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IN SINGURUL SPATIU DE COWORKING DIN GALATI

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

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

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

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

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

https://c-hub.ro/


R evista Famost editia septembrie 2022 intampina toamna cu o editie frumoasa, cu articole utile si interesante, menite sa iti imbunatateasca 
viata si sa aduca, acolo unde este cazul, un plus in evolutia noastra. La acestea vor contribui si invitatii nostri speciali prin intermediul 
informatiilor furnizate, dar si a activitatii propriu-zise pe care acestia o desfasoara.

Ii avem pe coperta pe Nicky Matei si Cristi Strava - parteneri de viata si de afaceri, care gestioneaza mai mult decat o sala obisnuita de 
antrenament - Human Fitness Clinic, un loc in care profesionalismul si atentia catre nevoile oamenilor in mod personalizat sunt la cele mai inalte 
standarde. Andreea Trandafirescu este invitata Danielei Sala si ne povesteste ce inseamna sa fii un jurnalist adevarat, care sunt problemele reale 
ale acestei meserii, alaturi de multe informatii foarte interesante si parcursul propriei cariere.

Moda si tendintele sunt si prezente ca de obicei, atat prin articolele de sezon, cat si prin intermediul rubricilor realizate de Andreea Popescu 
care ne propune 5 piese vestimentare de toamna pentru garderoba, Mirela Novak care pregateste mamicile pentru scoala din punct de vedere 
vestimentar, Daniela Sala cu "Les Fleurs" - o geanta de mana cu o destinatie speciala - realizata de Larisa Croitoru, Silvia Dragomir care ne 
prezinta conceptul de "Maximalism", Alin Temeliescu cu 6 accesorii pe care orice barbat stylish ar trebui sa le aiba.

Suntem prezenti si intr-o zona in care ne place foarte mult, cea a frumusetii, unde avem avem multe articole utile destinate ingrijirii, fie ca vorbim 
de piele sensibila, ingrijirea indiferent de varsta sau indreptarea atentiei catre ale zone ale corpului, pe care, de obicei, le neglijam.

Roxana Negut este prezenta ca de obicei cu ultimele aparitii literare - autohtone si internationale ale lunii precedente, iar Ioana Alexandra 
Antone ne aduce in atentia cartea Solutia Schopenhauer, o care care "inspira si vindeca".

Marta Iozefina Bencze ne prezinta in aceasta editie "Rana emotionala de umilire", in timp ce Toader Claudia ne prezinta tipologii de 
oameni toxici si cum ii putem evita. Mai mult decat atat, avem multe alte articole folositoare de sezon, explicarea unor concepte destul de actuale 
si care se pare ca nu vor disparea prea curand, timp in care, Beatrice Lianda Dinu ne invita la o calatorie in Simleul Silvaniei.

Va invitam asadar sa parcurgeti revista Famost septembrie 2022, sa va informati corect si de ce nu, sa impartasiti lucrurile frumoase si utile 
celor din jur!

Pana la urmatoarea reintalnire, va transmitem cele mai bune ganduri,
multa sanatate si succes in tot ceea ce faceti! O toamna minunata!

Nota editorului





In rubrica ,,Totul despre moda cu Daniela Sala" vedem cum o geanta poate fi realizata pentru florile 
ce ii vor da culoare.  
In rubrica "Personalitati de top cu Daniela Sala" o descoperim pe jurnalista Andreea Trandafirescu, de 
la inceput, pana in prezent.

DANIELA SALA
Pagina 34, 72

Pentru multe dintre noi, inceputul lunii septembrie este dedicat copiilor. Noul an scolar bate la 
usa, iar modul in care te prezinti in fata profesorilor copilului tau, are impact asupra modului in 

care este perceput si tratat la scoala. 
Despre ce sa porti si ce atitudine sa adopti in prima zi de an scolar, citeste in rubrica: Tu, ideala!

MIRELA NOVAK
Pagina 30

Un barbat stylish stie ca totul se rezuma la cele mai fine detalii, iar accesoriile devin cu adevarat detalii care vor 
capta atentia oricarei tinute. Modul in care te imbraci chiar reflecta adevarata ta personalitate? Va invit sa cititi 
in editia lunii septembrie a revistei FAMOST, despre acele accesorii pe care fiecare barbat ar trebui sa le aiba in 
garderoba pentru un look stylish.

ALIN TEMELIESCU
Pagina 44

Maximalismul este despre bucurie - a propriei garderobe si/sau case, despre exprimarea 
personalitatii prin culori si prints. Sa fii maximalista nu inseamna frivolitate, ci o perfecta 

cunoastere de sine, care iti permite sa faci din cea mai umila piesa a garderobei tale un statement.

SILVIA DRAGOMIR
Pagina 38

ANDREEA POPESCU
In luna septembrie, in cadrul rubricii “Detalii de stil pentru EA” sunt prezentate 5 piese esentiale in 

vederea construirii garderobei, in aceasta toamna.
Fusta plisata este “piesa vedeta” din aceasta toamna, de aceea este bine ca o persoana care este 

pasionata de moda sa aiba in garderoba o fusta aferenta stilului ei vestimentar.

Pagina 28

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



Dragi prieteni,
si in prima 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!

ROXANA NEGUT
Pagina 78

Ca de fiecare data, prin rubrica CE MAI CITIM imi doresc sa aduc in atentia cititorilor cele mai bune titluri, 
iar acum a venit momentul sa il recomand, din nou, pe celebrul psihanalist si scriitor Irvin D. Yalom, cu a sa 
memorabila carte Solutia Schopenhauer, o lectura de o profunzime aparte, amuzanta, inteligent scrisa si 
care va ramane pentru totdeauna in sufletul celor care vor sa cunoasca indeaproape natura umana. 

IOANA ALEXANDRA ANTONE
Pagina 93

Uneori, in drumul nostru spre dezvoltare, intalnim de-a lungul vietii tot felul de oameni. Ce se intampla insa 
cand avem de a face cu persoane toxice sau cu obiceiuri nocive si nu stim cum sa le identificam?
In articolul din luna aceasta vom discuta despre cum putem recunoaste persoanele toxice si ce putem face 
pentru a le elimina din viata noastra.

TOADER CLAUDIA
Pagina 118

Pagina

In luna septembrie 2022 a revistei Famost poti afla care sunt 
caracteristicile ranii emotionale de umilire si cum o poti vindeca.

MARTA IOZEFINA BENCZE
98

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



  un apus magic deasupra lacului Colibita. Mi-am promis ca o sa ma relaxez si atat. Cerul e rosiatic, iar 
peisajul pare desprins din povesti. As vrea sa opresc putin timpul aici si acum. E inca august, dar pana va ajunge mesajul 
meu la voi va fi deja inceput de septembrie ... luna mea preferata. Aveam de gand sa va <vorbesc> despre luna asta, despre 
toamna, culori ... pana de curand.

Acum doua zile, mai exact luni dimineata pe la ora opt, cand am ajuns acasa dupa o noapte la serviciu, m-am descaltat, 
am lasat geanta pe jos pe hol, m-am aruncat pe pat pe spate si am inceput sa plang in hohote. Era prima zi dupa foarte mult 
timp in care simteam ca am sansa sa ma desprind de stres, de incordarea zilnica, de monotonie, asa ca am simtit nevoia 
sa ma eliberez. M-am bucurat ca eram singura in casa si nu trebuia sa conving pe nimeni ca sunt bine, de-asta plang, ca in 
sfarsit sunt bine. Atunci m-am hotarat ca in numarul de septembrie al revistei vreau sa va scriu despre anxietate, atacuri 
de panica, ingrijorari si presiunea atat de mare pe care o avem asupra noastra zilnic, pusa de noi, de societate, de cei din 
jurul nostru. 

Am suferit de atacuri de panica si anxietate generalizata cativa ani. Am avut nevoie de multe ore de psihoterapie, 
de discutii sincere cu o persoana necunoscuta din exterior, dar mai ales, cu o persoana necunoscuta din interiorul meu. 
Un atac de panica este unul dintre cele mai urate lucruri pentru un om. Poate aparea oricand, din nimic, facandu-te sa 
te intrebi cine esti, unde ai gresit, ce se intampla cu corpul tau. Te sperie, te dezechilibreaza si te indeparteaza exact de 
lucrurile de care ai avea nevoie ca sa te pui pe picioare: de tine, de lucrurile care iti plac, de lucrurile bune din viata ta 
(pentru ca oricat de tare ti s-ar parea ca ele nu mai exista in acele momente, ele sunt acolo).

Punem mult prea multa presiune pe noi in fiecare zi. Incercam sa facem totul cat mai bine, sa fim parintele perfect, 
copilul perfect, angajatul perfect, vecinul perfect, cetateanul perfect. Ei bine, nu, nu suntem si nici nu o sa fim vreodata. 
Calea spre a incerca sa ii multumesti pe toti cei din jur si sa indeplinesti toate cerintele societatii e calea sigura spre 
autodistrugere.

Asa ca poate articolul meu de luna asta este cel pe care il asteptai. Daca te-ai regasit in ceea ce am scris, pe foarte scurt, 
mai sus, nu esti singur. Nu ai fost si nu vei fi niciodata. Nu renunta la lucrurile care iti fac bine, nu renunta la tine. Cauta 
ajutor in interior, dar mai ales, nu te teme de ajutorul din exterior. Sa ai grija de sanatatea ta psihica nu e un moft, e o 
necesitate. 

E septembrie si luna asta am vrut doar sa iti spun ca o sa fie bine. 
Aveti grija de voi!

Blog de zambit septembrie `22

Va scriu in timp ce pr i v e sc 



“
NAPOLEON HILL

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

- INTAI VINE GANDUL;
APOI ORGANIZAREA ACELUI GAND IN IDEI SI PLANURI;

APOI TRANSFORMAREA PLANURILOR IN REALITATE;
INCEPUTUL, DUPA CUM OBSERVI, STA IN IMAGINATIE -
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Informeaza-te despre cele mai noi 
T E N D I N T E  PA L A R I I  2 0 2 2 - 2 0 2 3  pentru fi 
protejata de frig cu stil, indiferent ca vei purta o balaklava 
confortabila, o esarfa sic sau o palarie estivala din paie! 
Fii informata, fii in tendinte, inspira-te si pregateste-te de 
cumparaturi daca iti place ceva anume!
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Castigand teren incet si sigur de la un 
sezon la altul, acest articol vestimentar 

are toate atuurile pentru a se regasi intre cele 
mai importante tendinte palarii 2022-2023. 
Practice, calduroase si in variante din ce in ce 
mai sic, mai frumoase, mai jucause - in functie 
de stilul tau, iti ofera toate argumentele 
pentru a achizitiona cel putin una.

Avand influente masculine, acest minunat 
accesoriu se regaseste in tendinte 

deopotriva in perioadele calde si reci, iar 
faptul ca este practic, il face placut atat 
pentru purtatoare cat si pentru designeri. 
Au fost vazute variante calduroase, elegante, 
stralucitoare, ornamente dragute.

As e m a n a t o a r e 
palariilor tip 

benie dar avand 
partile laterale 
alungite pentru a 
proteja urechile, 
aceasta tendinta 
palarii 2022-2023 
este pentru tine 
daca esti friguroasa. 
Confortabila, usoara, 
reprezinta varianta 
perfecta pentru 
iesiri spontane sau 
plimbari.

Esarfele infasurate iti ofera un look 
foarte stylish, indiferent cum 

il legi/ infasori, daca doresti sa iti 
acoperi tot parul sau sa lasi o parte din 
el afara, sa adaugi sau nu alte accesorii. 
O tendinta actuala ce merita o sansa 
din partea oricarei iubitoare de moda.
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MAX MARA

PROENZA SCHOULER

COURREGES

GUCCI

FRANCESCA LIBERATORE CONNEN IVES ALAIA

DSQUARD2

OFF-WHITE

COPERNI
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Anii 1920 au fost adusi 
pe podiumul celor mai 
importante tendinte palarii 
2022-2023 prin intermediul 
variantelor crosetate, ornate 
cu margele, a modelelor 
stralucitoare sic, oferind 
look-uri fermecatoare 
de neegalat, specifice 
timpurilor pariziene din 
trecut.

Moda frantuzeasca a avut si are in continuare 
un cuvant greu de spus, influentele si farmecul 
pe care il ofera anumite piese vestimentare si 
accesorii fiind inegalabile. Beretele se numara 
printre acestea, una din cele mai sic tendinte 
palarii 2022-2023 si nu putem decat sa-i felicitam 
pe designerii care le aduc in atentia noastra.

Palariile cloche sunt unice 
prin faptul ca indiferent 
de versiunea lor, ofera un 
aer avangardist, modern si 
care iti poate aduce multe 
multe puncte tinutei per 
ansamblu. Si chiar daca mai 
sunt exagerari in privinta 
lungimii sau adancimii, ele 
raman un punct de reper 
important in sezonul palarii 
2022-2023.

Ca multe din accesoriile barbatilor, si 
palariile tip fedora se bucura de o mai 
mare popularitate in randul femeilor, 
numeroasele modele fiind aproape 
irezistibile oricarei femei. Una din 
tendintele cele mai sic pentru sezonul 
palarii 2022-2023, fedora s-a regasit 
in cele mai importante si influente 
colectii prezentate.

ANII 1920

CLOCHE

FEDORA

B
ER

ET
EL

E

OFF-WHITE

MOSCHINO

BORA AKSU PAUL&JOE

ALBERTA FERRETTI

BRONX&BANCOBIBHU MOHAPATRA

JIL SANDER

ERDEM
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Doar gandul ca ai o astfel de caciula 
te incalzeste instant, la care se adauga 
si placerea de a o pipai, o tendinta 
palarii pentru sezonul 2022-2023 care 
completeaza atat gentile de mana cat si 
incaltamintea. Modele si culori diverse, 
volum sau minimalism, toate gata sa iti 
impodobeasca capul si sa-ti ofere un 
look adecvat zilelor reci.

Regasindu-se sub diverse 
nume (newsboy, baker`s 
boy) acest model de sapca 
devine din ce in ce mai 
placut de la un sezon la 
altul, oferind confort si 
caldura. O tendinta palarii 
2022-2023 atemporala 
regasita pe podiumurile 
celor mai importante case 
de moda.

Caciulile tip beanie sunt 
prezente in tendinte in 
majoritatea sezoanelor reci, iar 
2022-2023 nu face exceptie, doar 
ca acum s-au remarcat prin extra 
lungime sau mai mult material. 
Variante creative, confortabile, 
crosetate, totul pentru confort, 
caldura si un look sic.

O modalitate foarte buna de a-ti acoperi capul si 
de ce nu - parul ciufulit sau mai putin ingrijit - o 
reprezinta palariile tip bucket, regasite printre cele 
mai importante tendinte 2022-2023. Texturi diferite, 
variante actualizate si foarte sic, confortabile, protectie 
impotriva frigului, asa ca ... de ce nu ai purta si tu asa 
ceva?

CACIULILE BUCKET

BAIETESTI

EXTRA BEANIE

B
LA

N
IT

A

MARYLING NEGRIS LEBRUM

VERSACEHUI

16ARLINGTON

DSQUARD2

MOLLY GODDARD

CONNER IVES

CHANEL

MARISSA WILSON



Cele mai importante TENDINTE OCHELARI DE SOARE 2022-2023 aduc in prim 
plan o imbinare intre clasic si avangardist si indiferent de variantele modelelor vazute, 
acestea vor avea elemente, nuante, forme, care le vor oferi apartenenta uneia din cele 
doua tabere; sau ambelor. Iar variantele moderne vazute pentru acest sezon care combina 
imaginatia designerilor cu practicul si dorinta de a fi altfel, este un lucru mai mult decat 
necesar pentru anumite fashioniste, pentru care o pereche de ochelari de soare in tendinte 
+ un ruj este suficient!

ASA CA, LASA-TE INSPIRATA IN CONTINUARE DE TENDINTE, PARCURGE-LE 
SI GASESTE CELE MAI BUNE OPTIUNI PENTRU TINE!

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

T E N D I N T E

2 0 2 2  -  2 0 2 3
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O nuanta clasica indiferent de forma sau 
dimensiunea ramelor, una din cele mai 

potrivite tendinte 2022-2023. In plus, iti ofera 
discretie, iar variantele actualizate te vor scoate 
din monotonie, asigurandu-te ca vei ramane in 
tendinte multe sezoane de acum incolo.

Modelele de ochelari de soare extravagante 
pentru sezonul 2022-2023 imbina in mod 

unic tendintele anilor 1960 cu cele ale anilor 1970, 
totul gravitand in jurul formei cat eye. Modele 
actualizate, impodobite, note futuriste.

Una din cele mai importante tendinte 
ochelari de soare 2022-2023 si care 

reprezinta un punct de reper in moda 
sezonului rece este avangardismul, modele 
excentrice, rasucite, rame in forme 
organice, optiuni geometrice, totul pentru 
un look unic, de netrecut cu vederea.

NEGRU

E X T R A V A G A N T

AVANGARDISM

O tendinta care nu ia pauza din niciun sezon, ochelarii 
de soare supradimensionati sunt perfecti fie ca iti 

doresti sa nu fii fotografiata, dar sa te si porti ca o diva 
in acelasi timp. Un farmec aparte, un accesoriu care nu 
trebuie sa lipseasca din garderoba iubitoarelor de moda.

SUPRADIMENSIONATI

A N N A K I K I

C O P E R N I

G E N N Y

A N I Y E  R E C O R D S

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

D A N I E L A  G R E G I S

GIAMBATTISTA VALLI

O F F - W H I T E

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

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

L A Q U A N  S M I T H
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Una din cele protective perechi de ochelari de soare 
din perioada 2022-2023, fie pentru a nu da ochii 

cu persoanele mai putin placute sau pentru a te proteja 
de razele solare, acest accesoriu elegant poate deveni in 
scurt timp cel mai bun prieten al tau oriunde.

Deloc surprinzatoare, aceasta tendinta 
ochelari de soare 2022-2023 completeaza 

usor vestimentatiile sezonului rece si ocupa un 
loc binemeritat pe podium. Indiferent ca iti place 
sau nu sportul - indiferent care este preferatul 
tau, ochelarii de soare sport iti ofera eleganta si 
dinamismul de care are nevoie femeia moderna.

Aceste forme simple, unghiulare, patratoase, se 
regasesc pe podiumul celor mai importante 

tendinte ochelari de soare 2022-2023, avand calitatea 
de a-ti oferi un aspect modern, adaptat timpurilor 
si pretentiilor. Si chiar daca aceste forme nu sunt 
pentru oricine, daca reusesti sa le integrezi in 
look-ul tau, cu siguranta vei reusi orice combinatie 
vestimentara.

Lentile mari sau mici, 
rame subtiri, dau 

nastere uneia din cele 
mai simpliste si de efect 
tendinte ochelari de soare 
2022-2023, un detaliu in 
plus aspectului. Asa ca 
daca iti doresti un aspect 
sofisticat dar care poate 
trece neobservat, aceasta 
tendinta este pentru tine.

TRANSPARENTA

O C H E L A R I I  SCUT

S P O R T
PATRATOSI

U L L A  J O H N S O N

B A L M A I N

M A X  M A R A

C U S T O  B A R C E L O N A

L A Q U A N  S M I T H

R A L P H  L A U R E N

C O A C HM I C H A E L  K O R S

G I V E N C H Y

C O A C H

D O L C E & G A B B A N A
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Pentru cele care isi doresc strict functionalitate sau un indiciu fashion in 

look, ochelarii de soare micuti reprezinta exact ce ai nevoie. Si indiferent 
de forma aleasa, daca optezi pentru ochelari simpli sau cu detalii luxoase, cu 
siguranta merita o sansa din partea ta.

Daca nu esti pro lentile colorate dar iti doresti 
un look vibrant care sa faca nota discordanta 

cu perioada gri de toamna iarna, poti merge pe rame 
colorate, atat in variante mute cat si tipatoare. Si 
daca au existat branduri mari care le-au adus in 
prim plan, inseamna ca trebuie luate in considerare!

Depasind nota clasica cu care ne-am 
intersectat de-a lungul timpului, 

una din cele mai importante tendinte 
ochelari de soare ne aduce multa culoare 
atat prin intermediul lentilelor cat si 
a ramelor, in forme diverse si adaptate 
diverselor look-uri. Rosu, albastru, verde 
si variatii ale acestora, toate se regasesc in 
aceasta perioada.

Poate iti doresti sa vezi viata in roz in sezonul 
rece 2022-2023 prin intermediul ochelarilor 

de soare si in aceasta situatie ar trebui sa te 
reorientezi, auriul si nuantele apropiate acestuia 
regasindu-se in majoritatea prezentarilor. Si este 
o optiune foarte buna, pentru ca pana la urma, 
nu este soarele cel care ne ridica starea de spirit?

CULOARE

R A M E  C O L O R A T E

AURIU

MICSORATI

G E N N Y

V E R S A C E

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

L A Q U A N  S M I T H

G U C C I

C O A C H

P O S T E R  G I R L

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

M A R R I S A  W I L S O N V I V I E N N E  W E S T W O O D
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5 PIESE ESENTIALE
PENTRU GARDEROBA TA, IN ACEASTA TOAMNA

DETALII de STIL 
pentru EA

P R I N  U R M A R E ,  P R I M U L  PA S  E S T E  S A -

T I  A L E G I  P I E S E L E  P E N T RU  S E Z O N U L 

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

S T I L U L U I  TA U  V E S T I M E N TA R .  D U PA 

A L E G E R E A  P I E S E L O R  C H E I E  D I N 

G A R D E RO B A  TA ,  U R M AT O RU L  PA S 

E S T E  S A -T I  F A C I  O  L I S TA  C U  P I E S E L E 

C A R E  I T I  L I P S E S C  D I N  G A R D E RO B A 

I N  A C E A S TA  T O A M N A .

Sezonul de toamna este un bun prilej pentru un 
update al garderobei tale, de aceea vin si eu catre 
tine cu cateva tips-uri in acest sens.

In ajutorul tau vin si eu in acest articol, cu 
o lista de 5 piese esentiale pe care sa le ai in 
garderoba in aceasta toamna ...

O piesa vestimentara cu buline este usor de integrat in 
garderoba, in aceasta toamna.

text : ANDREEA POPESCU / photo source : fotografii realizate cu ajutorul pieselor din garderoba proprie

O
 P

IE
SA

 V
ES

TIMENTARA CU BULINE

1
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O PIESA VESTIMENTARA COLORATA

Daca iti doresti o 
aparitie remarcabila 

in acesta toamna, clar 
o piesa vestimentara 
colorata o sa te ajute 

in acest sens.

O piesa in trend in acest sezon de toamna este o geaca din denim, pe care o poti 
purta  cu o rochie maxi si o pereche de pantofi sport, pentru o aparitie cool.

DENIM

Fusta plisata este o piesa cheie in acest sezon de toamna, deoarece o poti purta atat 
la birou, cat si atunci cand iesi in oras cu prietenii.

Sacoul este o piesa vestimentara 
pe care o recomand cu drag atunci 
cand vine toamna, deoarece este 
usor de integrat in garderoba si 
da o nota stilistica aparte.

SACOUL

Pana data viitoare, iti doresc o toamna minunata! - ANDREEA

FUSTA PLISATA

2

3

4

5



30  

Famost

Moda & Stil

IDEALA
LA SCOALA!

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

CE PORTI SI CE ATITUDINE ADOPTI 
IN PRIMA ZI DE SCOALA / INTALNIRE 
SCOLARA A COPILULUI TAU?

"
"

IMPORTANTA MAXIMA
Dezvolta o relatie cu profesorii copilului tau, 

intrucat vei fi la curent cu o parte a vietii lui in 
afara caminului. O relatie buna parinte - profesor 
este benefica pentru toti.

Cum te prezinti la o intalnire scolara sau 
in prima zi de scoala a copilului tau?

Te prezinti ca o persoana matura, simpla si 
responsabila. Atunci cand iti doresti ca ai tai copii 
sa fie la inaltime, ar trebui si tu sa fii la inaltime, 
sa fii un model pentru ei.  Si, mai ales in cazul in 
care ai un copil "fermecat", tu esti cea care ii poate 
asigura pe profesori ca iti doresti serios sa-l ajuti 
in comportament si ca esti un parinte constient. 
Daca tu mergi la scoala impreuna cu copilul tau in 
latex si cu un decolteu generos, profesorii ar putea 
sa isi piarda speranta ca fiul tau va reusi. 

De tine depinde ... cat de dornici vor fi 
profesorii sa faca un efort pentru copilul tau. 

CE PORTI? 
NU EXAGERA! Costumul de eroina il lasi in 

garderoba.
Look-ul trebuie sa spuna:

Sunt matura, responsabila si deschisa la 
sfaturile dumneavoastra!

Atitudinea trebuie sa spuna:

Imi doresc sa colaboram la crearea celui mai 
bun cadru pentru copilul meu!

PIESE SEPARATE:  rezonabil si elegant.
Ceva simplu, sofisticat si cu linii clare. Fara 

culori sau imprimeuri tipatoare si fara zorzoane.🤗

Recomand
piese ale

brand-ului
DONNA 
KARAN
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JACHETA
Un sacou sau o jacheta. Fara geaca bomber sau 
de motor!
HAINA
Un trenci elegant si sic. 
INCALTAMINTE
Pantofi cu toc. 
COAFURA
Parul indreptat pe spate sau prins in coada. 
MACHIAJUL
Simplu. Evita culorile vii si aspectul strident!

Pentru ca, 
VA IUBESC! ❤

Evita stilul adolescentului rebel, 
dar imita-i spiritul! SF

A
T

!
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CUM NE IMBRACAM IN CULORILE TOAMNEI poate fi o sarcina destul de dificila, a alege dintr-o 
paleta de culori si a le combina nefiind o misiune usoara pentru toata lumea. Partea buna este aceea ca 
nuantele toamnei sunt naturale, astfel ca poti fi ajutata in mod instinctiv sa le alegi pe cele mai bune, 
chiar daca, avand toate culorile in fata ta, nu prea stii de unde sa incepi.

1 Un prim pas pentru a invata cum sa ne imbracam in culorile toamnei este acela de a intelege ca 
majoritatea sunt calduroase, orice culoare de toamna avand cel putin astfel de subtonuri. Anumite 

subtonuri aurii calde imbogatesc culorile esentiale, rozul se indreapta spre piersica soft sau corali, 
bejul spre caramel, iar verdele catre masline si muschi.

Doar ca nu trebuie sa te orientezi spre potrivirea perfecta, pentru ca pe tine trebuie sa te intereseze 
culorile care se armonizeaza, se amesteca si, impreuna cu tine, formeaza un intreg cu natura si paleta 
acestei perioade.

2 In ceea ce priveste prezenta pe scena modei, culorile vin, pleaca, unele mai des, altele la intervale 
de timp regulate, dar din momentul in care iti vei dezvolta o cultura a culorilor - daca esti 

interesata de acest aspect, vei descoperi in fiecare sezon o multitudine de versiuni/ variatii ale 
culorilor preferate.

Si vei fi tentata sa crezi ca multe tonuri neutre se potrivesc toamnei, insa, culorile mult mai 
puternice pot fi folosite ca punct de plecare in alcatuirea unei garderobe. In anumite situatii poti gasi 
de exemplu mult mai usor versiuni de gri sau bleumarin comparativ cu maroul, in alte situatii, nuante 
ca ruginiul si castaniul le poti intalni la fiecare pas. Si acestea sunt doar cateva exemple.

3 A sti cum sa ne imbracam in culorile toamnei are la baza un principiu foarte important, acela 
ca purtarea variatiilor unei culori in acelasi timp arata cu mult mai bine comparativ cu purtatul 

culorilor opuse. 
Iar acest principiu cunoscut ca monocromatic poate fi si mai bine scos in evidenta, daca ai doua 

culori de toamna si o adaugi pe a treia, prin intermediul unei esarfe sau jachete.

4 Culorile de accent luminoase iti aduce tinuta la nivelul urmator, fie ca ele se exprima prin 
intermediul unui top, a unei esarfe sau a unui colier. Oricat de simplu te imbraci, astfel de piese 

iti lumineaza chipul instantaneu, o esarfa colorata in cazul in care ai pe tine blugi si un tricou fiind 
ideala.

Accesoriile in aceasta situatie adauga textura si culoare unei tinute subtile, iar daca esti in dilema si 
te gandesti cat de complicata este alegerea culorilor, mergi pe partea practica: experimenteaza!

5 Pentru a adauga un plus modului in care ne imbracam in culorile toamnei, adaugam si 
imprimeurile, o modalitate subtila de amestecare a tonurilor. Doar ca poti avea "surpriza" ca  o 

culoare sau mai multe sa nu se regaseasca in paleta ta.

C U M  I M B R A C A M

CULORILE TOAMNEI

Inainte de toate nu 

trebuie sa tii cont 

ca tonurile pot fi 

profunde, calde sau 

moi si asta pentru 

ca iti poti impune in 

mod inconstient o 

anumita limita, iar 

pentru a-ti construi 

o garderoba 

specifica, ai nevoie 

de toate aceste 

variatii.

ESTE DIFICIL SA NE IMBRACAM ADECVAT IN ACEST FRUMOS ANOTIMP? TREBUIE SA TINEM CONT
DE CEVA ANUME? EXISTA ANUMITE SECRETE?
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Ca o regula generala, daca pentru tine, stilul este impecabil si majoritatea culorilor sunt din 
spectrul tau, trebuie sa ai incredere in propria judecata! Nu ai cum sa gresesti! Culorile si variatiile 
acestora se regasesc in imprimeu? O culoare "gresita"  ca vorbim de roz, verde neon, albastru electric 
sau orice alta culoare, nu va reduce puterea vizuala si impactul minunatului imprimeu pe care il porti.

Culorile de toamna arata foarte bine cand sunt amestecate armonios, asa ca, fii putin mai atenta 
ce fel de imprimeu alegi, cand il alegi!

6 In demersul nostru de a invata cum sa ne imbracam in culorile toamnei, trebuie sa avem in vedere 
un aspect foarte important, aplicabil in multe alte circumstante. Tonul pielii este esential atunci 

cand alegem culorile, pentru ca acestea ne vor "inconjura" chipul, iar noi trebuie sa le alegem pe cele 
mai potrivite.

Daca pana acum nu ai tinut cont de acest aspect, ar trebui sa incepi sa o faci! Schimbarea nu trebuie 
sa fie una radicala, ci treptat, cumparand hainele si accesoriile in culori potrivite si inlocuindu-le pe 
cele care nu se adapteaza noilor tale cerinte. Acest lucru trebuie sa se intample cand articolele se 
uzeaza si/ sau bugetul iti permite.

Alegerea si 

analizarea culorilor 

nu trebuie sa fie 

o munca dificila 

si inflexibila! 

Multe din culorile 

preferate pot 

fi descoperite 

instinctiv in timp, 

ceea ce iti ofera 

relaxare, libertate 

de exprimare prin 

haine, dar si bucuria 

acestui intreg 

proces, in care 

trebuie sa primeze 

bunul gust si stilul 

personal.
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by LARISA CROITORU
les fleurs 

Ce inseamna pentru tine aceasta geanta creata de 
tine? 

Aceasta creatie pentru mine este un proiect de 
suflet.
Cand ai inceput sa lucrezi la acest concept nou?

Am pus bazele inca de anul trecut, venind de 
fiecare data cu un update asupra lui, pana am ajuns 
la varianta finala, pe care o puteti vedea in acest 
moment.
Ce ne poti spune despre aceasta geanta? 

Aceasta geanta a venit ca o necesitate, din nevoia 
de a pune florile in ceva care sa fie util dar sa arate si 
bine estetic. Caci, de foarte multe ori, vad oameni cu 
buchete de flori puse in diverse pungi, genti, care nu 
sunt tocmai ideale pentru acestea. 

Asa a luat nastere "Les fleurs", o geanta realizata 
din 100% bumbac, brodata, cu un sistem de prindere 
sigur, fiind prietenoasa cu florile si foarte utila. 
Urmeaza sa fie disponibila pe diferite marimi, 
potrivite pentru orice tip de buchet.

TOTUL DESPRE MODA
cu DANIELA SALA

"LES FLEURS" ESTE UN MODEL CONCEPUT PENTRU A IMBRACA UN BUCHET DE FLORI.
ESTE VORBA DESPRE O GEANTA SPECIAL REALIZATA IN SCOPUL DE A FI UMPLUTA CU FLORI. 

Fashion photographer: Razvan Sandu | Styling: Andrew Christian | Model: Andreea Bodonea



36  

Famost

Moda & Stil

Este un produs creat in serie? 
Este un produs unicat care se bucura de 

exclusivitate in Romania.
Carui public te adresezi cu acest model? 

Geanta este destinata iubitorilor de flori. Aceasta 
are un design minimalist si a fost special realizata 
pentru a se adapta oricarei persoane, de la un 
adolescent ce isi doreste sa daruiasca un buchet de 
flori intr-un mod inedit, pana la un fashion icon care 
isi poate completa tinuta cu niste flori superbe si 
aceasta geanta.
Ce materiale ai folosit? 

Este realizata 100% din bumbac natural, maleabil, 

de culoare Ivory si are brodata sintagma "Les fleurs" 
cu un font elegant italic. Aceasta are in interior un 
sistem de prindere a buchetului de flori, pentru 
asigurarea acestuia pe timpul deplasarii.
Cum a fost trecerea de la crearea tiparelor pentru 
obiecte vestimentare la crearea unui tipar pentru 
genti? 

A fost ceva nou pentru mine, dar am luat-o ca pe 
o provocare. Tiparul, pot sa zic ca nu a fost greu de 
realizat, mai mult a durat alegerea unui design dintre 
variantele finale pe care le-am schitat, pentru ca mi-
am dorit sa o scot din anonimat prin forma ei atipica 
si sa ii pastrez in acelasi timp utilitatea.

Geanta este destinata iubitorilor de flori. Aceasta are un 
design minimalist si a fost special realizata pentru a se adapta 

oricarei persoane, . . .
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Ce consideri ca reprezinta aceasta geanta pentru cel 
care o poarta?

Am observat faptul ca oamenii au devenit mult mai 
atenti la cum se imbraca si ce accesorii poarta in viata 
lor de zi cu zi, asadar, consider ca aceasta geanta poate 
reprezenta o piesa de rezistenta in tinuta cuiva care 
isi doreste sa iasa in evidenta. Mi-am dorit ca aceasta 
geanta, pe langa partea functionala, sa fie placuta vizual, 
sa fie accesoriul purtatorului pentru intreaga sa tinuta.
E vorba de o singura geanta sau de o colectie?

Momentan, este vorba despre o singura geanta, ce 
urmeaza sa fie realizata pe mai multe marimi, in functie 
de dimensiunea buchetului de flori. 
Care este pretul unei genti?

Pretul variaza intre 100 si 250 de lei, in functie de 
dimensiunea ei.
De unde pot fi achizitionate? 

Gentile se pot achizitiona de pe pagina oficiala 
de Instagram a brandului CROITORU (@croitoru_
official).

. . . consider ca aceasta geanta poate reprezenta o 
piesa de rezistenta in tinuta cuiva care isi doreste 
sa iasa in evidenta.
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MAXIMALISM
SILVIA DRAGOMIR - i m a g e  c o n s u l t a n t  &  s t y l e  s p e c i a l i s t

CAND SPUI MAXIMALISM  te gandesti la 
stiluri ca rococo si baroc, la opulenta vesmintelor 
regale si aristocratice imortalizate in picturi, la culori 
stralucitoare si materiale opulente, la moda anilor `70, 
`80, `90 - cand defilarile erau o succesiune de lux si 
incantare vestimentara.

Opusul minimalismului, maximalismul se defineste 
clar ca un curent al exceselor prin acel "more is more" 
al tesaturilor rafinate, al culorilor si imprimeurilor 
inteligent si elaborat mixate, al nenumaratelor 
accesorii inteligent aranjate.

Reusita unui outfit maximalist sta in a sti sa mixezi 
culori, sa combini prints si sa folosesti accesoriile - 
gandeste-te la D&G, ETRO, DRIES VAN NOTEN, 
CAVALLI, MOSCHINO, KENZO, etc si la fashion 
icon IRIS APFEL cu ale ei magnifice bijuterii.

Sa mixezi doua, trei prints poate fi dificil, dar sa 
mixezi cinci, sase este deja greu astfel incat outfit-
ul sa ramana elegant si coerent, in schimb sa faci 
un color block, sa aduci detalii in outfit ori sa ai o 
tehnica specifica pentru accesorii este la indemana 
oricui.
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Un exemplu edificator de maximalism este serialul 
EMILY IN PARIS, chiar si numai pentru a-ti face 
o idee despre curent, unde more is more si bigger is 
bigger sunt in aproape fiecare scena: funde, culori, 
imprimeuri, texturi, fara sa displaca dar poate si fara 
sa te faca sa spui "vreau si eu"!

Un outfit maximalist este de la incarcat la 
supraincarcat - prints, culori, volane, decoratii, 
materiale si poate deveni agresiv in ochii celorlalti fara 
o estetica elaborata si fara respectarea proportiilor.

In maximalism este vorba de exprimarea 

personalitatii, de iesirea din conul de umbra al 
minimalismului genderless, de o garderoba care sa fie 
pe exact aceeasi frecventa cu a ta.

Poti incerca cu ce ai deja in sifonier - piese 
vestimentare pe care sa le porti si altfel decat pana 
acum - siluete complementare, culori contrastante sau 
similare, texturi diferite.

La fel de bine poti crea din mai multe piese pe 
care nu le mai imbraci - o alta noua: neasteptata, 
cu elemente diferite - si faci astfel un maximalism 
sustenabil.

Layering-ul este esential in maximalism - de la 
lungimi la texturi si prints, pana la accesorii - tot ce 
poate face outfit-ul  cat mai vizual. Gandeste-te cum ar 
arata camasi cu lungimi diferite, catifea langa banalul 
bumbac si putina matase etc.

Sau cum ar sta o multime de brose pe o geaca de 
jeans ...

Intr-un outfit max nu trebuie sa le ai pe toate la un 
loc: mix de culori in unul, layering de texturi in altul, 
continuand cu ceea ce iti place si te inspira mai mult.

Si nici nu este despre a copia un designer, o 
influencer, pop/rock star, actrita etc, ci despre a-ti 
exprima originalitatea.

Si aici - ca in orice alt curent sau stil al modei, este 
vorba de contributie personala: cum suntem diferiti, 
fiecare intelegem o notiune conform standardelor 
proprii.

De aceea maximalismul la 20 de ani este altfel decat 
la 40, cel pentru o fashionista altfel decat pentru 
o stylish, pentru o excentrica altfel decat pentru o 
femeie obisnuita.

Maximalismul - in ciuda aparentei frivolitati, 
este un curent care iti da posibilitatea sa recreezi, 
sa iti pui creativitatea la contributie transformand 
nesemnificativul, sa pornesti de la nimic si sa ajungi 
la stylish si individual - este o lume a infinitelor 
posibilitati. 

Iar cuvantul de ordine in maximalism este 
bucuria: bucuria de a crea si purta un look pe care 
il iubesti si prin care te exprimi, bucuria culorilor, a 
imprimeurilor, a diversitatii.

MAXIMALISMUL ESTE UN CURENT CARE ITI 
DA POSIBILITATEA SA RECREEZI, SA ITI PUI 

CREATIVITATEA LA CONTRIBUTIE TRANSFORMAND 
NESEMNIFICATIVUL, ...

IN MAXIMALISM ESTE VORBA DE EXPRIMAREA 
PERSONALITATII, DE IESIREA DIN CONUL DE UMBRA AL 
MINIMALISMULUI GENDERLESS, ...
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T O A M N A

C E  T R E B U I E  S A  F A C I  S I  C E  N U  -  G E N E R A L I T A T I

e apropiem - cel putin din punct de vedere calendaristic - de zilele mai putin 
calduroase specifice toamnei si pe langa piesele vestimentare mai grosute pe 
care trebuie sa le iei pe tine, aceasta perioada reprezinta o buna oportunitate 
de schimbare/ transformare a look-ului daca vrei sa aduci un nou suflu in 
viata ta. Si chiar daca teoretic pare usor - si poate fi - trebuie in acelasi timp sa 
ai grija de anumite aspecte specifice perioadei.

Moda & Stil
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Incaltamintea trebuie sa fie adecvata 

toamnei, astfel ca purtarea slapilor trebuie 
sa fie mai rara spre o renuntare totala pana 
in perioada calduroasa a anului viitor. Pentru 
zile mai reci, pantofii sau botinele iti pot oferi 
comoditate in purtare, protectie impotriva 
temperaturilor scazute; in acelasi timp nu este 
de neglijat faptul ca sunt practice, ajutandu-
te atunci cand esti in viteza sau ai mult de 
alergat.
accesoriile

Piesele vestimentare si accesoriile in 
culorile specifice tendintelor de toamna iti 
ofera vibratia adecvata si te poate scoate din 
monotonia care apare in sezonul rece, limitat 
intr-o anumita masura din punct de vedere al 
paletei coloristice. O combinatie inspirata cu 
insertii subtile de nuante specifice toamnei 
este o buna modalitate de a oferi un echilibru 
vizual look-ului.
stratificarea

Stratificarea este ideala acestei perioade, 
atat prin protectie cat si prin latura practica 
cu care vine. Topurile cu maneci sau maneci 
trei sferturi, puloverele usoare sau mai groase, 
esarfele, gecile din diverse materiale iti 
permit sa te adaptezi oricaror fluctuatii de 
temperatura.
alte culori

Anumite culori si piese vestimentare 
specifice toamnei sunt necesare, dar, pentru 
diversitate, te-ai putea indrepta spre alte 
stiluri netraditionale. Indiferent care este 
stilul tau de la care nu prea te abati, incearca 

sa porti si altceva, sa faci o schimbare (sau mai 
multe) surprinzatoare si care poate fi de bun 
augur. Iar daca simtul tau estetic este unul 
bun, cu siguranta nu vei da gres, indiferent de 
combinatiile inedite pe care le vei face!
echilibrul

Garderoba trebuie sa fie una echilibrata, 
pe care foarte multe si-au construit-o in 
timp si de care de multe ori nu tin cont. 
Culorile in tendinte, tonurile neutre, piesele 
vestimentare, toate se pot regasi in dulapul 
tau si pot crea combinatii fashion inedite. Iar 
asocierea, fie a unor nuante de toamna sau 
vibrante cu cele neutre - dau rezultate mereu, 
mai ales ca multe din piese pot fi atemporale 
sau purtabile la doar cateva sezoane distanta.
stilul propriu

Incercam stratificari, culori si tendinte - 
altele decat cele traditionale, dar in acelasi 
timp, trebuie sa ne pastram si sa ne conturam 
si mai bine propriul stil. Iar varietatea adusa 
de acest frumos anotimp ne ajuta enorm in 
construirea stilului personal, fie ca vorbim 
de piese si accesorii vintage, sport sau glam; 
exista orice pentru fiecare.
piesele esentiale

Pentru anumite persoane conteaza mai 
mult confortul, pentru altele eleganta, ideal 
ar fi sa existe o combinatie care sa aduca un 
echilibru. Ai piese esentiale pentru acest 
sezon ca pulovere, sacouri, malete, topuri cu 
maneci lungi, esarfe, blugi, la care poti adauga 
accesorii si piese vestimentare mai micute 
ca marime, tocmai pentru a te ajuta sa iti 
conturezi stilul vestimentar, sa fii tu insati.

C E  T R E B U I E  S A  F A C I

Moda & Stil

STRATIFICAREA ESTE 

IDEALA ACESTEI 

PERIOADE, ATAT PRIN 

PROTECTIE CAT SI PRIN 

LATURA PRACTICA CU 

CARE VINE.
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fara exagerari!
Ca in absolut tot ceea ce facem, nu trebuie 

sa exageram, mai ales in privinta tendintelor. 
Totul este despre echilibru, care sa includa 
un look sic adaptat personalitatii tale si 
stilului de viata, iar in privinta articolelor 
vestimentare, acestea trebuie sa existe dar fara 
a se face exces de ele.
piesele de vara

Daca esti de obicei o persoana mai 
hotarata, in privinta hainelor trebuie sa 
existe flexibilitate, adica in cazul in care iti 
aranjezi dulapul pentru toamna, nu toate 
piesele de vara trebuiesc puse la pastrare. 
Pot fi multe articole care pot fi integrate fie 
ca piese simple, fie folosite in stratificari, 
rochiile maxi, fustele lungi, o pereche de 
blugi sau pantaloni confortabili, sau chiar 
topuri sau maiouri, fiindu-ti de mare ajutor 
in perioadele de tranzitie.
fara multa piele

Pe vremea rece, oricat de calita ai fi, prea 
multe piele expusa nu da bine, asa ca lasa 
expunerea ori pentru la vara, ori doar acasa la 
tine. Daca te identifici cu acest stil, ai putea 

alege sa lasi doar o parte descoperita, un 
umar in cazul unei rochii lungi, picioarele trei 
sferturi in cazul unei rochii cu maneci lungi. 
Exclusi pantalonii scurti si topurile scurte/ 
taiate.
fii tu insati!

Indiferent de tendinte si oricat de 
entuziasmata ai fi de ele, daca ceva nu te 
prinde, evita! Si acest indemn este valabil in 
orice situatie cand vorbim de moda! Poate 
nu se potriveste tonului pielii tale sau formei 
corpului, poate fi cea mai spectaculoasa 
tendinta, daca nu ti se potriveste, evita 
situatia de a fi ridicola doar de dragul de a 
fi la moda!
culorile deschise

Trebuie sa renuntam la ideile conform 
carora toamna si iarna se poarta culori inchise! 
Exista, cel putin pe timpul toamnei, anumite 
culori care merg oricand in aceasta perioada 
(variatii de portocaliu inchis, maro, verde, 
galben, rosu, violet), dar asta nu inseamna ca 
trebuie sa te limitezi la ele sau la cele inchise. 
Iar tendintele culorilor pentru fiecare sezon, 
exact pentru acest lucru sunt!

C E  N U  T R E B U I E  S A  F A C I

FIE CA GASESTI 

ACESTE SUGESTII 

FOLOSITOARE MAI 

MULT SAU MAI 

PUTIN, IMPORTANT 

E SA FII TU INSATI, 

SA TE IMBRACI 

CONFORM STILULUI 

TAU SI ADAPTAT 

PERSONALITATI I , 

IAR TENDINTELE 

T R E B U I E S C 

A B O R D A T E 

INTAI CA SURSA 

INSPIRATIONALA 

SI ULTERIOR 

INTEGRATE IN 

O U T F I T - U R I . 

CATEODATA POATE 

FI MAI USOR, 

CATEODATA MAI 

DIFICIL, DAR, DACA 

VREI SA ITI EXPRIMI 

PERSONALITATEA 

PRIN HAINE SI 

TENDINTE, EDUCATIA 

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

ESTE O NECESITATE.
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IMBRACAMINTEA fara GEN
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mbracamintea fara gen nu este ceva nou in moda sau vreo tendinta trecatoare de 2-3 ani pentru 
ca apoi sa revina peste 10 ani. Este un concept care a aparut timid, cu rezervele de rigoare, gratie 
unor designeri care au vrut mai mult, care au indraznit si au avut curaj. Persoane cu viziune care au 
anticipat ca la un moment dat intr-o forma sau alta, imbracamintea nu va tine cont de gen sau cel 
putin o parte semnificativa a modei va fi in aceasta directie. Daca acesti vizionari au castigat datorita 
viziunii lor in ceea ce priveste imbracamintea fara gen, asta va fi demonstrata de timp.

Iar acest curent care ia amploare de la an la an are propriile tendinte, ultimul sezon de exemplu, 
avand o influenta puternic feminina. Daca pana acum influentele erau concentrate in detalii, in 
ornamente, in subtilitati, acum rochiile si fustele au impactat scena, un efect vizual amplificat de 
faptul ca barbatii au exprimat masculinitate, au fost ei insisi, fara incercari de neutralizare.

Si exista numerosi designeri care au impins granitele tot mai mult si au facut acest lucru in mod 
constant, iar partea buna este aceea ca si alte case de moda - nume mari - au rezonat cu acest curent, 
aducandu-si propria viziune in colectiile prezentate. Un alt lucru bun este acela ca design-urile 
vazute exprima multa bucurie, sarbatoresc puterea individualitatii si a libertatii de exprimare prin 
intermediul hainelor.

In ultimul sezon, imbracamintea fara gen a avut bineinteles abordari diferite in care au dominat 
mult influentele modei feminine prin piese curgatoare, transparente, rochii palton stranse in talie, 
paiete. Pe de alta parte au fost vazute rochii tricou si rochii tanc, toga, blazere purtate fara nimic pe 
dedesubt deopotriva de femei si barbati. In acelasi timp au fost si designeri care au trimis atat femei 
cat si barbati in defilari imbracati in costume cu fusta, rochii camasa, halate.

Pana la urma, indiferent cum este "construita" o piesa vestimentara, important este ca orice look 
pe care il vezi sa fie o incantare si sa-ti transforme starea de spirit, fara a avea vreo clipa senzatia ca te 
uiti la ceva neobisnuit sau caruia ii lipseste ceva. Totul trebuie sa fie bine construit si armonizat, noi 
insine trebuie sa lucram la modul de a gandi pentru a accepta aceasta evolutie a modei, pentru ca in 
final, imbracamintea fara gen sa isi castige locul binemeritat intr-o lume a diversitatii si a libertatii 
de exprimare sub toate formele.IC
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U
N BARBAT STYLISH stie ca totul se rezuma la cele mai fine detalii, iar accesoriile 
devin cu adevarat detalii care vor capta atentia oricarei tinute. Ai putea purta un costum 
bleumarin si o camasa alba si, in acelasi timp, tipul de langa tine ar putea purta un 
costum bleumarin si o camasa alba. Singurul mod prin care iti poti face tinuta diferita 
de a lui sunt accesoriile pe care le-ai ales. 

ACCESORII 
pe care orice 
BARBAT 
STYLISH 
trebuie sa le 
aiba

6 

DACA AI AVEA DOAR 6 ACCESORII IN GARDEROBA TA, CARE AR FI ACESTEA? 

Text : A L I N  T E M E L I E S C U
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De la un ceasurile simple, sofisticate, 
clasice pana la cele sport, optiunile 

sunt fara sfarsit, dar cel mai important 
lucru este ca trebuie sa ai cel putin un ceas 
in garderoba. 

Cu alte cuvinte, purtarea unui ceas 
de calitate inseamna a conferi tinutei un 
aer sofisticat. Vrei sa alegi un ceas care se 
potriveste cu stilul tau de zi cu zi. Daca 
intentionezi sa investesti intr-un Rolex, 
dar lucrezi pe un santier, zilnic, probabil 
ca nu este cea mai buna alegere. Gaseste un 
ceas care se va potrivi cu stilul tau de viata, 
cu personalitatea ta, pe care il poti purta de 
nenumarate ori.

Batista de buzunar este detaliul care 
face diferenta, si totodata, cea mai 

buna modalitate de a adauga o pata de 
culoare, in special cea cu imprimeu. In mod 
normal, sacoul sau blazerul pe care il vei 
purta va fi clar mult prea putin. De la blazerul 
clasic bleumarin pana la sacoul gri petrol, 
batista de buzunar este cea care poate adauga 
acea pata de culoare atunci cand este cazul. 

Daca as fi tu, as incerca sa investesc 
in cateva culori diferite, dar trebuie sa te 
gandesti si la stilul tau, este ceea ce vei purta 
de multe ori? Daca nu, investeste doar intr-o 
singura batista de buzunar alba, de calitate, si 
apoi, probabil, una cu ceva culoare.

B A T I S T A
D E  B U Z U N A R

Daca vei face cinste cu o bautura cuiva si 
vei scoate acel portofel cu Spiderman, 

lucrurile nu or sa mearga prea bine. Drept 
urmare, investeste intr-un portofel din piele de 
foarte buna calitate. Din nou, pune accentul pe 
calitate si vei ajunge sa pastrezi acelasi portofel 
si in anii care vor urma. Alaturi de portofel as 
recomanda, de asemenea, un detinator de card.

P O R T O F E L U L
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Nu ignora importanta unei genti din piele. Am 
vazut un numar de barbati care aratau elegant, 

dar de cele mai multe ori, aveau un rucsac inestetic pe 
umeri, acesta fiind destinat excursiilor sau activitatilor 
sportive. Investeste intr-o geanta de piele de calitate, 
care va face orice tinuta mai eleganta si va fi, de 
asemenea, foarte practica. 

G E A N T A  D E  P I E L E

Personal, iti recomand sa cheltuiesti mai multi bani 
pe ochelarii de soare. Investeste in calitate, nu doar 

ca investesti in brand, dar investind in calitate, inseamna 
ca nu trebuie sa cumperi ochelari de soare noi in fiecare an.

De asemenea, iti recomand sa ai o pereche de ochelari 
de soare mai ieftina pentru situatii in care nu doresti sa 
risti sa ii pierzi sau sa ii rupi. Impactul pe care o pereche de 
ochelari de soare de calitate il poate avea asupra aspectului 
general este deseori subestimat si poate ascunde si acei ochi 
obositi din noapte de dinainte.

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

Este evident ca trebuie sa ai cateva perechi de sosete in garderoba, 
dar nu neglija sosetele pe care le porti in picioare. Am vazut o 

multime de barbati care poarta un costum foarte frumos, dar neglijeaza 
sosetele, alegand sa poarte unele simple, albe. Nu face asta, nu este o 
alegere intocmai buna. Aminteste-ti ca este vorba despre cele mai fine 
detalii, astfel ca sosetele pe care le porti, joaca un rol in stilul tau general. 
Opteaza pentru cateva perechi, cateva care adauga pata de culoare necesara 
si cateva care sunt clasice si vor merge cu majoritatea tinutelor. Alegerea 
potrivita a unor sosete stylish este, de asemenea, acel mod subtil prin care 
poti face o declaratie, exprimand un pic mai multa personalitate.

S O S E T E L E  S T Y L I S H

4

5

6



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!
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PIELEA ARE NEVOI DIFERITE IN FIECARE AN, IN FIECARE DECENIU, ASA 
CA, DACA VREI SA FII F R U M O A S A  I N T O T D E A U N A , TREBUIE SA 
ITI ADAPTEZI RITUALUL DE INFRUMUSETARE IN FUNCTIE DE VARSTA!
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volutia pielii de-a lungul vietii nu rateaza nicio etapa, de la acnee in perioada anilor 20, la aparitia liniilor fine in anii 
30, la pierderea elasticitatii la 40 de ani, la o lasare si uscaciune incepand cu anii 50-60. Si in timp ce a avea un 
regim consistent de ingrijire a pielii este esential de-a lungul vietii, anumite ajustari adecvate perioadei prin care treci 
te poate ajuta sa faci fata cu brio acestor schimbari.
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ANII 20
Perioada luminoasa de adolescenta este una frumoasa 

si poate fi si mai reusita daca ai un stil de viata sanatos. 
Ai parte de o rata buna de reinnoire a celulelor la aceasta 
varsta, iar a intra intr-o rutina dedicata de curatare, 
tonifiere si hidratare poate fi un bun inceput. Demachiaza-
te intotdeauna inainte de culcare si evita pe cat posibil 
servetelele demachiante, care, din nefericire, lasa reziduuri 
de produs pe piele. Utilizarea unui exfoliant bland in mod 
regulat este iarasi un lucru indicat.

Daca pielea este inca grasa, foloseste creme hidratante 
usoare si machiaje fara ulei. Pielea nu trebuie tratata dur, 
produsele abrazive indepartand uleiurile naturale ale pielii, 
lasand-o uscata si iritata. Pielea poate fi predispusa la 
petele de varsta chiar si in anii 20, iar in cazul in care acneea 
este o problema grava, consulta-ti medicul de familie sau 
un dermatolog! Daca pielea prezinta cicatrici de la acnee, 
maseaz-o cu ulei de seminte de macese!

In acelasi timp, pielea nu trebuie sa fie sufocata de 
multe produse, astfel ca cel mai indicat este folosesti doar 
produse de calitate si doar adecvate tipului tau de piele si 
eventualelor probleme specifice. La fel de importanta este si 
folosirea produselor bazate pe elemente naturale.

Trebuie sa retii ca la aceasta varsta, chiar daca pielea se 
pare ca are grija de ea singura - ceea ce este intr-o anumita 
masura adevarat - anumite semne ale neglijentei tale se vor 
vedea in timp, cand nu vor fi prea multe de facut. Asa ca, 
daca iti doresti sa fii frumoasa intotdeauna, incepe cat mai 
devreme sa ai grija de tine! Pot fi daune cauzate de soare, 
pe care daca nu le vezi acum, ele vor aparea de nicaieri 
mai tarziu, astfel ca o crema hidratanta folosit zilnic sau 
un fond de ten cu protectie SPF reprezinta o necesitate. 
O alimentatie bogata in fructe si legume care contine 
antioxidanti este iarasi indicata pentru o piele stralucitoare, 
un smoothie - mai ales cand sunt multe fructe si legume, 
apa pentru o piele hidratata si minimizarea consumului de 
alcool.

Pentru a fi frumoasa intotdeauna foloseste protectie 
solara si un regim obisnuit de ingrijire a pielii pentru a preveni 
imbatranirea prematura.

ANII 30
Scaderea colagenului si a elastinei incepand cu anii 

30, la care se adauga diversele expresii ale fetei noastre - 
obisnuite sau nu, alaturi de obiceiuri mai noi care vin odata 
cu viata si/ sau evolutia tehnologica, toate pot duce la 
aparitia si accentuarea unor linii fine in jurul gurii, a ochilor 

Pielea are parte de multe transformari in timpul 
sarcinii, dar ce trebuie sa faci in mod deosebit este 
sa verifici daca produsele sunt potrivite. De exemplu, 
anumite uleiuri esentiale nu sunt bune a fi utilizate; 
evident, nu e cazul de 100%!

Agitatia hormonala poate crea o sensibilitate 
pielii, agravand in unele cazuri afectiuni ale pielii 
cum ar fi eczemele, astfel ca extra hidratarea este 
esentiala. Ca o consecinta a cresterii circulatiei 
sangelui si a inmuierii vaselor de sange, poti cunoaste 
o crestere a venelor de paianjen, doar ca trebuie sa 
fii atenta ca acestea sa scada post nastere; in caz 
contrar, trebuie sa mergi la un specialist.

Cresterea pigmentarii pielii este un lucru comun, 
asa ca protejeaza-te cu protectie solara. In acelasi 
timp, nu se stie exact daca poti preveni semnele din 
cauza intinderii pielii, dar masand pielea cu uleiuri 
sau lotiuni specifice, ii poate oferi pielii confort si 
relaxare in acelasi timp.

CUM AI GRIJA de PIELE
in TIMPUL SARCINII
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si pe frunte in jurul acestei varste. Pielea delicata de sub ochi 
se subtiaza si poate avea parte de cearcane si umflaturi, 
solutia venind din partea unei creme anti-imbatranire de 
calitate + o pereche de ochelari de soare care te protejeaza 
de efectele de imbatranire cauzate de razele UV. Venele 
rosii de paianjen pot incepe sa apara, obrajii fiind foarte 
vulnerabili, asa ca evita apa fierbinte pe piele si acorda o 
mare atentie la protectie solara!

Stilul de viata nu trebuie sa fie unul agitat si daca este 
- trebuie sa ai parte de odihna regenerativa pe masura, 
completata noaptea de o crema cu multe vitamine. 
Reinnoirea celulara scade odata cu trecerea anilor, porii 
dilatati pot fi o problema, asa ca nu ii supraincarca cu 
produse.

Daca vrei sa fii frumoasa intotdeauna evita pielea cu 
aspect plictisitor prin utilizarea mastilor hidratante si a 
exfoliantelor blande folosite regulat!

ANII 40
Reinnoirea celulara incetineste si mai mult cand depasesti 

varsta de 40 de ani, asa ca iti poti ajuta tenul sa treaca cu 
bine peste acest minus. O crema de fata cu alfa hidroxiacizi 
(AHA) si exfolieri regulate sunt o necesitate, pielea capatand 
un aspect mai luminos. Nivelurile uleiurilor naturale ale pielii 
(sebumul) este mai scazut acum, fiind indicat sa optezi pentru 
produse cremoase si hidratante. Daca aveai pielea mai 
uleioasa in tinerete, acest lucru ar putea sa te ajute acum.

Odata cu trecerea timpului, pielea pierde si din grasimile 
interioare, ceea ce o lasa fara aspectul de plinatate, astfel 
ca trebuie acordata o atentie deosebita alimentatiei, acizii 
grasi esentiali si fitoestrogenii fiind obligatorii. Produsele 
de anti-imbatranire trebuie sa contina ceramide si peptide. 
Atentia pe care o acorzi fetei, trebuie sa o acorzi si gatului si 
zonei pieptului, cremele hidratante fiind obligatorii; curata, 
exfoliaza si tonifica in mod regulat si aceste zone!

Din nefericire, aceasta este perioada in care incepi sa 
vezi semnele provocate de daunele solare, adica petele de 
varsta, pielea cu aspect creponat; crema cu SPF devine 
astfel o necesitate. Pielea va deveni si mai uscata daca 
experimentezi primele semne ale menopauzei, asa ca 
investeste in tratamente faciale obisnuite.

Iar daca vrei sa ramai frumoasa intotdeauna, 
concentreaza-te pe produse de hidratare de calitate, cum ar 
fi uleiurile luxuriante pentru piele.

ANII 50
Pielea devine din ce in ce mai subtire, mai putin radianta 

si mai translucida, si cum nivelul de estrogen scade si 

glandele uleioase se contracta, creste si sensibilitatea. Vei 
fi mai predispusa si la vanatai, astfel ca trebuie sa eviti 
tratamentele dure si alergenii, cum ar fi diversele parfumuri. 
Bea apa si asigura-te ca ai parte de acizi grasi esentiali in 
alimentatie!

Esentiale sunt si exercitiile regulate pentru fata, cele cu 
efect de lifting si ai grija sa fii cat se poate de actualizata cu 
produsele de ingrijire, care, devin din ce in ce mai calitative, 
chiar daca preturile sunt pe masura! Blocarea umezelii in 
piele este esentiala la aceasta varsta, astfel ca trebuie sa te 
concentrezi pe astfel de produse; petele de varsta devin mai 
vizibile, protectia solara trebuie sa cunoasca imbunatatiri 
din partea ta.

Daca petele sunt foarte deranjante, le-ai putea estompa 
prin tratamente la saloanele de infrumusetare; astfel de 
probleme sunt comune, pana la 60 de procente din femeile 
ajunse la aceasta varsta experimentandu-le.

Pentru combaterea pigmentarii si a inflamatiei, evita 
alimentele care pot provoca inrosirea fetei (cafea, alcool, 
condimente). Protejeaza-ti pielea cu produse pe baza de 
minerale, creme hidratante care calmeaza roseata, iar daca 
lucrurile degenereaza, adreseaza-te medicului de familie.

Iar pentru a fi frumoasa intotdeauna evita tratamente 
dure si alergenii si bea multa apa!

Pentru ca parfumul sa persiste mai mult, trebuie 
sa il schimbi, la fel cum iti schimbi si produsele de 
ingrijire. Pielea devenind mai uscata, se vor usca 
si parfumurile, astfel ca nu vor mai dura la fel de 
mult. Si pentru a avea parte de o extra rezistenta, 
fa urmatorul truc: aplica putin hidratant pe zonele 
unde urmeaza sa te dai si abia apoi pulverizeaza! 
Alege de asemenea uleiuri parfumate pure si 
inainte de a-l achizitiona, da-te cu el pe piele in 
zonele de puls si observa cum se dezvolta mirosul!

CUM 
FACEM CA 
PARFUMUL
SA TINA 
MAI MULT
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beauty
M I N I M A L I S M

FIECARE DINTRE NOI, INDIFERENT DE ANOTIMP, NE DORIM UN LOOK PROASPAT, O VIBRATIE BUNA SI IN CELE MAI 
MULTE SITUATII NE-AM DORI NICI SA NU NE BATEM PREA MULT CAPUL PENTRU A AVEA PARTE DE ASTA.
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In privinta machiajului, trebuie sa retii faptul ca oricat de bune ar fi produsele tale de ingrijire, 
pielea nu poate fi perfecta tot timpul. Daca doresti sa-i dai pielii stralucirea de care are 
nevoie fara a o acoperi, parcurge urmatoarele randuri!

Tonul pielii
O crema hidratanta, o crema BB sau o baza de machiaj curata iti ofera aspectul minimalist 

pe care il cauti, asa ca aplica pe toata fata sau doar in locuri in care vrei putin mai multa 
acoperire.
Fard de obraz

Amestecand un fard de obraz crema pe pometi si obraji, iti da un aspect roz subtil si pentru 
a intra repede si eficient in piele; incalzeste-o putin cu degetele tale!
Iluminator

Nu ai nevoie de stralucire care sa atraga atentia pentru a avea pometii frumosi, astfel ca 
folosirea unui balsam curat ii va oferi pielii stralucire care reflecta lumina, alaturi de un finisaj 
suculent.
Rimel

Rimelul adauga volum, lungime si curbeaza genele, doar ca uneori poate oferi un aspect 
mai mult decat ai nevoie intr-un astfel de look. Asa ca, mergi pe formula subtila care doar sa 
accentueze nuanta genelor.
Gel sprancene

Sprancenele ingrijite iti duc frumusetea la un alt nivel, asa ca perie-ti sprancenele cu un gel 
de sprancene pentru un aspect bogat.

Si cand vedem 
diverse chipuri 
naturale avand 

un ten radiant, nuante 
subtile de roz pe pometi, 
ochii frumosi incadrati de 
gene arcuite, sprancene 
pline si bine definite, ne 
dorim instant sa fim la fel. 
Pentru ca pana la urma, 
ce poate fi mai frumos 
decat un look natural 
realizat fara prea mult 
efort? Si cum simplitatea 
si minimalismul incearca 
sa recastige din terenul 
pierdut, ai putea si tu 
sa contribui la asta prin 
ceea ce faci pentru tine, o 
regandire a ritualului de 
frumusete de zi cu zi.

Iar aceasta tendinta 
de makeup no-makeup 
promovata intens de 
casele de moda in 
prezentari, ajunge sa 
cucereasca pe toata 
lumea, mai ales prin 
faptul ca totul se 
simplifica. Cu toate 
acestea, tendinta de 
minimizare a rutinei 
beauty are la baza o 
ingrijire adecvata a 
tenului - pentru aspectul 
radiant pe care ni-l dorim, 
acceptarea faptului ca 
anumite cicatrici sau pete 
nu vor disparea de tot - 
vor avea doar un aspect 
difuz, la care se adauga 
o ingrijire atenta a pielii 
intr-un mod “curat” si din 
momentul in care toate 
acestea vor face parte in 
mod natural din rutina 
ta beauty, te poti bucura 
de aspectul natural si 
radiant spre care aspiri.

Cei care iubesc conceptul de beautyminimalism cred in ingrijirea pielii prin calitate, dar 
fara o avalansa de pasi si produse, iar daca esti si tu interesata de asta, te invitam sa 
citesti urmatoarele!

Curatare
Spalarea fetei reprezinta primul pas pentru curatarea pielii, eliminand murdaria, machiajul, 

transpiratia, orice altceva ce se acumuleaza pe parcursul zilei. Si regula de aur pe care o stie 
toata lumea: nu te duce la culcare seara fara sa ai tenul curat! 
Exfoliere

Cu cat celulele tale vor fi mai noi, cu atat pielea ta va arata mai proaspata si radianta. Asa 
ca, foloseste un toner delicat pentru exfoliere care sa contina acid lactic si acid salicilic, pentru 
a desfunda porii si a accelera procesul de reinnoire a celulelor. Foloseste-l de 1-2 ori maxim pe 
saptamana imediat dupa curatare pentru a obtine stralucirea mult visata!
Antioxidant

Zilnic, pielea noastra se confrunta cu multe bombardamente din partea mediului 
inconjurator care-i dauneaza. Si pentru a accelera procesul de reparatie, mergi pe vitamina C 
care nu doar ca previne daunele, dar si uniformizeaza tonul pielii. 
Crema solara

Pentru multe dintre voi poate suna deja obositor indemnul de a avea protectie solara tot 
timpul anului, indiferent ca e soare, sunt nori sau ploua. Pe langa faptul ca factorul de protectie 
previne aparitia petelor, iti ajuta si pielea sa fie mai proaspata si sa reflecte lumina. Ai nevoie 
in fiecare dimineata de jumatate de lingurita pentru masarea chipului si a gatului si poti merge 
chiar si in zona pieptului.
Hidratare pe timpul noptii

Pielea ta are nevoie de extra hidratare si pe timpul noptii si asta pentru ca exista tendinta 
de a pierde multa umiditate in somn. Mergi pe ingrediente hidratante precum acidul hialuronic 
pentru a te ajuta sa te trezesti revigorata si gata de o noua zi!
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MULT DORITELE PRODUSE DE INFRUMUSETARE SUNT NECESARE, IUBITE,
DOAR CA SE PARE CA NU SUNT INDEAJUNS. CE ALTE SOLUTII AVEM?

lifting facial
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F
iecare am constientizat pana in 
momentul de fata faptul ca nu exista 
o anumita crema care sa ne ofere un 
abdomen plat, coapse ferme, brate 
frumos sculptate sau un ten perfect. 
Cea mai buna modalitate pana 
acum, s-a dovedit a fi prin intermediul 

exercitiului sau o combinatie intre exercitiile fizice - alimentatie - 
alte ajutoare (creme, suplimente, etc).

In ceea ce priveste fata noastra, majoritatea am folosi o 
crema in locul exercitiilor - fara nicio ezitare si asta chiar daca ne 
“sacrificam” platind multi bani pe ea. Exista si in privinta acestui 
subiect numeroase polemici, controverse, dar, cu exercitiile fizice 
adecvate, poti avea parte de o piele intinsa, putand elimina/ 
intarzia liniile fine si ridurile.

La fel ca muschii din corp, muschii faciali isi pierd tonusul si 
fiind atasati direct de piele, atunci cand masa musculara scade, 
pielea incepe sa se lase. Si asa cum antrenamentele la sala iti 
ofera un corp tonificat, un program facial de fitness te poate 
ajuta sa iti mentii tenul in forma.

Tonifierea si intarirea muschilor faciali iti vor crea un lifting 
natural, exercitiile faciale imbunatatind circulatia la nivelul pielii 
prin aducerea oxigenului si nutrientilor - vitali pentru o stralucire 
sanatoasa si un aspect tineresc. Este imbunatatit fluxul limfatic, 
ceea ce reduce umflarea, multi experti considerand ca, prin 
executarea corecta a exercitiilor fizice, poti inlocui multe din 
produsele si tratamentele cosmetice sau chiar le poti elimina. 
De exemplu, un filler poate “rezolva” o linie profunda, dar pielea 
este la fel de moale, injectiile cu Botox sunt eficiente in mod 
deosebit la inceput, pentru ca apoi efectul sa scada, de unde 
apare si necesitatea de a le relua.

tratamentele acasa
Daca doresti sa incerci fitness-ul facial la domiciliu, exista 

numeroase gadget-uri care te pot ajuta, mai ales ca “exercitii 
fizice” parca suna prea mult a munca. In plus, exista si multe 

tratamente si alte optiuni non-chirurgicale in cadrul saloanelor 
de infrumusetare si din partea numerosilor experti in frumusete. 
Aparatele de fitness faciale sunt mici, sigure, avand in mare 
parte microcurenti care stimuleaza muschii, netezeste liniile fine 
si restabileste volumul si plinatatea.

Un studiu apartinand University of Galway a aratat ca 
folosind acasa Slendertone Face timp de 20 de minute, 5 zile 
pe saptamana timp de 12 saptamani a avut un efect foarte bun 
asupra zigomaticului (musculatura zambet) cu o medie de 18,6 
procente! In acelasi timp, peste 90% dintre femei care au folosit 
aceste dispozitive simt pielea fetei mai ferma si mai tonifiata, 
tenul devenind vizibil mai stralucitor si mai curat.

gimnastica pentru fata
In acelasi timp, incearca un antrenament acasa cu scopul de 

a stimula circulatia catre pielea fetei si pentru a atenua stresul 
care provoaca liniile de incruntare. Cand suntem incordati, 
avem o anumita privire a ochilor care mentine o anumita 
tensiune, ne pliem fruntea si ne incordam maxilarul, ceea ce 
trage in jos colturile gurii. Si pe langa exercitiile faciale zilnice 
si o eventuala crema hidratanta aplicata, ciupeste-te usor pe 
toata fata, pentru a stimula circulatia sangelui pentru hranirea 
celulelor pielii cu substante nutritive.

calculatorul
Prea multe ore petrecute in fata ecranului unui calculator 

poate da nastere liniilor premature si ridurilor, conform expertilor 
in infrumusetare. A sta in fata unui ecran, duce la o miscare a 
muschilor faciali care nu este naturala, ei urmand in mod firesc 
miscarea ochilor; daca te uiti in sus, muschii faciali si intregul 
corp raspund si ei prin urcare. Ceea ce poti face in astfel de 
situatii este sa adaugi alte activitati ca plimbatul in natura, 
practicarea sportului, activitati ce incurajeaza sanatatea ochilor 
si a muschilor faciali prin diverse miscari.

ELIMINA LINIILE DE PE FATA IN MOD NATURAL CU ANTRENAMENTE FACIALE!
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DE BAZA - Stimularea tuturor muschilor faciali

•Cu dintii din spate impreuna intr-un mod usor, atinge-ti fata 
usor cu degetele aratatoare chiar deasupra colturilor gurii. 
Buzele ar trebui sa se desparta usor pe masura ce ridici. 

•Zambeste folosind muschii obrajilor, extinzand mai departe 
spre tample.

•Completeaza zambetul treptat, ca o scara cu sase trepte, 
asigurandu-te ca ridici fiecare muschi pe masura ce zambetul 
se ridica.

•Tine, apoi pulseaza zambetul numarand pana la sase. Revino 
la inceput tot in 6 miscari!

PLEOAPE - Lifting ochi

•Aseaza trei degete ferm peste ambele sprancene ridicate in 
partile exterioare, tinand mainile usor in diagonala spre exterior!

•Apoi, tinand ferm degetele pe osul sprancenelor, clipeste de 
6 ori!

•In continuare, lucrand impotriva rezistentei degetelor, 
incearca sa iti inchizi pleoapele prin patru miscari in jos. Tine 
pentru a face acest exercitiu de 10 ori.

•Relaxeaza-te pentru cateva momente si repeta exercitiul! Dar 
de aceasta data, tine degetele pe osul ochilor, dar fara a le lasa 
sa se sprijine pe pleoape.

FRUNTE - Contra liniilor de incruntare

•Pune ferm degetele aratatoare pe lungimea sprancenelor, 
ceea ce ar trebui sa fie relaxant.

•Apoi, deplasandu-te impotriva rezistentei degetelor, ridica-ti 
muschii fruntii fara a ridica sprancenele. Tine apasat pana la 10.

•Inchide ochii si bucura-te cum muschii fruntii se relaxeaza usor!

URECHI - Stimularea fluxului de sange spre muschii 

faciali si piele

•Cu degetele aratatoare si cele mari, tine marginea superioara 
a urechilor si trage-le in sus! Folosind mici rotatii intre degete si 
degetele mari, maseaza zona!

•Deplaseaza-te in jos pe toata marginea urechilor spre lobi, 
tragand usor urechile, masandu-le.

•Continua iarasi pana in varful urechilor. Repeta aceeasi 
miscare timp de un minut.

•Cu degetele aratatoare, fa miscari energice circulare pe 
suprafata urechilor si maseaza toate spiralele si adanciturile 
urechilor cu varfurile degetelor aratatoare.
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A
i auzit de multe ori sa nu iti spargi cosuletele atat de enervante cand 
apar mai ales pe fata, pe gat sau in orice loc pe piele la vedere. Si un 
raspuns automat din partea ta este ... de ce sa nu i l  sparg?  Chiar 
daca te tenteaza sa faci acest lucru, consecintele pot face acneea mai 
grava, ceea ce poate duce la raspandirea infectiilor, lasand in anumite 

cazuri pete si cicatrici cu care poti ramane toata viata! Si cu siguranta asta e ultimul 
lucru pe care ti-l doresti acum!

Orice expert din domeniul beauty iti va recomanda 
sa eviti spargerea cosurilor, fapt care te lasa fara nicio 
optiune si cu cosuletul inestetic pe chip, la vedere. Daca 
este un chist sau un nodul mai adanc in piele, trebuie 
sa ii dai pace si sa-l lasi in seama profesionistilor si a 
dispozitivelor profesionale igienice. Dar daca ai o pustula 
ajunsa la “maturitate” gata sa explodeze, o poti face fara 
regrete, daca totul este facut corect si curat ...

Cel mai bine este sa iti spargi cosuletul dupa ce ai 
facut un dus cald, aburul pregatindu-ti pielea. Asigura-
te ca fata si mainile sunt complet curate, pentru a evita 
existenta bacteriilor. Evita degetele si/ sau unghiile, 
optand pentru doua betisoare de urechi curate, 
bumbacul de la capetele nelasand urme comparativ cu 
alte metode/ instrumente. Presiunea pe cosulet trebuie sa 
fie graduala si sa creasca daca nu iese nimic. Dupa ce ai 
rezolvat problema, nu te mai atinge de zona respectiva - 
nu doua minute - ci o intreaga zi!

In momentul in care iese murdaria din pori, este timpul sa cureti pielea pentru 
ca procesul de vindecare sa se desfasoare normal si igienic. Aplica o compresa rece 
pentru a-ti calma pielea, imediat dupa ce ai spart cosuletul. Continua sa ai grija de 
pielea ta, pe masura ce se repara singura in urmatoarele zile!

 Antiinflamatoare
Cand spargi un cosulet, ai si satisfactia ca ai scapat de el, dar nici nu iti 

place ca ti s-a inrosit pielea in zona respectiva, asa ca incearca sa calmezi 
suprafata respectiva! Poti merge pe varianta traditionala punand in zona putin 
iaurt sau poti folosi produse cu musetel care reusesc sa calmeze. 
Anti acnee

Peroxidul de benzoil are o eficienta ridicata in uciderea bacteriilor ce 
cauzeaza acneea, desfunda porii, prevenind-o si tratand-o. Singura problema 
este aceea ca poate usca pielea, asa ca daca te gandesti la un produs anume, 
ia in calcul si acest aspect! PanOxyl acne creamy Wash BenzOyl PerOxide 4% 
este un produs foarte bland pentru pielea sensibila, asa ca merita sa-l incerci.
Plasturi pentru cosuri

Plasturii hidrocoloizi reprezinta o solutie foarte eficienta, ei scotand umezeala 
si puroiul din cos, accelerand in acelasi timp, vindecarea. In plus, te impiedica 
sa-l spargi tu si sa eviti eventualele probleme. zitsticka GOO Getter surface 
zit hydrOcOllOid Patches este indicat a fi folosit pe timpul noptii, pentru ca 
dimineata, tu sa ai o piele mai curata.

Panoxyl acne 
creamy WaSh Benzoyl 

Peroxide 4%

zitSticka Goo 
Getter SurFace zit 

hydrocolloid PatcheS

Pai the anthemiS 
chamomile & roSehiP 
SoothinG moiSturizer

SPARGEREA
COSULETELOR

Daca vrei sa ai grija 
de piele intr-un mod 

sanatos si profesional, 
poti folosi si urmatoarele 
sugestii care te vor ajuta 

sa nu mai ai astfel de 
probleme!
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PIELEA SENSIBILA

Cei cu pielea sensibila au bariera pielii genetic mai subtire sau compromisa, ceea ce o face mai intoleranta la anumiti 
factori comparativ cu pielea normala, ajutata de acestia. Anumite persoane pur si simplu se nasc cu o astfel de piele 
si au parte de rozacee si eczeme, astfel de afectiuni fiind de obicei genetice si pot fi declansate chiar de anumite 
ingrediente ale produsului, stres, transpiratie, schimbari ale vremii.

Alte persoane sunt afectate de ce pun pe pielea lor, ingrediente ca hidroxiacizi, diverse forme ale vitaminei C, retinoizi, pot 
provoca iritatii pielii sensibile, la fel ca lana sau anumite materiale sintetice. Efecte nedorite pentru pielea sensibila pot veni si 
din partea sapunurilor de zi sau a detergentilor, de aceea, cand ai o astfel de problema, trebuie sa analizezi si sa identifici ce 
anume te afecteaza in mod concret.

I t i  d o r e s t i  s a  i n c e r c i  C E L E  M A I  N O I  s i  a t r a c t i v e  p r o d u s e  d e  i n g r i j i r e ,  l e -

a i  a s t e p t a t  f o a r t e  m u l t  S A  L E  S I M T I  M I R O S U L  D I V I N  s i  s a  t e  b u c u r i  d e 

o  P I E L E  C A T I F E L A T A ,  N E T E D A ,  F A R A  L I N I I  D E  I M B A T R A N I R E .  D o a r 

c a  a c e s t e  p r o d u s e  i t i  d a u  b a t a i  d e  c a p  s i  m a i  m a r i  d i n  c a u z a  s e n s i b i l i t a t i i 

p i e l i i  c a r e  p a r c a  t e  s a b o t e a z a ,  f i e  c a  v o r b i m  d e  r o s e t i  s a u  i r i t a t i i .
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Pielea sensibila nu este un diagnostic dat de o clinica, ci reprezinta reactia pielii la lucrurile si 
factorii mediului inconjurator (vremea) sau la tratamentele topice (produse de infrumusetare). Iar 
cei afectati care spun despre propria piele ca este sensibila, aduc in atentie termeni ca mancarimi, 
arsuri, roseata, furnicaturi, descuamari, uscaciuni sau o combinatie intre ele. Doar ca atentie: nu 
orice forma de roseata sau de iritatie reprezinta o consecinta a pielii sensibile! E posibil ca pielea 
ta sa se regaseasca intr-o perioada care o sensibilizeaza.

Si pentru astfel de cazuri, cea mai buna solutie este sa eviti expunerea la iritanti, iar daca 
folosesti in exces ingrediente intense, pielea incepe sa se simta iritata. Si trebuie sa tii cont si de 
ce iti “spune” fata ta, pentru ca in cazul in care un produs iti provoaca eruptii, roseata, iritatie, ai 
senzatia de strangere, e clar ca trebuie sa renunti la el. E cel mai bun semnal ca produsul nu este 
potrivit pentru tine si pielea ta ...

Iar cand esti super entuziasmata de un nou produs - fie ca l-ai asteptat de multa vreme 
sau crezi ca este salvatorul tau, inainte de a-ti face singura probleme, cel mai indicat ar fi sa il 
testezi. Un test cu plasture pe partea interioara a bratului reprezinta un bun punct de plecare, 
pielea subtire de la pliul cotului fiind la fel ca cea de pe fata si mai putin vizibila daca ai surprize 
neplacute. Aplica o cantitate de marimea unei monezi a produsului pe care ai vrea sa il folosesti 
de doua ori pe zi timp de o saptamana. Dupa aplicare, fii atenta la senzatia de mancarimi, 
roseti, eruptii, samd! Daca aceste forme nu exista, mergi mai departe cu aplicarea si pe chip; in 
caz contrar, bineinteles ca trebuie sa renunti!

O piele sensibila are parte de o rutina de ingrijire minimalista, acesta fiind cazul in care putin 
inseamna mai mult. Mergi pe o rutina in care sa folosesti produse de curatare blande, cu o 
crema hidratanta cu SPF de zi si o alta fara SPF, pentru noapte. Si cand alegi cremele de zi cu 
SPF, mergi pe cele minerale, deoarece tind sa fie mai putin iritante comparativ cu cele chimicale, 
ingredientele ca oxidul de zinc si dioxidul de titan trebuind sa fie in centrul atentie tale.

Si daca ajungi la concluzia ca pielea ta este destul de stabila pentru optiuni extra, adauga 
un ingredient activ, un ser antioxidant (cu vitamina C) dimineata fiind o buna modalitate de 
a-ti calma pielea. In cazul in care esti in cautarea altor modalitati de a-ti relaxa pielea ar trebui 
sa eviti baile fierbinti cu aburi care usuca pielea, dusurile caldute fiind cea mai buna solutie in 
aceasta privinta. Si dupa dus, aplica din cap pana in picioare o crema hidratanta, ce o va ajuta 
sa patrunda mai usor in piele in aceste noi conditii. De fiecare data dupa ce te speli pe maini, 
aplica crema hidratanta, detergentii - indiferent de destinatia lor - fiind nocivi, actiune ce te va 
ajuta sa eviti mancarimea si craparea pielii.

Pe timpul noptii, poti avea in camera un umidificator pentru limitarea pierderii umiditatii. Daca 
afara este rece si/ sau vant, protejeaza-te cat poti de mult, manusile si palariile/ caciulile fiind cei 
mai buni prieteni ai tai in astfel de situatii. Iar o crema hidratanta fara parfum este buna oriunde, 
oricand, fapt pentru care pielea ta iti va multumi prin aspectul sau radiant si proaspat.

■ cica
■ aloe vera
■ bisabolol

■ vitamina E
■ acid hialuronic

■ unt de shea
■ glicerina
■ squalan

■ ulei de ricin

■ alcool
■ mentol

■ acizi alfa hidroxi
■ acizi beta hidroxi

■ retinol
■ parfum

■ ulei esential
■ exfolianti

■ sulfati

VERIFICA 
INAINTE 

DE A 
CUMPARA!

Spune
DA!

Spune
NU!

P I E L E A  S E N S I B I L A  n u  e s t e  u n  d i a g n o s t i c  d a t  d e  o 

c l i n i c a ,  c i  R E P R E Z I N T A  R E A C T I A  P I E L I I  l a  l u c r u r i l e  s i 

f a c t o r i i  m e d i u l u i  i n c o n j u r a t o r  s a u  l a  t r a t a m e n t e l e  t o p i c e .
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Poate in anumite circumstante sau doar citind ceva legat 
de frumusete ai auzit formularea ca “fata ta se termina 
la piept” si asta datorita evolutiei schimbarii tendintelor in 

frumusete si ingrijire. Daca tenul tau are nevoie de ingrijire, de 
aceeasi atentie trebuie sa beneficieze si gatul si zona decolteului.

Poate credeai ca pielea gatului este la fel ca cea de pe corp, 
doar ca structura si sensibilitatea ei este mai apropiata de cea a 
fetei tale. Este mult mai subtire si sensibilitatea este mai mare. Poti 
face o analogie astfel: pielea de pe aproape intreg corpul este 
cartonul, in timp ce pielea de pe gat si chip este hartia.

Si daca ti-am starnit curiozitatea si te intrebi de ce si pielea 
gatului are nevoie de ingrijire speciala, raspunsul este acela ca 
este exact ca pielea de pe fata. Si tot ritualul, atentia si dragostea 
pe care le indreptam asupra chipului - curatarea lui, hranirea cu 
creme hidratante si substante active, daca nu sunt indreptate 
si spre zona gatului, acesta va imbatrani intr-un ritm accelerat, 
creand o discrepanta vizuala mare intre cele doua zone.

Atat calculatoarele cat si telefoanele ne usureaza viata, ne-o 
face mai frumoasa si mai eficienta, dar din nefericire, ne afecteaza 

si pielea. Datorita pielii sensibile specifice acestei zone, ridurile si 
liniile fine au sanse mult mai mari sa apara datorita miscarii dese 
a gatului, a incordarii si a diverselor pozitii.

In privinta expunerii zonei gatului la soare, situatia este ca o 
sabie cu doua taisuri, semnele de imbatranire mergand in una 
din doua directii, in functie de stilul de viata ... Pe de o parte, 
vedem o piele mai aspra, pigmentata de anii de stat in soare, 
alaturi de alte daune, majoritatea nearatand aceeasi determinare 
in aplicarea cremelor de protectie solara SPF pe gat si in zona 
decolteului. Si cum razele UV pot contribui cu aproximativ 90 
de procente la imbatranirea pielii, acest lucru iti poate genera 
numeroase ingrijorari in privinta pigmentarii, aspectului creponat, 
tonului inegal, samd. Pe de alta parte, gatul sau mai bine spus o 
parte din el este umbrit de par si cap, ceea ce il protejeaza cumva 
de actiunea razelor solare si asta insemna ca pielea nu este in 
totalitate mai rezistenta, implicit mai delicata.

Combinand acestea cu lipsa ingrijirii, pielea de pe gat este 
susceptibila oricarei forme de deteriorare, inclusiv celei provenite 
din partea radicalilor liberi.

Melatonina este 
ingredientul vedeta 
al acestui produs 
recunoscut pentru 

capacitatile sale de 
protectie, ea inversand 
daunele provocate de 

mediul inconjurator 
si stilul de viata. the 

secret neck and 
decOlletaGe elixir

Un efect de reintinerire 
si o capacitate de 
reinnoire a pielii 

cu ajutorul acestui 
tratament care 

poate fi folosit atat 
dimineata cat si 

seara, avand calitatea 
de estompare a 
pigmentarii si a 

liniilor fine. clarins 
suPer restOrative 

decOllete and neck 
cOncentrate

Aceasta crema 
hidratanta contine 
extract de fructe 
goji, ceai negru si 

peptide de fermitate, 
ceea ce iti ofera o 

piele stransa, dar si o 
hidratare pentru 24 
de ore. fresh Black 
tea firminG cOrset 

cream

Exfolierea obisnuita 
este o parte esentiala 
a unui ten impecabil, 

fapt ce se aplica 
si in zona gatului. 

Aceste dischete sunt 
preinmuiate cu AHA 

si BHA, ajutand 
la reinnoirea pielii 

intr-un mod delicat. 
Wrinkles schminkles 
neck & decOlletaGe 
POlishinG Peel Pads

O crema bogata in 
colagen ce are ca 

ingrediente peptide 
sintetice pentru 

stimularea productiei 
de colagen si 

reducerea semnelor de 
imbatranire. In plus, 
cafeina continuta, 
elimina semnele de 
umflare. skinstitut 

ultra firminG eye & 
neck cream

ingrijirea

GATULUI
P I E L E A  G A T U L U I  A R E  N E V O I E  D E  A C E E A S I  A T E N T I E  C A  P I E L E A  D E  P E  F A T A
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Parul meu este 
IMPOSIBIL!

“- Parul meu este imposibil!” - asta o zici de multe ori, o stim si nu esti singura in aceasta situatie! Si 
pentru ca tot ne apropiem de sezonul in care temperaturile scad, cu siguranta stii ca parul isi ia atitudinea 
de rebel si majoritatea nu se mai intelege cu el. De la faptul ca nu va mai fi moale sau stralucitor, la 
capetele despicate, la faptul ca se usuca mai greu, pentru ca in final sa ai parte de un par dificil de 
gestionat, aceasta situatie da mari batai de cap.

Si exista sustinere stiintifica in faptul ca parul la temperaturi scazute nu este in cea mai buna forma. 
Cand este frig, umiditatea scade, astfel ca aerul uscat isi trage hidratarea din parul tau, ceea ce il face 
greu manevrabil. Si DA, daca vrei sa dai vina pe cineva in aceasta perioada cand ai probleme cu parul, 
poti da vina pe vreme!

Caciula
Purtatul unui fes sau a unei caciuli in zilele reci, face ca parul tau sa devina uscat si asta deoarece, pe 

langa aerul care trage umiditatea ta si tesaturile fac acelasi lucru (lana, bumbac). Si pe langa faptul ca 
parul ti se va aplatiza, parul va fi si uscat si nu se va mai aseza asa cum iti doresti. Bineinteles ca trebuie sa te 
protejezi de frig si trebuie si sa ai un stil vestimentar care sa-ti exprime personalitatea, si in acest caz, a opta 
pentru o palarie/ caciula captusita cu matase sau satin poate fi cea mai buna solutie. Iti ofera confort, te 
protejeaza de frig, nu se ”atinge” de umiditatea ta, iar varfurile despicate se vor forma mai greu.

Incretire si efect static
Lipsa umiditatii duce la fire despicate, incretire si efect static; cand aerul este mai putin umed, parul 

nostru castiga electroni in plus, ceea ce face ca firele de par sa se respinga unele pe altele. La aceasta mai 
adaugi frecarea cu fesul, palaria, caciula, esarfa si ai reteta perfecta pentru ca parul sa zboare. Solutia este 
hidratarea si poti incepe acest lucru la dus cu ajutorul samponului si balsamului, apoi aplica un balsam sau 
un ser pentru blocarea umiditatii.

Temperaturile reci isi pun amprenta in mod neplacut asupra parului, 
dandu-ne destule batai de cap. Cum putem reusi sa solutionam cele 

mai intalnite situatii fara prea multe batai de cap?

CAND 

ESTE FRIG, 

UMIDITATEA 

SCADE, 

ASTFEL CA 

AERUL USCAT 

ISI TRAGE 

HIDRATAREA 

DIN PARUL 

TAU, ...

S O L U T I I ?
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Styling-ul 
Pe langa vremea de afara, la inrautatirea calitatii parului contribuie si instrumentele de styling si cam tot 

ce tine de temperaturi ridicate ce intra in contact cu acesta. Si din nefericire, in astfel de cazuri cel mai bun 
si probabil singurul mod de a remedia problema este tunsul. Pentru a pastra firele matasoase pana cand 
ajungi in punctul de unde nu mai exista intoarcere, redu putin caldura din dispozitivele de styling si tine parul 
pe loc pentru cateva secunde in plus, adauga uleiuri de par care nu ingrasa, potrivite fiind cele care contin 
jojoba si shea.

Capete uscate
Aerul rece si uscat poate provoca ridicarea cuticulei mai usor. Cand temperaturile sunt optime, acestea 

stau la locul lor si nu exista vreo problema, dar cand temperaturile sunt prea ridicate sau scazute, umiditatea 
iese afara, ceea ce duce la un par uscat. Hidratarea este unul din cele mai bune lucruri pe care le poti face 
pentru protejarea parului in zilele reci. Mergi pe un sampon hidratant, foloseste un balsam hranitor cu ulei de 
avocado sau catina, apoi clateste cu apa calduta pentru a-ti tine sub control cuticulele.

Aspect mat
Pentru ca e frig, iei un palton pe tine, o esarfa, iar cand ajungi la destinatie, parul de la ceafa e un 

dezastru. O salvare sanatoasa vine de la stilul purtarii parului, asa ca impleteste-l sau prinde-l cu o clema 
pentru a-l fixa si a nu da prilejul firelor sa se incurce. Daca trebuie sau te-ai invatat sa porti parul jos, ia firele/ 
suvitele de jos si impleteste-le intr-o coada de cal si lasa restul de par peste aceasta.

HIDRATAREA 

ESTE UNUL 

DIN CELE 

MAI BUNE 

LUCRURI PE 

CARE LE POTI 

FACE PENTRU 

PROTEJAREA 

PARULUI IN 

ZILELE RECI.
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Human Fitness Clinic este proiectul care va 
uneste. Cum apare acest business?

Apare din dorinta de a aduce calitate in viata 
oamenilor. In ultimii 20 ani, sanatatea oamenilor 
s-a schimbat, sedentarismul a atins limite mult mai 
mari, iar din cauza acestora, deficientele posturale 
si de sanatate sunt agravate, iar metodologia veche 
se pare ca nu mai ajuta. Asadar si abordarea trebuie 
adaptata, evoluata. Am vrut mult mai mult decat 
doar o alta sala de fitness, si anii de experienta din 
jurul lumii si-au spus cuvantul. 
Putem spune ca este "primul vostru copil"? 

Am mai avut diferite concepte, insa acesta 
este primul din Romania, cel mai mare si cel mai 
complex. 
De ce HUMAN si de ce clinica si nu o sala de 
sport?

HUMAN - pentru ca este despre oameni, iar 
descrierea conceptului este "clinica de fitness" si 
nu doar o sala obisnuita, pentru ca ne-am adaptat 
nevoii dar si dorintei omului modern. 
Cum se imbina carierele a doi sportivi cu afacerile?

Suntem binecuvantati ca am reusit sa imbinam 
pasiunea de a face sport cu afacerea, ajutand astfel 
persoanele care ne calca pragul, sa vada beneficiile 
sportului in toate aspectele vietii. 

Mentalitatea de sportiv ajuta foarte mult in 
afaceri, deoarece in sport ne straduim sa fim mai 
buni, ne disciplinam si ambitionam, ceea ce ajuta 
progresul. Mentalitatea de campion te va duce 
intotdeauna mai departe intr-o afacere.

Nu este usor, daca te referi la momentele in care 
inca faceam performanta, cu 3 antrenamente/ zi si 
trebuia sa mai gasim energie si pentru gestionarea 
anumitor situatii in afacere, insa iubim oamenii, 
asta ajutandu-ne sa luam energie de la ei,  dandu-le 
si lor energia de care au nevoie, la randul lor.

STAM DE VORBA CU NICKY MATEI SI 
CRISTI STRAVA, PARTENERI DE VIATA 
SI DE BUSINESS. BUN GASIT IN NOUL 

NUMAR AL REVISTEI FAMOST!

NICKY MATEI
&

CRISTI STRAVA
DIFERENTA DINTRE
A VREA SI A-TI DORI
ESTE CEA DE A FACE
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 Nicky, ce loc ocupa gimnastica in viata ta?
Este prima dragoste adevarata, in sensul in 

care imi place sportul, general speaking, insa 
gimnastica e cea care m-a ajutat cel mai mult cu 
dezvoltarea disciplinei, ambitiei,  perseverentei, 
competitivitatii, pe langa motricitate, flexibilitate, 
anduranta, forta, control muscular, etc., partea 
fizica propriu-zis. Si in ziua de azi folosesc ceea ce 
am invatat in anii petrecuti in sala de gimnastica - 
deci as zice inclusiv o relatie pe viata.
Dar in cazul tau, Cristi. Ce sport a fost inainte de 
Human?

Haltere si kickboxing. Dar inainte de Human, 
au fost multi ani de antrenorat si predat (seminarii, 
cursuri, ...), am inceput antrenoratul foarte devreme 
si asta m-a ajutat in tot ce fac. 
Ce tip de servicii oferiti?

Cum spuneam mai sus, totul este despre 
adaptare. 

Fiecare membru al clubului Human are o echipa 
pe post de antrenor personal, astfel ca beneficiile 
sunt uriase, ei avand parte de mult mai multa 
complexitate si diversitate. Unde este nevoie au 
antrenor si kinetoterapeuti, sau daca este cazul, 
comunicam cu medicii lor sau ii trimitem la medicii 
cu care colaboram, dar 98% din tot ce facem este 
doar sport personalizat corect, alaturi de o echipa 
intreaga care inlocuieste clasicul antrenor singur 
(care le face pe toate). 

Fiecare antrenor din echipa a practicat cate 
un sport (fotbal,  volei,  handbal,  gimnastica,  
kickbox,  box,  haltere,  calistenice,  dans sportiv, 
tenis etc), deci exista deja un bagaj de cunostinte, la 
care se adauga facultatea de educatie fizica si sport 
(avem antrenori care sunt absolventi ai facultatii de 
kinetoterapie si fosti sportivi in acelasi timp, deci ei 
pot intelege altfel anumite miscari) si/ sau cursuri 
de antrenor plus diferite supraspecializari (terapia 
yumeiho, samd). Impreuna cu training-urile 
facute in cadrul Human, dar nu numai, integram 
in programul de antrenament personalizat 
100% pentru fiecare membru, in functie de 
necesitati si obiective: elemente de kinetoterapie, 
nutritie, reeducare posturala, slabire si tonifiere, 
hipertrofiere, sport specific si altele. Serviciile 

noastre nu impun membrilor limita de varsta; am 
avut membri cu varste intre 6 - 82 ani sau de nivel 
de la incepator la sportivi de performanta. 

De asemenea, din dorinta de a ajuta cat mai mult, 
avem colaborari diverse, chiar si cu medici, ceea ce 
ne ajuta sa acoperim o paleta larga de servicii in 
sanatate si fitness, acestea fiind  complementare. 

Este foarte important ca atunci cand facem sport, 
sa fie personalizat corect, in functie de necesitati si 
dorinte. 
Care ar fi sloganul Human?

Reconnect with the human inside!
Cristi, cum va impartiti sarcinile in cadrul 
afacerii?

Reusim sa ne completam destul de bine. Inca de 
la inceput, eu avand experienta mai vasta pe partea 
de afaceri propriu-zis (am mai avut afaceri si in alte 
domenii, sportul fiind prima pasiune pe care am 
dorit sa o duc la nivel de afacere, dar am avut si 
alte experiente pentru a ajunge aici) - cercetare de 
piata pentru gasirea locatiei potrivite, negocierea 
contractului de inchiriere, a colaborarilor, etc, 
Nicky s-a ocupat mai mult de administrarea 
interna, organizarea elementelor birocratice. De 
comunicarea cu membrii ne mai ocupam amandoi; 
tot amandoi ne ocupam de echipa: traininguri 
pentru antrenorat, comunicare, dezvoltarea lor 
personala in mai multe arii/ ramuri ale fitnessului, 
motivare, dar si dezvoltarea unei colaborari 
frumoase si benefice de ambele parti 🙂. 

Inca mai avem de invatat si de pus la punct unele 
lucruri, mergem pe la diferite cursuri de business, 
suntem inscrisi in mai multe scoli si invatam 
continuu de la oameni cu afaceri mai mari si cu mai 
multa experienta.
Cum arata piata in care activeaza afacerea 
voastra?

Noi fiind plecati din Romania inca de cand piata 
fitness-ului era inexistenta, a fost o bucurie foarte 
mare sa o vedem crescand 😍 acum, sa facem parte 
si sa contribuim atat la cresterea, cat si la educarea 
populatiei, dar si a antrenorilor, cu atat mai mult. 

Este inca o piata educativa, in crestere, iar noi 
ne bucuram ca am ajuns in primii 2%, desi suntem 
cam ultimii intrati pe piata din Romania.

Fiecare membru 
al clubului Human 
are o echipa pe 
post de antrenor 
personal, astfel ca 
beneficiile sunt 
uriase, ei avand 
parte de mult mai 
multa complexitate 
si diversitate.

... din dorinta de a 
ajuta cat mai mult, 
avem colaborari 
diverse, chiar si 
cu medici, ceea 
ce ne ajuta sa 
acoperim o paleta 
larga de servicii in 
sanatate si fitness, 
acestea fiind  
complementare.
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Cat de preocupati sunt romanii de sanatate si 
aspect fizic?

La un nivel superficial, foarte preocupati 
de aspectul fizic, insa cand inteleg implicarea 
lor si faptul ca nu exista vreo pastila minune, 
preocuparea lor incepe sa gaseasca scuze. Totusi, 
in ultimii ani vedem cum interesul fata de sanatate 
(venit in urma stilului de viata mai sedentar,  de 
unde apar si deficientele posturale, tesutul adipos 
crescut, colesterolul marit, probleme cardiologice 
etc) incepe sa creasca. Ne mandrim cu faptul ca 
inclusiv colegii de breasla din domeniul sanatatii 
si al fitness-ului au inteles importanta educarii 
populatiei pentru a constientiza beneficiile pe 
termen lung ale miscarii si terapiilor si asta ne 
face sa luptam pentru acest tel comun: o lume mai 
sanatoasa, mai fit, mai dreapta, mai zambitoare, 
calitate ridicata a vietii. Continuam cu educarea si 
cu siguranta si interesul va creste.
Cat ar trebui sa investim lunar in activitatile 
sportive?

Asta depinde de raspunsul la intrebarea 
anterioara: cat de mult se preocupa de starea 
sanatatii. La noi, activitatile sportive individualizate 
incep de la 160 € si in functie de ce decidem de 
comun acord ca vom acoperi in programul de 
antrenament si frecventa sedintelor, poate creste. 
Ce recomandari aveti pentru persoanele lenese?

Sa inceapa astazi! Sa inceapa cu pasi mici si usor 
usor vor prinde gustul senzatiei de bine de dupa 
miscare si toate efectele benefice ale hormonilor 
fericirii eliberati in urma activitatii fizice. Incepem 
cu o plimbare mai lunga, cu 10 minute de intinderi 
musculare acasa, la birou, in parc. Orice expert a 
fost candva un incepator. Adaptarea anatomica 
a corpului uman dureaza 4 saptamani, deci este 
important sa fim realisti si sa incepem cu pasi mici, 
decat sa facem schimbari majore de la o zi la alta, 
iar apoi sa renuntam foarte repede sau chiar sa 
inrautatim situatia in unele cazuri.
Ce mituri exista in acest domeniu?

Cate pagini poate avea raspunsul?! 😂
Sunt multe sincer si inca apar, deci nu le-am 

putea sti pe toate. Cum ar fi ca poti face patratele 
in 7 zile, ca poti slabi 7 kg in 3 zile, 5 cm in talie 

in 5 zile, ca o lingurita de otet pe zi reduce tesutul 
adipos cu x procente in 7 zile, ca slabesti 10 kg in 
30 zile doar cu 7 minute de HIIT (High Intensity 
Interval Training) si cate si mai cate. De aceea, de 
multe ori intelegem si noi ca oamenii sunt destul 
de confuzi odata ce inteleg cum functioneaza, 
primind argumente logice in cadrul primei sedinte 
de consultatie, intelegand ca nu suntem magicieni 
si ca in spatele rezultatelor bune exista intotdeauna 
munca in echipa (membrul cu antrenorul/ terapeut/ 
nutritionist), disciplina si perseverenta. Important 
este sa intelegem putin anatomia organismul uman.
Cate ore de sport la Human recomandati 
incepatorilor?

Depinde de obiective si deficiente. 2-3 ore pe 
saptamana este un minim, iar de acolo depinde de 
fiecare ... pentru a dezvolta un obicei sanatos nou, 
pentru a mentine un stimul relativ constant in 
musculatura. Musculatura are nevoie de impulsuri 
de la creier pentru a actiona,  pentru a se mentine 
tonifiata. Altfel, aceasta se atrofiaza si vom incepe 
de la 0 de fiecare data. 

Ne mandrim cu 
faptul ca inclusiv 
colegii de breasla 
din domeniul 
sanatatii si al 
fitness-ului au 
inteles importanta 
educarii 
populatiei pentru 
a constientiza 
beneficiile pe 
termen lung 
ale miscarii si 
terapiilor ...
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Cum arata o zi din viata voastra?
Acum, reusim sa acoperim mai multe aspecte 

ca la inceput. Adica, daca la inceput eram mai tot 
timpul in sala, atat antrenand, cat si ocupandu-
ne de partea administrativa, acum, crescandu-
ne echipa, reusim sa ne focusam mai mult pe 
dezvoltarea afacerii. Nicio zi nu e ca alta. 

Micul dejun exista mereu, indiferent de tipul 
activitatilor din ziua respectiva, apoi meeting-
urile,  sau partea de afacere, ulterior comunicarea 
cu membrii si staff-ul Human, care ne ajuta sa ne 
imbunatatim si sa mentinem calitatea serviciilor 
care ne-a consacrat. Seara, ne antrenam,  tragem 
linie sa vedem daca ceea ce am facut astazi ne-a adus 
un pas mai aproape de obiectivele prestabilite 🙂.
Voi faceti sport in fiecare zi, independent de 
activitatile de la Human?

Incercam. Evident, depinde de agenda zilnica 
pentru a lua in considerare un antrenament, insa 
incercam sa ne mentinem activi zilnic, da. Exact 
ce spuneam, poate azi reusim sa ne miscam doar 
15-20 minute. Nu e ideal, dar e mai bine decat 
nimic. Daca nu am reusit deloc intr-o zi,  5-10 
minute de stretching tot facem seara, de exemplu. 
Ramanem activi si ne adaptam la task-urile pe care 
le avem de indeplinit. Cand antrenam propriu-zis, 
avem sedinte in care antrenam, simti ca te misti si 
tu, clar, ca arati un exercitiu de cateva ori fiecarui 
membru, ca ajuti cu o greutate, ca incarci/ descarci 
bara cu greutati, ca te misti dintr-un colt al salii in 
celalalt, clar e ceva in plus comparativ cu o zi in 
care am avut doar sedinte business sau activitati 
birocratice,  ceea ce presupune 80% din timp - stat, 
gandit, vorbit.
Diferenta este in perioada competitionala, in 
care avem 2-3 antrenamente pe zi. 

Mergem pe principiul "Every Little Counts".
Cate persoane integreaza echipa voastra?

In prezent suntem 24, incluzand si colaboratori 
part time, dar ne dorim sa crestem cat mai mult, in 
functie de numarul de locatii.
Care este secretul veseliei de pe chipul tau, 
Nicky?

Am o viata frumoasa! Sunt binecuvantata cu o 
familie frumoasa, care ma sustine in orice, mi-am 

gasit jumatatea dupa sufletul meu, acum avem si un 
miniHuman in asteptare. 

Apoi, la fel de binecuvantata ma simt nu doar 
pe plan personal, dar si sa incep aceasta calatorie 
de mica (descoperirea tainelor si beneficiilor in 
sport) si sa nu ma plictisesc nici dupa mai bine 
de 20 ani. In fiecare zi inveti ceva nou, intalnesti 
un caz nou, setea de cunoastere creste,  dorinta 
sa ma autodepasesc creste, ceea ce ma face sa 
ma simt extraordinar si sa fiu grateful ca imi pot 
urma visele, rezultatele fiind, evident, pe masura 
efortului depus. 

Personal, familial, profesional, sentimental, ma 
simt implinita si de aceea fericirea este doar un 
rezultat a ceea ce traim. 

Imi place sa inspir si sa ma las inspirata de tot ce 
ma inconjoara! 😇

Vrem sa ne 
extindem, clar! Am 
fost impiedicati in 
ultimii 2,5 ani fie 
de pandemie, fie de 
razboi,  insa inca 
o locatie speram 
sa existe, daca nu 
apucam pana la 
finele anului in 
curs, in 2023 sigur!
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In viata voastra va veni si un bebelus. V-ati gandit 
la nume?

DA 😇ne-am gandit la "ANDREI", numele acesta 
avand o valoare sentimentala enorma si totodata 
va veni pe lume in preajma Sf. Andrei sarbatorit de 
ortodocsi. 
Il veti integra de mic in activitatile sportive?

Desigur! Vrem sa-i lasam libertatea de a alege cu 
ce sport simte ca rezoneaza, de aceea vrem sa incerce 
cat mai multe, pentru a putea compara. Sustinem 
activitatile sportive, indiferent de nivel sau varsta.
Ce planuri aveti pentru viitorul afacerii?

Vrem sa ne extindem, clar! Am fost impiedicati 
in ultimii 2,5 ani fie de pandemie, fie de razboi,  insa 
inca o locatie speram sa existe, daca nu apucam 
pana la finele anului in curs, in 2023 sigur! In 
urmatorii 20 de ani ne dorim sa ajungem pe toata 
planeta.
Va petreceti tot timpul impreuna?

Cam da, dar nu mereu. Mai avem si activitati 
separate, insa nu ne plictisim unul de celalalt 😁, 
ne simtim foarte bine si cand facem treaba si cand 
ne distram si cand facem sport, desi nu avem nicio 
problema atunci cand unul vrea sa faca altceva ...
Si acasa si la job? Cum reusiti sa va pastrati 
echilibrul?

Da. In primul rand, si la inceput, cand eram 
nonstop in sala, pastram profesionalismul 100%.  
Credem cu tarie ca echilibrul inseamna sa fim noi 
insine, sa avem incredere unul in celalalt, sa ne 

respectam, sa ne sprijinim, sa comunicam, dar si sa 
fim profesionisti si seriosi cand este vorba de sport 
sau business.

Mereu spunem ca atunci cand facem ceva sa 
facem cat de bine putem, indiferent ca mergem in 
vacanta sau muncim 23 de ore din 24.
Cum arata programul vostru alimentar?

Noi nu suntem ca popa care sustine sa faci 
ce-ti zice, nu ce face 😂, asadar, credem mult in 
exemplul propriu, astfel ca avem o dieta variata si 
echilibrata, care contine toti macronutrientii si cat 
mai multi fitonutrienti. Carnita o luam de la tarani 
care cresc ei in curtea lor vitelul, porcul,  puiul si 
tot timpul avem grija sa alcalinizam prin legume 
proaspete sau pregatite cat mai simplu (innabusite, 
coapte). Aportul de grasimi il asiguram din masline, 
avocado, nuci, seminte, peste, restul de vitamine si 
minerale, pe langa cele mentionate; avem perioade 
in care suplimentam omega3, magneziu, zinc, 
chlorella, spirulina, vitamina C, B, D. Hidratarea 
este un factor foarte important, sugeram 1 l apa per 
25 kg greutate corporala. Dar avem si mese la care 
nu tinem cont de nimic, de exemplu prin vacanta 
sau intr-o zi de sarbatoare. 
Unde putem gasi mai multe informatii despre 
activitatea voastra?

Evident in incinta clinicii e cea mai buna versiune, 
insa pentru a-ti face o idee despre ce facem,  ne 
gasesti la www.humanfitness.ro pe Facebook Human 
Fitness Clinic si Instagram @humanfitnessclinic, 
canal de Youtube Human Fitness.
Ce recomandari aveti pentru cititorii nostri?

Perseverenta, nu conteaza ca esti tanar sau in 
varsta, la inceput sau pe drum, cu bani sau fara, 
cu mai mult sau mai putin talent, in Romania sau 
oriunde in lume, conteaza doar ce si cat faci care sa 
te duca mai aproape de dorinta ta cea mare. Atat! 
Daca iti dai silinita non stop, te educi, investesti in 
directia respectiva, este imposibil sa nu reusesti. 

Mereu spunem ca diferenta dintre a vrea si a-ti 
dori este cea de a face. Nu exista secretul succesului, 
ci doar dorinta care te face sa mergi pana la capat, 
iar atunci cand ai reusit, sa realizezi ca este abia 
inceputul si nicidecum capatul. 
Multumim, Echipa FAMOST

... in Romania sau 
oriunde in lume, 
conteaza doar ce si 
cat faci care sa te 
duca mai aproape 
de dorinta ta cea 
mare. Atat!

Credem cu tarie 
ca echilibrul 
inseamna sa fim 
noi insine, sa 
avem incredere 
unul in celalalt, sa 
ne respectam, sa 
ne sprijinim, sa 
comunicam, dar si 
sa fim profesionisti 
si seriosi cand este 
vorba de sport sau 
business.
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? 
Aveam 25 de ani cand am pasit in lumea televiziunii. 

Apropiatii ma cunosc pentru usurinta cu care ma adaptez 
in medii noi, dar de aceasta data mi-a luat ceva timp pentru 
a ma obisnui cu ritmul alert sub cupola caruia respira presa. 

Imi place sa spun faptul ca jurnalistii pot trai intr-o ora 
cati altii intr-o zi intreaga. 
Cum ti-ai descoperit talentul jurnalistic?

Sincer? Nu l-am descoperit eu. Cand am auzit ca in Pitesti 
se deschide o televiziune locala, am decis sa depun un CV. 
Am mers la interviu cu gandul sa ma angajez pe un post care 
sa fie in spatele camerelor de filmat. 

Cea care avea sa imi fie sefa, doamna Marilena Barata, 
este cea care a vazut ca as avea stofa de jurnalist. Mi-a 
spus ca voi fi reporter de teren. La scurt timp, am primit si 
responsabilitatea prezentarii jurnalului de seara.
Care este prima stire realizata de tine? 

Prima stire a fost despre un accident, pentru ca domeniul 
meu era social-eveniment, iar primul interviu a fost cu Adi 
Despot, solistul trupei Vita de Vie, care venise sa sustina un 
concert la Pitesti. 

Mi-am dorit atat de mult ca filmarea sa decurga bine, 
incat i-am spus ca sunt la inceput de cariera, ca sunt putin 
stangace si sa-mi scuze emotiile. La final, am primit si un 
"bravo" din partea lui. 🙂
A fost greu sa te faci remarcata pe piata din Romania?

Ca sa fii remarcat trebuie sa te folosesti de tot ceea iti 
pune la dispozitie contextul in care evoluezi. Trebuie sa 
maximizezi ceea ce ai si ce ti se ofera. Nu tot timpul faci ceea 
ce iti place. Mai ales la inceput. Dar e singura cale sa obtii 
experienta.

Televiziunea este un mediu competitiv, plin cu oameni 
destepti, ambitiosi si frumosi mai ales prin ascutimea mintii, 
a simtului enorm si vazului monstruos, asa cum spunea 
Caragiale. 

De multe ori m-am oferit sa merg la subiecte care ma 
scoteau din mediul de confort din multe puncte de vedere. 

Genul de materiale care evidentiaza carentele societatii 
romanesti, tinute de multe ori departe de ochiul public.

Ca sa iti faci o idee, discutam de la filmari in Berevoiesti, 
acolo unde a fost descoperit cazul de sclavie moderna 
cu oameni legati in lanturi si batuti cu ciocanul daca nu 
isi serveau stapanii, la nametii de la Buzau care depaseau 
acoperisurile caselor si ii izolau pe batranii de acolo de 
restul lumii, la filmari in Ferentari inainte de alegeri, cand 
autoritatile locale faceau curat si sobolanii fugeau in toate 
directiile ... 

A fost calea grea de a face lucrurile, dar am reusit, nu? 
🙂 De cealalta parte, au fost si interviuri cu personalitati 
care starnesc interesul public in Romania, de la artisti la 
politicieni.
Ce consideri ca ti-a adus notorietatea de care te bucuri in 
prezent? 

Mai e mult pana departe. Traiesc intr-un permanent 
proces de analiza a mediului si de auto-analiza, iar bunul 
simt imi spune ca nu este cazul sa ma alint si sa cred ca eu 
sunt cineva atat de important incat sa imi imaginez ca nu 
mai e loc de imbunatatiri. Cu alte cuvinte, am inaintea mea 
jurnalisti mai buni, cu mult mai multa notorietate pe urmele 
carora incerc sa calc, cu pasi mici, dar siguri. 🙂

Ca sa fii remarcat trebuie sa te folosesti de 
tot ceea iti pune la dispozitie contextul in 

care evoluezi. Trebuie sa maximizezi ceea ce 
ai si ce ti se ofera. 

Primul accident filmat

Primul interviu cu Adi Despot
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Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Dar cel 
mai trist?

Un reporter e fericit atunci cand reuseste sa arate ceea 
ce altii au vrut sa ascunda si e trist in acelasi timp, pentru 
ca realizeaza faptul ca puterea lui de a schimba lumea se 
rezuma doar la acea dezvaluire. 

De multe ori nu e suficient. Practica mi-a aratat ca 
transformarea profunda a unei realitati sociale initiata 
jurnalistic se poate impiedica de un lung lant al slabiciunilor 
umane.
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita cu 
adevarat?

Fericirea vine din actiune. Fericirea vine din verbul 
"a face". Fericirea este alcatuita din lucruri marunte, de la 
o cafea buna, la o zi in care soarele straluceste, micile sau 
marile reusite zilnice, personale, profesionale, motivele de 
ras care te fac sa nu te mai poti opri, oamenii dragi, familia 
si mai ales copiii.
Ai obtinut titlul de "FEMEIA DE TOP IN TOP" la 
categoria mass-media. Ce a insemnat acest titlu pentru 
tine si cariera ta?

Avand in vedere ca eram in primul an de presa, cred ca 
a fost de incurajare. Apreciez intentia publicatiei respective 
si uite ca acum, la mai bine de un deceniu, pot spune ca nu 
am dezamagit. 
Esti psiholog licentiat si ai finalizat si un master in 
managementul resurselor umane. Ai practicat aceste 
domenii? 

Aceasta formare mi-a folosit in toti anii de presa. Ajuta sa 
vezi dincolo de aparente. O cariera in consiliere si dezvoltare 
personala este, probabil, ceea ce va urma, ceva mai tarziu, in 
harta mea profesionala.
Cum reusesti sa te imparti intre viata de familie si cea de 
jurnalist? Reusesti sa pastrezi un echilibru? 

Nu ma impart, doar incerc sa gestionez lucrurile asa cum 
vin. Echilibrul il pastrez cu ajutor din interiorul familiei, 
acesta e secretul.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta?

Mai multe! 🙂 Nu toata lumea recunoaste ca are momente 
de slabiciune, dar eu le imbratisez. Atunci cand vreau sa 
renunt, imi spun ca ar fi bine sa mai raman inca putin pentru 
ca lucrurile pot lua o turnura neasteptat de frumoasa.

Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
Mi-ar placea sa locuiesc in Italia. Dar de la un simplu 

gand, la a lua in calcul o mutare, nu. Clar nu. Romania este 
casa mea. 
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru un prezentator TV?

Cert este ca televiziunea impune o anumita conduita 
vestimentara, insa nu ma pot lauda cu un cult al stilului. 
Prefer croiul simplu, clasic, cu un twist. 

In ceea ce priveste imaginea, consider ca un jurnalist 
adevarat nu trebuie sa fie doar un chip frumos, un produs 
de marketing lipsit de cusur. E o vorba care spune ca un 
diamant neslefuit va fi intotdeauna mai de pret decat o 
caramida stralucitoare.

E ok sa nu fii perfect, a gresi e uman, important e sa fii 
asumat in fata propriei persoane si sa incerci sa imbunatatesti 
constant lucrurile care cer upgrade, atat personal, cat si 
profesional.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in 
acest domeniu?

Sa se inarmeze cu rabdare, sa nu renunte din prima, sa 
indrazneasca si sa nu le fie frica sa greseasca. In timp, inveti 
sa faci lucrurile cum trebuie. 

Am un articol la mine pe blog, pe andreeatrandafirescu.ro, 
in care cei care vor sa intre in televiziune afla 10 lucrurile 
care nu ti le spune nimeni la angajare. 🙂

Un reporter e fericit atunci cand reuseste 
sa arate ceea ce altii au vrut sa ascunda si 
e trist in acelasi timp, pentru ca realizeaza 

faptul ca puterea lui de a schimba lumea 
se rezuma doar la acea dezvaluire. 

http://andreeatrandafirescu.ro
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Cum trebuie sa arate un jurnal de stiri pentru a avea 
succes?

Aici cred ca ar fi cazul sa raspunda colegii mei senior 
produceri; ei stiu clar reteta jurnalelor de stiri. Cred ca 
informatia verificata din minim 3 surse confirmata de 
institutii oficiale este baza stirilor. 

Jurnalismul trebuie sa fie obiectiv, impartial si 
independent, iar toate vocile trebuie sa fie ascultate.
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi facut?

Tata ar fi vrut sa predau la scoala limba romana, dar eu 
mi-am dorit sa fiu psiholog. Combinat, de ce nu, poate 
profesor de psihologie. Pentru ca Dragos Marcusanu, 
profesorul meu de psihologie din liceu, mi-a insuflat 
dragostea pentru acest domeniu. E frumos sa fii o sursa de 
inspiratie pentru copii.
Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Cea mai frumoasa perioada profesionala a fost in ultimul 
an; am invatat lucruri noi, am primit sanse noi, am intalnit 
oameni pregatiti si capabili. Oameni cu ajutorul carora 
m-am upgradat si eu, asa cum imi place sa spun. Ca sa poti 
evolua, trebuie sa fii inconjurat de persoanele potrivite.
Cine este Andreea Trandafirescu, omul din spatele 
camerelor de filmat?

Sunt un om care isi vede de 
treaba lui, nu prea stiu ce face 
vecinul si nu ma intereseaza 
viata altor persoane, la maniera 
de cancan. 

Imi plac prietenii mei, putini, 
dar buni cu care rad mult. 

Imi place sa fiu prietena 
baiatului meu cu care ma 
aventurez in tot felul de activitati: 
inot, calarie, dans.

Andreea din spatele camerei 
este omul care nu subestimeaza 
puterea unui zambet si care are o legatura buna cu 
divinitatea. 
 Care este cea mai mare teama a ta?

Cea mai mare teama a mea a fost sa se intample ceva 
rau cu parintii mei. Din pacate, anul acesta temerile mele 

s-au adeverit si i-am pierdut pe amandoi intr-o singura 
saptamana. Se spune ca Dumnezeu nu greseste niciodata, 
imi ramane doar sa ma incred in asta ...
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

In majoritate circumstantelor, incerc sa 
fac tot ce pot mai bun sau mai bine, in 
masura propriilor resurse si a propriilor 
limitari, astfel incat sa evit sa am regrete 
majore.
Care a fost cea mai mare pierdere din 
viata ta? Cum te-a transformat acea 
pierdere?

Cele mai mari pierderi tin de trecerea 
in nefiinta a celor dragi. In 2017, a doua 
zi de Craciun, s-a dus bunica mea, 
care mi-a fost ca o mama si apoi, anul 
acesta, parintii mei.

Ceea ce am inteles este ceea ce spunea Paler: "ceea ce 
nu traim la timp, nu mai traim niciodata". Pe scurt, timpul 
pe care nu il petreci impreuna cu familia astazi, maine nu 
il mai recuperezi. Telefonul pe care nu l-ai dat sa intrebi 
daca cineva e bine, ramane nedat. Primii de care trebuie sa 
tinem cont sunt cei dragi.

Jurnalismul trebuie sa fie obiectiv, 
impartial si independent, iar toate vocile 

trebuie sa fie ascultate.
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Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Zilele din viata mea nu prea seamana una cu alta. Sunt 

zilele cand prezint stiri si ma trezesc de la 4:00 dimineata, 
beau o cafea, ma machiez si ies pe usa si in alte zile ma trezesc 
la 7:00, merg cu copilul la diverse activitati sau rezolv tot 
felul de probleme care tin de viata cotidiana.
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Stiu sa gatesc, insa traim vremuri in care Glovo aduce 
supa mai repede decat o prepar eu. 😂
Care este motto-ul tau in viata?
"Insista, insista, nimic (din ceea ce pare a fi impotriva ta) nu 

rezista!"
"Nimeni nu iti poate lua ceea ce Domnul a pus deoparte pentru 
tine."
"Marea problema cu lumea este ca prostii si fanaticii sunt 
intotdeauna foarte siguri pe ei, in timp ce oamenii mai 
intelepti, sunt plini de dubii." Bertrand Russell
Ce alte surprize ne pregatesti?

Surprizele le fac din mers. Las universul sa lucreze. Eu doar 
le astept, pentru ca mai apoi sa le pot impartasi cu oamenii 
dragi. Atat personal, dar si prin intermediul blogului meu 
www.andreeatrandafirescu.ro.

Interviuri

http://www.andreeatrandafirescu.ro


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

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

APARIT I ILE  EDITORIALE  ALE  LUNI I  AUGUST 2022

D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna septembrie! 
Prima luna de toamna  vine incarcata cu noutatile 
editoriale ale lunii precedente, reeditari ale unor 

titluri celebre si multe alte titluri interesante aparute in ultima 
perioada. Si in aceasta toamna, calatorim alaturi de autorii 
straini si autorii romani in universuri fascinante parcurgand 
aleile literare ale lunii. 

Incepem ca de fiecare data, cu categoria Science Fiction, 
unde intalnim o reeditare a unui titlu premiat la nivel 
international dar si cyperpunk, o radiografie fascinanta a unui 
viitor posibil.

Continuam cu sectiunea Fantasy, unde descoperim un 
basm al unuia dintre cei mai mari povestitori contemporani 
dar si o poveste uluitoare  dintr-o magnifica lume dark fantasy, 
urmata de sectiunea Thriller si Mystery, unde ca de fiecare 
data, pentru iubitorii genului,  recomandam actiune, ritm alert 
si suspans plin de mister.

La sectiunea Romane de dragoste, intalnim povesti 

imprevizibile si zguduitoare urmata de  sectiunea clasici si 
romane premiate, bijuterii literare cu povesti  de neuitat.

In zona de Fictiune avem patru lecturi captivante, intriga 
emotionanta si implacabila, la Non-fictiune ne bucuram de 
eseuri alese iar la Proza scurta, povestiri captivante scrise cu 
multa maiestrie. Nu uitam nici de Biografii, anatomia literara 
a unui maestru al genului cinematografic dar si povestea de 
viata a unui mare autor roman intr-o biografie romantata.

Adolescentii se pot bucura si ei in aceasta toamna  de 
un roman science fiction captivant sau de un titlu despre 
experienta primei iubiri iar la Literatura pentru copii 
recomandam colectia clasici ilustrati, povesti cu zane  si 
intamplarile amuzante ale unui catelus.

Incheiem cu sectiunea Poezie si Teatru unde descoperim 
ca o noutate, versuri din cabaretele pariziene de altadata 
alaturi de textele valoroase ale unui laureat al Premiului Nobel.

Si in aceasta toamna, SARBATORIM IMPREUNA 
LECTURA, CITIND SI RECOMANDAND CARTI BUNE!

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

-  CARTILE SUNT O MAGIE UNICA SI  PORTABILA 

Titlurile prezentate in continuare sunt doar o parte dintre cele 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!

Stephen King
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science fictiongen

DEPOSEDATII  - Ursula K. Le Guin, editura Nemira, colectia Armada

Descrierea cartii
Roman castigator al premiilor Hugo, Locus & Nebula/ Finalist al John W. Campbell Memorial Award.

Anarres si Urras sunt doua lumi gemene din Tau Ceti pe care s-au dezvoltat civilizatii diametral opuse sub aspectul guvernarii, dar 
si al folosirii resurselor, al biodiversitatii si al modului de viata al locuitorilor.

Desi liberi, anarhistii de pe Anarres duc o viata aspra, plina de lipsuri, fiind constransi sa utilizeze cat mai chibzuit resursele limitate 
de care dispun si sa puna interesele comunitatii mai presus de toate. In schimb, bogatul Urras se bucura de o guvernare democratica, 
dar este macinat de materialism si cupiditate.

Shevek, un reputat profesor universitar de fizica de pe Anarres, porneste intr-o calatorie spre Urras pentru a deschide dialogul cu 
savantii de acolo si a-si prezenta teoriile stiintifice care ar putea revolutiona calatoriile interstelare. Contactul pe care il stabileste va 
duce la schimbarea conceptiilor lui Shevek, dar si la transformarea celor doua societati.
"Ursula K. Le Guin nu e doar o scriitoare de science-fiction, ci o figura emblematica a literaturii." Stephen King
"O carte scrisa cu atentie, cu grija si chiar cu dragoste." The Times Literary Supplement
"Desi calma, calda si luminoasa, aceasta carte este o critica inteligenta, nemiloasa si percutanta. Desi a fost scris cu mai bine de jumatate 
de secol in urma, iar universul sau este plasat la sute de ani in viitor, romanul pune in lumina, in acel fel miraculos in care numai literatura 
buna o poate face, problemele prezentului.
Si, desi actiunea se desfasoara in societati extraterestre, romanul vorbeste despre oameni si despre cele mai profunde concepte ce framanta 
mintea umana. Deposedatii este o carte capabila sa te schimbe." Marian Coman, redactor-sef Armada

OMUL FLUTURE  - Volumul 1 din seria Omul fluture - Teodora Matei, Lucian Dragos Bogdan, editura Tritonic
 
Descrierea cartii

Ciberspatiul s-a contopit cu realitatea. Cine nu e conectat la el nu exista. Hackeri de identitati, cypoli, creatori de blogveluri - 
romanul prezinta o radiografie a unui viitor posibil.
"Acest proiect ne-a adus satisfactii pe care nu le anticipam atunci cand l-am conceput. A fost apreciat de multi dintre colegii nostri autori si 
ne-a adus aproape o serie de cititori. Mai mult, trilogia a avut parte chiar si de lucrari de fan fiction, o adevarata onoare pentru viziunea 
artistica a unui autor" Autorii
"Un roman bun, scris cu multa pricepere si intelegere a celor doua genuri abordate: cyberpunk si politist." Daniel Timariu, Helion Online
 "Jocul este unul veridic, plauzibil, personajele sunt profunde, conflictul are miza, iar toate acestea conduc spre impresia de carte foarte 
densa." Alexandru Lamba, Gazeta SF
 "Pana acum n-am mai avut niciodata sentimentul de alienare pe care mi l-a dat acest roman." Jurnalul unei cititoare
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UN BASM  - Stephen King, editura Nemira, colectia Armada
"Unul dintre cei mai mari povestitori contemporani." Guardian

Descrierea cartii
La inceputul pandemiei, legendarul povestitor Stephen King s-a intrebat: "Ce ai putea scrie care sa te faca fericit?".

"Ca si cum imaginatia mea abia astepta sa-i fie pusa intrebarea, mi s-a aratat un oras mare si parasit - dar cu o viata proprie. Am vazut 
strazile pustii, cladirile bantuite, un cap de gargui care zacea rasturnat pe strada. Am vazut statui sfaramate (nu stiam ce reprezinta, dar am 
aflat in cele din urma). Am vazut un palat urias, impunator, cu turnuri din sticla atat de inalte, incat varfurile lor strapungeau norii. Aceste 
imagini au declansat povestea pe care voiam sa o spun." Stephen King

Stephen King sondeaza cel mai adanc put al imaginatiei sale in acest roman fermecator despre un adolescent care mosteneste cheia 
catre o lume paralela, in care binele si raul poarta o lupta acerba.

Charlie Reade arata ca un licean obisnuit, priceput la baseball si la fotbal, un elev modest si sarguincios. Cand el avea doar zece ani, 
mama lui a murit intr-un accident, iar suferinta l-a facut pe tatal sau sa se cufunde in alcool. Maturizat precoce, Charlie a invatat cum 
sa aiba grija de el insusi, dar si de propriul tata. La varsta de saptesprezece ani, adolescentul intalneste o catelusa adorabila pe nume 
Radar si pe stapanul ei, Howard Bowditch, un batranel singuratic, care traieste intr-o casa mare, situata pe culmea unui deal, avand 
in curtea din spate un sopron tinut sub lacat.
"Stephen King stie cu exactitate de unde izvorasc povestile si cum se inrauresc apoi in fluxul creativ universal ca intr-un fluviu nesfarsit si 
involburat. Iar cartea aceasta este luata chiar de acolo, din gura izvorului, de unde curg cele mai stralucitoare povesti. De acolo de unde 
au fost luate povestile lui Peter Pan din Neverland sau cea a lui Atreiu din Fantazia. Cu mentiunea ca in textura Unui basm se simte tusa 
intunecata a unui maestru horror." Marian Coman, redactor-sef Armada

IN CERCUL FIAREI  - Vol. 1: PROMISIUNI DE SANGE  de Cezarina Anghilac, editura CRUX Publishing

Descrierea cartii
Cei care ii cunosc faptele o considera o fiara.
Cei care o intalnesc sunt uluiti de transformarea ei. Ingroziti. Fascinati. Curiosi.
Dar, in fata invadatorilor care se apropie, ea este singura lor speranta de a-si pastra libertatea.
Si totusi, Slievi este mai mult decat o fiara insetata de sange care incearca sa-si foloseasca instinctele ucigase pentru a-i proteja pe 

cei dragi. Dincolo de puterile si simturile ei neobisnuite, gandurile si sentimentele i-au ramas umane, iar asta, in loc sa o apropie de 
ai ei, o instraineaza si mai mult.

Singura intr-o lume intunecata, devastata de molima si amenintari, va putea fi ea salvatoarea indelung asteptata?
"Primul lucru care va va surprinde la romanul dark fantasy In cercul fiarei - Promisiuni de sange (si va va face sa dati pagina dupa pagina) 
este lumea neobisnuita in care se petrece actiunea. Pe masura ce patrundeti in Noctia, ghidati de misteriosul Faruz sau de periculoasa Slievi, 
veti descoperi un cadru de o rara si fascinanta ciudatenie, dar si o lume cu reguli si legi proprii, destul de putin intalnite in literatura fantasy 
contemporana. In acest peisaj intunecos, devastat de o molima neiertatoare si permanent amenintat de invadatori, evolueaza personaje 
dintre cele mai stranii." Andreea Sterea editor Crux Publishing
"Ca o particularitate a genului, intr-o saga fantasy, elementul care incanta mai cu seama cititorul este constructia lumii fictionale. Aici, 
Cezarina Anghilac nu s-a multumit cu crearea unei lumi din temelii, ci i-a dezvoltat si propriul ei set de legi functionale pentru a o guverna. 
Elementele de magie nu vin sa faca mai spectaculoasa o structura cunoscuta, ci tin de insesi firele care tes panza universului, iar acesta este 
absolut inedit, populat cu fiinte pe masura de complexe.
In cercul fiarei - Promisiuni de sange este un fantasy alert si plin de neprevazut, un manunchi de aventuri palpitante, implicand personaje 
mereu surprinzatoare in lucrarile lor, care te va tine captiv intr-un taram straniu, letal, dar fascinant. Dileme morale sfasietoare, instincte 
primare luptandu-se cu scopuri nobile, toate intr-o scriitura superba, perfect adaptata povestii pe care o serveste. " Alexandru Lamba scriitor
"Romanul Cezarinei Anghilac zugraveste o lume tulburatoare. Salbatica, stranie si intunecata, povestea lui Slievi ti se strecoara pe sub piele 
si iti ramane acolo." Marian Coman, scriitor
"Daca va place sa descoperiti noi lumi fantastice, personaje controversate, dar si intrigi bazate pe jocuri de putere si tradare, In cercul Fiarei 
este pentru voi. Nu promit ca fiecare pagina va oferi o lectura confortabila, dar pana la urma acesta este scopul literaturii, sa ne faca inima 
sa bata un pic mai tare - uneori de incantare, alteori de groaza." Cezarina Anghilac
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PUSTIUL DIN PINE BARRENS. UN ROMAN DE SUSPANS  - Joyce Carol Oates, editura Curtea Veche

Descrierea cartii
Povestea captivanta a unor crime in serie, cu ramificatii psihologice si sociale nebanuite si o scriitura irezistibila.
Cu forta de a te bantui a unei amintiri oribile, pe cat de infricosator, pe atat de real, acest thriller psihologic al lui Joyce Carol Oates 

dezvaluie povestea uimitoare si complexa a unui criminal in serie si a oamenilor pe care crimele sale ii ating, dar ii si transforma. 
Oameni precum Matt McBride.

Desi au trecut ani de cand corpul mutilat al primei victime - o adolescenta draguta si populara pe care Matt o cunoscuse intamplator 
- a fost descoperit in dezolantul tinut mlastinos Pine Barrens, faptele atroce au continuat sa-l tulbure. In prezent, istoria se repeta si 
o alta tanara atragatoare dispare. Nici aceasta victima nu-i este tocmai straina lui Matt si poate ca a cunoscut-o mult mai intim decat 
are puterea sa recunoasca.

Obsedat in mod inexplicabil de sentimentul de vinovatie si cu o viata din ce in ce mai data peste cap, Matt trezeste suspiciunile 
politiei. Iar intre timp, un artist care-si semneaza lucrarile cu nume necunoscut, un om al carui talent este limitat, dar cu o viziune 
bolnava, isi pregateste urmatoarea creatie infioratoare.
“Admiratorii lui Oates ar putea considera Pustiul din Pine Barrens cel mai bun roman al ei de pana acum. Acesta combina ritmul abil al unui 
thriller reusit cu perspectiva neobisnuita a autoarei asupra naturii divizate si ascunse a constiintei umane.” Boston Herald
“Cu o nemarginita pasiune creatoare, de o profunzime incredibila.” The New York Times Book Review
“Cea mai buna incursiune a lui Oates in terenul suspansului plin de mister.” The San Diego Union-Tribune
“Joyce Carol Oates ne pune in fata o poveste invaluita intr-o aura de suspans care ne capteaza intreaga atentie si care ne face inima sa stea 
in loc.” Providence Sunday Journal
“Romanele de suspans ale lui Oates nelinistesc si infricoseaza, iti pun mintea in miscare, ca, de altminteri, si celelalte carti sale. Acesta este 
unul dintre cele mai bune romane de suspans pe care le-am citit in ultimii ani.” Toronto Globe & Mail
“Imposibil sa o lasi din mana! Cartea intoarce pe toate partile povestea adevarata a unui criminal in serie.” The Star-Ledger

OCHIUL DE STICLA  - L.M. Aria, editura Ink Story

Descrierea cartii
 Va era dor de povestile autentice, spuse cu maiestrie in jurul focului? Ei bine, cartea de fata este pentru voi! L. M. Aria aduce 

cititorilor sai o istorie de viata incarcata de cele mai pure emotii, un roman frumos construit, in care misterul si teama irump la fiecare 
pagina, reusind sa surprinda prin multitudinea de rasturnari de situatie. Pregatiti-va sufletele, pentru ca povestea de fata, rostita seara 
de seara de catre un bunic cu rol de Seherezada nepotilor sai, nu este clar una care sa se uite usor! 

La final, veti fi parte din ea si din universul sau, deopotriva magic si incarcat de teroare. Toate tragediile pe care soarta i le-a pregatit 
Sabinei o conduc in acel punct in care vrea sa lupte cu putere pentru viata ei, pentru indeplinirea tuturor visurilor la care a aspirat 
inca din copilarie. Insa, totul se schimba in momentul in care un barbat deopotriva sarmant si misterios, Jack Larsen, apare in viata 
sa, dandu-i totul peste cap.
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LAYLA  - Colleen Hoover, editura Epica

Descrierea cartii
Iubirea poate sa te bantuie sau sa te vindece.
 Cand Leeds o cunoaste pe Layla, e convins ca-si va petrece tot restul vietii alaturi de ea. Dar apoi, in urma unui atac neasteptat, 

Layla se lupta sa supravietuiasca. Dupa saptamani petrecute in spital, fata isi revine fizic, dar cicatricile emotionale si psihice au 
schimbat-o pe tanara de care Leeds s-a indragostit. Vrand sa-si salveze relatia, Leeds o duce la pensiunea unde s-au cunoscut. Insa, 
odata ajunsi acolo, purtarea fetei se schimba in mod inexplicabil. Iar aceasta e abia prima dintr-un sir de intamplari neobisnuite.

 Leeds se simte instrainat de Layla si, in curand, isi gaseste consolarea langa Willow - un alt oaspete al pensiunii -, de care incepe 
sa se simta legat. Pe masura ce curiozitatea lui fata de Willow creste, hotararea lui Leeds de-a o ajuta sa gaseasca raspunsuri il plaseaza 
in conflict direct cu sanatatea lui Layla. In curand, tanarul isi da seama ca trebuie sa faca o alegere, deoarece nu le poate ajuta pe 
amandoua. Dar, daca face alegerea gresita, s-ar putea ca toti sa aiba de suferit.

FIUL RISIPITOR  - Radu Tudoran, serie de autor, editura Cartea Romaneasca

Descrierea cartii
"Un roman de dragoste animalica izbutit in limitele frivolitatii lui.” Al. Piru, 1947
“Dragoste pasionala, senzuala, dusa pana la sacrificiul de sine, pana la eliberarea eului fata de fiinta iubita.” Vintila Corbul, 1947
“Romanul este aproape un poem al dragostei exaltate si acaparatoare pana la pierderea luciditatii, pana la caderea intr-o indelunga 
transa.” Mircea Iorgulescu, 1970

Radu Tudoran (pseudonimul lui Nicolae Bogza; 1910-1992) scriitor, traducator, fratele cel mai mic al muzicianului si filozofului 
Alexandru Bogza si al scriitorului Geo Bogza. Ofiter activ intre 1932 si 1938, apoi ziarist si redactor de periodice. Din 1942, se dedica 
scrisului.

Publica numeroase titluri de mare succes, printre care Un port la rasarit (1941), Anotimpuri (1943), Intoarcerea fiului risipitor (1947; 
titlul schimbat ulterior in Fiul risipitor), Toate panzele sus! (1954), respectiv Maria si marea (1973), precum si o ambitioasa fresca a 
societatii romanesti in sapte volume, intitulata Sfarsit de mileniu (1978-1989).

Datorita succesului pe care il dobandesc romanele sale, Radu Tudoran devine unul dintre cei mai indragiti prozatori romani ai 
perioadei postbelice. I se reediteaza antum si postum numeroase romane si este laureat al Premiului Academiei Romane (1961) si al 
Premiului Special al Uniunii Scriitorilor din Romania (1980).
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DRUMUL SPRE MACONDO  - Gabriel Garcia Marquez, editura RAO

Descrierea cartii
Drumul spre Macondo este un compendiu al scurtelor lucrari in care autorul a introdus satul mitic care avea sa fie ulterior locul 

central al nenorocirilor familiei Buendia. Asadar, volumul este o antologie, realizata cu scopul de a urmari cariera scriitorului, care 
doreste sa cuprinda toate textele in care se contureaza acest univers fictiv, darde un realism profund.

Orasul apare in peste douasprezece lucrari ale autorului; Macondo este un oras de pe malul unui rau, centrat pe exportul de banane 
si fondat de Jose Arcadio Buendia. Pe strazile sale au avut loc evenimente uimitoare, razboaie, batalii politice, morti, nasteri, iubiri si 
ura. Fara indoiala, cea mai cunoscuta dintre aceste epopei este Un veac de singuratate, un roman aparut in 1967 in care se regaseste 
mai complexa descriere a orasului.

CONTELE DE MONTE CRISTO.  3 VOLUME  - Alexandre Dumas, editura Cartex 2000

Descrierea cartii
"Oricat de naive, de previzibile sau de artificiale ar putea sa ne para astazi anumite episoade din carte, nimeni nu cred ca va pune la indoiala 
faptul ca Alexandre Dumas dovedeste fler si inteligenta artistica atunci cand vine vorba de a face sa ne sclipeasca pe dinaintea ochilor mintii 
o fagaduinta de nemurire.
Este, in fond, ceea ce incearca sa faca orice autor de fictiune constient, intr-o anumita masura, de puterea povestii de a surprinde punctul 
de inflexiune din care o existenta se converteste in Destin. Nu toti reusesc, desigur, dar cei care o fac au de obicei - pe langa talent literar - 
capacitatea de a sintetiza o suita de aspecte aparent divergente in operele lor: elemente de basm si elemente de observatie incipient realista, 
valori etice si rasturnari de situatie senzationale, cultul eroismului si al abnegatiei pentru o cauza cu nostalgia evaziunii in taramuri 
indepartate, si nu in ultimul rand ceea ce tine de palierul memoriei colective cu ceea ce tine de experienta nemijlocita.
Mai cu seama acest ultim aspect (impletire de memorie individuala si colectiva) are un aport crucial in ceea ce am putea numi propagarea 
"efectului Monte-Cristo", asezandu-l pe cititor in postura ucenicului vrajitor, sedus de perspectiva de a exercita fara limite acea facultate pe 
care o folosim atat pentru a percepe lumea prezenta, cat si pentru a reconstitui trecutul si a aproxima viitorul." Catrinel Popa
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CEA MAI TAINICA AMINTIRE A OAMENILOR  - Mohamed Mbougar Sarr, editura Pandora M 
Premiile PRIX GONCOURT 2021, PRIX TRANSFUGE 2021

Descrierea cartii
In 2018, Diegane Latyr Faye, tanar scriitor senegalez, descopera la Paris o carte mitica, editata in 1938, Labirintul neomenescului. 

Nu se mai stia nimic despre autor, numit in epoca "un Rimbaud negru" dupa scandalul declansat de aparitia romanului sau. Diegane 
porneste, fascinat, pe urmele misteriosului T.C. Elimane, confruntandu-se cu marile tragedii care au fost colonialismul si Holocaustul.

Fara sa piarda firul anchetei sale, Diegane frecventeaza la Paris un grup de tineri scriitori africani, care isi disputa ideile, beau, fac 
dragoste si se intreaba despre necesitatea de a crea in conditiile exilului. In vartejul acestei cautari, Diegane se va apropia de doua 
femei: sulfuroasa Siga, detinatoarea unor secrete despre Elimane, si energica fotoreporterita Aida ...
 “O declaratie de dragoste pentru literatura.” Lire
 “Cea mai tainica amintire a oamenilor e o carte mare, o bijuterie de maiestrie literara care te incanta, te copleseste, te urmareste.” L` Express
 “Un vast labirint, dar un labirint al omenescului - genealogic, politic, estetic - in care autorul, fara a ne purta de mana, nu ne pierde totusi 
niciodata.” Le Monde
“O carte-lume, care ne ia cu ea la Paris, Dakar, Amsterdam, Buenos Aires, ne confrunta cu apocalipsele secolului XX si ne ajuta sa ne 
intalnim cu Borges, Sabato, Gombrowicz.” Telerama
“Cea mai tainica amintire a oamenilor este o ancheta, o pasionanta si derutanta trecere printr-un mozaic de marturii, de relatari si 
documente, dar este, de asemenea, un roman initiatic.” Liberation
 

ZOGRU - Doina Rusti, editura Litera
PREMIUL ASOCIATIEI SCRIITORILOR DIN BUCURESTI

Descrierea cartii
"S-a nascut in 1460 si a ajuns pana in zilele noastre. E visator, voluntar, generos. E indragostit. Dar si letal. Numele lui este Zogru.
Zogru este o faptura vecina cu silfii, cu elfii, cu spiridusii, cu kobolzii; daca vreti, il inrudim cu romanul gotic, daca vreti, il inrudim cu 
romanul fantastic, cu ceea ce inseamna demonul in romanul rus." Dan C. Mihailescu 
"Plin de umor in unele secvente, in altele tragic si feroce, uneori fantastic si luminos, ca o pictura de Chagall, ceea ce predomina in aceasta 
poveste minunata este figura teribilei singuratati in care se afla spiritul uman lipsit de iubire." Pedro Gandolfo, El Mercurio, Santiago 
de Chile
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POVESTI DIN CAFENEA - Toshikazu Kawaguchi, editura Litera

Descrierea cartii
Suntem din nou in cafeneaua Funiculi Funicula, de pe o alee dosnica si intunecata din Tokyo, unde, daca te asezi pe un anumit 

scaun si ti se toarna o cafea anume pregatita, te poti intoarce in timp. Regulile au ramas aceleasi. Cea mai importanta dintre ele este 
sa-ti bei cafeaua inainte de a se raci, altfel nu te mai poti intoarce in prezent si ramai suspendat intre doua dimensiuni temporale.

De mai bine de o suta de ani, pe scaunul acela se asaza clientii care vor sa calatoreasca in timp. Intotdeauna vor exista oameni 
care vor vrea sa revada pe cineva care nu mai este si, chiar daca prezentul nu mai poate fi schimbat, vor avea nevoie sa se impace cu 
trecutul. Prin cafenea, se vor perinda de data aceasta barbatul care vrea sa-si intalneasca prietenul mort in urma cu douazeci si doi de 
ani, fiul care nu a ajuns la funeraliile mamei sale, batranul politist care nu i-a oferit niciodata un cadou sotiei sale.

De asemenea, vom cunoaste un tanar care face calatoria din trecut in viitor, doar ca sa se asigure ca cei pe care ii va lasa in urma 
vor fi fericiti. In plus, vom afla misterul femeii cu rochie alba care ocupa de obicei scaunul destinat calatoriilor in timp.

Frumos istorisite si pline de caldura, intamplarile din Povesti din cafenea exploreaza modul cum purtam in noi insemnele trecutului 
si cat de departe am merge pentru a-i vedea - poate pentru ultima oara - pe cei pe care ii iubim.
 
DANSATOARELE  - Margaret Atwood, editura Corint

Descrierea cartii
Un splendid volum de proze scurte, in care oameni obisnuiti - fermieri, observatori de pasari, adolescenti indragostiti, vecini in 

varsta, femei insarcinate - sunt oricum, dar numai obisnuiti nu.
Un poet afectat de o sangerare nazala teribila; o studenta stangace urmarita de un tip ciudat; o jurnalista de calatorii blazata, ramasa 

pe o barca de salvare in mijlocul oceanului, confruntandu-se in cele din urma cu o situatie pe care nu o mai poate minimaliza - toate 
aceste personaje ne emotioneaza profund, starnind rasete, teroare si compasiune.

Punctate cu flash-uri sclipitoare de fantastic, umor si, uneori, violenta, textele din Dansatoarele aduc un omagiu varietatii si 
complexitatii absolute a relatiilor umane.
"Atwood reda intamplarile vizuale, sonore si tactile atat de clar si surprinzator, incat cuvintele par sa sara din pagina." The Washington 
Post
"In majoritatea prozelor sale scurte, Margaret Atwood acorda o atentie deplina multiplelor fatete ale oricarei situatii. Cu o intorsatura 
priceputa a frazei, cu aplecarea delicata a poetei asupra cuvantului potrivit, ea reuseste sa exprime complexitatile si contradictiile vietii 
obisnuite." The New York Times Book Review
"Vrajitorie pura, o contopire de experiente obisnuite care devin stralucitoare prin simboluri, imagini si aluzii." Los Angeles Times
"Volumul Dansatoarele pune in lumina acele aspecte ale conditiei umane pe care putini scriitori le-au evocat cu atata inteligenta si intelegere." 
Boston Globe
"Stilul ei narativ are precizia unei taieturi de bisturiu; intrigile par sa se invarta in jurul unei fraze si este clar ca Atwood scrie cu urechea 
atenta la felul cum vor ii suna cuvintele cand vor fi citite." The New York Times Book Review
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ITALIA SUB CLAR DE LUNA  - Jennifer Anton, editura Creator

Descrierea cartii
Italia sub clar de luna. O poveste adevarata despre iubirea si rezistenta femeilor, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. O 

promisiune ii tine departe pana cand al Doilea Razboi Mondial ii ameninta sa le distruga dragostea pentru totdeauna.
 Fonzaso Italia, intre doua razboaie

Nina Argenta nu vrea viata traditionala a unei italiance din mediul rural. Fiica unei moase cu vointa puternica, ea este hotarata sa-si 
defineasca propriul destin, insa, atunci cand fratele ei emigreaza in America, ea ii promite mamei sale ca nu o va parasi niciodata.
Cand prietenul din copilarie, Pietro Pante, se intoarce pentru scurt timp in orasul lor de munte, pasiunea dintre ei se aprinde in timp 
ce Mussolini forteaza tensiunile politice sa creasca. Asa cum romantismul lor se adanceste, Pietro trebuie sa plece din nou pentru a 
lucra in minele de carbune din America. Nina este sfasiata intre a merge cu el si angajamentul fata de Italia si mama ei.
 Pe masura ce fascistii lui Mussolini arunca tara in haos si nazistii lui Hitler ii terorizeaza orasul, fiecare zi devine o lupta pentru a 
supravieti unor atrocitati mai mari. Un viitor cu Pietro pare imposibil atunci cand pierd contactul, iar visele Ninei despre o viata 
impreuna sunt amenintate de ocupatia nazista si de un dusman pe care trebuie sa-l infrunte singura.

Un roman de fictiune istorica captivant, bazat pe o poveste adevarata si evenimente reale sfasietoare...
Intinzandu-se pe parcursul a doua decenii, Italia sub clar de luna este o poveste epica, emotionala si triumfatoare despre rezistenta 

incredibila a unei femei in timpul instaurarii fascismului si prabusirii Italiei in al Doilea Razboi Mondial.
"Nu m-am putut desparti de acest roman italienesc atat de frumos scris, despre femeile care tin femeile impreuna in ciuda tuturor necazurilor 
din timpul conducerii despotice a lui Mussolini. Va va face sa lacrimati... recomand cu toata caldura aceasta carte epica." Angela Petch 
autor bestselling al The Tuscan Girl
"Italia sub clar de luna este o poveste emotionanta si elocventa despre alegerea dragostei in vreme de razboi, despre alegerea curajului in 
vremuri dificile si despre speranta in ciuda pierderilor de neinlocuit. Tributul emotionant, dar plin de maiestrie al lui Anton pentru femeile 
din familia ei nu este doar un adaos important la literatura experientelor traite in razboi, ci ne prezinta aceste femei puternice, curajoase, 
ce triumfa in ciuda tuturor nenorocirilor." Indie McDowell, fondator si director al Atsede Clinic, secretar al Global Alliance of 
Independent Midwives
"Anton a adus la viata istoria si importanta rolului moasei italience de la tara si le arata oamenilor cum aceste femei au adus copii pe 
lume in Italia anilor 1920 si 1930, in ciuda dificultatilor si presiunilor intense." - Gaetano Manfreda seful Departamentului Didactic, 
Departamentul pentru sanatatea mamei si a copilului, Universitatea din Padova
"O tapiserie bogata a vietii italienesti in vremuri tulburi ale istoriei, explorand iubirea, pierderea si sacrificiul, prin viata unei familii de femei 
remarcabile." Debbie RIX autor bestselling al The Italian Girls
  
FATA CEA MICA A TIMPULUI - Doina Roman, editura Tracus Arte

Descrierea cartii
Cand insula SantinelaDoi se desprinde din coasta Makkoniei si incepe sa migreze, din nou, pe apele fluviului Ynge, iar in peisaj 

isi face aparitia si un imens bulgare incandescent, care se va dovedi un monstruos vierme al timpului, toata lumea presupune ca va 
urma o apocalipsa. Doi magi puternici se vor infrunta in numele unei tradari petrecute cu sute de ani in urma. Amandoi pariaza pe 
finalul lumii, unul pentru a o controla total, celalalt pentru a-i oferi un nou inceput. Din fericire, solutia regenerarii ii este predestinata 
unei tinere inrudite spiritual cu marile preotese ale Timpului din stravechea Makkonie si unui misterios locatar al etajului 6 dintr-un 
bloc zaurond. Magie si mister, animale fabuloase, creaturi descinse parca din povestile horror, dragoste si devotament, inselatorie si 
deceptie, toate se aduna intr-o singura istorie a unui popor fermecat si a mostenirii sale de neinteles pentru cei din prezent ... Dar 
cand viermele timpului isi face din ce in ce mai simtita nestavilita placere de a distruge, totul capata forta ametitoare a unei adevarate 
tornade, careia ii vor supravietui nu neaparat cei alesi, cat cei care pot face diferenta intre bine si rau.
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TREI  - Valerie Perrin, editura Litera 

Descrierea cartii
"Numele meu este Virginie. Astazi, dintre Nina, Adrien si Etienne, doar Adrien mai vorbeste cu mine. Nina ma dispretuieste. In ceea ce-l 
priveste pe Etienne, eu sunt cea care nu-l mai vrea. Cu toate acestea, m-au fascinat inca din copilarie. Nu m-am atasat niciodata de altcineva 
in afara de cei trei."

1986. Adrien, Etienne si Nina s-au cunoscut in clasa a cincea. Se imprietenesc rapid si o promisiune ii uneste: sa paraseasca 
provincia lor pentru a trai la Paris si sa nu se mai desparta niciodata.

 2017. O masina este descoperita pe fundul unui lac din catunul in care au copilarit. Virginie, o jurnalista cu un trecut enigmatic, 
acopera evenimentul. Incetul cu incetul, ea dezvaluie legaturile extraordinare care ii unesc pe acesti trei prieteni din copilarie. Ce au 
devenit? Care este legatura dintre aceasta epava si prietenia lor?

Valerie Perrin are darul de a surprinde profunzimea nestiuta a lucrurilor din viata. Printr-o intriga emotionanta si implacabila, ea 
ne scufunda in inima adolescentei, a timpului care trece si ne desparte.
  
HANORACUL TAU -  VOL.  2 , Cristina Otel, editura Quantum Publishing.
Colectia Romance - Volumul 1 si 2

Descrierea cartii
Lui Mihail ii plac puloverele si culorile imprastiate pe panza. Dar nu-i place deloc cand se asaza in banca si Anastasia tace. Anastasiei 

nu-i plac nuantele de pe pielea ei si nici sunetele pe care doar peretii camerei sale le aud. Cand Mihail incepe sa se uite, cu adevarat, 
la Anastasia, descopera atat de multe minciuni si panica inundandu-i fetei plamanii, incat se intreaba cum a reusit aceasta sa-si coasa 
buzele, sa-si pastreze secretele si sa amageasca atat de multi oameni cu priviri seci.
"Cristina ne aduce un subiect pe cat de real, pe atat de actual: drama adolescentului. Plecarea unuia dintre parinti la munca in alta tara 
conduce la un sentiment de abandon, sau la anxietatea de separare. Dincolo de vulnerabilitatile emotionale carora personajele cartii ei 
trebuie sa le faca fata,  veti descoperi cum ei se confrunta si cu  sentimentul de vina, resimtit acut. Ca si cand toate astea nu ar fi de ajuns, 
trebuie sa faca fata multor vulnerabilitati sociale, realitati pe care, de multe ori, le ignoram. Aceasta carte poate fi o lectie, nu neaparat pentru 
parinti, ci, mai degraba, pentru aceasta societate.” Georgiana Vaju.
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DESPRE FRUMUSETEA UITATA A VIETII  - Andrei Plesu,  editura Humanitas

Descrierea cartii
Daca iti acorzi un cat de mic ragaz, daca arunci, de jur imprejur, o privire odihnita, curioasa si nepatimasa, vei gasi destule 

argumente sa te bucuri. Lucrurile (inca) functioneaza. Sarpanta lumii (inca) tine. Mai exista inca oameni intregi, traditii vii, intalniri 
miraculoase. Traim intr-un sos toxic, dar el contine inca mirodenii
  
O IDEE CARE NE SUCESTE MINTILE - Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici,  editura Humanitas

Descrierea cartii
"Odata ajunsi la putere, comunistii trebuie sa treaca drept monstri." Corespondenta dintre Marx si Engels
"Istoria este judecatorul, proletariatul este calaul." Marx
"Cand ne va veni randul, nu ne vom deghiza terorismul." Marx
"Noi purtam razboi contra tuturor ideilor proeminente de religie, stat, tara, patriotism." Marx
"Comisariatul pentru justitie este “Comisariatul pentru exterminare sociala”. Lenin
"In aceasta revolutie va trebui sa-l trezim pe Diavol in sufletul oamenilor, sa atatam patimile cele mai josnice." Bakunin
"Spiritul de distrugere e asemenea celui de creatie." Bakunin
"Cei care se opun comunismului trebuie lichidati. Nu e suficient sa-i bagam in puscarii, pentru ca din puscarii mai pot sa iasa. Trebuie 
impuscati." Sartre
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CELE DOUASPREZECE VIETI  ALE LUI ALFRED HITCHCOCK. O ANATOMIE A MAESTRULUI SUSPANSULUI 
- Edward White, editura Lebada Neagra

Descrierea cartii
Biografia celui mai iconic regizor al secolului XX, Cele douasprezece vieti ale lui Alfred Hitchcock: O anatomie a maestrului 

suspansului, exploreaza fenomenul Hitchcock - ce il defineste, cum a fost inventat, ce dezvaluie despre omul din nucleul sau si modul 
in care mostenirea sa continua sa modeleze lumea noastra culturala.

PREDA. ADEVARUL CA O PRADA  - Bogdan Raileanu, editura Polirom

Descrierea cartii
... Marin contempla de pe bancuta din curtea bisericii gandul acesta al iubirilor imprastiate pe fata Pamantului care se invartea prin 

spatiu cu o viteza uriasa, dar in acelasi timp cu o delicatete ce le-ar fi permis oamenilor sa isi duca iubirile in liniste si pace. Cu toate 
astea, oamenii isi traiau vietile ca si cand nu ar fi fost pamanteni, ci niste dumnezei razboinici care traiesc la infinit. El insusi avea 
aceasta impresie despre sine ca, in ciuda ipohondriei si a anxietatilor care se inmulteau, se comporta ca un zeu razboinic si morocanos. 
Ii lipsea iubirea ...



90  

Famost

Cultura

literatura young adultgen


CEI PE CARE TREBUIE SA-I  GASIM  - Joan He, editura Veridia

Descrierea cartii
Perfect pentru fanii Marie Lu si E. Lockhart, Cei pe care trebuie sa-i gasim este un roman SF pentru tineret, plin de imprevizibil, 

care urmareste povestea a doua surori separate de un ocean, care incearca cu disperare sa se regaseasca intr-un viitor afectat de 
dezastre climatice.

Cee este blocata de trei ani pe o insula pustie, fara sa stie cum a ajuns acolo sau cum a aratat viata ei inainte. Nu stie decat ca undeva, 
dincolo de orizont, are o sora pe nume Kay si ca trebuie sa traverseze oceanul si s-o gaseasca.

La o lume distanta, Kasey Mizuhara, o adolescenta de 16 ani si geniu stiintific precoce, traieste intr-un eco-oras construit de cei care 
au protejat Pamantul - si care acum trebuie protejati de el. In timp ce schimbarile climatice provoaca din ce in ce mai multe catastrofe 
naturale, eco-orasele ofera aer curat, apa si adapost. In schimb, rezidentii trebuie sa-si petreaca cel putin o treime din timp in capsule 
de staza, interactionand virtual cat mai mult posibil, pentru a-si reduce amprenta de mediu. Singuratica si introvertita Kasey nu are 
nicio problema cu acest stil de viata, dar sora ei Celia l-a detestat. Populara si iubita, Celia a preferat mai mult lumea exterioara. Dar 
nimeni nu s-ar fi gandit ca Celia avea sa iasa cu barca pe mare, fara sa se mai intoarca vreodata.

Au trecut trei luni de a disparitia Celiei, iar Kasey si-a pierdut speranta. Logica ii spune ca sora ei a murit. Cu toate acestea, decide 
sa urmeze ultimele miscari ale Celiei. Fara sa stie unde o vor conduce. Sora ei a avut multe secrete. Dar si Kasey are un secret al ei.
 
EVA SI CEILALTI (PRIMA DRAGOSTE) - Cristina Ispas, editura Paralela 45

Descrierea cartii
"Uneori ni se pare ca niciodata nu vom intelege ce-a fost, cum a fost, de unde a aparut si unde a disparut prima dragoste. Varsta la care o 
experimentam este, de obicei, una extrem de complicata. Lumea se deschide dintr-odata foarte mult si ne copleseste, ne solicita de urgenta 
toata atentia. Cu toate acestea, Eva este hotarata sa isi traiasca in primul rand aceasta experienta. Si e foarte posibil sa aiba dreptate." 
Cristina Ispas
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AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY FINN. MARI CLASICI ILUSTRATI - Mark Twain, editura Arc

Descrierea cartii
Colectia “Mari clasici ilustrati” cuprinde cele mai cunoscute capodopere ale literaturii universale. Titlurile seriei fac parte din lista 

de lecturi obligatorii in scoala. Volumele sunt ilustrate, incluzand, pe langa textul adaptat, un rezumat al scrierii date si o succinta 
prezentare a vietii si operei clasicului.

ZANELE DIN MERLENIA  - Raisa Micu, editura Neverland 

Descrierea cartii
Actiunea are loc in Merlenia, intr-un colt al Taramului Mistic, in lumea fascinanta a zanelor. Odata ce regina Clarisa, cea fara de 

care anotimpurile n-ar putea exista, decide sa le dea o importanta lectie de viata, Amelia si Stella pornesc intr-o calatorie ce va dura 
unsprezece ani.

Infrang o data pentru totdeauna vrajitoare, care au amenintat in trecut ca vor distruge totul, intalnesc dragoni fiorosi, care se dovedesc 
mai tarziu a fi pisici blande, elibereaza trei surori de o vraja puternica, ajung sa locuiasca pana si in Lumea Oamenilor, iar la finalul 
tuturor acestora, regina Clarisa le va pierde pentru totdeauna, ramanand doar cu amintiri siâ€¦ cu o plantatieâ€¯misterioasaâ€¯de 
trandafiri

POVESTEA UNUI CATEL - Daniel Pennac, editura Paralela 45

Descrierea cartii
Considerat prea urat ca sa fie adoptat de o familie, Cainele este aruncat, mai mult mort decat viu, langa o groapa de gunoi. Maicuta 

Bot Negru, cateaua batrana care traieste acolo, ii sare in ajutor. Cel mai important sfat al ei pentru catelul abandonat este ca acesta 
sa-si gaseasca repede un stapan si, mai ales, sa-l dreseze cum trebuie! Pomita va deveni stapana Cainelui. Dar aceasta fetita este atat 
de rasfatata si de capricioasa. Cum va reusi Cainele sa o dreseze?
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POEZII  . . .  RECITATE IN CABARETELE PARIZIENE DE ALTADATA  - Charles Cros, editura Cartex 

"Cea mai trainica dovada ca Charles Cros este un precursor o da cea mai populara piesa a sa, pe care poetul insusi o recita la cabaretul 
Chat noir, celebra "Scrumbie afumata", care poate fi considerata o replica in absurd la adresa clasicismului vetust, a literaturii facuta dupa 
retetar. Si totusi, in ciuda vointei de dislocare si anihilare a logicei obisnuite, elementele poemului isi gasesc parca de la sine o alta structura 
semnificanta, sapa canale noi spre intelegerea noastra; golul o clipa intrevazut se umple din nou cu materie." Constantin Abaluta

Charles Cros s-a nascut la 1 octombrie 1842 la Fabrezan (Aude). Isi incepe studiile la colegiul condus de tatal sau, Simon-Charles-
Henri Cros. Pana la 17 ani reuseste sa-si insuseasca principalele elemente ale limbilor vechi si moderne: greaca, latina, sanscrita, 
ebraica, apoi germana si italiana. Studiaza, de asemeni, matematica, muzica si medicina. Debuteaza ca poet in 1869, in revistele 
l` "Artiste" si la "Parodie". In 1874 lanseaza la "Revue du Monde Nouveau", care apare doar in trei numere. Frecventeaza diferite 
cafenele si cercuri literare, unde ii cunoaste pe Verlaine, Manet, Rimbaud. Colaboreaza la revistele vremii: "La renaissance litteraire et 
artistique", "Tout-Paris", "Chat Noir", "Scapin". Incepand din anul 1883, mizeria si boala il urmaresc cu egala staruinta si, la 9 august 
1888, trupul sau nu li se mai poate impotrivi.

Opere literare. Antume: "Le Coffret de Santal", 1873; "Le Fleuve" (cu opt acvaforte de Manet), 1874; "La Vision du Grand Canal 
Royal des Deux Mers", 1888. Postume: "Le Collier de Griffes", 1908; "Poemes et Proses", 1944.

TEATRU. CALIGULA.  NEINTELEGEREA. STAREA DE ASEDIU.  CEI DREPTI .  REVOLTA IN ASTURIAS  - Albert 
Camus, editura Polirom / PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURA 1957

Descrierea cartii
Scrise intre 1935 si 1949, cele cinci piese de teatru cuprinse in acest volum sunt incadrate in ciclul absurdului din opera lui Albert 

Camus ("Caligula", "Neintelegerea" si in ciclul revoltei ("Cei drepti", "Starea de asediu", "Revolta in Asturias").
In vreme ce "Caligula" exploreaza tema alienarii omului in fata absurdului vietii, crima pusa in scena in "Neintelegerea" ofera ocazia 

unei reflectii asupra nedreptatii.
"Starea de asediu" este o alegorie politica in care personajele isi descopera limitele demnitatii si curajului, iar "Cei drepti", piesa 

despre atentatul din 1905 asupra Marelui Duce Serghei Aleksandrovici al Rusiei, pune in discutie ideea ca scopul scuza mijloacele. 
"Revolta in Asturias", o creatie colectiva, a fost interzisa, la vremea ei, in Alger.
“De ce fac teatru? Ei bine, m-am intrebat adesea. Singura explicatie pe care am gasit-o ar putea sa vi se para descurajant de banala: pur 
si simplu, pentru ca scena de teatru este unul dintre locurile din lume care ma fac fericit. Teatrul imi ofera comunitatea de care am nevoie, 
constrangerile materiale si limitarile de care orice om si orice suflet au nevoie.
In singuratate, artistul este stapan, dar este stapan asupra neantului. In teatru, el nu poate fi stapan. Ceea ce vrea el sa faca depinde de altii. 
Regizorul are nevoie de actor, care are nevoie de cel dintai.
Aceasta dependenta reciproca, atunci cand este acceptata cu modestia si buna dispozitie adecvate, creeaza solidaritatea meseriei si 
camaraderia de zi cu zi. Aici, suntem toti legati unii de altii, dar nici unul nu inceteaza sa fie liber, intr-o anumita masura: nu este aceasta o 
formula buna pentru societatea viitorului?" Albert Camus

Albert Camus (1913-1960), romancier, dramaturg si filozof francez nascut in Algeria, a absolvit Universitatea din Alger si a fost 
cativa ani jurnalist la Alger republicain. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost membru al Rezistentei Franceze si editor 
al publicatiei clandestine Combat.

Dupa razboi a colaborat la publicatii prestigioase din Franta, fiind una dintre vocile influente ale stangii democrate. Tot in aceasta 
perioada a publicat o serie de romane si eseuri filozofice care au inca un mare impact, printre care Strainul (1942), Mitul lui Sisif 
(1942), Ciuma (1947), Caderea (1956), Exilul si imparatia (1957).

Ca o recunoastere a valorii si viziunii sale inovatoare, Camus a primit in 1957, la doar 44 de ani, Premiul Nobel pentru Literatura.
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CE MAI CITIM
I O A N A  A L E X A N D R A  A N T O N E

S C H O P E N H A U E R

Monumentele si ideile lasate in urma de fiinte asemenea mie
sunt cea mai mare placere a vietii mele.

Fara carti m-ar fi cuprins de mult disperarea. 

A preciatul autor si psihanalist IRVIN D. YALOM 
este unul dintre scriitorii mei preferati, care m-a 
cucerit chiar de la prima sa carte citita acum 

multi ani, "Minciuni pe canapea". Autor de fictiune 
si non-fictiune, Yalom stie cum sa ajunga la inima 
cititorilor si ne ofera scrieri de calitate, patrunzatoare si 
edificatoare, care servesc drept adevarate lectii de viata.

"Solutia Schopenhauer", tradusa la editura Vellant, 
este o incursiune induiosatoare si inteligenta in 
psihanaliza si filosofie, care sondeaza cele mai intime 
realitati ale conditiei umane, autorul disecand cu precizie 
chirurgicala nenumarate subiecte delicate, precum 
efemeritatea si sensul vietii, moartea ca parte integranta 
a omului si a vietii acestuia, complexitatea si dificultatea 

relatiilor interumane, anxietatea, angoasele si depresia 
care deriva din aceste relatii. 

O scriere inteligenta, in parte fictiune, in parte 
psihobiografie, in parte pedagogie psihoterapeutica, 
dupa cum relateaza chiar autorul, o carte profunda 
despre complexitatea naturii umane, despre dualitatea 
umana, angoasele existentiale si tragedia conditiei 
umane. O carte care patrunde in cele mai intime cotloane 
ale umanitatii, ridica sute de intrebari si ofera raspunsuri 
care nasc alte sute intrebari, generand o reactie in lant 
asupra cititorului, perturbandu-i, dar si alinandu-i 
demonii launtrici. Este o carte a carei esenta patrunde in 
viscere, transforma si perverteste, deschide ochi si minti, 
socheaza prin brutalitatea adevarului, elibereaza.



94  

Famost

Cultura

Personajele lui Yalom se bucura de o frumoasa 
veridicitate si complexitate, psihologia acestora fiind 
reliefata prin intermediul povestii imaginate si a 
dialogurilor profunde si ravasitoare. Astfel, facem 
cunostinta cu Julius, un apreciat psihoterapeut de 60 de 
ani care afla ca mai are de trait un singur an. Un an pe 
care il poate petrece in durere, singuratate si doliu, sau il 
poate face sa conteze. 

Inspirat de Zarathustra, personajul lui Nietzsche, 
Julius are un moment revelator in care i se asterne in fata 
ochilor drumul pe care il va avea de parcurs in acest ultim 
an si, mai ales, scopul final al acestui drum: impartasirea 
desavarsirii sale. Pe scurt, va continua sa faca ceea ce a 
imbratisat pe tot parcursul existentei lui, si anume sa-i 
ajute pe cei aflati in dificultate. Isi reexamineaza munca 
iubita si trece in revista toti pacientii pe care a reusit sa-i 
ajute. Insa ii apare in memorie Philip, un pacient pe 
care, cu multi ani inainte, incercase timp de trei ani sa-l 
vindece de compulsia sa sexuala, fara succes insa. Manat 
de curiozitate, dar si de o nevoie intensa de a repara ceea 
ce nu reusise acum mai bine de cincisprezece ani, Julius il 
contacteaza pe Philip, gasind in locul pacientului ravasit 
de atunci un barbat aparent vindecat de ideile filosofului 
Schopenhauer, noul sau model in viata, dar extrem 
de izolat, lipsit de empatie  si cu grave incapacitati de 
a relationa cu cei din jur intr-un mod sanatos. Cei doi 
accepta un dublu pact, care le va schimba viata: Philip, 
dorind sa devina psiholog, are nevoie de supervizare, iar 
Julius este gata sa i-o ofere atat timp cat acesta accepta 

sa se alature, timp de sase luni, grupului sau de terapie. 
Astfel, capitolele oscileaza intre episoadele din 

prezent in care ni se dezvaluie evolutiile facute in cadrul 
grupului de terapie condus de catre Julius, alcatuit din 
opt persoane, si episoadele din trecut in care Yalom ne 
relateaza cele mai importante scene din viata marelui si 
insinguraticului filosof german, Arthrur Schopenhauer. 

Ne sunt aduse la cunostinta problemele existentiale 
ale membrilor grupului (probleme cu care noi toti ne-
am confruntat sau ne vom confrunta la un moment dat), 
interactiunile uneori stangace, alteori revelatorii ale 
acestor membrii si dialogurile profunde ale acestora care 
conduc intr-un final la gasirea solutiilor pe termen lung, 
cat si credintele si filosofiile lui Schopenhauer, de multe 
ori redate prin intermediul vocii lui Philip. 

Viziunea de gheata a marelui filosof, preluata mai apoi 
de catre Philip, asupra relatiilor umane, este inglobata in 
fabula porcului spinos, care evoca, cu o claritate brutala, 
atitudinea de evitare categorica a oamenilor, pentru 
a evita, astfel, suferinta. Nevoia porcului spinos de 
caldura, in plina iarna, il face pe acesta sa se apropie de 
fratii sai, insa acele cu care se impung reciproc produc 
disconfort, iar acestia se indeparteaza pana la distanta 
in care se simt confortabil. Aceasta nevoie este asemuita 
cu "nevoia societatii care rasare din pustiul si monotonia 
vietilor oamenilor; nevoia ii face pe acestia sa se apropie, 
dar numeroasele lor calitati neplacute si respingatoare ii 
indeparteaza apoi din nou."

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

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

A L E  M E M B R I L O R 
G R U P U L U I , 

I N T E R A C T I U N I L E 
U N E O R I  S T A N G A C E , 

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

M E M B R I I  S I 
D I A L O G U R I L E 
P R O F U N D E  . . .
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Un alt subiect atacat de Philip, cu glasul lui, dar 
simtamintele lui Schopenhauer, este acela al fericirii 
relative, care provine din trei surse: ceea ce este cineva, 
ceea ce are si ceea ce reprezinta in ochii celorlalti, 
ultimele doua fiind inselatoare, caci ele ne pot fi luate 
cu usurinta - ce avem putem pierde intr-o clipa, iar 
reputatia noastra si ce reprezentam pentru cei din jur 
pot fi distruse, omul ramanand doar cu ceea ce este el 
inlauntrul sau - o certitudine greu de tagaduit.

Ceea ce avem de multe ori
incepe sa ne aiba pe noi.

 
S C H O P E N H A U E R

Este o carte despre conditia umana intens strabatuta 
si data peste cap de nesfarsitele dileme existentiale, 
de disperari launtrice, dorinte si nevoi ce tipa in gura 
mare, te zguduie si nu se lasa plecate decat dupa ce le-ai 
satisfacut (momentan, bineinteles), pentru a fi inlocuite 
la scurt timp de noi dorinte si mai atroce, si mai violente, 
pe care te vei da peste cap sa le implinesti, iar aceasta 
satisfacere te va multumi si linisti pentru o perioada, ca 
mai apoi sa apara din nou acea stare de angoasa, dictata 
de nevoia indeplinirii unei alte nevoi, iar jocul poate 
continua la nesfarsit. De fapt, poate continua pana la 
sfarsitul vietii noastre - care oricum este scurta, iar noi 
ne-o petrecem dedicandu-ne satisfacerii unor nazuinte 
lipsite de profunzime.

Despre cunoasterea si descoperirea naturii noastre 
interioare  profunde, cunoastere interioara care ne 
tulbura peste masura, despre iluzia si efemeritatea 
fericirii, despre acele mici momente din care este 
alcatuita viata, momente de aici si acum pe care uitam 
sau nu am stiut niciodata sa le pretuim, dar care dispar 
mereu si ajungem intr-o zi in punctul in care toate 
(momentele, clipele) (ni) s-au evaporat, viata e pe 
sfarsite, iar noi, mai nesatisfacuti si mai plini de regrete 
si angoase ca nicicand. 

E preferabil sa lasi oamenii
sa fie ceea ce sunt

decat sa-i iei drept ceva ce nu sunt.

S C H O P E N H A U E R

Lectura de fata este o terapie necesara de care toti 
oamenii ar trebui sa se serveasca si de pe urma careia 
ar trebui sa invete, sa traga niste concluzii, sa asimileze, 
dar mai ales sa puna in practica informatiile parcurse. 
Valoarea cartii de fata nu poate fi cuantificata decat prin 
suma tuturor lectiilor de viata oferite de Yalom, prin 
scrierea si punea acestora la dispozitia cititorilor, iar cea 
mai mare multumire pe care i-o putem aduce autorului 
este in acelasi timp si cel mai mare dar pe care ni-l 
putem face noua, si anume sa fim cat de sinceri putem 
cu noi insine si cu cei din jurul nostru si sa ne aducem 
intentiile si comportamentul pe aceeasi lungime de 
unda - pe scurt, sa fim congruenti. Caci, asa cum insusi 
Yalom spune, despre asta este vorba in terapie, despre 
congruenta. Si despre ce mai este vorba intr-un grup 
terapeutic? Despre repetitia generala a vietii. Noi toti 
trebuie sa gasim o cale de a transfera in viata de zi cu zi 
ceea ce invatam in cadrul terapiei. 

Este o carte care inspira si vindeca, 
trezeste si constientizeaza. Este un 

dar pe care autorul ni-l face si de care 
ar trebui sa profitam cum stim mai 

bine, cu responsabilitate, congruenta, 
empatie si inteligenta relationala.

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

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

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

D I L E M E 
E X I S T E N T I A L E , 
D E  D I S P E R A R I 

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

I N  G U R A  M A R E ,  T E 
Z G U D U I E  S I  N U 

S E  L A S A  P L E C A T E 
D E C A T  D U P A  C E  L E - A I 

S A T I S F A C U T ,   . . .
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P
RANA EMOTIONALA de UMILIRE

- C A R A C T E R I S T I C I  &  V I N D E C A R E -

ropun sa vedem impreuna 
ce insemna cuvantul 
“UMILIRE”: actiunea de 
a te simti umilit, sau de a 
insulta pe altcineva intr-un 
mod excesiv. Sinonimele 
acestui cuvant sunt: ofensa, 

rusine, jignire, vexare, lezare. Aceasta 
rana incepe sa fie simtita sau activata la 
varsta intre un an si trei ani.

Trezirea ranii se produce in 
momentul in care copilul simte ca 
unuia dintre parinti ii este rusine cu 
el sau ii este teama ca parintelui ii va 

fi rusine cu el daca este murdar sau 
daca face o prostie, cand este prost 
imbracat etc. Oricare ar fi situatia care 
il face pe copil sa se simta umilit, jignit, 
comparat, lezat sau sa ii fie rusine, rana 
se activeaza si se amplifica incepand cu 
acel moment. 

text : MARTA IOZEFINA BENCZE
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si umilirea, de obicei intr-un mod 
inconstient. Face in asa fel incat sa ii 
fie rau, sau sa se pedepseasca inainte 
sa faca altcineva acest lucru. Chiar 
daca am subliniat faptul ca umilirea 
si rusinea se situeaza la nivelul lui “a 
avea” si “a face”, se poate intampla 
ca o astfel de persoana sa faca tot 
posibilul sa ajunga “sa fie” asa cum ar 
dori ceilalti sa fie, dar de fapt, ceea ce 
face sau nu face el, ceea ce are sau nu 
are va declansa rana de abandon. De 
regula, “a face” si “a avea” anumite 
lucruri, devine un mijloc pentru a 
compensa rana.

Incepand de acum, cand voi folosi 
cuvantul masochist, in articol, ma 
voi referi la persoana care sufera 
de umilire si care poarta o masca de 
masochist pentru a evita suferinta si 
durerea.

O persoana poate trai o experienta 
de umilire sau rusine fara ca rana de 

umilire sa fie activata. Pe de alta parte, 
o persoana masochista poate trai o 
situatie de respingere si sa se simta 
mai degraba umilita decat respinsa. 

Vreau sa precizez diferenta dintre 
rusine si culpabilitate. Ne simtim 
vinovati atunci cand judecam ca fiind 
rau ceva ce am facut sau nu am facut. 
Ne este rusine atunci cand credem ca 
nu am fost corecti in ceea ce am facut 
la un moment dat. Contrariul rusinii 
este mandria. Cand o persoana nu este 
mandra de sine insasi, ii este rusine, se 
acuza sau are tendinta de a se ascunde. 
Cineva poate sa se simta vinovat fara 
sa-i fie rusine, dar nu poate fi rusinat, 
fara sa se simta vinovat.

In descrierea fizica a mastii 
masochistului, dat fiind ca acesta se 
crede murdar, lipsit de inima, “purcel” 
sau mai putin decat ceilalti, isi va 
dezvolta un corp gras, de care ii este 
rusine. Un corp greu, gras difera de 
un corp plin de muschi. Un individ 
poate sa cantareasca 20 de kilograme 
peste greutatea “normala” si sa nu fie 
gras. Pare mai degraba o persoana 
puternica. Masochistul, este mare din 
cauza unui surplus de grasime. Corpul 
lui este rotund pare la fel de lat cat este 
de lung. Lucru care se observa chiar 
si din spate. In timp ce o persoana 
puternica are un corp plin de muschi, 
mai mult lung decat lat, iar vazuta 
din spate, nu da impresia ca ar fi 
grasa. Aceasta descriere se aplica atat 
femeilor cat si barbatilor.

Daca doar o parte a corpului 
este grasa sau burta rotunda, fesele 
sau sanii, de exemplu acest lucru 
indica o rana de umilire mai mica. 
Pot fi asociate de asemenea de 
masca masochistului, urmatoarele 
caracteristici: talia scurta, gatul gros 
si bombat, tensiune in gat (in interior 

De asemenea, la nivelul sexualitatii 
exista un potential important in 
activarea ranii de umilire. De exemplu, 
cand o mama isi surprinde baietelul 
masturbandu-se si exclama: “Sa iti 
fie rusine ca faci asa ceva!”. Copilul se 
simte lezat, rusinat, iar mai tarziu va 
avea dificultati in viata sexuala. Daca 
un copil il surprinde pe unul dintre 
parinti gol si simte ca acel parinte se 
simte stanjenit si vrea sa se ascunda, 
va invata astfel ca trebuie sa ii fie 
rusine cu corpul lui.

Aceasta rana poate fi traita pe 
diferite niveluri, in functie de ce 
anume s-a intamplat la varsta dintre 
un an si trei ani. Copilul se poate simti 
stanjenit daca are senzatia ca este prea 
mult controlat de catre un parinte, 
daca crede ca nu are libertate de a 
actiona sau de a se misca cum vrea el 
la nivelul fizic. 

Spre deosebire de celelalte patru 
rani, traite in relatie doar cu unul 
dintre parinti, clar specificat, sau cu 
o persoana care a jucat rolul acelui 
parinte, rana de umilire este cel mai 
adesea traita in relatia cu mama. 
Poate fi traita in relatia cu tatal atunci 
cand acesta exercita rolul mamei, 
controleaza, ii arata copilului cum 
sa faca curat, etc. De asemenea, se 
poate ca rana de umilire sa fie legata 
de relatia cu mama in domeniul 
sexualitatii si al curateniei si de 
relatia cu tata, la nivelul procesului de 
invatare, a ascultarii si a vorbirii. In 
acest caz, rana va trebui rezolvata in 
relatiile cu ambii parinti.

Copilul care sufera o rana de 
umilire isi va crea o masca de 
masochist. Masochismul reprezinta 
comportamentul unei persoane care 
gaseste placere si chiar satisfactie in 
suferinta. Acea persoana cauta durerea 

O persoana poate trai 
o EXPERIENTA de 

umilire sau rusine fara 
ca rana de umilire 

sa fie activata. Pe de 
alta parte, o persoana 

masochista poate trai o 
situatie de respingere 

si sa se simta mai 
degraba umilita decat 

respinsa.
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si in exterior), in maxilarii si zona 
pelviana. Adesea are un chip rotund si 
ochi larg deschisi si inocenti ca a unui 
copil. Este evident ca o persoana care 
are toate aceste caracteristici fizice 
sufera de o rana destul de severa.

Aceasta rana pare a fi cea mai greu 
de recunoscut de catre cel care o 
poarta. Daca recunosti caracteristicile 
fizice ale masochistului in corpul tau si 
ai o dificultate in a-ti recunoaste rana 
de umilire, sa nu te surprinda acest 
lucru si sa-ti acorzi timpul necesar 
pentru a o recunoaste. De fapt, una 
dintre caracteristicile masochistului 
este si faptul ca nu ii place sa se 
grabeasca. Pentru el este chiar greu sa 
functioneze intr-un ritm rapid atunci 
cand este necesar si ii este rusine cand 
nu reuseste sa fie la fel de rapid ca 
ceilalti, precum si atunci cand merge 
mai incet. Trebuie sa invete sa-si 
acorde dreptul sa se miste cu propria 
lui viteza.

Este dificil sa recunoastem masca 
masochistului la acele persoane care 
reusesc sa-si controleze bine greutatea; 
daca te numeri printre acele persoane 
care se ingrasa repede si se rotunjeste 
cand nu reuseste sa-si controleze 

alimentatia, se poate sa ai aceasta rana 
de umilire, dar sa fie ascunsa pentru 
moment.

Dat fiind faptul ca masochistul 
vrea sa para puternic si sa nu mai fie 
controlat, devine foarte performant 
si ia multe responsabilitati asupra lui. 
Tocmai de aceea isi creeaza un spate 
puternic pentru a putea cara multe cu 
el.

Masochistul are talentul de a se 
plasa in situatii in care trebuie sa aiba 
grija de o alta persoana. Astfel, uita de 
sine din ce in ce mai mult. Iar cu cat 
isi asuma mai multe responsabilitati, 
cu atat ia mai mult in greutate.

De fiecare data cand masochistul 
pare sa vrea sa faca totul pentru 
ceilalti, el isi doreste in realitate, sa-
si creeze constrangeri si obligatii. In 
timpul cat se ocupa de ceilalti crede 
ca acestora nu le va fi rusine cu el, 
dar adeseori se simte umilit din cauza 
faptului ca se abuzeaza de el. De altfel, 
se simte rar recunoscut pentru tot ceea 
ce face.

Masochistul nu realizeaza faptul ca 
facand totul pentru ceilalti, ii umileste, 
facandu-i sa se simta ca, fara el, nu pot 
sa reuseasca nimic. Se intampla chiar 
ca acest gen de persoana sa se asigure 
de faptul ca restul familiei si prietenii 
stiu clar ca o anumita persoana nu 
poate face nimic fara ajutorul ei, iar 
acest lucru il va face chiar in fata 
persoanei pe care o ajuta. Aceasta din 
urma se va simti atunci foarte umilita.

Pentru masochist este foarte 
important sa inteleaga ca nu are 
nevoie sa ocupe atat de mult loc in 
viata celor apropiati. Iar el, din contra, 
nu isi da seama ca ocupa prea mult 
loc, deoarece face acest lucru intr-o 
maniera subtila. De acea corpul lui 
ocupa atat de mult spatiu. El se ingrasa 

in functie de locul pe care trebuie sa-l 
ocupe in viata lui. Corpul, in aspectul 
lui, ii reflecta convingerile. Atunci 
cand masochistul va sti, in sinea lui, 
ca este special si important, nu va mai 
trebui sa le dovedeasca acest lucru 
celorlalti. Recunoscandu-se pe sine, 
corpul lui nu va mai avea nevoie sa fie 
atat de mare si sa ocupe mult spatiu.

Masochistului ii este greu sa isi 
exprime adevaratele nevoi si ceea ce 
simte cu adevarat, deoarece inca de la 
o varsta foarte mica, nu indrazneste sa 
vorbeasca despre asta din teama de a 
nu-i fi rusine sau de a face pe altcineva 
sa se simta jignit. Parintii unui copil 
masochist ii spun frecvent acestuia 
ca ceea ce se intampla in familia lor 
nu ii priveste pe cei din afara si ca 
nu trebuie sa vorbeasca despre asta. 
Trebuie sa pastreze totul pentru el. 
Situatiile de care le este rusine sau 
membrii familiei cu care le este rusine 
trebuie sa fie secrete.

Masochistul este de obicei 
hipersensibil, iar cel mai marunt lucru 
poate sa il atinga. In consecinta, face 
orice pentru a nu-i rani pe ceilalti. 
Imediat cum cineva, mai ales cei pe 
care ii iubeste, se simte nefericit, crede 
ca el este responsabil. Crede ca ar fi 
trebuit sau nu ar fi trebuit sa spuna sau 
sa faca ceva. Nu intelege ca, fiind atat 
de mult legat de ceea ce simt ceilalti, 
nu isi mai asculta propriile sale nevoi. 
Masochistul este cel care, dintre cele 
cinci caractere, isi asculta cel mai putin 
nevoile, desi uneori este constient de 
ceea ce vrea. Isi provoaca suferinta 
neascultandu-le, ceea ce contribuie la 
alimentarea ranii de umilire si a mastii 
sale de masochist. Pentru el acest 
lucru este o modalitate de a-si ascunde 
rana si de a se convinge ca nu sufera 
de umilire.

Masochistul nu 
realizeaza faptul ca 
facand totul pentru 

ceilalti, II UMILESTE, 
facandu-i sa se simta 
ca, fara el, nu pot sa 

reuseasca nimic.
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ca nimeni nu vrea sa-i puna bete in 
roate, devine entuziast, isi traieste 
viata din plin: nu mai are limite. In 
astfel de momente cade in excese, 
in “prea mult”, in mai multe aspecte 
ale vietii lui. Mananca prea mult, 
cumpara prea multa mancare, gateste 
prea mult, face prea multe lucruri, 
vrea prea mult sa ajute, i se pare ca 
ii este excesiv de bine, vorbeste prea 
mult. Cand adopta unul dintre aceste 
comportamente, ii este rusine de el 
insusi, deoarece se simte umilit de 

privirile sau de remarcile celorlalti. De 
aceea ii este foarte frica sa ajunga in 
astfel de situatii, sa simta ca nu mai 
are limite, deoarece este convins ca 
va face lucruri de care ii va fi rusine, 
fie ca sunt in plan sexual sau social, 
referitor la cumparaturi, la iesiri in 
lume etc. Mai mult, crede ca daca se 

ocupa prea mult de propria persoana 
nu va mai fi util celorlalti. Iar aceasta 
convingere reactiveaza umilirea 
traita in copilarie cand refuza sa-si 
asume responsabilitatile celorlalti. 
Din aceasta cauza exista atat de 
multa energie blocata in corpul unui 
masochist. Daca ar reusi sa fie liber 
asa cum are el nevoie, fara sa se simta 
vinovat sau sa-i fie rusine, corpul lui 
s-ar subtia, deoarece ar elibera multa 
energie. 

In consecinta, cea mai mare teama 
a masochistului este libertatea. Este 
convins ca nu ar sti ce sa faca daca 
ar fi liber. Astfel incat, intr-un mod 
inconstient, reuseste sa nu fie liber, 
iar el este cel care decide acest lucru. 
Crede ca facand singur alegerile nu 
va mai fi controlat de ceilalti, dar, 
adesea, deciziile lui ii aduc rezultatul 
opus: si mai multe constrangeri si 
obligatii. Atunci cand vrea sa se ocupe 
de toti cei pe care ii iubeste, crede ca 
isi asigura libertatea, deoarece el este 
cel care controleaza, dar, in realitate se 
ingradeste singur.

Masochistul are de asemenea 
talentul de a se pedepsi pe el insusi 
inainte ca altcineva sa o faca. Este ca si 
cum ar vrea sa-si dea el prima lovitura 
si sa se pregateasca astfel pentru ca 
loviturile celorlalti sa-i faca mai putin 
rau. Aceasta situatie survine mai ales 
atunci cand ii este rusine de ceva sau 
ii este teama sa nu fie jenat in fata 
celuilalt. Are o dificultate atat de mare 
in a-si face pe plac incat, atunci cand 
se simte bine intr-o anumita activitate, 
se acuza de obicei ca profita prea mult 
de acea stare. Masochistul face tot 
posibilul pentru a nu fi judecat ca fiind 
un profitor. Cu cat se acuza mai mult 
de a fi astfel, cu atat va profita mai mult 
corpul lui, adica va creste in greutate.

Aceasta este motivatia faptului ca 
masochistul este adesea recunoscut 
pentru capacitatea lui de a-i face sa 
rada pe ceilalti, razand de el insusi. 
Este foarte expresiv atunci cand 
povesteste ceva si gaseste mijloace 
pentru a face povestirea amuzanta. Isi 
asuma rolul de a-i face pe oameni sa 
rada. Este un mod inconstient de a se 
umili. Astfel, nimeni nu va putea ghici 
faptul ca teama de a-i fi rusine este 
ascunsa poate in spatele cuvintelor 
care provoaca rasul.

Cea mai mica critica facuta la 
adresa lui il face sa se simta umilit si 
neinsemnat. In plus, este specialist 
in a se devaloriza pe sine. Se vede 
ca fiind mult mai mic, mai putin 
important decat in realitate. Nu poate 
sa conceapa ca ceilalti il considera 
o persoana speciala si importanta in 
ochii lor.

Un lucru foarte important pentru 
masochist este libertatea. A fi liber 
insemna pentru el sa nu aiba de dat 
socoteala nimanui, sa nu fie controlat 
de nimeni si sa faca ceea ce vrea cand 
vrea. Copil fiind, masochistul nu s-a 
simtit liber, mai ales cu parintii lui.

Cand se respecta pe sine si simte 

Un lucru foarte 
important pentru 

masochist este 
libertatea. A FI LIBER 

insemna pentru el 
sa nu aiba de dat 

socoteala nimanui, 
sa nu fie controlat de 
nimeni si sa faca ceea 

ce vrea cand vrea. Copil 
fiind, masochistul nu 
s-a simtit liber, mai 
ales cu parintii lui.
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Dezgustul este un sentiment trait 
adesea de un masochist. Este dezgustat 
de el insusi sau ii repugna ceilalti. 
Adesea isi creeaza situatii in care va 
simti dezgust, iar prima reactie va fi sa 
respinga ceea ce ii repugna. 

Ca si in cazul celorlalte rani, fiinta 
umana face orice pentru a nu fi 

constienta de suferinta ei, deoarece 
ii este prea teama sa simta durerea 
provocata de acea rana. Masochistul 
va face acest lucru incercand sa fie 
demn cu orice pret. Foloseste des 
expresiile a fi demn si a fi nedemn. 
Se considera adesea nedemn: de 
exemplu, nedemn de a fi iubit sau de 
a fi recunoscut. Indata ce se considera 
astfel, crede ca nu merita sa faca ce ii 
place, ci mai degraba sa sufere. Toate 
astea se intampla, de obicei, intr-un 
mod inconstient.

La nivelul sexualitatii, masochistul 
are de obicei dificultati din cauza 
rusinii pe care o simte. Tinand cont de 
toate tabuurile vehiculate in educatia 
sexuala a copiilor, este normal ca o 
persoana careia i se face rusine foarte 
usor, sa fie influentata de notiunile de 
pacat, infamie, mizerie etc., legate de 
sexualitate.

Rana de umilire ne afecteaza 

maniera de a comunica. Temerile 
masochistului care il impiedica sa 
comunice clar si sa-si exprime cererile 
sunt: teama de a-l rani pe celalalt, 
de a fi considerat egoist daca isi 
dezvaluie temerile, de a fi injosit sau 
umilit, teama ca celalalt sa-l faca sa 
se simta un nimic, de a-si spune sau 
de a se simti ca este nedemn. Daca va 
recunoasteti in aceste temeri este o 
modalitate buna de a descoperi ca nu 
sunteti voi insiva si ca rana de umilire 
este cea care preia controlul.

Pentru a deveni mai constient 
de rana de umilire, masochistul 
trebuie sa recunoasca in ce masura 
i-a fost rusine de el insusi sau de 
alte persoane si cat de rusine le-a 
fost altora cu el; mai mult, trebuie sa 
devina constient de nenumaratele 
ori in care se autoumileste, adica 
atunci cand se injoseste si se simte 
nedemn. Iar cum este adesea un om 
al extremelor, incepe, de obicei, prin 
a nu vedea nicio situatie jenanta, 
pentru ca apoi sa recunoasca foarte 
multe. Cand se intampla acest lucru, 
prima lui reactie consta in a avea un 
soc in fata acestor situatii de jena si de 
umilire, iar apoi izbucneste in ras. Este 
inceputul procesului de vindecare. Un 
alt mijloc de a deveni constient de acest 
lucru consta in a constientiza daca este 
genul de persoana care vrea adesea sa 
preia asupra lui responsabilitatile sau 
angajamentele altora.

Daca va regasiti in descrierea 
ranii de umilire, retineti ca munca 
va trebui facuta la nivelul sufletului, 
adica pentru a va elibera de acea 
rana. Daca munca se va face doar la 
nivelul fizic, controlandu-va mereu 
pentru a nu va ingrasa sau pentru 
a slabi, nu veti si in acord cu planul 
vostru de viata.

Sa ne reamintim ca principala cauza 
a unei rani provine din incapacitatea 
de a ne ierta pentru ceea ce ne facem 
noua insine sau ceea ce ii facem pe altii 
sa sufere. Nu este greu sa ne iertam 
pe noi, deoarece, de obicei, suntem 
inconstienti ca avem resentimente 
fata de noi insine. Cu cat este mai 
importanta rana de umilire, cu atat te 

... principala cauza a 
unei rani provine din 
incapacitatea de a ne 

ierta pentru ceea ce ne 
facem noua insine sau 
ceea ce ii facem pe altii 

sa sufere.
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umilesti mai mult pe tine, injosindu-te 
sau comparandu-te cu ceilalti sau vei 
umili alte persoane fiindu-ti rusine de 
ei sau vrand sa faci prea mult pentru ei. 
Le reprosam celorlalti ceea ce facem 
noi insine si nu vrem sa vedem. De 
aceea atragem in jurul nostru persoane 
care ne arata ce le facem celorlalti si ce 
ne facem noua insine.

umeri, gat, angina, laringita, probleme 
respiratorii, probleme la picioare, 
varice, entorse, fracturi, boli de ficat, 
probleme cu glanda tiroida, urticarie, 
hipoglicemie, diabet, probleme cu 
inima.

Asa cum am precizat si in 
articolul anterior, vindecarea 

ranii emotionale se face in 
PATRU ETAPE.

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

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

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

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

Sa recapitulam pe scurt 
caracteristicile

ranii de umilire!

Activarea ranii: intre un an si 
trei ani, in relatia cu parintele care 
s-a ocupat de dezvoltarea lui fizica, 
de obicei mama. A te simti umilit din 
cauza controlului acelui parinte.
Masca: masochist.
Corpul: gras, rotunjit, mic de 
statura, gat gros si bombat, tensiuni 
in zona gatului, a maxilarelor si cea 
pelviana. Fata rotunda, deschisa.
Ochii: mari, rotunzi, deschisi, 
inocenti.
Vocabular: “a fi demn”, “a fi 
nedemn”, “mic”, “gras”.
Caracter: ii este adesea rusine de el 
insusi si de ceilalti, sau ii este teama ca 
celorlalti sa nu le fie rusine cu el. Nu 
ii place sa mearga drept. Isi cunoaste 
nevoile, dar nu le asculta. Aduna 
multe greutati in spate. Controleaza 
pentru a evita rusinea. Se crede 
murdar, lipsit de suflet, sau fiind mai 
putin decat ceilalti. Fuzional. Face in 
asa fel incat sa nu fie liber, deoarece 
“a fi liber” insemna “nelimitat”. Daca 
nu are limite, ii este teama de excese. 
Joaca rolul mamei. Hipersensibil. Se 
pedepseste pe sine crezand ca astfel il 
va pedepsi pe celalalt. Vrea sa fie demn. 
Ii este rusine, la nivelul sexualitatii, 
dar este senzual si nu isi asculta 
nevoile sexuale. Compenseaza si se 
recompenseaza pe sine prin mancare.
Cea mai mare teama: libertatea.
Alimentatie: ii plac alimentele 
grase, grele, ciocolata. Este bulimic 
sau mananca in portii mici si multe. Ii 
este rusine sa cumpere sau sa manance 
“prajiturele”.
Bolile posibile: dureri de spate, 
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STIMULAREA CREIERULUI SE FACE PRIN DIVERSE METODE, IAR PENTRU A STI CUM SA-L 
PASTREZI IN FORMA MAXIMA, PARCURGE URMATOARELE RANDURI ...

sau jocurile mintii

A
avea o minte activa reprezinta cheia pentru 
a ramane tanara, iar partea interesanta este 
aceea ca ceea ce mananci, cu cine vorbesti, 
influenteaza in bine (sau nu) sanatatea 
creierului. Iar creierul isi pierde din calitati 
gradual, odata cu varsta si de cele mai multe 
ori nici nu observi asta. Numarul de neuroni 
scade si asta se intampla de la o varsta destul 
de frageda, existand anumite semnale care 
arata o incetinire a activitatii creierului prin 
faptul ca scade capacitatea noastra de a face 
lucruri simple, precum amintirea numelor si 
a multiplelor sarcini in acelasi timp. Conform 

cercetarilor apartinand Universitatii din 
Virginia, vizualizarea spatiala si declinul 
gandirii scade spre sfarsitul anilor 20, memoria 
diminuandu-se incepand cu anii 30.

Dar, nu este totul o drama asa cum ar parea, 
cercetarile aratand ca ramanand in forma, 
fiind activ mental si avand un stil de viata 
sanatos, poate chiar stimula pozitiv anumite 
schimbari. Stiinta arata astazi faptul ca putem 
da nastere noilor neuroni si cailor neuronale, 
putem regenera creierul. Abilitatile cognitive 
care deriva din stiinta asimilata cresc pana la 
aproximativ 60 de ani.
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FII ACTIVA!
Exercitiile fizice regulate iti protejeaza 

creierul de la imbatranire, deoarece ajuta la 
controlul tensiunii arteriale si a greutatii, 
ambele influentand functionarea cognitiva 
pe masura ce imbatranesti. Cu toate acestea, 
beneficiile sunt mult mai sofisticate. Un studiu 
suedez publicat in The Lancet Neurology a 
aratat ca facand exercitii fizice intre o jumatate 
de ora si o ora - cel putin de doua ori pe 
saptamana atunci cand esti la varsta mijlocie, 
poate reduce riscul dementei cu aproximativ 
50 de procente. Oamenii de stiinta considera 
ca prin stimularea circulatiei, exercitiile fizice 
pot revigora creierul cu ajutorul sangelui si 
oxigenului transportat de acesta, ceea ce il 
ajuta sa pastreze tesuturile complexe sanatoase.

Iar exercitiile fizice nu trebuie sa fie ceva 
complex! Anumite versiuni yoga ajuta fluxul 
sangelui sa ajunga la creier, la fel ca mersul 
pe jos intre 9 si 15 km saptamanal, care ajuta 
creierul sa-si pastreze dimensiunea.

FOLOSESTE-L SAU IL PIERZI!
Exista diverse sarcini care iti stimuleaza 

creierul si pot ajuta la mentinerea memoriei 
si a procesarii cognitive. Un studiu care a 
examinat un grup de adulti sanatosi din punct 
de vedere cognitiv, a ajuns la concluzia ca cei 
care si-au antrenat creierul au fost capabili 
sa isi imbunatateasca viteza de procesare a 
informatiilor auditive cu aproape 60%. Si in 
cazul de fata, nu trebuie sa ai parte de gadgeturi 
scumpe pentru antrenarea creierului, cuvintele 
incrucisate, invatarea unei limbi straine, 
memorarea poeziilor, jocurile standard pe 
calculator, toate sunt la fel de eficiente.

FII SOCIABILA!
O buna sanatate nu se rezuma doar la efort 

si sacrificiu, este mai mult decat atat, iar o 
viata sociala de calitate are o influenta benefica 
asupra sanatatii creierului. Conform unui 
studiu, a avea prieteni apropiati, a ramane 

apropiat alaturi de familie si cei dragi, ofera 
protectie impotriva dementei. Studiul a aratat 
ca cei care au avut parte de retele sociale bune, 
nu au avut de suferit din cauza manifestarilor 
clinice ale bolii, cum ar fi deficienta cognitiva 
sau dementa. Daca prietenii sau membri ai 
familiei nu locuiesc aproape de tine, alatura-te 
unui grup din apropiere, pentru a te simti mai 
aproape de comunitatea ta. A apartine unui 
grup care face jogging sau yoga, sau orice alta 
activitate, iti va oferi beneficii suplimentare, 
pozitive, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra 
ta si a sanatatii creierului.

HRANESTE-TI MINTEA!
Nu putem inversa varsta creierului doar cu 

alimentatia, cu toate acestea, expertii considera 
ca a manca eficient este un lucru foarte bun 
pentru a arde caloriile. Vitamina B din cerealele 
integrale, nuci si alte alimente este vitala, 
cercetarile realizate de Universitatea din 
Oxford aratand ca aceasta poate reduce rata 
de contractie asociata cu dementa la jumatate. 
Mult laudatul omega-3 din peste este un acid 
gras esential bogat in DHA despre care se 
stie ca sprijina sistemul nervos. Antioxidantii, 
licopenul si vitamina E au capacitatea de 
eliminare a radicalilor liberi. Poti compara 
creierul cu o bestie infometata, de aceea sunt 
importante mesele zilei - ce nu trebuie sarite, 
dar nici nu te poti baza pe stimulente ca 
zaharul sau cofeina!

MERGI PE VERDE!
Consumul ceaiului verde iti poate proteja 

creierul impotriva dementei conform 
unui studiu apartinand Universitatii din 
Newcastle. Ceaiul verde contine compusi 
care stimuleaza sanatatea mintii prin compusii 
cunoscuti ca polifenoli, doar ca oamenii de 
stiinta nu stiau daca au supravietuit procesului 
de digestie. In continuare, studiul a confirmat 
ca au supravietuit, ei legandu-se de anumite 
proteine cunoscute ca au un rol in dezvoltarea 
dementei, prin urmare, protejeaza creierul.

... vizualizarea 
spatiala si 
declinul gandirii 
scade spre 
sfarsitul anilor 
20, memoria 
diminuandu-se 
incepand cu 
anii 30.
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C C E N T I S M U L 
R E P R E Z I N T A 
DISCRIMINAREA 
CUIVA DIN CAUZA 
A C C E N T U L U I , 
o realitate inca 
persistenta in 
timpurile (aparent) 
moderne de astazi.

Intr-un fel sau altul, fiecare are 
un accent - indiferent ca esti sau nu 
constient de asta, iar felul in care 
vorbesti poate spune multe despre 
tine. Poate dezvalui de unde esti, unde 
locuiesti, unde ai crescut, accentul 
fiind un produs al mediului tau, al 
celor care se afla in jurul tau; este un 
indicator al clasei socio-economice si 
al educatiei.

Accentul iti poate dezvalui daca 
cineva este localnic sau turist fara 
prea mare efort si se poate schimba 
in timp in functie de mediu si locul in 
care traiesti. Accentul poate fi reglat/ 
modificat in functie de situatie; intr-
un birou poti avea un limbaj controlat, 
rafinat, mai putin liber, dar care poate 
reveni  la normal cand te revezi cu 
prietenii.

Fiecare tara si zona au accentele 
lor care exista cu mult inainte ca noi 
sa ne nastem si sa le adoptam in mod 
inconstient. Diverse studii au aratat 
ca, desi oamenii nu se nasc imediat 
cu capacitatea de a vorbi, dezvoltarea 
lingvistica este in desfasurare pana 
cand se nasc bebelusii.

Regasim accentismul in diverse 
contexte, anumite situatii delicate 
fiind extrem de mediatizate, altele 
trecute usor cu vederea, existenta unor 
astfel de forme de “violenta verbala”  
exprimand in cele mai multe cazuri 
o forma de indiferenta - chiar dispret 
fata de locul respectiv si diversitate. 
Iar aceste forme de diferentiere exista 
in aproape orice tara, la orice nivel 

social, date fiind numeroasele situatii 
scandaloase care le dezvaluie. Insasi 
situatia de a clasifica o anumita forma 
de limbaj ca fiind cea corecta, reala 
sau corespunzatoare intra in aceasta 
diferentiere indiferent de clasa sociala.

Si in timp ce se incearca descurajarea 
prin diverse forme de educatie a 
accentismului, prejudecatile raman si 
sunt in anumite zone ca acum 50 de 

ani. Multe din accente sunt asociate 
cu stereotipuri sociale care fac referire 
la anumite culturi, clase sociale, 
regiuni, varste, genuri, discriminarea 
venind din faptul ca anumite accente 
“nu intra” in standardele acceptate. 
Iar aceasta forma de discriminare 
se regaseste oriunde, existand 
numeroase studii care o confirma, o 
simpla forma de salut a cuiva - foarte 

A
ACCENTISMUL
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naturala de altfel - fiind de ajuns 
pentru ca aceasta sa fie clasificata. 
Orice forma de accent non-standard 
este “taxata”, fiind asociata dupa caz 
cu o lipsa a inteligentei, a educatiei, 
a evolutiei, samd. In mod real insa, 
aceasta diversitate specifica fiecarei 
tari in parte, fiecarei zone, ar trebui 
sa ne bucure si sa ne faca sa vedem 
frumusetea diversitatii si nu sa fim 

tentati inca din prima secunda sa 
judecam.

Accentele multiculturale sunt de 
multe ori asociate cu rasismul, de la 
cele mai simple forme de exprimare. 
Exista studii bine documentate care 
arata ca in filme si desene animate, 
raufacatorii au accent strain si 
acest lucru se intampla inca de la 
inceputurile televiziunii, oamenii 

rai fiind strainii sau catalogati ca 
“altii”. Iar aceste lucruri promovate 
in mod “nevinovat” ca o parte a 
culturii unei tari, nu are cum sa nu isi 
puna amprenta in educatia si modul 
oamenilor de a fi, a gandi, a judeca.

Corelatia dintre accentul strain si 
statutul de raufacator impune ideea 
ca oricine are un accent strain, diferit 
de tara respectiva nu este de incredere 
si este o persoana calauzita de rele 
intentii. Si diversele accente vazute in 
desene animate pot fi interpretate ca 
exprimand anumite tensiuni intre tari, 
care, in ciuda umorului redat, raman 
interpretabile. Din nefericire, exista 
multe elemente in diverse culturi care 
incurajeaza si promoveaza rasismul 
prin reprezentarea anumitor accente 
de catre diverse personaje; stereotipuri 
invechite care influenteaza in mod 
negativ gandirea si mentalitatea, 
distrugand ceea ce incearca altii sa 
construiasca de decenii: o mentalitate 
sanatoasa nediscriminatorie.

In momentul de fata nu exista o 
modalitate prin care accentismul sa 
nu mai existe, prejudecatile umane 
fiind mereu in joc si conducandu-ne 
deciziile. Iar o modalitate politieneasca 
de a actiona in aceasta privinta iarasi 
nu poate fi o buna solutie, pentru ca 
lucrurile nu functioneaza pe principiul 
“alb sau negru”.

Noi ca indivizi trebuie sa devenim 
constienti de propriile prejudecati, 
sa lucram cu noi insine pentru a 
imbratisa mai usor diversitatea si pe 
cei care nu sunt ca noi si prin exemplul 
nostru sa putem evolua si sa facem loc 
unei noi generatii mult mai mature 
din punct de vedere al gandirii, al 
mentalitatii in general. Indiferent cum 
se intersecteaza rasele, genurile si 
clasele sociale, trebuie sa fim deschisi 
si sa facem tot posibilul pentru a crea 
si contribui la o lume mai buna.

N E L S O N  M A N D E L A“Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea.
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mancarea facuta in casa si in mod 
special cele realizate prin coacere au 
reprezentat de multe ori un gest de 

dragoste, sprijin si comunitate in vremurile 
dificile. Multi dintre noi s-au indreptat spre 
acest gen de activitate mai ales in perioada 
pandemica, o perioada dominata de haos, stres, 
anxietate si care se pare ca are continuitate pe 
fondul situatiei generale actuale. De ce simt 
nevoia oamenii sa se inDrepte spre astfel De 
activitati in perioaDele grele?

Tot ce tine de preparate realizate prin 
coacere s-a bucurat de o crestere substantiala 
in perioada pandemica, existand tari in care 
1/3 din populatie s-a orientat catre aceasta 
activitate sau aveau pe cineva in familie care 
au inceput-o. Mai mult, influenta retelelor 
sociale a adus un plus in dezvoltarea acestei 
tendinte, insasi vanzarile din domeniul 
panificatiei avand cresteri considerabile. O 
treime din cei care s-au implicat in aceasta 
activitate isi doreau un nou hobby, in timp ce 
un procent de 15% au adoptat aceasta tendinta.

Aceasta noua tendinta a avut parte de 
cresteri semnificative, multe folosind hashtag-
ul #quarantinecooking, insasi Le Cordon Bleu 

lansand peste tot in lume unde au campusuri, 
programe de cursuri de 5 saptamani. Toate 
acestea au avut succes in randul oamenilor 
data fiind cresterea acestei activitati, dar ce se 
afla in spatele acestei Dorinte a oamenilor? 
De ce aceasta activitate?

Multi dintre cei care au inceput aceasta 
pasiune cu gatitul au ajuns sa ia lucrurile foarte 
in serios, ceea ce ulterior, s-a transformat 
intr-o noua cariera. Anumite persoane au 
inceput in mod solitar acest drum, altele s-au 
asociat, in multe situatii astfel de optiuni 
devenind afaceri de succes.

Gatitul, conform unor specialisti dar si 
a celor direct implicati, este o alta forma de 
mindfulness, alta decat yoga sau meditatie, 
ce poate fi practicata de oricine. In mod 
special gatitul la cuptor cu tot procesul de 
coacere poate fi considerata o terapie prin 
arta, indiferent ca gatesti in grupuri mici 
sau mari cu persoanele asociate. In afara de 
sanatate si nutritie, participantii pot obtine o 
perspectiva asupra lor si a comportamentului 
fiecaruia, pot invata despre stres si cum sa-l 
gestioneze, dar au parte si de o imbunatatire a 
aptitudinilor de comunicare.

Gatitul este o alta forma 
de mindfulness, alta 

decat yoga sau meditatie, 
ce poate fi practicata de 

oricine.

Psihologia gatitului
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Procesul de gatit ajuta 
la crearea unui mediu 
de colaborare pentru 

colegi, vindecarea unor 
rani din familie, crearea 

unui spatiu calm si 
sigur, iar ca bonus, 

bineinteles, satisfactia 
produsului final reusit, un 

proces in care rabdarea 
si comunicarea sunt 

esentiale.

A imparti mancarea preparata in casa 
este o expresie a grijii fata de cineva, 

poate repara anumite relatii rupte, poate 
vindeca rani emotionale, ...

Aceasta forma de mindulness, la fel ca 
si celelalte, ajuta la relaxare, la eliminarea 
stresului, reducerea sentimentelor de anxietate. 
In plus, atentia este mult mai diversificata, 
pentru ca cel ce gateste trebuie sa fie atent la 
reteta, sa urmeze instructiunile, sa aiba parte 
de actiuni repetitive, la care se adauga, atunci 
cand totul deja se indreapta spre afacere, la 
dorintele clientului, preferintele lor si alte 
informatii relevante. Procesul de gatit ajuta 
la crearea unui mediu de colaborare pentru 
colegi, vindecarea unor rani din familie, 
crearea unui spatiu calm si sigur, iar ca bonus, 
bineinteles, satisfactia produsului final reusit, 
un proces in care rabdarea si comunicarea 
sunt esentiale.

Daca e sa facem legatura intre gatit/ 
coacere cu pandemia, acest proces este o 
forma de impamantare si calmare in mijlocul 
unei situatii dominate de haos. Iar bucataria 
sau spatiul unde se desfasoara aceasta forma 
de terapie a devenit un refugiu in care ne 
cufundam cu scopul de a duce la bun sfarsit 
sarcina. Iar in centrul tuturor beneficiilor 
se afla recastigarea controlului asupra vietii 
cu toate problemele aferente, cu toate stirile 
nefavorabile cu care suntem bombardati 
zilnic. In plus, pe langa satisfactia produsului 
final, ai si bucuria impartirii cu cei dragi, ceea 
ce solidifica legaturile familiale si de prietenie.

Pentru multi dintre cei care s-au apucat de 
gatit, respectarea pasilor din reteta reprezinta 
o eliminare graduala si sanatoasa a stresului, 
incununata de bucuria realizarii delicatesei. 
Anxietatea si stresul se manifesta atunci cand 
nu stii ce te asteapta, iar activitatile legate de 
cuptor elimina o mare parte din necunoscute, 

reorientandu-ne catre directii structurate care 
ne permit sa recastigam controlul si sa avem 
sentimentul de liniste a faptului ca cunoastem 
produsul final. Iar ca o reteta sa aiba succes 
trebuie sa stai aproape tot timpul, sa te 
concentrezi pe toate aspectele.

O astfel de activitate implica aproape 
toate simturile - atingere, mirosit, gustat - 
toate oferindu-ti un sentiment de confort 
si securitate. Iar anumite gusturi si mirosuri 
trezesc amintiri, dau un sentiment nostalgic, 
ceea ce justifica pe deplin faptul ca in anumite 
case de batrani sunt gazduite sesiuni de 
coacere regulata pentru stimularea sanatatii 
mintale si a bunastarii in general. Este o 
activitate populara pentru acei pacientii cu 
dementa si Alzheimer. Senzatie de aluat intre 
degete, mirosul prajiturilor si a aromelor si 
capacitatea de a interactiona cu cei din jur, 
ofera un sentiment de familie, aducand in 
memorie amintiri fericite.

Pe langa activitatea propriu-zisa de a gati, 
un rol important il au cadourile care vin sub 
forma de prajituri sau orice altceva facut in 
casa, deoarece sunt vazute ca un simbol al 
iubirii si ingrijirii in majoritatea culturilor. 
Aceasta este o buna modalitate de a hrani 
corpul, spiritul si relatiile dintre oameni, iar 
a oferi asa ceva celor dragi si nu doar lor, 
reprezinta o buna modalitate de ingrijire a 
nevoilor umane de baza.

A imparti mancarea preparata in casa 
este o expresie a grijii fata de cineva, poate 
repara anumite relatii rupte, poate vindeca 
rani emotionale, un simplu zambet sau 
“MULTUMESC!” fiind de ajuns pentru a 
intoarce dragostea celui ce ti le ofera.
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BUNURILE COMUNE SUNT RESURSELE NATURALE SI 
CULTURALE - fie ca vorbim de pamantul pe care mergem sau 
cunostintele si invataturile - care ar trebui sa fie accesibile 
tuturor membrilor societatii. Iar pentru ca noi si urmasii 
nostrii sa se poata bucura in continuare de bunurile comune, 
ele sunt protejate, iar noi trebuie sa fim vigilenti cu ele.

Notiunea de bun comun are multe intelesuri, originea 
substantivului “comun” avandu-si originile in jurul anului 
1300 en si inseamna tovarasie sau fraternitate. Cultura 
occidentala merge in mod deosebit pe ideea de proprietate 
privata, lucru care este foarte bun, dovedindu-si eficienta in 
economia unei tari. Iar cand accesul la anumite resurse este 
impartit, societatea in ansamblul ei are parte de beneficii; daca 
acest acces este unul sanatos, se evita utilizarea ineficienta a 
resurselor si spatiului.

Bunurile comune in localitati sunt 
parcurile, drumurile, pietele, bibliotecile 
si tehnologiile, in natura sunt raurile, 
plajele, marile, aerul curat, apa curata.

In multe tari, terenul comun este folosit 
ca mijloc de subzistenta dar si pentru a 
realiza un venit, fiind implicata de multe 
ori si silvicultura comunitara. Cand este 
implicata silvicultura sunt urmarite doua 
scopuri importante: protejarea padurilor 
si ameliorarea starii de saracie, lemnele 
fiind folosite pentru foc, ca furaj pentru 
animale, exploatarea forestiera durabila, 
nuci, ciuperci si alte avantaje specifice 
fiecarei regiuni.

De la un stat la altul, bunurile naturale 
comune exista sub diverse forme de 
organizare, proprietatile colective fiind 
utilizate si corect - pentru oameni, dar 
au existat si cu siguranta exista si acum, 
imprejurari si situatii neconventionale si cel putin discutabile.

In Evul Mediu, zonele rurale din Europa erau caracterizate 
majoritatea de un sistem de agricultura “camp deschis”, 
unde fiecare sat era autosuficient, fiecare taran cultivand mai 
mult sau mai putin pamant. Incepand cu secolul al XII-lea 
si pana prin secolul al XIX-lea, taranii s-au vazut ingraditi 
de proprietarii de pamant care aveau mai mult, pamanturile 
fiindu-le confiscate; unii din cei afectati au primit pamant 
in alte parti, mai putin si de o calitate mai slaba. Acesta a 
fost inceputul capitalismului, care a adus cu el pe langa cele 
asimilate si inceputul dezvoltarii si modernizarii agriculturii, 
un randament mai bun al muncii agricole.

Bibliotecile publice, cartile, mass-media si alte resurse fac 
parte din bunurile comune si cu toate acestea, in aceasta 
perioada in anumite tari, multe din ele sunt amenintate, 
altele inchise, altora li s-a redus programul la cateva ore si 
asta datorita politicii conservatoare. 

Exista si variantele bibliotecilor care imprumuta pe sume 
de bani modice, tocmai pentru ca oricine sa isi permita si 
este varianta perfecta pentru cei ce locuiesc in spatii mici, 
in care depozitarea este o problema. Exista de asemenea in 

anumite tari, variante de imprumut pentru diverse lucruri, 
(instrumente, dispozitive), care sunt rar folosite de catre om.

La definirea termenului de comun sunt luate in seama 
colaborarile, cele de tip open-source mai ales in domeniul 
tehnologic, unul atat de important in aceasta perioada. Cei 
care contribuie la evolutia tehnologica isi pun la dispozitie 
abilitatile, efortul, timpul si avand multumirea de a fi parte a 
unui proiect (sau mai multe) important. Dintre exemple pot 
fi incluse aici Linux, VLC Media Player, GIMP, Wikipedia 
- cea mai cunoscuta si careia i s-a alaturat Wikileaks, 
Wikispooks si altele. Patentleft este un sistem de licentiere 
brevete care permite materialului sa fie reprodus oriunde, 
cu atribuire; Farm Hack implica proiectare si modificare 
a diferitelor tipuri de utilaje agricole, un proiect tot open-
source.

Productia cosmo-locala este un termen 
la moda la care contribuie diversi oameni 
din lumea intreaga pentru proiectare 
electronice (Arduino), animatii video 
(Blender), masini (WikiSpeed), case 
(WikiHouse), mobilier (Opendesk).

In mod inevitabil exista tensiuni 
intre mediul privat si politica bunurilor 
comune. In anumite societati moderne 
capitaliste bunurile comune se afla sub 
amenintare mai mult ca niciodata, in 
timp ce tehnologia digitala deschide 
noi dimensiuni bunurilor comune ce 
nu au existat niciodata. Iar societatea 
moderna a avut si are in continuare foarte 
multe situatii de abuz in ceea ce priveste 
bunurile comune, dreptul de proprietate 
asupra acestora si alte situatii cel putin 
revoltatoare.

“Tragedia comunului”  este un termen 
care dateaza din secolul al XVIII, adus in atentie din nou in 
anii 1960-1970 si se refera la faptul ca atunci cand oamenii au 
acces la o resursa comuna, au tendinta de a o suprasolicita, 
fiind adesea consumata sau distrusa. Si un bun exemplu este 
cel al pasunatului, in care fermierii lasa animalele sa pasca 
cat pot de mult, o consecinta a utilizarii la comun a terenului 
... doar ca ei nu au reguli, nu fac calcule pe termen lung si 
ceea ce este acum bun comun se poate transforma in privat 
in foarte scurt timp.

Exista granite foarte subtiri si extrem de sensibile in multe 
situatii, iar opiniile si demersurile celor implicati in diverse 
activitati pot varia in functie de pozitia in care se afla, lucru 
demonstrat de-a lungul timpului de numeroasele situatii 
existente.

Daca e sa analizam din punct de vedere al mediului, cea 
mai sanatoasa atitudine este cea a bunurilor comune care 
sa fie gestionate intelept, sa aiba calcule pe termen mediu si 
lung. Cooperarea si colaborarea sanatoase au ca rezultat o 
comunitate constienta, puternica si daca nu ai facut-o pana 
acum, gandeste-te la importanta bunurilor comune pe viitor, 
indiferent de natura lor.

BUNURILE COMUNE 
IN LOCALITATI 

SUNT PARCURILE, 
DRUMURILE, 

PIETELE, 
BIBLIOTECILE SI 
TEHNOLOGIILE, 

IN NATURA SUNT 
RAURILE, PLAJELE, 

MARILE, AERUL 
CURAT, APA CURATA.
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ACORDA-TI TIMP SA TE RELAXEZI, RE-ENERGIZEZI SI SA-TI REIMPROSPATEZI SIMTURILE!

Calmul din GRADINA

Vrei sa scapi de starile de melancolie? Iti doresti o stare 
de spirit pozitiva? Vrei o imunitate mai buna? Mergi 
afara in gradina, intr-un parc sau intr-o padure daca 

este mai aproape de tine si lasa-te prinsa de frumusetea 
meditativa a naturii! Iar beneficiile acestei scaldari in gradina 
sau padure sunt de nepretuit!

In 1980, guvernul japonez, constient de beneficiile pe care 
le poate avea conexiunea dintre timpul petrecut in natura 
cu sanatatea omului, a incurajat mult aceasta practica. 
Indiferent ca te plimbi, meditezi, alergi, ei au sustinut ideea 
ca trebuie sa iti faci timp pentru a fi in natura, iar studiile 
ulterioare au aratat rezultatele pozitive fizice tangibile, dar 
si pe cele legate de sanatatea mintala. Anumite beneficii au 
venit in mod special din partea copacilor, nivelurile ridicate 
de oxigen aducandu-ti mai multa energie, verdele copacilor 
producand niveluri mari de fitoncide, uleiuri naturale care 
mentin copacii sanatosi, expunerea oamenilor fiind una 
benefica sanatatii. Dar, luate per ansamblu, beneficiile vin 
din faptul ca te afli pur si simplu in natura.

Studiile au aratat ca, aflandu-te in natura si acordand 
atentie elementelor regasite, ai parte de o reducere 
semnificativa a stresului, anxietatii, depresiei, furiei, 
metabolismul este amplificat, este imbunatatita sanatatea 
cardiovasculara, este redusa oboseala si somnul va fi unul de 
calitate. Iar tendinta in ultimii ani este in crestere, un antidot 
verde, avand in vedere super tehnologizarea de care avem 
parte la care se adauga si izolarea datorata pandemiei.

SCALDATUL IN GRADINA cum este numita mai nou 
aceasta tendinta/ practica reprezinta o experienta magica in 
care esti atat de absorbita, incat pierzi pur si simplu notiunea 
timpului. A tinti 20 de minute zilnic este foarte bine, dar 30 
de minute ar fi ideal.

Gaseste locul!
Inainte de a merge in gradina sau in padure, gandeste-

te si cauta-ti un loc specific in care sa te simti cu adevarat 
inconjurata de natura. Facand acest lucru de fiecare data, te 
face sa alegi locuri diferite, deci vei avea parte de experiente 
diferite, doar ca trebuie sa ai in vedere ca tot campul vizual 
sa fie spre natura. Cauta un loc in care esti oarecum protejata 
de vant, scopul fiind acela de a avea o structura solida in 
spate, fie ca vorbim de un gard, un perete sau o magazie 
si asta deoarece, din punct de vedere psihologic este mai 
usor sa ne relaxam cand spatele ne este protejat. Daca 
este racoare, pune o patura pe scaun si chiar un covoras/ 
mocheta pe sol pentru a te proteja de frig. Daca zilele sunt 
si mai reci, mergi si pe varianta unei sticle cu apa calda in ea 
pentru a te incalzi.
Inchide dispozitivele!

Pentru jumatate de ora nu este nicio tragedie daca nu iei 
telefonul cu tine! In acest mod, te indepartezi complet de 
viata de zi cu zi si te concentrezi 100% pe natura, in natura, 
ceea ce va face o mare diferenta!
Respira!

Inainte de a ajunge in natura, concentreaza-te asupra 
respiratiei timp de doua minute, inspira prin nas numarand 
pana la doi, apoi expira numarand pana la patru. Acest 
mod lent si constient de respiratie repetitiva, ajuta mintea si 
corpul sa incetineasca.
Instaleaza-te!

Iesi in gradina/ padure si alege-ti locul preferat! Incearca 
sa simti cum pamantul iti sustine taburetul pe care stai si 
simte cum te sprijini cu picioarele pe pamant!
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Absoarbe imprejurimile!
Priveste in sus la cer, in jurul tau, foloseste-ti simturile 

pentru a simti si trai tot ce vezi, respirand incet si profund. 
Ce vezi? Ce mirosi? Ce auzi? Cum se simte aerul pe pielea ta? 
Incearca sa te uiti si sa distingi spatiile dintre lucruri ... norii 
de pe cerul albastru sunt un bun exemplu. Urmareste orice 
miscare de la zborul unei pasari, la modul in care adie un 
copac! Inchide apoi ochii ... Ce simti? Ce auzi? Auzi pasarile 
cantand? Frunzele fosnind? Auzi propria respiratie? Iti simti 
mainile relaxate?

Cand te simti pregatita, deschide ochii si priveste o planta 
inalta sau un copac! Intreaba-te cum creste! Cum se ridica din 
pamant? Cum se ramifica? Ce culori ofera? Observa zonele in 
care cade lumina si intreaba-te in ce directii curge energia 
acestei plante.
Apreciaza texturile!

In timp ce respiri constant si incet, ridica-te si atinge 
usor planta! Cum se simt frunzele, tulpina la atingere? Este 
suprafata frunzei diferita de cea inferioara? Daca o atingi 
usor de cateva ori cu degetele, capata acestea un miros?
Ramai constienta!

In timp ce mergi incet si usor prin gradina, incearca sa 
te opresti si sa absorbi orice cu atentie. Poti observa o noua 
plantuta cum se zbate sa razbata prin sol ... ce simti cand 
atingi cu mana iarba, plantele, scoarta unui copac? Cum se 
simte pamantul sub picioarele tale?

Cauta ceva natural!
Uita-te in gradina sau in padurice dupa lucruri naturale si 

ridica-le! Poate fi o piatra, o frunza, o cochilie de melc ... Cum 
se simt in mana ta? Care le este textura si greutatea? Le simti 
reci, calde, uscate? Identifici vreun sunet cand le misti in mana 
sau le treci dintr-o mana in alta? Aceasta experienta in natura 
in general este despre o incetinire si despre folosirea tuturor 
simturilor pentru ca tu sa devii constienta de apartenenta 
la lumea naturala, asa ca incearca sa iei in considerare cum 
interactionezi cu absolut orice in jurul tau. Dupa ce ai facut 
acest lucru, aseaza la loc obiectul!
Ramai conectata!

Incheie aceasta aventura printr-o tehnica de respiratie! 
Inspira adanc pe nas, expira usor pe gura cu buzele stranse 
ca si cum ai face-o printr-un pai. Fa acest lucru de trei ori 
pentru a te simti stabila si impamantata! Apoi, intoarce-te in 
casa si bea un ceai de plante!

SCALDATUL IN GRADINA REPREZINTA O EXPERIENTA 
MAGICA IN CARE ESTI ATAT DE ABSORBITA, INCAT PIERZI 

PUR SI SIMPLU NOTIUNEA TIMPULUI. 
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In numarul din septembrie 2022 al revistei Famost, calatoria noastra continua cu o 
destinatie turistica care va va cuceri. Cati dintre noi strabatem tara in lung si-n lat? 
Cati dintre noi cunoastem toate zonele tarii? Iata, daca nu ati reusit sa ajungeti, va 

invitam sa calatoriti alaturi de noi!
Simleul Silvaniei este un oras in judetul Salaj, Transilvaniei, situat in nord-estul regiunii 

istorice Crisana, la o distanta de 29 km fata de de municipiul Zalau. Acest oraseste situat 
in judetul Salaj, Transilvania, Romania, format din localitatile componente Bic, Cehei, 
Pusta si Simleul Silvaniei. Conform recensamantului din anul 2011, Simleu Silvaniei are 
o populatie de 14.436 locuitori.

Si pentru ca sunt multe locuri de vizitat, iata venim cu o lista special pentru voi, care 
sa va ajute in a va realiza un traseu turistic. 

Prima recomandare este Castelul Bathory, care cu siguranta va va uimi atat prin 
arhitectura, cat si prin detalii. Sinagoga trebuie si ea sa fie pe lista, Casa memoriala “Iuliu 
Maniu”, manastirea Bic si Magura Simleului. 

Simleul Silvaniei este un spatiu cultural deschis ce se afla situat la confluenta dintre 
est si vest, fiind un model de convietuire armonioasa intre numeroasele grupuri etnice 
care il compun.

Simleul Silvaniei
text : BEATRICE LIANDA DINU / sursa : GOOGLE
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nominalizat in 
topul celor mai 

fermecatoare orase 
din ROMANIA!

Institutiile culturale existente in oras sunt:
Casa Oraseneasca de Cultura;
Biblioteca Oraseneasca “Alexandru Sterca Sulutiu”;
Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord;
Clubul Copiiilor Simleu Silvaniei.

Aceasta oferta culturala este intregita prin activitatea profesorilor si a oamenilor 
de cultura simleuani, dar si prin asociatiile si fundatiile culturale din oras:
Fundatia “Bathory Istvan”;
Fundatia Cultural-Istorica “Iuliu Maniu”;
Fundatia pentru raspandirea cartii crestine.
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L A  F A N T A N A  D O R U L U I
Festival folcloric international al romanilor de pretutindeni la care participa formatii 

artistice din tara (Alba, Braila, Maramures, Mehedinti, Mures, Olt, Satu Mare, Vrancea 
si Salaj) si de peste hotare (Ucraina, Republica Moldova, Serbia), precum si ansamblul 
folcloric “Barcaul” al Clubului Copiilor Simleu Silvaniei.

Festivalul cuprinde activitati diverse: parada a portului, jocului si cantecului popular, 
reprezentand o traditie, un eveniment cultural si o modalitate de socializare si inchegare 
a comunitatii simleuane.

ORGANIZATORI: Clubul Elevilor, Primaria si Consiliul Local si Inspectoratul Scolar 
Judetean Salaj.

F E S T I VA L U L  “ T A N A R  S I  L I B E R ”
Un festival de muzica folk aflat in 2018 la prima editie, organizat de Primarie cu ajutorul 

voluntarilor C.N.I.P.T., cu un succes deosebit in randul tinerilor. Scopul Festivalului este 
de a identifica si promova tinerele talente locale prin muzica romaneasca.

 Z I U A  S I L VA N I E I 
Eveniment organizat cu scopul readucerii pentru o zi a culturii, istoriei si traditiei la 

un loc prin marcarea Zilei Universale a Iei Romanesti. In cadrul acestui eveniment se 
organizeaza o expozitie de ii din toate zonele tarii, degustare de produse traditionale, 
sezatori si program artistic, dar si activitati pentru copii.

ORGANIZATORI: Centrul National de Informare si Promovare Turistica si Biblioteca 
Oraseneasca “Alexandru Sterca Sulutiu” prin Primaria si Consiliul Local, alaturi de 
voluntarii CNIPT si ai Crucii Rosii Salaj.

 B A T H O R Y  F E S T
Organizat anual, Festivalul de reconstituire medievala cuprinde activitati sociale, 

culturale, dar si istorice: parada costumelor medievale, prezentare de armuri si arme 
medievale, asediul Cetatii Bathory, expozitie de pictura, concertul “Tanar si liber” 
sustinut de tinerii din oras si concerte de muzica medievala. La eveniment participa si 
mestesugari si producatori traditionali.

IMPORTANTE MANIFESTARI ARTISTICE ORGANIZATE 
LA NIVELUL ORASULUI ...

NU DOAR O DESTINATIE DE VACANTA, DAR SI O DESTINATIE 
CE NE ADUCE MAI APROAPE DE ISTORIE!



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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NARCISISTUL

Narcisistii sunt persoane arogante, egocentriste, care 
vor sa atraga atentia tuturor si  au o incredere foarte mare 
de sine. Sunt persoane manipulatoare cu scopul de a afla 
informatii in favoarea lor, pentru propriul interes.

Narcisismul este o tulburare de personalitate. Persoanele 
cu aceasta tulburare de personalitate fac in asa fel incat sa 
atraga toata atentia asupra lor, nu ii intereseaza parerea 
celorlalti, daca ranesc pe cineva sau ce simt ceilalti din jurul 
lor.
Caracteristici 

■isi exagereaza talentele;
■sunt preocupati de succes;
■pretind admiratie excesiva din partea oricui.

BARFITORUL 

Barfitorul are insecuritati asupra propriei persoane si 
dorinta de a-i barfi pe ceilalti ii tin in centrul atentiei. Scot in 
evidenta tot ce e mai rau la ceilalti pentru a parea ei persoane 
bune si perfecte in ochii celor din jur.

Daca aveti in cercul vostru de prieteni o astfel de persoana, 
fiti siguri ca o sa ajungeti subiect de discutie la un moment 
dat, deoarece barfitorul poate crea in jurul oricarei persoane 
un mic “scandal”.                           

INVIDIOSUL

Genul acesta de persoane sta in preajma dumneavoastra 
doar atunci cand aveti o pasa proasta. Pentru ei nu exista 
notiunea de concurenta sau “alta persoana mai buna”.
Caracteristici

Sunt concentrati pe rezultate dar nu sunt adeptii 
cunoasterii sau procesului de invatare, documentare.

Folosesc sarcasmul si comentariile rautacioase drept umor 
la adresa unei persoane care au succes pentru ca persoana 
respectiva sa se indoiasca de propriile eforturi si reusite.

JUDECATORUL / CRITICUL
Critica tot ceea ce faci si nu-l satisface nimic. Orice ai face 

nu este pe placul lui si va gasi tot timpul un nod in papura.
Caracteristici
■Nu asculta pe nimeni;
■Nu il multumeste nimic si va critica orice faci.

CONTROLORUL 
Trebuie sa stie absolut tot, despre oricine. Se considera o 

persoana atotstiutoare si crede ca nu greseste niciodata.
Caracteristici : 
■obsedat de control;
■manipulator;
■viclean;.
■rautacios.

TIPOLOGII de OAMENI TOXICI

VIATA ESTE PRECUM UN JURNAL, IAR IN DRUMUL NOSTRU TOT TIMPUL VOM INTALNI FEL SI DE FEL DE OAMENI.
IN DRUMUL NOSTRU NI SE VOR ALATURA DIFERITE TIPOLOGII DE INDIVIZI; SUNT OAMENI CARE NE VOR BINELE 

SI OAMENI CARE NE INSOTESC DOAR PENTRU O ANUMITA PERIOADA DE TIMP DINTR-UN INTERES ANUME.
FIE CA ESTE VORBA DE FAMILIE SAU PRIETENI, UNEORI ESTE MAI BINE SA IDENTIFICAM PERSOANELE NOCIVE 

DIN VIATA NOASTRA, PENTRU A AVEA O VIATA MAI LINISTITA SI FARA STRES.

si C E  T R E B U I E  S A  F A C I  P E N T R U  A - I  E V I T A

text : T O A D E R  C L A U D I A
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SADICUL 

Daca avem in cercul nostru de prieteni aceasta tipologie 
de persoana, ar trebui sa fim foarte atenti la comportamentul 
ei si sa incercam sa o evitam sau sa o eliminam din viata 
noastra, deoarece pot scoate ce este mai rau din noi in mod 
inconstient noua.
Caracteristici

■glume rautacioase la adresa celorlalti; 
■gasesc doar defecte persoanelor din jurul lor;
■jignesc pentru a reduce increderea in persoanele de care 

sunt inconjurati.
Persoanele sadice, daca nu au ce obtine de la cei din jurul 

lor, vor pleca fara sa stea pe ganduri.

PETRECARETUL 

Nu este nimic gresit in a iesi in oras, a te rupe putin din 
munca de zi cu zi sau a iesi la o petrecere, insa pe termen 
lung poate fi daunator daca nu avem un stil de viata sanatos.

Persoanele din aceasta categorie considera ca viata este o 
petrecere si nu o sa-i vezi vreodata acasa. 

Acesti indivizi petrec aproape in fiecare zi si cred ca 
alcoolul este singura sursa de distractie.

Daca aveti in cercul vostru de prieten acest gen de 
persoane este foarte important sa stiti cand sa spuneti NU, 
deoarece riscati sa ramaneti pe loc si sa nu evoluati in orice 
ramura a vietii voastre.

Caracteristici:
■cred ca nu exista consecinte si responsabilitati.

DEPENDENTUL 

Persoanele dependente se interiorizeaza foarte mult 
in substante chimice (orice tip de drog) si alcool deoarece 
cred ca este unica solutie pentru a-si rezolva problemele 
personale.

Daca cunoasteti sau aveti in familie sau anturaj un astfel 
de individ, ar fi indicat sa-l ajutati daca va este apropiat si 
sa incercati sa mergeti cu el la psiholog sau sa ii explicati 
ca cel mai bine ar fi daca ar incerca sa comunice mai bine 
problemele din subconstient, fara aceste alternative toxice.

Daca persoana dependenta nu are dorinta de schimbare, 
nu aveti ce sa-i faceti, deoarece este posibil ca aceasta sa fi 
cazut deja intr-un con de umbra si depresie, unde cel mai 
probabil exista confuzie in legatura cu realitatea si viata pe 
care aceasta/ acesta o/ il avea inainte.
Caracteristici :
■este deprimat constant;
■consuma substante si alcool;
■emotiile sunt schimbatoare si negative; 
■nu crede in ajutorul de specialitate ;
■considera ca ceilalti din jur sunt o problema, nu el/ea.

VICTIMA

Persoanele de tipul acesta manipuleaza prin emotie, 
respectiv tristete, castigand astfel empatie si indulgenta 
din partea celorlalti, insa pe termen lung, acest gen de 
comportament poate fi daunator pentru persoanele din jurul 
lor.
Caracteristici

■se plang din orice constant;
■nu isi asuma responsabilitatea pentru nimic;
■niciodata nu este vina lor.

SOCIOPATUL

Sociopatii manipuleaza prin carisma si inteligenta 
atotstiutoare si superficiala.
Caracteristici

■manipulator;
■superficial;
■ii lipseste empatia.
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O CASA SANATOASA
inseamna O  F A M I L I E  S A N A T O A S A

O casa sanatoasa inseamna o familie sanatoasa si cum aceasta perioada de 
inceput a toamnei poate fi considerata un nou inceput, orice demers pe care il 

faci in aceasta directie trebuie sa fie cat mai constient si mai logic.

Daca te gandesti sa mai vopsesti ceva prin casa sau sa faci o curatenie mai serioasa, este important sa iei in calcul 
numeroasele substante chimice toxice la care vei fi expusa si care poate avea efecte nedorite asupra sanatatii tale si 
a familiei, atat pe timpul curateniei cat si de-a lungul timpului. Pentru a reduce riscurile, ia in calcul urmatoarele 
sugestii, menite a-ti imbunatati in mod real calitatea vietii si sanatatea!

Vopselurile
Daca intentionezi sa vopsesti prin casa, asigura-te ca 

nivelul toxicitatii este unul scazut, compusii organici 
volatili - substante chimice care elibereaza usor vapori la 
temperatura camerei - contribuie la poluarea aerului interior. 
Aceste substante au fost gasite “vinovate” de o serie de efecte 
negative asupra sanatatii, atat pe termen scurt dar si lung, 
de la dureri de cap, la ameteli, la astm, eczeme. Benzenul si 
formaldehida sunt recunoscute ca responsabile si de cancer.

Partea buna este aceea e ca exista numeroase alternative 
in privinta vopselurilor si a altor produse decorative care nu 
mai au in compozitia lor compusii organici volatili sau alte 
substante chimice toxice ca ftalatii sau metalele grele. Si chiar 
daca aceste produse pot fi mai scumpe, merita sa investesti in 
produse care nu iti afecteaza sanatatea ta si a familiei.

Plasticul
Borcanele si cutiile de depozitare reprezinta o modalitate 

foarte buna de organizare in bucatarie, frigider, alte spatii, 
dar evita recipientele din plastic in favoarea celor din 
sticla sau otel inoxidabil, pentru pastrarea alimentelor si 
bauturilor. Produsele chimice nocive ca bisfenol A (BPA) si 
ftalati pot iesi din recipientele de plastic in interiorul cutiei, 
pentru ca urmatoarea destinatie sa fie corpul tau, unde pot 
perturba activitatea hormonilor.

Ia in calcul produsele din bumbac (saculeti) pentru 
depozitarea fructelor si legumelor si folosirea hartiei cat mai 
naturale ca alternativa pentru foliile de plastic si gentile de 
sandvis. Iar daca cumperi mancare si bauturi in ambalaje 
de plastic, transfera-le in recipiente mai “sanatoase” cand 
ajungi acasa!
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Curatenie
O curatare a casei cu simt de raspundere este un lucru bun 

oricand si ideal ar fi sa se faca poate si in concediu cand ai 
mai mult timp la dispozitie. Dar, pentru sanatatea noastra, 
important este sa mergem pe o curatare cat mai naturala 
si sa evitam produsele toxice cu chimicale. Conform unui 
studiu, folosirea substantele/ produselor de curatenie toxice 
pe o perioada de 10 pana la 20 de ani este la fel de nociva ca 
fumatul unui pachet de tigari zilnic. Expunerea la produsele 
de curatare toxice a fost asociata cu boli legate de ast, inima, 
cancer la sani, samd.

Si exista destule companii care fac produse naturale si 
sigure, trebuie doar sa te intereseze acest aspect daca iti 
doresti o casa sanatoasa. Orienteaza-te spre carpe de curatat 
din microfibre destinate folosirii doar cu apa, iar solutiile 
traditionale cu otet, bicarbonat de sodiu, suc de lamaie, 
uleiuri esentiale, reprezinta alternative foarte bune si care 
merita toata atentia ta.

Mobilier natural
Indiferent care este stilul tau, vei gasi mereu alternative 

de mobilier natural, fie ca vorbim de piese noi sau diverse 
magazine care reconditioneaza ceea ce este vechi. Daca esti 
genul boho, traditional sau chiar minimalist, cu siguranta 
diversitatea de astazi iti va oferi ceea ce ai nevoie. Mergi doar 
pe alternative naturale, fie ca vorbim de mobilier, cuverturi, 
draperii, cearsafuri, iar daca gasesti optiuni cu “anti-pete”, 
“rezistenta la cute”, “anti-molii” - evita-le, deoarece acestea 
au cele mai mari sanse sa-ti introduca in casa substante 
daunatoare.

Ftalatii, fenolii, alte substante chimice sunt asociate 
cu o serie de efecte daunatoare asupra sanatatii, cum ar fi 
toxicitatea hormonala si reproductiva, asa ca, inainte de a 
achizitiona ceva nou,  informeaza-te foarte bine! Tesaturile 
netratate chimic cum ar fi lana netratata te ajuta sa eviti 
pesticidele. La fel de indicate sunt bumbacul organic, 
canepa, iuta, sisalul, iarba de mare, nuca de cocos pentru 
covoare, meiul, hrisca sunt excelente optiuni de umplere a 
pernelor si pilotelor.

Si gasim optiuni naturale de la simple paturi, la piese de 
mobilier, pardoseli, covoare, fara chimicale si alte substante 
care sa ne puna in pericol sanatatea.

Parfumurile
Este tentant sa ai o casa in care e un miros imbietor, fie ca 

vine de la lumanari parfumate, betisoare sau alte alternative, 
doar ca si ele, sintetice fiind, iti pun sanatatea in pericol 
prin intermediul substantelor nocive. Benzenul se gaseste 
in diverse odorizante si este asociat cu boli cancerigene si 
probleme de reproducere, toluenul este iritant pentru piele 

si ficat si este o toxina pentru rinichi, terpenele sunt iritante 
si sensibilizante, utilizarea frecventa avand legatura cu 
dureri de urechi, diaree, varsaturi la sugari, dureri de cap, 
stari de depresie.

O casa sanatoasa este una bine ventilata mai ales daca 
nu stai intr-un mediu poluant, la care adaugam plante de 
apartament cum ar fi iedera engleza, plantele paianjen sau 
mergi pe metode traditionale ca pastrarea unui bol cu otet 
alb pe pervaz pentru eliminarea mirosurilor. Purificatorul de 
aer, daca este bun pentru sanatatea ta, absoarbe mirosurile, 
praful, polenul, parul animalelor de companie, compusii 
organici volatili. Iar daca iti doresti mirosuri deosebite, mergi 
pe alternative sanatoase ale uleiurilor naturale, internetul 
oferindu-ti o diversitate ofertanta de produse si informatii.

... folosirea substantele/ produselor de 
curatenie toxice pe o perioada de 10 pana 

la 20 de ani este la fel de rau ca fumatul 
unui pachet de tigari zilnic. 
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Multe din tendintele wellbeing ce se prefigureaza in viitor au punct de plecare pandemia 
si se concentreaza in acelasi timp si pe sustenabilitate. Suntem intr-o perioada in care 
majoritatea constientizam impactul omului asupra mediului inconjurator, dar, datorita 

pandemiei, suntem interesati de confort, comunitate si sentimente care sa ne dea un sentiment de 
bine. Iar daca adaugam inovatie si tehnologie, viitorul ar trebui sa sune destul de bine!

Munca de acasa inseamna pentru multi mai putina miscare, iar corpurile noastre, mai mult 
sau mai putin, iubesc activitatea; asta ca sa nu mai amintim faptul ca un stil de viata sedentar 
poate da nastere unor dureri si boli din aceasta cauza. Drumul de acasa pana la serviciu si inapoi 
are posibilitatea de a scadea nivelul de stres, amplificat datorita sedentarismului. Pentru a reveni 
cumva la normal, chiar daca inca lucrezi de acasa, timp de 10-15 minute inainte de a incepe 
programul dar si dupa ce-l termini, iesi afara la o plimbare, mergi cu bicicleta sau fa miscare prin 
intermediul unei activitati fizice care iti place.

Esti familiarizat deja cu inteligenta oferita de ceasuri, doar ca inovatiile sunt abia la inceput! 
Samsung Galaxy Watch4 iti poate urmari antrenamentele, iti poate masura tensiunea arteriala, 
ritmul cardiac, caracteristici aprobate de Therapeutic Goods Administration. In acelasi timp, 
ii poate anunta pe cei dragi daca ai cazut in timpul exercitiilor fizice. In plus, in viitor, te poti 
astepta la anumite dispozitive pe care le bagi in urechi si care iti pot monitoriza ritmul cardiac, 
nivelul de saturatie cu oxigen, activitatea creierului, samd. Sunetul va fi utilizat ca instrument de 
bunastare, existand putere de vindecare in sunete si vibratii.

VIITORUL in SANATATE
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MDMA poate fi folosita pentru sustinerea sanatatii mintale si chiar daca suna ciudat, vine 
cu aprobarea oamenilor de stiinta. Aceasta substanta psihoactiva poate fi utilizata impreuna cu 
psihoterapia in tratamentul problemelor de sanatate mentala, depresia si PTSD fiind principalele 
vizate.

Dezvoltarea unei conexiuni cu comunitatea in care traiesti ofera beneficii puternice de 
bunastare, fapt care a intrat in atentia dezvoltatorilor urbani care incearca sa faciliteze cat mai 
mult aceasta. Este un concept unde gasesti absolut tot ce iti trebuie, de la ingrijire medicala, la 
educatie, divertisment, spatii verzi unde vecinii pot discuta, totul la o distanta foarte mica de 
casa ta. Printre orasele mari care au inceput sa implementeze aceste lucruri se numara Paris, 
Melbourne, dar pana cand ne vom putea toti bucura de aceasta, putem cumpara si socializa in 
comunitatea noastra. Din fericire, pandemia a adus acest lucru mai aproape de noi, asa ca nu 
trebuie sa renuntam la asta!

Se are in vedere prepararea alimentelor conform necesitatilor individuale, fie ca vorbim de 
sanatate sau bunastare in general. Primii pasi in aceasta directie au fost facuti de compania 
MyAir, clientii urmarindu-si starea de spirit si nivelul de stres prin intermediul unei aplicatii de pe 
smartwatch. Compania le ofera apoi clientilor batoane personalizate, dupa un amestec de mai multe 
ingrediente pe baza specificatiilor, hamei pentru starea de calm, rozmarin pentru concentrare. 
Yogut te ajuta sa iti faci micul dejun dupa gusturile tale si pe viitor vei avea posibilitatea sa folosesti 
un amestec personalizat de bacterii pentru a-ti sprijini sanatatea intestinala.

Alimentatia climatica castiga tot mai mult teren, doua mari lanturi de fast-food din SUA oferind 
sugestii ecologice in meniurile lor. Se stie ca astfel de informatii - ca amprenta de carbon - de pe 
etichete influenteaza alegerile alimentare ale oamenilor. Sunt deja companii care au mentionate 
pe eticheta detalii despre amprenta de carbon - laptele de ovaz marca Oatly - o tendinta care 
este in crestere. Pentru inceput, descarca aplicatia One Small Step pentru a vedea amprenta de 
carbon din farfuria ta!
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HORMONI

fericiti

h
ormonii sunt mesageri chimici secretati de glandele endocrine in sange si sunt transportati in 
tot corpul catre organele si tesuturile relevante, astfel incat acestea sa poata functiona optim. 
Sunt diferite tipuri de hormoni care au impact asupra corpului tau, de la temperatura, pana la 
starea de spirit si sistemul reproducator, pana la modul in care corpul metabolizeaza alimentele.

Hormonii naturali au parte de modificari si aduc modificari in perioada 45 - 55 ani aducand 
menopauza si perimenopauza. Este o perioada care poate aduce multa neliniste, confuzie si sentimente 
contradictorii pentru o femeie, aceasta experimentand bufeuri, transpiratii nocturne, crestere in 
greutate, scadere a libidoului, uscaciuni vaginale, incontinenta, samd.

Perimenopauza vine inainte de menopauza si este o perioada de tranzitie care apare cand ovarele 
produc mai putin estrogen, progesteron si testosteron. Aceasta este o perioada cu dezechilibre 
hormonale, nivelurile diferitilor hormoni fluctuand. Nivelul de progesteron scade inainte de estrogen, 
simptomele fiind o consecinta a nivelului de exces al estrogenului si se manifesta prin iritabilitate, 
schimbari de dispozitie, lipsa apetitului sexual, menstruatii neregulate sau grele, balonare, oboseala, 
probleme cu somnul, caderea parului. Nu exista o varsta specifica cand incepe perimenopauza, dar 
aceasta poate avea loc cu pana la 10 ani inainte de ultima menstruatie.

HORMONII ITI AFECTEAZA CICLUL MENSTRUAL, STAREA DE SPIRIT SI PIELEA, DAR AI LUAT IN 
CONSIDERARE CAT DE MULT SUNT INFLUENTATI ACESTIA DE CEEA CE MANANCI SI CEEA CE BEI? 
PARCURGE URMATOARELE RANDURI PENTRU O VEDEA CUM SA-TI OPTIMIZEZI ALIMENTATIA 
PENTRU A AJUNGE LA ECHILIBRUL HORMONAL BUN PENTRU TINE!
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TESTOSTERONUL
Acest hormon te ajuta sa te simti energica, motivata, puternica si nu doar barbatii au nevoie de 

el! Nivelurile testosteronului scad odata cu inaintarea in varsta, ceea ce duce la o scadere a starii 
de spirit, a energiei, a libidoului, precum si probleme de concentrare.

Cand estrogenul si progesteronul scad in mod natural, acest lucru lasa cumva testosteronul la 
un nivel ridicat - asta comparativ cu cei doi, ceea ce duce la aparitia acneei, a parului pe fata, dar 
si rarirea firelor de par de pe scalp.

De consumat sunt indicate capsunile, cartofii dulci, galbenusuri de ou, broccoli, avocado, daca 
iti doresti o crestere a nivelului de testosteron; daca nivelul acestuia este prea mare, stimuleaza-ti 
productia de estrogen pentru a aduce un echilibru!

VITAMINA D
In pofida faptului ca este numita vitamina, acesta este un hormon care are multe roluri in 

organism, facandu-l esential pentru oase sanatoase, mai ales ca echilibreaza nivelurile de calciu. 
Este important si pentru imunitate, fiind demonstrat ca imbunatateste starea de spirit, previne 
bolile de inima, diabetul, osteoroporoza, cancerul si reduce inflamatia.

Vitamina D se gaseste in alimente, dar putem avea deficit pe timpul iernii cand soarele nu 
este destul de puternic pentru a o produce. Suplimentele de vitamina D reprezinta cea mai 
buna solutie, laptele integral, pestele gras, carnea rosie, ficatul, galbenusurile de ou, alimentele 
fortificate cu vitamina D trebuie sa se regaseasca in alimentatia ta de baza. Si este cunoscut faptul 
ca o persoana normala nu poate avea parte de necesarul mediu zilnic de vitamina D, astfel ca sunt 
indicate suplimentele.

CORTIZOLUL
Aceste este hormonul stresului datorita legaturii sale cu raspunsul “lupta sau zbori” si in timp 

ce are rolul esential de supravietuire, un nivel ridicat al acestuia poate fi un lucru rau datorita 
acumularii de grasime in jurul mijlocului ca urmare a stresului.

Zaharul este “cerut” de organism in timp ce esti stresat, de aceea este bine sa-l eviti sau sa gasesti 
alternative, indulcitori ca xilitolul sau eritritolul fiind variante de preferat. Cofeina si alcoolul pot 
creste nivelul cortizolului, asa ca e bine sa mai reduci nivelul.

ESTROGENUL
Acesta este principalul hormon feminin al carui nivel fluctueaza in timpul menopauzei si 

perimenopauzei. In timp ce nu poti introduce prin alimentatie estrogen in organism, poti gasi 
fitoestrogen in alimentele vegetale, aceste substante chimice actionand exact ca estrogenul din 
corpul tau.

Semintele de in si soia sunt bogate in fitoestrogeni, tofu impreuna cu seminte de in presarate 
deasupra ar fi indicate in acest caz. Semintele de in sunt mai bine digerate daca le macini cu o 
rasnita de cafea inainte de a fi consumate. Daca nivelul de estrogen este mai mare, legumele te pot 
ajuta la detoxifierea acestui exces din corp.

RELATIA DINTRE MANCARE SI HORMONI ESTE UNA COMPLEXA CE ARE IMPACT ASUPRA 
CORPULUI SI A SANATATII PER TOTAL, MAI ALES CAND TOTUL ESTE NORMAL. ESTROGENUL, 
TESTOSTERONUL, INSULINA, SEROTONINA, CORTIZOLUL SI DOPAMINA SUNT TOATE 
INFLUENTATE DE CEEA CE MANANCI, ASTFEL CA SI DIN ACEASTA PERSPECTIVA TREBUIE SA II 
ACORZI ALIMENTATIEI O IMPORTANTA DEOSEBITA.
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INSULINA
Rezistenta la insulina poate fi o problema pentru femeile aflate la menopauza si este situatia 

cand celulele muschilor nu raspund bine la insulina, ceea ce duce la niveluri ridicate de zahar 
in sange care nu este consumat. Ce este in plus, circula, fapt care este daunator, o consecinta 
negativa fiind aceea ca se poate ajunge la diabet de tip 2, ceea ce iti va crea senzatia de foame, de 
aici pana la cresterea in greutate fiind un pic pas.

Fasolea si leguminoasele sunt indicate a fi consumate, carbohidrati cu glicemie scazuta, ovazul 
si legumele fara amidon fiind cele mai indicate. Grasimile sanatoase sunt indicate, iar laptele 
trebuie sa fie redus din alimentatie; in general, alimentele cu continut scazut de grasimi, tind sa 
fie bogate in zahar, asa ca evita-le!

SEROTONINA
Nivelul “hormonului fericit” scade in timpul perimenopauzei si menopauzei, ceea ce duce la o 

stare de spirit mai putin stabila, neregulata, sentimente de suparare si iritabilitate.
Sunt indicate alimentele care contin esentialul aminoacid triptofan ce poate ajuta organismul sa 

produca mai multa serotonina! Somonul, ouale, semintele, spanacul sunt indicate a fi consumate, 
la fel ca ceaiul verde care stimuleaza nivelurile de serotonina.

DOPAMINA
Acesta este un hormon al starii de spirit care te face sa te simti mai in viata si motivat. Daca 

starea ta de spirit este scazuta si te simti nostalgica, inainte si/ sau dupa menopauza, a te baza pe 
exercitiile fizice este foarte indicat, acestea avand capacitatea de a te ajuta.

La fel de bine pot ajuta si alimentele proteice si probiotice care iti imbunatatesc nivelurile de 
dopamina; reducerea nivelurilor de grasimi saturate te poate ajuta. Uleiul de nuca de cocos poate 
fi un dusman al tau daca este folosit in exces, grasimile saturate putand creste nivelul de colesterol.
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Fructe de mare + 5 minute
Legume (fasole, mazare, etc) + 10 minute
Fructe + 12 minute
Nuci si seminte + 26 minute
Telina + 3 minute

Hot-dog - 36 minute
Aripioare de pui - 3,3 minute
Macaroane cu branza - 4 minute
Pizza - 4 minute
Pizza vegetala - 1,4 minute
Sandvis fast-food mic dejun - 5 minute
Bauturi indulcitoare - 9 minute
Mezeluri/ pasari de curte - 30 minute

Exista anumite alimente care iti adauga minute vietii, in timp ce altele ti le fura. Si cum fiecare ne dorim o 
viata lunga, sanatoasa, fara boli sau orice probleme de sanatate, ar fi bine sa stim ce si cat ne fura fiecare 
pentru a le elimina sau a rari frecventa cu care le consumam.

Daca de exemplu mananci un hot-dog, se pare ca pierzi 36 de minute de viata sanatoasa, in timp ce o portie de 
nuci adauga 26 de minute de viata sanatoasa. Privind din acest punct de vedere, nu ar parea mult, dar o alimentatie 
sanatoasa timp de 30 de ani va adauga un an de viata fara probleme de sanatate, ceea ce nu este deloc putin, mai 
ales de la o anumita varsta.

Alimentatia sanatoasa are si un impact pozitiv asupra mediului, eliberand mai putini poluanti in atmosfera. Si 
totul se rezuma la alegeri alimentare mai sanatoase. Consuma carne si legume cat mai putin procesate, inlocuieste-
le cu fructe, legume si nuci, pentru o viata mai lunga si mai sanatoasa!

ancaruriMcare iti fura viata
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AFINELE POT CASTIGA DETASAT TITLUL DE 
SUPERALIMENT in fata multor alte legume 
si fructe mult mai mediatizate, prin calitatile 
nutritionale pe care le ofera, prin caloriile 
putine, multitudinea vitaminelor, mineralelor 
si antioxidantilor pe care le contin. Toate 
aceste contribuie la o stare de sanatatea robusta 
prin intarirea sistemului imunitar, un rol 
determinand avandu-l antioxidantii care reduc 
sau inverseaza efectele substantelor chimice 
din organismul nostru, in stransa legatura 
cu problemele imunitare, de la boli de inima, 
accidente vasculare cerebrale si pana la diverse 
forme de cancer.

Pe langa faptul ca sunt medicamente naturale, 
afinele sunt delicioase atat in stare cruda cat si 
fierte, dar in acelasi timp iti ofera si o imagine 
frumoasa in gradina prin aspectul lor. Acesti 
arbusti sunt usor de intretinut, oferindu-ti flori 
albe sau cu tenta roz pe timpul primaverii cand 
infloresc, pentru ca ulterior sa iti ofere un aspect 
delicios prin intermediul fructelor albastre, 
spectacol ce se incheie in toamna prin culorile 
minunate ale frunzelor.

Si chiar daca in general exista tendinta ca 
cei care cultiva afine sa se concentreze doar 
pe un singur soi, acceptand varietatea mai 
multor soiuri poti culege afine din iunie pana 
in septembrie. Si daca vrei sa te bucuri de o 
astfel de experienta, imbratiseaza cele trei soiuri 
populare: “Bluecrop”, “Duke” si “Liberty”.

Fiecare dintre plante iti va oferi o recolta 
mai mica in primul an, perioada in care se 
dezvolta, dupa care, cand se ajunge la o anumita 
maturitate, un astfel de arbust iti poate da pana 
la 3 kg de afine anual! Iar daca vrei diversitate, 
imbratiseaza mai multe soiuri, pentru a nu avea 
doar afine de culoare albastru inchis. Versiunea 
“Pink limonade” are fructe de culoare verde pal 
ce capata nuanta de roz pe masura ce se coc si 
ajung la roz intens cand sunt mature.

Daca te intereseaza sa le cultivi, trebuie sa 
stii ca majoritatea soiurilor au o inaltime de 
aproximativ 1,2 - 1,5 m inaltime; crescandu-
le intr-un ghiveci mai mare, vor fi mult mai 
compacte. Iar conditiile de crestere sunt cat 
se poate usoare pentru absolut oricine are o 
gradina.

AFINELE , un mare         pentru sanatatea ta+
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MODALITATI NATURALE
pentru

PREVENIREA RACELII
PE LANGA FRUMUSETEA ZILELOR, BOGATIA FRUCTELOR SI 

LEGUMELOR, TOAMNA NE ADUCE SI O PREDISPOZITIE LA RACELI.
CUM TRECEM PESTE ACESTEA?
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T
oamna si zilele reci, schimbarile subite de temperatura, plus o oarecare 
comoditate de a lua anumite masuri elementare de prevenire datorata 
zilelor calduroase, te pot transforma usor intr-o victima a racelilor, tuselor, 
afectiunilor respiratorii. Dar in acelasi timp, putem evita astfel de neplaceri 
protejandu-ne intr-un mod sanatos si natural.

Una dintre cele mai eficiente si bune modalitati de lupta impotriva racelilor este 
aceea de a manca, ceea ce te va ajuta sa previi eventualele raceli, sa reduci simptomele 
si sa scurtezi perioada de boala, in cazul in care vei raci.

Consuma multe fructe si legume, un studiu la care au participat peste 1000 de femei 
insarcinate aratand ca cele care au consumat cantitati semnificative (aproximativ 8 
portii pe zi) aveau mai putine sanse sa aiba parte de raceala comparativ cu cele ce 
consumau jumatate sau mai putin.

Un studiu care a implicat persoane in varsta a aratat ca mancand 4 fructe kiwi gold 
zilnic timp de o luna, reduce intensitatea si simptomele racelii. Acest lucru se datoreaza 
faptului ca kiwi este foarte bogat in vitamina C.

Femeile care consuma cantitati insemnate de vitamina C - peste 200 mg zilnic - au 
sanse scazute de a raci comparativ cu cele care consuma mai putin de 100 mg zilnic. 
Si printre cele mai bune surse de vitamine C, enumeram kiwi, ardei gras, patrunjel, 
capsune, portocale, broccoli, kale.

Un studiu a aratat ca a bea zilnic o doza de suc din sfecla reduce simptomele racelii 
si boala insasi. Iar cei care au avut parte de cele mai bune rezultate, au fost cei care 
sufera de astm.

Iaurtul impreuna cu diverse tulpini probiotice se pare ca ajuta la protejarea impotriva 
racelilor, doar ca trebuie sa le eviti pe cele care au adaugat zahar sau alti indulcitori. 
Alte alimente benefice din aceeasi categorie sunt kefirul si kimchi. BONUS: un intestin 
mai sanatos!

Copiii care au schimbat alimentatia normala cu alimentatia mediteraneeana 
caracterizata de fructe, legume, peste, nuci, ulei de masline, au avut parte de mai 
putine raceli si mai putine medicamentatii, comparativ cu anul precedent.
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Exercitiile aerobice moderate par sa ajute la prevenirea racelilor, reducerea severitatii 
si durata lor. 30 - 45 de minute de exercitii de intensitate moderata ca inot, alergat sau 
ciclism de cel putin trei ori pe saptamana este ideal si te va ajuta mult.

Un studiu a aratat ca avand parte regulat de sedinte de sauna, scad sansele sa racesti. 
Cei care au facut sauna au avut parte de un numar injumatatit de raceli comparativ cu 
cei care nu au mers la sauna, dupa o perioada de trei luni. Daca nu ai acces la sauna si 
ai spatiu in casa, poti achizitiona o sauna cu infrarosu.

Stresul psihologic pare sa creasca riscul de a raci, asa ca fa tot posibilul sa-l elimini 
si sa te relaxezi. Si conform cercetarilor, folosind doua tehnici simple ca meditatia si 
guiDeD imagery, poate usura severitatea si durata unei raceli.

Persoanele care dorm mai putin de 7 ore pe noapte au sanse de trei ori mai mari sa 
raceasca comparativ cu cei care indeplinesc aceasta “sarcina”, 8 ore fiind ideal. Dar aici 
conteaza si calitatea somnului, cei care dorm neintorsi  din momentul in care se pun in 
pat pana cand se trezesc - au sanse de cinci ori mai putine sa raceasca.

A avea parte de multe conexiuni sociale, fie ca vorbim de familie, colegi de munca, 
prieteni sau diverse grupuri sociale, te protejeaza de raceli. Intr-un studiu la care au 
participat voluntari expusi pentru a raci, s-a constatat ca cei cu puternice conexiuni 
sociale au fost mai putini sensibili la raceli, producand mai putin mucus si imprastiind 
mai putine particule de virus.

Indiferent ce suplimente vei alege, asigura-te ca ai informatii corecte 
in ceea ce te priveste, vizita la un medic fiind o solutie foarte sanatoasa.

Vitamina C - Suplimentarea regulata cu aceasta vitamina 
are scop preventiv si poate reduce severitatea si durata 
racelilor. Doza recomandata 1-2 g/ zi.
Vitamina D - O analiza a 25 de studii care a implicat un 
numar de peste 11000 de persoane a constat ca administrarea 
vitaminei D poate proteja impotriva racelilor, mai ales daca 
ai deficit de aceasta vitamina. Doza recomandata este de 
2000-5000 UI/ zi, dar e mai bine sa-ti testezi inainte de 
toate, nivelul.
Probiotice - Suplimentarea cu bacterii bune poate reduce 
numarul de raceli pe care il poti avea si durata aferenta. 
Doza recomandata: alege o formula cu o tulpina de calitate 
mare si urmeaza instructiunile de pe eticheta!
Beta-glucani - Aceste fibre prebiotice le gasesti in drojdii, 
alge, ciuperci si pot contribui la reducerea incidentei 
racelilor, a duratei acestora si a severitatii lor. Doza 
recomandata: 250-900 mg/zi extras din drojdii sau alge.S
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CELE MAI EFICIENTE EXERCITII FIZICE PENTRU A 
NU LASA SEMNELE DE IMBATRANIRE SA SE VADA!

EXERCITII 
FIZICE 

MINUNE

EXERCITII 
FIZICE 

MINUNE
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PLIMBATUL
Mersul pe jos este prietenos, accesibil si eficient, un exercitiu anti-imbatranire de top. 

Facut regulat, scade riscul bolilor de inima, diabetului, hipertensiunii, osteoporozei. 
Doar ca mersul nu trebuie sa fie unul lenes, mai ales ca, conform expertilor, modul 
in care mergi arata starea de sanatate. Un studiul al Universitatii din Pittsburgh a 
constatat ca o persoana care merge cu mai putin de 0,6 m pe secunda poate avea o 
sanatate precara sau un risc crescut in aceasta directie.
ALERGATUL

Este bun pentru inima dar se incadreaza si la sport cu greutati avand in vedere 
modul de desfasurare; solicita si intareste scheletul. Un studiu de 21 de ani apartinand 
Universitatii din Stanford a aratat ca cei care alearga au mai putine dizabilitati, 
raman activi mai mult timp si li se reduce riscul unei morti premature cu jumatate.
YOGA

Yoga ofera un antrenament de rezistenta, sporeste forta musculara si flexibilitatea 
si poate ajuta la usurarea durerilor de spate. In acelasi timp, ofera imbunatatiri in 
ceea ce priveste echilibrul si articulatiile rigide. Mai mult, reduce stresul, un studiu al 
Scolii de Medicina de la Universitatea din Boston care a studiat efectele practicarii 
yoga aratand ca GABA care se gaseste in creier, are parte de o crestere in timpul 
acestei activitati fizice, avand efecte pozitive asupra starii de spirit.
PILATES

Aceste exercitii intaresc nucleul muschilor care protejeaza coloana vertebrala, 
imbunatatind si flexibilitatea articulatiilor, echilibrul si coordonarea. In plus, 
exercitiile pilates sunt eficiente pentru reabilitarea leziunilor si poate fi practicat si la 
batranete. Un program sustinut al acestor exercitii poate spori mobilitatea femeilor 
de peste 65 de ani, conform unui studiu publicat in Journal of Sports Science and 
Medicine.
DANSUL

Dansul este o forma de exercitii fizice care suporta greutatea corpului si accelereaza 
materia cenusie. Pe langa cantatul la instrumentele muzicale, cititul, jucatul jocurilor 
de societate, dansul te ajuta sa te indepartezi de dementa, conform Colegiului de 
Medicina Albert Einstein din New York. Poti merge pe Zumba sau sa imbratisezi 
alte forme mai usoare sau mai grele in functie de capacitatea ta de efort.
INOTUL

Aceasta este o forma de antrenament aerobic excelenta pentru tonusul muscular 
si mobilitatea articulatiilor, ideal pentru un corp imbatranit, deoarece greutatea 
acestuia este sustinuta. Conform Universitatii Indiana, inotul regulat cu o intensitate 
moderata poate opri declinul descendent al markerilor legati de varsta, tensiune 
arteriala, masa musculara, chimia sangelui, functia pulmonara.
EXERCITII PELVIENE

Foarte multe femei au parte de incontinenta, care apare cand muschiul sfincterului 
nu este suficient de puternic sa reziste la presiunea vezicii urinare; este o problema 
frecventa dupa nastere si sarcina. Un prim pas preventiv este acela de a-ti intari 
muschii pelvici pana la coccis.
ANTRENAMENTE DE REZISTENTA

Diversele afectiuni legate de varsta ca osteoporoza, imobilitatea articulatiilor, 
pierderea musculara dramatica, pot fi prevenite sau incetinite prin intarirea muschilor 
cu exercitii pentru rezistenta. Si nu este niciodata prea tarziu sa incepi antrenamentul 
cu greutati. Multe studii arata ca astfel de exercitii au rolul de a inversa aceasta 
imbatranire musculara, deoarece este imbunatatit modul in care functioneaza celulele 
musculare.
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