandurile ne 
influenteaza emotiile si starea de 
a fi, care ne influenteaza deciziile 
si actiunile, care ne influenteaza 
rezultatele. 

Este valabila in orice arie de viata 
si in orice situatie si determina nivelul 
de fericire pe care il traim. Este simpla, 
insa nu usor de implementat, pentru 
ca este vorba despre gestionarea 
gandurilor noastre si de construirea 
unui mindset de crestere in locul 
unuia de victima. 

In acest articol mi-am propus sa 
impartasesc cu tine 6 obiceiuri pe care 
le-am implementat in urma multor 
lectii de viata si care m-au ajutat sa ma 
conectez la puterea mea interioara, sa 
ma simt mai increzatoare, mai libera si 
mai fericita. Cu alte cuvinte, sa fiu mai 
aliniata cu autenticitatea mea, adica 
cu ceea ce sunt eu dincolo de credinte 
si frici si limite de tot felul, inserate in 
mintea subconstienta.

Este vorba despre un alt nivel de 
constiinta, in care lucrurile se leaga 
mult mai frumos in toate ariile de viata. 

In orice caz, am invatat ca “mai 
binele” in viata tine foarte mult de 
lumea noastra interioara, de perceptia 
personala asupra lucrurilor, de 
respectul si iubirea pe care ni le dam 
noua insine si celor din jurul nostru, 
de multumirea fata de ceea ce avem. 
Pana la urma, viata este un dar de care 
poti sa te bucuri, sa-l folosesti cum poti 
mai bine si pentru care sa multumesti.

Fericirea si starea de bine 
sustenabila, dupa care cu totii alergam, 
nu poate fi cumparata, primita in dar 
sau creata de altcineva pentru tine. 
Este o amagire sa crezi asta. In plus 
nimeni - absolut nimeni - nu are 
obligatia/ responsabilitatea/ datoria sa 
se sacrifice pentru fericirea ta.

Text : I R I N A  K U H L M A N N
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FERICIREA?

Sunt foarte multi ani de 
cand studiez si practic 
optimizarea vietii mele, 
incepand cu mine si lumea 
mea interioara. In plus, am 

lucrat cu multi oameni pentru ca ei sa 
obtina asta. Am probat si implementat 
tot felul de tehnici, practici si obiceiuri 
preluate de la cei mai intelepti oameni 
din lume. Toate sunt bazate pe stiinta.

CU 6 DINTRE ELE VEI FACE CUNOSTINTA 
CHIAR ACUM. ELE POT AVEA UN EFECT 
EXTRAORDINAR ASUPRA TA SI A 
VIETII TALE, BINEINTELES, DACA LE 
INTEGREZI.

1DEFINESTE-TI O VIZIUNE 
DE VIATA SI URMEAZ-O!
Pe mine m-a ajutat mereu sa-mi 

pastrez directia, chiar si in momente 
de confuzie si/sau tranzitie. Pentru 
ca imi amintea ce este important 
pentru mine si ce vreau de la viata si 
de la fiecare zi.  Asta m-a mobilizat 
intotdeauna si chiar daca simteam un 
moment de blocaj ma gandeam: “POT 
SA MA RIDIC DIN ASTA. M-AM 
RIDICAT DIN SITUATII CHIAR 
MAI DIFICILE.”

Stiu de multa vreme ca mereu exista 
si o alta perspectiva a experientelor ce te 
poate scoate la lumina. La un moment 
dat, mi-am propus printre principiile 
mele de viata, nenegociabile, sa nu las 
conditiile prezente sa-mi strice visurile 
si ceea ce voiam sa obtin in viata. 

Cand ai o viziune de viata clara, 
poti imediat sa te gandesti la ce ai 

putea face intr-un moment in care 
esti lipsit de inspiratie. Poate fi ceva 
pentru sanatatea ta fizica si mentala, 
sau pentru cariera ta, pentru cresterea 
si dezvoltarea ta spirituala, sau ceva 
care sa-ti dea pur si simplu bucurie si 
relaxare care sa te ajute sa-ti recapeti 
motivatia interioara.

Am invatat ca o viziune de viata 
clara si holistica e ca un far aprins 
permanent si care iti arata mereu unde 
esti pe drumul tau si daca trebuie sa 
schimbi ceva. Uneori, doar gandindu-
te la ea incep sa apara idei in mod 
natural. In orice caz, PRIORITATEA 
NUMARUL 1 o are starea de aliniere 
cu mine ... un nivel de vibratie inalta 
care sa-mi permita sa manifest lucruri 
bune in viata mea. Uneori ma gandesc 
cat de mult m-ar fi ajutat asta cu ani in 
urma in momentele de decizie dificile 
si nu numai. 
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Fara o viziune de viata, te afli 
deseori intr-un mindset de “nu stiu ce 
sa fac, incotro sa ma indrept” sau nu 
vezi sensul vietii tale. Asa cum scriam 
mai devreme, ea iti da directie, fara de 
care este ca si cum te invarti in cerc. 
Nu te ajuta nici sa mergi mai departe 
si nici sa cresti/sa te dezvolti.

Asadar, am o viziune clara de viata 
si nu imi pasa daca este pe o perioada 
de o saptamana/ luna sau pe urmatorii 
10 ani. Important este ca o am ... ca am 
ceva spre care aspir si actionez. Asta 
imi amplifica calitatea si fericirea in 
viata, imi da un sens chiar si in cele 
mai dificile momente.

2 AI O ATITUDINE 
POZITIVA SI RABDATOARE 

CAND LUCRURILE NU MERG 
BINE!

Dupa cum scriam mai devreme, 
unul dintre principiile mele de viata 
este “NU PERMIT CONTEXTULUI 
PREZENT SA-MI DISTRUGA 
VISURILE/CEEA CE VREAU SA 
OBTIN IN VIATA”. Stiu ca lumea 
este plina de tot felul de negativitati, 
drame, stres si uneori este greu sa nu 
cazi in starea de victima si sa participi 
la negativitate.

Asta este unul dintre motivele 
pentru care este important sa nu 
te uiti prea mult la stiri, reclame, 
care ar putea sa-ti inspire teama si 
chiar anxietate, sa-ti aduca tot felul 
de ganduri negative. Chiar daca se 
vorbeste despre lucruri intamplate 
intr-o proportie foarte mica, este de 
ajuns sa te gandesti la asta sau ca ti 
se poate intampla si tie. Asadar, alege 
informatia pe care o accesezi.

Imi aduc aminte cat de negativ 

gandeam si ce atitudine negativa 
aveam fata de multe lucruri inainte sa 
stiu despre impactul lor asupra mea. 
Eram obisnuita “sa pun raul in fata” o 
credinta sociala destructiva. 

In plus, eram asa de severa cu mine 
si ma suparam pe mine cand nu-mi 
ieseau lucrurile si credeam - in mod 
exagerat - ca nu este de ajuns ceea ce 
fac ... ca eu nu sunt de ajuns.

Am invatat cat de important este 
sa pastrezi o atitudine pozitiva si am 
implementat asta cu multi ani in urma 
- cu mult efort - pentru ca aveam 
probleme mari de sanatate. Stiam ca 
acest lucru nu este negociabil daca 
vreau sa ma fac bine cat mai repede si 
intr-un mod corect, fara sa iau tot felul 
de medicamente care pana la urma mi-
ar fi facut si mai rau. Asta este o alta 
poveste ce tine de perioada ce mi-a 
adus marea transformare si despre 
care am dat detalii cu alte ocazii.

Atitudine pozitiva inseamna 
sa intelegi ca anumite lucruri se 
intampla cum se intampla pentru ca ai 
de invatat ceva sau pentru ca nu esti 

pregatit inca pentru altceva. Ti s-a 
intamplat vreodata sa treci printr-o 
situatie dureroasa, dar care te-a dus 
la ceva bun? Poate ca ai suferit pentru 
despartirea de cineva cu care, daca ai 
fi continuat, ti-ar fi distrus viata. Sau 
poate o raceala te-a pus in pat pentru 
cateva zile pentru ca aveai nevoie sa 
te odihnesti ... te-a protejat de la un 
posibil burn-out.

Evident ca sunt si momente foarte 
dificile in care chiar este imposibil sa ai 
o atitudine pozitiva. Nu ma refer la ele, 
ci la nenumaratele momente ale zilei 
in care pierzi timpul - atat de pretios 
de altfel - gandindu-te la negativitati 
si ruinandu-ti viata cu asta. 

Pentru ca te impiedica sa vezi partea 
buna a vietii, sa creezi si sa gasesti 
solutii, sa te bucuri. In plus, le strici 
viata si celor apropiati tie.

Lucrurile se intampla cand este cel 
mai potrivit sa se intample. Gandeste-
te cum este pentru un copil care se 
naste de exemplu la 6 luni in loc de 9 
luni.

Cand mi-am schimbat atitudinea, o 
multime de lucruri bune au inceput sa 
se intample in viata mea. 

Cand se intampla ceva ce nu imi 
place, obisnuiesc sa ma intreb: Ce a 
creat asta? Ce ascunde anxietatea/ 
teama/ stresul, etc? Care este trigger-ul? 
Cum ar putea sa ma ajute asta in viitor?

Am invatat de asemenea sa ma 
intreb “CHIAR MERITA SA MA 
CONSUM PENTRU ASTA?”, 
“MA AJUTA LA SANATATE, LA 
BUCURIA DE VIATA? LA IUBIREA 
FATA DE MINE? LA JOB, IN 
INTERACTIUNEA MEA CU CEI 
DRAGI, ETC.?”.

Nu este o energie care merita 
atentia. De ce oare o mentinem?

Atitudine pozitiva 
inseamna sa intelegi 
ca anumite lucruri 
se intampla cum se 
intampla pentru ca 

AI DE INVATAT CEVA 
sau pentru ca NU 

ESTI PREGATIT INCA 
PENTRU ALTCEVA. 
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Exista o carte ce merita citita si 
care a fost si ecranizata “Nu transpira 
lucrurile mici” ... pentru ca deseori 
sunt lucruri cu adevarat mici, care, 
daca le dam atentie, se transforma in 
monstri ce ne seaca de energie.

Mentinerea unei atitudini pozitive 
tine foarte mult de constientizare si 
antrenament. Mi-a luat ceva timp sa 
integrez asta cu adevarat. Din punctul 
meu de vedere merita toata munca, 
pentru ca este unul dintre cele mai 
importante lucruri care te ajuta sa 
manifesti/atragi ceea ce vrei in viata ta 
si sa te simti bine. 

Ce am mai invatat este faptul ca 
unul dintre cele mai importante 
lucruri este sa ajungi la radacina a ceea 
ce ti-a creat stresul/ durerea/ teama/ 
anxietatea/ sentimentul negativ pe 
care il/ o ai. Pentru ca  afirmatiile 
pozitive nu te duc nicaieri fara sa stii 
ce se intampla cu adevarat, care este 
programul subconstient/ trigger-ul ce 
le genereaza.

Cineva zicea ca “e ca si cum ai pune 
un plasture pe o rana de glont” cand 
incerci sa spui afirmatii pozitive fara sa 
ajungi la radacina, fara sa stii care este 
trigger-ul ... de unde vine negativitatea. 
Abia cand ajungi la radacina si afli 
cauza/ anulezi programul poti incepe 
crearea unui mind set de abundenta. 
Atunci poti crea reala schimbare si 
poti simti pozitivitatea in inima si 
corpul tau, in sufletul tau.

3 RECUNOSTINTA/
MULTUMIREA PENTRU CE 

AI!

Stiu ca a multumi pentru ce ai pare 
banal pentru multa lume, tocmai ca 
e asa de simplu sa faci asta ... insa iti 

va schimba pur si simplu viata. Cand 
apreciem tot ceea ce avem in loc sa ne 
focalizam pe ceea ce nu avem, asta ne 
pune intr-un mind-set de abundenta si 
nu unul de zgarcenie.

Starea de recunostinta/ multumire 
reduce foarte mult negativitatea. Ea 
aduce pozitivitate in viata noastra si ne 
ajuta sa ne focalizam pe ce este bun si 
sa ne conectam la oameni care ne aduc 
bine si bucurie. Dupa cum observi, 
am scris starea, deoarece nu este doar 
gandul, ci si emotia implicata.

Evident ca aceasta pozitivitate va 
influenta totul in viata noastra.

Pe mine ma ajuta maxim. Este 
pe lista mea de lucruri pe care le fac 
zilnic si la care nu renunt niciodata. 
E un obicei ce vine in mod automat 
deja.  Mi-am fixat cateva momente 
ale zilei in care multumesc pentru 

diverse lucruri: cand ma trezesc si 
inainte sa adorm, inainte de fiecare 
masa si uneori cand simt intuitiv asta. 
Multumesc ca sunt bine, multumesc 
ca fiul meu este bine, multumesc ca 
sunt sanatoasa, multumesc pentru ca 
locuiesc bine, etc. Multumesc uneori 
soarelui si cerului si pamantului si 
naturii. Multumesc pentru oamenii 
din viata mea. Multumesc chiar si 
celor care mi-au adus suparare pentru 
faptul ca m-au ajutat sa constientizez 
ceva si sa invat ceva.

In orice moment ai ceva pentru 
care poti sa multumesti.

Ma readuce in prezent si ma ajuta sa 
ma mentin in prezent, fara sa ma mai 
gandesc la greselile trecutului, regrete 
sau teama/ ingrijorarea de viitor.

Este un mare plus de fericire.
Multi  oameni asteapta ca fericirea 

sa apara si pe drumul lor, fara sa 
faca nimic legat de asta, insa cred 
cu adevarat ca tu iti creezi fericirea. 
Ea nu vine cand nu esti deschis sa 
o primesti. Poate iti spui: cine ar fi 
inchis sa primeasca fericirea? Multi 
oameni o fac in mod inconstient 
deoarece focalizeaza tot mereu pe ce 
lipseste, este negativ si rau, uitand sa 
multumeasca pentru ceea ce au deja.

Studiile si stiinta dovedesc efectul 
extraordinar pe care recunostinta il 
are asupra noastra si a vietii noastre. 
Asadar, gaseste-ti timp in fiecare zi sa 
faci asta! Nu astepta o sarbatoare, ceva 
special, sau vacanta! Vei fi mai fericit, 
mai implinit si te va scoate din focusul 
asupra a ceea ce nu ai.

RECUNOSTINTA ESTE UNA 
DINTRE CELE MAI PUTERNICE 
SI BENEFICE ATITUDINI. 

Starea de 
recunostinta/ 

multumire REDUCE 
foarte mult 

NEGATIVITATEA. 
Ea ADUCE 

POZITIVITATE in 
viata noastra si ne 

ajuta sa ne focalizam 
pe ce este bun si sa ne 
conectam la oameni 
care ne aduc bine si 

bucurie.
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4 ALEGE ACTIUNI SI 
OAMENI CARE ITI ADUC O 

STARE DE BINE!

Oamenii cu care petreci timp si 
le dai importanta te influenteaza in 
foarte mare masura. Chiar daca de 
multe ori nu realizezi asta la nivel 
constient. 

Ti s-a intamplat vreodata sa ai un 
parinte sau un partener de viata sau 
un sef care te critica zilnic si iti spune 

ca nu faci bine ce faci? Chiar daca 
nu esti de acord si iti propui sa nu te 
influenteze, realizezi intr-o zi ca ti-a 
scazut increderea de sine si bucuria 
de viata, ca te simti insuficient pe 
toate planurile. Aproape ca nu mai 
recunosti omul grozav din tine si nu 
stii de ce.

De aceea, alege cu mare atentie 
oamenii cu care petreci timp! Cand 
ai oameni veseli si integri in preajma 
realizezi ca si tu esti vesel, ai o stare 
buna, creativa, iti ridica motivatia 
interioara pentru ca vezi viata intr-un 
mod optimist. 

De asemenea, cand te gandesti la 
posibile activitati si actiuni, alege ce ti 
se potriveste cel mai bine si iti aduce 
bucurie. Daca vrei sa faci miscare de 
exemplu, nu trebuie neaparat sa alergi 
daca nu iti place. Insa poate iti place 
sa dansezi, sau sa te plimbi in anumite 
locuri, etc.

Daca vrei sa vezi un film si esti deja 
intr-o stare proasta, nu alege ceva 
ce te face sa te simti si mai rau. Poti 
gasi o comedie sau ceva neutru ce iti 
captiveaza maxim atentia.

5 CREEAZA RELATII 
SANATOASE PUNAND 

LIMITE!

De cativa ani incoace am realizat 
cat este de important sa fixezi anumite 
limite intr-o relatie, indiferent de 
natura ei, pentru ca astfel creezi o 
fundatie sanatoasa si in acord cu tine. 
In plus, ITI ESTI CREDINCIOS TIE, 
lucru de care foarte multi oameni nu 
tin cont, devenind victime pentru cei 
destul de “indrazneti” sa exploateze.

 Uneori poate fi dificil sa faci asta, 
mai ales cand vrei ca toti din jurul tau 
sa fie fericiti si multumiti. Daca esti 
un pleaser, asa cum obisnuiam eu sa 
fiu, stii despre ce vorbesc. E dureros 
ca uneori sa te sacrifici, sa faci bine 
cuiva si sa auzi doar de rau datorita 
incapabilitatii celuilalt de a percepe 
binele facut de tine. 

Eu as zice ca m-am redresat destul 
de bine. Am invatat ca deseori un NU 
altcuiva inseamna un DA tie. Mi-am 
dat seama ca cel mai important lucru 
este sa nu te dezamagesti pe tine in 
incercarea de a nu-i dezamagi pe altii.

Am realizat ca in multe situatii 
ma abandonasem si ranisem pe mine 

pentru ca altora sa le fie bine si am 
decis sa nu mai fac asta niciodata. 
SA NU TE RANESTI NICIODATA! NU TE 
POTI RANI PE TINE!

Ne doare cand nu primim ceea ce 
speram si/ sau credem ca meritam. 

Stim cu totii cum este sa faci sau 
sa zici ceva si sa ti se raspunda intr-
un mod cu totul neasteptat care te 
raneste. De aceea comunicarea este 
asa de importanta. Indiferent despre 
ce fel de relatie este vorba: ca e o 
relatie de iubire, sau de familie sau 
intre prieteni, sau in business, cand 
limitele noastre sunt depasite, simtim 
amaraciune si indignare. La asta duce 
lipsa fixarii de limite.

Asadar, este nevoie sa vorbesti 
despre asteptarile tale. Uneori poate fi 
foarte provocator sa faci asta, in mod 
special daca nu ai facut-o niciodata sau 
daca nu ai suficient grit. Insa cand iti 
stabilesti limitele, poti evita o gramada 
de neintelegeri.

As vrea sa mai punctez inca ceva 
ceva legat de limite: este vorba si 
de cele stabilite in relatie cu noi 
insine. Poate fi rutina de dimineata, 
pauzele din timpul zilei, ritualul de 
recunostinta/ multumire, etc. Asadar, 
stabileste-ti si acest tip de limite si 
respecta-le.

Un exercitiu bun ar fi sa te intrebi 
in ce situatii iti incalci limitele? De ce 
faci asta si cum poti redresa? Cand iti 
incalci limitele emotional, mental si 
spiritual, chiar nu te simti bine deloc.

Mi-a luat mult timp sa indraznesc 
sa pun limite. Am si acum momente 
cand imi este greu sa fac asta, in ideea 
de a nu crea conflicte si neintelegeri. 
Insa in acele momente, raman cu 
o frustrare si gandul ca nu am grit 
suficient.

Alege cu mare atentie 
oamenii cu care 

petreci timp! CAND 
AI OAMENI VESELI SI 
INTEGRI in preajma 
realizezi ca si tu esti 

vesel, ai o stare buna, 
creativa, ...
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Oricum lucrez in continuare la asta, 
pentru ca ajuta sa fii mai sanatos si mai 
fericit.

In plus, de multe ori cealalta 
persoana nu poate ghici care sunt 
limitele tale si le depaseste fara sa 
iti dai seama. O zicala spune: “daca 
copilul nu plange, nu stii sa-i dai de 
mancare”.  Cam asa este si cu limitele.

AM AJUNS SI LA ULTIMUL OBICEI PE 
CARE VREAU SA IL IMPARTASESC CU 
TINE:

6  INVATA SA RESPIRI!

Am inceput sa realizez importanta 
modului in care respiram in momentul 
in care am inceput sa meditez. Sunt 
deja peste 16 ani de atunci. Respiratia 
constienta imi aduce multa pace 
interioara si calm. Mi-am imbunatatit 
mentalul, emotionalul ... In plus, nu 

costa nimic!!! Este la indemana ta!
In cateva momente, poti schimba 

totul prin respiratie. Este cel mai 
grozav mod prin care sa dai mintii tale 
un reset si sa revii intr-o stare calma, 
echilibrata.

Cand esti stresat, nervos, anxios, 
coplesit, sau te trezesti gandind si 
analizand prea mult opreste-te si 
respira profund si incet. Cand te 
focalizezi pe respiratie - doar pe 
respiratie - revii in prezent. 

Iata 2 exercitii pe care le poti face 
pentru a-ti recapata calmul si linistea 
interioara.

• Devino constient de respiratia ta 
si pastreaza focusul asupra ei timp de 
60 secunde. Asadar, inspiri si expiri 
profund de cateva ori indreptandu-ti 
toata atentia spre asta. Vei sesiza cum 
bataile inimii se raresc si e ca si cum o 
senzatie placuta si de calm iti umple 
corpul. Functioneaza foarte bine cand 

analizezi ceva in mod exagerat, este 
stresat, ingrijorat, anxios, speculezi 
asupra viitorului. Exagerat de mult la 
ceva. Fa asta ori de cate ori ai nevoie. 
Iti ia doar 60 de secunde.

• Inspira profund si prelungit pe nas 
si expira dublul inspiratiei tot pe nas. 
De exemplu, inspiri pe 2 si expiri pe 
4. Expiratia este la fel de importanta 
- poate chiar mai importanta - decat 
inspiratia. Prin repetare iti calmezi 
mintea, inima si revii intr-o stare de 
pace. Repeta pana te linistesti, dar cu 
atentia doar spre asta.

 
SPER SA IMPLEMENTEZI 
ACESTE OBICEIURI SI SA 
TE BUCURI CURAND DE 

“ROADELE” MUNCII TALE!

Cu drag si pe curand!
IRINA
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D iverse institute de statistica au aratat ca in anumite 
tari/ zone, rata de depresie s-a dublat din momentul 
in care a inceput pandemia, perioada care s-a 
prelungit. Conform specialistilor, creierul s-a simtit 
amenintat si a reactionat ca atare, cum era normal in 
plina perioada pandemica; era in alerta, recunostea 
pericolul, raspundea amenintarilor. Oamenii au 
actionat in consecinta, dupa cum a considerat fiecare, 
in functie de educatie, posibilitati, modul in care au 
inteles amenintarea. Pana aici, totul s-a desfasurat cat 
se poate de normal avand in vedere situatia.

Problema este ca, in timp, mesajele mixte, informatiile in ceata, incertitudinile despre 
acest virus, i-au facut pe oameni confuzi, despre ce este periculos si ce nu. In locul unor 
dovezi reale, oamenii au inceput sa-si imagineze cum ar fi daca s-ar imbolnavi, cum ar 
arata, ce ar pati si cum ar comunica cu familia, ce ar face daca ar fi fost izolati pentru 
totdeauna, cum arata viata daca si-ar pierde locurile de munca sau daca ar fi o criza a 
alimentelor, samd. Iar aceste temeri s-au vazut in reactiile aparute in urma unor stiri ce 
au avut la baza zvonuri neinsemnate, false, presupuneri din partea unor persoane rau 
intentionate si care aveau alte interese personale in afara de a oferi informatii reale.

Ca o consecinta a acestui “circ” intretinut de cei in cautarea senzationalului sau a 
atentiei, oamenii au inceput sa isi reevalueze viata si sa-si puna intrebari mai mult sau 
mai putin nejustificate: “Sa ma mut oare la tara?”, “Sa ma despart de partener?”, “Sa imi 
cumpar un caine?”, “Sa fac terapie?”, “Sa plec in alta tara?”, “Sa studiez medicina?”, iar 
lista poate continua. Oamenii au inceput sa se gandeasca excesiv la diverse lucruri, sa isi 
puna intrebari in functie de situatia lor, totul facandu-se in exces, acest mod de gandire 
pastrand creierul in alerta maxima 24/ 7.

In plus, organismul are si alte tipuri de emotii, o parte a creierului conducandu-te catre 
experiente placute si pline de satisfactii, alta parte in a te motiva sa te odihnesti, sa te 
recuperezi si sa formezi noi relatii de dragoste cu oamenii.

Partea interesanta este aceea ca ai nevoie de toate aceste sisteme pentru a fi in echilibru, 
ceea ce poate fi dificil, dat fiind faptul ca multe persoane sunt prinse in metode distructive, 
deoarece sistemele emotionale sunt scoase din echilibru datorita unei amenintari 
hiperactive a creierului. In ultimii ani, toti am avut parte de niveluri ridicate si neobisnuite 
de amenintare, fie din cauza virusului, a vaccinarii, a schimbarilor majore aduse de acestea, 
a razboiului. Fie ca esti constient sau nu de toate acestea, organismul le-a detectat pe toate 
si a actionat in consecinta, primind semnalele unui creier foarte amenintat.

ANXIETATEA SI STRESUL AU CRESCUT ATAT IN PERIOADA PANDEMICA 
ASA CUM ERA NORMAL, DAR SI POST PANDEMICA, LASAND MULTE 
PERSOANE CU SENTIMENTE DE NELINISTE, STRES, STARI DE ANXIETATE. 
CUM ATENUAM ACEASTA STARE PRELUNGITA DE NELINISTE?

Te simti 
amenintata?
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O astfel de situatie nu putea ramane fara consecinte, astfel ca multi au fost afectati in 
ceea ce priveste relatiile fizice datorita izolarii si distantarii; in cazul anumitor persoane, 
intreruperea relatiilor intime i-a speriat, ducandu-i ca gandul ca pot reveni la o perioada 
mai putin placuta din viata lor. De aici au parut conflicte in ceea ce priveste vaccinurile, 
purtarea mastii, scolarizarea, izolarea, totul invartindu-se in jurul neincrederii si 
incertitudinii. Chiar daca ai fost mai mult implicat sau doar ai stat pe langa altii, creierul 
a primit semnalele, reactionand in consecinta.

MULTE PERSOANE 

SUNT PRINSE IN 

METODE DISTRUCTIVE, 

DEOARECE SISTEMELE 

EMOTIONALE 

SUNT SCOASE DIN 

ECHILIBRU DATORITA 

UNEI AMENINTARI 

HIPERACTIVE A 

CREIERULUI. 
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Amenintarea creierului incepe in organism ca o reactie neurologica a ceea ce se 
intampla in mediul extern sau in interiorul tau (ex: amintiri care pot declansa amenintari). 
O amenintare hiperactiva a creierului te poate imbolnavi fizic - legaturile dintre psihic si 
fizic fiind cunoscute -, iti poate perturba relatiile prin declansarea si sustinerea starilor 
de furie, agresiune, evitare, exces de conformare. De aici se poate ajunge la dependente, 
anxietate cronica, rusine, singuratate, depresie si sinucidere.

Emotiile unui creier amenintat au raspunsuri fizice masurabile in ritm cardiac, tensiune 
arteriala, neurochimice si intestin, asta insemnand ca cele mai eficiente actiuni pe care le 
poti faci pentru contracararea lor sunt tot fizice.

Un prim pas este acela de a observa primele semne ale creierului amenintat, acordand 
o atentie mare corpului si modului in care se simte. Familiarizeaza-te cu senzatiile din 
stomac, deoarece emotiile sunt resimtite prima data acolo si invata ce inseamna normal ca 
senzatii in intestine si ce este neobisnuit. Amenintarea creierului poate afecta si digestia, 
un factor semnificativ in cresterea cazurilor de sindrom intestin iritabil. Poti depista 
un creier amenintat si cand ai parte de respiratie neregulata, chiar daca acest lucru se 
intampla si in situatii normale, de aceea trebuie o atentie si mai mare. Este afectat si 
somnul, ori prin insomnie, ori printr-un somn profund care este extrem de activ in vis, 
dar nu amelioreaza oboseala.

Din momentul in care iti poti simti mai bine momentele cand creierul tau este hiperactiv, 
poti incepe sa stimulezi siguranta creierului pentru a te ajuta la echilibrarea emotiilor. 
Emotiile creierului in siguranta elibereaza hormoni si substante chimice, cu scopul de a 
te simti bine, calma si relaxata. Cel mai cunoscut este oxitocina, numit uneori hormonul 
dragoste sau “legatura”.

Cand creierul in stare de normalitate este activ, poti dormi mai bine, te poti gandi 
la oameni si diverse situatii cu mai multa claritate, ai sanse mult mai scazute sa cazi in 
comportamente care creeaza dependenta, esti mai putin predispus epuizarilor si diverselor 
boli. Un creier care se simte in siguranta iti sprijina sistemul imunitar si iti imbunatateste 
concentrarea prin reglarea stresului.

Aminteste-ti ca nu poti scapa de emotia creierului tau aflat sub amenintare si nici 
nu trebuie, pentru ca acest lucru te tine in viata, te motiveaza sa observi si sa raspunzi 
pericolelor reale. Cu toate acestea, a trai avand creierul amenintat, te poate slabi daca te 
lupti sa iti reglezi emotiile si in consecinta, te simti deprimat, anxios, fricos, furios.

O modalitate de a aborda aceasta problema este aceea de a intelege si recunoaste ca ceea 
ce se intampla este o experienta comuna pentru oamenii obisnuiti, iar ceea ce simti este 
un raspuns corect a ceea ce iti ofera viata. Si pentru majoritatea, aceasta perioada dificila 
va trece daca ei vor permite acest lucru, ceea ce se traduce prin acordarea timpului pentru 
a dormi, a reflecta, a astepta (oamenii se grabesc sa schimbe, sa repare, cu mult inainte de 
intelege cu adevarat problema). De exemplu, nu este ok sa critici un copil sau pe cineva 
daca ii este frica sau daca se simte rau ... apliCa aCeasta si iN Cazul tau! Trebuie sa ai 
incredere in inteligenta ta interioara, invata sa asculti pentru a-ti satisface nevoile reale 
care pot chiar calma un creier amenintat, pentru ca atunci cand te vei simti in pericol, sa 
poti descifra adevaratul mesaj si sa poti gestiona situatia intr-un mod sanatos.

UN CREIER CARE SE 

SIMTE IN SIGURANTA 

ITI SPRIJINA SISTEMUL 

IMUNITAR SI ITI 

IMBUNATATESTE 

CONCENTRAREA PRIN 

REGLAREA STRESULUI.

A TRAI AVAND CREIERUL 

AMENINTAT TE POATE 

SLABI DACA TE LUPTI SA 

ITI REGLEZI EMOTIILE 

SI IN CONSECINTA, 

TE SIMTI DEPRIMAT, 

ANXIOS, FRICOS, 

FURIOS.

EMOTIILE UNUI CREIER AMENINTAT AU RASPUNSURI FIZICE 
MASURABILE IN RITM CARDIAC, TENSIUNE ARTERIALA, NEUROCHIMICE 

SI INTESTIN, ASTA INSEMNAND CA CELE MAI EFICIENTE ACTIUNI PE 
CARE LE POTI FACI PENTRU CONTRACARAREA LOR SUNT TOT FIZICE.
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AAcorda mai multa atentie corpului si modului in care reactioneaza! Incearca sa observi 
cand anumite persoane sau situatii declanseaza amenintarile in tine, care se pot manifesta 
prin schimbari de respiratie, printr-o stare de panica sau suparare! Identificand aceste 
schimbari, le poti regla inainte ca creierul sa se simta amenintat, evitand astfel manifestari ale 
comportamentului ca tipete, critici, invinuiri.

Foloseste-ti respiratia pentru controlarea simptomelor fizice ale unui creier amenintat. 
Daca acorzi atentie respiratiei cand esti anxios, vei observa ca aceasta este mai profunda si 
exista tendinta sa o tii in piept. Respiratia scurta este potrivita situatiilor cand esti in pericol, 
deoarece te ajuta sa ramai in alerta dar respiratia ritmica te ajuta sa aduci echilibru stresului 
prin asigurarea unui flux de aer constant si continuu. Incepe prin cateva respiratii regulate in 
mod normal, apoi modifica ritmul in asa fel incat sa aduci un echilibru in inspiratii si expiratii. 
Pentru multe persoane 5 inspiratii si 5 expiratii functioneaza foarte bine.

Autocompasiunea este foarte buna in astfel de momente, mai ales ca esti scanat de creier; 
cu cat esti mai autocritic, cu atat declansezi amenintarea in creier la o intensitate ridicata. Cei 
care sunt experimentati au o siguranta care scutesc creierul de amenintari. Exerseaza practica 
de a vorbi singur cu tine intr-un mod amabil si gandeste-te zilnic la cel putin un lucru pe care 
il apreciezi la tine.

Daca ti se pare greu, imagineaza-ti ca vorbesti cu un prieten care are o perioada dificila 
... poti fi la fel de aMaBil Cu tiNe CuM ai fi Cu pRieteNul tau? Practica autocompasiunea 
amintindu-ti ca a face greseli, a avea parte de esecuri si a avea sentimente inadecvate fac parte 
din natura si experienta umana. Trebuie neaparat sa constientizezi aceste lucruri pentru a 
inceta sa te invinovatesti si sa iei lucrurile prea personal. Vezi in jur destule persoane care 
rabufnesc, au reactii necontrolate, se cearta ... TU TREBUIE SA FII PERFECT?

Dezvolta o abordare constienta a vietii, dar fara a te lasa prinsa intre extremele propriilor 
emotii, fie ele pozitive sau negative. Constientizeaza cand simti furie, anxietate, entuziasm 
si intreaba-te: ce pot face acum sa ma linistesc? O simpla iesire la o plimbare in natura sau 
un dialog prietenos cu tine, pot fi modalitati simple de calmare a unei eventuale amenintari 
asupra creierului. Aminteste-ti ca nu poti controla multe aspecte din viata ta, dar poti controla 
modul in care le poti raspunde.

Fa o pauza inainte de a actiona, pentru ca de multe ori, una din cele mai mari schimbari 
pe care le poti face este aceea de a “pierde” momentul in care creierul incepe sa se simta 
amenintat. Facand o pauza inainte de a cadea intr-o stare de furie sau anxietate, eviti situatiile 
dificile si ce este si mai important, ajungi sa te cunosti mai bine si sa iti cunosti obiceiurile.

Modalitati de calmare a creierului
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F
iecare dintre noi avem momente cand suspinam, cand plangem si avem cel putin o 
amintire in care ne-am simtit foarte jenati de faptul ca am plans, am avut o izbucnire in 
plans, care, cel mai probabil, a aparut de nicaieri. Si in anumite situatii, oricat de mult 
am incerca sa stopam sau sa amanam acest moment, nu reusim; ne inrosim, ochii deja 
sunt umezi, se observa o incordare pe chip “sustinuta” in anumite cazuri si de vene ...

Exista persoane la care plansul poate aparea foarte usor, fie ca sunt suparate, nervoase, 
frustrate; la fel si daca sunt fericite sau daca urmaresc un film sau aud o intamplare care 
provoaca multa emotie. Ce inseamna de fapt acest plans, avand in vedere ca sunt destule persoane 
aflate in aceasta situatie?

Expertii spun ca plansul apare in cazul persoanelor extrem de sensibile, pline de compasiune, 
blande si creative, toate aceste atribute fiind incadrate ca pozitive. Doar ca alte studii arata 
ca atunci cand femeile plang, acest fapt le poate face sa para mai putin competente, deci e 
un cutit cu doua taisuri, situatie neaplicabila in cazul barbatilor. Citind acestea pana acum, 
probabil te simti frustrata, dar te si intrebi cum poti aduce un echilibru in aceasta situatie, sa 
ramai tu insati - exact asa cum esti, dar sa si arati puternica. Pentru a gasi raspunsurile dorite, 
te invitam sa parcurgi urmatoarele randuri!

CE SPUN SUSPINELE DESPRE TINE?

Tipuri de lacrimi
Se pare ca lacrimile sau aparitia lor este 

de trei tipuri: de baza, reflexiva si psihica. 
Lacrimile psihice sunt cele din discutie 
pentru ca ele reprezinta un raspuns 
emotional; ele contin hormoni de stres. In 
acelasi timp, aceleasi lacrimi au un analgezic 
natural cunoscut ca leucina encefalina care 
te ajuta sa te simti bine/ eliberata dupa ce 
ai plans. Din punct de vedere tehnic, fie ca 
plangi dupa ce ai vizionat cel mai trist film, 
dupa ce te-ai despartit de cineva sau ai fost 
profund emotionata de un cadou de ziua ta 
de nastere, lacrimile si plansul sunt la fel. 
Lacrimile psihice apar atunci cand emotiile, 
indiferent de natura lor, ne coplesesc.

De ce plangem?
Mergand inspre varsta adolescentei si a 

copilariei, trebuie mentionat ca persoanele 

in aceste stadii de varsta nu au dezvoltat 
la maxim lobul frontal al creierului, astfel 
ca nu isi pot gestiona emotiile precum un 
adult. Tot in aceasta perioada dar si mai 
tarziu daca este cazul, hormonii joaca un 
rol important in aparitia sau nu a lacrimilor, 
influentand raspunsul emotional in situatii 
de stres. Sunt situatii mici ca dimensiune 
si intensitate care te pot coplesi in anumite 
momente, plansul fiind o expresie externa 
de a te lega de ceilalti (cand te desparti 
de cineva, prietenii vin la tine si te simti 
mai bine). Si DA, a cauta sustinere prin 
intermediul suspinelor este un instinct total 
natural!

Depasirea situatiilor
Cu toate aceste lucruri pozitive despre 

plans, exista si situatii nefavorabile, care nu 
sunt privite cu ochi buni din punct de vedere 

social. Exista studii care 
arata ca femeile care 
plang intr-un cadru 
profesional sunt vazute 
ca persoane mai calde, 
dar din nefericire, mai 
putin capabile. Nu este 
exact ceea ce vor sa auda 
cei ce au o sensibilitate 
mai mare, dar, avand o 
strategie inteligenta, poti 
face ca o astfel de situatie 
sa lucreze in favoarea ta.

Si pentru a depasi 
astfel de momente, 
trebuie sa intuiesti 
situatiile emotionante 
care te coplesesc pentru 
a decide ce inseamna 
plansul pentru tine. 
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CE SPUN SUSPINELE DESPRE TINE?

Cand te afli intr-un cadru cu mai multe 
persoane si incarcarea emotionala creste, 
poti afirma in asa fel incat sa fii auzita - fie 
serios sau ironic si asta mai putin conteaza 
- ca astfel de situatii iti creeaza emotii 
puternice, data fiind aceasta experienta. 
Esti atasata de ceea ce se intampla, ai lucrat 
cu inima pana sa ajungi in acest punct, ai 
depus multe eforturi si astfel de situatii nu 
au cum sa nu “miste” emotiile in tine, asa 
ca daca vei incepe sa plangi sau vei avea 
cateva lacrimi, acesta este motivul ... Siii ... 
gataaa! Ai scapat! Indiferent cum abordezi 
aceasta situatie, cei din jur nu au cum sa 
nu inteleaga o astfel de situatie, fiind si 
ei constienti de sentimentele umane si 
incarcatura emotionala. Poti eventual, dupa 
ce ai plans, sa faci si o gluma ironica la 
adresa ta “Gata, am plans! M-am tinut de 
cuvant!”, fapt ce va detensiona situatia, iar 

rasetele si zambetele celor prezenti vor face 
ca aceasta situatie sa treaca repede.

Exista persoane care au aceasta abordare 
sau alte tipuri de abordari intr-un mod 
instinctiv, dar cum fiecare suntem diferiti, 
avem tot dreptul sa citim, sa ne informam, 
sa invatam si sa punem in practica.

Mergand cu fluxul
Majoritatea expertilor care abordeaza 

acest subiect sunt de parere ca plansul si 
manifestarea omului prin el este o eliberare 
puternica, sanatoasa si binevenita. Pe de 
alta parte, daca incerci sa opresti sau sa 
controlezi plansul, aceste emotii nu vor fi 
procesate complet si vor incerca sa revina 
in alte momente; iar astfel de momente din 
nefericire, pot avea loc oricand, oriunde, 
punandu-te intr-adevar in situatii delicate. 
CE E DE FACUT?

Cand simti ca 
lacrimile sunt pe drum, 
daca esti in prezenta 
anumitor persoane, bea 
putina apa, scuza-te si 
mergi la baie. Miscarea 
fizica reseteaza sistemul 
nervos parasimpatic si iti 
permite sa te intorci si sa 
abordezi ceea ce faceai 
inainte intr-o noua 
perspectiva. In acelasi 
timp, adauga respiratii 
profunde, concentreaza-
te pe relaxarea muschilor 
si daca este cazul, iti 
poti si musca usor buza 
inferioara pentru a nu da 
prilejul ultimelor lacrimi 
sa coboare.

... daca incerci sa opresti sau sa controlezi plansul, aceste emotii nu vor fi procesate 
complet si vor incerca sa revina in alte momente; iar astfel de momente din nefericire, 

pot avea loc oricand, oriunde, punandu-te intr-adevar in situatii delicate. 
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Cum arata viitorul?
Cu siguranta multi dintre noi si-au pus intrebari de genul: “Cum va arata omenirea/ lumea peste 

100 ani?”, “Dar peste 1000 de ani?”, “Cum vom evolua?”, curiozitati cat se poate de normale 
pentru omul actual. Partea buna este aceea ca daca totul va decurge in mod normal, asa cum s-a 

intamplat pana acum, viitorul pare, teoretic, destul de bun si increzator.

Daca incercam sa vedem 
lucrurile per ansamblu, 
dincolo de titlurile si 
tendintele actuale, lucrurile 

stau mult mai bine decat la prima 
vedere, cu exceptiile de rigoare, 
evident. Oamenii in general, traiesc 
mai mult, sunt mai educati, mai 
bine hraniti, razboaie mai putine, 
rata criminalitatii si a accidentelor 
scazand de la o perioada la alta. Iar 
a crede sau nu in progres, tine de 
gandirea actuala a fiecaruia dintre 
noi, mai ales ca polemicile in astfel 
de privinte sunt cat se poate de ... 
colorate.

Desi multe din masurile oamenilor 
sunt destinate bunastarii, la care se 
adauga si cresterile imbucuratoare 
atunci cand se fac anumite proiectari 
in timp, nu ies intotdeauna asa cum 
ne dorim. Sunt anumite situatii 
insa, peste care nu putem interveni, 
insasi natura cu toata frumusetea 
si resursele pe care ni le ofera, nu 
are grija de bunastarea noastra. Si 
cateodata, parca dimpotriva, e contra 
noastra, de la situatii pandemice, 
pana la dezastre naturale; totul pare 
ca ne trage in jos.

Progresul in sine poate fi rezumat 
ca un set de respingeri si victorii 

smulse de la un univers care nu 
iarta si in care domina legile fizice, 
chimice si hazardul. Trebuie doar sa 
avem o gandire rationala, o gandire 
de ansamblu si sa intelegem exact 
cum functioneaza lucrurile. Oamenii 
isi stabilesc propriile scopuri pentru 
bunastarea lor si a semenilor; impart 
actiunile lor cu altele, venite din 
partea altor oameni. Cateodata 
scopul este atins, cateodata nu. Dar, 
noi luam ce este bun, chiar daca au 
existat si esecuri din care am invatat. 
Ansamblul de lucruri bune acumulate 
pe care noi le vedem si deja le-am 
contorizat, il numim simplu, progres.
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Traim mai mult
Incepand cu a doua jumatate a 

secolului al XIX-lea, speranta de viata 
a crescut de la media de 30 de ani la 
72,4 la nivel mondial si chiar 83 in 
anumite tari. Iar acest dar al anilor 
mai multi nu a venit la usa noastra, 
ci este consecinta a avansului in 
privinta sanatatii publice, mai ales 
dupa ce ne-am debarasat de diverse 
teorii cauzale, spirite, conspiratii, 
pedepse divine. Au salvat multe vieti 
apa clorurata, curatenia toaletelor si 
existenta canalizarilor, controlarea 
unor boli produse de tantari si alte 
insecte, programele de vaccinare pe 
scara larga, promovarea spalarii pe 
maini, dezvoltarea ingrijirii copiilor 
cand sunt mici, incurajarea alaptarii.

Cand oamenii sunt raniti sau 
afectati de boli, progresele din 
medicina impiedica moartea acestora, 
comparativ cu vremurile trecute. 
Antibioticele, antisepticele, anestezia, 
transfuziile, terapiile, toate ajuta ca 
omul sa iasa greu din astfel de situatii 
si chiar sa il intareasca in anumite 
cazuri, implicit, sa traiasca mai mult.

Avem mai mult de mancat
Mereu a existat o lupta pentru ca 

lumea sa aiba ce manca, sa creasca si 
sa adune suficiente calorii si proteine 
pentru a se hrani, chiar daca de multe 
ori au existat si situatii la limita, care 
depindeau chiar de o recolta. Acum, 
intr-o mare parte a lumii, foametea 
a fost decimata, subnutritia si alte 
probleme aferente sunt in scadere; 

dupa cum stim, exista si anumite 
zone de razboi sau mai indepartate de 
civilizatia moderna in care foametea 
inca reprezinta o problema.

Iar acest exces de mancare si 
calorii nu a fost dat de vreo zeitate 
a belsugului, ci este o consecinta a 
dezvoltarii agronomiei, ce include 
rotatia culturilor pentru completarea 
solurilor epuizate, tehnologii de 
plantare si recoltare ca semanatorile, 
plugurile, tractoarele, combinele de 
recoltare, ingrasamintele sintetice 
(creditat cu salvarea a 2,7 miliarde de 
vieti); retelele de transport si depozitare 
care aduc mancarea din camp pe masa 
acasa si includ cai ferate, transportul 
sub orice forma, granare si refrigerare, 
pietele nationale si internationale care 
permit un surplus intr-o zona pentru 
umplerea deficitului in alta zona.

Avem mai multi bani in general
Pentru cea mai mare parte a istoriei, 

90% din omenire au trait in ceea ce 
astazi cunoastem ca saracie extrema, 
iar imbogatirea materiala a inceput 
cu revolutia industriala a secolului 
al XIX-lea. Si este o consecinta a 
capturarii de energie din carbune, 
petrol, vant, apa, mai tarziu - soare, 
pamant, fisiune nucleara. Energia 
a alimentat masini care transforma 
caldura in munca, fabrici cu produse 
in masa, mijloace de transport precum 
autostrazi, canale, cai ferate, nave.

Tehnologiile materiale depindeau 
de cele financiare, banci, finante, 
asigurari, toate acestea neputand 

sa functioneze daca guvernele nu 
luau masuri care sa puna in aplicare 
contracte, sa minimizeze deopotriva 
forta si frauda, sa creeze banci centrale 
de incredere pentru asigurarea 
echilibrului, pentru ca, ulterior, sa 
se faca investitii in infrastructura, 
cercetare, educatie universala.

Ne luptam mai putin
Chiar daca acesta perioada tine sa 

ne contrazica si inca exista o serie de 
zone de conflicte, per total, lucrurile 
s-au linistit, iar tendintele sunt in 
general, pacifiste. Exista diverse 
cifre care arata ca decesele datorate 
razboaielor au scazut procentual cu 
peste 20%. Democratia reala este 
cea care reduce sansele izbucnirii 
razboaielor si diverselor forme de 
conflicte. Investitiile si comertul 
international reprezinta o alta forma 
de a pune capat conflictelor pentru 
ca este mult mai intelept sa cumperi 
mai ieftin decat sa furi, iar clientii si 
datornicii nu mai sunt ucisi.

In acelasi timp, exista diverse 
organizatii internationale de 
mentinere a pacii care incearca sa ofere 
alternative de pace pe cai diplomatice 
in detrimentul oricaror forme de 
razboi, totul pentru mentinerea 
sigurantei populatiei si evitarea 
conflictelor care nu aduc nimic bun. 
Bunastarea per total a crescut, existand 
siguranta cand calatoresti, cand ai 
acces la diverse forme de divertisment 
si arta, o consecinta a ingeniozitatii 
evolutiei per total ca societate.

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE DIRECTII IN CARE AM PROGRESAT IMPREUNA 
SI CUM SE VAD PROIECTATE IN VIITOR?

Progresul este imposibil fara schimbare,
iar cei care nu isi pot schimba modul de gandire, nu pot schimba nimic.

- GEORGE BERNARD SHAW
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Cum faci ordine
fara sa te simti coplesit

CA IN ORICE ACTIVITATE, CEL 
MAI GREU ESTE SA INCEPI, dar 
odata facut acest prim pas, totul se va 
desfasura cursiv. Iar pentru aceasta, 
unul din marile secrete pentru a 
invinge dezordinea este acela de a 
lua decizii rapide si chiar daca suna 
simplu, de fapt nu este, mai ales ca 
in privinta anumitor obiecte poti fi 
atasata sentimental. Trebuie pastrat 
acest obiect? De ce sta aici cand ar 
trebui sa fie la locul lui? Mai folosesc asa 
ceva? Intrebari simple, cu raspunsuri 
care ar trebui sa vina rapid, avand in 
vedere scopul acestora.

Pentru fiecare dintre noi, casa 
este ca un sanctuar si conform 
expertilor, majoritatea functionam 
dupa principiul “casa ordonata, minte 
ordonata”, de aceea, un spatiu bine pus 
la punct iti ofera un cadru de activitate 
perfect pentru a te simti bine atat fizic 
cat si emotional. O casa ordonata te 
face sa te simti mai fericita, in timp ce 
un dormitor aranjat iti poate oferi un 

somn de calitate, a carui beneficii si 
importanta le cunoastem fiecare.
PREGATIRE SI PLANIFICARE

Incepe prin a scrie sarcinile pe care 
le ai de facut si toti cei care au facut 
aceasta, au declarat ca nu mai sunt 
stresati in aceasta privinta. Pe langa 
faptul ca dupa ce ai realizat o activitate 
din lista o poti bifa - ceea ce iti da o 
satisfactie de neinlocuit - daca intervine 
ceva si nu poti continua atunci, poti 
relua exact de unde ai ramas, oricand. 
Noteaza-ti sarcinile din casa care 
trebuiesc facute, apoi numeroteaza-le 
in ordinea prioritatilor.

Pregateste-te inainte de orice 
sarcina in functie de fiecare si 
anticipeaza anumite situatii. E destul 
de frustrant sa nu mai ai saci menajeri 
in momentul in care te-ai hotarat sa 
arunci multe lucruri nefolositoare! 
Daca ai obiecte mari, te poti gandi ori 
sa le donezi - daca sunt functionale 
sau sa aranjezi sa fie preluate de o 

masina mai mare de acasa de la tine si 
transportate acolo unde le este locul.
FLEXIBILITATE

Nu trebuie confundata realizarea 
unui plan cu stabilirea unor termene 
stricte. Este foarte bine sa ai o lista de 
obiective, dar asta nu inseamna sa iti 
pui presiune inutila; fii realista cu ce 
ai de facut, ce presupune fiecare din 
aceste activitati, cat timp iti ia si ce ai 
nevoie pentru asta. Astfel de sarcini 
trebuie sa fie si usoare si productive.
USOR LA INCEPUT

Pentru a intra in ritm si a avea parte 
de satisfactii prin intermediul realizarii 

ne place ordinea, ne place ca totul sa fie bine pus la 
punct, dar e mai greu atunci cand trebuie sa incepem 
sa aranjam totul. Si cand e mai multa ordine de 
facut, doar gandul ca ai multa treaba te face sa te 
simti coplesita. Cum depasesti acest prag si cum 
poti transforma ceva ce parea greu intr-o activitate 
placuta si usoara, poti citi in continuare.
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sarcinilor mici, incepe cu cele mai 
usoare! Un simplu sertar sau un raft de 
carti aranjate este mult mai bine decat 
nimic, iar a vedea o diferenta intr-un 
timp scurt, te va bucura si iti va da un 
sentiment instantaneu de realizare, 
ceea ce te va stimula in urmatoarele 
puncte de pe lista.

A finaliza astfel de actiuni mici, prin 
ducerea lor la bun sfarsit, te va motiva 
sa mergi mai departe prin simpla 
satisfactie a realizarii. Si acest lucru se 
va intampla pana cand intreg spatiul 
va fi bine organizat.
STAREA DE SPIRIT BUNA

Este esential sa incepi astfel 

de activitati cu starea de spirit 
potrivita, iar acest lucru se reflecta in 
capacitatea ta de intelegere ca este ok 
si daca nu termini tot ce ti-ai propus 
intr-o singura zi sau daca etapizezi 
activitatea. In plus, satisfactia simtita 
dupa vizualizarea ordinii facute de tine 
este de neinlocuit, asa ca savureaza 
momentul pentru a avea motivatia sa 
treci la urmatorul punct.
INTERVALE DE TIMP

Daca ai mai multe de facut, ceea ce 
iti ia mult timp, pare dificil sa ii vezi 
sfarsitul; parca nu se mai termina! Asa 
ca, pentru a evita sa devii coplesita, 
planifica-ti etape mai mici in fiecare 

zi sau mai multe etape mici intr-o zi, 
calculeaza-ti cu aproximatie timpul si 
incepe!

De la ora X la ora Y incepe sa aduni 
articolele care sunt usor de indepartat 
- cutii goale de carton, lucruri ale unor 
prieteni, altele pe care nu le doresti 
si nici nu ai nevoie de ele, dar s-au 
adunat din diverse motive. Continua 
aceasta actiune, pana cand vei avea 
incredere sa iei decizii mai dificile. In 
acelasi timp, trebuie sa constientizezi 
ca astfel de sesiuni se potrivesc 
programului tau, sa fii flexibila, astfel 
incat sa nu simti ca aceasta activitate 
extra iti afecteaza viata sau iti ia din 
timp, atat de pretios de altfel.
SCOPUL + MONITORIZARE 
PROGRES

Inainte de a face ceva, de a te apuca 
de ceva anume, trebuie sa iti cunosti 
motivatia, fapt aplicabil si cand faci 
ordine. Este dezordine doar intr-o 
camera sau in toata casa? Vrei poate sa 
eliberezi spatiul de depozitare? Vrei sa 
ai un dulap mai bine organizat?

Cand te afli in mijlocul dezordinii, 
poate fi dificil sa iti amintesti cum 
era inainte de a te apuca, nu stii in 
ce stadiu esti si pare un drum lung 
si anevoios pana la sfarsit. Cei din 
domeniu sugereaza sa faci fotografii 
inainte de a te apuca de treaba, in 
timp ce faci si dupa; astfel, vei avea o 
dovada palpabila ca evoluezi in ceea ce 
faci, ceea ce te va incuraja. Pastrand 
aceste fotografii, te va ajuta si motiva 
in viitor cand vei avea o initiativa 
asemanatoare.

PENTRU A INTRA 
IN RITM SI A AVEA 

PARTE DE SATISFACTII 
PRIN INTERMEDIUL 

REALIZARII 
SARCINILOR MICI, 

INCEPE CU CELE MAI 
USOARE!
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PE RAND

Daca ai casa intreaga in dezordine, 
inseamna ca ai serios de treaba, iar a te 
apuca si ambitiona sa faci totul odata 
este coplesitor doar sa te gandesti. 
Poate fi atat de coplesitor, incat 
renunti chiar inainte de a incepe.

Sa faci ordine intr-o singura zi in 
toata casa pare imposibil, dar poti 
incepe cu doar o camera pe zi. Astfel, 
vei ramane motivata si sentimentele 
de esec nu vor exista. Nu stii de unde 
sa incepi? Aici depinde de tine, pentru 
ca nu exista un raspuns bun sau rau, 
nu exista o decizie buna sau mai putin 
inspirata. Intr-adevar, de anumite 
camere sau locuri poti fi mai mult 
atasata emotional, dar daca incepi cu 
baia, deja esti cu un pas inainte, mai 
ales ca ai acolo diverse farduri, rujuri 
si altele, care, dupa ce expira le arunci. 
In plus, in baie vii doar cand ai nevoie; 
nu poate fi comparata cu dormitorul, 
de exemplu.
IA-O USOR!

Doar cuvantul “dezordine” si 
amploarea pe care il are atunci cand ai 
o casa intreaga dezordonata te poate 
coplesi, ceea ce este absolut normal, 
mai ales ca ai si altceva de facut in 
afara de ordine. Asa ca, stai linistita 
pentru cateva momente ... bea un ceai 
linistitor!

Orice iti vine sa arunci din camere 
sau sa le duci in vreo magazie, poate 
avea o valoare sentimentala pentru 
tine, unele normale, altele mai bizare. 
Pana un alta, ai si amintiri frumoase 
si tu nu trebuie sa fii transanta cand 
vorbim de astfel de lucruri; trebuie sa fii 
intelegatoare cu tine, iar a face ordine 
nu inseamna ca trebuie sa arunci si/ 

sau sa depozitezi totul. Daca ai lucruri 
de care chiar nu te poti desparti, 
pune-le intr-o cutie sentimentala si in 
functie de estetica ei, o poti tine sau nu 
la vedere; important e ca stii unde sunt 
lucrurile sentimentale.
AJUTOOOR!

Unii au mai mult de lucru cu 
dezordinea, altii mai putin, ceea ce 
este absolut firesc. A cere ajutor in 
astfel de situatii nu este nimic ciudat 
sau deplasat, iar cei din familie ar 
trebui sa fie primii la care poti apela.

Exista si aici anumite aspecte/ 
puncte de vedere care sa nu coincida, 
sa existe opinii care nu merg in aceeasi 
directie cu ale tale, ceea ce iti poate 
da si mai multe batai de cap ... Daca 
o astfel de optiune nu este ceea ce 
vrei si preconizezi anumite probleme, 
cauta pe cineva profesionist care sa 
ti se alature si ai rezolvat problema. 
In acelasi timp, ai parte si de un 
ritm sustinut, seriozitate, o persoana 
neutra care nu judeca si nu este atasata 
sentimental de ce ai tu prin casa.

DISTRACTIE SI RECOMPENSE

Multa munca, multa agitatie, te pot 
obosi dar ai posibilitatea, mai ales daca 
esti in echipa cu cineva sa faci aceasta 
activitate foarte placuta. Da drumul 
la muzica, lasa bauturi racoritoare la 
vedere, ceva de rontait, momente care 
se pot transforma usor in amintiri 
placute.

Iar dupa ce ai terminat o parte 
din ceea ce ti-ai propus, aminteste-ti 
ca trebuie sa te recompensezi, fie cu 
ceva dulce, o iesire in oras, urmarirea 
serialului preferat. Asociind procesul 
de a face ordine cu astfel de activitati 
relaxante si recompensatoare, 
dezordinea, la randul ei, nu va fi 
asociata cu sentimente negative, ci 
dimpotriva.

ACUM, CA AI LA DISPOZITIE 
CELE MAI BUNE SFATURI 

PENTRU A FACE ORDINE SI 
CURATENIE, ITI URAM

“MULT SPOR !”

DACA AI LUCRURI DE 
CARE CHIAR NU TE 

POTI DESPARTI, PUNE-
LE INTR-O CUTIE 

SENTIMENTALA SI IN 
FUNCTIE DE ESTETICA 

EI, O POTI TINE SAU 
NU LA VEDERE ...

📌📌
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Daca te-ai intrebat cat de ecologica este casa ta si esti constienta de 
nocivitatea substantelor toxice existente, ar trebui sa reconsideri ceea ce 
faci in casa. Si un prim pas ar fi acela de a renunta (cel putin la o parte) 

la detergentii chimici si produsele artificiale si sa ne intoarcem intr-o oarecare 
masura spre ceea ce foloseau parintii si bunicii nostri.

Un prim pas ar fi sa citesti etichetele produselor inainte de a le cumpara, 
indiferent de natura lor si sa te indrepti spre cele cat mai naturale, indiferent ca 
vorbim de mancare, bauturi, cosmetice, bunuri de uz casnic. A alege produse cat 
mai naturale, organice, fara parabeni, pesticide sintetice, erbicide, hormoni sau 
antibiotice reprezinta un pas important in demersul tau. Si DA, nu putem avea 
incredere deplina in ceea ce spun etichetele, dar chiar si daca reducem putin 
chimicalele care intra in casa si constientizam nocivitatea lor, ar trebui sa fie 
multumitor pentru inceput.

In privinta citirii etichetelor, ar fi indicat sa te indrepti catre produsele care au 
scrise “TOXICFREE”, cele care au ingrediente derivate din petrochimicale care 
pot fi numite uleiuri minerale sau parafina.

Foarte multe persoane traiesc intr-un mediu cu multi germeni, ceea ce 
reprezinta un pericol real pentru sanatate - oricand existand sanse ca acestia sa 
te afecteze dand nastere unor reale probleme. Cu toate acestea, in continuare, 
se cheltuie foarte multi bani pe aceste produse chimicale dure. Exista multiple 
dovezi ca astfel de substante chimice au legatura cu dezechilibrul hormonal, 
astm, eczeme, dureri de cap, iar daca acestea nu iti provoaca probleme de 
sanatate “vizibile”, ele se pot regasi in ceea ce ingeram. De aceea, a ne indrepta 
catre produse cat mai naturale este direct in interesul nostru.

TRANSFORMA-TI SPATIUL INTR-UN ADEVARAT SANCTUAR 
PRIN REDUCEREA SUBSTANTELOR CHIMICE NOCIVE!

DETOXIFIAZA-TI CASA!

De exemplu, uleiul de eucalipt 
miroase foarte bine si are numeroase 
proprietati antibacteriene, ceea ce il 
face potrivit pentru curatarea bailor.

Folosirea unui aspirator echipat 
cu filtru hepa (high-efficiency 
particulate air) va elimina din casa 
acarienii, reziduurile chimice, sporii 
de mucegai care pot declansa alergii 
si boli. Trebuie doar sa fii atenta sa 
schimbi filtrul in mod regulat.

Potrivit NASA, o planta de interior 
de o inaltime de doar 20 de cm poate 
ajuta sa purifice aerul de toxine precum 
benzenul (deseori gasit in cleiuri), 
formaldehida si tricloretilena (gasita 
in vopsea). Poti merge pe o planta 
paianjen, palmier sau bromeliaceae 
pentru abilitatile lor extraordinare de 
a curata aerul.

Din ce este realizat mobilierul 
tau, face o diferenta majora pentru 
reducerea toxinelor din casa, mai 
ales ca anumite materiale pot elibera 
substante chimice in aer, un proces 
numit “OFF-GASSING”. Exista 
multe materiale prelucrate din lemn, 
combinate cu diverse materiale din 
plastic si alte substante, folosite de cele 
mai multe ori exact in spatiile care 
nu ar trebui (bucatarie) sub forma de 
rafturi, mese, dulapuri.

Cel mai indicate sunt cele din lemn 
masiv, mobilier din fibre naturale in 
detrimentul celor acoperite de plastic, 
totul pentru sanatatea ta. Si chiar 
daca pretul este mai mare in privinta 
alternativelor materiale, se merita 
orice pentru sanatatea ta.
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CULORILE 
TOAMNEI

EXPOZITIE DE ARTA HANDMADE IN BUCURESTI

text : BEATRICE LIANDA DINU

Expozitia “CULORILE 
TOAMNEI” organizata sub 
egida ACADEMIEI DE ARTA 

HANDMADE BUCURESTI, se 
desfasoara la Casa Eliad in perioada 
22 Septembrie - 6 Octombrie 2022. 
Evenimentul este conturat in jurul 
colectiei “Royal Fall” de decoratiuni 
si bijuterii realizate de Mioara 
Iofciulescu si va gazdui o serie de 
actiuni culturale si artistice cum sunt 
prezentarea obiectelor de patrimoniu 
ale Academiei, prezentarea colectiilor 
de rochii de seara si rochii de mireasa 
realizate de Beatrice Lianda Dinu, 
spectacole de teatru, concursuri de 
talente si ateliere creative.

MIOARA IOFCIULESCU este 
fondatoarea Academiei de Arta 
Handmade Bucuresti, organizatie 
non-guvernamentala infiintata in 
aprilie 2021 cu scopul de a sustine, 
promova si dezvolta arta handmade 
si artizanii din Romania. Realizeaza 
decoratiuni, imagineaza bijuterii si 

modeleaza flori, folosind 
diferite tehnici si materiale, 
toate sub brandul Candy 
Flowers Art care a luat 
nastere in anul 2019. Anul 
acesta a pus bazele Galeriei 
de Arta Handmade, concept 
unic in Romania, organizat 
sub forma unui magazin fizic 
situat in Mall Promenada, in 
care se gasesc exclusiv obiecte 
de arta handmade, creatii 
unicat realizate de membrii 
Academiei.
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Sunt cunoscuta ca fiind o 
sustinatoare a artistilor artizani 
romani, astfel alaturandu-ma 
proiectelor si evenimentelor 
Academiei in calitate de director 
artistic, am reusit sa realizam tot 
ceea ce ne-am propus, urmand sa 
dezvoltam permanent conceptul. Sunt 
fericita sa pot scrie despre Academia 
de Arta Handmade Bucuresti si sa imi 
aduc contributia artei handmade in 
Romania.

Este jurist, specialist in comunicare 
si relatii publice, manager de proiect, 
formator si consilier pentru dezvoltare 
personala. A pus si in slujba artei 
handmade studiile sale in domeniile 
juridic, comunicare si administrarea 
afacerilor, precum si experienta 
acumulata in mediul de business, 
pentru ca doreste sa aduca acest 
domeniu artistic la un nivel superior. 
Obiectivul sau prioritar este infiintarea 
unui Muzeu de Arta Handmade in 
care sa fie expuse creatiile deosebite 
pe care le-a atras in patrimoniul aflat 
in continua dezvoltare al Academiei.

“CULORILE TOAMNEI” 
organizata sub egida 
ACADEMIEI DE ARTA 

HANDMADE BUCURESTI, se 
desfasoara la Casa Eliad in 
perioada 22 Septembrie - 

6 Octombrie 2022. 
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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!

http://www.famost.ro
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CONTROL
Acesta este cel mai important principiu din 

care deriva si celelalte. Conform filosofiei acestor 
exercitii, cateva miscari executate corect avand 
un control muscular si mental complet si miscari 
precise este mult mai eficient comparativ cu 
exercitiile repetate facute intr-un mod neglijent. 
Aceasta este aplicabila tuturor miscarilor, fie ele 
incete, rapide, dinamice, controlul permitandu-ti 
sa fii mai constient de locul in spatiu ocupat de 
corp si eficienta cu care lucreaza musculatura.
Puncte cheie

Ia in considerare executia fiecarei miscari si 
incearca sa controlezi tot: aliniere, respiratie, 
ritm, coordonare ...

Fii sigura de exercitiu! Memoreaza tiparul 
respiratiei si a miscarii pentru a putea incepe sa 
controlezi intreg exercitiul intr-un mod eficient! 
Nu trebuie sa existe incertitudini in miscarea ta.

Controleaza miscarea: inceputul, mijlocul si 
sfarsitul! Misca-te mereu cu fluiditate, putere si 
precizie! Nu te tranti pe covoras la sfarsitul unei 
repetari!

CONCENTRARE
Pilates necesita o concentrare profunda 

asupra corpului, o “coordonare completa a 
corpului, mintii si spiritului”, succesul in aceste 
exercitii depinzand de capacitatea ta de a te 

concentra asupra detaliilor fiecarei miscari si 
astfel sa se dezvolte constientizarea si controlul 
corpului. In acelasi timp, trebuie sa fii sincera cu 
tine insuti si sa nu iti lasi niciodata mintea sa 
rataceasca sau sa faci miscari pe pilot automat 
fara sa le constientizezi.

Concentreaza-te pe sarcina pe care o ai in 
vedere pentru un exercitiu eficient cu rezultate 
mai rapide. Aceasta conexiune mentala cu corpul 
in timpul miscarilor, iti permite sa eliberezi 
tensiunea si incurajeaza un sentiment profund 
de relaxare, eliberandu-ti mintea de alte ganduri 
si griji.
Puncte cheie

Nu te concentra pe intreg corpul in acelasi 
timp! Gandeste-te la muschii care lucreaza si 
concentreaza-te doar pe o parte a corpului sau pe 
respiratie! Practicand, te poti concentra in mod 
eficient asupra corpului cu usurinta.

Fa-ti o lista de verificare in minte in timp ce 
lucrezi! Gandeste-te la alungirea partilor corpului 
si retine modul in care respiri, verifica daca 
iti angrenezi forta! Fiind propriul profesor, vei 
culege recompense mari!

Concentreaza-te si corecteaza-te pe masura 
ce te misti, concentreaza-te pe perfectionarea 
miscarii! Incearca sa realizezi daca alinierea este 
dezactivata, daca abdomenul este implicat sau 
gatul este incordat.

EXERCITIILE 
PILATES SE 

BAZEAZA PE 
UN SISTEM 

AL CORPULUI 
CARE ARE 
LA BAZA 6 
PRINCIPII 
PE CARE 
TREBUIE 

SA LE AI IN 
MINTE DE 

FIECARE DATA 
CAND TE 

ANTRENEZI, 
PENTRU CA 
EFICIENTA 

ACESTORA SA 
FIE RIDICATA 
SI SA DEVINA 
INCET INCET, 

A DOUA TA 
NATURA.

cele 6 principii pilates
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CENTRU
Energia care circula in corp vine dintr-un centru 

puternic al corpului nostru; din punct de vedere 
fizic, acesta este nucleul muschilor: zona pelviana 
- muschii inferiori abdominali. Aceasta zona urca 
spre muschii abdominali superiori, muschii 
coapsei si cei fesieri, toti oferind putere miscarilor.

Centrarea implica de asemenea si o conexiune 
atenta cu corpul in timp ce te misti; fii constienta 
de centrul tau pentru a incepe si a incheia orice 
miscare, astfel incat sa nu pierzi niciodata 
aceasta conexiune.
Puncte cheie

Ridica-ti podeaua pelviana si trage-ti burta in 
interior pentru a strange acest centru de putere 
si a crea forta.

Ai grija sa faci mereu pauza dupa fiecare 
miscare pentru a te asigura ca concentrarea si 
conexiunea centrala sunt inca puternice.

Gandeste-te la centrul tau ca la un comutator 
variabil, mereu in forta dar de intensitati diferite! 
Mergi pe forta maxima atunci cand exercitiile o 
cer si modereaza intensitatea pentru exercitiile 
de baza.

PRECIZIE
Executarea precisa si atenta a miscarilor si 

alinierea perfecta sunt elementele cheie pentru 
eficientizarea exercitiilor Pilates. Miscarile 
precise lucreaza corect cu muschii fara tensiune 
sau incordare, alinierea corecta echilibreaza 
muschii, iar exersarea constienta a fiecarui 
aspect necesita atentie maxima pentru a 
obtine maximul din antrenament. Precizia este 
aplicabila si numarului de repetari, timpului si 
ritmului, ceea ce aduce echilibru si determinare 
fiecarui aspect. Memoreaza actiunile si tiparele 
de respiratie ale unui exercitiu si executa apoi 
miscarile exact! Exerseaza pentru a controla!
Puncte cheie

Nicio parte a exercitiului nu trebuie sa devina 
un gand ulterior.

Imagineaza-ti corpul ca o orchestra: nu toate 
instrumentele sunt vedetele in centrul scenei, 
dar toate functioneaza ca un tot unitar, fiind 
cheia performantei si a succesului. Fiecare parte 
din organism este implicata, asa ca incearca 
sa constientizezi asta cat mai bine in timpul 
miscarilor.

Acorda atentie egala fiecarui element al 
miscarii si executa-l cu atentie!

RESPIRATIE
Oxigenul este vital pentru functionarea 

corecta a muschilor, concentrarea asupra 
respiratiei asigurand oxigenarea completa in 
timpul circulatiei. Respiram pe nas, expiram 
pe gura, exercitiile Pilates folosind “respiratia 
laterala”. Aceasta se concentreaza pe extinderea 
cutiei toracice pe laturi comparativ cu respiratia 
normala cand exista tendinta de a se extinde in 
fata. Conexiunea cu centrul, muschii abdominali, 
pot ramane la fel de puternici cand respiri si te 
misti. Sincronizarea respiratiei cu miscarea este 
fundamentala in exercitiile Pilates. De multe 
ori, se expira la miscari mai grele pentru a ajuta 
implicarea eficienta a muschilor interiori.
Puncte cheie

In viata de zi cu zi respiram superficial in 
interiorul pieptului; in Pilates, respiratia laterala 
incurajeaza inhalarea profunda, incarcand 
eficient corpul cu oxigen proaspat, de care 
beneficiaza pielea, muschii si sangele.

Coordoneaza respiratia cu miscarile si chiar 
daca este mai ciudat/ dificil la inceput, ulterior 
va deveni a doua ta natura.

Trebuie sa auzi respiratia ca un oftat pe buzele 
moi si nu uita sa respiri! Daca iti tii respiratia in 
timpul miscarii, vei deveni tensionata.

FLUID
Cand practici Pilates, trebuie sa ai ca un puls 

silentios, ca un metronom sau pulsul inimii. 
Efectueaza toate exercitiile sincronizate cu acest 
puls si cu respiratia, urmarind ca miscarile sa fie 
fluide, continue. Fiecare exercitiu este creat in 
asa fel incat sa curga usor pana la urmatoarea 
faza, fara miscari irosite. Acest lucru asigura un 
antrenament pentru intreg corpul care mentine 
ritmul cardiac si construieste rezistenta.
Puncte cheie

Chiar si in cazul unui exercitiu scurt, 
concentreaza-te in asa fel incat exercitiile sa 
curga armonios fara odihna.

JOSEPH 
PILATES 
a studiat 

anatomia si 
s-a antrenat 

ca boxer, 
culturist, 

gimnast. Si-a 
dezvoltat 
exercitiile 

dupa Primul 
Razboi 

Mondial in 
New York, 

fiind adoptate 
destul de 
repede de 

balerini, dar 
si de edilii 

orasului. Iar 
cei care s-au 

antrenat direct 
cu JOSEPH 

PILATES, i-au 
raspandit 
filosofia 

si tehnica 
peste tot in 
lume, astazi 

existand 
antrenori 

care predau 
metoda 

clasica, in 
timp ce altii 

le-au dezvoltat 
dupa bunul 
plac. Pilates 
continua sa 

se dezvolte si 
sa evolueze in 

continuare.

EXERCITIILE PILATES, DACA SUNT 
EFECTUATE CORECT, PAR PUTERNICE, 
ASEMANATOARE EXERCITIILOR DE BALET, 
FARA EFORT SI NETRUDITE. SCOPUL TAU 
FIIND SA OBTII PRIN EFECTUAREA LOR, 
GRATIA SI FLUIDITATEA UNUI DANSATOR.
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modalitati de a-l opri
Mancatul emotional

si

Planificarea
Pentru a elimina anumite tentatii 

nesanatoase este indicat sa planifici ce vei 
manca, astfel ca cumparaturile si ce vei 
prepara vor fi in conformitate cu planurile 
tale. Astfel, vei avea parte de o alimentatie 
imbunatatita, legumele congelate in casa 
indiferent de anotimp, fiind mereu binevenite, 
mai ales ca nu trebuiesc spalate, taiate - 
avantaj tu. Anumite mancaruri preparate in 
casa pot fi inghetate in diverse recipiente, 
pentru a fi consumate in alte zile doar prin 
dezghetare sau incalzire la un cuptor cu 
microunde.

In acelasi timp, daca te-ai hotarat sa 
mergi in directia unei alimentatii sanatoase, 
a elibera casa de mancarurile si gustarile 
nesanatoase este o idee buna. Asa ca, 
inarmeaza-te cu o dorinta puternica si 
elimina din dulapuri tot ce nu intra in 
categoria unei mancaruri adecvate!
Motivatia

A face modificari in alimentatie poate 
fi o sarcina dificila, fiecare fiind atras de a 
ramane in zona de confort; “pana la urma, 
de ce sa nu mananc ce imi place?”, “o viata 
am!” - acestea pot fi argumentele pe care ti 
le aduci pentru a ramane in zona de confort. 
Dar, daca iti doresti ceva schimbari in viata 
si in modul de alimentatie, trebuie sa iti 
gasesti motivatiile acestei dorinte. Ia-ti un 
caiet/ carnetel si noteaza-le! Fii sincera cu 
tine pentru ca nu pacalesti pe nimeni, decat 
pe tine - daca este cazul de asa ceva; pot fi 
dorinte legate de propria sanatate sau de 
increderea in sine, care vine de la modul in 
care arati si cum te simti. Poate iti doresti 
mai multa energie pentru a face anumite 
lucruri ...

Aceste motive scrise trebuiesc pastrate 
undeva la vedere, eventual sa te “intersectezi” 
cu ele zilnic. Sunt persoane care au o astfel 
de lista in telefon, avand setata alarma zilnic 
pentru a citi/ reaminti motivele.

Mancatul emotional exista 
langa noi in fiecare zi sub 
diverse forme, mai usoare 
sau mai accentuate. Iar 
mancarea in general este 

folosita atat ca sursa de existenta cat si ca 
forma de iubire. Mancam cu familia, gatim 
partenerului de viata, iesim in oras si avem 
parte de o cina minunata alaturi de cei dragi, 
oferim de sarbatori mancare celor dragi si 
necunoscutilor. A oferi mancare oamenilor, 
a manca cu cei dragi este una din cele mai 
mari placeri ale vietii, mancarea insasi 
fiind un element de confort care atenueaza 
suferinta. Si acest ultim aspect il poti vedea 
pana si la copiii mici, care, cand plang, dupa 
ce sunt alaptati se linistesc; si e greu sa 
identifici motivele pentru care plang. 

Pana la urma, nu e nimic gresit cu folosirea 
mancarii ca expresie a confortului si a iubirii, 
doar ca in anumite situatii aceasta vine cu 
doua taisuri, iar partea care ne intereseaza 
este cea in care mancarea devine modalitatea 
ta principala ca sursa de confort si dragoste, 
doar pentru tine. Ce se intampla insa cand 
folosesti alimentatia pentru gestionarea propriei 
suferinte, fiind cunoscut faptul ca in perioade 
dificile ne indreptam spre alimente zaharoase si 
nesanatoase?

 ... nu e nimic 
gresit cu folosirea 
mancarii ca expresie 
a confortului si a 
iubirii, ... iar partea 
care ne intereseaza 
este cea in care 
mancarea devine 
modalitatea ta 
principala ca sursa de 
confort si dragoste, 
doar pentru tine.
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Mananca atent!
Fiecare dintre noi s-a aflat in situatia in 

care a rontait o punga sau mai multe de 
chipsuri intr-un timp foarte scurt, in timp ce 
atentia era in telefon sau la televizor. Aceasta 
modalitate de a manca bineinteles ca nu 
este sanatoasa! A manca atent insemna ca 
poti gestiona mancatul emotional si poti sa 
urmezi cativa pasi, care, se pare, ca au dat 
rezultate in multe cazuri.
• Cand mananci, nu te lasa distrasa in alte 

activitati in acelasi timp!
• Concentreaza-te doar pe farfuria ta! 

Mananca doar din farfurie, doar la masa!
• Mancatul constient insemna si cantitatea 

pe care o pui in farfurie. Mai mult, bucura-te 
de intreaga experienta vizuala si olfactiva, 
vizualizand culorile, mirosind aromele, 
identificand ingredientele. Mananca incet si 
bucura-te de gust si textura!
Nu exista perfectiune

A fi realista, te ajuta foarte mult in absolut 
tot ce faci si a constientiza ca si schimbarile 
mici conteaza si aduc lucruri bune in 
viata ta este esential. Multe persoane, 
cand se gandesc sa isi schimbe modul de 
alimentatie, o fac brusc, drastic, ceea ce este 
contraindicat. In scurt timp, majoritatea 
celor care procedeaza in acest mod, renunta, 
creierul oferindu-le ganduri ca “Nu am vointa!”, 
“Ar cam trebui sa renunt! Nu este pentru mine!”.

Daca iti suna familiar si te-ai aflat in 
aceasta situatie, incearca sa faci schimbari 
treptat, nu asculta astfel de indemnuri si 
daca ai ganduri de compasiune, acestea 
trebuiesc indreptate spre tine.
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la dispozitie diverse “tentatii dulci” e destul 
de greu sa te abtii. Partea buna este aceea 
ca astfel de indemnuri de a te indrepta spre 
mancarea nesanatoasa sunt ca niste valuri: 
nu dureaza o vesnicie si pot trece foarte 
repede, mai ales daca iti distragi atentia si 
te concentrezi spre o activitate care sa te 
implice/ absoarba total.
Inlocuirea comportamentului

Fiecare comportament are in spate o 
motivatie, fie identificabila usor, fie ascunsa 
undeva in subconstient. Daca mancarea 
pentru tine in multe situatii este un raspuns 
al emotiilor sau a unor trairi intense, trebuie 
sa te concentrezi pe gasirea unor alternative 
mai sanatoase pentru tine, activitati care iti 
pot servi ca raspuns la stres. Si aici intervin 
iarasi pixul si carnetelul (sau telefonul), 
unde vei nota activitati si lucruri care iti 
ofera relaxare si confort. In lista s-ar putea 
regasi o baie relaxanta sau un dus prelungit, 
vizionarea unui film sau serial (dar fara a 
rontai ceva), cititul, samd. Poate anumite 
modalitati relaxante pentru tine costa bani, 
dar ai si alternative gratuite, asa ca profita de 
ele la maxim!
Familia si prietenii

Este destul de dificil sa faci modificari 
alimentatiei de baza intr-o casa in care se 
mananca intr-un anumit mod si acela nu e 
prea sanatos sau cei din jur nu au astfel de 
preocupari ca tine. Poti avea o conversatie pe 
aceasta tema cu partenerul, familia, prietenii, 
doar ca ei poate nu sunt dispusi ca tine sa 
faca astfel de schimbari in viata lor. Este 
destul de dificil sa gasesti astfel o forma 
de sprijin in aceasta directie, dar trebuie sa 
perseverezi pentru a gasi sprijin acolo unde 
exista. Exista multe comunitati online care 
incurajeaza oamenii sa ia masuri in privinta 
alimentatiei lor, ii ajuta cu diverse sfaturi, 
sugestii si poti lega in acest mod prietenii 
care sa iti fie favorabile in demersul tau spre 
un stil de viata sanatos.

Retine ce iti spune mintea!
Este esential sa poti distinge ce ganduri 

iti vin in minte cand vrei sa faci schimbari 
si alegeri in viata, pentru ca vei avea 
posibilitatea sa le asculti sau sa le ignori. 
Modul in care gestionezi o astfel de situatie 
este determinant pentru ceea ce se va 
intampla cu tine.

Trebuie sa retii ca mintea este setata sa 
iti comunice lucruri care sa te tina in zona 
de confort, sa te tina in siguranta si in viata; 
creierului nu-i pasa ca tu vrei sa fii mai 
fericita sau sa te simti implinita!

Creierul va veni cu multe alte argumente 
logice pentru a nu face schimbari in 
alimentatie, iar pentru a gestiona o astfel de 
situatie dificila, aminteste-ti de fiecare data 
ca ai libertatea si puterea de a observa ce iti 
spune mintea, dar in acelasi timp ai si de 
ales sa nu cedezi impulsurilor puternice.
Recunoasterea suferintei

Practicand regulat mindfulness-ul, vei fi 
ajutata sa devii mai constienta de propriile 
ganduri si emotii. Un lucru bun pe care il poti 
face este acela de a lua o pauza chiar inainte 
de a manca pentru a identifica ceea ce simti 
in acele momente. Ti-e foame? Simti acea 
foame in stomac sau e un alt tip de emotie, 
in alta parte a corpului?

Dupa ce ai identificat aceste emotii, ai 
putea incepe sa recunosti tiparele care s-au 
dezvoltat odata cu tine. Poate ceva la munca 
sau o cearta cu partenerul declanseaza 
un cumul de frustrari, furie, tristete, care 
pot da nastere unei strangeri in piept, a 
unui sentiment de gol in stomac, ceea ce, 
evident, te indreapta spre mancare. Daca poti 
gestiona in mod sanatos aceste stari, poti si 
alege ce anume sa mananci!

E normal sa ai parte de astfel de indemnuri 
si “tentatii”, dar in acelasi timp trebuie 
sa ai in minte tot timpul ca poti gestiona 
astfel de situatii. Tu alegi daca cedezi sau 
nu impulsurilor si bineinteles ca nu este 
usor; daca vrei sa mananci ceva dulce si ai 

Daca mancarea 
pentru tine in multe 
situatii este un 
raspuns al emotiilor 
sau a unor trairi 
intense, trebuie 
sa te concentrezi 
pe gasirea unor 
alternative mai 
sanatoase pentru 
tine, ...

... astfel de indemnuri 
de a te indrepta 
spre mancarea 
nesanatoasa sunt 
ca niste valuri: nu 
dureaza o vesnicie 
si pot trece foarte 
repede, ...
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Esti o persoana responsabila si faci tot ce iti sta in putinta sa duci un stil de viata sanatos: 
mananci corect, iei si suplimente, faci miscare, dormi 8 ore in fiecare noapte si cu toate acestea, 

cateodata te simti epuizata ...
DIN NEFERICIRE, ANUMITE OBICEIURI TE POT LASA FARA NUTRIENTI.

Nutrientii sunt necesari 
pentru a fi sanatosi, iar 
daca viata noastra este una 

responsabila, ar trebui sa ii obtinem 
din alimentatie si dupa caz, sa ii 
aducem din suplimente. Cu toate 
acestea, ne putem autosabota cu 
“ajutorul” unor obiceiuri zilnice pe 

care nu le constientizam si care ne 
pot lasa fara nutrientii esentiali. 
Multi dintre noi nu stim ca anumite 
obiceiuri sau anumiti factori ne lasa 
fara ceea ce avem nevoie si pentru 
care, sa recunoastem, facem eforturi 
financiare, de disciplina, sacrificam 
anumite lucruri pentru a avea parte 

de o sanatate cat mai buna.
Ultimele cercetari arata ca aproape 

85% dintre cele mai folosite 20 de 
medicamente afecteaza starea 
nutritiva, la care se adauga si alte 
obiceiuri obisnuite zilnice, ceea ce 
duce in final, la pierderi masive de 
nutrienti.

CINE ITI FURA
NUTRIENTII?
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CEAI & CAFEA
Iti place sa termini masa cu o cafea 

sau un ceai? Ai mari sanse sa iti pierzi 
depozitele de fier din organism. Taninii 
gasiti in ceai si acidul clorogenic din 
cafea sunt compusi naturali care pot 
reduce absorbtia fierului. Conform 
cercetarilor, a bea ceai dupa masa 
poate inhiba absorbtia fierului cu 
pana la 60 de procente, iar consumul 
cafelei in mai putin de o ora de la 
masa, poate reduce absorbtia fierului 
cu 80 de procente. Pe langa fier, ceaiul 
si cafeaua reduc absorbtia altor 
minerale ca magneziul, ceaiul, zincul.
Ce poti face?

Astepta cel putin o ora dupa masa 
pentru a bea o cescuta de cafea sau o 
cana de ceai! Ia suplimente de fier cu 
apa, dar fara bauturi fierbinti, deoarece 
temperaturile ridicate impiedica 
absorbtia nutrientilor. Suplimentele 
de fier trebuiesc luate cu vitamina C 
care ajuta la absorbtie sau mergi pe 
variante lichide, mai blande pentru 
stomac.

EXERCITII FIZICE IN EXCES
Exercitiile fizice intense te pot lasa 

fara vitaminele A, B, C, E, fier, saruri 
electrolitice, dar si minerale ca sodiu, 
potasiu, magneziu, calciu. Astfel de 
deficiente iti pot da o stare continua de 
oboseala si pot ingreuna recuperarea 
post antrenament. Simptomele 
magneziului scazut din organism se 
manifesta prin slabiciune si crampe 
musculare; daca esti palida, fara 
suflare, te simti slabita, ai mari sanse 
sa ai deficit de fier si sa fii anemica, 
mai ales daca ai perioade grele.
Ce poti face?

Asigura-te ca mananci ce trebuie 
pentru a avea necesarul suficient de 
energie pentru antrenamente, inclusiv 
proteine, necesare pentru sanatatea 

muschilor. Printre alimentele bogate 
in fier se regasesc crustaceele, lintea, 
ficatul, semintele de dovleac, quinoa, 
tofu; pentru magneziu, consuma 
verdeata de intensitate inchisa, nuci, 
seminte, peste gras. Calciul il poti lua 
din migdale, broccoli, lactate si retine 
ca majoritatea legumelor, avocado-ul 
si bananele contin potasiu!

ALCOOL
Alcoolul te lasa fara vitaminele 

B si C, fara minerale ca potasiu, 
zinc, magneziu. Corpul are nevoie 
de vitaminele B pentru a permite 
enzimelor sa metabolizeze alcoolul 
in ficat, astfel ca, cu cat bei mai mult 
alcool, cu atat vei pierde mai multe 
vitamine B, esentiale pentru energie, 
sistemul nervos, sanatatea creierului. 
Alcoolul are si efect diuretic, adica 
vitaminele B si C (solubile in apa), 
potasiul, magneziul si zincul sunt 
indepartate mai usor din sistem; 
in acelasi timp, sunt indepartate 
enzimele digestive, ceea ce inseamna 
ca absorbtia nutrientilor este inhibata.
Ce poti face?

Daca bei ceva, asigura-te ca ai 
mancat proteine, grasimi, carbohidrati, 
ele incetinind rata de alcool ce intra in 
sange. Mananca fructe si legume care 
contin vitamina C, alimente bogate 
in vitamina B si poti lua suplimente 
de zinc si vitamina B si C pentru a 
completa.

PROTECTIA SOLARA
Daca petreci mult timp in interior 

sau iesi afara acoperita si asta se 
intampla zilnic, pierzi cantitatea 
de vitamina D pe care o absorbi din 
lumina soarelui. Statisticile arata ca 
aproximativ unul din cinci oameni au 
deficit de vitamina D, iar in timpul iernii 
se ajunge la un numar de aproximativ 

40% din populatie. Si avem nevoie de 
vitamina D pentru a absorbi fosfatul si 
calciul din alimentatie, dar si pentru 
a ne pastra oasele, dintii, muschii 
si sistemul imunitar sanatos; daca 
ai deficit de vitamina D, esti mai 
predispusa racelilor, gripelor, bolilor 
de inima si ficat, cancerului.
Ce poti face?

Petrece cel putin 20 de minute in 
lumina soarelui zilnic, iar daca pielea 
este mai intunecata, ai nevoie de mai 
mult timp. Lasa mainile, antebratele, 
picioarele descoperite, dar fara 
protectie solara. Adauga protectie 
solara daca vei petrece mai mult timp 
afara! Consuma mai multe alimente 
bogate in vitamina D (icre, ciuperci) si 
bazeaza-te pe suplimente daca este 
cazul!
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STRES
Cand esti stresat, corpul foloseste 

vitaminele B si C si magneziul mult 
mai repede si din nefericire, exact 
de acest nutrienti ai nevoie pentru a 
face fata stresului. Vitaminele B sunt 
necesare a fi pastrate, ele sustinand 
functiile creierului, regland starea de 
spirit si fiind implicate in productia de 
energie. Vitamina C sustine glandele 
suprarenale, iar magneziul sustine 
organismul cand esti stresata, 
ajutand la reglarea ritmului cardiac, 
la scaderea tensiunii arteriale, 
stimuleaza neurotransmitatorul 
calmant GABA.
Ce poti face?

Asigura-te ca ai parte de o 
alimentatie nutritiva, mai ales daca 
esti sub presiune sau ai perioade 
dificile! Consuma vitamina B care 
se gaseste in citrice, kiwi, capsuni, 
legume, magneziu care se gaseste 
in fasole, naut, somon, macrou, ton, 
ciocolata neagra. Pentru a reduce 

stresul, poti merge si pe meditatie, 
yoga, mindfulness si gandeste-te la 
schimbari in viata ta care sa nu iti mai 
ofere aceasta stare continua de stres.

PASTILE
Un numar de studii, la care se 

adauga si unul din partea WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, arata ca 
contraceptivele orale au impact 
asupra starii nutritionale, putand 
scadea nivelul acidului folic, al 
vitaminelor A, B1, B2, B6, B12, C, E, dar 
si magneziului, zincului, seleniului, 
cuprului, coenzimei Q10 si beta 
carotenului. Exista temeri conform 
carora poate fi redusa absorbtia 
acidului folic, ce poate duce la 
anomalii fetale daca sarcina apare in 
timpul luarii pastilei sau la scurt timp 
dupa.
Ce poti face?

Pe langa o alimentatie hranitoare, 
asigura-ti necesarul zilnic prin 
suplimente, lucru valabil si in cazul 

acidului folic, mai ales daca te 
gandesti sa concepi intr-un viitor 
apropiat. Este bine de asemenea sa 
consulti si un medic nutritionist 
pentru a verifica anumite deficiente 
nutritionale daca ai aceasta temere.

ASPIRINA
Daca aspirina este luata ocazional 

pentru dureri de cap este ok. Dar 
daca iei in mod regulat, chiar si 
in doze mici, poate creste riscul 
ulcerului si a sangerarilor. Si acest 
lucru se intampla deoarece aspirina 
blocheaza absorbtia vitaminei C, care 
are efect protector asupra mucoasei 
stomacului.
Ce poti face?

Daca iei aspirina pe termen lung 
pentru reducerea riscului de atac de 
cord, ia supliment zilnic de vitamina 
C; pe langa aceasta, ar trebui sa 
introduci in alimentatie vitamina C 
prin intermediul fructelor si legumelor 
proaspete.
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SI NE INTARIM IMUNITATEA
CUM NE PROTEJAM

- E M I L E  A U G I E R

Sanatatea este 
comoara cea mai 

pretioasa si cea mai 
usor de pierdut, 

totusi cel mai prost 
pazita. 

• A TRECUT VARA SI TREBUIE SA NE PREGATIM CORPUL PENTRU ANOTIMPUL RECE • CE TREBUIE SA STIM DESPRE 
SISTEMUL IMUNITAR SI CUM FUNCTIONEAZA ACESTA • CUM PREVENIM SI CUM CRESTEM IMUNITATEA PE UN TERMEN 
MAI LUNG, NU DOAR PENTRU SEZONUL RECE?

Imunitatea reprezinta zidul de aparare 
impotriva virusurilor, parazitilor si 
microbilor. Un organism cu imunitate 

ridicata nu se va contamina cu agenti 
patogenici, deoarece are o rezistenta 
puternica. In schimb, un organism 
slabit va fi mai predispus virozelor, 
bolilor, gripelor, etc, deoarece nu este 
pregatit din timp pentru eventualele 
schimbari intalnite in exterior, care pot 
afecta in mod direct sistemul imunitar.

Un aspect important in constructia 
sistemului imunitar o are intestinul 
subtire care se gaseste in corpul uman, 
acesta asigurand 80% din functia 
imunitara.

CUM PROTEJAM SI AJUTAM SISTEMUL IMUNITAR?
CE TREBUIE SA CONSUMAM?

Kefirul -  La origine este o ciuperca de culoare alba care contine 
enzime, proteine, bacterii probiotice, vitamine, aminoacizi. Arata 
precum mugurii de conopida si contine peste 30 de culturi de 
bacterii probiotice care contribuie la refacerea florei intestinala.
Iarba de orz verde - Se gaseste in magazinele naturiste sub 

forma de pulbere si se consuma cu apa plata sau apa de izvor. Ajuta 
la regenerarea florei intestinale, restabileste colonizarea bacteriana 
naturala si contribuie la crestere imunitatii.
Cimbrul - Cel mai puternic antioxidant natural. Stimuleaza 

puternic imunitatea si ajuta la distrugerea virusurilor, bacteriilor si 
ciupercilor.
Curmalele - Bogate in vitamine si antioxidanti, intaresc sistemul 

imunitar si contribuie la regenerarea celulara.

text : T O A D E R  C L A U D I A
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Pe langa o alimentatie adecvata, 
trebuie sa avem grija sa ne 
hidratam, sa avem un somn cat 
mai bun, sa facem sport si sa tinem 
post intermitent, acesta ajutand la 
regenerarea sistemului imunitar.

Un corp sanatos trebuie hidratat 
cat mai bine, tinut in miscare, 
activitatea fizica ajutand la 
cresterea imunitatii si cu un somn 
cat mai bun si odihnitor, ajuta la o 
imunitate cat mai puternica.

 Pe langa consumul potrivit de 
alimente, odihna, activitate fizica si 
hidratare, trebuie sa avem grija si de 
starea emotionala a organismului, 
deoarece si aceasta joaca un rol 
important la imunitatea noastra.

Emotiile precum frica, stresul, 
gelozia, ura, pot duce la scaderea 
rapida a sistemului imunitar si 
chiar la aparitia altor boli, dar putem 
preveni astfel de emotii daunatoare 
organismului cu emotiile opuse lor, 
precum iertare, compasiune, iubire, 
recunostinta, bunatate si smerenie.

Emotiile pozitive ajuta la 
cresterea imunitatii si la mentinerea 
unei sanatati mentale mai bune si 
la o stare de spirit mai sanatoasa.

IN PLUS ...
Tamaia - Da, ai citit foarte bine! Exista si tamaie pentru uz intern, 

nu doar la slujbele pentru biserica si molifte. Tamaia comestibila 
se gaseste doar in magazinele naturiste si contribuie la fortificarea 
sistemului imunitar stimuland multiplicarea celulelor strajer 
responsabile cu anihilarea infectiilor din sange.
Chimenul negru - Se gaseste in plafare sub denumirea “Negrilica”, 

stimuleaza sistemul imunitar si sprijina sanatatea aparatului 
respirator.
Oregano - Un puternic antioxidant vegetal, intareste sistemul 

imunitar eliminand radicalii liberi din organism.
Rozmarinul - Planta cu efect antibacterian si antiseptic, 

stimulator pentru sistemul imunitar.
Scortisoara - Stimuleaza sistemul imunitar, are efect antiviral si 

antibacterian.
Echinacea -  Combate afectiunile aparatului respirator si 

stimuleaza sistemul imunitar.
Ghimbirul - Are efect antiviral si stimuleaza puternic imunitatea.
Ceapa rosie si usturoiul - protejeaza organismul de agentii 

patogeni, stimuland astfel sistemul imunitar.
Vitamina C -  Se gaseste in forma naturala in alimente precum 

acerola, macese, catina si lamaie. Ofera organismului rezistenta in 
fata agentilor patogeni si intareste puternic sistemul imunitar.
Zinc - Se gaseste in alimente precum (stridii, ciuperci) si 

leguminoase (seminte de dovleac crude, caju si naut); au rolul de a 
fortifica sistemul imunitar.
Miere din conifere - (miere de pin, brad, cimbrisor) protejeaza 

sistemul respirator (plamanii) si creste imunitatea.
Propolisul - Creste imunitatea si restabileste majoritatea 

functiilor din organism.
Caisele deshidratate - Cresc imunitatea organismului, acestea 

fiind foarte bogate in polifenoli.
Rodia - Fortifica sistemul imunitar, protejand organismul de 

raceli, gripe si infectii.

IN CONCLUZIE, TREBUIE SA AVEM GRIJA LA CE CONSUMAM - ATAT FIZIC CAT SI SPIRITUAL, PENTRU A 
NE MENTINE SANATOSI PE UN TERMEN LUNG, NU DOAR PE TIMPUL PERIOADELOR RECI!

intestinul subtire asigura 80% din 
functia imunitara
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Cele mai rele
alimente pentru intestin

Nu este niciun secret ca cele mai gustoase si placute mancaruri 
si bauturi ne pot face rau, chipsurile si mancarurile tip fast 
food ne maresc talia, alcoolul ne afecteaza ficatul si cafeaua 

nu ne lasa sa dormim daca o bem mai tarziu. Acestea sunt lucruri 
stiute, dar sunt si altele de care nu stim si care au un impact negativ 
si mai mare asupra intestinului, implicit asupra starii de sanatate si 
a starii de spirit.

ANUMITE ALIMENTE CARE 

NE PLAC FOARTE MULT 

POT FI RELE PENTRU 

INTESTIN, IAR PENTRU A 

INTELEGE MAI BINE ACEST 

LUCRU, TE INVITAM SA 

PARCURGI URMATOARELE 

RANDURI PENTRU A ADUCE 

SANATATE SI ECHILIBRU 

IN VIATA TA!
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Carne rosie
O alimentatie preponderent carnivora poate dauna intestinului, 

fiind cunoscut faptul ca excesul de carne de vita, miel, porc nu sunt 
grozave pentru sanatate, inima fiind in mod deosebit vizata. Cu toate 
acestea, este mai putin cunoscut faptul ca are impact si asupra 
intestinului. Celulele animale contin molecule numite carnitina, 
molecule pe care le avem si noi in mod natural; odata cu consumul 
carnii, creste numarul acestora. Cand sunt digerate anumite astfel 
de molecule, reactioneaza cu bacteriile noastre intestinale, dand 
nastere substantei cunoscute ca N-oxid de trimetilamina, cunoscuta 
ca avand legatura cu bolile sistemului cardiovascular si acumularea 
placilor in artere, ceea ce, evident, este periculos pentru sanatate.

Corpurile noastre fac fata unei anumite cantitati de carnitina pana 
la un anumit punct, dar daca exageram cu mancatul carnii, situatia 
poate deveni dificila. Studiile au aratat ca alternarea unei alimentatii 
pe baza de carne cu cea pe baza de vegetale, poate avea un efect 
pozitiv sau negativ asupra organismului in doar 24 de ore. Asa ca, 
gaseste solutia perfecta prin introducerea in alimentatie a mai 
multor vegetale, pentru a aduce un echilibru in intestin.

Mancare procesata
Aceste mancaruri ca branza, slanina, prajituri nu sunt cele mai 

bune pentru sanatatea ta, ele putandu-ti provoca probleme la intestin. 
Sunt in general alimente care au fost puternic modificate si mai mult 
decat atat, incarcate cu zahar si sare sub diverse forme, pentru a le da 
un gust placut. Din nefericire, multe din ingredientele sanatoase care 
trebuie sa ajunga la noi in organism, se pierd in timpul prelucrarii, 
astfel ca vei primi mai putine fibre si bacterii bune. In medie, in lume, 
aproape 75% din aprovizionarea cu alimente provine din doar 12 
plante si 5 animale, ceea ce afecteaza negativ diversitatea bacteriilor 
noastre intestinale.

O mare parte din alimentatia occidentala este alcatuita din multe 
alimente procesate, neexistand suficiente produse naturale. Ca in 
orice, si aici este nevoie de echilibru! Nu este nicio problema sa avem 
in alimentatie mancare procesata, doar ca aceasta nu trebuie sa 
domine si trebuie sa te asiguri ca poti compensa cu alimente care 
sunt bune pentru sanatatea intestinala.

Indulcitori artificiali
Cand te gandesti la indulcitorii artificiali din ceai sau cafea in 

locul zaharului, ai in minte ca acestia fac o favoare corpului si ca nu 
iti aduc calorii. Doar ca exista efecte secundare ale aspartmului si 
zaharinei, inlocuitori ai zaharului care pot transforma bacteriile bune 
in bacterii rele patogenice, ce pot duce in final la boli grave daca 
patrund in fluxul sanguin: septicemie, intoleranta la gluten, organe 
nefunctionale corespunzator. Scopul nostru este sa avem in interiorul 
intestinului cat mai multe bacterii bune si cat mai putine rele, iar a 
face exces cu acesti indulcitori artificiali reprezinta o decizie gresita, 
care ne poate costa cu sanatatea. Mai putin zahar natural, mierea sau 
sucul de fructe pot adauga ceva dulce in corp fara sa ne afecteze in 
mod negativ prea mult.

Sistemul nostru digestiv 
este un univers divers de 
bacterii, toate luptandu-

se pentru suprematie. Scopul 
tau este sa iti populezi 
ecosistemul cu bacterii bune 
si sanatoase, care ajuta sa 
functioneze totul asa cum 
ar trebui, dar din nefericire, 
alimentatia noastra poate 
aduce un numar mai mare de 
bacterii rele sau nu atat de bune, 
ceea ce isi pune amprenta direct 
asupra sanatatii. Cand exista un 
astfel de dezechilibru, are loc 
disbioza, ceea ce este un lucru 
ingrijorator; existand multe 
bacterii rele sau insuficient 
de bune se poate ajunge la 
balonare, gaze, continuandu-
se pana la boli, intolerante 
alimentare, artere infundate.

IN MEDIE, IN LUME, 
APROAPE 75% DIN 

APROVIZIONAREA CU 
ALIMENTE PROVINE 
DIN DOAR 12 PLANTE 

SI 5 ANIMALE!
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Antibiotice
Antibioticele sunt bune pentru sanatate dar inamici ai intestinului, 

intr-o perioada moderna in care ele fac minuni in lupta impotriva 
bolilor si diverselor afectiuni. Pe de alta parte sunt folosite si la 
animale, ceea ce complica lucrurile. CUM LUCREAZA ANTIBIOTICELE? 
Distrug bacteriile, doar ca nu au capacitatea de a face distinctie intre 
bacteriile bune si cele rele, asa ca, in cazul consumului de carne 
cu “urme” de antibiotice, s-ar putea distruge bacteriile bune si rele, 
reducandu-se cantitatea florei intestinale. Si asa cum noi avem 
ritmul circadian care ne regleaza somnul, intestinul are propriul ceas 
care regleaza nivelurile bacteriilor. Iar daca acestea sunt aruncate 
din corp, putem ajunge la probleme ca diabet zaharat de tip 2 sau 
dereglari de greutate.

Mancare prajita
Mancarea prajita (peste, burgeri) este contraindicata pentru 

stomac dar si pentru talie, mancarurile prajite in mult ulei fiind greu 
de digerat. Daca te-ai aflat in situatia cand ai mancat pui prajit si te-
ai simti inconfortabil si avut senzatia de “plin”, asta e din cauza ca 
sistemul digestiv lucreaza mai greu, nereusind sa “sparga” mancarea, 
ceea ce duce la tulburari de stomac, cum ar fi flatulenta si diareea.

Anumiti experti considera ca modificarile chimice din uleiul 
incalzit pot rani bacteriile bune din intestin, ducand la o multiplicare 
a celor rele. Uleiul este ok pentru alimentatie, dar nu in exces.

Allium
Allium este familia de plante care contine ceapa, usturoi, praz, 

esalota si sunt incarcate cu substante chimice pe care intestinul 
nostru le adora: fructani si inulina. Anumite persoane din nefericire, au 
probleme in a le digera, deoarece, acestea sunt pline cu carbohidrati 
cu lant scurt (oligozaharide fermentabile, dizaharide, monozaharide, 
polioli). Daca sistemul digestiv nu le poate face fata, acest lucru poate 
duce la diaree, gaze, balonare, ceea ce e cumva impotriva scopului 
pentru care le consumi. Asa ca, daca organismul nu iti permite asa 
ceva, bazeaza-te pe prebiotice!

Lactate
Iaurtul, mai ales cel care contine culturi vii este ideal pentru 

popularea intestinelor cu bacterii bune. Cu toate acestea, lactatele 
nefermentate ca laptele si branza, pot avea efecte negative asupra 
bacteriilor din intestin, schimbandu-le dramatic si predispunandu-
te la boli intestinale. Limiteaza-ti aportul de lactate pentru a pastra in 
intestin o flora echilibrata!

Alcool
Vinul rosu in cantitati mici 

este bun pentru a avea in 
intestine diversitate de bacterii, 
dar consumand in exces, efectul 
poate fi invers. Numarul de 
bacterii rele il pot depasi pe cel 
de bacterii bune, ceea ce poate 
fi cu mult mai rau comparativ 
cu mahmureala de dupa.

Cafeina
Majoritatea iubim ceaiul sau 

cafeaua dimineata si nu putem 
fara aceste placeri nevinovate, 
multi ajungand la serviciu si cu 
un energizant in mana. Cofeina 
contine polifenoli buni pentru 
intestin, dar prea multa are 
un efect stimulator si pentru 
stomac. Cand cofeina trece 
prin intestine, face procesul 
alimentar sa se miste mai 
repede, de multe ori grabindu-
ne spre toaleta. Nu este nimic 
dezastruos, dar nici accelerarea 
mancarii prin sistemul digestiv 
nu este cel mai bun lucru, asa 
ca, atunci cand poti, limiteaza 
consumul!
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Somnul
intestinul

si
SOMNUL SI INTESTINUL MERG MANA IN MANA, IAR DACA ITI DORESTI SA AFLI MAI MULTE, CITESTE 
IN CONTINUARE CUM SA-TI IMBUNATATESTI SOMNUL, IMPLICIT MICROBIOMUL SI VICEVERSA.
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Stim ca somnul vindeca, iar cand 
dormim, corpul se odihneste 
si reseteaza. Cand nu primim 

suficient somn, putem fi victimele 
multor probleme de sanatate fizica 
si mintala. Partea neplacuta este ca 
traim intr-o perioada in care dormim 
in general, mai putin. Un somn de 
slaba calitate joaca un rol cheie 
in privinta anxietatii si stresului, 
numeroase studii aratand ca doua 
zile in care nu ai dormit suficient 
sau orele de odihna nu au fost de 
calitate, pot creste nivelul de cortizol 
si inflamatie, lucru ce afecteaza 
si sanatatea intestinelor noastre, 
dezechilibrand microbiomul.

Oboseala si obezitatea merg 
de multe ori mana in mana, lipsa 
somnului determinandu-ne sa 
cautam surse de energie. Si cum cele 
mai facile se gasesc in tot ce contine 
zahar si gras, exact in aceasta 
directie ne indreptam, alimentele 
inflamatorii hranind bacteriile mai 
putin sanatoase din microbiomul 
nostru. Acest lucru poate crea un ciclu 
negativ, tulburandu-ne microbiomul 
si cresterea inflamatiei, dandu-ne 
senzatia de oboseala si facandu-ne 
sa ne simtim rau. Asa ca, avand grija 
ca somnul sa fie unul de calitate, ai 
grija si de sanatatea intestinului si 
implicit, o sanatate mai buna per 
total.

Si cel mai simplu lucru pe care il poti 
face in privinta somnului este acela 
de a avea grija de dormitorul tau, al 
carui destinatie este pentru somn si 
momentele intime. Daca somnul este 
de slaba calitate inseamna ca exista 
probleme in spatiul tau ce trebuiesc 
rezolvate; dupa ce acestea au gasit 
rezolvare, trebuie sa te concentrezi pe 
alte lucruri la fel de importante. Pot fi 
mai multe sau mai putine, in functie 

de stilul tau de viata si de problemele 
reale cu care te confrunti.

Mancarea si calitatea somnului
Un somn odihnitor si de calitate este 

si o consecinta a ceea ce mancam, un 
microbiom sanatos fiind raspunsul 
multor intrebari. Persoanele cu un 
microbiom sanatos si diversificat au 
parte de un somn profund si eficient, 
alimentele bogate in fibre si proteine 
promovand o calitate superioara a 
somnului. Probiotice ca LactobaciLLus 
si bifidobacterii sunt o necesitate in 
alimentatia ta si au un efect anti-
anxietate.

Alimentele prebiotice ca usturoiul, 
ceapa si anghinarea pot ajuta 
la imbunatatirea somnului si 
sustinerea microbiomului. Ceea 
ce mancam poate avea nu doar un 
impact asupra cantitatii dar si a 
calitatii somnului. Trebuiesc evitate 
pe cat posibil alimentele grase, cele 
bogate in zahar, carbohidratii, mai 

ales inainte de culcare, deoarece 
ele pot perturba somnul prin 
destabilizarea zaharului din sange. 
Un stil de viata mai vechi anti-
inflamator sau unul mediteraneean 
pe baza de plante ajuta somnul prin 
sustinerea unui microbiom sanatos, 
reducerea nivelului de anxietate si 
sprijinirea scaderii inflamatiei din 
creier. Exista legaturi stranse intre 
compozitia microbiomului, somn 
si sistemul imunitar, relatia dintre 
intestin si creier fiind una complexa 
si extrem de interesanta.

Bea pentru un somn mai bun!
In zilele reci, bea un pahar de lapte 

de migdale bogat in triptofan cu 
putina nucsoara bogata in serotonina 
inainte de culcare! Pe timp de 
vara, mergi pe ceai de musetel sau 
valeriana, dar mare atentie cand si 
care este cantitatea pentru a nu avea 
parte de plimbari pe timpul noptii la 
toaleta.

Investeste intr-o saltea in care sa te cufunzi!
Temperatura trebuie sa fie racoroasa, ceea ce te va ajuta sa dormi.
Alege culori moi si aranjeaza-ti camera in cel mai simplu mod! Culorile 

creeaza lungimi de unda ale luminii care cresc sau scad ritmul cardiac! 
Albastrul pal, albul, verdele soft reprezinta optiuni ideale.
Dormitorul tau nu e nici cos de rufe si nici loc de joaca pentru copii, asa 

ca ordinea trebuie sa fie una din prioritati in fiecare zi!
Dormitul are nevoie de intuneric, asa ca investeste in draperii, 

jaluzele intunecate, care vor crea o atmosfera intima, ideala somnului. 
Sensibilitatea la lumina este incorporata in biologia noastra si este foarte 
important sa folosim draperiile si jaluzelele vara in acest scop; in caz 
contrar, fotoreceptorii din organism ne afecteaza hormonii.
Alege un material antiinflamator, 100% bumbac, matase sau bambus, 

adauga parfumuri cu uleiuri si arome organice in detrimentul odorizantelor 
artificiale! Decoreaza-ti camera si adu un plus de sanatate cu ajutorul 
plantelor ca aloe vera, crini, margarete.

Pentru un somn mai bun ...
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Pe langa continut, important 
este si ritualul asa ca alege cele 
mai frumoase si calitative cesti/ 
cani in care bei, aprinde o lumanare 
parfumata sau uleiuri esentiale - 
lavanda preferabil - pentru senzatia 
de calmare, creand astfel, un moment 
de liniste care marcheaza sfarsitul 
unei zile de lucru. Evita alcoolul la ore 
tarzii, cafeaua si bauturile energice, 
toate perturbatoare ale somnului!

 
Elimina ingrijorarile!

Ingrijorarile si anxietatile 
sunt dusmanii somnului, asa ca 
concentreaza-te pe metode simple de 
calmare a gandurilor!

Daca ai o minte foarte activa in 
timpul zilei datorita stilului de viata 
sau a modului tau de a fi, ofera-i 
acesteia spatiu inainte de a merge 
la culcare! Revarsa-ti grijile prin 
mazgalituri, desene pe hartie, scrie-
le undeva! A scrie dimineata imediat 
dupa ce te-ai trezit ingrijorarile tale 
inconstiente, gandurile, iti ofera 
posibilitatea sa te eliberezi si sa 
te relaxezi, ceea ce are un efect 
benefic atat asupra creierului cat si 
a intestinului. Facand acest lucru 
dimineata, ne eliberam de griji si 
ganduri care pun presiune pe noi.

Ai putea sa iti scrii fiecare grija pe 
hartie si sa le pui intr-un borcan al 
ingrijorarilor, al grijilor, al sarcinilor 
tale. In majoritate, acestea sunt 
lucruri incomplete, asa ca, atunci 
cand vei avea timp, dispozitie sau ce 
ai tu nevoie pentru a le duce la bun 
sfarsit, fa-o si vei vedea cum incet 
incet borcanul tau cu ingrijorari va fi 
din ce in ce mai gol.

Gaseste o muzica sau un podcast 
cu adevarat linistitoare si nu active 
inainte de culcare, adecvate modului 
tau de viata si incanta-ti auzul si 

creierul cu acestea. Linistea si calmul 
provenite din muzica se rasfrang 
asupra intregului corp, oferindu-ti in 
final un somn profund, de calitate 
si benefic starii de sanatate per 
ansamblu.

Momente mindful
Investeste pe timpul zilei intr-un 

interval de timp care sa te aduca mai 
aproape de ceea ce iti ofera somnul 
de calitate in timpul noptii. Dormitul 
iti ofera o eliberare de ceea ce te 

streseaza, doar ca atunci cand esti 
foarte stresat si anxios, somnul este 
aproape imposibil. Suntem conectati 
la adrenalina si cortizol, ceea ce 
ne impinge catre cafea, dulciuri si 
diverse gustari nesanatoase.

A practica mindfulness chiar 
si in cele mai simple forme, iti da 
posibilitatea eliberarii de ceea ce 
aduce negativitate in viata ta si 
te ajuta sa iti calmezi sistemul 
nervos parasimpatic. Daca te 
trezesti noaptea, atunci va trebui sa 
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fiecare din uleiurile pe care le cunoastem pot fi relaxante, stimulative 
sau neutre, iar in functie de necesitatile tale le poti folosi pentru masaj.

Noaptea, o cantitate mica de ulei de cocos incalzit impreuna cu cateva 
picaturi din uleiul tau esential preferat iti poate oferi un masaj calmant 
si hidratant. Bonus: aceasta combinatie poate fi folosita cu succes pentru 
hidratarea parului - sub forma de balsam.

Uleiul de migdale este un amestec mai neutru dar poti folosi si 
seminte de in sau ienupar; tine amestecul in mana si incalzeste-l pana 
devine tartinabil! Eucaliptul este antispastic - ideal pe timpul zilei cand 
esti stresat sau coplesit, aducandu-ti claritate si improspatarea mintii.

Coada soricelului este folosita in mod traditional pentru durerile 
abdominale si inflamatie. Cateva picaturi de rozmarin antiinflamator 
in uleiul preferat poate sa usureze balonarea. Uleiul de menta este ideal 
pentru ameliorarea sindromului colonului iritabil, iar cuisoarele care 
contin polifenoli stimuleaza metabolismul si este un antiinflamator.

Pentru un masaj de seara al burticii, uleiul de lavanda este perfect, 
avand proprietati calmante si de usurare a durerii, ideal daca esti la 
inceput in domeniul aromaterapiei. In plus, uleiul de lavanda iti ofera si un 
somn de calitate. Uleiul din musetel roman si vetiverul intaresc sistemul 
imunitar, in timp ce tamaia este un ulei sedativ ce aduce pace si confort.

Foarte important este sa cumperi aceste uleiuri de la cineva autorizat, 
cunoscut, existand pe piata numeroase arome artificiale care nu au 
efectele benefice ca cele naturale, asa ca informeaza-te foarte bine 
inainte de toate. Inainte de a folosi astfel de uleiuri sau combinatii intre 
ele, asigura-te cu cel putin 24 de ore ca nu ii ofera pielii sensibilitate. 
Exista multe dovezi care sugereaza sa eviti aromaterapia in timpul 
sarcinii sau in perioada de alaptare.

accentuezi aceste tehnici si sa te 
indrepti si spre yoga pentru un somn 
mai bun.

Lumina stelelor
Conexiunea cu pamantul iti ofera 

o stare de calmitate de neinlocuit, 
mai ales cand, in zilele calde mergi 
desculta pe el sau si mai mult - stai 
intinsa direct pe pamant sau iarba. 
Daca ai o gradina sau ai posibilitatea 
de a intra in contact cu natura, ia o 
patura, intinde-te pe ea, priveste cerul 
si stelele, actiune ce te va elibera de 
stres si anxietate. Si chiar daca nu ai 
gradina, priveste pe fereastra seara, 
admira stelele, respira aerul racoros 
si bucura-te la maxim de conexiunea 
cu natura!

Masaj
Daca te simti balonata sau ai 

in general tulburari digestive, un 
masaj bland al burticii este un ritual 
de seara incantator, mai ales daca 
este combinat si cu aromaterapia, 
utilizarea uleiurilor esentiale in 
scopul vindecarii. Aromaterapia ajuta 
la relaxare, amelioreaza anxietatea si 
depresia, imbunatatind considerabil 
calitatea vietii pentru cei cu afectiuni 
cronice de sanatate.

Evita masarea imediat dupa o 
masa copioasa, lasa-ti intestinul sa 
se calmeze si incepe masajul fara 
nicio presiune. Poti face tu acest 
masaj sau iti poti ruga partenerul, 
lucru ce va crea si o conexiune 
mai profunda intre voi doi, zona 
abdominala relaxandu-se si mai 
mult cand altcineva actioneaza in 
respectiva zona. Cu toate acestea, 
daca pune prea multa presiune, ii poti 
sugera sa o mai diminueze, mai ales 
ca presiunea in plus pe organe nu e 
ceea ce ai nevoie. 

Masajul si cele mai bune uleiuri
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AXA

Sanatate

CUM COMUNICA CREIERUL CU 
INTESTINUL SI CUM II RASPUNDE 

ACESTA, VEI AFLA IN CONTINUARE, 
PERIOADA CERCETARILOR DIN ULTIMII 

ANI DEZVALUINDU-NE LEGATURA 
PROFUNDA INTRE ACESTE DOUA 
ORGANE ESENTIALE PENTRU 

SANATATEA SI STAREA 
NOASTRA DE BINE.

AXA
CREIER-INTESTIN
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Intestinul face ce are de facut 
in mod linistit, silentios in mod 
normal, deoarece el comunica cu 
creierul, fiind controlat de acesta 
prin intermediul unui sistem de 
semnalizare complet separat de cel 
pe care-l folosim pentru a ne controla 
miscarile si a ne directiona gandurile. 
Acesta este sistemul nervos central 
care incepe de la creier, care coboara 
pe coloana vertebrala pentru a ajunge 
la toti muschii.

Intestinul lucreaza sub alt sistem: 
sistemul nervos enteric, ceea ce se 
comunica intre diferite sectiuni ale 
intestinului, spunandu-i intestinului 
subtire sa mearga mai departe pe 
masura ce vine mancare proaspata in 
stomac sau ii cere intestinului gros 
sa extraga mai mult lichid din masa 
fibroasa la care lucreaza.

Sistemul nervos enteric se afla in 
mucoasa intestinului fiind compus 
din 500 de milioane de neuroni, cam 
de 10 ori mai multi comparativ cu 
cei din maduva spinarii, un procent 
de 0,5 din impresionantul numar 
de 86 miliarde neuroni din creier. 
El comunica cu restul sistemelor 
nervoase prin intermediul nervului 
vag si a ganglionilor prevertebrali, 
creierul trebuind sa stie ca nu am 
mancat de doua zile sau suntem 
foarte plini astfel ca trebuie sa ne 
oprim din mancat.

Un lucru interesant este acela ca 
sistemul nervos enteric lucreaza si 
cand conexiunea cu nervus vagus 
este intrerupta, de aceea este numit 
si al doilea creier.

Una din zonele cheie ale 
sistemului nervos enteric trebuie 
sa monitorizeze ecosistemul vietii 
care exista in intestin, in mod 
special cea din urma sectiune a 
intestinului gros. Intestinul contine 
un numar impresionant de bacterii, 
10 la puterea 14 (14 zerouri), de 10 ori 
mai multi microbi decat numarul 
celulelor corpului uman. Gazduim 
colonii de bacterii care ne depasesc 
numeric, dar cum au ajuns toti acesti 
microbi acolo?

In primele 9 luni de viata, bebelusul 
exista intr-un mediu steril - singurul 
pe care il va cunoaste vreodata, iar 
contactul cu noua lume are loc la 
nastere, cand primii colonisti ii ia 
din flora vaginala a mamei, apoi 
urmeaza primele bacterii de la prima 
imbratisare cu mama. Iar aceasta 
prima colonizare este cat se poate de 
rapida, anumite bacterii putand da 
nastere noii generatii dupa doar 20 de 
minute. Alaptarea si contactul normal 
cu mama ajuta la stabilirea unui mix 
bun de bacterii pentru noul copil si 
chiar daca aceasta colonizare are 
loc rapid, este nevoie de aproximativ 
3 ani pentru ca flora intestinala sa 
ajunga la un echilibru confortabil.

Aceasta expansiune rapida a 
coloniilor de bacterii din intestin, 
chiar daca ea nu este pe deplin 
inteleasa, are un rol esential in 
dezvoltarea sistemelor nervoase 
enteric si central in saptamanile 
dupa nastere. Sistemul imunitar care 
captuseste intestinul interactioneaza 
cu microbiota ce traieste in 
intestin, invata repede si cu simt de 
raspundere cum sa faca diferenta 
intre bacteriile bune, neutre si rele.

SISTEMUL 
NERVOS 
ENTERIC

JUNGLA 
DIN 

INTERIOR

Cel mai 
lung nerv din 
sistemul nostru 
este nervul vag, 
care porneste 
de la trunchiul 
cerebral si 
coboara pana la 
intestine, in timp 
ce monitorizeaza 
inima, plamanii 
si alte organe 
interne. Sistemul 
nervos enteric 
ii trimite 
i n f o r m a t i i 
referitoare la ce 
se intampla in 
intestin si acesta 
r e t u r n e a z a 
i n f o r m a t i i l e 
in intestin, in 
special despre 
nivelul nostru 
de stres. De 
aceea, de multe 
ori, resimtim 
stresul in zona 
stomacului; sub 

INTERIOR 
SPRE 

EXTERIOR
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Daca schimbarea bacteriilor din 
intestinul nostru ne poate schimba 
starea de spirit, poate face ceva si 
pentru stresul cronic pe care multi 
il experimentam? Stresul astazi vine 
din exterior in mare parte, din partea 
factorilor externi pe care nu-i putem 
controla, iar pandemia a fost cel mai 
bun exemplu.

Un studiu a aratat ca ingerarea 
zilnica a Bifidobacterium bifidum 
poate reduce sentimentele de 
stres experimentate de subiecti. 
Continuand experimentul pentru 
8 saptamani, timp in care 
anumiti subiecti au consumat 
Bifidobacterium longum 1714 sau 
placebo, s-a constatat o imbunatatire 
a celor ce au consumat bacterii 
sanatoase, sentimentele de stres 
reducandu-se cu 15%. Alte teste 
au aratat si imbunatatiri ale 
performantei memoriei.

Studiile timpurii au aratat ca 
echilibrarea florei intestinale poate 
ajuta oamenii cand au parte de 
depresie, iar descoperirea legaturii 
dintre depresie si inflamatie a 
deschis noi oportunitati de cercetare, 
pentru a solutiona problemele 
mintale de astazi.

Deocamdata nu se poate afirma 
ca un intestin 100% sanatos poate 
rezolva probleme mintale, dar, 
asigurand un echilibru sanatos in 
intestin, putem asigura echilibrul cu 
lumea exterioara. Trebuie sa avem 
grija de jungla interioara, ceea ce ne 
va ajuta sa avem parte de o sanatate 
mai buna per total.

GESTIONARE
STRES

Sistemul imunitar are o sarcina 
dificila; in anumite situatii, devenind 
prea activ, se poate ajunge la o stare 
permanenta a unei inflamatii de 
nivel scazut. Ca afectiune cronica, 
inflamatia de nivel scazut pare sa 
fie conectata cu o mare varietate 
de tulburari, inclusiv depresie si 
Alzheimer. Stresul cronic poate duce 
la sindromul intestinului permeabil, 
care face ca flora noastra intestinala 
sa ajunga in sange, ceea ce nu ar 
trebui sa se intample.

Multe studii au aratat ca depresia 
clinica are legatura cu inflamatia 
cronica de nivel scazut, inflamatia 
fiind rezultatul unor dezechilibre 
din flora intestinala, ceea ce duce 
la aparitia sindromului intestinului 
permeabil. Unii cercetatori au 
inceput investigarea pentru a afla 
daca restabilirea unui echilibru 
mai bun al bacteriilor in intestin 
ne poate ajuta sa ne imbunatatim 
starea de spirit. Experimentul care 
a durat aproximativ 4 saptamani 
si in care unui grup de oameni i 
s-a administrat bacterii utile, a 
aratat o imbunatatire (sentimente 
imbunatatite de manie, disperare, 
gandire negativa) cu 10 procente, 
comparativ cu grupul care nu a avut 
parte de aceste bacterii.

Procentul de 10% nu este un 
numar impresionant, dar a trecut de 
punctul de coincidenta si in timp ce 
medicamentele psihiatrice produc 
schimbari mult mai mari, au si efecte 
secundare. Iar doza respectiva de 
bacterii nu a prezentat dezavantaje 
evidente, amestecul de bacterii din 
intestin avand capacitatea de a 
schimba modul in care ne simtim.

STRES 
INFLAMATORIU

stres, creierul 
trimite mesaje 
prin nervul vag 
i n t e s t i n u l u i , 
pentru a se 
pregati in cazul 
unor posibile 
situatii de 
urgenta.

De exemplu, 
un sistem 
nervos uman 
pe campiile din 
Africa, simtind 
pericolul, ii 
t r a n s m i t e 
i n t e s t i n u l u i 
aceasta, dar si 
sa ia masuri; 
diareea este 
r e z u l t a t u l 
s t r e s u l u i 
ca raspuns 
imperativ de a 
fi gata sa alergi 
pentru a trai. In 
zilele de astazi si 
in modul actual 
de viata nu ne 
mai temem de 
lei, dar stresul 
se manifesta 
sub alte forme 
ca raspuns al 
tensiunii zilnice.
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