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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



“BINE V-AM GASIT!“ in paginile revistei Famost ianuarie 2023, o 
editie a unui inceput de an pe care ni-l dorim fiecare cat mai bun, 
mai frumos si sa ne aduca cat mai multe bucurii. “La Multi Ani!“ in 
2023, sa aveti parte de tot ce va doriti, multa sanatate, alaturi de 
cele mai bune ganduri din partea noastra!

Incepem anul cu multa culoare, adusa pe coperta revista Famost 
ianuarie 2023 de Mirela Novak prin intermediul unei frumoase 
creatii vestimentare sub propria semnatura si vorbim cu designerul 
vestimentar la interior despre filosofia creativa, frumusetea modei, 
dar si despre ultima colectie, “Just remember yourself“. Andreea 
Fratila este invitata Danielei Sala din cadrul rubricii “Personalitati 

de top cu Daniela Sala“, in care frumoasa jurnalista ne 
vorbeste despre parcursul ei in televiziune, cum a fost 
acest drum si ce inseamna televiziunea pentru ea.

Moda este la ea acasa si in editia inceputului de 
an a revistei Famost, Silvia Dragomir indemnandu-
ne sa purtam doar haine care conteaza, Oana Enescu 
oferindu-ne surse inspirationale ale unor fashion 
icon care au ramas la fel de actuale pana in zilele 
noastre, in timp ce Alin Temeliescu le ofera barbatilor 
celor mai importante sfaturi vestimentare ale zilelor 
reci. Daniela Sala ne face cunostinta cu noul brand 

Nota editorului



infrumusetare, faci cunostinta cu diverse tratamente 
care iti pot intineri pielea, afli despre drenajul limfatic 
si beneficiile aduse.

Inceputul de an poate fi ca o poezie asa cum ne 
spune Blog de Zambit care incepe 2023 cum nu se poate 
mai frumos, iar Roxana Negut ne ofera ultimele si cele 
mai bune aparitii literare romanesti si internationale 
ale lui 2022.

Teama de schimbare versus nevoia de schimbare 
- un tiltu perfect pentru luna ianuarie, o luna a 
inceputurilor si sperantelor, un subiect interesant si 
frumos dezbatut de Marta Iozefina Bencze. Continuam 
in aceeasi nota cu Irina Kuhlmann, care ne propune 
sa ne actualizam in acest an, pentru ca “Schimbarea 
incepe cu tine“.

Te indemnam sa “visezi cu ochii deschisi” pentru a 
fi mai aproape de indeplinirea dorintelor, chiar daca 
de multe ori “gasim greu fericirea“; dar, daca “invatam 
din regrete“ avem sanse sa depasim orice “semne ale 
anxietatii“ care duc de multe ori la “furie” si ne fac sa 
“barfim” fara nicio vina. Toate aceste titluri le regasim 
in sectiunea “stil de viata“, completata de Beatrice 
Lianda Dinu prin calatoriile sale in locurile minunate 
ale tarii.

Zilele reci ne predispun la raceli, dar, citind articolul 
dedicat acestui subiect, trecem sanatosi  prin aceasta 
perioada, la fel cum vom trece si cu ajutorul doctorului 
Anca Hancu care ne vorbeste in rubrica Claudiei 
Toader despre alimentatia specifica acestei perioade. 
Alimentatia nechibzuita, alaturi de alti factori, duc 
la cresterea in greutate, un subiect abordat de noi in 
aceasta editie, un moment al rezolutiilor si planurilor. 
La fel de important este si Trauma Release Exercices 
abordat in sectiunea “sanatate“.

In mare parte, acestea sunt subiectele cu care 
te intampinam la inceput de 2023, care speram 
sa iti starneasca interesul si sa iti fie utile. Pana la 
urmatoarea reintalnire, iti dorim multa sanatate, 
fericire si sa incepi anul asa cum iti doresti!

LA MULTI ANI!

al Mariei Toncean, Marmad, in timp ce Mirela Novak indeamna 
femeile sa faca in viata exact ce le place. In acelasi timp, va oferim 
articole dedicate acestei perioade, care va pot ajuta in ceea ce 
priveste vestimentatia.

Nu e moment mai potrivit pentru a va prezenta cele mai 
importante tendinte makeup ale sezonului primavara vara 2023, 
alaturi de multe noutati ale industriei beauty. Nicoleta Chertif 
raspunde nelamuririlor care se invart in jurul intrebarii “De ce nu 
imi creste parul?“ si facem cunostinta cu Cremooza, despre care 
ne vorbeste Sigrid Stefan, prin intermediul unui frumos interviu. 
Afli in aceasta editie despre slugging - cea mai noua tendinte de 



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

DANIELA SALA
In rubrica “Personalitati de top cu Daniela 
Sala” din luna ianuarie descoperim cariera 

jurnalistei Andreea Fratila.  
In rubrica “Totul despre moda cu Daniela 
Sala” din luna ianuarie, facem cunostinta 
cu brandul “MAMAD” al Mariei Toncean.

pag 34, 70

MIRELA NOVAK 
Autorealizarea ii da femeii putere si o 
umple de energie! Avem nevoie de ea 

ca de aer. Daca nu ai ajuns sa te cunosti 
pe tine, nu iti poti dezvolta la maximum 

potentialul. Cred ca potentialul unei 
femei este la maxim si ca toate venim cu 
o misiune in viata. Tocmai de aceea, nu 
ramane acolo unde nu iti place si evita 

sa te ocupi cu ceea ce nu-ti place! Inainte 
de a-ti construi cariera, retine o regula de 
baza: sa alegi acel domeniu in care ai o 

deosebita placere sa muncesti! Alege acea 
munca unde sufletul tau creste!

pag 22

ALIN TEMELIESCU
Pe masura ce diminetile devin mai reci si 
zilele mai scurte, stilul se reduce la mixuri 
de culori monocromatice. Daca pe timpul 

verii, culorile si imprimeurile reprezinta 
una din principalele alegeri, pe masura ce 
iarna isi face simtita prezenta, tindem sa 
neglijam imediat efectul creat cu ajutorul 
culorilor, preferand sa mizam pe alegeri 
simple, de regula mixuri monocromatice. 
Poti sa iti evidentiezi personalitatea si sa 

te faci remarcat si in zilele reci, alegand sa 
adaugi tinutei tale o pata de culoare.

pag 36

SILVIA DRAGOMIR
Inceputul de an inseamna obiectivele pe 
care vrei sa le ajungi, angajamentele pe 

care le iei fata de tine sau ceilalti. De ce nu 
ar insemna si o noua perspectiva asupra 

hainelor? In loc sa te imbraci cu ce iti 
cade sub mana ori sa porti outfits trendy 
doar ca sa nu pari invechita, gandeste-te 
cum ar fi sa ai o garderoba in care totul 
vorbeste frumos despre si cu tine. Ca sa 

ajungi acolo, poarta haine care conteaza!

pag 24

OANA ENESCU
In istoria modei si a filmului exista anumite 

momente de referinta care au ramas o 
sursa de inspiratie continua. Atat fashion 
icon-urile diferitelor perioade istorice cat 
si tinutele purtate de acestea exprima 
anumite idealuri care pentru forta si 

originalitatea lor sunt mereu revazute. 
Cu totii identificam cu usurinta imaginile 
celebre si chiar ne inspiram din ele, insa 

motivele pentru care acestea sunt inca de 
actualitate pot fi mai putin cunoscute.

pag 28

Daca iti doresti sa 
ajungi mai repede la 
articolul sau autorul 

preferat, apasa pe poza 
acestuia sau text si vei 

fi redirectionat
instant!



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

ROXANA NEGUT
Dragi prieteni,

in prima luna a anului ne continuam 
calatoria in universul fascinant al lecturilor 
alese descoperind impreuna cele mai noi 
aparitii editoriale ale lunii precedente dar 
si alte titluri remarcabile aparute in ultima 
perioada. Asadar, sa sarbatorim lectura 

citind si recomandand carti bune din 
literatura clasica si contemporana!

pag 80

MARTA IOZEFINA BENCZE
Iti este frica de schimbare? Este ceva 

temporar sau ceva cu care te intalnesti de 
fiecare data? Teama de schimbare versus 
nevoia de schimbare - in editia de ianuarie 

2023 a revistei Famost!

pag 94

IRINA KUHLMANN 
Mesajul meu pentru Noul An este: 

Regaseste-te si actualizeaza-te prin fiecare 
experienta de viata pe care o ai! Fii bun cu 
ceilalti dar si cu tine, traieste-ti pasiunile si 

iubeste-te! Timpul este asa de pretios!

pag 98

TOADER CLAUDIA
Deoarece sarbatorile traditionale au 

continuitate si in luna ianuarie, trebuie sa 
avem grija ca alimentatia sa nu ne dea 
batai de cap. In acest sens, am discutat 
cu doamna doctor Anca Hancu, care 
ne prezinta cele mai importante lucruri 

de care trebuie sa tinem cont in aceasta 
perioada.

pag 126

NICOLETA CHERTIF 
In editia inceputului de an, va recomand 

solutii pentru ingrijirea si sanatatea 
parului. La ce interval de timp ar trebui sa 

tundem varfurile, care sunt factorii care 
deterioreaza parul, care este lungimea 
care se poarta astazi, aflati din rubrica 
““Oh! My hair!” din luna ianuarie 2023.

pag 44

Daca iti doresti sa 
ajungi mai repede la 
articolul sau autorul 

preferat, apasa pe poza 
acestuia sau text si vei 

fi redirectionat
instant!
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Diferenta intre ieri, astazi si maine e in ceea ce suntem, ceea ce facem, ceea ce iubim. Va 
doresc ca inceputul asta sa fie unul dintre cele mai frumoase, iar 2023 sa fie mai bun cu noi, 

mai luminus, mai zambitor. 

U N  A N  N O U  F E R I C I T !

Inceput

1. Care e diferenta 
Intre Astazi, Maine si Ieri?

O secunda in plus,
Care s-a scurs,

Poate fara sa crezi sau sa speri.

2. Care e diferenta 
Intre ce este, va fi si a fost?

O zi care-a trecut
De parca nici n-a-nceput,
Si un vis parasit fara rost.

3. Care e diferenta 
Intre trecut, viitor si prezent?

O luna care-a plecat,
Dupa un clipit si-un respirat

Caci tu ai fost indiferent.

4. Care e diferenta
Intre cei ce am fost, suntem si am putea fi?

Un an sa ne-nvete,
Printre alte povete 

A ierta, a zambi si-a iubi.

5. Care e diferenta,
Daca astazi ti-as spune

Ceea ce-ai fi vrut?
Ca asta e luna

Care mereu ne-aduce
Inca un inceput.

Blog de Zambit



“
- M. F. MOONZAJER

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

CONSTRUIESTE-TI VIATA PE VISURILE TALE,
DEOARECE VISURILE NU AU NICIODATA

UN FINAL RAU.
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UN PARTY 
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CATEVA SURSE 

DE INSPIRATIE 

PENTRU A FI IN 

TENDINTE!

Scoate-ti la suprafata 
latura intunecata cu 

ajutorul tinutelor 
gotice si a negrului, 

fie ca vorbim de 
piese care iti scot 
in evidenta talia 
sau accentueaza 
machiajul! Piele, 

catifea, tulle, orice 
este potrivit pentru 

un romantism negru.

Stim ca astepti 
primavara mai 
mult ca orice, 

zilele insorite si 
frumusetea florilor, 
dar poti “imbraca” 
florile si in zilele 

reci. Maci, trandafiri 
supradimensionati, 
culorii vii, toate te 
asteapta sa iti ofere 

frumusete si caldura.
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Fie ca iti doresti 
sa continui 

petrecerile sau vrei o 
reintoarcere in anii 
`90 prin intermediul 

stralucirii, piesele 
vestimentare te 

asteapta in aceasta 
perioada. Paiete, 

pietre pretioase sau 
diamante, rochii, 

fuste mini, bratari si 
accesorii, toate sunt 

aici pentru tine.

Sau poate iti doresti 
o abordare simpla 
a modului in care 

te imbraci, astfel ca 
prin intermediul 

combinatiilor 
dintre blugi, 

malete, sacouri, 
poti da nastere unor 

outfituri practice 
si comode, perfecte 

stilului tau.

Daca stilul tau este 
office, acest sezon 
iti ofera destula 
flexibilitate; cu 

tinuta de la birou, 
poti continua seara 
in oras sau poti iesi 
la cumparaturi fara 

nicio problema. 
Culorile diverse si 
alegerile smart ale 
articolelor, te ajuta 
sa depasesti bariera 

conservatoare a 
acestui stil.
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TU, IDEALA!
MIRELA NOVAKcu

CA
RI
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N 
PA

SIU
NE IUBIREA PENTRU VOI!

AUTOREALIZAREA I I  DA FEMEII  PUTERE SI  O UMPLE 
DE ENERGIE!  Avem nevoie de ea ca de aer. Daca nu ai ajuns sa te 

cunosti pe tine, atunci nu iti poti dezvolta la maxim potentialul. Eu cred ca 
potentialul unei femei este la maxim si ca toate venim cu o misiune in viata. 
Tocmai de aceea, sa nu ramai acolo unde nu iti place si evita sa te ocupi cu 

ceea ce nu-ti place!
Inainte de a-ti construi cariera, ar fi bine sa retii o regula de baza: sa alegi 
acel domeniu in care ai o deosebita placere sa muncesti! Alege acea munca 

unde sufletul tau creste!
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Dragile mele, sper ca citindu-mi articolele, in timp, 
ati simtit iubirea mea pentru voi! Va doresc sa 

parcurgeti un drum usor si cu iubire in dezvoltarea 
voastra! Frumos, colorat, fericit si cu demnitate! 
Imi doresc ca fiecare din voi sa deveniti un ideal, 

acea femeie cu care doriti sa va comparati: plina de 
bunatate, sensibilitate si finete! Sa intelegeti de ce 
traiti! Imi doresc sa va treziti in fiecare dimineata 
si sa intelegeti cat de fericite sunteti, sa intelegeti 
sensul vietii si sa va realizati ca personalitate. Si sa 
traiasca in voi pentru totdeauna, acel mijloc de aur 

pe care eu il iubesc atat de mult! 

In momentul in care munca ta o faci cu pasiune 
si pui suflet in tot ceea ce faci, atunci cu adevarat 
vei fi de succes. Si chiar mai mult decat atat: vei 
putea sa te cunosti si sa iti dezvolti potentialul! 

Oamenii de succes au inceput afacerile lor din mici 
alegeri si dorinte. Afaceri in care isi puneau sufletul 

si pasiunea. Profitul venea mai tarziu, pentru 
ca bogatia nu este un tel, ea este doar o rasplata 

pentru munca lor. 
Multe vor spune ca imi este usor sa vorbesc, 

intrucat am deja o meserie pe care o iubesc. Dar 
am sa iti raspund ... atunci cand postez o poza cu 
o rochie deja terminata, totul pare usor si frumos! 

Insa in spatele acelei poze este foarte multa munca, 
care imi aduce satisfactie. Iar atunci cand vad un 

rezultat bun, sunt fericita. 🤗

Pentru ca, 
VA IUBESC ❤

Imi doresc ca fiecare din voi sa deveniti un ideal, 
acea femeie cu care doriti sa va comparati: plina de 

bunatate, sensibilitate si finete! 

Oamenii de succes au inceput afacerile lor 
din mici alegeri si dorinte. Afaceri in care isi 

puneau sufletul si pasiunea.
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HAINE CARE CONTEAZA!
POARTA

Text : SILVIA DRAGOMIR - IMAGE CONSULTANT & STYLE SPECIALIST
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Poate alegem zilnic piesele vestimentare cu 
grija, asa cum putem avea un outfit in care 
ne simtim bine, la care nu suntem dispuse 
sa renuntam si pe care il repetam cat de 
mult se poate, ori, fiind mereu pe fuga, 

luam la intamplare ce ne cade sub mana, fara sa tinem 
cont cum vine&cum ne simtim in el, convinse ca “si-asa 
nu se uita nimeni la mine”, “lasa ca merge si asa” ...

De cele mai multe ori uitam ca intr-o societate ca cea 
de azi - chiar evoluata, continuam sa ne incredem in 
prima noastra impresie unde vizualul este fundamental, 
sa judecam si sa fim judecati dupa ceea ce imbracam. 
De aceea hainele pe care le purtam conteaza. Si nu e 
vorba doar despre ceea ce piesele tale vestimentare 
spun lumii despre tine, ci si despre ceea ce iti spun tie.

Cand porti un tailleur, chiar si fara sa te cunoasca, 
oamenii te vad ca o profesionista in nusestiecedomeniu, 
intr-un jeans si Tshirt probabil nu iti vor da prea multa 
importanta, cu o rochie frumoasa vei fi o doamna in 
ochii lor, exact asa cum daca ar vedea o persoana in 
halat alb ar gandi ca este cadru medical, intr-o roba - ca 
face parte din lumea magistraturii, etc.

Reluand aceleasi exemple, dar privindu-le de data 
asta de pe partea ta - sa porti un tailleur poate te face sa 
te simti business woman, profesoara, corporatista sau 
cine iti imaginezi tu ca ar purta un astfel de ansamblu 
- importanta mai pe scurt, intr-un jeans si Tshirt poate 
te simti invizibila - si iti este bine asa, iar o rochie 
scoate la suprafata toata feminitatea din tine.

Felul in catre te imbraci te afecteaza mai mult decat 
iti dai seama, pentru ca imaginea pe care o oferi lumii si 
la cate te uiti in oglinda te ajuta sa evoluezi profesional, 
sa iti dezvolti aptitudini, sa socializezi mai usor, sa iti 
gasesti sufletul pereche pe care il cauti ... Simti si te 
comporti in functie de ceea ce imbraci.

Dar nu poti imbraca rochie ca sa pari dulce si suava 
cand tu esti trup si suflet jeans/ pantalon, nu te poti 

afisa intr-un tailleur ca sa faci impresie buna daca tu 
esti obisnuita in (evident) jeans, nu poti purta jeans 
ca sa nu faci nota discordanta intre colegi cand pentru 
tine fusta/rochia sunt esenta ta!

Garderoba ta ar trebui sa fie dictionarul tau 
vestimentar de unde zilnic iti construiesti fraza pe care 
vrei sa o transmiti: tie si lumii.

Tu, spre deosebire de mama sau bunica ta care urmau 
strictele reguli ale modei vremurilor lor, ar trebui sa 
vrei sa te exprimi prin ceea ce porti, sa iti faci alegerile 
vestimentare dictate de stilul personal, iar nu de 
trends, de sfaturile prietenelor/ revistelor/ influencers 
etc ori ca sa fii asemenea colectivului/ anturajului din 
care faci parte.

Piesele tale vestimentare sunt un instrument extrem 
de puternic pe care trebuie sa stii cum sa il manuiesti 
pentru a crea mesajul pe care vrei sa-l transmiti lumii 
si tie. Ca sa fie credibil si durabil, mesajul trebuie sa 
fie autentic, iar nu “afara vopsit gardu` si-nauntru 
leopardu` ... “: daca porti un outfit care nu te reprezinta 
si reusesti sa pacalesti o data, de doua ori - pana la urma 
natura ta adevarata iese la lumina si poate nu tocmai in 
cel mai bun moment sau in cel mai discret mod.

DE ACEEA, POARTA HAINE CARE 
CONTEAZA!

CARE AU VALOARE.

SA NE IMBRACAM DIMINEATA ESTE CEVA CE FACEM 
DE MICI, GESTURI AUTOMATE, CALCULATE CU O 

SEARA INAINTE SAU PUR SI SIMPLU DUPA CHEF - DE LA 
PERSOANA LA PERSOANA.

Garderoba ta ar trebui sa fie 
dictionarul tau vestimentar de unde 

zilnic iti construiesti fraza pe care vrei 
sa o transmiti: tie si lumii.
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Valoarea unei piese vestimentare nu sta in pretul pe 
care l-ai platit, indiferent cat de mare ar fi acesta si 
care este de fapt valoarea pe care comerciantul de la 
care ai cumparat a considerat ca piesa respectiva o are. 
Valoarea o dai tu prin ceea ce reprezinta piesa pentru 
tine, cum arati in ea, cum te face sa te simti, ce spune 
despre tine.

O piesa pe care o consideri valoroasa este cea in care 
ai reusit performanta de a vorbi in fata unei sali pline 
cu persoane necunoscute ori una care suceste capetele 
pe unde treci, poate ceva in care simti ca te concentrezi 
perfect de cate ori imbraci, in care dai randament 
maxim la job sau de ce nu chiar o haina in care te simti 
aparata ...

Ce propunere de inceput de an poate fi mai buna 
decat aceea de a purta piese vestimentare care te 
reprezinta, care vorbesc frumos despre tine? Uita-te in 
garderoba ta si fa diferenta intre valoare, indiferenta si 
non valoare, evalueaza, triaza pana cand ramane exact 
doar ce este autentica TU.

Un astfel de pas, in aparenta mic si neinsemnat, aduce 
dupa el schimbarile bune de care ai nevoie. Iar daca 
simti ca este prea mult pentru tine, ca esti coplesita 
de o garderoba haotica sau doar nefunctionala, ca iti 
place tot si nimic ori te gandesti ca “ai o varsta” si “ce-o 
sa spuna lumea” ... etc, ia in considerare o sesiune de 
consultanta cu mine!

Cand porti outfits care conteaza pentru tine, mesajul 
este clar: esti autentica, arati bine si te simti bine, ai 
confortul fizic si psihic cu care poti muta muntii din 
loc (altfel spus incredere in tine, respect fata de tine, 
si nu in ultimul rand drag de tine). Cand te simti bine 
fizic si psihic in ceea ce porti - chiar daca e vorba de 
piese vestimentare neinsemnate pentru alte persoane, 
cand reusesti sa iesi din zona de confort fara sa 
simti disconfort - inseamna ca isi merita valoarea si 
importanta pe care le-o dai.

Cand arati bine - te simti bine. Si este imposibil sa 
nu-ti placa si sa nu vrei sa te simti bine.

Nu doar o data. MEREU.

DE ACEEA,
POARTA HAINE CARE CONTEAZA!

Ce propunere de inceput de an poate fi 
mai buna decat aceea de a purta piese 

vestimentare care te reprezinta, care vorbesc 
frumos despre tine?
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BIKER

Bocancii de motociclist au avut parte in acest sezon de 
transformari actualizate, adaptate acestor timpuri, asa ca fii 
in tendinte cu talpile agresive si cataramele din abundenta!

PANA LA GENUNCHI

Cizmele din piele pana la genunchi sunt un “must-have” 
in garderoba oricarei femei, eleganta atemporala oferita 
avand grija si de buzunarul tau pentru mai multe sezoane. 
Clasic, chic, confortabil - o alegere inspirata.

CIZMELE DE CAUCIUC ( WELLIE)

Cand ploile sunt abundente, zapada este mare sau nu vrei 
sa folosesti alte incaltari pentru a nu risca sa le murdaresti, 
incalta cizmele din cauciuc in variante moderne, un clasic 
actualizat la limita dintre moda si practic!

DISCO

Sezonul petrecerilor este in toi si indiferent cu ce te 
imbraci, cizmele sclipitoare vor spune totul fara prea mult 
efort din partea ta. Elegante, purtabile in multe combinatii 
vestimentare, aceste incaltari reprezinta cea mai buna 
alegere.

Incaltaminte de sezon

E
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Suntem in plin sezon rece, 
iar cizmele si bocancii sunt o 

necesitate, fie ca avem zapada sau 
nu, caldura si confortul fiind binevenite. 

Noile intrate (teoretic) - cizmele de 
cauciuc sunt la mare cautare in aceasta 
perioada, alaturi de cizmele inalte din 
piele care iti ofera si suplete si eleganta 
sau bocancii atat de practici. Iar daca 

vrei in continuare distractie, cizmele 
stralucitoare disco te asteapta 

indiferent de sezon.
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MARILYN MONROE si rochia alba de cocktail - industria 
cinematografica din anii `50 definea sex appeal-ului si feminitatea 
prin formele voluptoase, exagerat de feminine si rochiile mulate care 
marcau talia si soldurile - iar Marilyn Monroe reprezenta idealul 
perioadei. Clasificata ca fiind de departe cea mai iconica imagine 
a secolului `20, rochia alba cu decolteu adanc si fusta lejera, plisata, 
care flutura in adierea vantului generat de trecerea metroului, pune 
in evidenta frivolitatea anilor ̀ 50 si defineste un moment de referinta 
atat pentru industria modei cat si cea a filmului.

Marilyn Monroe 

TINUTE, 
MOMENTE 
SI FEMEI 
ICONICED

IN
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O
L

O
 D

E
 M

O
D

A

Text : O A N A  E N E S C U

AUDREY HEPBURN si “little black dress” - Audrey isi incepea 
cariera la inceputul anilor `50 cand divele industriei cinematografice 
etalau forme voluptoase si exces de senzualitate. Cu figura ei 
androgina si stilul minimalist, Audrey aduce in lumina rafinamentul 
si eleganta simplitatii. Probabil una dintre cele mai emblematice 
imagini din industria filmului este scena din “Breakfast at Tiffany`s” 
cu protagonista in rochia Givenchy neagra, fara maneci si decoltata 
la spate, care va ocupa incepand cu acel moment un loc de cinste 
in lumea modei. Cu un design atemporal, rochia neagra de cocktail 
va deveni emblematica si va da ulterior nastere sintagmei “That`s 
so Audrey” - definitor pentru stilul Audrey - de actualitate pana in 
acest moment prin rafinamentul si eleganta designului.

Audrey Hepburn

In istoria modei si a filmului exista anumite 
momente de referinta care au ramas o sursa 

de inspiratie continua. Atat fashion icon-urile 
diferitelor perioade istorice cat si tinutele 

purtate de acestea exprima anumite idealuri 
care pentru forta si originalitatea lor sunt 

mereu revazute. Cu totii identificam cu usurinta 
imaginile celebre si chiar ne inspiram din ele, 
insa motivele pentru care acestea sunt inca de 

actualitate pot fi mai putin cunoscute.

rochia alba cu decolteu adanc si 
fusta lejera, plisata, pune in evidenta 

frivolitatea anilor `50

Cu un design atemporal, rochia neagra de cocktail va 
deveni emblematica ... de actualitate pana in acest moment 

prin rafinamentul si eleganta designului.
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LADY DIANA si “the revenge dress” - Cea mai iubita 
figura publica a anilor ̀ 90, Lady Diana a fost si ramane un 
“fashion icon” al perioadei. Una dintre cele mai cunoscute 
imagini din presa ale acesteia reprezinta aparitia intr-o 
rochie de cocktail neagra, cu umerii goi, accesorizata 
cu un colier de perle la baza gatului. Rochia extrem de 
eleganta si contextul in care a ales sa o poarte a dus la 
inventarea termenului de “revenge dress” - considerat 
ca fiind o replica statement la o situatie dificila care nu 
poate fi adresata verbal, recurgand astfel la vestimentatie.

TWIGGY si rochia baby-doll - anii `60 simbolizeaza 
nasterea unei noi ere si abandonarea stereotipurilor privind 
imaginea clasica a femeilor. Atat Twiggy cat si noile linii de 
design reprezentative ale perioadei blurau limitele dintre 
masculin si feminin si introduceau pentru prima data 
termenul “unisex”. Noile forme la moda erau cele extrem de 
androgine, Twiggy reprezentand primul model international 
si un fashion icon al anilor `60. Cea mai celebra imagine a 
perioadei o reprezinta pe Twiggy intr-o rochie baby-doll roz 
intens, accesorizata cu o tunsoare scurta, masculina, rebela, 
cu care se identificau usor adolescentele din intreaga lume.

Twiggy

OLIVIA NEWTON JOHN in “Grease” - Un top fara 
umeri, pantaloni mulati negri si o jacheta de piele - un alt 
moment memorabil in industria filmului si a muzicii este 
scena de final din filmul “Grease” din anii `78. Outfitul 
celebru tip rock-n-roll, extrem de simplu dar de efect, 
ii da protagonistei incredere si senzualitate si este in 
continuare la moda prin idealurile pe care le reprezinta.

Olivia Newton John

Lady Diana

Cea mai celebra imagine a 
perioadei o reprezinta pe Twiggy 
intr-o rochie baby-doll roz intens, 
accesorizata cu o tunsoare scurta, 

masculina, rebela, ...

Outfitul celebru 
tip rock-n-roll, 

extrem de simplu 
dar de efect, ii 

da protagonistei 
incredere si 

senzualitate si 
este in continuare 

la moda prin 
idealurile pe care 

le reprezinta.

Rochia extrem 
de eleganta si 
contextul in care 
a ales sa o poarte a 
dus la inventarea 
termenului de 
“revenge dress” ...
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Cum Ne Imbracam Iarna?
Este iarna un anotimp dificil din punct de vedere vestimentar? La prima vedere da, dar daca garderoba este 

una bine compartimentata, cu articole bine gandite si utile, la care adaugam si cateva trucuri esentiale, 
imbracatul in zilele reci poate fi si distractiv si fara batai de cap!
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Iarna este un anotimp popular pentru purtarea hainelor 
mai ales daca iubim stratificarea, un bun prilej de a 
“testa” cat mai multe articole vestimentare. Poti purta 

camasi lungi, pulovere, jachete, esarfe si alte accesorii, pantofi 
si cizme, care, pe langa confort si caldura, trebuie sa te si 
diferentieze de ceilalti.

Alegerea hainelor pentru acest sezon nu este chiar un lucru 
facil, mai ales ca e destul de dificil sa gasesti intr-un timp 
scurt - ceva si confortabil si care sa ti se potriveasca stilului. 
Bineinteles ca varietatea hainelor de pe piata la momentul 
actual pare sa iti dea o misiune usoara din acest punct de 
vedere, dar lucrurile nu stau asa. Trebuie sa tii cont de forma 
corpului, iar materialele din care sunt realizate hainele nu 
trebuie sa te faca sa transpiri sau sa iti ofere alte forme de 
disconfort.

In general este bine sa eviti sa porti orice tip de imbracaminte 
din bumbac pe timpul iernii, asta in contrast cu credinta 
noastra populara. Hainele din bumbac se vor umezi din cauza 
transpiratiei si vor pastra umezeala, ceea ce nu este bine 
pentru sanatatea ta. La asta adaugam dezvoltarea mucegaiului 
pe haine si disconfortul dat de amidonul din bumbac.

Bumbacul poate fi inlocuit cu succes de tesaturi de poliester 
sau acril care sunt si usoare, dar ofera si caldura si protectie 
impotriva temperaturilor reci. Si puloverele de lana reprezinta 
o optiune inspirata, multi preferandu-le pentru caldura oferita 
fara a fi grele; in plus, nu te fac sa transpiri daca stai nemiscata 
pentru perioade mai lungi de timp.

Stratificare

Daca iesi afara cand este ger, imbraca-te stratificat 
pentru ca temperatura corpului sa fie optima! O camasa 
cu maneca lunga te poate ajuta sa ai parte de caldura 
dorita, iar un pulover sau jacheta te ajuta sa te mentii 
incalzita cand se face frig.

Fara prea multe haine

Chiar daca e foarte important in aceasta perioada sa te 
imbraci stratificat, nu trebuie sa faci exces de zel! Prea 
multe haine iti limiteaza libertatea de miscare si te fac sa 
transpiri: nu vei avea parte de caldura constanta si te vei 
simti si inconfortabila!

Haine de culoare deschisa ziua

Culorile inchise absorb caldura mai usor comparativ 
cu cele deschise, astfel ca purtarea primelor poate face 
ca temperatura corpului sa se raceasca mai repede decat 
ar fi putut face acest lucru in mod normal fara absorbtia 
suplimentara de caldura din nuantele inchise ale hainelor.

De stiut din punct de vedere practic despre 
CUM SA TE IMBRACI IARNA!

1 O haina eleganta si care iti ofera caldura 
este tot ce iti trebuie daca iti doresti sa 

fii si in tendinte. Orienteaza-te spre una cu 
garnituri din blana sau alte ornamente care te 
scot din multime.

2 Daca adopti stratificarea, fa-o inteligent, 
gandindu-te ce dai jos cand ti se face cald 

sau ce pui cand e frig. Astfel, nu vei putea fi 
surprinsa de variatiile de temperatura, iar o 
temperatura constanta a corpului este buna 
pentru sanatate.

3 In privinta incaltamintei, mergi pe cizme, 
ideale daca ploua, ninge sau e totul in 

jur inghetat. Astfel, daca esti imbracata si 
adecvat, te vei putea plimba prin oras fara sa 
obosesti sau sa simti vreun disconfort.

S  aturi E S E N T I A L E
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I N A I N T E  D E  T O A T E , ia hainele de toamna care nu vor 
intra in calculele tale pentru iarna si pune-le in dulap sau in locurile 
in care nu umbli in mod constant (pantaloni scurti, pantofi sport, 
pulovere subtiri, etc).

Tine aproape piesele de tranzitie, mai ales daca vremea nu da 
semne ca se va raci foarte tare, blugii, tricourile de baza, botinele si 
alte haine subtiri trebuind sa se regaseasca in aceasta lista.

In continuare, adu-ti in fata piese mai “grele” ca ghetele, cizmele, 
haine calduroase, pulovere groase, articole tricotate, caciuli si 
fesuri. Ideal ar fi ca aceste piese sa aiba nuante neutre, datorita 
versatilitatii de a le combina cu altele. Pe de alta parte, daca iti vei 
dori o pata de culoare, nimic nu te opreste!

In general, o garderoba de iarna trebuie sa fie deopotriva simpla 

si neutra, sa se potriveasca stilului de viata, fie ca este profesionala, 
eleganta, casual, sport sau relaxata. Alege piese pe care le-ai purta 
fara nicio problema tot timpul, ceea ce iti va opri tentatia de a 
cumpara mai mult decat ai nevoie.

Situatia ar trebui sa fie simpla: daca lucrezi de acasa sau esti 
mama (sau ambele) hainele relaxate este exact ce ai nevoie. Daca 
nu ai copii sau stilul de viata este unul social, stilul tau se poate 
indrepta catre unul elegant sau formal.

Printre optiunile vestimentare de iarna ar trebui sa se numere 
hainele de puf - scurte sau lungi, in functie si de zona in care 
locuiesti, colanti grosi, topuri de baza, pulovere din tricot, rochii 
pulover, cizme inalte, cizme/ bocanci de zi cu zi, manusi, fulare, 
alte accesorii specifice modului propriu de viata.

CUM ITI 
PREGATESTI 
DULAPUL 
PENTRU 
IARNA?

In mod normal, daca 
esti o iubitoare de 
moda, ar trebui sa 

incepi inainte ca iarna 
sa isi intre in drepturi, 
sfarsitul lunii octombrie 
fiind ideal. Dar daca acest 
lucru nu se intampla, 
nu e nicio problema, 
pentru ca, pana la urma, 
tot un dulap ai - oricat 
de impresionant ar fi, 
aceasta tranzitie putand 
avea loc oricand ai tu 
timp si dispozitie pentru 
asa ceva.
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P U L O V E R E

Fie ca locuiesti intr-o zona mai blanda sau 
dimpotriva unde frigul face legea, puloverele 
sunt esentiale iarna, indiferent cat de groase 
sunt. De la pulovere cardigan, cu guler si fara, 
pulovere tip tunica, toate sunt esentiale si 
potrivite acestei perioade; trebuie doar sa fie 
adecvate stilului tau!

P A R D E S I U

Un pardesiu care iti ofera o nota clasica si 
a carui lungime este pana undeva deasupra 
genunchilor, iti ofera un look chic in aproape 
orice combinatie vestimentara. Negrul este cel 
mai potrivit, eleganta oferita fiind inegalabila, 
dar la fel de potrivite pot fi cremul si bejul sau 
variatii ale acestora.

G E A C A  M A T L A S A T A

O geaca scurta matlasata este practica, iti 
ofera un un look sport chic mai ales daca o 
porti in combinatie cu o pereche de pantaloni 
sport sau blugi. In ceea ce priveste culoarea, 
aceasta trebuie aleasa in acord cu garderoba ta 
si piesele cu care o vei combina.

B L U G I

Blugii skinny sunt ideali - daca iti stau bine 
- mai ales in aceasta perioada, in combinatie 
cu cizmele. Practici oriunde si oricand, blugii 
sunt un “must have” in acest sezon, variatiile 
de albastru fiind cele mai potrivite. Cu clasicul 
nu gresim niciodata, nu?

C O L A N T I

Colantii iti complimenteaza silueta, 
existand variante create special pentru 
sezonul rece. O optiune de luat in calcul serios 
ce poate fi combinata cu pulovere obisnuite, 
pulovere lungi, hanorace, tricou si pardesiu.

C I Z M E

Fara indoiala cizmele sunt optiunea 
principala de incaltat in vremurile reci 
indiferent ca sunt pana la glezne sau trec de 
genunchi. Piata ne ofera multe optiuni ca 
design, dar ca si in alte situatii, cu clasicul nu 
poti da gres, iar nuante ca negrul, albul sau 
variatiile de maro iti fac viata mai usoara!

C A C I U L I L E

Capul are nevoie de protectie impotriva 
temperaturilor scazute cu tot “riscul” de a-ti 
deranja parul; practic, aici ar fi principala 
problema pentru multe fete. Palariile Fedora 
sau sepcile pot fi bune alternative dar nu prea 
tin cald, asa ca fesurile si caciulile cand este 
ger, reprezinta cele mai bune optiuni.

ESENTIAL
I N  Z I L E L E  R E C I

arna este aici si chiar daca poate 
pentru multi dintre noi ea ar 
trebui din punct de vedere al 
peisajului sa arate altfel, daca ii 

simtim lipsa, putem recompensa vestimentar. 
O garderoba actualizata sau usor reinnoita 
pentru fiecare sezon ne ofera un suflu nou, 
o stare generala de bine. Cum putem avea o 
garderoba actualizata mai mereu? Avand piese 
vestimentare esentiale reimprospatate cu 
1-2 articole per sezon daca banii nu sunt o 
problema; in acelasi timp, versatilitatea lor 
te poate ajuta enorm.

I
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TOTUL DESPRE 
MODA

cu DANIELA SALA

MAMAD
by Maria Toncean

MARIA TONCEAN si-a lansat cea mai 

noua colectie la Varesse Fashion Week 

in Italia si pe podiumul de la Christmas 

shoW milano, unde colectia sa a fost 

aplaudata de publicul larg.

Maria Toncean creeaza pentru toate femeile sub conceptul 
sau in care spune ca “Toate femeile sunt frumoase!” si 
plecand de aici, ea si-a facut debutul pe podiumurile 
internationale cu noul sau brand MAMAD by Maria 
Toncean. 
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Dupa lansarea colectiei am stat putin 
de vorba cu Maria, care ne spune ca avea 
de mult in plan lansarea unui brand.

Brandul MAMAD s-a nascut 
pentru ca dintotdeauna mi-a 

placut sa traiesc printre femei, 
sa le admir feminitatea, sa 

observ cu ce se imbraca si ma 
bucur ca acum ca adult sa 

imi vad visul implinit. Sa am 
propriile creatii, in care femeia 
sa se simta puternica, frumoasa 
si sa fie constienta de puterea 

ei de seductie. Consider ca 
fiecare femeie este unica si poate 
muta muntii din loc daca este 

imbracata corespunzator. Fiecare 
femeie este unica in felul ei

spune creatoarea.

Mamad Fashion by Maria Toncean isi 
propune sa puna in evidenta feminitatea 
si puterea interioara prin abordarea 
unor tinute curajoase care te vor ajuta 
sa fii remarcata sub sloganul “TOATE 
FEMEILE SUNT FRUMOASE!”.

Am avut placerea de a fi invitata la 
Evenimetul de moda Varese Fashion Week22, 

organizat de Maurizio Nicchi, in cadrul 
caruia mi-am prezentat colectia MAMAD

spune Maria Toncean.
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SI IN SEZONUL RECE
la moda

Pe masura ce diminetile devin mai 
reci si zilele mai scurte, stilul, in 
general vorbind, la majoritatea 

barbatilor se reduce la mixuri de culori 
monocromatice. Daca pe timpul verii, 
culorile si imprimeurile reprezinta una din 
principalele alegeri, pe masura ce iarna isi 
face simtita prezenta, tindem sa neglijam 
imediat efectul creat cu ajutorul culorilor, 
preferand sa mizam pe alegeri simple, de 
regula mixuri monocromatice. Poti sa 
iti evidentiezi personalitatea si sa te faci 
remarcat, si in sezoanele mai reci, alegand 
sa adaugi tinutei tale o pata de culoare. 

A l e g e r e a 
evidenta este 
c o n c e p t u l 
de layering 
sau purtarea 
a r t i c o l e l o r 
vestimentare in 
straturi. Layering-
ul este acel silver 
lining, acel happy 
ending, acea 
solutie mareata 
pentru zilele 
friguroase. Fiind imbracat in straturi este foarte usor sa dai jos un strat 
de pe tine atunci cand creste temperatura sau intri intr-o incapere 
incalzita. Analizand tinuta putem observa un layering subtil dar 
bine asortat. Foarte frumos vine geaca de blug si mai apoi pardesiul 
impreuna cu accesoriile care completeaza acest outfit. Menit sa sparga 
monotonia tinutelor clasice de iarna, puloverul bordo cu guler inalt 
este articolul vestimentar care coloreaza si animeaza outfit-ul. 

STRATIFICAREA

1text : A L I N  T E M E L I E S C U

CUM POTI ADAUGA O PATA DE 
CULOARE IN ACEASTA IARNA? FARA 
A EXAGERA? S I M P L U  .. .
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ALEGEREA SOSETELOR POTRIVITE

Sosetele sunt mult mai importante decat crezi si pentru a obtine un outfit cu un plus de originalitate, 
indrazneste sa alegi sosete de diverse nuante cromatice dar si cu imprimeuri interesante. Acum nu vorbesc despre 
nedoritele sosete gri pe care le-ai primit de Craciun, ci despre folosirea, cat si alegerea sosetelor de inalta calitate, 
care se incadreaza intr-un design funky. Opteaza pentru niste sosete colorate si intoarce usor blugii, respectiv 
pantalonii pentru a evidentia subtil, pata de culoare. 

 Cu o simbolistica inradacinata in religia, 
politica si istoria multor secole, accesoriile 
dau aproape oricarui articol vestimentar 
un aer deosebit. Fie ca este vorba de un 
buzunar colorat, articole cu patch-uri 
contrastante sau pin-uri, butoni, accesorii 
special concepute pentru guler sau manseta 
si nu numai ... stilul barbatilor inseamna 
o atentie deosebita asupra detaliilor. Cel 
mai simplu mod prin care poti da un suflu 
original tinutei tale este sa folosesti un 
accesoriu. Poarta accesorii doar atunci cand 
simti ca isi au locul in tinuta respectiva. 
In acelasi timp sunt perfecte si pentru un 
eveniment special, atunci cand iti doresti 
sa fii distinct. Ele au avut intotdeauna un 
rol decisiv in ceea ce priveste originalitatea 
unei tinute. Foloseste-le cu incredere! 

DETALII SUBTILE,
DAR PUTERNICE

2

3

Opteaza 
pentru niste 

sosete colorate 
si intoarce usor 

blugii entru 
a evidentia 

subtil, pata de 
culoare.

Cel mai simplu 
mod prin care 

poti da un 
suflu original 

tinutei tale este 
sa folosesti un 

accesoriu.
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Nu in ultimul rand, nu iti fie teama sa porti 
culoare prin intermediul unei piese statement.  
Transforma paltonul intr-o piesa statement 
optand pentru unul intr-o culoare puternica. 
Combina acea piesa plina de culoare cu mai 
multe culori neutre. Ridicat la rang de vedeta 
de marile case de moda, paltonul promite sa 
acapareze toate privirile asupra outfitului tau. 
Astfel, paltonul va deveni piesa de rezistenta, 
doar atunci cand este purtat cu o pereche de 
pantaloni de culoare gri-carbune si o helanca 
neagra, aceasta neutralizand culoarea generala. 
Iarna aceasta impresioneaza cu un palton 
colorat deosebit. Iar daca vei mixa aceasta piesa 
statement cu alte culori, vei experimenta o 
reteta sigura pentru dezastru. Totusi, nu iti fie 
frica sa combini piesele statement, insa, ai grija 
la cromatica!

In afara de sosete, ce alte 
accesorii mai poti purta in aceasta 
iarna pentru a introduce o pata 
de culoare? De la fularele colorate 
sau imprimate pana la fesurile 
de diferite culori, accesoriile 
reprezinta o modalitate excelenta 
de a adauga o pata de culoare 
oricarui outfit. Fularul si fesul 
joaca un rol extrem de important. 
Sunt acele accesorii care te feresc 
de temperaturile mult scazute si care contribuie in mod serios la eleganta ta. Daca pana acum preferai sa suferi de frig decat sa iti 
strici tinuta cu un fes, de acum nu mai este cazul. Chiar daca banalul fes nu e chiar un fashion statement, este purtat foarte des. 
Fularul poate deveni piesa cheie a unei tinute, asta daca mergi pe culori puternice in contrast cu o geaca sau un palton inchis. Daca 
vei opta pentru o tinuta all back, pune un fular rosu. Astfel vei transforma o tinuta obisnuita in una foarte stylish.

ALTE 
ACCESORII

ACEA PIESA STATEMENT

4

5



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

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

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

FAMOST

http://www.famost.ro
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
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https://www.instagram.com/famostmag/


Cele mai importante tendinte machiaj primavara-vara 2023 sunt 

indraznete prin intermediul stratificarilor, liner-elor, fardurilor 

de obraz si a umbrelor, lasand in urma 2022, an in care look-urile 

makeup no-makeup impreuna cu rutina de infrumusetare redusa 

si mastile, ne-au limitat imaginatia si modul de a ne exprima 

prin frumusete. Partea buna este aceea ca tendintele makeup 2023 

au intrat deja in viata de zi cu zi a multora dintre noi si cel mai 

probabil le vom vedea si mai des ca pana acum.

TENDINTE

MACHIAJ

PRIMAVARA -VARA 2023



41  

Famost

Splendida

Una din cele mai interesante tendinte machiaj 
primavara vara 2023 este cel minimalist, facand 
o usoara trecere de la make-up no make-up la 
tendintele indraznete. Au fost vazute modele cu 
machiaj minim si modele machiate natural cu 

usoare nuante de rosu in obraji.

MACHIAJ minimalist

Nimic nu e mai frumos decat 
o piele radianta si proaspata 

intr-o zi de vara, una din 
cele mai naturale  tendinte 
machiaj pentru primavara 

vara 2023. Si folosind 
iluminator din belsug, poti 
avea parte de o stralucire 

naturala care lasa impresia 
ca vine din interior.

SUPER fresh

M I S S O N I

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

A LT U Z A R R A

J O N A T H A N  S I M K H A I
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Ne intoarcem usor si in anii 
`80 prin intermediul blush-
ului aplicat in stilul acelei 

perioade, imbinand glamour-
ul pentru a ne exprima, cu 
dorinta de a ne ascunde 

adevarata identitate si facand 
din aceasta una din cele 

mai teatrale tendinte pentru 
sezonul primavara vara 

2023. Fie ca il porti mai subtil 
sau evident, acest machiaj 
trebuie luat serios in calcul.

MULT BLUSH

Zilele calde sunt frumoase 
si prin bogatia culorilor, ele 
regasindu-se din abundenta 

intre cele mai importante 
tendinte machiaj primavara 
vara 2023. Designerii le-au 
folosit pentru accentuarea 
colectiilor vibrante, pentru 

distractie sau pentru a da o 
nota artistica prin folosirea 

nuantelor electrice.

CULORI 
VIBRANTE

Smokey eyes se incadreaza printre 
cele mai importante tendinte de 

machiaj in sezonul primavara vara 
2023, o tendinta care a indraznit 
mai mult pentru acest sezon. Au 

fost vazute aripi unghiulare pentru 
o prelungire a ochiului, variante 
mai calde lasand griul si negrul 

deoparte, sau, cei care au preferat 
sa mearga pe negru, au folosit si 

rosu aprins pe buze si unghii.

SMOKEY EYES

D S Q U A R E D 2G E N N Y

E T R O

J A S O N  W UM S G M

C H R I S T I A N
C O W A N
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Iti doresti un aspect glam care sa ti se potriveasca, fie ca este 
delicat, sexy sau de bad girl. Una din cele mai ofertante tendinte 
machiaj primavara vara 2023 iti ofera aceasta posibilitate, fie 
printr-un look futurist dintre machiaj negru si ruj rosu, fie prin 
foliile aurite de pe buze, aspectul rock-and-roll sau a unei noi 

interpretari punk prin intermediul linerului.

Paleta de culori a anilor 
`90 in privinta machiajului 
era dominata de bronz, 
maro, taupe si a capatat 
un aspect actualizat in 
2023 prin intermediul 
texturilor si finisajelor 
noi. Imbratiseaza si 
tu una din cele mai 

fermecatoare tendinte 
machiaj primavara vara 

2023 care se bazeaza pe 
nuante calde, minimalism, 
piele satinata si sprancene 

naturale.

GLAM de NISA

Anii `90

P H I L I P P  P L E I N

D I O R

V A I L L A N T

T O M  F O R D
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OH! My hair!
cu NICOLETA CHERTIF

DE CE NU-MI CRESTE PARUL?
Care sunt motivele pentru care nu vedem un par lung, chiar si dupa un an de asteptare?

Nu exista par care nu creste! Doar medical se poate intampla, insa acest lucru este extrem de rar. 
Parul creste aproximativ un centimetru pe luna, insa de ce nu il vedem noi lung este simplu: ii este afectata 
structura si atunci el se rupe constant si practic, nu reuseste sa depaseasca niciodata o anumita lungime. 

Ce rol are tunsoarea in cresterea parului?

Tunsoarea este parte esentiala in favorizarea cresterii sanatoase a parului doar daca este realizata in 
mod constant. Este suficient, desi greu pentru un hair-stylist, sa tundem milimetric, mai ales atunci cand 
ne dorim un par lung. Indepartarea varfurilor despicate ajuta la o crestere uniforma in lungime a parului.

Ce distruge sanatatea parului? 

Sanatatea parului este influentata de factori atat interni cat si externi, stresul fiind un factor decisiv in 
calitatea parului in ansamblu. Dar pe langa o dieta necorespunzatoare, produsele folosite incorect sau alese 
fara o analiza in prealabil a nevoilor reale ale parului pot determina deteriorarea acestuia. Tratamentele 
tehnice executate incorect sau cu produse agresive pot la fel de bine sa-si aduca aportul negativ la calitatea 
parului. Si nu in ultimul rand, coafatul de zi cu zi daca nu este executat corespunzator, poate fi incadrat la 
factorul constant de degradare.



45  

Famost

Splendida

Ce este benefic cresterii parului - pastile, uleiuri, tratamente, lumina naturala?

Sunt multi factori care sprijina procesul de crestere, dar as dori sa ii impart in doua parti si anume, interni 
si externi. Este bine stiut ca organismul nostru functioneaza bine doar daca este bine si la interior, iar parul 
are de castigat sau de suferit, daca noi nu suntem in echilibru. Daca vrem podoaba capilara in forma 
cea mai buna, atunci recomand administrarea de suplimente si indeosebi, colagenul. La exterior, parul 
are nevoie de grija: sa folosim samponul potrivit, o masca sau balsam si obligatoriu produse de styling cu 
protectie termica. Recomand alegerea produselor organice, pentru ca protejeaza atat scalpul cat si parul. 
Si ca o paranteza, se stie ca parul creste la lumina naturala a soarelui; de fapt, lumina soarelui permite 
corpului sa produca mai multa vitamina D si aceasta, la randul sau, stimuleaza cresterea mai rapida. 
De aceea, si persoanele care lucreaza in aer liber au o 
crestere mai rapida a parului fata de cele care lucreaza 
doar in interior. 

La ce perioada de timp trebuie tuns parul?

Ca sa mentinem o linie corecta si cu un aspect placut, 
parul trebuie tuns la cel mult doua luni si nu vorbim aici 
de tuns radical cu schimbare de forma, ci la eliminarea 
milimetrica a varfurilor despicate. 

Se mai poarta parul foarte lung?

Parul lung ramane mereu o dovada a feminitatii 
supreme, insa este placut doar atunci cand are un aspect 
de invidiat. Parul foarte lung de regula este purtat de 
persoanele care au un par bogat, sanatos, plin de viata. 
Eu recomand o lungime medie, usor de intretinut; e de 
apreciat un par sanatos decat unul foarte lung si lipsit 
de vitalitate.

... persoanele care lucreaza in aer liber au o crestere mai rapida 
a parului fata de cele care lucreaza doar in interior. 
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NU ESTE USOR SA ITI TRANSFORMI 

VISURILE IN REALITATE, SA TE LASI 

CONDUS DE INSTINCT SI SA INVESTESTI 

INTR-UN DOMENIU CARE, IN ROMANIA, 

ESTE LA UN STANDARD FOARTE INALT 

SI CONCURENTA ESTE FOARTE MARE. 

SIGRID STEFAN, CEA CARE A DAT VIATA 

BRANDULUI CREMOOZA.RO, A DECIS 

CA NICIUN EFORT NU ESTE PREA MARE 

ATUNCI CAND PASIUNEA ESTE CEA 

CARE TE GHIDEAZA. 

SIGRID 
STEFAN
Cum poti transforma pasiunea 

pentru frumusete intr-un 
business profitabil
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Povesteste-ne despre tine ... de ce ti-ai dorit un 
business in domeniul frumusetii si cum te-ai 
apucat de asta?

Am fost pasionata de cand ma stiu de tot ce a 
tinut de domeniul beauty. Si asta pentru ca mama 
si bunica sunt femei cochete care au avut mereu 
grija de imaginea lor. A fost mereu o constanta in 
viata mea si a fost un pas natural pentru mine sa 
incep un business in acest domeniu. 

cremooza.ro nu este, insa, prima mea afacere. 
Mi-am deschis propriul salon de infrumusetare 
in urma cu 7 ani. Mi-am dorit multa vreme un 
magazin online in care femeile sa poata gasi 
produse de cea mai inalta calitate, dar si sa 
primeasca consiliere in alegerea produselor. Din 
pacate, pandemia mi-a pus putin pe hold planurile 
insa nu am renuntat si anul acesta am putut relua 
demersurile de a importa produse cosmetice, asa 
ca magazinul online a devenit realitate. 
Cum ai ales numele site-ului www.cremooza.ro? 
Care este povestea din spatele numelui.

Recunosc, nu a fost o alegere usoara, am tot 
oscilat intre mai multe nume. Pana la urma am 
ales CREMOOZA pentru ca este o combinatie 
intre creme si muza, te duce cu gandul la ingrijire 
dar si la inspiratie. Este o muza, o stare de bine, un 
loc destinat rasfatului. 
Cui se adreseaza cremooza.ro si ce fel de produse 
putem cumpara de pe site?

Cremooza se adreseaza in special femeilor. A 
fost gandit cu ele in minte. Ne dorim ca platforma 
noastra online sa le poata oferi o experienta 
completa, din momentul in care isi aleg produsele, 
la momentul in care deschid coletul si descopera 
produsele frumos ambalate, mesajele noastre si 
cadourile pe care le adaugam la fiecare comanda 
si apoi pe tot parcursul utilizarii produselor noastre. 
Produsele disponibile sunt produse de ingrijire 
faciala si corporala. 
Ce fel de alte produse sau branduri iti doresti sa 
adaugi in portofoliu?

 Imi doresc sa extind portofoliul de branduri 
cu mai multe branduri coreene dedicate ingrijirii 
faciale dar si cu alte produse corporale. Mereu 
sunt in cautare de produse noi, testez mult pana 
decid ce brand urmeaza sa aduc. Trebuie sa ma 
convinga 100% si eu sunt pretentioasa cand vine 
vorba de pielea mea si de ingrijire. Nu as putea 
vreodata recomanda ceva de care eu nu sunt total 
convinsa. 
Exista si locuri fizice in care oamenii pot descoperi 
produsele tale?

 In acest moment, produsele noastre se gasesc 
in saloanele Nail art ProfessioNals din Targu 
Mures si Cluj Napoca, iar in Bucuresti in showroom-
ul la VestimeNta. Insa vor fi disponibile in mai 
multe locatii in viitor, ceva la care deja lucram. 
Sunt disponibile pe site pachete cadou pentru 
sarbatori? Sau altfel de promotii?

Pentru cadourile de sarbatori avem acum 
disponibile pe site 2 variante de pachete de 
ingrijire, frumos ambalate, perfecte pentru a putea 
fi puse sub brad. Pentru corporate sau oferte mai 
mari avem, insa, disponibilitatea de a personaliza, 
in functie de buget si necesitati, oferte imbatabile. 
Cat de greu a fost drumul de la vis la realitate, la 
a avea propriul site de produse cosmetice?

Nu a fost nici cel mai greu dar nici cel mai usor. 
Cel mai greu mi s-a parut sa gasesc produsele in 
care sa am incredere 100% si apoi alegerea echipei 
cu care sa lucrez. Ma bucur ca am reusit sa aleg cei 
mai buni oameni cu care sa colaborez si rezultatele 
se vad prin ceea ce reprezinta Cremooza. Produse 
calitative la preturi exceptionale si o experienta 
deosebita pentru cliente. 
Care sunt planurile de viitor pentru cremooza.ro?

Planurile de viitor... ultimii 2 ani m-au invatat sa 
nu mai fac prea multe planuri. Tot ce imi doresc 
este sa dezvolt acest bussines, sa reusesc sa ajung 
la cat mai multe femei care sa aiba ocazia sa 
testeze produsele noastre si sa se rasfete atunci 
cand le folosesc, exact asa cum merita.

Cremooza se adreseaza in special femeilor. A fost gandit cu 
ele in minte. Ne dorim ca platforma noastra online sa le poata 

oferi o experienta completa, din momentul in care isi aleg 
produsele, la momentul in care deschid coletul ...
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Concluzii

Oamenii isi infasoara corpul in vaselina, procedura cunoscuta acum ca “slugging”, 
ea avand parte de o renastere pe retelele de socializare, fiind a patra tendinta 
de infrumusetare de pe Tik Tok. Inainte de a fi in centrul atentiei, vaselina era 

folosita in rutina zilnica de ingrijire a pielii ca o ultima etapa, insa acum, multi afirma ca 
este un miracol care te face sa radiezi. Cat este de adevarat si ce efect are asupra pielii 
celor ce o folosesc?

 este recomandat persoanelor cu pielea uscata si sensibila;

 imbunatateste functionarea barierei pielii, prevenind pierderile de apa transepidermica;

 influenteaza alte produse de infrumusetare facandu-le mai eficiente;

 nu este recomandat persoanelor cu pielea uleioasa sau predispusa la acnee.

CUM FUNCTIONEAZA SLUGGING?
Slugging este procesul de aplicare a unui produs ocluziv pe piele, de regula peste noapte. Ocluzive sunt si uleiurile si ceara care formeaza 

un strat fizic pe piele, care ajuta la vindecare. Cand aplici vaselina sau orice alt produs cu aceleasi caracteristici, previi pierderea apei si 
deshidratarea pielii, care, in dermatologie, poarta numele de pierdere transepidermica de apa.

Principalul beneficiu al slugging-ului este acela de imbunatatire a functionarii barierei pielii, prevenind pierderile de apa transepidermica. 
A te da pe corp cu un astfel de produs iti pastreaza pielea hidratata, ceea ce ii ofera un aspect de plinatate si implicit, un aspect tineresc. Prin 
intermediul procedurii slugging se formeaza un strat care opreste oxigenul ce ajunge pe piele, aceasta fiind principala cauza a deshidratarii.

Beneficiile sunt si mai multe, slugging-ul nu iti ajuta doar sanatatea pielii ci influenteaza si alte produse de infrumusetare sa fie mai eficiente. 
Aplicarea produsului sub bariera ocluziva, teoretic, ajuta serurile si alte produse sa patrunda mai profund in piele, deoarece ele nu se vor 
evapora.

EXISTA SI EFECTE SECUNDARE?
Existe tendinta ca multi sa se uite la slugging ca la ceva salvator, dar realitatea ii poate contrazice; pacientii care au pielea uleioasa sau 

sunt predispusi la acnee ar putea avea parte de mai multe eruptii daca incearca o astfel de abordare. Se pare ca cele mai potrivite persoane 
pentru folosirea acestei proceduri sunt cele cu pielea sensibila si uscata. Asa cum ajuta la prevenirea pierderii de apa si sigilarea barierei pielii, 
la fel slugging-ul poate provoca mai multa acnee, poate creste uleiul si tine pielea moarta.

Folosit pentru pielea uscata, slugging-ul poate ajuta foarte mult, dar folosind multa vaselina si aplicand un strat gros cand esti predispusa 
la eruptii, poate face opusul, ceea ce duce la agravarea situatiei. Cei ce au milii pot avea la fel de bine probleme, mai ales cand este aplicata 
vaselina in zonele delicate din zona ochilor. Aceste umflaturi mici, albe, nedureroase, apar cand cheratina este prinsa sub suprafata pielii si 
cand persoanele folosesc un produs greu in aceasta zona; specialistii recomanda utilizarea acestei tehnici doar in zonele deosebit de uscate.

CE ALTERNATIVE EXISTA?
Daca slugging-ul pur si simplu nu este eficient in ceea ce te priveste, nu trebuie sa iti faci probleme, pentru ca exista alternative simple, 

o crema hidratanta profunda si de calitate putand face exact acelasi lucru. Daca pielea este mixta sau predispusa la eruptii trebuie sa stai 
departe de slugging si sa gasesti alternative intr-o crema hidratanta smart care sa fie plina cu umectanti ce ajuta la hidratarea corespunzatoare 
a pielii. Te poti orienta dupa produse care sa contina glicerina, unt de shea, acid hialuronic, ceramide, niacinamida - unele din cele mai utilizate 
in mod obisnuit, dar bineinteles ca sunt si altele.

In concluzie, slugging-ul este de luat in considerare pentru cei a caror piele sufera de uscaciune si deshidratare, in timp ce persoanele 
cu pielea predispusa la acnee ar trebui sa caute alte solutii. La fel ca in cazul multor altor tendinte de ingrijire a pielii, slugging-ul nu este 
personalizat, fiecare dintre noi - tentat sa-l incerce, trebuind sa stie daca ii foloseste in mod real sau dimpotriva.
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Slugging este unul dintre cei mai cautati termeni 
de pe Tik Tok care au legatura cu frumusetea si 
ingrijirea; dar este aceasta o practica sanatoasa, 

are efecte secundare?

Slugging
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In timpul menopauzei ai parte de o scadere dramatica a nivelului de estrogen, care are 
legatura directa cu reducerea productiei de colagen. Si dupa cum se stie, colagenul joaca un 
rol vital in procesul de imbatranire, deoarece este responsabil pentru structura pielii, oferindu-i 

fermitate, sustinere, tonus. Cand se degradeaza, pielea isi pierde din fermitate si incepe sa se 
lase, liniile fine si ridurile incep sa apara. Sunt la moda acum si suplimentele de colagen, care au 
nevoie de timp pentru ca ingredientele sa fie absorbite corect de organism. In timp ce ingrijirea 
pielii - indiferent cum o faci - poate minimiza pigmentarea si porii, ea este limitata daca este 
facuta traditional. Iata de ce problema trebuie abordata mai profund, pentru rezultate de 
durata si un chip mai proaspat.

Daca iti doresti
O PIELE FRUMOASA ...
Varsta mijlocie sarbatoreste frumusetea vietii, experienta si 
intelepciunea asimilate de-a lungul anilor, in timp ce viata moderna 
cu tot ce aduce ea, duce la imbatranirea prematura a pielii in interior 
si exterior deopotriva. Aceasta lume a ingrijirii pielii este acum plina 
de tratamente si dispozitive care ajuta la intinerirea fetei si a corpului, 
ajutandu-te sa te simti increzatoare.

STIMULAREA PROPRIEI PRODUCTII DE COLAGEN
Tratament: ELLANSE

Ellanse este un filler injectabil conceput pentru declansarea propriei productii de colagen din 
corp care ajuta la obtinerea unui aspect mai tanar. Pe masura ce anii trec, pierzi in mod 

natural din grasime la nivelul tamplelor, obrajilor si barbiei, Ellanse fiind foarte util femeilor care 
ajung la 40 de ani, mai ales ca efectele sunt vizibile imediat. El nu doar ca restabileste volumul 
pierdut, dar ajuta la imbunatatirea elasticitatii pielii, declansand productia propriului colagen 
din organism.

Fillerul este un colagen total absorbabil si un stimulator non-toxic de colagen, realizat din 
policaprolactona. Dupa aproximativ 6-8 saptamani, gelul se dizolva si este complet excretat 
din organism, ceea ce il face sigur; raman doar ingredientele active care declanseaza productia 
de colagen. Acest lucru ajuta ca tesuturile sa isi recapete umiditatea si elasticitatea, ameliorand 
grosimea pielii.

Ellanse poate trata multe zone ale fetei, inclusiv tample si sprancene, obraji, pliuri nazolabiale, 
maxilar, barbie, samd. Iar vestea cea mai buna vine din partea faptului ca rezultatele pot tine 
intre 1 si 5 ani de la primul tratament, care nu dureaza mai mult de 30 de minute.
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REVIGORARE PIELE SI 
TONIFIERE MUSCHI DIN 
INTERIOR
Tratament: DIVINE-PRO aka 
THE PYRAMID FACIAL

Divine-Pro combina cea mai 
buna tehnologie fractionala, 

fiind alimentat de patru tehnologii 
brevetate si este singurul aparat 
medical care se concentreaza pe 
patru straturi ale pielii: epiderma, 
derm, hipoderm si stratul de muschi. 
Avand o frecventa radio cu dubla 
actiune, dispozitivul trimite impulsuri 
de inalta energie care intra in 
bariera corneana (stratul superior), 
urmata de impulsuri de energie 
scazuta care vizeaza straturile 
inferioare, creand daune minime 
epidermei.

Nu este un tratament dureros, 
astfel ca nu e nevoie ca zona sa 
fie anesteziata, iar timpul post 
procedura de “inactivitate”  a 
persoanei este minim. Ajuta in 
cazul cicatricilor post-acnee, porilor 
dilatati, liniilor fine si ridurilor, 
pierderea elasticitatii si vergeturilor. 
Vindecarea naturala a ranilor 
este stimulata de frecventa radio 
duala care incurajeaza noul acid 
hialuronic, colagen, elastina, 
rezultand in volum dermic, 
reducerea ridurilor si intinerirea 
pielii.

Aparatul incalzeste atat straturile 
superficiale (dermic) cat si profunde 
(hipodermic), ceea ce incurajeaza 
productia de colagenul si elastina, 
rezultand o piele mai neteda si mai 
ferma; in acelasi timp, tehnologia 
DMA imbunatateste tonul pielii.

FARA PIELE LASATA
Tratament: ENDOSFERE

Acest tratament pentru corp si fata poate ajuta la reducerea aspectului de lasare si a ridurilor 
prin intermediul microvibratiei si microcompresiei pentru a stimula drenajul limfatic al 

corpului care imbunatateste textura si calitatea pielii. Endosfere actioneaza asupra tesuturilor 
faciale prin actiunea directa asupra pielii, stimuland circulatia si tonifierea muschilor pentru 
minimizarea aspectului liniilor de expresie, precum si pentru reducerea lasarii pielii in general, 
liftingul pielii si structura fetei.

Endosfere ajuta de asemenea la fermitatea pielii, revenirea la aspectul initial in timp ce 
reduce aspectul pufos, facandu-l ideal dupa un zbor sau dupa o noapte distractiva sau grea. 
Exista trei faze de tratament care lucreaza sub piele pentru a asigura tonusul, elasticitatea 
si forma, precum si uniformizarea tenului la suprafata, abordarea cearcanelor si reducerea 
pungilor oculare.

Tratamentul are un efect imediat asupra tesutului delicat al fetei, el accelerand productia de 
colagen, elastina si acidul hialuronic pentru revigorarea tenului obosit, plictisitor sau lasat. Ca 
un beneficiu suplimentar, conform cercetarilor, Endosfere incetineste imbatranirea tesuturilor si 
muschilor fetei, buzele si obrajii mentinandu-si forma si aspectul bine definit pentru mai mult 
timp.

FARA CICATRICI DE LA ACNEE SI CU PORII MICSORATI
Tratament: POTENZA

Acest nou dispozitiv de infrumusetare elimina cicatricile cauzate de acnee si soare, micsoreaza 
porii, contribuind per total la eliminarea semnelor care imbatranesc chipul unei femei. 

Potenza este realizat de firma de estetica Cynosure si ajuta intr-o mare varietate de preocupari 
ale pielii, de la cicatrici rezultate in urma acneei, tonuri/ inegalitati ale pielii, daune solare, pori 
mari, linii fine, diverse semne de pe corp.

Potenza este primul dispozitiv beauty bespoke in 4 moduri cu proceduri microneedling care 
valorifica tehnologii duale pentru lifting-ul pielii si refacerea texturii acesteia la suprafata, 
oferindu-i un aspect uniform si tineresc. Potenza combina frecventa radio cu microneedling-
ul pentru declansarea vindecarii naturale a corpului si stimularea procesului de producere a 
colagenului. Combinand caldura cu ranile mici de la suprafata pielii, aparatul incurajeaza 
regenerarea celulara, accelerarea producerii de colagen si elastina, rezultand un aspect ferm si 
intins a pielii, imbunatatindu-i calitatea per total.

Acest tratament este unul de generatie viitoare care poate fi folosit atat pentru fata cat si 
pentru intreg corpul, fiind conceput pentru a aborda probleme de sanatate a pielii, inclusiv cea 
a predispunerii la acnee. Energia monopolara si bipolara vizeaza direct zonele cu probleme, 
reducand inflamatia acneei impreuna cu orice forma de roseata, astfel ca previne pe termen 
lung formarea eventualelor cicatrici. Potenza ajuta pielea sa fie remodelata si sa aiba un aspect 
mai ferm de la suprafata, incurajand celulele noi sa creasca in timp ce este minimizat aspectul 
cicatricilor.

Exista un timp post-tratament de 1-2 zile datorita rosetii, iar daca iti doresti sa beneficiezi la 
maxim de rezultate, trebuie sa ai parte de 5 sedinte cu distanta de 4 saptamani intre ele.
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Menopauza poate cauza probleme 
ochilor

si acest lucru se datoreaza schimbarilor 
hormonale care pot da nastere blefaritei, o 
afectiune inflamatorie a pleoapelor, ceea ce 
poate duce la o crestere excesiva a bacteriilor 
pe gene si sprancene. Glandele meibomiene 
aproape de gene secreta o lipida care 
protejeaza suprafata ochilor. Aceste glande 
se pot infecta, simptomele incluzand ochi 
rosii, arsura, ochi lipiciosi, lacrimare excesiva si 
sensibilitate la lumina. Ce e mai rau este ca nu 
se cunoaste vreun remediu pentru blefarita. In 
schimb, ai putea preveni complicatiile mergand 
la controale regulate unde poti avea grija 
de igiena pleoapelor, eliminarea acumularii 
bacteriilor in zona, antibioticele, steroizii si 
spalaturile pentru ochi putand avea un rol 
important in aceste procese.

Pastreaza-ti tenul in forma!

Daca pierderea elasticitatii si umiditatii iti 
afecteaza pielea in perioada menopauzei, 
incearca BIOEFFECT OSA Water Mist (1) 
- un pulverizant usor, fara ulei, care ofera 
hidratare si prospetime prin acoperirea tenului 
cu apa pura filtrata prin lava vulcanica plina 
de minerale. Efectul racoritor contine acid 
hialuronic care ofera plinatate si acid ortosilicic, 
o forma naturala de silice extras din abur 
geotermal la temperaturi ridicate in Islanda. 
Este o necesitate pentru persoanele care stau in 
birouri cu aer conditionat sau au pielea uscata.

Reintinerirea buzelor

Perimenopauza si postmenopauza pot face 
pielea uscata in toate zonele. Julva Kiss (2) 
si Julva Feminine Cream Lip Duo Renewal 
Complex (3) te ajuta sa oferi un aspect de 
intinerire si plinatate ambelor perechi de buze, 

gratie ingredientului cheie DHEa, un hormon de 
intinerire care scade pe masura ce imbatranim. 
Si impreuna cu ceara de albine, untul de cacao 
si menta, Julva Kisss iti ofera buze suple, iar 
Feminine Cream hidrateaza, crescand senzatia 
de a-ti stimula viata sexuala.

Schimba-ti rutina de curatare!

Conceput pentru sustinerea pielii aflate la 
menopauza, Romilly Wilde Light + Energy 
Serum Cleanser (4) are sarcini multiple: curata, 
hidrateaza si hraneste datorita bazei puternice 
de ulei si glicerina. Activele si proprietatile 
antiinflamatorii vin din partea mierii Manuka si 
a extractului de sofran. Contine de asemenea 
si complexul de omega 3, 6 si 9 - derivat 
din plante, care sunt o necesitate pentru 
tenul matur, ajutand la reducerea ridurilor si 
incetinirea aparitiei lor.

Cantitate constanta de vitamina C

Stresul afecteaza organismul si mai mult in 
perioada menopauzei si mai departe, cortizolul 
devenind dominant, in timp ce hormonii sexuali 
se epuizeaza. Acest lucru pune o presiune pe 
glandele suprarenale. Stresul pe termen lung 
tinde sa epuizeze vitaminele B si C; acest lucru 
se poate datora faptului ca, spre deosebire 
de celelalte vitamine, B si C nu sunt stocate 
in organism, deci aprovizionarea zilnica este 
esentiala, stresul crescand necesitatea corpului 
de a le avea pe ambele. Vitamina C este 
necesara nu doar pentru a oferi o mana de 
ajutor glandelor suprarenale, dar iti ajuta si 
pielea pentru a construi propriul colagen. Cel 
mai bun lucru este sa consumi zilnic vitamina 
C fie din mancare si aici lista alimentelor 
este foarte bogata sau prin intermediul 
suplimentelor, la care ar trebui sa ai grija sa fie 
cat mai sanatoase.

CUM POTI FACE DIN 

MENOPAUZA O 

PERIOADA FERICITA SI 

CARE SUNT CELE MAI 

IMPORTANTE LUCRURI 

PE CARE TREBUIE SA 

LE CUNOSTI?

1

2

3

4

MENOPAUZA FERICITA
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Poate pana in momentul de fata ai luat contact 
cu drenajul limfatic, fie ca ai fost influentata de 
demonstratiile de masaj facial vazute online in 

timpul perioadei de blocare sau acel roller cu jad pe care 
l-ai cumparat si asta pentru ca toata lumea a facut-o ... 
Sau poate deja folosesti piatra gua sha, cea mai cautata 
tendinta Tik Tok si nu degeaba, deoarece aceasta isi are 
radacinile in practicile stravechi, ajutand la accelerarea 
sistemului limfatic.

Si cel mai probabil, datorita unei informari precare, 
limfa este una din cele mai subevaluate retele functionale, 
avand un rol determinant in protejarea noastra de boli 
si dizabilitati. Sistemul limfatic insa, se bucura de multe 
definitii (planta de detoxifiere, centrul pentru controlul 
bolilor, samd) ceea ce este doar un mic indiciu cu privire la 
cat de importanta este aceasta retea de noduri, canale,  
care se afla sub piele.

Pentru o piele mai luminoasa, 
pentru eliminarea aspectului 

pufos de pe fata si corp, 
pentru o mai buna imunitate, 

drenajul limfatic este o optiune 
inteligenta sustinuta de stiinta.

DRENAJ 
LIMFATIC
pentru

O PIELE 
MINUNATA
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Rolul ei este de a scalda celulele in lichid pentru 
facilitarea livrarii de nutrienti si oxigen din fluxul sanguin. 
In acelasi timp, sistemul limfatic este responsabil si de 
transportul poluantilor straini, a deseurilor metabolice 
si a toxinelor departe de celule in statiile de procesare a 
toxinelor din organism - ficatul si rinichii. Sistemul limfatic 
si circulator lucreaza impreuna, dar in timp ce sangele 
este pompat de inima, lichidul limfatic trebuie sa se miste 
dar fara ajutor. Lichidul limfatic se bazeaza pe miscare, 
contractii musculare, gravitatie si respiratie pentru a 
continua sa curga. Iar daca ai nevoie de inca un impuls 
pentru a face miscare, ia in calcul ca un sistemul limfatic 
care stagneaza este implicat in 70% din bolile cronice, 
aceasta stare nefiind deloc indicata.

Lichidul limfatic transporta celulele imune catre 
glandele limfei noastre unde dobandim imunitatile 
impotriva bolilor si vaccinarilor, astfel ca, fara ca sistemul 
limfatic sa lucreze, nu putem trece peste infectii precum 
Covid-19.

Daca ai grija de limfa, nu doar ca vei culege beneficii 
pentru sanatate, dar vei avea parte si de o piele mai 
radianta, sanatoasa si fara aspect umflat. Mai mult, 
sansele sa ai parte de eruptii acneice vor scadea avand in 
vedere ca drenajul limfatic ajuta la eliminarea impuritatilor 
din piele; rozaceea va fi ameliorata - ea avand legatura 
cu tulburari ale functiei imunitare, in timp ce drenajul 
limfatic intareste imunitatea. Daca vei imbratisa una din 
metodele care iti ajuta limfa, te vei bucura si de aceste 
beneficii, chiar daca, in general, tu alegi drenajul limfatic 
pentru ca iti sculpteaza corpul, ceea ce suna mult mai 
seducator. Si poti face acest lucru de acasa sau poti lasa 
un specialist beauty sa aiba grija de tine, o imbinare intre 
toate acestea fiind ideala.

... limfa esteuna 
din cele mai 
subevaluate 
retele 
functionale, 
avand un rol 
determinant 
in protejarea 
noastra de boli 
si dizabilitati.
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MISCARE & MASAJ
A te misca in fiecare zi si avand parte de cei 10000 

de pasi recomandati zilnic iti vor stimula sistemul imunitar 
prin stimularea limfei, la care se adauga si alte beneficii 
pentru sanatate. A face orice zilnic pentru a-ti creste ritmul 
cardiac, fie ca e mers obisnuit, sarituri, intinderi si alte 
miscari asemanatoare sunt ideale. La acestea, adauga 
respiratie lenta si profunda pentru deplasarea lichidului 
limfatic, insotita de consumul apei potabile, deoarece, 
limfa este alcatuita din aproximativ 96% apa si are nevoie 
constanta de reumplere; 2 litri pe zi iti mentine limfa 
fericita.

Iar daca vrei si o stimulare pentru frumusete, iti poti 
incepe ziua cu aplicarea uleiului pe fata pentru a aluneca, 
mergand cu mainile de la clavicula pana in spatele 
urechilor si facand miscari mici cu mana intinsa; foloseste 
mana dreapta pentru partea stanga si cea stanga pentru 
partea dreapta. Continua apoi din centrul barbiei, iar din 
zona pliurilor nazolabiale mergi spre exterior; lucreaza 
apoi din coltul interior al ochilor spre tample si din centrul 
fruntii pana la linia parului. Fiecare miscare trebuie 
repetata de 5 ori.

GUA SHA
Aceste pietre alungite in forma de inima le poti gasi ca 

pret - si scumpe dar si ieftine, lucru care nu prea conteaza; 
important este ca ele sa fie fine, netede. Sunt profesionisti 
la care mergi si care iti “razuiesc” pielea, dar acasa, poti 
folosi aceste pietre usor, doar pentru drenaj limfatic. 
Piatra trebuie tinuta in asa fel incat sa nu inroseasca 
pielea atunci cand aluneci cu ea; orice rupe sau trage este 
contraproductiv.

Poti folosi ulei de piele, un lapte de curatare usor; misca 
piatra intotdeauna din centrul fetei in spatele urechilor 
si jos pana la clavicula, unde se afla nodurile limfatice. 
Demonstratiile cu aceasta piatra sunt bune, mai ales 
daca te informezi bine ce alegi si ce folosesti, reusind sa ai 
parte acasa de un tratament beauty eficient.

PERIAJ CORPORAL
Periajul corporal este o modalitate extrem de simpla 

si eficienta pentru a-ti mentine limfa in miscare si celulita 
la distanta. Periile care se adreseaza acestui scop pot fi si 
ieftine, dar indiferent care este pretul sau cat esti dispusa 
sa dai pe un astfel de dispozitiv, fii sigura ca alegi variante 
naturale cu peri fermi. Ai nevoie de aproximativ 2 minute 
sa te perii inainte de dus, lucru foarte usor de realizat, 
ceea ce il poate transforma intr-un obicei facil. Foloseste 
miscari lungi si usoare, dar nu foarte apasate, pentru ca in 
acest caz, ocolesti limfa. Mergi de jos de la picioare in sus, 

periaza partea inferioara a trunchiului, spatele si mainile 
spre clavicule si de la gat in jos spre clavicule. Ganglionii 
limfatici exista in zona interioara a bratelor si genunchilor, 
axile, inghinale, spatele urechilor, dar cele mai mari 
porturi de drenaj sunt chiar sub clavicule. Senzatia trebuie 
sa fie una de furnicaturi, nu zgarieturi, iar in final trebuie 
sa te simti complet revigorata.

CACI EYE REVIVE
Tratamentele de tonifiere musculara prin microcurent 

precum CaCi asigura ca nu exista exces de lichid care 
sa obstructioneze accesul la muschi, deoarece, aceasta 
ar compromite liftingul si rezultatele de tonifiere urmarite. 
Tratamentul eye reViVe implica microcurenti care 
contracta si intaresc muschii orbitali pentru un efect de 
deschidere a ochilor, dar vei obtine in acelasi timp si un 
masaj extins de drenaj limfatic pentru tonifiere si netezire 
a pielii, cu ajutorul rolelor cu ser. Ochii vor arata mult mai 
indrazneti si mai deschisi.

O alternativa la domiciliu este foreo Bear care emite 
microcurenti si vibratii sonice pentru a agita fluidele 
stagnante in actiune. Folosindu-l pe piele zilnic si lucrand 
din interior spre exterior, iti ofera un ten uniformizat, 
tonifiat, eliminand aspectul umflat de la ochi. skiN Gym`s 
Beauty lifter ViBratiNG t-Bar nu iti tonifica muschii, dar 
vibratiile sonore iti “trezesc” limfa.

TERAPIA ENDOSFERELOR
Terapia endosferelor este o tehnica de masaj cu un 

dispozitiv cu role ce implica sfere din silicon ce exercita 
microvibratie compresiva. A fost dezvoltat initial in scopuri 
medicale pentru spitale pentru tratarea limfedemului 
si vizeaza muschii, circulatia si limfa in acelasi timp. Nu 
trebuie sa te astepti la relaxare, nu este delicat si fara 
durere, dar nici nu vei avea parte de vanatai. Iar daca 
suferi de picioare grele, le vei simti mult mai usoare.

Pentru rezultate bune in drenarea lichidului in exces, 
reducerea celulitei si un aspect mult mai sculptat sunt 
necesare 12 sesiuni.

BODY BALLANCER
Daca banii nu sunt o problema, ai putea achizitiona 

Body BallaNCer 505 PressotheraPy suit, care iti vine 
pana in zona pieptului, te intinzi in el, timp in care cele 
24 de camere de aer se umfla si se dezumfla consecutiv 
intr-o imitatie mecanica tip “Vodder”, tehnica de drenaj 
limfatic manual. Te vei simti hipnotizata si foarte relaxata, 
iar corpul va iesi vizibil drenat in sensul bun. Si cum limfa 
are nevoie de atentie toata viata, aceasta investitie in 
bunastarea ta de valoarea unei masini, se pare ca isi 
merita toti banii.

Periajul 
corporal este 
o modalitate 
extrem de 
simpla si 
eficienta pentru 
a-ti mentine 
limfa in miscare 
si celulita la 
distanta.

... limfa este 
alcatuita din 
aproximativ 
96% apa si 
are nevoie 
constanta de 
reumplere; 2 litri 
pe zi iti mentine 
limfa fericita.
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BENEFICIILE 
PRODUSELOR 
MENSTRUALE 
REUTILIZABILE 
de la
FEMI.EKO

Adesea avem tendinta de a ne concentra 
asupra partilor mai putin placute ale 
menstruatiei si uitam sa avem grija 
de corpurile noastre care lucreaza din 
greu. Ca femei si mame, de multe ori 
suntem prea ocupate sa punem nevoile 
altora mai presus de ale noastre. Dar 
menstruatia poate fi un memento lunar 
pentru a avea mai multa grija de noi. Si 
una dintre cele mai bune moduri de a ne 
ingriji corpul este sa alegem produse de 
ingrijire personala mai sigure, cum ar fi 
produsele menstruale reutilizabile.
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In ultima perioada absorbantele 
reutilizabile textile sunt un subiect 
extrem de popular. FEMI.EKO® 

este un brand care are misiunea de a 
crea produse menstruale reutilizabile si 
ecologice, la preturi avantajoase si usor 
de accesat pentru toate femeile. Sunt 
perfecte pentru gestionarea fluxului 
menstrual si pe langa beneficiile enorme 
aduse sanatatii, acestea se bazeaza 
pe principiul utilizarii optime si reciclarii 
resurselor pentru a evita risipa a afectat 
multe aspecte ale vietii noastre, inclusiv 
menstruatia. Actioneaza in esenta ca 
orice alta piesa de imbracaminte. Se 
folosesc, se spala, se usuca si apoi se 
folosesc din nou. Au sens nu numai din 
perspectiva durabilitatii si a mediului, 
dar sunt si benefice in multe alte moduri. 
Femeile si fetele incearca adesea 
tampoanele reutilizabile din motive 
etice, de mediu si durabile, dar raman 
cu ele pentru ca sunt cu adevarat 
confortabile, usor de utilizat si bune 
pentru organism. 

utilizarea de aBsorBaNte reutilizaBile 
iNseamNa o serie iNtreaGa de aVaNtaje, 
PriNtre Care: 

Sunt realizate din materiale de cea 
mai buna calitate: tesatura de bambus 
100%: Produsele conventionale de unica 
folosinta pot contine materiale plastice, 
parfumuri artificiale, adezivi si geluri 
chimice - lucruri pe care nu ni le dorim 
langa una dintre cele mai sensibile 
parti ale corpului! Absorbantele textile 
reutilizabile nu contin materiale iritante, 
astfel incat puteti evita expunerea inutila 
la ingredientele sintetice din tampoanele 
si tampoanele de unica folosinta

Sunt ecologice: O femeie obisnuita 
poate folosi de-a lungul vietii intre 
12.000 si 16.000 de tampoane de 
unica folosinta. Absorbantele textile 
reutilizabile dureaza ani de zile, pot fi 
utilizate de peste 600 de ori ajutandu-
va sa reduceti impactul asupra mediului. 
Alegeti produse care nu contin plastic 
si nailon si care utilizeaza numai fibre 
naturale. 

Sunt economice: Odata construit 
setul complet de absorbante textile 

reutilizabile vei avea o protectie 
menstruala de incredere pentru anii 
urmatori. Cele mai multe tampoane 
menstruale reutilizabile sunt facute sa 
reziste timp de cinci ani sau chiar mai 
mult. Absorbantele textile reutilizabile 
sunt mult mai economice in comparatie 
cu costul produselor de unica folosinta.

Sunt confortabile, fara mirosuri 
neplacute sau fosnit de plastic: 
Absorbantele textile reutilizabile sunt 
extrem de moi si confortabile. Lasa 
pielea sa respire permanent; nu permit 
acumularea umezelii si sunt concepute 
pentru protectie maxima. 

Sunt simplu de folosit si usor de 
spalat: Dupa utilizare absorbantele 
textile reutilizabile se clatesc cu apa 
rece, apoi se spala in apa calda sau 
rece, manual sau la masina, dar nu la 
mai mult de 40 de grade, pentru a nu 
distruge stratul impermeabil. 

Pe langa absorbantele textile 
reutilizabile mai exista o serie intreaga 
de alte produse menstruale reutilizabile, 
precum: lenjerie intima menstruala, 
cupe menstruale si disc menstrual.B
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Cupa menstruala din silicon

Cupele menstruale au fost create de 
femei pentru femei. Chiar si in timpul 
menstruatiei, ne dorim sa experimentam 
libertatea totala, sa ne bucuram de 
toate activitatile pe care facem in mod 
normal. Cupele Femi.eko sunt create 
din silicon folosit in medicina, delicat si 
moale. Siliconul folosit este certificat 
ISO, ROHS si FDA, pentru calitate 
100% si compatibilitate cu zona intima. 
Cupa menstruala este un produs intim 
feminin, reutilizabil, fabricat 100% 
din silicon de calitate medicala, testat 
pentru a fi sigur pentru corp si mediul 
inconjurator. Acest tip de silicon este 
moale, catifelat la atingere si deosebit 
de confortabil, chiar si pentru purtarea 
indelungata, fiind atestat pentru 
folosirea medicala. Cu ajutorul cupei 
menstruale puteti face majoritatea 
activitatilor obisnuite, fara stresul petelor 
sau nevoia de a merge frecvent la baie. 
Usor de introdus si indepartat, lejera la 
purtare, cupa menstruala, colecteaza 
in interior sangele si lasa fluxul natural 
sa se intample in mod natural, ceea ce 
este deosebit de important pentru buna 
functionare a aparatului reproducator 
si o dezvoltare sanatoasa. Cupa 
menstruala poate fi folosita o perioada 
de 2 pana la 5 ani, ceea ce va permite 
sa scapati de dependenta de produse 
de unica folosinta, sa faceti economii si 
sa impiedicati poluarea.

Discul menstrual

Noutatea absoluta in ceea ce priveste 
produsele menstruale reutilizabile o 
reprezinta discul menstrual. Acum 
va puteti bucura de toate activitatile 
zilnice sau de un somn fara griji, dar 
mai ales, aveti o alternativa sanatoasa 

de protectie lunara. Discul menstrual 
FemiEko este un produs intim reutilizabil, 
fabricat 100% din silicon medical, testat 
pentru a fi sigur pentru corp si mediul 
inconjurator. Acest silicon nu este iritant 
si este utilizat pe scara larga in produsele 
medicale si de igiena, cum ar fi suzetele, 
cateterele sau pompele de san, fiind 
100% biocompatibil cu corpul, catifelat 
si moale pentru maxim de confort.

Discul menstrual colecteaza sangele 
in mod natural, si nu il absoarbe precum 
un tampon. Discul poate colecta 
echivalentul a pana la 5 tampoane 
si nu interfereaza cu flora vaginala, 
nu creeaza bacterii, iritatii si mirosuri 
neplacute, precum produsele clasice.  
Spre deosebire de cupele menstruale, 

un disc menstrual este tinut pe loc prin 
introducere si stabilizare sub osul pubian, 
comparativ cu vidul creat de cupele 
menstruale - ceea ce inseamna ca este o 
optiune excelenta pentru persoanele ce 
au sterilet sau nu se descurca cu executia 
unui vid perfect la introducerea cupei.

Dimensiunea discului menstrual 
este special creata pentru a se potrivi 
diverselor inaltimi de col, si spre 
deosebire de cupe, discul nu necesita 
calcularea marimii in functie de varsta 
sau nasteri. Discul menstrual Femieko 
se introduce usor, mai ales sistemului 
special si unic brandului, dezvoltat 
pentru introducere si scoatere. Perioada 
de purtare a discului poate fi de pana 
la 12 ore pentru un total de peste 5 ani.
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Lenjeria intima menstruala
Alaturi de cupele menstruale, discul 

menstrual si absorbantele reutilizabile, 
chilotii menstruali fac parte din cel mai 
nou trend de ingrijire feminina intima. 
Sunt special conceputi pentru a fi 
purtati in timpul menstruatiei si se pot 
reutiliza. Chilotii menstruali Femi Eko 
sunt realizati din materiale absorbante, 
sigure din punct de vedere medical, iar 
functia lor este sa protejeze impotriva 
scurgerilor menstruale, secretiilor 
abundente, transpiratiei pubiene si 
incontinentei urinare. Se curata foarte 
usor, sunt eco-friendly si reprezinta o 
alegere smart, economica.

Sarcina, nasterea, menopauza pot 
cauza femeilor probleme la nivelul 
muschilor si nervilor vezicii urinare, ceea 
ce conduce la incontinenta urinara. E 
o problema frecventa si, din pacate, o 
problema in plus, de care femeile trebuie 
sa se ingrijeasca. Din fericire, chilotii 
menstruali protejeaza si impotriva 
incontinentei urinare. Deseori, sunt 
achizitionati pentru menstruatie, dar 
confortul si siguranta pe care le ofera, 
fac din acest articol de ingrijire feminina, 
lenjeria intima preferata zilnic. Sunt 
disponibili in diferite marimi (de la 3XS 
pana la 4XL) cu mai multe niveluri de 
absorbtie, iar orice femeie poate gasi 
perechea perfecta pentru nevoile sale de 
ingrijire intima. Chilotii menstruali ofera 
avantaje unice: sunt sanatosi pentru 
zona intima, sunt ecologici si economici.

Mai multe detalii despre 
produsele menstruale reutilizabile pe 
https://femieko.ro/.

Despre Femi.Eko® 
In spatele povestii Femi.Eko® se 

afla Narcisa Christiansen nascuta in 
Romania si stabilita in Danemarca din 
2016. Povestea produselor ecologice 
de igiena intima Femi.Eko® a debutat 
la inceputul anului 2021. Femi.Eko®, 

un brand care are misiunea de a crea 
produse menstruale reutilizabile si 
ecologice, la preturi avantajoase si 
usor de accesat pentru toate femeile, 
indiferent de educatie, salariu sau varsta. 
Femi.Eko este despre un corp sanatos si 
o planeta fericita.
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MEDI MD
Brandul Medi MD a lansat 

sisteme profesioniste de instruire 
acreditate specializate in 
tratamente medicale faciale. 
Sistemele functioneaza 
in sinergie cu tratamente 
si dispozitive, produse de 
microneedling si peeling chimic, 
usor de urmarit. Toate produsele 
si pachetele profesionale ale 
brandului vin cu acreditare de 
formare profesionala. Produsele 
medicale ale Medi MD alaturi 
de programele de instruire 
estetica sunt concepute pentru 
profesionistii in ingrijirea pielii, 
lucrand in industria esteticii 
pentru obtinerea dezvoltarii la 
nivel profesional prin acreditare 
CPD.

BEAUTYBEAUTY ne
w

s
IS CLINICAL

iS Clinical a creat doua noi 
seturi pentru perioada rece (si 
evident a cadourilor), The Duoul 
Polish & Repair continand iS 
Clinical Cleansing Complex 
Polish si mult apreciatul iS 
Clinical Reparative Moisture 
Emulsion. Acestea doua ajuta 
la mentinerea hidratarii si pielii 
radiante in zilele reci, gratie 
ingredientelor active.

MEDIK8
Inovatorii retinolului Medik8 

ofera o noua formula menita 
sa revolutioneze gama de 
ingrijire BHA. Press & Clear 
are incapsulat 2% acid salicilic 
tonic care are caracteristici 
unice, o tehnologie de eliberare 
lenta si o bariera prietenoasa 
de pH echivalenta cu 5,5 
pentru a asigura ca tripla 
formula este delicata cu pielea 
care are si pete. Exfoliaza si 
decongestioneaza eficient tenul 
pentru a preveni si actiona 
asupra petelor fara sa provoace 
iritatii. Acidul tranexamic 2% 
actioneaza pentru minimizarea 
aparitiei post-rosetilor prin 
stralucirea vizibila a tenului.

Extractul de sake sustine 
si hraneste bariera naturala 
a pielii pentru a o mentine 
puternica, sanatoasa si 
rezistenta la urmatoarele 
eruptii, in timp ce aloe vera 
ofera o usurare linistitoare in 
timpul eruptilor si compenseaza 
orice uscaciune cauzata de 
pete.

DERMAFOCUS
DermaFocus ne face 

cunostinta cu Plenhyage XL 
- cel mai recent instrument de 
biostimulare pentru repararea si 
regenerarea pielii. Studii clinice 
au constatat ca dupa folosirea 
polimerizata a gelului injectabil 
pe baza de polinucleotide, 
nivelurile de hidratare au 
crescut cu 115%, elasticitatea s-a 
imbunatatit cu 38%, grosimea 
epidermica a crescut cu peste 
50% si colagenul cu 47%. Pe 
langa preocuparile legate 
de imbatranirea generala, 
practicienii pot folosi produsul 
pentru a trata cicatricile 
rezultate in urma acneei, 
hiperpigmentarii si rozaceei.

Pe langa faptul ca poate fi 
injectat pe fata, Plenhyage XL 
poate fi folosit cu succes pe gat, 
decolteu, interiorul bratelor si 
coapselor, genunchi. Pacientii 
trebuie sa aiba rabdare 
aproximativ 3 saptamani 
pentru a vedea rezultatele care 
vor dura intre 6-9 luni. Sunt 
recomandabile 3-4 sesiuni la un 
interval de timp de 21-28 de zile 
pentru cele mai bune rezultate.

I M B R A T I S E A Z A  S I  T U  F R U M U S E T E A  A C T U A L I Z A T A !
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Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele mai importante 
evenimente, tendinte si noutati din moda, beauty, stil de viata, sanatate, cultura!

 facebook.com/famost.ro instagram.com/famostmag twitter.com/famost_ro
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https://www.instagram.com/famostmag/
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Dress : MIRELA NOVAK | Shoes : ESLUNA | Make-up : RALUCA PETRESCU
Hairstyle : CORNEL SARU | Photographer : MARIUS BARAGAN

SUCCESUL PENTRU MINE
este RESPONSABILITATE SI CURAJ

MIRELA NOVAK
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La inceput de 2023, te intreb ce rezolutii ai pentru acest an? 
Mediul online - 70% din buget va fi alocat mediului online. Toata lumea trece intr-un nou format. 

Este o lume virtuala.
Extinderea brandului personal - datorita lui imi vand produsele, consider ca este o continuare a 

misiunii mele. Brandul este deja un brand international.
Misiunea companiei - toti colaboratorii mei respira intr-un unison cu mine. Langa mine sunt doar 

cei care inteleg gandirea si misiunea mea.
Dezvoltarea mea si viziunea mea sunt de viitor - eu ma dezvolt continuu, astfel ca produsele mele vor 

fi un cumul de actualitate si calitate.
Calitatea este cea mai importanta! Eu vand un rezultat, nu un produs!
Proiectul High Tech / inovatie in haina. Si de asemenea, extinderea gamei de produse. 

Cat de mult s-a schimbat Mirela Novak si din ce perspectiva?
Rezultatele vorbesc ...
Intentia si  actiunea: atunci cand imi doresc sa ating un tel, cu siguranta il voi atinge. Si daca nu imi 

reuseste un lucru, o iau ca pe o experienta. Am sa citez un om de succes care spunea: “Am gasit 1000 
de solutii gresite, a ramas sa o gasesc pe cea corecta”.

Credinta si increderea de sine: eu merg pe drumul misiunii mele, nimeni nu ma poate opri si doar 
credinta mea in mine ma poate mentine pe acest drum.

Ce responsabilitati are o femeie moderna?
Cea mai importanta responsabilitate este sa pastreze balanta intre spiritual, material si aspect. Sa nu 

uite ca inainte de toate, ea este Femeie.

Ce apreciezi cel mai mult la o femeie? 
• Relaxarea
• Feminitatea 
• Aspectul
• Intelepciunea
• Autorealizarea 
• Demnitatea

Cum reusesti sa fii femeia senzuala, un designer de succes si un antreprenor atat de activ?
Gandirea si atitudinea mea: pur si simplu am inteles ca merit asta! Imi iubesc meseria si sunt incantata 

de procesul muncii mele. Eu savurez munca mea si banii vin din iubire pentru tot ceea ce imi doresc.
Puterea feminitatii: pot sa o gestionez si este foarte usor sa dirijez toata realitatea mea!
Actionez fara a ma compara cu altii. Nu sunt in competitie. Fiecare are drumul lui, iar eu nu am 

limite, ci doar oportunitati.

... EU MERG PE DRUMUL MISIUNII MELE, nimeni nu ma 
poate opri si DOAR CREDINTA MEA IN MINE ma poate 

mentine pe acest drum.
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Ce te-a inspirat in realizarea ultimei colectii 
vestimentare?

“JUST REMEMBER YOURSELF” este colectia 
care m-a inspirat; energia feminina si lupta femeii 
pentru libertate. O tema care a parcurs tot anul 
2022 prin toate actiunile feministe din lume!

Unde este expusa noua ta colectie? 
• Showroom : Gallery Pullman Hotel
• Website : mirelanovak.com
• Instagram : mirela_novak

Vorbesti des despre iubire. Cu ce asociezi tu 
acest sentiment?

Iubirea este cuvantul cheie. Ea este cea mai mare 
putere. Curata, sincera, vie si infinita! Lumea este 
in oglinda; ca sa primesti ceva minunat trebuie sa 
oferi ceva minunat. Iar pentru a oferi ceva minunat 
este nevoie sa fii tu minunata in interior si exterior. 
Incepe cu tine si iubeste tot ce esti TU!

Dar succesul? Cum il vezi?
Succesul pentru mine este responsabilitate si curaj. 

Parfumul preferat? 
Baccarat Rouge 540!

Rochia preferata? 
BLACK DRESS by MIRELA NOVAK.

Culoarea preferata? 
Verde, alb si negru. 
Cum arata vacanta ideala pentru tine?
Atunci cand sunt ”Zen” si singura prioritate sunt eu.

Ce ar fi fost in dezvoltarea ta profesionala, daca 
nu ai fi ales moda?

Un suport in dezvoltarea femeii.

IMI IUBESC MESERIA si sunt incantata de procesul muncii 
mele. EU SAVUREZ MUNCA MEA si banii vin din iubire pentru 

tot ceea ce imi doresc.
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Anul trecut ai avut prezentari de moda in Franta. Ce aduce anul 2023 pentru brandul tau 
vestimentar?

Pentru Haute Couture imi desfasor activitatea in Franta si in Romania. Pentru costume de teatru 
in Elvetia. Din 2020, creatiile mele sunt prezente in cadrul Festivalului din Lucern; in 2023 va fi in 
perioada 16 -21 februarie.

De asemenea, in 2023, urmaresc o noua piata si anume, Dubai.
Iar in Romania urmeaza sa fac creatii pentru cinematografie.

Ce tematica ai ales pentru rubrica de luna aceasta Tu, ideala! 
Cariera si munca din pasiune. Iubirea pentru voi!
Secretul succesului meu este ca la inceputul carierei mele, mi-am pus intrebarea “ce as putea sa fac 

frumos si util pentru aceasta lume?” si nu “cat voi castiga?” ... asa ca articolul de luna aceasta vine ca un 
suport cum sa gaseasca afacerea vietii lor.

Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?
Pentru a-ti realiza planurile si a mentine armonia in viata - este nevoie sa fii fericit! Iar pentru asta, 

poarta lumina si iubire!
In continuare, voi fi aici cu voi. Sa va inspir si sa va dau putere. 
Eu cred in fiecare din voi! 💖
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Pentru a-ti realiza planurile si a 
mentine armonia in viata - ESTE 

NEVOIE SA FII FERICIT! Iar pentru asta, 
POARTA LUMINA SI IUBIRE!



Interviu cu Andreea Fratila. O cariera 
de 10 ani! 
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PERSONALITATI de TOP
cu DANIELA SALA

ANDREEA FRATILA
ANDREEA FRATILA si-a inceput cariera facand parte dintr-un Reality Show 
la Kanal D. Putin mai tarziu s-a mutat la Antena 1, unde a lucrat ca redactor si 
reporter. A fost producator TV si a lucrat ca specialist in relatii publice pentru 

Administratia Nationala “Apele romane”. In prezent, are propria emisiune 
“Fratzi afla tot!” La Metropola TV, unde ne prezinta cele mai actuale stiri din 

lumea mondena si nu numai, de mai bine de 2 ani.

La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu?
Primul meu “job” in televiziune l-am avut la 20 ani, 

desi dintotdeauna am visat sa fiu prezentator TV. Mi-
am luat inima in dinti destul de tarziu pentru ca nu 
credeam ca vreodata cineva imi va da sansa sa fiu pe 
micul ecran.
Cum ti-ai descoperit talentul jurnalistic?

Nu stiu daca eu am descoperit acest “talent”, ci mai 
degraba producatorii care au vazut in mine un potential. 
Inca de mica spuneam “eu cand o sa fiu mare, o sa fiu 
vedeta”. Eu am trimis dorinta catre univers si Dumnezeu 
a “facut cartile”. Imi amintesc ca mergeam in vacante cu 

familia si prietenii de familie si bineinteles ca se filmau 
diferite momente, iar eu eram reporterul de serviciu, 
mereu ma puneau in fata camerei si imi spuneau 
“Andreea, ai legatura!”. Cumva cred ca transmiteam prin 
toti porii ca pentru asta m-am nascut. 
Ce studii ai finalizat?

Am terminat liceul economic A.D. Xenopol, apoi am 
studiat Dreptul la  Facultatea Romano-Americana, a 
urmat un Master in Dreptul Afacerilor. Si mi-am mai 
dorit eu sa sa mai incerc si zona politica si am studiat 
si Dezvoltare Regionala si Cooperare Internationala la 
SNSPA.
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Ti-ai inceput cariera la Kanal D. Ce amintiri ai de la 
inceputul carierei tale?

Este cea mai amuzanta intamplare din viata mea ... 
Primul meu contact direct cu televiziunea a inceput fix 
ca o joaca si mai ales ca o ambitie. Treceam printr-o 
despartire, eram intr-o drama interminabila ... Fostul 
ma parasise pentru o fata care era prezentator TV ... si 
atunci am zis “sa vezi ce ma fac si eu prezentator TV!”. 
A fost cumva o ambitie prosteasca, combinata cu o 
dorinta interioara pe care niciodata n-am avut curajul 
sa o urmez. O prietena mi-a trimis intr-o zi un link 
sa ma inscriu la un casting pentru un reality show cu 
Liviu Varciu, un om de televiziune pe care-l adoram 
si in continuare sustin ca este de neegalat talentul lui. 
M-am inscris si m-au sunat imediat sa ma invite la 
casting a doua zi. Nu ma asteptam, iar a doua zi chiar 
ma hotarasem sa nu merg, dar au venit mama si fratele 
meu si au tras de mine sa merg; fratele meu chiar m-a 
insotit. La casting a participat si Liviu Varciu, el intra 
foarte rar, dar ma vazuse si simtise el ceva, castingul cu 
el l-am tinut, l-am dat pe spate ca am vorbit in greaca si 
am glumit pe diferite subiecte ... si imi amintesc ca am 
vazut la final cum a scris mare pe fisa de casting DA! 
Care a fost primul tau contact cu televiziunea?

Primul meu contact cu televiziunea a fost cel din 
postura de concurent ... pare usor si frumos, dar nu e 
chiar asa, a fost destul de obositor, am colindat tara in 
lung si in lat o luna de zile, ne trezeam mereu in alt capat 
al tarii. A fost o experienta unica, care as fi vrut sa nu se 
mai termine niciodata, am plans 3 zile cand am ajuns 
acasa. Desi eram concurenta, m-am atasat foarte mult de 
echipa, eram tot timpul atenta la ce fac, imi placea sa-i 
ajut cu diferite lucruri, imi placea energia lor de echipa ... 
oamenii de televiziune sunt ALTCEVA! Sincer iti spun, 
au alta energie, sunt nebuni, haiosi, distractivi, dar si 
muncitori ... pentru ca iubesc ceea ce fac! Mereu o spun, 
televiziune nu poti sa faci decat daca esti indragostit de 
televiziune!
Care este prima stire realizata de tine?

Primul interviu realizat de mine nu-l voi putea uita 
niciodata. Dupa 2 luni de la angajarea mea propriu-
zisa in televiziune in postura de redactor, producatorul 

emisiunii Elena Rachiteanu mi-a spus: “cred ca tu vrei sa 
fii reporter!”. Mi-a dat o sansa, m-a trimis pe teren. “Asta 
e sansa ta sa demonstrezi!”, a mai zis. “Dar daca te intorci 
fara material, mai bine nu te mai intorci!” (rade). Deci, 
am plecat sa caut o femeie pe care stiam ca o cheama 
Geanina, care locuia intr-un sat inainte de Barlad, iar 
eu trebuia sa o gasesc. Nici nu stiam cum se cheama 
satul. Cameramanul, care era cu mine, zicea: “Pe tine 
cine te-a angajat aici? Tu nici nu stii unde mergem!”. Am 
gasit satul, am dat si peste femeie, doar ca ea nu voia sa 
vorbeasca cu noi; nu stiu de unde aparusera si trei caini 
care ma latrau la picioare, intre timp, ajunsese si politia 
in mijlocul strazii, alertata de vecini care nu pricepeau 
ce se intampla acolo. Nu mai stiu ce am zis, ce am facut, 
dar m-am intors cu materialul, asta-i cert! (rade). Si am 
primit super felicitari.
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... TELEVIZIUNE NU POTI SA FACI DECAT DACA ESTI 
INDRAGOSTIT DE TELEVIZIUNE!



Ai lucrat ca redactor si reporter. Ce stire ti-a ramas in 
minte din cele realizate de tine?

M-a marcat mult emotional perioada in care 
intervievam oameni cu povesti de suflet pentru 
emisiunea “Totul pentru dragoste” prezentata de 
Mirela Vaida. Am cunoscut oameni geniali, cu o putere 
enorma, povesti de viata si dragoste. Imi amintesc ca 
am reusit sa strang un numar mare de copii salvati 
de dr. Cirstoveanu (ingerul copiilor), i-am facut o 
surpriza si i-am adus pe toti in platou ... a fost ceva 
senzatie. Dar povestea pe care am trait-o cu sufletul la 
gura a fost de departe o poveste de dragoste cu nabadai. 
Tot pentru aceasi emisiune lucram, pentru prima editie 
chiar, cea mai importanta de altfel! Ca sa se inteleaga 
putin, munca unui reporter/ redactor nu incepe si nu se 
termina cu realizarea interviului. Tu traiesti si stii tot 
ce se intampla in viata invitatului tau in permanenta, 
ii esti mama, tata, prieten, doctor, psiholog! Cu o seara 
inainte de prima emisiune, primesc un telefon cum ca 
fata care traia o poveste de dragoste fusese data afara 
din casa de parinti, parinti care nu erau de acord cu 
relatia. Afara cod portocaliu de ninsori, ceasul 23:00. 
M-am urcat cu un sofer in masina si am plecat la 
Constanta sa o iau, nu vreti sa stiti ce era pe autostrada, 
fata pe marginea drumului cu un troler si un hamster in 
brate, am adus-o la Bucuresti, am dormit cu ea la hotel, 
am dus-o la platou, a intrat in platou, baiatul a cerut-o 
in casatorie si dupa ce s-a terminat emisiunea am plans 
... REUSISEM!
A fost greu sa te faci remarcata pe piata din Romania?

Greu? Foarte greu! Nu stiu daca m-am facut 
remarcata, inca ma consider mica ... dar am reusit sa-
mi implinesc visul ... sunt la inceput de drum! In spate e 
multa munca si bineinteles ca am facut multe sacrificii 
... Dar nu-mi pare rau nici macar o secunda, a meritat 
din plin.
Ce consideri ca ti-a adus notorietatea de care te bucuri 
in prezent?

Multaaaaa munca, seriozitate, pasiune, perseverenta, 
rabdare, verticalitate si mai ales dedicare! Traiesc 
televiziunea, iubesc aceasta meserie si cred ca aceasta 
este cheia succesului.

NOTORIETATEA IMI ESTE ADUSA DE MULTAAAAA MUNCA, SERIOZITATE, PASIUNE, 
PERSEVERENTA, RABDARE, VERTICALITATE SI MAI ALES DEDICARE! TRAIESC 

TELEVIZIUNEA, IUBESC ACEASTA MESERIE SI CRED CA ACEASTA ESTE CHEIA SUCCESULUI.
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Ai fost producator de emisiune. Te-ai regasit in aceasta 
ipostaza? Sau iti doreai sa fii tu cea care prezinta 
subiectele?

Nu mi-am dorit niciodata aceasta pozitie, am fost pusa 
pentru ca au considerat ca pot face fata si am reusit, 
insa din pacate nu m-am regasit, mi se scurgeau ochii 
uitandu-ma la prezentatoarea emisiunii, imi plangea 
sufletul si simteam cat de mult isi dorea sa fie in fata 
camerelor, nu in spatele lor.
Poti sa ne spui in care din proiectele profesionale te-
ai regasit cel mai mult?

Clar cel pe care il prezint acum ... in primul rand 
pentru ca fac ceea ce imi place cel mai mult, sa prezint, 
iar in al doilea rand pentru ca mondenitatile, showbiz-
ul, cancan-ul ma fascineaza!
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Dar 
cel mai trist?

Cel mai fericit moment din viata mea a fost cel in care 
mi s-a dat sansa sa prezint, iar seara cand am ajuns acasa 
si am vazut emisiunea, m-am vazut pe mine acolo unde 
am visat mereu ... a fost o senzatie pe care n-o pot uita.

Cel mai trist moment a fost cel in care pentru o 
perioada a trebuit sa renunt la televiziune ... efectiv am 
simtit cum ceva in interiorul meu a murit ... era totul atat 
de plictisitor, fara viata ... groaznic.
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita 
cu adevarat?

Fericirea pentru mine in primul rand este familia 
mea si sa-i stiu bine! In al doilea rand ma face fericita 
sentimentul pe care-l am la sfarsitul emisiunii, cifrele 
pe care le face emisiunea si faptul ca pot sa fac ceea 
ce imi doresc. Am o viata frumoasa si ii multumesc lui 
Dumnezeu dimineata si seara pentru asta ... Simt ca imi 
lipseste ceva, un om langa care sa construiesc o familie, 
un camin ... cred ca asta m-ar face pe deplin fericita, in 
rest am tot ce-mi doresc!
Povesteste-ne o intamplare amuzanta din cariera ta!

Pfaiiiii ... sunt atat de multe si totusi nu le pot povesti 
pentru ca sunt cu persoane publice si nu e cazul sa le 
povestesc, asta pentru ca multe din proiectele unde am 
lucrat erau cu vedete.

Iti povestesc una, dar cu perdea. Eram la inceputurile 

Metropola TV, era o perioada in care veneau si se 
angajau foarte multi colegi din Antena. Intr-o zi am 
intrat la protocol, erau o producatoare si ea venita din 
Antena, statea de vorba cu un barbat. Eu ma uit la el si 
zic cu zambetul pe buze, intr-o nota amuzanta “te cunosc 
de undevaaa ... erai operator la Antenaaaaa” ... moment 
in care producatoarea se intoarce spre mine cu o fata in 
care imi cerea sa dispar si imi spune ... “Andreea, el este ... 
(nume mare de fotbalist)” ... nu stiam pe unde sa ies, as fi 
facut o gaura in podea sa dispar!
Acum esti prezentatoarea emisiunii “Fratzi afla tot!” 
la Metropola TV. Ce subiecte abordeaza emisiunea ta 
si carui public se adreseaza?

Emisunea pe care o prezint in fiecare vineri de la 22:00 
la Metropola TV reprezinta o retrospectiva a celor mai 
importante stiri mondene ale saptamanii, tot ce se scrie 
in presa si tot ce se intampla pe retelele de socializare. 
Alaturi de Florin Burescu si Ileana Voicu Ghinea 
dezbatem aceste subiecte intr-o nota amuzanta si de 
bun simt. Este o emisiune pentru cei care nu au timp 
sa urmareasca presa, dar totusi vor sa stie ce mai fac 
vedetele noastre, dar si cele internationale.



Interviuri
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Care este jurnalistul tau preferat?
Mihaela Radulescu forever! O admir enorm, ma 

inspira mult, este un model pentru mine si nu de putine 
ori mi s-a spus ... esti viitoarea Mihaela Radulescu, ai 
ceva din ea. Ma simt magulita cand aud asta, sunt mica 
pe langa ea, dar da, este idolul meu ... Iar din online imi 
place foarte mult Adelina Pestritu, geniala si ea!
Cum reusesti sa te imparti intre viata de familie si cea 
de jurnalist? Reusesti sa pastrezi un echilibru?

Nu prea reusesc ... ma dedic 95% acestei meserii, 
chiar daca plec din redactie munca mea nu se termina, 
citesc articole, ma uit pe trending-uri, ma gandesc ce 
tinuta sa port, alerg dupa haine prin mall, merg la sala, 
evenimente, saloane etc! 

Nu prea am viata personala, reusesc sa ajung o data pe 
saptamana la ai mei, cu prietenii ies in weekend, daca 
reusesc ... iar iubit nu am ... poate stilul meu de viata e 
de vina!
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera 
ta?

Am renuntat de 3 ori la televiziune, cumva pentru ca 
voiam sa profesez si ceea ce am studiat, sa-mi multumesc 
parintii. Am lucrat in executari silite, am lucrat si pentru 
Administratia Nationala a Apelor Romane, am incercat 
si partea de marketing ... mai mult de 6 luni nu rezistam, 
intram in depresii, faceam atacuri de panica, eram 
complet nefericita.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Am locuit multi ani alaturi de familie in Cipru, am facut 
acolo gradinita si scoala generala ... de multe ori am fost 
tentata sa ma intorc acolo pentru ca o parte din familia 
mea este inca acolo, insa am ajuns sa iubesc Bucurestiul, 
desi la inceput cand m-am intors in Romania plangeam 
si as fi facut orice sa ma intorc in Cipru. Sunt momente 
cand ma gandesc ca ar trebui sa-mi incerc norocul in alta 
tara ... insa deocamdata imi lipseste curajul. Nu exclud 
varianta de a ma muta poate in USA, Emiratele Arabe ...
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru un prezentator TV?

Extrem de importante, pentru mine sunt esentiale, eu 
pun accent mare pe asta. Prima data telespectatorul te 
vede, apoi te aude. Daca imaginea nu e ceea ce trebuie ... 
nu stiu cat reusesti sa captezi atentia.
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi 
facut?

Sunt indragostita de fashion si tot ce tine de beauty! 
Clar as fi creat rochii sau as fi fost make-up artist sau 
hair stylist sau designer de interior. Chiar acum urmez 
un curs de Design Interior.
Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Cred ca acum traiesc cea mai frumoasa perioada, este 
cel mai frumos lucru sa vii cu drag si cu zambetul pe 
buze la munca ... Simt ca sunt la inceput de drum si mai 
simt ca ma asteapta un drum frumos ...
Ce inseamna colectivul Metropola TV pentru tine?

Sunt familia mea, sunt extrem de atasata de ei, ii 
iubesc. Este foarte important mediul in care lucrezi si 
colectivul. Am norocul sa am in jurul meu oameni cu 
care impart aceeasi pasiune, oameni care ma respecta, 
ma iubesc si facem echipa buna impreuna.



Interviuri

CRED CA ACUM TRAIESC CEA MAI 
FRUMOASA PERIOADA, ESTE CEL MAI 
FRUMOS LUCRU SA VII CU DRAG SI CU 
ZAMBETUL PE BUZE LA MUNCA ...
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Cine este Andreea Fratila, omul din spatele camerelor 
de filmat?

Cel mai greu imi este sa vorbesc despre mine ... Sunt 
o fata obisnuita, rad mult, plang la fel de mult. Cel mai 
important lucru pentru mine este ca mi-am pastrat 
calitatea de a fi om intr-o lume in care toti se transforma 
in actori. Imi bucur sufletul din zambetele pe care le 
smulg celor din jur ... asta am descoperit de curand, 
atunci cand mi-am dat seama ca iubesc sa fac glume si sa 
ma prostesc pentru ca ma hranesc cu energia oamenilor 
din jurul meu. Sunt extrem de sensibila si ma atasez 
repede de oameni ... tanjesc dupa iubire si afectiune ... 
iubesc ciocolata si am probleme cu somnul! Sunt o fire 
perfectionista si sunt atenta la toate detaliile, imi place 
ca tot ce poarta semnatura mea sa fie impecabil, perfect!
Care este cea mai mare teama a ta?

Teama de esec ... teama ca-mi voi dezamagi parinti ... 
si teama ca nu voi reusi sa-mi construiesc un camin, o 
familie ... traim vremuri extrem de ciudate, oamenii nu 
mai au principii sanatoase.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Regretul meu cel mai mare este ca nu am avut curajul 
mai devreme sa cer ceea ce imi doream, sa fiu in fata 
camerelor, nu in spatele lor si nu am luptat pentru 
asta. Ca nu mi-am ascultat interiorul ... el spune mereu 
adevarul si trebuie sa-l ascultam.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum 
te-a transformat acea pierdere?

Pierderea bunicii mele ... in continuare este o durere 
imensa in sufletul meu ... o a doua mama pentru mine ... 
eram extrem de apropiate, mereu imi spunea ca atunci 
cand va muri, o va face cu gandul la mine ... si sunt 
convinsa ca asa a fost!

In rest, consider ca nu am pierdut nimic, au fost lectii 
de viata ... niciodata un esec, intotdeauna o lectie!
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc dimineata, mult spus dimineata, urasc 
diminetile, ma trezesc dupa 7:30. Imi fac rugaciunea, 
cobor in living sa-mi savurez cafeaua preferata si imi 
aranjez putin programul, apoi imi fac rutina de skin 
care, nu trec niciodata peste, ma machiez, imi aleg 
tinuta pentru redactie care intotdeauna contine high 

heels, in drum spre redactie in masina ascult piese cu 
un vibe bun pentru a-mi da o stare buna sa am energie 
intreaga zi. Ajung la redactie, incep primele glume sa 
imi trezesc colegii si sa stie intreaga Metropola ca Fratzi 
a venit la munca. Vorbesc cu producatoarea sa stabilim 
ce trebuie facut pe desfasurator. Urmeaza munca de 
redactie, apoi merg spre make-up si ma pregatesc pentru 
emisiune. Intotdeauna imi citesc textele cu voce tare si le 
memorez pentru ca eu nu am avut si nu am prompter. 
Dupa o zi plina, de obicei merg la sala sau alerg dupa 
haine, bijuterii si tot ce mai e nevoie pentru emisiune. 
In timpul saptamanii rar ies in oras, de obicei ma ocup 
de lucruri administrative si merg devreme la somn, daca 
nu dorm 8-9 ore nu te intelegi cu mine, dar mai ales am 
grija de cearcanele mele.
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Urasc sa gatesc, nu gatesc niciodata. Nu ma pasioneaza, 
stiu sa fac chestii simple, cat sa nu mor de foame!
Ce sfaturi ai pentru persoanele care isi doresc sa 
paseasca in fascinanta lume jurnalistica?

Sa aleaga aceasta cariera doar daca sunt cu adevarat 
indragostiti de televiziune. Nu este o meserie deloc 
usoara, desi din fata televizorului asa pare. Multa pasiune 
si un gram de nebunie, mereu o spun: in televiziune daca 
nu esti putin nebun, trebuie sa devii, altfel nu rezisti! Sa 
lupte si sa nu-si piarda niciodata speranta, visele devin 
realitate.
Care este mottoul tau in viata?

“Niciodata un esec, intotdeauna o lectie!”.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Tineti aproape, pregatesc un proiect nou la Metropola 
TV!



Interviuri

CEL MAI IMPORTANT LUCRU PENTRU 
MINE ESTE CA MI-AM PASTRAT 

CALITATEA DE A FI OM INTR-O LUME IN 
CARE TOTI SE TRANSFORMA IN ACTORI.
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- MAXIM GORKI

D ragi prieteni, bine v-am regasit in prima luna a anului. Si in luna ianuarie 
calatorim impreuna in universul lecturilor alese descoperind cele mai noi 
aparitii editoriale dar si alte titluri remarcabile aparute in ultima perioada.

Incepem cu categoria Science Fiction unde intalnim trei titluri: o distopie celebra, 
un roman de debut deja propus pentru ecranizare  si un volum captivant cu sapte 
povestiri science fiction.

In zona de Fantasy, intalnim un titlu cunoscut plin de umor neconventional 
dar si o poveste urban fantasy cu vrajitoare. Sectiunea Thriller si Mystery va 
asteapta cu titluri premiate, iar la sectiunea romane de dragoste, aceleasi 
emotii in romane uluitoare si memorabile cu accente istorice. In zona de clasici 
descoperim doi titani ai literaturii universale, iar la zona de romane premiate, 
noi aparitii remarcabile ne asteapta sa le descoperim.

Proza scurta ne incanta cu trei volume de povestiri din acest univers fascinant. 
Urmeaza zona de fictiune cu povesti minunate si zona de non - fictiune, lecturi 
atat de necesare in viata de zi cu zi. Continuam cu literatura young adult, minunate 
lumi fantasy si literatura pentru copii, povesti noi si lecturi recomandate celor mici. 
Incheiem cu poezie, emotie si lirism, o evadare minunata in lumea versurilor. Si luna 
aceasta descoperim cu aceeasi bucurie si incantare universul magic al lecturilor alese.

CRONICA UNUI 
EVENIMENT LITERAR
APARITIILE EDITORIALE ALE LUNII DECEMBRIE `22 

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

Fiecare carte pare ca inchide in ea un suflet. Si, cum o atingi cu ochii 
si mintea, sufletul ti se deschide ca un prieten bun. 

Urmatoarele carti 
sunt doar o parte dintre 

titlurile aparute in ultima 
perioada. Descrierile cartilor 

apartin editurilor sau autorilor. 
Indiferent ce carti veti alege, eu 
va doresc lectura placuta si sper 
sa gasiti ceva pe gustul vostru! 

Pana data viitoare, va transmit 
ca de fiecare data, multe 

ganduri bune!
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POVESTEA SLUJITOAREI - MARGARET ATWOOD, editura Paladin

Descrierea cartii
Cartea care sta la baza serialului-fenomen.

Premiul Arthur C. Clarke.
Un barbat e doar o strategie folosita de femei pentru a da nastere altor femei.
Guvernul noii republici Galaad abroga aproape toate drepturile femeilor, tratandu-le pe cele capabile de procreare, cum 

este cazul lui Offred, ca proprietate a clasei conducatoare. Femeile sunt indoctrinate prin reeducare silita, intr-o viziune despre 
lume care aminteste de Vechiul Testament. Bantuita inca de amintirea vietii de dinaintea instaurarii regimului teocratic, cand 
avea o familie, Offred se lupta sa faca fata realitatii inspaimantatoare.

Cred in existenta miscarii de rezistenta asa cum cred ca nu poate exista lumina fara sa existe si umbra. sau, mai degraba, 
nu exista umbra daca nu e si lumina.

Margaret Eleanor Atwood (n. 1939) este o binecunoscuta scriitoare canadiana - poeta, romanciera, eseista si critic literar 
- a carei opera a fost tradusa in peste patruzeci de limbi. Devenita celebra in special pentru romanele sale, printre care se 
numara Femeia comestibila (1969), Femeia-oracol (1976), Ochiul de pisica (1988), Mireasa Hotomana (1994), Alias Grace 
(1996) si Asasinul orb, care i-a adus prestigiosul Booker Prize in anul 2000, Atwood este revendicata de miscarea feminista de 
pretutindeni datorita puternicelor personaje feminine portretizate in cartile sale.

Faimosul roman Povestea Slujitoarei a fost incununat cu Premiul Governor General si trofeul Arthur C. Clarke, ocupandu-
si locul binemeritat in randul distopiilor literare alaturi de 1984 a lui George Orwell si Fahrenheit 451 a lui Ray Bradbury. 
Serialul cu acelasi nume, realizat de HBO, s-a bucurat de un imens succes. Cu Testamentele, mult asteptata continuare a 
Povestii Slujitoarei, Margaret Atwood a obtinut al doilea Booker Prize din cariera.

O LUME FARA BARBATI - CHRISTINA SWEENEY-BAIRD, editura RaO

Descrierea cartii
O carte tulburatoare care, desi este scrisa sub forma unei povesti din viitor, poate reprezenta realitatea imediata: un virus 

care ii ucide doar pe barbati creand o noua ordine a lumii. Totusi, in spatele acestei provocari ipotetice, se afla o voce plina de 
speranta si curaj.

Asadar, un roman fantastic in care barbatii poarta virusul si doar femeile ne pot salva pe toti. In anul 2025, in Scotia a 
aparut un virus misterios - generand o boala letala care pare sa afecteze doar barbatii. Cand doctorul Amanda MacLean 
raporteaza acest fenomen, este respinsa ca fiind isterica. Pana cand avertismentul ei este ascultat, este prea tarziu. Boala devine 
o pandemie globala si una politica. Victimele sunt toate barbati. Lumea devine atipica - o lume a femeilor.

Christina Sweeney-Baird s-a nascut in 1993 si a crescut in Londra si Glasgow. A studiat dreptul la Universitatea din Cambridge, 
pe care a absolvit-o cu cea mai inalta distinctie (First Class Honours) in 2015. Lucreaza la Londra, ca avocat specializat in litigii 
corporative. O lume fara barbati reprezinta primul ei roman. A fost tradus in saisprezece limbi, iar drepturile de ecranizare au 
fost cumparate de catre o importanta casa de productie din Statele Unite ale Americii.

IA7 - ANTOLOGIA COLECTIEI SENIORII IMAGINATIEI 2022 - editura EaglE

Descrierea cartii
“Volumul de fata este primul de acest fel din proiectul Antologiile Colectiei Seniorii Imaginatiei al Editurii Eagle. Desigur, nu este 
stricto sensu o antologie, ci un volum colectiv. Dar, cu voia si intelegerea voastra, pentru a nu complica mai mult o taxonomie deja 
stufoasa, am preferat sa-l asezam in generoasa, permisiva si primitoarea categorie a antologiilor.” Marian Truta

In acest volum, sapte povestiri science-fiction: Dezumanizare - Lucian-Dragos Bogdan / In bucla - Silviu Genescu / Mai fluid 
- Alexandru Lamba / O veste trista - Cristian M. Teodorescu / Baiatul si masina - Daniel Timariu / Terminator Picard - Danut 
Ungureanu / Morning Glory - Cristian Vicol
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SEMNE BUNE - TERRY PRACHETT, NEIL GAIMAN, editura Paladin 

Descrierea cartii
Bine ai venit pe lume!
Cu timpul, o sa te obisnuiesti cu ea.
Sfarsitul lumii e mai aproape ca oricand. Ostile ceresti si cele subpamantene se pregatesc pentru infruntarea finala ... dar un 

inger si un demon, care traiesc printre muritori de sase mii de ani si indragesc viata de pe Pamant, decid sa se alieze pentru a 
opri dezastrul. Cei doi se angajeaza intr-o aventura pentru a salva lumea inainte de a fi prea tarziu, insa semnele bune lipsesc, 
deoarece a disparut Anticristul in varsta de numai unsprezece ani care nu are habar ca a fost menit sa aduca Apocalipsa.

Nu-i suficient sa stii ce-i viitorul.
Trebuie sa intelegi si ce inseamna.

“O farsa escatologica dementiala. Extrem de amuzanta, este exact ceea ce te-ai astepta de la o colaborare intre Gaiman si Pratchett” 
Kirkus Reviews
“Semne bune este de departe una dintre cele mai amuzante opere de fictiune pe care le-am citit vreodata. Pratchett si Gaiman au 
reusit sa creeze o poveste ce tese doze mari de satira, cinism, grotesc si umor neconventional, facand observatii surprinzator de 
precise asupra vietii umane din intreaga lume.” fantasybookreview.co.uk
“Un fantasy plin de intelepciune pe care il recomand tuturor cititorilor, in special celor cu simtul umorului si cu mintea deschisa, scris 
de doi autori ce se potrivesc de minune in rai (sau in iad!).” biginjapangrayman.wordpress.com
“Semne bune trebuie citit de oricine s-a plictisit de tropii romanelor apocaliptice. Este de departe cel mai amuzant sfarsit al lumii pe 
care l-am citit vreodata.” skyviewbookreviews.wordpress.com
“Personajele si complotul nebunesc fuzioneaza intr-o carte coerenta, surprinzator de profunda si foarte amuzanta. (...) In esenta, 
Semne bune este o carte despre apocalipsa pentru optimisti. Mesajul este pozitiv, dar, de asemenea, un avertisment.” the-bibliofile.
com
“Imaginatia autorilor da nastere unei capodopere comice in care cei patru calareti ai Apocalipsei se deplaseaza cu motociclete, iar 
sfarsitul lumii este supus legilor lui Murphy.” bookmovement.com
“Doar Neil Gaiman si Terry Pratchett pot scrie un roman care sa te faca sa simti ca este bine sa razi din cand in cand de ceva pe 
care aproape toata lumea il ia mult prea in serios.” prettymayleen.wordpress.com

REGATUL CELOR MALEFICI - KERRI MANISCALCO, editura CORint

Colectia: Leda Edge

Descrierea cartii
Emilia si sora ei geamana, Vittoria, sunt streghe, vrajitoare care traiesc in secret printre oameni, incercand din rasputeri sa 

treaca neobservate si evitand astfel sa fie persecutate.
Intr-o noapte, Vittoria nu ajunge sa serveasca cina la renumitul restaurant sicilian al familiei. La scurt timp dupa, Emilia 

gaseste corpul iubitei sale surori profanat intr-un mod barbar. Cu sufletul bucati, porneste pe urmele celui care i-a ucis 
geamana, dornica sa-i razbune cu orice pret moartea, chiar daca asta inseamna sa recurga la magia neagra, care a fost de mult 
interzisa. Apoi Emilia il intalneste pe Wrath, unul dintre printii conducatori ai Iadului, in privinta caruia insa a fost avertizata 
inca din copilarie. Wrath pretinde ca este de partea Emiliei si ca a fost insarcinat de stapanul sau sa rezolve misterul crimelor 
in serie care tulbura insula.

Totusi, cand vine vorba de cei Malefici, nimic nu este asa cum pare ...
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CURSA DE 48 DE ORE - ANDREW BOURELLE, editura tREi 
2022 New Mexico-Arizona Book Award, Fiction-Crimer

Descrierea cartii
Un detinut aflat in permisie descopera un secret cumplit despre moartea misterioasa a surorii lui - si se intoarce in lumea 

interlopa ca sa scoata la lumina adevarul.
Inchis pentru un atac armat, Ethan Lockhart viseaza sa aiba candva o viata obisnuita. Insa cand primeste o permisie de 48 

de ore ca sa mearga la inmormantarea surorii lui, Abby, isi da seama ca nimeni nu-i vazuse cadavrul si hotaraste sa afle ce s-a 
petrecut cu ea.

Camatarul Shark, fostul sef al lui Ethan, conduce acum un imperiu criminal. Pe masura ce Ethan si cea mai buna prietena 
a lui Abby gasesc noi indicii, sunt tot mai convinsi ca Shark e responsabil pentru crima, dar nu au dovezi.

Daca vrea sa dezlege in 48 de ore misterul mortii lui Abby, Ethan va trebui sa redevina infractorul care a jurat ca nu va mai 
fi vreodata.
“Un thriller perfect cu actiunea desfasurata intr-un timp limitat, cu profunzime, personaje si mister - recomand din toata inima.” 
Lee Child
“Plina de energie! Bourelle este un scriitor care merita urmarit.” Publishers Weekly
“O poveste cu ritm alert si un mod minunat sa-ti petreci, daca nu 48 de ore, macar trei sau patru.” Kirkus Reviews
“De departe cel mai intens thriller al anului, cu o actiune violenta, dialoguri pline de forta si personaje foarte usor de placut, care-i 
lasa cititorului o impresie de durata.” Best Thriller Books

MALACQUA - NICOLA PUGLIESE, editura VEllant

Descrierea cartii
Un roman-cult redescoperit, una dintre capodoperele literaturii italiene.
“Malacqua este o carte cu semnificatie si forta si mesaj.” Italo Calvino
“Un scriitor uluitor!” Roberto Saviano

In zorii unei zile cenusii de 23 octombrie - anul nu este precizat -, dupa o noapte de ploaie torentiala, Annunziata Osvaldo, 
centralista de serviciu de la sediul principal al Politiei din Napoli, preia un apel telefonic ce semnaleaza prabusirea unui imobil 
in via Tasso. O strada s-a surpat, inghitind cu totul un automobil. Orasul pare sa se lichefieze pe masura ce apa se prelinge, 
infiltrandu-se si distrugand totul in cale. Andreoli Carlo, ziarist care se ocupa cu investigarea evenimentelor misterioase 
din orasul asediat de ploaie, este martorul efectelor diluviului demonic ce pare sa nu mai conteneasca. Intre timp, glasuri 
stranii incep sa rasune din Maschio Angioino, enigma papusilor descoperite la locurile dezastrelor bantuie autoritatile, se 
inregistreaza o crestere inexplicabila a nivelului marii si monedele de cinci lire incep dintr-odata sa cante.

Un roman de atmosfera sumbru si rafinat despre frumusetea si misterul care au aureolat dintotdeauna orasul Napoli, dar 
si o alegorie subtila menita sa denunte pasivitatea locuitorilor acestuia dinaintea ororilor care i-au marcat istoria, Malacqua a 
constituit una dintre senzatiile literare ale secolului al XX-lea, dobandind un binemeritat statut de roman-cult.
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REGINA FRUMUSETII DIN IERUSALIM - SARIT YISHAI-LEVI, editura tREi 
Roman finalist la National Jewish Book Awards 2016, categoria Book Club

Descrierea cartii
Luna, mama Gabrielei, este cea mai frumoasa femeie din Ierusalim. Se pare totusi ca de frumusetea si de farmecul sau 

neintrecut se bucura toti ceilalti, in afara de fiica ei. De cand se stie, Gabrielei i-a fost greu sa aiba o legatura profunda cu 
mama sa. Dar atunci cand familia lor este lovita de o tragedie, Gabriela simte ca, dincolo de frumusete, exista multe lucruri 
pe care mama ei le ascunde.

Disperata sa inteleaga relatia lor complicata, pune laolalta povestile femeilor din generatiile anterioare - de la strabunica 
Mercada, renumita vindecatoare, la bunica Roza, care facea menajul in casele englezilor, si pana la Luna, care avea cele mai 
frumoase picioare din Ierusalim. Dar pe masura ce descopera secrete socante, iubiri interzise si blestemul care le leaga pe toate 
aceste femei, Gabriela trebuie sa infrunte un trecut si un prezent mult mai complexe decat si-a imaginat.

Plasat, pe rand, in Epoca de Aur a Hollywood-ului, in zilele intunecate ale celui de-al Doilea Razboi Mondial si in nebunaticii 
ani 1970, Regina frumusetii din Ierusalim urmareste destinul unor femei fabuloase care se straduiesc sa-si gaseasca propriul 
drum in vremuri supuse unor schimbari dramatice, oferindu-ne o poveste tulburatoare despre dragoste si iertare.

Traducere din limba ebraica de Monica Pruteanu.

ULTIMUL CRACIUN LA PARIS - HAZEL GAYNOR, HEATHER WEBB, editura CORint

Colectia: Leda Bazaar

Descrierea cartii
Cand razboiul i-a despartit, cuvintele i-au adus impreuna.
Paris, vremea Craciunului...
Thomas Harding se intoarce in Orasul Luminilor, strangand la piept un pachet de scrisori nepretuite, scrisori care dezvaluie 

o poveste despre dragoste si pierdere, despre prietenie si familie, dar si despre sperantele pline de inocenta ale unei generatii 
distruse de razboi. In timp ce le reciteste, Tom se intoarce in timp, in 1914, in ziua insorita de august in care Evie Elliott si-a 
luat ramas-bun de la el si de la fratele ei, Will, trimisi pe Frontul de Vest.

Toti cred ca razboiul se va sfarsi pana de Craciun, cand cei trei planuiesc sa se reintalneasca si sa isi petreaca sarbatorile de 
iarna in cafenelele romantice ale Parisului. Dar asta nu se va intampla. Pe masura ce lunile se transforma in ani, Tom si Evie 
se leaga sufleteste cu ajutorul scrisorilor si al telegramelor, al biletelor si al povestilor pe care le schimba si care calatoresc din 
prima linie a frontului in Franta, unde se afla el, in linistita suburbie londoneza unde locuieste ea. Prietenia dintre cei doi tineri 
infloreste, dar scrisorile pe care si le trimit contin mult mai mult decat niste simple cuvinte.

Zeci de ani mai tarziu, Thomas se afla din nou in mult iubitul lui Paris, hotarat sa implineasca o ultima dorinta, dar si sa se 
elibereze de fantomele trecutului. Aici il asteapta o ultima scrisoare ...

LECTII DE CHIMIE - BONNIE GARMUS, editura nEmiRa 
Colectia damen Tango, Locul intai in topul bestsellerelor The New York Times & The Sunday Times, Nominalizat pentru 
The Waterstones Debut Fiction Prize, In curs de ecranizare ca serial Apple TV, cu Brie Larson in rolul principal.

Descrierea cartii
Ea este Elizabeth Zott.
Chimista. Gazda unei emisiuni de gatit. O forta neinfricata a naturii.
Chimista Elizabeth Zott nu este o femeie obisnuita. La inceputul anilor ̀ 60, se angajeaza la Institutul de Cercetare Hastings, 

unde observa ca atitudinea fata de femei a colegilor sai nu edeloc obiectiva. Singurul care pare sa o inteleaga este genialul si 
singuraticul Calvin Evans, savantul cu multiple nominalizari la Premiul Nobel, care se indragosteste de mintea ei sclipitoare.

Elizabeth se trezeste, in doar cativa ani, nu doar o mama obligata sa-si creasca singura fiica, ci si vedeta celei mai indragite 
emisiuni de gatit din Statele Unite, Cina la sase. Maniera revolutionara in care eroina noastra interpreteaza gatitul este 100% 
stiintifica: “combinati o lingura de acid acetic cu un praf de clorura de sodiu”, isi indeamna ea telespectatoarele.

Numai ca, din pacate, nu toata lumea este incantata de succesul lui Elizabeth Zott, pentru ca ea nu le invata pe femei doar 
cum sa gateasca, ci si cum sa gandeasca.
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CASTELUL PALARIERULUI - ARCHIBALD JOSEPH CRONIN, editura RaO

Descrierea cartii
Faimoasa poveste a lui A. J. Cronin este un roman emotionant al mandriei si lacomiei si a razbunarii sale teribile.
Cand tatal ei o forteaza sa paraseasca scoala si ii intrerupe orice contact cu trecutul si viitorul, intreaga viata a lui Mary 

Brodie seinvarte in jurul casei reci si lipsite de confort a familiei ei intr-un mic oras scotian.
Tatal ei, rau si ambitios, isi tiranizeaza sotia timida, fiica mai mica infricosata si suprasolicitata si pe fiul sau. Patru oameni 

au fost tinuti in stransoarea nemiloasa a lui Brodie pana cand, ca o briza din lumea exterioara atat de dispretuita de Brodie, 
isi face aparitia tanarul irlandez cu care Mary gaseste o libertate interzisa si care ii aduce mamei si surorii ei eliberarea atat de 
necesara ...

AUTOBUZUL RATACITOR - JOHN STEINBECK, editura POliROm

Premiul Nobel pentru Literatura 1962
Traducere din limba engleza si note de Dana Craciun

Descrierea cartii
Autobuzul ratacitor este unul dintre cele mai populare romane scrise de John Steinbeck, cartea fiind tiparita in milioane de 

exemplare. Conceput ca pseudodrama de moravuri, romanul ne infatiseaza o suita de personaje prinse in capcana propriilor 
ipocrizii si afundate in noroiul lipsei de libertate. Acesti oameni vor sa ajunga din California in Mexic, in Sudul aproape mitic al 
libertatii virginale, sacre (caci totul acolo, ni se spune, se afla sub ocrotirea Fecioarei din Guadalupe). Nevoiti sa parcurga acest 
drum intr-un autobuz rablagit botezat “Iubita” , ce seamana izbitor de mult cu chitul care l-a inghitit pe Iona, protagonistii 
isi dau arama pe fata, exhibandu-si diferitele forme de minciuna existentiala pe care le intrupeaza - casnicia mincinoasa, falsa 
etica in afaceri, mirajul traiului confortabil, sexualitatea reprimata, prostia si rautatea de sub masca inocentei. Drumul le este 
intrerupt de tot felul de obstacole ce par sa indeplineasca functia de “vami ale vazduhului”: caci Mexicul, Sudul paradiziac 
in care vor toti sa ajunga, nu le permite accesul ipocritilor si celor care-si traiesc vietile in minciuna. Mai mult, ne sugereaza 
romanul, pe taramul libertatii nu pot pasi cei care nu stiu sa-si gaseasca singuri fericirea si lancezesc in balta milei de sine. 
“Imaginatia extraordinara a lui Steinbeck prinde viata in aceasta poveste ingenioasa si lipsita de sentimentalisme despre un autobuz 
care calatoreste pe drumurile mai putin umblate ale Californiei, ducandu-i pe cei rataciti, pe singuratici, pe cei buni, dar si pe 
lacomi, pe natangi si pe intriganti, pe frumosi si pe nerusinati departe de visurile lor spulberate si, poate, spre un viitor promitator.” 
Saturday Review
“In Autobuzul ratacitor, John Steinbeck isi propune si reuseste sa-i prezinte pe barbatul simplu si, intr-o masura mai mica, pe femeia 
simpla in contrast puternic cu pretiozitatea si spoiala celor din clasa de mijloc.” Cambridge University Press
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STUDENTUL STRAIN - SUSAN CHOI, editura Humanitas 
Roman castigator al Asian-American Literary Award for Fiction si al Steven Turner Award, de asemenea, finalist la 
Discover Great New Writers Award acordat de Barnes & Noble.

Descrierea cartii
Profund senzorial, miscandu-se intre Sudul american si Coreea de Sud cu rafinamentul si fluiditatea unei teme cu variatiuni, 

Studentul strain, romanul de debut al scriitoarei americane Susan Choi, este o poveste despre traumele razboiului, despre 
rani vizibile si invizibile, despre sexualitate, prietenie, iubire si pretul platit pentru a supravietui. In 1955, un student coreean 
soseste la o universitate din Tennessee. Chuck este timid, vorbeste engleza cu nesiguranta, iar despre viata sa din tara natala 
nu spune mai nimic. In campus o intalneste pe Katherine, o tanara frumoasa si ciudat de singuratica. Si ea e bantuita de trecut, 
iar in micul Sewanee pare tot o straina. Amandoi traiesc parca in amortire, incapabili la prima vedere sa decida ceva in privinta 
viitorului si, cu toate acestea, intalnirea lor pare sa le promita unul.
“O carte de o sensibilitate nemaipomenita, ca nici o alta.“ Los Angeles Times Book Review
“Alternand prezentul cu trecutul, peisajul american cu cel coreean, Choi scoate la lumina mii de mici scene pline de viata.” New York 
Times Book Review
“Un debut cat se poate de convingator, grandios in episoadele sfasietoare despre razboi si misterios in descrierile emotionante ale 
neasteptatei povesti de iubire pe care o surprinde.” The New Yorker
“In Studentul strain se intersecteaza doua lumi cat se poate mai diferite, Coreea devastata de razboi si cultura respectabila din 
Sewanee, Tennessee. Proza eleganta a lui Susan Choi le reflecta cruzimile, minciunile si frumusetea.” Arthur Golden, autorul 
Memoriilor unei gheise

Traducere din limba engleza de Anca Dumitru.

A CINCEA OARA IN DECEMBRIE - JAMES KESTREL, editura CRimE sCEnE PREss 
Premiul EDGAR 2022 pentru cel mai bun roman
Premiul BARRY 2022 pentru cel mai bun thriller

Descrierea cartii
Decembrie 1941.
In vreme ce in Europa nazistii fac prapad, iar America se afla la randul sau pe picior de razboi, in Honolulu detectivul Joe 

McGrady se implica intr-o ancheta ce ii va schimba iremediabil destinul.
McGrady incearca sa descifreze misterul mortii unui tanar cu rude influente si a unei tinere japoneze, ucisi cu o cruzime 

greu de imaginat. In vreme ce investigarea cazului il poarta pe McGrady de-a curmezisul Pacificului, din Hawaii la Hong 
Kong si apoi mai departe, o flota japoneza se indreapta nestiuta spre Pearl Harbor, pentru a da prima lovitura in cea mai 
feroce confruntare militara din toate timpurile. Insa nici macar razboiul nu-l va putea opri pe McGrady din goana sa dupa un 
adevar cutremurator.

Extraordinarul debut al lui James Kestrel e cu mult mai mult decat un roman pasionant cu intriga politista; este deopotriva 
o fresca epica a anilor de razboi si a consecintelor vazute si nevazute ale acestuia, o profunda meditatie asupra confruntarii 
dintre doua lumi si, in egala masura, o sfasietoare poveste despre tradare si iubire, despre supravietuirea cu orice pret si 
cautarea de sine.
Receptare critica
“Suspans naucitor pe fundalul razboiului din Pacific. O carte a naibii de buna!” Stephen King
“Razboi, prizonierat, tortura, iubire ... Romanul are o simetrie teatrala, iar Kestrel tese o naratiune superba.” New York Times
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FERICIRE CLANDESTINA. PROZA SCURTA 1971-1977 - CLARICE LISPECTOR, editura Humanitas 

Descrierea cartii
Bestseller Gaudeamus 2022

Fericire clandestina. Proza scurta 1971-1977 este cel de-al doilea volum din integrala prozei scurte lispectoriene, aparuta 
pentru prima data in limba romana la Editura Humanitas Fiction. Cele optzeci si cinci de povestiri reunite in doua volume - 
cel dintai a vazut lumina tiparului in 2021, sub titlul Cea mai mica femeie din lume. Proza scurta 1940-1964 - constituie un 
eveniment editorial, inscriindu-se intr-un adevarat boom al redescoperirii scriitoarei braziliene Clarice Lispector, din a carei 
opera s-au publicat in ultimul deceniu peste 300 de editii internationale.

Fetite, adolescente, femei tinere, mature si batrane, femei care isi asteapta marea dragoste sau sfarsitul, femei care dau viata 
sau aduc moartea ... Povestile lor, adunate in acest volum, sugereaza un prelungit jurnal intim, sinuos, labirintic, o intreaga 
parabola poetica si biografica a Claricei Lispector, cel mai mare nume al intimismului in literatura braziliana, care, prin 
calatoria ei insolita in labirintul subconstientului, a adus experienta interioara in prim-planul creatiei.
“Proza scurta a Claricei Lispector este exceptionala, este dovada ca ea reprezinta, alaturi de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo si 
Machado de Assis, una dintre vocile cele mai originale ale literaturii sud-americane.” The New York Times
“Un Cehov feminin de pe plajele din Guanabara.“ Benjamin Moser

Traducere din limba portugheza de Anca Milu-Vaidesegan.

MARIO SI VRAJITORUL. POVESTIRI 1919-1953 - THOMAS MANN, editura Humanitas

Autor distins cu Premiul Nobel pentru literatura/ Bestseller Gaudeamus 2022

Descrierea cartii
Volumul Moartea la Venetia. Povestiri 1893-1912, aparut la Editura Humanitas Fiction in 2021, impreuna cu cel de fata, Mario 

si vrajitorul. Povestiri 1919-1953, alcatuesc integrala prozei scurte a lui Thomas Mann. Primul volum reuneste povestirile de 
la debutul scriitorului pana la capodopera Moartea la Venetia, iar in cel de-al doilea figureaza textele de maturitate, intre care 
si hipnotica Mario si vrajitorul.
“Thomas Mann publica povestiri si nuvele de-a lungul intregii cariere de scriitor, mai precis timp de sase decenii. Incepe in revista 
scolii, unde debuteaza la 18 ani, iar ultima nuvela este din 1953 cand autorul de 78 de ani mai avea numai doi de trait. Dar, invers 
decat la romane, cea mai mare parte a prozei scurte este scrisa pana in anul Premiului Nobel. In 1929 Thomas Mann avea doar trei 
romane [...], in schimb, opera nuvelistica era aproape incheiata, cu Micul domn Friedemann, Tonio Kroger si Moartea la Venetia 
de mult impuse. Avea sa mai scrie doar patru nuvele, e drept, toate capodopere: Mario si vrajitorul, Capetele schimbate, Legea si 
Cea inselata. Proza scurta a lui Thomas Mann pare fara varsta sau, mai degraba, varsta literara, sfidand-o pe cea a autorului, 
este de la inceput si pana la sfarsit maturitatea deplina. Greu de uitat, cu o perfecta stapanire a mijloacelor narative, cu personaje 
vii si subiecte tulburatoare, desi luate din cotidian, povestirile si nuvelele lui sunt pline de prospetime si vigoare.” Ioana Parvulescu
“Thomas Mann este unul dintre rarii autori de azi pe care ii putem admira fara retinere. Nu sunt slabiciuni in opera lui, nu sunt nici 
in viata lui.” Andre Gade

Traducere din limba germana de Ion Roman.

PETALE PE ZAPADA. POVESTIRI DE IARNA, editura PEtalE sCRisE

Descrierea cartii
Menuet - Marius Andrei/ O dorinta pierduta - Diana Boitor/ Un strop de magie - Mihaela Anghel/ Licar de speranta - 

Ruxandra Popa/ Un om special - Alexandra Condrat/ O regasire de poveste - Delia Mitroi/ Minutul 85 - Catalin Dumitrescu/ 
Mitoaca de Craciun - Catalina Pana.

Baiatul care iubeste Craciunul - Corina Lupu/ Un cadou pacatos - Delia Moretti/ Miracolul meu esti tu - Andrada Rezmuves/  
Griul unei nopti de iarna - Elena Druta/ Zana corporat(r)ista - Morgan Hexner/ Inelul de Cristes Maesse - Alexandra Drestaru/  
Dorinta lui Mos Ninja - Ioana Mihaela Curalet/ Busteanul de Ajun - Aurelia Chircu/ Ciocolata calda - M. K. Lynn/ Prima Pecete 
- Alina Cosma.
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RAZBOI - LOUIS-FERDINAND CELINE, editura PandORa m 

Descrierea cartii
Printre manuscrisele celiniene recent descoperite se afla si doua sute cincizeci de file continand prima forma a unui roman 

care se petrece in Flandra, in timpul Primului Razboi Mondial. La intersectia dintre autobiografie si fictiune, romanul dezvaluie 
experienta care se afla de atunci in centrul existentei autorului: traumatismul fizic si psihic provocat de front, de “abatorul 
international de nebunie”.

Povestea urmareste convalescenta brigadierului Ferdinand din momentul in care, grav ranit, isi recapata cunostinta chiar 
pe campul de lupta si pana la plecarea spre Londra. La spitalul din Peurdu-sur-la-Lys ii atrage atentia unei infirmiere deloc 
timide, se imprieteneste cu proxenetul Bebert, trece de cateva ori pe langa moarte si, in sfarsit, se elibereaza de ceea ce ii fusese 
dat pana atunci sa traiasca.

Apare aici, in lumina cea mai cruda, un timp brutal, al deziluziei si al trezirii la realitate, pe care autorul nu l-a tratat 
niciodata pana acum in forma unui text literar separat. La douazeci de ani dupa 1914, trecutul, ,,mereu ametit de uitare”, 
prinde ,,melodioare de pe drum, pe care nu i le cere nimeni”. Dar acest trecut nu e uitat niciodata de tot, ramane viu oricat 
timp ar trece peste noi - iar romanul Razboi sta marturie a acestui adevar, la fel ca restul operei lui Celine.
“E un miracol. Cuvantul nu-i deloc prea puternic.” Le Monde des Livres
“O carte viscerala, exploziva, care nu cauta sa transforme noroiul in aur, dar care, si asa, e o adevarata comoara.” L’ Obs
“Celine face cuvintele sa danseze intr-o nesfarsita betie, fara sa-i pese de gramatica si de conjugari, dar neuitand niciodata de 
ritm si de efectul narativ. E Celine, Celine adevarat, totul e atroce in el, dar mai ales femeile se dovedesc a fi personaje fantastice 
care nu se lasa duse de nas, nu depind de nimeni si nu se dau inapoi de la ce-i mai rau. Avem in fata viata neinsemnata dintr-un 
sat, ca la Flaubert ori Maupassant, dar in cuvinte pe care n-ar fi indraznit sa le foloseasca nici San-Antonio. Celine nu si-a recitit 
manuscrisul, si cu atat mai bine. Scrisul “la prima mana” are efectul unui obuz literar.” Le Parisien
“Primul dintre romanele inedite descoperite in 2021, Razboi e un text scurt, viu, tragic si lubric, care-si gaseste locul printre 
capodoperele scriitorului. Este o piesa centrala in imensul puzzle literar pe care Celine l-a finisat obsesiv toata viata.” Le Monde 
des Livres
“Celine in stare pura. Fara indoiala, cel mai mare scriitor francez al secolului XX ... Dezgustator fara a fi vulgar, sensibil fara 
afectare, jupuit de viu, dar nerenuntand niciodata la pudoare.” Marianne

Traducere din limba franceza de Magda Raduta.

VOCI LA DISTANTA - GABRIELA ADAMESTEANU, editura POliROm

Descrierea cartii
Gabriela Adamesteanu a dat deja literaturii romane cateva personaje memorabile. Doar ca prin ele erau investigate narativ 

istoria familiei (istoria mica) si, deopotriva, istoria tarii (istoria mare). Voci la distanta intra, in chip fericit, in acelasi tipar. Situat 
in imediata actualitate, in chiar anii nostri, cu toate provocarile lor, romanul aduce la expresie consistente voci individuale, 
prin care se incearca descifrarea unor voci familiale. As spune ca, mai presus de orice, Voci la distanta este un puternic roman 
de familie. La urma urmei, bogati ori saraci, demnitari sau oameni simpli, toti au familii si sufera ori se bucura (mai ales sufera) 
din cauza lor, incercand sa le mentina, dupa abilitatile fiecaruia, coeziunea sau, dimpotriva, sa le distruga pentru a crea altele 
mai promitatoare.
“Un roman pe care il recomand cu toata caldura nu doar pentru ca e bine scris si remarcabil construit, ci pentru ca ne ofera sansa de 
a descoperi sau asuma vocile noastre dinauntru ori pe cele esentiale (pentru noi) din afara, din lumea dezlantuita. Din zgomotul si 
disonantele vietii, percepute cu necrutare, Gabriela Adamesteanu are harul de a crea armonia universului artistic.” Sanda Cordos
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MIC-DEJUN CU SENECA. GHID STOIC PENTRU ARTA DE A TRAI - DAVID FIDELER, editura tREi 

Descrierea cartii
O excelenta introducere in scrierile lui Seneca, in ceea ce inseamna filosofia stoica si stoicismul: lectii comprimate pe 

intelesul cititorului contemporan si sfaturi practice despre cum sa duci o viata buna, despre umilinta, dragoste, batranete s.a., 
extrase din invataturile atemporale ale lui Seneca

Stoicismul, cea mai influenta filosofie a Imperiului Roman, ofera modalitati revigorant de moderne pentru a ne intari 
caracterul in fata unei lumi imprevizibile. In Mic-dejun cu Seneca, filosoful David Fideler analizeaza scrierile clasice ale lui 
Seneca intr-o serie de capitole concentrate, explicand clar si concis ideile acestuia, fara a le simplifica excesiv. Recunoscut pe 
scara larga drept cel mai talentat si uman scriitor al traditiei stoice, Seneca ne invata sa traim liberi si cu rost. Indrumarile sale 
pentru o viata buna pot fi puse in practica si de cititorul de astazi: invinge durerea, anxietatea si mania, transforma esecurile 
in oportunitati si recunoaste adevarata natura a prieteniei.

Cel mai bine savurata ca ritual zilnic, ca o ceasca de cafea energizanta, intelepciunea lui Seneca ne ofera zi de zi o multime 
de sfaturi testate in timp despre conditia umana - care, dupa cum se dovedeste, nu s-a schimbat prea mult in ultimele doua 
mii de ani.
“Cea mai buna companie dintre noile carti stoice.” New York Times
“(Un) ghid cuprinzator al ideilor (lui Seneca)... Fideler reuseste sa exprime lucrurile intr-un fel accesibil si ofera o multime de 
exemple din lumea reala pentru aplicarea practica a filosofiei in viata cuiva (...) Incepatorii in studiul filosofiei vor gasi in aceasta 
carte o buna introducere.” Publishers Weekly
“David Fideler - care a citit zilnic Seneca la cafeaua de dimineata vreme de zece ani - a facut o treaba admirabila rezumand scrierile 
filosofului stoic pentru cititorul modern. Si nu e o carte scrisa pe fuga. Ceea ce vedem este o versiune comprimata si perfect asimilata 
a scrierilor lui Seneca.” Thestoicgym

Traducere din limba engleza de Bogdan Ghiurco.

PUTEREA DIN NOI - JAY J. VAN BAVEL, DOMINIC J. PACKER, editura PaRalEla 45
Puterea din noi. Identitatea de grup stimuleaza performanta, cooperarea si armonia sociala
Nautilus Silver Book Award, 2022, Sectiunea “Social Sciences & Education”/ Notable Book of 2021 (Publicatia Behavioral 
Scientist)/ Social Impact Award, 2022 (The Center for the Science of Moral Understanding)/ William James Book Award, 
2022 (American Psychological Association)

Descrierea cartii
Daca esti la fel ca majoritatea oamenilor, probabil crezi ca identitatea ta e stabila in timp. De fapt, identitatea ta se schimba 

constant - adesea in mod inconstient si uneori impotriva vointei tale - pentru a reflecta interesele grupurilor carora le apartii. 
Diferite identitati se activeaza in tine, in diferite contexte.

Cele mai recente cercetari intreprinse in psihologie si in neurostiinte au dovedit ca grupurile din care facem parte ne 
influenteaza perceptiile, sentimentele, convingerile si comportamentele. Ca specie, am supra vietuit si am evoluat luptand 
solidar pentru a proteja interesele colective. Iar asta le da comunitatilor puterea de a declansa atat schimbari personale, cat si 
miscari sociale.

Tocmai de aceea, e bine sa deschidem larg ochii. Identitatea de grup reprezinta fundamentul colaborarii, dar poate fi si cauza 
discriminarii. In ce conditii predispozitia omului de a imparti lumea in noi si ei genereaza conflicte toxice si inechitate sociala? 
Cand au sanse sa fie crezuti demagogii, criticii, rebelii si agitatorii care apara, in realitate, meschine interese economice? 
Si cum poate fi distilat adevarul din spatele retoricii nationaliste, astfel incat umanitatea sa nu se lase tarata de cativa lideri 
psihopati intr-un razboi planetar?
“Intelepciunea incepe cu a te cunoaste pe tine insuti”, spunea Aristotel. Iar din cartea de fata vei afla cum fiecare dintre noi e modelat 
de societatea in care traieste si, la randul sau, modeleaza lumea din jur.”
O carte geniala, antrenanta si necesara.” Arianna Huffington

Traducere din limba engleza de George Chirita.
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UN LUCRU MIC - ERIN WATT, editura tREi

Descrierea cartii
Viata lui Beth s-a schimbat dupa ce a murit sora ei. Parintii incearca s-o izoleze, convinsi ca va fi in siguranta daca-i 

urmaresc orice miscare. Cand pleaca pe furis la o petrecere si cunoaste un baiat venit de curand in oras, e incantata ca-si poate 
face un prieten secret.

Pare un lucru mic, dar Beth nu stie cat de mare e de fapt secretul ei.
Abia iesit din inchisoare si hotarat sa ia viata de la capat, Chase are de infruntat multi demoni si de ispasit multe, mai ales 

rolul pe care l-a jucat in noaptea cand a murit sora lui Beth. Iar Beth, care are mai multe motive decat oricine sa-l urasca, vrea 
sa-i mai acorde o sansa. O poveste de dragoste interzisa e ultimul lucru la care se gandeau in ultimul an de liceu, dar cu cat 
petrec mai mult timp impreuna, cu atat mai profunde devin sentimentele lor.

Iar acum Beth trebuie sa ia o hotarare - sa respecte regulile sau sa riste sa distruga totul ... din nou.
“Ar trebui sa fie lectura obligatorie pentru toata lumea in primii ani de liceu.” Hypable
“Watt reuseste sa disece cu maiestrie o situatie extrem de complicata si foarte putin probabila, dezvaluind straturile de emotii pe care 
le traiesc Beth si celelalte personaje.” Publishers Weekly
“Erin Watt ne ofera intotdeauna povesti intense, cu o multime de rasturnari de situatie. Un lucru mic este un periplu al iubirii 
si iertarii, care exploreaza granitele vietii. Cititorul creste odata cu personajele, pe masura ce acestea afla cat de frumoasa si 
complicata poate fi viata.” USA Today

Traducere din limba engleza de Oana Dusmanescu.

PAZNICII INTUNERICULUI - RUXANDRA POPA, editura PEtalE sCRisE 

Descrierea cartii
Sa ucizi un rege este un sacrilegiu, dar sa omori un zeu este deja un pacat pe care nimeni nu ti-l mai poate spala.
Anisia este blestemata sa nu isi afle locul in lume, pentru ca este orfana. In vreme ce se lupta cu nedreptatile din jur, gaseste 

intr-o bijuterie un potential aliat care o poate ghida spre o soarta mai buna ... Sau spre un iad din care nu mai poate scapa.
Tanara se trezeste captiva intr-o lume despre care credea ca e un mit, prinsa intre cinci Paznici ai zeului care a fost ucis cu 

brutalitate. Destinul ei se impleteste cu cel al altor patru fete menite sa ii ajute pe Paznici in lupta pentru apararea unui tinut 
blestemat din cauza mortii divinitatii.

Impreuna, vor descoperi ca salvarea unei lumi nu este deloc usoara, pretul platit putand fi chiar propria viata ...
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ALEX BLUE SI CALATORIA PRIN PORTAL - CRISTINA CENTEA, editura POliROm 
Ilustratii de Teodora Raileanu.

Descrierea cartii
Varsta recomandata: 10 +
Alex duce o viata linistita in sanul familiei, convins ca aventurile lui au luat sfarsit. Dar se trezeste atras din nou intr-o serie 

de peripetii extraordinare cand, in urma planului sinistru al arborianului Krul, viata sa si cele ale prietenilor sai xilonieni sunt 
in pericol. Refugiat, impreuna cu acestia, pe planeta Ospitalierilor, Alex porneste in cautarea unui portal magic cu ajutorul 
caruia sa se intoarca in timp si sa impiedice eliberarea lui Krul si a noii sale armate. Insa lucrurile se complica, fiindca e tradat, 
iar pe urmele lui nu sunt doar maleficii arborieni, ci si misteriosii neronieni Amira si Mordin. Vor reusi oare Alex si prietenii 
lui sa gaseasca portalul magic?

ANISIA SI MANUSCRISUL MISTIC - COSMIN PERTA, editura POliROm 
Ilustratii de Andrei Gamart.

Descrierea cartii
Dupa infrangerea lordului Krunt, Anisia, Johanna, Vladimir, Paul si oamenii din rezistenta s-au pomenit intr-un razboi 

deschis cu toti ceilalti Lorzi ai Cetii si cu masinariile lor monstruoase. Pentru a avea o sansa sa-i invinga, ar trebui sa faca o 
alianta cu piticii verzi din Vulcan, dar lucrul acesta nu va fi deloc usor. Mai mult, se vorbeste despre un manuscris mistic ce 
ar putea contine informatii despre inceputurile lumii lor si chiar despre adevaratii parinti ai Anisiei si ai lui Vladimir. Acel 
manuscris si un trib de pisici magice, pe care vor incerca sa-l descopere, ar putea fi cheia victoriei si a unei noi sanse pentru 
micul univers orbitat de luna albastra. Totul are insa un pret. Care va fi plata pentru o lume mai buna?
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TARAMUL PUSTIIT SI ALTE POEME. 1909-1962. EDITIE BILINGVA - T.S. ELIOT, editura Humanitas FiCtiOn

Colectia: Seria de autor T.S. Eliot/ Premiul Nobel pentru literatura.

Volumul de fata reia volumul Opere poetice 1909-1962, publicat in 2011 in seria de autor T.S. Eliot a Editurii Humanitas 
Fiction. Titlul Taramul pustiit si alte poeme 1909-1962 marcheaza centenarul capodoperei lui T.S. Eliot, aparuta, asemenea 
lui Ulise de James Joyce, in anul 1922.
“In fiecare an, prezenta lui Eliot se reafirma la un nivel tot mai profund, pentru o audienta care e surprinsa ca a ajuns sa fie mai 
temperata, mai uimita, mai umila.” Ted Hughes
“Ramane un mister de ce poezia scrisa dupa Eliot, Yeats, Stevens, Frost, sau chiar si Auden, nu mai pastreaza nimic din caracterul 
memorabil al operelor poetice ale acestora. Poezia lui Wallace Stevens e mai atragatoare, si a lui Robert Frost e adesea mai sugestiva 
decat a lui Eliot, dar, odata ce ai citit-o pe a celui din urma, nu-ti mai iese din minte. [...] Eliot este echivalentul in literatura al lui 
Albert Einstein in stiinta, prin aceea ca toata lumea parea sa stie ca acesti oameni au o imensa importanta fara sa-si dea prea bine 
seama pentru ce.” Joseph Epstein
“Ceea ce sugereaza Eliot cu inceputul Taramului pustiit este ca, asa cum Chaucer a fost primul mare talent individual din traditia 
engleza, tot astfel, in anul 1922, autorul acestui poem este ultimul, cel mai recent talent individual din aceeasi traditie.” James Olney

Poet, dramaturg si critic, Thomas Stearns Eliot (1888-1965) s-a nascut in S.U.A., la St. Louis, Missouri. S-a stabilit in Anglia 
in 1915, iar primul sau volum de poezie a aparut in 1917. In 1925, a devenit codirector al Editurii Faber and Gwyer, actuala Faber 
and Faber, care continua sa-i publice opera. In anii ‘30 a compus celebrele poeme despre pisici, semnandu-le “Mos Oposum”, 
porecla data autorului de catre Ezra Pound. In 1939, aceste poeme au fost publicate sub titlul Cartea lui Mos Oposum despre 
Pisicile Poznase (Old Possum’s Book of Practical Cats), cu desenele lui T.S. Eliot pe coperta. De-atunci volumul a cunoscut 
mai multe reeditari, cu ilustratii de Nicolas Bentley si Edward Gorey. In 1981, poemele lui T.S. Eliot i-au inspirat lui Andrew 
Lloyd Webber musicalul Cats, cel mai longeviv spectacol de acest gen din istorie. T.S. Eliot a primit Premiul Nobel pentru 
Literatura in 1948.

Traducator: Serban Foarta, Mircea Ivanescu, Sorin Marculescu, Adriana-Carmen Racovita.

CORP DUBLAT DE LUMINA. ANTOLOGIE DE AUTOR - IOANA IERONIM, editura BaROquE BOOks&aRts

Descrierea cartii
“Cartea de fata este o antologie de lirice cuprinzand poeme alese din volumele mele, de la debut pana in prezent. Mentionez o 
diviziune de subtext: poeziile pana la pagina 41 inclusiv sunt dinainte de 1989, cele care urmeaza au fost scrise dupa acest prag de 
timp care ne-a marcat existenta. (I.I.)
Versuri ecou al vietii, de la vara timpurie a primului volum la toamna aurie a lui 2022:
glas in vacarm, sculptura in tacere
virtual, real si iar virtual
transpersonal ori sentimental
o fata spre trecut si alta spre viitor
dinlauntrul valului grabit ce ne poarta.” Ioana Ieronim

Ioana Ieronim este autoarea mai multor volume de lirica si a doua volume de poezie narativa: Triumful Paparudei (cu editii 
in Anglia si Germania) si Egloga (cu editie in Statele Unite, Lavinia and Her Daughters. A Carpathian Elegy, traducere Adam 
J. Sorkin si autoarea, 2020). Volume recente de lirica: Trecere Petrecere; Portrete Autoportrete; ZOOM. ONLINE: Camasile 
(teatru); Silabe omnivore; Ariadne`s Veil (versuri); Cifre in delir: Casa Poporului (colaj si versuri, cu versiune engleza) s.a. A 
participat la spectacole multimedia (Romania, SUA). Eseuri despre teatrul balcanic si israelian. Numeroase traduceri de poezie 
din lirica universala; si de teatru, de la Shakespeare la Arthur Miller, Tony Kushner etc. A fost redactor pentru enciclopedii 
straine pana in 1990, apoi ziarist cultural, atasat cultural al Romaniei la Washington (1992-96), director de program Fulbright 
la Bucuresti. Premiul “M.Eminescu” al Academiei Romane. Membra PEN si Uniunea Scriitorilor din Romania.



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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TEAMA DE
SCHIMBARE

NEVOIA DE
SCHIMBARE

versus

M E T A T E Z I O F O B I A  sau ceea ce este mai cunoscut sub numele 
de frica de schimbare, provine din cuvantul grecesc “meta”, care 
inseamna schimbari si “phobos” care inseamna frica. Majoritatea 
oamenilor isi fac griji cu privire la viitor si se pun sub semnul 
intrebarii, dar pentru unii, aceasta frica de schimbare poate fi mult 
mai debilitanta. Este o anxietate intensa fata de confruntarea cu 
schimbarea. 

Cineva cu frica de schimbare este probabil incomod cu ceea ce nu 
ii este familiar. Daca se asteapta o schimbare la orizont, este posibil 
ca teama lor sa fie continua. 

Cineva care se teme de schimbare va experimenta cu siguranta 
o forma de anxietate atunci cand se confrunta cu schimbarea 
respectiva. Majoritatea oamenilor carora le este frica de schimbare 
sunt capabili sa recunoasca ca frica lor nu este complet rationala. 
Aceasta rationalitate, totusi, poate sa nu fie suficienta pentru a 
calma anxietate. 

Daca cineva se teme de schimbare, este extrem de probabil 
sa o evite. Daca nu reusesc sa evite schimbarea, probabil ca ar 
experimenta majoritatea o cresterea stresului. 

Daca cineva se teme de schimbare, aceasta va interfera de 
obicei cu viata lui. Ii poate determina sa ramana in situatii care ii 
fac nefericiti, lasa mult potential neexploatat si chiar provoaca o 
tensiune in relatiile lor.

In teorie, schimbarea pare a fi un lucru extrem de 
simplu. Sa ne imaginam ca mergem spre locul de 
munca pe drumul cu care ne-am obisnuit deja. Intr-o 
zi, observam ca pe strada noastra se fac o serie de 
reparatii si este nevoie sa mergem pe un alt drum. In 
mod normal, acest lucru nu ar trebui sa ne cauzeze 
motive de ingrijorare, insa in creierul nostru au loc 
o serie de schimbari. De exemplu, ne intrebam unde 
duce celalalt drum. Cat de lung este? Oare este mai 
periculos decat celalalt? Informatiile pe care nu le 
detinem tind sa ne sperie, iar schimbarea creeaza o 
serie de aspecte pe care nu avem cum sa le cunoastem.

REZULTATUL? In momentul in care incercam sa 
anticipam schimbarea, ajungem sa ne purtam destul 
de irational, creandu-ne o serie de probleme deloc 
necesare.

Text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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Majoritatea oamenilor se simt foarte bine in zona 
de confort deoarece, senzatia predominanta, cel putin 
in aparenta, este aceea ca detin controlul. Desi evolutia 
personala se produce mai ales in perioadele in care au 
loc schimbari in vietile noastre, ideea de “schimbare” 
genereaza anxietate, nelinisteste, panica. Majoritatea 
oamenilor se tem de schimbare din cauza instinctului 
de autoconservare, din dorinta de a proteja ceea ce 
au deja. Schimbarea poate sa aduca lucruri mult mai 
bune decat cele din prezent insa ca acest fapt sa se 
intample, trebuie sa ne gandim obiectiv daca ne e 
intr-adevar e bine acolo unde suntem sau ne este doar 
frica sa schimbam ceva.

Persoanele care sunt mai mereu in cautare de 
noi provocari au de fapt nevoie de intensitate, de 
adrenalina, de situatii in care “simt ca traiesc”. Pentru 

In acest sens, terapeutul ROGER S. GIL mentioneaza urmatorul 
lucru:

Educatia noastra este un factor cheie care ne influenteaza modalitatea in 
care ne conturam convingerile despre felul in care lumea functioneaza si 

despre rolul pe care noi il indeplinim in aceasta lume. In momentul in care 
traim diferite experiente de viata, ne dezvoltam o serie de credinte care ne 

formeaza paradigma cu care pornim in lume.
Experientele pe care le traim in copilarie tind sa ne influenteze pe termen 

lung deoarece vor avea un rol important in dezvoltarea viziunii pe care 
o vom avea despre viata. Deoarece in copilarie creierul nostru este in 

continua dezvoltare, experientele pe care le traim atunci ne pot influenta 
viitoarele conexiuni neuronale.

Totusi, indiferent daca este pozitiva sau negativa, copiii reactioneaza mai 
bine in fata schimbarii decat adultii.



MAJORITATEA OAMENILOR 
SE SIMT FOARTE BINE 

IN ZONA DE CONFORT 
DEOARECE, SENZATIA 

PREDOMINANTA, CEL PUTIN 
IN APARENTA, ESTE ACEEA 

CA DETIN CONTROLUL.
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acesti oameni noul inseamna oxigen, inseamna puls. Cautarea de 
noi provocari poate deveni un mod de a-ti trai viata. Nu este corect 
sau gresit insa trebuie asumat. Un astfel de stil de viata poate fi un 
paravan impotriva asumarii unor responsabilitati precum un loc 
de munca stabil, intemeierea unei familii, asumarea maturitatii. O 
alta explicatie ar fi faptul ca cei care cauta noul au senzatia ca detin 
controlul, ca pot controla tot ceea ce este in jur si astfel nu vor fi 
luati prin surprindere.

In general, un astfel de comportament isi are radacinile in 
copilarie, in adolescenta cand exista multe sanse ca persoana in 
cauza sa se fi confruntat cu instabilitatea.

Inceputul noului an este un moment bun de bilant si de setare a 
unor obiective noi. Oamenii trag linie, trec in revista cele intamplate 
si incearca sa invete din propriile greseli. Dincolo de toate acestea, isi 
propun obiective noi si cel mai important, SPERA! Aceste obiective 
pot fi in general impartite in doua categorii: cele ce tin de aspecte 
materiale, palpabile (o masina noua, achizitionarea unei locuinte, 
bunuri utile in viata de zi cu zi) si cele ce tin de propria persoana. 
Daca in cazul obiectivelor materiale lucrurile sunt clare si tin de 
fiecare, in cazul obiectivelor ce tin de propria persoana situatia 
este mai complexa, deoarece acestea necesita multa motivare si 
perseverenta.

Constrangerile exterioare (serviciul, banii, provocarile zilnice) 
sunt practic cei mai mari dusmani ai obiectivelor personale. Oamenii 
se vad nevoiti sa faca fata acestor constrangeri si ulterior, daca mai 
raman resurse de energie, se indreapta si catre propria persoana.

DACA VREM O SCHIMBARE IN VIATA NOASTRA, CU CE 

AR TREBUI SA INCEPEM?

Incepem prin a clarifica ce anume stagneaza, nemultumeste, 
nu mai e de actualitate. Ulterior trebuie sa facem un exercitiu de 
sinceritate cu noi insine: ne dorim o schimbare pentru ca vrem sa 
fugim, sa evadam dintr-o situatie anume sau ne dorim schimbarea 
pentru a evolua si pentru a deschide un nou capitol in vietile noastre? 
In general este indicat ca la finalul fiecarei experiente de viata prin 
care trecem, sa ne punem intrebarea “Ce am eu de invatat de aici?” 
si sa tragem o concluzie de care sa incercam sa tinem cont pe viitor. 

Altfel, exista posibilitatea sa repetam aceleasi greseli.
Cateodata, schimbarea implica o pierdere 

semnificativa, iar creierului nostru nu-i plac pierderile. 
In momentul in care investim emotii intr-o activitate, 
devine mai greu sa ne schimbam deoarece nu vrem sa 
simtim ca am pierdut timpul sau efortul pe care l-am 
depus.

REZULTATUL? Ne este foarte greu sa renuntam 
la un proiect care ne oboseste, dar pentru care am 
muncit enorm. Ne luptam din greu cu incercarea de a 
renunta la o relatie dureroasa deoarece ne este teribil 
de greu sa acceptam ca totul se va sfarsi. De fapt, nicio 
experienta nu reprezinta o pierdere, insa creierul 
nostru prefera sa priveasca astfel lucrurile.

CAND E NECESAR SA ADUCEM CEVA NOU 

IN VIATA NOASTRA?

Din cand in cand este bine sa coboram de pe scena 
propriei vieti si sa analizam obiectiv scenariul: unde ne 
aflam, pe cine avem in preajma, ce visuri au ramas inca 
neindeplinite. Daca este loc de imbunatatiri atunci 
ne putem gandi, ne putem face un plan de actiune. 
In general cam acesta este punctul unde majoritatea 
renunta. Transforma o situatie asa-zis temporara in 
ceva definitiv, firesc si ajunge sa se obisnuiasca cu asta. 
Schimbarea presupune un travaliu interior, anxietate 
sau frustrare dar beneficiile obtinute in urma muncii 
depuse vin sa valideze, sa sporeasca increderea in 
fortele proprii si curajul de a indrazni si mai mult.

Ce e de facut atunci cand “noutatea” ne copleseste? 
(job, despartire, o situatie noua de viata - copil mic,  
etc.)

In viata sunt si momente in care ne simtim coplesiti 
de griji, de probleme, de responsabilitati; face parte 
din firescul existentei umane sa avem si astfel de stari. 
CE PUTEM FACE? In primul rand ne gandim ca este 
o perioada care va trece, nu va dura la nesfarsit. In 

OAMENII TRAG LINIE, TREC IN REVISTA CELE INTAMPLATE SI INCEARCA SA INVETE 
DIN PROPRIILE GRESELI. DINCOLO DE TOATE ACESTEA, ISI PROPUN OBIECTIVE NOI 
SI CEL MAI IMPORTANT, SPERA!
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al doilea rand, invatam sa cerem ajutor. Este foarte 
important sa apelam la apropiati, la prieteni buni, la 
psiholog. Ajuta foarte mult sa putem vorbi cu cineva 
despre probleme. Nu in ultimul rand, incercam sa ne 
gandim ce activitati ne pot ajuta concret: sa apelam la 
sport sa schimbam rutina zilnica, sa ne ocupam mai 
mult de sanatate, sa prioritizam un pic altfel aspectele 
carora le acordam timp.

CARE SUNT BENEFICIILE SCHIMBARII?

Fiecare inceput este o noua sansa, o noua 
oportunitate. Evoluam, ne maturizam atunci cand 
facem schimbari chiar daca in prima faza ne este greu 
sa vedem beneficiile. Schimbarea ne aduce incredere 
in propria persoana, ne indreapta catre capitole noi ale 
vietii noastre. Dar pentru asta, suferinta de a ramane 
la fel trebuie sa depaseasca teama de schimbare.

Schimbarea este benefica atunci cand consecintele 
ei au un impact pozitiv asupra cresterii noastre, 
in sensul dezvoltarii personale. Se spune ca toate 
schimbarile efectuate in acest sens au un singur scop: 
acela de a ne reaminti de noi, in esenta noastra, care 
nu este alterata de parcursul vietii.

In concluzie, acest paradox este corect la nivel 
teoretic: nu vrem sa ne schimbam in esenta, ci doar 
acele comportamente care nu sunt congruente cu 
starea noastra de bine, care ne limiteaza dezvoltarea 
potentialului creativ in viata personala si in lume.

Exista conjuncturi in viata cand schimbarea nu 
se produce, oricat am lucra la ea, ba dimpotriva, 
inrautateste situatia. Si asta se intampla mai ales 
atunci cand in sfera schimbarii sunt implicate mai 
multe destine. Atunci, cand drumul pare inchis, 
este mai intelept sa ne economisim resursele si sa 
asteptam momentul prielnic. Acesta va veni, pentru 
ca inca o data, totul se schimba, nimic nu ramane 
la fel.

SCHIMBAREA ESTE 
BENEFICA ATUNCI CAND 
CONSECINTELE EI AU UN 
IMPACT POZITIV ASUPRA 
CRESTERII NOASTRE, IN 
SENSUL DEZVOLTARII 

PERSONALE.

DIN CAND IN CAND ESTE BINE SA COBORAM DE PE SCENA PROPRIEI VIETI SI SA 
ANALIZAM OBIECTIV SCENARIUL: UNDE NE AFLAM, PE CINE AVEM IN PREAJMA, CE 
VISURI AU RAMAS INCA NEINDEPLINITE.
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Nu exista dezvoltare de sine fara constientizare de sine. Poti citi cate carti vrei, daca nu 
esti capabil sa te citesti pe tine, nu vei invata niciodata ceva.

STEVEN BARTLETT

Mi s-a parut foarte relevant sa incep articolul cu acest citat, deoarece mesajul meu pentru 
Noul An este legat de a te regasi si a te actualiza prin fiecare experienta de viata pe care 
o ai. De obicei, sfarsitul de an ne face sa ne gandim mai intens la viata noastra: sa facem 

chiar un bilant in urma caruia sa ne dam seama si mai bine ce dorim sa imbunatatim sau sa 
schimbam in viata noastra. Multi oameni fac rezolutii pentru noul an si deseori renunta la ele in 
cateva luni pentru ca nu au suportul psihologic de a continua.

TU CE TI-AI PROPUS PENTRU 2023?
Eu personal cred ca focusul maxim ar trebui indreptat in mod special spre CONSTIENTIZAREA 

DE SINE si AUTO ACTUALIZAREA noastra. Doar astfel vom putea parcurge mai usor aceasta 
etapa de transformare la nivel planetar. 

Cu cateva zile in urma stateam de vorba cu o prietena despre un episod de viata din trecut, 
care m-a marcat. Apoi am adaugat, asa cum facem de obicei: “daca aveam mintea de acum as fi 
facut o multime de lucruri diferit”. 

Acest episod m-a facut sa ma gandesc la o intrebare: daca as putea sa ma intorc in timp cu 25 
de ani ce sfaturi mi-as da? Asa au luat nastere ideile ce urmeaza sa le impartasesc cu tine, mai 
ales ca este un moment potrivit pentru acest subiect.

Sunt constienta de faptul ca tot ce am experimentat in viata m-a ajutat sa fiu omul care sunt 
acum si sa am viata pe care o am.  Cred totusi cu tarie ca ne putem face viata mai buna daca stim 
cum sa si aplicam. 

Putem castiga o multime de timp valoros pe care il pierdem deseori pe nimicuri sau lucruri 
irelevante. Ne lasam sufocati de ganduri si emotii care deseori nu au nimic de a face cu realitatea 
... plangem dupa oameni care nu ne-ar fi meritat atentia nici macar o clipa ... lasam oportunitati 
grozave sa treaca pe langa noi, fara sa incercam macar sa le cunoastem mai bine. Traim in 
dezechilibru, confuzie si lipsa de armonie fara sa intervenim.

Devenim victime ale contextelor de viata, fara sa ne conectam la puterea interioara fantastica 
pe care o avem in interior, intimidati de disconfortul de a lucra la nivel de sine. 

A face cunostinta cu tine si a petrece timp doar tu cu tine poate fi dificil in prima faza. De 
aceea, foarte multi oameni gasesc tot felul de refugii, doar ca sa nu ramana singuri cu ei.

SCHIMBAREA
INCEPE CU TINE
ACTUALIZEAZA-TE PENTRU REUSITA IN NOU AN!

Text : I R I N A  K U H L M A N N
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Transformarea la nivel de sine este pe departe un proces usor sau pasiv. Ea cere intentia 
sincera de a te uita in interiorul tau si a descoperi daca esti acolo unde vrei sa fii, daca traiesti 
viata pe care o doresti, daca ai fost vreodata tu cel autentic. Apoi cere sa treci la actiune in mod 
masiv. Din proprie experienta iti spun ca merita parcurgerea acestui drum, pentru ca vei gasi cea 
mai grozava comoara: ADEVARATUL TU.

Mi-am propus sa impartasesc cateva lectii de viata cu impact extraordinar. Sunt sigura ca te 
vor ajuta sa ai un 2023 cu mai multa satisfactie si implinire sufleteasca, esentiale pentru a obtine 
ce iti propui. 

INCEP CU “PIATRA DE TEMELIE”, CE MERITA TOATA ATENTIA ...

D E F I N E S T E - T I  I D E N T I T A T E A !

Cel mai mare coach si strategist de viata al timpurilor noastre, TONY ROBBINS, spune ca: 
“cea mai puternica forta in personalitatea umana este nevoia de a ramane consistent cu modul in 
care ne definim”.

Sunt inca foarte multi oameni care nu s-au gandit niciodata la asta. 
Cu totii avem o identitate, un set de CREDINTE ce definesc cine suntem, ce putem si ce nu 

putem sau nu VOM face. Ea are la baza experiente trecute in care am trait atat durere cat si 
placere: experiente ce si-au pus amprenta asupra noastra.

Adevarul este ca aceasta forta extraordinara ne controleaza intreaga viata. Este invizibila si 
face parte din lumea noastra interioara, o lume pe care am neglijat-o dar care ne conduce din 
umbra. Desi o putem controla, faptul ca nu i-am dat nicio atentie face ca ea sa ne controleze pe 
noi.

Poate ca te intrebi: de ce este IDENTITATEA asa de importanta? Deoarece credintele despre 
noi sunt printre cele mai puternice forte ce ne conduc viata. Credintele pe care le avem ne 
controleaza comportamentul.

Tony vine cu o metafora excelenta prin care putem intelege mai bine cum functioneaza. Ai 
putea sa te gandesti la identitatea ta ca la termostatul vietii tale. Sa zicem ca este fixat pe 70, care 
reprezinta zona ta personala de confort. Atentie, este punctul in care te simti confortabil, insa 
nu esti cea mai buna varianta a ta! Cand lucrurile merg mai prost de atat, creierul tau va spune: 
“Hei, ce faci aici? Poti mai bine de atat!!!”. Si incepi sa te redresezi ca sa atingi din nou acea forma 
de confort dinainte. Exact ca un termostat ce masoara si regleaza temperatura.

Cu totii am trait asta. De exemplu, cand nu te mai simti in forma ca inainte si parca ai inceput 
sa te blazezi, relatia nu prea mai merge, ai inceput sa nu te mai intelegi cu copiii, etc., incepi sa 
faci ceva pentru a te redresa.

Din nefericire asa se intampla si in sensul opus.
Daca incepi sa faci lucrurile mai bine decat crezi, adica stai mai bine financiar, arati superb, ai 

o relatie grozava, ai mai multa bucurie - cu alte cuvinte traiesti acel stadiu in care ajungi sa spui 
“nici nu-mi vine sa cred cat de bine imi merge!” - creierul tau intervine din nou. De data aceasta iti 
spune “Hei! Ce faci aici? Ai depasit limitele tale!!!”. Si te intorci inapoi unde obisnuiai sa fii. Asta 
este autosabotajul de care poate ai auzit deja.

De aceea, nu ai nevoie sa-ti schimbi identitatea, insa ai nevoie sa o extinzi.

IDENTITATEA este 

invizibila si face parte 

din lumea noastra 

interioara, o lume pe 

care am neglijat-o dar 

care ne conduce din 

umbra. Desi o putem 

controla, faptul ca nu 

i-am dat nicio atentie 

face ca ea sa ne 

controleze pe noi.

... credintele despre noi sunt printre cele mai puternice forte ce ne 

conduc viata. Credintele pe care le avem ne controleaza comportamentul.
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In momentele de crestere creierul nostru TREBUIE sa fie in stare sa spuna: “SUNT capabil de 
asta!”. Pentru ca, daca te gandesti bine, au fost si momente in care ai facut lucruri ce ti s-au parut 
imposibil de realizat. Asadar, este posibil. In coaching, de exemplu, exploram astfel de secvente 
de viata, pentru a realiza ce a creat momentul acela de succes. Ce era in acea formula?

Pentru a-ti defini adevarata identitate, ai nevoie sa te dezveti de ceea ce ai invatat si sa inveti 
altceva. Poate ca-ti suna ciudat, insa chiar asta vreau sa-ti transmit. Mai jos iti prezint un mod 
de a face asta.

Sunt foarte multe de spus legat de identitate, insa vreau sa trec la o urmatoare lectie de viata.

L A S A  T R E C U T U L  S A  F I E  T R E C U T  . . .

Daca te gandesti mai bine, iti dai seama ca in fiecare moment esti diferit fata de momentul 
anterior. Studiile arata ca doar 50% din ce ne amintim se potriveste cu realitatea. Tot ce percepi 
intr-un anumit moment se bazeaza pe modul tau de interpretare in acel moment. Sunt filtrele 
tale la nivel psihologic ce nuanteaza experienta.

Asadar, daca ti s-a intamplat ceva neplacut in trecut, cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci 
este sa realizezi ca tu nu mai esti omul de atunci si ca acea experienta poate te-a ajutat in cresterea 
si dezvoltarea ta. Tot ce se intampla in viata noastra poate fi folosit intr-un mod constructiv. 

Orice esec poate fi considerat un feedback bun, care ne arata ce avem de modificat si imbunatati 
ceva.

Aceasta idee a devenit pentru mine unul dintre principiile de viata ce imi salveaza o multime 
de timp bun. Pe vremuri ma consumam la gandul ca “am gresit”, “trebuia sa fac altfel”, “de ce nu 
am facut altfel?”, etc.

Acum nu mai pierd timpul pe astfel de intrebari. Recunosc ce nu a iesit cum am vrut si fac 
pace cu situatia. Apoi ma intreb ce am invatat din ea si ce as putea face diferit data viitoare. Asta 
ma linisteste si ma ajuta sa merg mai departe. Mi-a luat mult antrenament, insa a meritat.

1. Scrie tot ceea ce vrei sa 
obtii in viata ta: obiective, 
visuri, tot ce urmaresti si la 
ce aspiri.

2. Intreaba-te care este 
sursa fiecarei idei. Esti tu 
sau filme/emisiuni urmarite? 
Sau parintii, partenerul, 
prietenii, cineva pe care vrei 
sa-l intreci, etc.? Ai primit 
ideea pentru ca prietenul tau 
tocmai a cerut-o pe iubita lui, 
sau a fost promovat, sau a 
devenit tata?  

Cum te face sa te simti 
fiecare idee pe care o ai? Te 
umple de viata si bucurie? 
Chiar este a ta?

3. Intreaba-te ce vine cu 
adevarat de la tine? Asculta 
foarte bine pentru a gasi 
raspunsul adevarat. Altfel 
iti definesti identitatea dupa 
ideile altora si rezultatele nu 
vor fi cele dorite.

Daca te gandesti mai 

bine, iti dai seama ca 

in fiecare moment 

esti diferit fata de 

momentul anterior. 

Studiile arata ca 

doar 50% din ce ne 

amintim se potriveste 

cu realitatea. Tot ce 

percepi intr-un anumit 

moment se bazeaza 

pe modul tau de 

interpretare in acel 

moment.

... daca ti s-a intamplat ceva neplacut in trecut, cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci este sa 

realizezi ca tu nu mai esti omul de atunci si ca acea experienta poate te-a ajutat in cresterea si 

dezvoltarea ta. Tot ce se intampla in viata noastra poate fi folosit intr-un mod constructiv.
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P R E I A  C O N T R O L U L  A S U P R A  V I E T I I  T A L E !

Inceteaza sa mai fii o victima! Ai in interior o putere extraordinara si este timpul sa te conectezi 
la ea!

In viata noastra sunt multe lucruri si experiente ce vin din lumea exterioara si pe care nu le 
putem controla, pentru ca nu tin de noi. Cu toate acestea, putem prelua controlul asupra vietii 
noastre prin controlul asupra lumii noastre interioare de care scriam mai devreme. Este vorba 
despre lumea gandurilor si emotiilor ce ne determina orice comportament.

Este extrem de important ce interpretare dai la ceea ce ti se intampla si drept urmare cum 
actionezi. Sunt lucruri pe care le percepem ca foarte nepotrivite si chiar dureroase in viata, insa 
ele se intampla cu un scop anume. Poate fi o constientizare importanta, un feedback, faptul 
ca nu esti pregatit sa mergi mai departe sau o lectie pe care o ai de invatat. Cand intelegem si 
acceptam acest lucru, avem control asupra starii noastre de a fi si implicit asupra vietii noastre.

 Daca ma gandesc la mine, cea mai dureroasa perioada din viata mea m-a calauzit spre profesia 
de coach, pe care o iubesc. Momentan, simt ca este o misiune pentru care m-am pregatit foarte 
mult timp.

As minti sa spun ca acum imi merg toate perfect. Diferenta este ca percep si gestionez totul 
diferit. Mi-am redus timpul de durere/ suferinta extrem de mult si am descoperit o multime de 
lucruri si moduri ce imi aduc bucurie si fericire. Pacea interioara pe care am capatat-o este de 
nepretuit si in acelasi timp fundamentul pentru tot ceea ce fac.

Preluarea controlului asupra vietii tale implica o transformare de durata, despre care detaliez 
mai jos.

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

De ce ne este asa de greu sa facem transformari de durata?
Obisnuim sa mergem la tot felul de workshopuri si de cursuri, citim carti, ascultam podcast-

uri, insa ne oprim aici. Nu facem nimic cu ceea ce am invatat, sau facem prea putin. Preluam 
idei la nivel mental fara sa le integram. Cautam in continuare “solutia magica” si rapida care sa 
ne transforme fara prea mult efort. Si tot repetam asta ... Nici nu este de mirare ca ne trezim in 
zilele dificile ca reactionam exact ca inainte, fara sa se fi produs vreo schimbare.

Suntem colectia de ganduri, credinte si comportamente pe care le-am practicat cel mai mult 
timp. Pentru o reala transformare avem nevoie sa ne descoperim in profunzime, ca apoi sa 
programam adevarate schimbari la nivelul psihologic.

Iti cere timp si antrenament cu tine.

IATA 3 PILONI DE SUSTINERE, CE TE VOR AJUTA IN ACEST PROCES DE 
TRANSFORMARE.
Pilonul 1 

Focalizeaza ... clarifica-ti CE VREI cu adevarat si DE CE vrei asta. Asigura-te ca este ceva ce 
te entuziasmeaza si ai destula motivatie interioara ca sa transpui in realitate. 

... putem prelua 

controlul asupra vietii 

noastre prin controlul 

asupra lumii noastre 

interioare de care 

scriam mai devreme. 

Este vorba despre 

lumea gandurilor 

si emotiilor ce ne 

determina orice 

comportament.

Este extrem de important ce interpretare dai la ceea ce ti se intampla si drept urmare 

cum actionezi. Sunt lucruri pe care le percepem ca foarte nepotrivite si chiar dureroase in 

viata, insa ele se intampla cu un scop anume.
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Pilonul 2
Apeleaza la cele mai bune strategii, instrumente, mentorat si coaching.
Fiecare dintre noi are nevoie de coaching, indiferent la ce nivel te afli. Coaching-ul nu este 

doar pentru timpuri rele, ci pentru orice moment in care vrei sa-ti imbunatatesti viata. Toti 
oamenii de top ai lumii: sportivi, performeri, investitori, antreprenori, au coach bine pregatiti in 
viata lor, care scot la suprafata tot ce au mai bun in ei. 
Pilonul 3

Este cel mai important dintre toate. Este despre a debloca si elibera conflictele din lumea 
ta interioara. Ele includ credinte care te saboteaza si te opresc sa actionezi/ te determina sa 
actionezi gresit, frici neintemeiate, perceptii eronate. Aceste conflicte interioare elimina puterea 
celorlalti doi piloni.

Legat de autoactualizare, as dori sa-ti amintesc inca o data cat de importanta este gestionarea 
gandurilor tale. Gandul influenteaza emotia, care la randul ei influenteaza starea ta, ce determina 
modul in care actionezi si in final rezultatul pe care il obtii. Un gand repetat devine credinta. 

In fiecare zi ne trec prin cap ca. 60.000-80.000 de ganduri. Cele mai multe dintre ele sunt 
repetitive. Studiile spun ca 80% din ele sunt negative. Presupun ca nu vrei sa pastrezi prea multe 
ganduri negative, de aceea iti voi da un exercitiu excelent pentru a te elibera de ele. El contine 
3 faze:

DESCOPERA GANDUL - OPRESTE-TE SI REFLECTEAZA ASUPRA LUI - 
INLOCUIESTE-L CU UN ALT GAND

Dupa ce descoperi gandul, intreaba-te in ce context apare, daca te ajuta cu ceva, daca ai 
nevoie de el, etc. 

Apoi inlocuieste-l! Aici mare atentie! Gandul cu care il inlocuiesti trebuie sa fie cat mai 
adevarat pentru tine. Asadar, daca de exemplu gandul este “nu sunt suficient de bun” nu iti spui 
dintr-o data “sunt extraordinar!” sau ceva asemanator si in care nu crezi, ci alegi un gand de 
genul “sunt bun sa fac X”, “ma simt fericit cand fac Y”.

Descoperi acel context in care te simti suficient de ... Te umpli cu emotia pe care ti-o creaza. 
Astfel nu te minti - iti pastrezi integritatea fata de tine - si in plus descoperi ca “nu sunt suficient 
de bun” nu este relevant tot timpul, ci doar in anumite contexte.

Gandul influenteaza 

emotia, care la randul 

ei influenteaza starea 

ta, ce determina 

modul in care 

actionezi si in final 

rezultatul pe care il 

obtii. Un gand repetat 

devine credinta.



104  

Stil de viata

Famost

AS VREA SA INCHEI ARTICOLUL CU CEL MAI IMPORTANT LUCRU ...

I U B E S T E - T E !

Se vorbeste foarte mult in ultima vreme despre iubirea de sine. A devenit un mare trend. Cel 
mai bun mod prin care poti sa faci asta, fara a ajunge sa te intrebi daca este egoism sau lipsa de 
umilinta, este dintr-o stare de constientizare si actualizare de sine.

De-a lungul timpului ai avut destule experiente din care sa-ti dai seama de unde iti iei puterea 
si energia, cum iti mentii echilibrul, cum gestionezi situatiile dificile.

Ai inteles ce te provoaca, ce iti da sau iti ia din energie.
Ai invatat deja cum sa navighezi prin viata - cum sa gandesti, cum sa gestionezi in cel mai 

bun mod posibil emotiile cand te coplesesc, cand ai de a face cu situatii foarte dificile si oameni 
dificili. Cum sa te pastrezi/ sa ramai cel care esti in orice situatie, fara sa fii dus de ”val” si sa nu 
mai stii de tine.

Toate astea, pe langa faptul ca mananci sanatos, te mentii fit, pastrezi un echilibru in toate 
ariile de viata, iti faci bucurii, etc. Iubeste-te asa cum iti iubesti copilul/ copiii!

Iubirea de sine inseamna sa-ti oferi viata pe care o meriti si care te bucura.
Repet: iubeste-te dintr-o pozitie de constientizare de sine si actualizare, pentru ca altfel, totul 

este trecut prin filtre de neincredere de sine, credinte limitatoare, etc!
Dragilor, sunt multe alte lectii de viata ce as dori sa le impartasesc cu voi, insa ma opresc 

aici. Cand veti aplica toate cele scrise mai sus va garantez ca veti aduce foarte mult bine in viata 
voastra si a lumii din jur.

Iubirea de sine 

inseamna sa-ti oferi 

viata pe care o meriti 

si care te bucura.

... iubeste-te 

dintr-o pozitie de 

constientizare de sine 

si actualizare, pentru 

ca altfel, totul este 

trecut prin filtre de 

neincredere de sine, 

credinte limitatoare, 

etc!

Va doresc un An Nou Fericit!
LA MULTI ANI!

Cu drag, IRINA 

De-a lungul timpului ai avut destule experiente din care sa-ti dai seama de unde iti iei 

puterea si energia, cum iti mentii echilibrul, cum gestionezi situatiile dificile.
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Intr-o lume in care suntem bombardati zilnic de noutati si social media, este 
parca din ce in ce mai greu sa gasim un timp pentru o pauza de respiratie sau sa-i 
permitem mintii sa intrebe. Iar a te pierde in propriile ganduri te poate ajuta la 
imbunatatirea creativitatii, rezolvarea problemelor si a stimei de sine.

Conform unui studiu al unui grup de psihologi, participantii la studiu au fost 
indemnati sa se piarda in ganduri, fara nicio directie. In urma acestei experiente, 
oamenii au afirmat ca se simt mai bine si au parte de mai multe creativitate, ceea ce 
arata ca a visa cu ochii deschisi nu e o pierdere de timp pana la urma!

Viseaza
cu ochii deschisi!
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Industria care promoveaza propriul ajutor, indiferent 
din ce directie vine, este pe o panta ascendenta, 
sustinuta si de psihologia pozitiva si de cercetari 
ale specialistilor din domeniu. Pe de alta parte, 
anxietatea, depresia si autovatamarea, continua sa 

creasca in intreaga lume si in aceasta situatie ne intrebam 
daca suntem sortiti sa fim nefericiti, chiar daca progresele 
psihologice sunt uimitoare.

Conform unui articol publicat in Review of General 
Psychology, 50% din fericirea oamenilor este determinata 
de propriile gene, 10% depinde de propriile circumstante 
si 40% de activitatea intentionata (indiferent ca esti o 
persoana pozitiva sau nu). Acest tip de fericire promovata 
de “slujitorii” pozitivitatii, se pare ca are o traiectorie bine 
definita, esenta mesajului transmis de ei fiind acela ca daca 
tu esti nefericit, aceasta este vina ta.

Aceasta fericire a fost criticata pe scara larga datorita 
faptului ca se baza pe presupuneri legate de genetica ... De 
zeci de ani, cercetatorii in genetica comportamentala au 
efectuat numeroase studii cu gemeni, stabilind procentual 
ca 40% si 50% din fericirea acestora au legatura cu genetica; 
acesta este motivul pentru care respectivul procent a ajuns 
in studiu.

Avand parte de numeroase critici, aceeasi autori din 
2005 au revenit in 2019 printr-o abordare mai nuantata in 
privinta efectelor genelor asupra fericirii, cu recunoasterea 
interactiunilor dintre genetica noastra si mediu.

Natura si hranirea nu sunt independente una de alta, 
ci dimpotriva, genetica moleculara, studiile la nivel 
structural si functional ale genelor, au aratat ca acestea se 
influenteaza una pe alta in mod constant. Extroversiunea 
trecuta de la parinti la copii, ii ajuta pe cei din urma sa isi 
construiasca grupuri de prieteni. In egala masura, mediul 
inconjurator influenteaza genele; de exemplu, mamele care 
asteptau copii si erau expuse foametei, influentau genele 
bebelusilor, rezultand substante chimice ce suprimau 
cresterea. In consecinta, copiii nascuti erau mai mici si cu 
diverse probleme medicale.

Natura si hranirea sunt interdependente, exercitand 
influenta reciproca in mod constant. Acesta este motivul 

DE CE GASIM GREU FERICIREA?
pentru care doua persoane crescute in acelasi mediu 
pot raspunde diferit, adica presupunerea legata de 
comportamentele genetice a unui mediu egal nu mai este 
valabila. Daca oamenii pot deveni sau nu fericiti, depinde 
de sensibilitatea legata de mediul inconjurator - capacitatea 
lor de a se schimba.

Anumite persoane sunt susceptibile mediului lor si asta 
le poate schimba semnificativ gandurile, sentimentele si 
comportamentele, ca raspuns la evenimente - fie pozitive 
sau negative. Astfel, cand participi la un eveniment de 
wellbeing sau citesti o carte de psihologie pozitiva, poti fi 
influentata si poti experimenta schimbari. Dar acest lucru 
depinde de la o persoana la alta, necesitand mai mult timp 
din partea unora si mai putin din partea altora; experienta 
in sine poate dura mai mult la altii, mai putin in cazul altor 
persoane.

Nu exista interventii de psihologie pozitiva care sa 
functioneze pentru toata lumea, pentru ca fiecare suntem 
unici, avem propriul ADN, avem propria capacitate de 
bunastare si propriile fluctuatii din viata.

Iar daca te intrebi daca suntem destinati sa fim nefericiti, 
nu exista un raspuns concret si perfect aplicabil. Ce este 
adevarat insa, este faptul ca anumite persoane lupta mai 
mult comparativ cu altele pentru a-si creste starea de bine, 
altii fac eforturi minime. Daca cei ce fac eforturi pentru 
bunastare se lupta pentru o lunga perioada de timp, ei vor 
fi nefericiti in toata aceasta perioada, iar in cazuri extrem 
de nefericite, exista posibilitatea ca ei sa nu experimenteze 
niciodata niveluri ridicate de fericire.

Pe de alta parte, exista alte persoane care se bucura de 
plasticitate genetica, avand sensibilitate vizavi de mediu, 
astfel ca au o capacitate crescuta de schimbare. Astfel de 
persoane pot fi capabile sa isi imbunatateasca fericirea 
daca se afla intr-un mediu ce ii stimuleaza in mod adecvat 
modului lor de a fi.

Dar genetica nu determina cine suntem, chiar daca joaca 
un rol esential in starea noastra de bine. Ceea ce conteaza 
sunt si alegerile pe care le facem, unde locuim, cum ne 
traim vietile, fapt ce influenteaza atat propria fericire, cat si 
fericirea urmatoarelor generatii.
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CEEA CE CONTEAZA SUNT 
SI ALEGERILE PE CARE LE 

FACEM, UNDE LOCUIM, CUM 
NE TRAIM VIETILE ...
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FOARTE MULTI DINTRE NOI EXPERIMENTAM ANXIETATEA DAR NU STIM ASTA. PARTEA BUNA ESTE ACEEA 
CA PUTEM CONSTIENTIZA SEMNELE ANXIETATII SI PUTEM LUA MASURI CARE SA NE AJUTE.

SEMNELE ANXIETATII

FRICA DE ASUMARE A RISCURILOR
Respectand rutina normala si simtindu-te bine in zona de confort inseamna ca nu vrei sa ai 

de-a face cu jena, dezamagirea, mania, tristetea, frustrarea - sentimente si emotii extreme pentru 
cineva care sufera de anxietate. Cand suntem anxiosi, vrem sa ne protejam, mai ales ca vedem 
anumite riscuri ca pe reale amenintari.
NU VREI SA ITI FACI PRIETENI

Intalnind noi oameni si deschizandu-te emotional in fata lor te poate face sa te simti vulnerabila 
si expusa. Daca te incanta persoana respectiva, deja iti imaginezi ca pierzi prietenia cu ea chiar 
inainte de a o incepe. Anxietatea ne poate izola prin protejarea de teritoriile necunoscute.
NU TE SIMTI BINE

Aici sunt incluse dureri frecvente de cap si senzatii de greata, anxietatea 
constanta avand un efect important asupra sistemului imunitar. Anxietatea 
ne poate face sa ne simtim bolnavi si obositi, adrenalina eliberata putand 
avea un impact negativ asupra stomacului, dar si asupra altor parti ale 
corpului.
GANDIRE IN EXCES

Cand esti anxios, incerci cu disperare sa gasesti sensul unor situatii. 
Gandirea excesiva si munca peste cat ar trebui poate fi o modalitate de a 
te proteja si de a te ajuta sa preiei controlul.
DRAMATIZEZI IN EXCES

Fiecare avem momente cand esuam, dar, datorita anxietatii, anumite 
persoane vad astfel de situatii aparent normale, reale catastrofe, ceea ce, 
bineinteles ca nu este cazul. Daca esti foarte dramatica exista riscul sa ai 
parte de o cadere pe masura sau sa nu fii in stare sa iesi in lume, izolandu-
te acasa pentru cateva zile sau chiar mai mult.
INSOMNIE

Cand suntem intr-o stare de anxietate este dificil pentru corp si creier 
sa se relaxeze, ceea ce se reflecta intr-o serie de insomnii.
DISTRAT SI DISTANTAT

Cand o persoana este anxioasa e posibil sa fie cufundata in propriile 
ganduri si usor distrasa. Experimentand ganduri unul dupa altul ar parea 

ceva normal cand esti intr-o stare de anxietate, doar ca, atentia pe care o acorzi dialogului interior 
duce la o distantare vizavi de ceilalti.
CRITICA PENTRU TINE SI ALTII

A fi anxios te face sa fii dur cu tine! Creste lipsa de stimei de sine si drept consecinta apare 
autocritica, dar si critica fata de cei din jur.
VORBESTI PREA MULT

Este posibil sa fii intr-o stare de “supra functionare” cand esti in starea initiala de anxietate, 
gandurile tale circuland cu o viteza foarte mare in minte. Asta antreneaza si vorbitul, care poate 
urma aceeasi traiectorie.

Inima bate repede, respiratia este scurta 
si simti ca transpiri ... anxietatea ne 
afecteaza pe fiecare mai mult sau mai 

putin, mai des sau in anumite perioade 
ale vietii. Multe studii arata ca in lume 
exista foarte multe persoane care sufera de 
tulburari de anxietate, ea facandu-si aparitia 
cand simtim ingrijorare, incordare sau 
suntem speriati. Factorii aparitiei acestor 
tulburari sunt sentimentele de incertitudine, 
problemele de sanatate fizica, stresul, 
experientele din copilarie. Si chiar daca cele 
mai evidente semne sunt o inima care bate 
puternic sau palmele transpirate, semnele 
anxietatii pot fi mai putin cunoscute si mai 
putin evidente.
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CUM POTI 

PRELUA 

CONTROLUL 

CAND 

DEPISTEZI 

SEMNELE 

ANXIETATII 

Respiratie
Inspira pe nas pentru trei secunde, tine-ti respiratia pentru patru secunde si expira pe gura 

timp de 5 secunde!
Distractie

Incearca jocul 5, 4, 3, 2, 1! Recunoaste 5 lucruri pe care le poti vedea, 4 lucruri pe care le poti 
auzi, 3 lucruri pe care le poti atinge, 2 lucruri pe care le poti mirosi si termina la sfarsit cu 1 
inspiratie profunda, care, bineinteles trebuie expirata 😄.
Afirmatii pozitive

Spune-ti “Sunt in siguranta, sunt in control interior deplin si aceasta este o stare de anxietate!”. 
Repeta pana cand simti mai mult control in ceea ce simti!
Modificari alimentare

Micile modificari ale alimentatiei pot face diferenta printre simptomele de anxietate. Incearca 
sa consumi cat mai putine alimente procesate, sa consumi cat mai putin alcool si fa tot posibilul 
sa reduci/ opresti cofeina! Cofeina poate fi regasita si in ceaiuri si bauturi racoritoare!
Dormi destul!

Mentine un model de somn regulat punandu-te in pat la aceeasi ora, lasand ecranele deoparte 
cu cel putin o ora inainte de culcare si asigurandu-te ca ai intuneric in camera si totul este la o 
temperatura potrivita.
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R E G R E T E ?  Fiecare avem mai multe sau mai putine si chiar daca exista multe persoane care spun “CE E IN 
TRECUT E IN TRECUT, SA TRAIM PREZENTUL SI SA NE GANDIM LA VIITOR!” e destul de dificil de 
aplicat. Usor de zis, greu de facut pentru multi dintre noi. 

A fost efectuat un studiu cu un grup de persoane din 105 tari care au fost intrebate cat de des se uita in trecut si 
isi doresc sa fi facut altfel lucrurile. 82 de procente au afirmat ca regretul este o parte ocazionala a vietii lor, 21 de 
procente au afirmat ca regreta tot timpul, in timp ce doar 1% au spus ca nu simt niciodata regrete.

Daca esti o persoana fara regrete sunt cele mai mari sanse sa crezi ca regretul este o reteta pentru nefericire, 
ceea ce nu este cazul. Daca permiti regretelor sa iti acapareze prezentul poate fi rau pentru tine, dar a merge in 
cealalta extrema poate fi si mai rau. A-ti suprima regretele nu te elibereaza de rusine sau intristare; dimpotriva, 
te condamna sa faci aceleasi greseli in mod constant. Regretul trebuie pus la locul sau pentru a depasi momentul!

Regretul este un fapt inconfortabil destul de interesant. Mergi catre un scenariu trecut, iti imaginezi ca ai 
actionat diferit si cu un nou scenariu in minte, vii in prezent si il compari cu o situatie din realitate.

Conform specialistilor, nu toate regretele sunt la fel, un caz de regret putand implica doar unul sau o combinatie 
de regrete. Multe regrete care au legatura cu conexiunea se suprapun regretelor morale, ce pot veni dupa ce iti 
incalci propriile valori. Tu de exemplu, poate te mandresti ca esti o persoana iubitoare si regreti ca nu ai fost la 
inaltimea acestei imagini in relatia respectiva. Poti avea regrete elementare care au legatura cu anumite decizii 
luate intr-un punct al vietii si care ti-au schimbat cursul vietii intr-un mod care nu iti place. Un exemplu clasic 
este acela ca ai fi vrut sa studiezi mai mult; intre timp, regretele sunt opusul, totul rezumandu-se la non actiune 
si oportunitati pierdute. Aceasta este modalitatea prin care tu simti ca ai dat cu piciorul unei oportunitati pe care 
ti-ai dorit-o sa existe in conformitate cu persoana atractiva cu care te prezinti.

Orice forma de regret, daca nu este analizata si gestionata sanatos, poate fi otrava pentru starea ta de bine, 
acesta fiind implicat in depresie si anxietate; regretele excesive iti pot afecta negativ hormonii si sistemul imunitar.

Regretele nu trebuie lasate negestionate, ideea principala fiind aceea de a elimina sentimentele rele. Trebuie sa 
recunosti regretul si sa-l folosesti pentru imbunatatire. In loc sa lasi sentimentele urate sa zica despre tine ca esti o 
persoana rea, foloseste-le si invata din ele, imbunatateste-ti atitudinea si comportamentul pentru prezent si viitor. 
Beneficiile regretelor nu vin la noi intamplator; ele trebuiesc cautate intentionat si imbunatatite.

Invata
din regrete!
Ce inseamna o viata fara regrete? Mai multa fericire?

Sau dimpotriva, o perpetuare a deciziilor inconfortabile din trecut?
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Regretul este un fapt inconfortabil destul de interesant.
Mergi catre un scenariu trecut, iti imaginezi ca ai actionat diferit

si cu un nou scenariu in minte,
vii in prezent si il compari cu o situatie din realitate.

Orice forma de regret, daca nu este analizata si gestionata sanatos,
poate fi otrava pentru starea ta de bine, acesta fiind implicat in depresie si anxietate; ...
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INVATA DIN REGRETE!
Oamenii spun ca regretele ii bantuie, ceea ce sugereaza ca acestea sunt ca o fantoma; nu sunt clare si bine 

definite, dar mereu intimideaza. Cel mai important este sa scapi de toate aceste fantome! Si poti incepe prin a 
face o lista cu regretele tale, dupa care, completeaza motivele pentru care te deranjeaza. In aceasta situatie este 
foarte importanta sinceritatea, dar fara a te duce in extrema rea, catastrofala. Poate in trecut, ai ranit sentimentele 
cuiva, vina fiind in totalitate a ta, dar asta nu inseamna ca i-ai distrus viata! Persoana respectiva isi continua cursul 
vietii si astazi fara nicio problema! Iar in privinta listei sugerate, vei descoperi in mod placut ca este mai putin 
infricosatoare comparativ cu o fantoma.
IARTA-TE!

Fiecare facem greseli si daca tu ai facut o greseala in viata ta, trebuie sa constientizezi ca viata merge mai 
departe. Doar ca, nu trebuie sa te mai invinovatesti daca asta faci in mod constant! Cu siguranta iti amintesti 
de situatii in care, poate, daca ai fi procedat altfel, acum aveai mai multi bani, erai mai bine din mult puncte 
de vedere, aveai o sanatate mai robusta, etc ... Faptul ca ai luat o decizie pe care acum o consideri gresita, nu 
inseamna ca trebuie sa faci din viata ta o inchisoare! Da, poate acum ai proceda altfel, ai analiza mai bine, ai 
lua alte decizii, dar ... viata merge inainte. Autosentinta emotionala poate fi eliminata prin anumite cuvinte 
incurajatoare si realiste pe care sa ti le adresezi in mod constient, care sa includa promisiunea ca trebuie sa iti 
continui viata intr-un mod sanatos, fara a pierde momente din viata retraind decizii ce nu pot fi schimbate.
CONTINUA-TI VIATA!

Daca te afli in situatia in care nu ai avut niciodata regrete, exista posibilitatea ca tu sa continui comportamentul 
obisnuit, care te-a facut sa ratezi anumite ocazii si sa distrugi anumite relatii. Regretul te poate invata sa devii 
mai intelept si sa ai parte de mai mult succes in orice faci, daca iti doresti asta. Retine cum doresti sa iti schimbi 
comportamentul, schiteaza-ti ce anume iti doresti sa schimbi, dupa care, enumera ce ai la indemana pentru a face 
asta si investeste in abilitati!

Regretele sunt dureroase, dar obsesia pe care ti-o dau este distructiva. Evitandu-le sau incercand sa traiesti 
fara ele, facandu-te ca nu le observi sau nu exista, reprezinta oportunitati pierdute de a creste. Viata in sine este o 
calatorie in care placerea si durerea merg mana in mana, iar pentru a trai bine si a merge inainte cu cea mai buna 
varianta a ta, inseamna sa inveti din ea, inclusiv din greseli.

Viata in sine este o calatorie
in care placerea si durerea merg mana in mana, ...
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Conform studiilor, majoritatea avem 
ceva de spus despre prieteni sau colegi, 
aproximativ 60% dintre adulti purtand 

discutii despre cineva care nu este de fata. Si 
daca simti vreo vina, ar trebui sa scapi de acest 
sentiment, mai ales ca, se pare ca este bun pentru 
bunastarea noastra mentala.

Barfa este o alta modalitate de a te conecta cu 
alta fiinta umana, o modalitate de incredere in 
cineva sustinuta prin impartasirea secretelor, ceea 
ce este un element de legatura. Este o modalitate 
buna de a arata valorile comune impreuna 
cu un simt al umorului, la fel ca impartasirea 
grijilor si cautarea sprijinului. A avea antipatie 
reciproca creeaza o legatura mai puternica decat 
impartasirea unor aprecieri similare, ajutandu-
ne in acelasi timp sa dezvoltam relatii personale. 
Oamenii au dorinta innascuta in mod natural de 
a sti despre viata celorlalti, ei fiind motivati sa 

se angajeze in barfe pentru a se lega de ceilalti, 
pentru a se distra, pentru a se elibera de anumite 
emotii, pentru mentinerea unei ordini sociale in 
grup.

Dupa o anumita barfa e posibil sa simti ca o 
greutate s-a ridicat de pe umerii tai, acest lucru 
explicandu-se prin faptul ca frustrarea care 
te-a facut sa vorbesti despre acel subiect a fost 
eliberata. Daca ai avut o zi stresanta si vorbesti 
seara despre toate supararile tale chiar si 5 
minute, este redus nivelul de stres. Barfa creste 
nivelul de oxitocina - hormonul iubirii, timp in 
care scade cortizolul, hormonul stresului.

Cu toate ca poate parea contraintuitiv, barfa 
poate imbunatati sentimentele de empatie, 
ajutand oamenii sa inteleaga o situatie dificila 
personala cu care se confrunta altcineva. A auzi 
povesti bune despre altii, ofera motivatie pentru 
auto-imbunatire.

Una din “placerile” multora dintre noi este de fapt ceva bun ...

Barfe fara vina!
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FURIA

1. Oamenii te descriu ca ...
O carte deschisa - A
Putin in garda - B
Imprevizibil - D
Usor sa fii in preajma - C

2. Cand esti sub presiune, tu ...
Iei lucrurile personal - A
Ceri ajutor - D
Te infurii - C
Incerci sa supracompensezi - B

3. In viata tu ...
Te gandesti prea mult la lucruri 

... - B
Tai si schimbi - A
Mergi cu fluxul - D
Mergi pe instinct - C

4. In intalniri ...
Vorbesti cel mai mult ... - C
Preferi sa asculti ce spun altii - D
Vii pregatit  - B
Esti infrant - A

5. Propozitia care ti se aplica
Este despre mine - A
Tin pentru mine - B
Iau lucrurile asa cum vin - D
Eu sunt cine sunt - C

6. Parintii tai aveau tendinta sa ...
Sa spuna tot - C
Sa vorbeasca - D
Sa aiba taceri tensionate - B
Sa se vaneze unul pe altul - A

7. Afirmatia care se aplica cel mai 
mult in cazul tau
Nu imi plac criticele - A
Ma descurc cu lucrurile - D
Imi place sa am dreptate - C
Doresc ca oamenii sa ma asculte 

- B

8. Intr-un dezacord, tu ...
Cedezi pentru a evita o cearta - B
Pleci departe de conflict - A
Iti pierzi cumpatul - C
Incerci sa ajungi la un 

compromis - D

Iata un test care te ajuta sa iti identifici furia ...

F uria este o emotie pe care am simtit-o fiecare dintre noi in situatii 
delicate sau in situatii limita, o emotie care trebuie gestionata 
corespunzator. Intensitatile furiei nu sunt aceleasi de la o persoana la 
alta, iar situatiile sunt cat se poate de diverse.

Furia nu este cea mai frumoasa emotie pe care o avem, doar ca ea poate fi 
experimentata zilnic in functie de munca prestata, de mediul colegial, de familie, 
de modul in care noi o gestionam, iar lista poate continua. Anumite studii arata ca, 
in medie, 1 din 10 persoane are probleme cu furia si acest lucru vine in principal 
din faptul ca omul are nevoi elementare, de la a se simti respectat, la a fi apreciat 
si ingrijit. Cand astfel de nevoi nu sunt “bifate”, apar frustrarile si motivele furiei. 
Iar gestionarea furiei nu inseamna eliminarea completa a ei, ci controlul acestor 
sentimente, modul in care reactionezi la ele.
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FURIA VINE 
IN PRINCIPAL 

DIN FAPTUL CA 
OMUL ARE NEVOI 

ELEMENTARE, 
DE LA A SE SIMTI 
RESPECTAT, LA 

A FI APRECIAT SI 
INGRIJIT. 
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CE FEL DE FURIE AI 
CONFORM TESTULUI?

Majoritatea A

Cand esti prins in mijlocul unor 
situatii nefericite, te cam abtii, 

“e ok si asa”  fiind ceea ce sta la baza 
comportamentului tau. E un lucru 
bun pentru ca nu iti pierzi prietenii 
avand aceasta atitudine, dar dintr-o 
alta perspectiva, nu e nici pe departe 
cel mai sanatos mod de gestionare a 
furiei. Mania este o emotie incomoda 
care declanseaza raspunsuri lupta - 
fuga - inghetare, tu stiind ca esti in 
pericol.

Persoanele care isi reprima si neaga 
furia, se lupta cu propria intimitate si 
apropriere, pentru ca nu sunt sinceri 
in privinta propriilor sentimente. 
Iar cand te vei afla intr-o situatie 
tensionata, poti incepe propozitiile cu 
expresii elementare ca “se pare”, “simt 
ca”, ceea ce va duce la o abordare 
calma, controlata, care te va face sa 
te simti confortabil. Bineinteles ca 
astfel de interventii trebuiesc exersate, 
pentru a intra in modul ta “natural” de 
a fi.

Majoritatea B

Aici este o situatie deosebita pentru 
ca avem o combinatie formata din 

mai multe tipuri de comportamente, 
tu pastrandu-ti furia pentru zile, 
saptamani, luni de zile, inainte de a 
exploda si a arunca totul in aer; ca e 
disproportionat, e alta discutie.  Este 
o atitudine daunatoare, deoarece o 
depozitezi si o tii acolo, dupa care 
actionezi unde nu trebuie, victime 
fiind si anumite persoane nevinovate; 
reactia ta poate fi exagerata in contrast 
cu situatia in sine.

O tehnica utila care te poate ajuta 
este pastrarea unui jurnal, ceea ce iti 
va permite sa identifici declansatorii si 
modul in care reactionezi, ceea ce te va 
ajuta sa iti comunici sentimentele intr-
un mod mai sanatos. Identificandu-le 
si analizandu-le corect, poti intelege 
imboldurile din spatele lor si cum le 
poti gestiona mai bine.

Majoritatea C

Din punct de vedere al manifestarii 
furiei esti aici, acum, o persoana 

directa care spune ce are de spus. 
Cel mai probabil ca nu tii in tine 
nicio doza de furie care sa ajunga sa 
se manifeste in alta parte. Doar ca, 
reactionand foarte repede poate duce 
la deteriorarea relatiilor, asa ca, inainte 
de a spune ceva, de a te manifesta cum 
o faci de obicei, incearca sa te abtii 
timp de 5 minute ... Intreaba-te “de ce 
ma simt asa?”, “de ce nu pot gestiona 
situatia?” si luand in considerare sursa 
maniei, poti incepe sa preiei controlul.

Intreaba de asemenea daca furia ta 
este justificata si chiar daca e posibil sa 
“castigi” cu argumentele, incearca sa 
intelegi si celelalte puncte de vedere!

Majoritatea D

Esti o persoana echilibrata care 
stie cum sa gestioneze rational 

situatiile. Nu iei lucrurile personal, 
stii faptul ca oamenii au opinii diferite 
si mai mult asculti decat presupui. 
Exista o latura productiva a furiei pe 
care ar trebui sa o accesezi: cand este 
gestionata in mod corect, furia ne 
ajuta sa stabilim limite si sa obtinem 
ce vrem.

Un studiu a aratat ca abordarea 
logica consolideaza relatiile dintre 
oameni, un alt studiu aratand ca 
40% dintre persoane au aratat efecte 
pozitive ale furiei pe termen lung, 
cand aceasta este gestionata corect. 
Iar daca in continuare esti suparat, 
mai poti spune si “NU” intr-un mod 
frumos, astfel incat nimeni sa nu se 
supere si sa ramaneti si cu coloana 
vertebrala.
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Daca mereu te simti coplesita si stresata, 
schimba-ti modalitatea de a gandi! 
Probabil nu te simti bine daca nu ai multe 

lucruri de facut, o lista impresionanta de care sa 
te tot plangi ca iti mananca tot timpul si trebuie 
sa te imparti in stanga si in dreapta. Pana la un 
punct, ai dreptate, un studiu aparut in Journal 
of Psychological Science sustinand ca suntem 
mai fericiti cand suntem ocupati, sugerandu-se 
ca multe din obiectivele oamenilor sunt justificari 
de a se mentine pe ei insisi ocupati. In plus, un 
alt studiu arata ca nu faptul ca suntem atat de 
ocupati provoaca stres, ci limbajul folosit pentru 
a descrie viata agitata care afecteaza in mod 
dramatic starea mintii noastre. Daca in schimb, 
iti iei 5 minute din timpul tau pentru a te gandi 
la cuvintele folosite si modul in care te fac sa te 
simti, esti la un pas de varianta ta mai calma.

Evita negativitatea!
Folosind cuvinte ca “stresat”, “ocupat” te fac sa 

te simti si mai coplesita. Ori de cate ori te auzi 
folosind cuvinte cu conotatii negative despre 
timpul tau, gandeste-te sa le inlocuiesti data 
viitoare. Constientizeaza cum te simti cand incerci 
un limbaj diferit! Cand spui despre ziua ta ca este 
“agitata” sau “nebuna” te simti plina de energie 
sau stoarsa de energie? Amintindu-ne noua 
insine ca avem de ales, ne ofera o imputernicire 
instantanee si utilizarea unor cuvinte ca “activ”, 

“vioi” este cu mult mai buna si mai distractiva 
comparativ cu celelalte.

Recunoaste sentimentele!
A raspunde cuiva folosind cuvantul “ocupat” 

poate fi interpretata ca dispretuitor, asa ca 
incearca sa realizezi ce se afla in spatele acestui 
cuvant. Daca te simti intr-adevar coplesit, 
recunoaste acest lucru si ia masuri in aceasta 
privinta care sa te faca sa te simti mai bine! Sau 
poate acest lucru te face sa te simti bine si daca 
este asa, imbratiseaza din plin bucuria respectivei 
activitati! Pana la urma, a fi sincer cu tine insati iti 
ofera exact sprijinul de care ai nevoie.

Schimba “ocupat” cu respiratia!
De fiecare data cand te gandesti la “ocupat”, 

schimba-l cu “respira”, apoi inspira si expira 
profund! Oricat de ocupata te simti, incearca sa 
te bucuri de momentul in care te afli! Acesta este 
un mod de viata constient, care schimba starea 
de bine.

Alege sa fii mai putin ocupat!
Daca viata agitata inca nu te face sa te 

simti bine, acum este timpul sa schimbi ceva! 
Pastreaza de exemplu un eveniment important 
pe saptamana, dar nu anula planurile! A crea 
recompense iti amplifica productia de dopamina 
care te va face sa te simti bine si sa ramai motivat.

Nu mai 
spune 
ca esti 
stresata!

Nu mai 
spune 
ca esti 
stresata!

Nu mai 
spune 
ca esti 
stresata!
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Iata dupa ce un an intreg, numar de numar am calatorit in multe destinatii, in 
aceasta editie nu doar ca vrem sa propunem destinatii deosebite, ci vrem sa ne 
bucuram si de destinatii economice. Mai mult pentru ca suntem romani, vrem 

sa ramaneti in locuri deosebite din Romania. Dar nu ratam nici Europa!
Prima oprire este la Baile Herculane, in perioada aceasta fiind perfect pentru 

a te bucura atat de iarna cat si de vara piscinelor de interior cu temperatura apei 
potrivita sezonului estival.

Nici daca alegi Baile Felix nu o sa iti para rau! Pregateste-ti echipamentul de 
iarna, dar si slapii, costumul de baie si halatul! Temperatura apei dar si atmosfera 
de la piscina te vor face sa uiti ca este iarna.

cu BEATRICE LIANDA DINU
CALATORIND PRIN LUME
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Daca totusi preferi o atmosfera 
traditionala, atunci calatorim direct la 
Gura Humorului, unde vei gasi mereu o 
atmosfera plina de viata si ospitalitatea 
tipic romaneasca. Nici bucatele 
traditionale nu vor lipsi! Asadar trebuie 
sa te gandesti si la sport! O alta optiune 
pentru ianuarie, pentru ca tot vorbeam 
de sport sunt statiunile montane unde se 
poate schia. Asadar ne facem mai putine 
griji de kilogramele in plus si nu uitam sa 
ne mentinem silueta!

BUCOVINA, SIBIU, CALIMANESTI 
sau CACIULATA pot fi destinatii pe 
gustul tau!
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AJUTA-TI CORPUL SA FIE IN FORMA SI SA LUPTE IMPOTRIVA BOLILOR PE TIMPUL IERNII
CU ACESTE SFATURI SIMPLE, RAPIDE SI USOARE, CARE SA-TI AJUTE SISTEMUL IMUNITAR!

treci de iarna
FARA SA TE
IMBOLNAVESTI!
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PUTEREA OMEGA

Ne putem intari sistemul imunitar pe tot parcursul 
anului prin intermediul unei alimentatii corecte, acizii 
grasi omega 3 fiind in mod natural antiinflamatori si 
gasindu-se preponderent in pestele gras. Bazeaza-te pe 
hamsii si sardine, ele avand un risc mai scazut de toxine 
cum ar fi mercurul, comparativ cu pestii mai mari. 
Bazeaza-te de asemenea si pe seminte de in, seminte 
si uleiuri de canepa, seminte de chia, nuci, bogate de 
asemenea in omega 3!

ECHILIBREAZA GLICEMIA!

Formeaza-ti obiceiul, daca inca nu il ai, de a lua micul 
dejun intr-o ora de la trezire, mananca 3 mese pe zi si 
fii sigura ca consumi proteine de fiecare data, pentru 
ca zaharul sa fie eliberat incet in sange si sa nu avem 
oscilatii mari ale acestuia. Cand exista diferente mari 
ale nivelului de zahar, folosim insulina, ceea ce duce la 
cresterea grasimii corporale, fiind initiata inflamatia. 
Pe de alta parte, prea multa insulina declanseaza un 
raspuns inflamator care epuizeaza sistemul imunitar si 
ne face mai expusi bolilor de iarna.

VEGETALE

Majoritatea specialistilor in nutritie recomanda cam 
4-5 portii zilnice dar este mai bine, daca se poate, sa 
dublezi cantitatea! Si ce mai trebuie sa retii este faptul 
ca ar trebui sa ai o cat mai mare varietate de culori, 
deoarece asta inseamna nutrienti diferiti. Alege de 
asemenea sa mananci mai multe legume decat fructe, 
pentru a evita aportul ridicat de zahar! Legumele mov 

au antioxidanti puternici, legumele cu frunze verzi au 
mineralul relaxant magneziu, care ajuta la absorbtia 
calciului si la intarirea oaselor. Fa schimbari inteligente, 
inlocuind varza alba cu cea rosie pentru salate, ceapa 
rosie in locul celei obisnuite la gatit!

ALIMENTE INTEGRALE

Avem nevoie de cereale integrale, fasole pentru 
reducerea inflamatiei, vitaminele B, antioxidanti si 
minerale precum magneziu - bun pentru sistemele 
cardiovasculare si musculare, potasiu - esential pentru 
inima, rinichi, nervii muschilor, sistemul digestiv pentru 
o functionare normala, aduce echilibru fluidelor si 
presiunii sangelui. Antioxidantii se pierd in produsele 
albe rafinate, asa ca alegerile bune includ paine integrala, 
orez brun, paste integrale, iar alegerile carbohidratilor 
trebuie sa includa quinoa, spelta, secara.

M A N A N C A  C O R E C T  p e n t r u  O  I M U N I T A T E  D E  I N V I D I A T !

Cei mai multi dintre noi ne simtim cel mai bine in timpul verii si chiar daca nu e ceva “batut in cuie”, cand e 
cald afara, durerile par sa scada, nivelul de stres se diminueaza, iar starea de spirit este de departe mult mai 
pozitiva. Cercetarile sustin aceste “simtiri” ale noastre, sistemele noastre imunitare fiind mai puternice pe 

timpul verii si inflamatia mai mica. Si cum suntem in mijlocul iernii, putem adopta noi obiceiuri simple si sanatoase 
pentru a fi in continuare in forma maxima.
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C E  A R  T R E B U I  S A  F A C I
I N  F U N C T I E  D E  V A R S T A

P U T E R E A  V I T A M I N E I  D

Un studiu al Universitatii Cambridge a constatat ca 
functionarea sistemul nostru imunitar variaza odata cu 
anotimpurile, multe din genele sezoniere fiind implicate 
in sistemul imunitar si inflamatie. Un alt studiu a aratat 
ca vitamina D declanseaza si armeaza sistemul imunitar, 
fiind parte a unui proces complex in care celulele albe 
din sange ajuta la combaterea infectiilor.

Cum putem avea parte de mai multa vitamina D? 
Pentru majoritatea este necesara o expunere de doar 15 
- 20 de minute la soare, poate undeva intre orele 11-15 
daca este posibil, fara protectie solara din aprilie pana 
in octombrie. Pentru contracararea efectelor inflamatiei 
de iarna, trebuiesc facute in mod regulat exercitii fizice. 
Corpul reduce fluxul de sange catre zonele periferice 
cand este rece pentru a conserva fluxul de sange cald 
in jurul inimii, asta insemnand ca articulatiile devin 
dureroase si inflexibile. Exercitiile fizice insa, le mentin 
suple, baile calde si impachetarile reducand de asemenea 
durerile si rigiditatea.

30
Sistemul imunitar este puternic si inflamatia 

ar trebui sa fie la minim. Ai putea incerca sa iei 
multivitamine adecvate sexului si varstei.

40
E posibil sa intri in perimenopauza, ceea ce 

ar creste inflamatia. Trebuie sa pastrezi un nivel 
echilibrat al zaharului din sange, completat de 
nutrienti. Uleiurile de peste ajuta de asemenea.

50
Menopauza afecteaza starea de spirit si somnul, 

dar are un efect negativ si asupra oaselor. Mergi 
pe o alimentatie bazata pe cereale integrale, fasole, 
leguminoase, peste gras si legume cu frunze verzi 
bogate in magneziu.

60+
Reducerea enzimelor din sistemul digestiv 

incetineste eliberarea nutrientilor si duce la balonare. 
Sprijina digestia mestecand mancarea bine si luand 
enzime digestive din plante! Protejeaza-te impotriva 
starilor degenerative cu un supliment care sa contina 
calciu, magneziu, zinc, vitaminele K si D, ulei de 
peste!

va
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Orez negru
Acest tip de orez este 

cunoscut ca orezul interzis sau 
orezul imparatului, culoarea 
violet inchis venind de la 
nivelul ridicat de antociani, 
antioxidanti care ii dau aceasta 
culoare. Conform cercetarilor, 
antocianii si alti compusi care 
se gasesc in orezul negru, au 
proprietati antiinflamatoare si 
anticancerigene.
Fonio

Acesta este unul din cele mai 
vechi cereale si isi are originea in 
Africa de Vest. Are aroma de nuca 
si seamana cu meiul sau cuscusul, 
ceea ce il face ideal pentru pilaf 
si o varietate de sosuri si arome. 
Contine mult fier, complexul de 
vitamina B si fibre.
Sorg

O portie din acest cereal ofera 
10% din cantitatea zilnica de 
proteine recomandata si 75% 
din complexul de carbohidrati, 
ceea ce te va ajuta sa te simti mai 
plina pentru un timp indelungat. 
Bogat in fibre si antioxidanti, el se 
poate gasi in castronul tau ca baza 
excelenta pentru ceva dulce.
Graul spelt

Acest tip de grau este una din 
cerealele integrale care are mai 
multe proteine si antioxidanti 
comparativ cu graul integral. O 
ceasca gatita cu grau spelt are cu 
7g mai multe fibre si se poate gati 
ca farro, fiind excelent pe langa 
salate. Il poti gasi si sub forma de 
faini, facandu-l o buna optiune 
pentru prajituri care necesita 
coacere in cuptor.

super 
cereale

MANANCA SANATOS SI IMBRATISEAZA BENEFICIILE 
ALEGERILOR CONSTIENTE!
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Cum compunem meniul specific acestei 
perioade?

 Putem include in meniu preparate slab 
calorice precum: cotlet de porc la gratar, friptura 
cu salata, salata de bouef preparata mai dietetic 
- asta insemnand fara maioneza, iar la desert, in 
locul clasicului cozonac, putem servi o prajitura 
cu mere sau castane.

Este foarte important sa stim ca cotletul de porc 
preparat la gratar fara multe adaosuri de sosuri 
sau condimente, contine 196 de calorii, o portie 
avand 100 de grame, ea in sine fiind o carne slaba. 
Daca avem piftie in meniul de sarbatori este foarte 
important ca aceasta sa fie prima consumata ca 
antreu inaintea celorlalte alimente.
Cum prevenim depunerea kilogramelor in plus 
daca nu suntem adeptii sportului?

70  la suta din populatie nu face sport! Indicat 
ar fi sa  impartim mesele astfel incat sa nu ne 
aglomeram stomacul si sa lasam spatiu intre ele 
de 2-3 ore. Putem consuma alimente de sarbatori 
precum cotlet de porc (care e mai usor), friptura 
de curcan, dupa care, ne straduim sa ne oprim.

Daca nu suntem impatimiti ai sportului, indicat 
ar fi sa facem cativa pasi dupa mesele imbelsugate 
de sarbatori. 
Cum prevenim consumul in exces pentru a nu 
ajunge la spital?

Pentru a evita astfel de situatii neplacute, 
trebuie sa intelegem ca aceasta sarbatoare nu se 

rezuma doar la mancare. Trebuie sa invatam sa 
fim cat mai ponderati, pentru ca ponderatia ne 
poate salva atat la portofel cat si la sanatate, si 
sa incercam sa mancam cat mai variat si sanatos 
posibil.

Ar trebui sa evitam prajelile, mancarurile 
preparate in mult ulei, sa combinam preparatele 
traditionale cu vegetalele, iar pentru digestie, 
sa introducem in pauzele dintre alimentele de 
sarbatori, enzime digestive si sa incercam sa 
mancam cat mai usor.

Sarbatorile specifice acestei perioade inseamna 
ganduri frumoase, de a ne revedea cu cei dragi, sa 
ne bucuram de momentele frumoase impreuna ... 
nu se rezuma totul doar la mancare!
Care ar fi administratia corecta de zahar 
copiilor pentru ca acestia sa nu faca exces?

Rolul parintilor este si de a gestiona cantitatea 
zaharului consumat de copii. Putem servi copiilor 
prajituri de  casa; daca fac sport, e in regula sa 
consume zahar - 2 fructe pe zi.

200 g de fructe - zmeura, portocala, mar 
Ce recomandari aveti pentru oameni, atat de 
sarbatori cat si in general?

Recomandarea mea este ca persoanele care 
aleg sa petreaca sarbatorile traditionale romanesti 
cu cei dragi, sa consume mancare  gatita in casa 
cu preparate cat mai usoare. De exemplu: salata 
de bouef fara maioneza, sarmale de post, peste, 
curcan, etc., sa faca si miscare, sa se plimbe.

Deoarece suntem intr-o perioada dominata de sarbatori traditionale, vom dedica acest articol 
alimentatiei corecte, pentru a evita astfel excesul si efectele nedorite. Doamna doctor ANCA 

HANCU, medic nutritionist, ne va dezvalui intr-un scurt interviu cum sa trecem cat mai usor si 
frumos de aceasta perioada plina de culoare si fericire.

ALIMENTATIA CORECTA
in PERIOADA SARBATORILOR

Material realizat de TOADER CLAUDIA
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PIERDE GREUTATEA INCET SI STABIL!
Nu slabi foarte repede si nu lua masuri extreme, deoarece in momentul in care 

organismul observa o scadere brusca de calorii, interpreteaza ca se apropie o 
perioada de foamete. In consecinta, te va incuraja sa faci provizii de mancare si sa 
conservi energia prin eliberarea mesagerilor chimici ce iti fac pofta de mancare 
si te fac si lenes. Cea mai buna solutie - conform specialistilor - este sa iti fixezi o 
reducere a aproximativ 600 de calorii pe zi in mod gradual.

CREAREA OBICEIURILOR SANATOASE
A adopta masuri sanatoase este un lucru important pentru pierderea greutatii, 

dar si mai important este sa nu revii la obiceiurile nesanatoase, care fac ca 
greutatea sa revina. A construi rutine sanatoase necesita putin efort din partea ta, 
dar, cu putina vointa le vei face fara sa stai pe ganduri. Daca vorbim de alimentatie, 
poti incepe prin inlocuirea unor “rasfaturi alimentare” cu altele mai sanatoase; 
poti inlocui capucino cu ceaiul verde si prajiturile obisnuite cu altele din orez. 
Da, poate nu e cea mai atractiva modalitate de a adopta obiceiuri sanatoase, dar 
functioneaza mai bine cand consumi mai multe din ele, fapt ce va antrena creierul 
sa le placa. Ce trebuie sa retii este faptul ca anumite obiceiuri au nevoie de un timp 
cuprins intre 3 saptamani si 3 luni, deci ai nevoie de o atitudine constanta.

NU TREBUIE SA FII EROU!
Daca nu iti place o mancare oricat de sanatoasa si indicata ar fi, nu o manca! 

Daca nu esti dispusa sa faci acele schimbari sanatoase, atunci, nu le face! Avem 
parte de atat de multe optiuni alimentare, incat este mai mult ca sigur ca gasesti 
ceva si sanatos si care sa iti placa. Trebuie sa mananci ce iti place si ce este sanatos; 
cu cat te vei abtine mai mult, cu atat le vei dori mai mult! Daca prin meniul tau se 
regasesc in mod constant anumite mancaruri care nu fac parte din categoria celor 
sanatoase, incearca sa reduci portiile; iar pentru gusturi mai bune si deosebite, 
adauga arome si alte ingrediente care sa iti placa.

DACA URMEZI O STRATEGIE PENTRU A SLABI, INDIFERENT CA 
IMPLICA O ANUMITA DIETA, EXERCITII, UN ALT STIL DE VIATA 
SAU O COMBINATIE INTRE TOATE, ACEASTA ESTE DOAR O 
PRIMA ETAPA. CE ESTE MAI IMPORTANT INSA DUPA ATINGEREA 
SCOPULUI? I N T R E T I N E R E A !

PASTREAZA-TI 
GREUTATEA PENTRU 
MULT TIMP!



129  

Famost

Sanatate



130  

Famost

Sanatate

MISCAREA
Exercitiile fizice ard calorii, dar ce este cel mai important este faptul ca te 

tonifica, iti construiesc muschii (ce iti ard mai multe calorii) si iti face un corp 
mult mai constient, ceea ce duce la un stil de viata mai sanatos pe termen lung si 
alegeri alimentare sanatoase. Specialistii recomanda de 5 ori pe saptamana sa ai 
parte de cel putin jumatate de ora de activitate fizica moderata, care te lasa usor 
fara respiratie. Cel mai important este sa gasesti exercitiile care iti plac pentru a 
avea continuitate si a face parte in mod natural din rutina ta. Fie ca faci singur sau 
cu prietenii - ceea ce va avea un plus ca socializare si iti va da un impuls pentru a 
continua - important este ca astfel de activitati sa existe in viata ta. O cafea inainte 
poate ajuta conform International Journal of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism, care a constatat ca cofeina consumata cu aproximativ o ora inainte 
exercitiilor fizice poate creste arderea caloriilor cu aproximativ 15%.

INCERCA YOGA!
Multe cercetari au aratat ca a practica yoga obisnuita duce la scaderea in greutate 

si nu e vorba aici de energia fizica consumata cat de constientizarea corpului si o 
gestionare mai buna a stresului, toate conducand la un stil de viata mai sanatos, 
mai constient, cu alegeri alimentare adecvate. Hatha yoga este ideala pentru 
incepatori daca te tenteaza sa incepi yoga, existand si alte optiuni atat pentru 
intermediari dar si pentru avansati; important este sa iti placa si sa ai continuitate.

Incerca sa pastrezi o distanta 
cat mai mare intre mic dejun si 
cina si evita micile gustari dintre 
mese in anumite zile!  Acest 
lucru creste viteza cu care poti 
pierde in greutate, ajuta sangele 
si echilibreaza insulina, alaturi 
de alte procese metabolice.

Nu alege alimente dietetice, 
acestea fiind adesea pline 
cu zaharuri si alte substante 
chimice, ceea ce nu e sanatos. 
Mergi pe alimente adevarate, 
mancare preparata de tine, 
ceea ce iti stimuleaza mentalul 
si te ajuta sa faci schimbari 
sanatoase.

Nu trebuie sa iti fie frica sa 
apelezi la un ajutor specializat 
daca vrei sa slabesti sau sa 
iti construiesti un stil de 
viata sanatos si echilibrat, 
numeroasele studii dovedind 
ca atunci cand impartasesti 
experienta, rezultatele sunt 
semnificative.

Incearca sa nu elimini 
anumite alimente, acest lucru 
insemnand ca te privezi de multi 
nutrienti foarte importanti in 
functionarea ta sanatoasa. Mai 
rau este ca prin eliminarea 
anumitor alimente, te sabotezi 
daca iti doresti adoptarea unor 
obiceiuri sanatoase.







SFATURI 
PRACTICE

cofeina consumata cu aproximativ o ora inainte 
exercitiilor fizice poate creste arderea caloriilor cu 

aproximativ 15%.



PIERDEREA 
GREUTATII
de ce este atat de dificila?
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CARE SUNT CELE MAI 
FRECVENTE MOTIVE 
PENTRU CARE NU SE 
PIERDE IN GREUTATE?

Pierderea in greutate 
este unul din motivele 
principale pentru 
care multi apeleaza la 
ajutorul specialistilor 

in alimentatie si nu ne putem 
imagina frustrarea din randul celor 
care pierd foarte greu kilogramele, 
deloc sau chiar adauga. Cand 
pierderea greutatii nu se realizeaza 
asa cum ne dorim, aceasta poate fi 
si consecinta unui motiv anume, 
dar in majoritatea cazurilor ea 
reprezinta suma a mai multor 
factori.

Retentia de apa
Greutatea noastra variaza de la 

o zi la alta, corpurile noastre fiind 
50-65% apa. Aceasta inconstanta 
este o consecinta a nivelului de 
deshidratare la care ne aflam, 
la care se adauga dereglarile 
hormonale, cantitatea de sodiu 
consumata, alaturi de multi alti 
factori. Greutatea poate fluctua 
pana la 3 kilograme pe zi in functie 
de cata apa pastram in corp, ceea ce, 
evident este descurajant pe cantar.

Retinerea apei este necesara 
pentru ca ne mentine functionarea 
adecvata a corpului, astfel ca, din 
punct de vedere al sanatatii, cei 
ce vor sa slabeasca nu ar trebui 
sa faca eforturi sa o elimine. In 
schimb, reducerea cantitatii de 
sare si a carbohidratilor rafinati 
din alimentatia de zi cu zi va aduce 

beneficii sanatatii generale precum 
si atenuarea unor simptome avand 
legatura cu boala.

Somnul
Majoritatea adultilor au nevoie de 

7 pana la 9 ore de somn pe noapte, 
iar daca somnul nu este suficient, 
se poate crea un dezechilibru 
hormonal. Drept consecinta, 
apetitul creste, pierderea greutatii 
devenind si mai dificila, asta pe 
langa o pierdere a rabdarii si o stare 
de spirit scazuta. Cei cu stari de spirit 
discutabile isi indreapta in mod 
inconstient atentia catre mancare 
si nu catre optiuni sanatoase. Cei 
care au ca obiective slabitul, trebuie 
sa constientizeze cum se odihnesc 
si care este modelul de odihna 
per total, pentru a putea aduce un 
echilibru in aceasta privinta.

Saritul peste mese
Cu toate ca pare contraintuitiv, 

a avea putine calorii este la 
fel de rau pentru pierderea in 
greutate ca a avea prea multe. Poti 
intr-adevar accelera pierderea 
greutatii mancand mai putin, dar 
organismele noastre au nevoie de 
hrana pentru a putea functiona in 
parametri normali. Daca mananci 
in mod constant mancare putina 
comparativ cu o alimentatie 
normala, corpul poate mentine 
mai multa grasime in corp pentru 
sarcinile zilnice. Este important 
ca cineva care vrea sa slabeasca 
sa manance suficient pentru a-si 
atinge obiectivele in mod sanatos.

Sarcini multe in timpul mesei
Este important nu doar ce 

mananci, ci si unde mananci! 

Fiecare dintre noi avem vieti 
ocupate in care avem multe de 
facut si de multe ori mancam unde 
apucam, mancam pe fuga, mancam 
la biroul unde muncim. A manca 
cand nu esti atent sau esti distras de 
ceea ce faci, poate duce la pierderea 
din vedere a cantitatii de mancare 
ingerate, ceea ce duce la cresterea 
caloriilor. Mancatul constient este o 
necesitate cand vrei sa slabesti, asa 
ca este recomandabil sa iti descoperi 
si sa constientizezi tiparul modului 
in care mananci, facand o analiza de 
o saptamana (cel putin!). E posibil 
sa nu realizezi anumite obiceiuri 
care te trag in jos daca iti doresti 
pierderea greutatii si pe care trebuie 
sa le aduci in echilibru.

Modificari hormonale
In combinatie cu schimbarile 

hormonale datorate varstei, in 
timpul si dupa menopauza, nivelurile 
estrogenului sunt scazute, ceea ce 
duce la incetinirea metabolismului. 
Consecinta? O scadere lenta in 
greutate! Mai mult, organismul 
incepe sa stranga grasime in jurul 
burtii si avand metabolismul lent, 
grasimea poate fi greu eliminata. 
Acest proces este asociat de multe 
ori cu faptul ca pierdem masa 
musculara odata cu trecerea anilor, 
muschii arzand mai multe calorii 
comparativ cu grasimile, arderea 
grasimii corporale devenind si mai 
complicata. Fiind in perioada de 
perimenopauza, menopauza, post-
menopauza, vigilenta trebuie sa fie 
mai crescuta in privinta sanatatii 
si alimentatiei controlate, pentru a 
avea mai multa masa musculara si 
mai putina grasime, pentru o ardere 
mai usoara a caloriilor.

ORGANISMUL INCEPE SA STRANGA GRASIME IN JURUL 
BURTII SI AVAND METABOLISMUL LENT, GRASIMEA POATE FI 

GREU ELIMINATA. 
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Diverse boli
Cand cresti in greutate, e posibil 

ca aceasta sa fie consecinta unei 
probleme medicale pe care o stii 
sau nu. Hipertiroidismul duce de 
multe ori la ingrasare, afectandu-ne 
metabolismul si nivelul de energie. 
Sindromul ovarului polichistic 
este o boala in care organismul 
utilizeaza mai greu insulina si de 
aceea trebuie sa produca mai multa; 
aceasta rezistenta la insulina duce la 
cresterea in greutate, dand nastere 
unor simptome mult mai grave, 
excesul de grasime provocandu-
ne organismul sa produca mai 
multa insulina. A avea parte de o 
alimentatie sanatoasa si adaptata 
propriilor nevoi este extrem de 
important pentru persoanele 
care sufera de sindromul ovarului 
polichistic, deoarece pierderea 
greutatii se va face mai lent.

Pe langa cele mentionate, exista 
si alte medicamente sau boli care 
pot provoca cresterea in greutate, 
iar daca banuiesti ca ai o astfel de 
problema, mergi la un medic!

Exercitii fizice 
Stii deja ca exercitiile fizice care 

nu sunt insotite de o alimentatie 
sanatoasa nu te ajuta foarte mult, 
asa ca e important sa constientizezi 
acest lucru daca in demersul tau 
pentru pierderea greutatii iei in 
calcul si efortul fizic. Daca mai 
faci cateodata exceptii nu e nicio 
problema, dar alimentatia de baza 
trebuie sa fie una constienta si 
echilibrata.

Eliminarea anumitor alimente
Fie ca e vorba de eliminarea 

alimentelor care contin gluten, 

zahar, lactate, zahar sau renuntarea 
totala la carbohidrati, vei gasi 
alternative mult mai sanatoase care 
sa le inlocuiasca. Doar ca trebuie sa 
iei in calcul ca nu este sanatos sa 
renunti in totalitate la o anumita 
grupa de alimente, exceptie facand 
cazul cand ai boala celiaca.

A renunta la grupe mari de 
alimente iti poate priva organismul 
de nutrienti esentiali dupa care el 
tanjeste si de care are nevoie. De 
obicei, primele taiate sunt grasimile 
si carbohidratii si chiar daca 
slabesti dupa ce iei aceste masuri, 
greutatea va reveni din momentul 
in care le reintroduci in alimentatie. 
Eliminarea lor poate de asemenea, 
compromite sanatatea.

A manca prea mult chiar si din 
cele sanatoase

Cu siguranta ca daca gandesti ca 
poti manca oricat daca alimentele 
tale sunt sanatoase, nu esti pe 
drumul ce bun, singura si cea mai 
eficienta modalitate de a scapa de 
grasime fiind aceea de a consuma 
mai putine calorii decat arzi. 
Mancand sanatos si in cantitati 
echilibrate inseamna ca vei avea 
parte de un corp mai robust, 
metabolismul va avea parte de o 
viteza mai mare si vei fi mai putin 
susceptibila in privinta bolilor de 
inima si a diabetului de tip II. Daca 
pierderea greutatii este printre 
scopurile tale, incearca sa analizezi 
caloriile care intra cu cele care ies, 
lucru ce te va ajuta sa intelegi ce ai 
de facut in continuare.

Nu planifici mesele
Mesele planificate in mod corect 

sunt esentiale pentru pierderea 

greutatii, asta insemnand ca sansele 
sunt mult mai scazute ca tu sa 
mananci nesanatos cand esti pe 
drum sau cand nu esti acasa. La 
fel de importanta este si marimea 
portiei pe care o mananci, deoarece 
chiar si mesele sanatoase pot 
duce la cresterea in greutate daca 
se exagereaza. Daca ai grija sa 
mananci mese sanatoase, in portii 
echilibrate, pierderea greutatii va fi 
un lucru usor de realizat, care nu iti 
va da batai de cap si pe care nu o vei 
simti ca o povara.

MANCAND SANATOS SI IN CANTITATI ECHILIBRATE INSEAMNA CA VEI AVEA PARTE DE 
UN CORP MAI ROBUST, METABOLISMUL VA AVEA PARTE DE O VITEZA MAI MARE SI VEI FI 

MAI PUTIN SUSCEPTIBIL IN PRIVINTA BOLILOR ...



134  

Famost

Sanatate

Fara gustari!
Ni s-a spus si inca suntem 

asaltati de sugestia conform careia 
trebuie sa mancam putin si des! Din 
nefericire aceasta nu are niciun temei 
stiintific, ci dimpotriva, efectele sunt 
contrare. Cand mananci doua - trei 
mese pe zi, contribui la reducerea 
varfurilor cantitatii de zahar din 
sange si implicit a insulinei. Insulina, 
hormonul responsabil cu eliminarea 
zaharului din sange si muschi, duce la 
depozitarea grasimilor dar blocheaza 
arderea lor. Astfel, reducerea 
gustarilor si a momentelor din zi 
cand faci asta, accelereaza arderea 
grasimilor prin reducerea glicemiei si 
a varfurilor de insulina de fiecare data 
cand mananci.
Grasimi sanatoase

Grasimile sanatoase reprezinta 
cheia bunastarii fizice si psihice, 
ele facandu-te sa te simti mai plin 
pentru mai mult timp, dar si pentru 
implicarea lor in mai multe procese 
biologice din organism. Grasimile 
nu iti vor ridica nivelul zaharului din 
sange, astfel ca nu vei avea parte de 
acele varfuri care nu sunt sanatoase 
si nici insulina nu va fi eliberata, ceea 
ce fac din ele o optiune de dorit in 
timpul mesei. Imbratiseaza grasimile 
sanatoase precum avocado, masline, 
ulei de masline, nuca de cocos, peste 
gras, oua, nuci, seminte.
Reducerea zaharului

Reducerea cantitatii de zahar 
ingerate ajuta la accelerarea arderii 
grasimilor, noi utilizand doua forme 
de combustibil pentru energie: zahar 
si grasimi. Cand scadem aportul 
de zahar, corpul se intoarce catre 

rezervele de grasime stocate in corp 
si il foloseste ca sursa de combustibil. 
Creste arderea grasimilor prin 
constientizarea zaharului pe care il 
mananci! Zaharul nu este doar cel 
alb sau brun pe care il vezi cand il 
adaugi in ceai sau cafea, el venind 
in forme diferite in paine, paste, 
biscuiti. Trebuie sa constientizezi 
aportul de zahar si carbohidrati.
Mergi pe verde!

Legumele verzi iti ofera multe 
fibre, precum si nutrienti importanti 
ca potasiu si magneziu. Potasiul este 
necesar pentru buna functionare 
a insulinei, in timp ce magneziul 
imbunatateste sensibilitatea la 
insulina. Doua motive foarte bune 
pentru a creste cantitatea de verdeata.
Prioritizeaza proteinele!

Avem nevoie de mai multe 
proteine pe masura trecerii anilor, ele 
oferind cladirea blocurilor pentru 
toate tesuturile corpului, inclusiv 
cele musculare. Muschiul 
consuma multa energie, asa 
ca, atunci cand facem 
muschi, ardem mai 
multa energie, dar, 
din nefericire, si 
contrariul este adevarat. 
Pe masura ce pierdem muschii, 
rata metabolica incetineste, 
predispunandu-ne la cresterea 
in greutate. Mentinerea 
nivelului proteinelor ajuta la a 
te face sa te simti plin pentru 
mai mult timp, oferind corpului 
elementele de constructie pentru 
cladirea muschilor si a tuturor 
tesuturilor din corp, fie ca e vorba 
de piele, par, unghii sau oase.

Arde grasimile de la burtica!
ECHILIBRUL ZAHARULUI DIN SANGE SI CATEVA SFATURI 
ESENTIALE TE POT AJUTA SA ITI SUBTIEZI TALIA.
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UN PAS INAINTE SPRE SANATATE

A MERGE PE O 
DISTANTA DE 1,5 KM 
ITI ARDE CAM 100 DE 
CALORII, LA FEL CA 
SI CUM AI ALERGA ... 
DOAR CA ITI IA MAI 

MULT TIMP.

C U L E G E  D I N  M E R S  B E N E F I C I I  P E N T R U  S A N A T A T E !

Mersul este ceva simplu: pui un picior in fata 
celuilalt si inaintezi. Dar pe langa o plimbare 
relaxanta care iti transforma starea de spirit in 

bine, aceasta activitate te scapa si de kilogramele in plus, 
iar pentru o eficienta ridicata, ritmul trebuie sa fie unul 
accelerat. Pentru asta, trebuie sa fii o persoana puternica.

CE INSEAMNA ACEST LUCRU? Chiar daca fiecare 

mergem si nu e nicio filosofie (aparent) la mijloc, trebuie 
sa avem grija la anumite aspecte: privirea inainte, gatul 
lung, umerii inapoi si in jos, acestea avand legatura 
doar cu postura. In acelasi timp, trebuiesc implicati 

toti muschii picioarelor, la care adaugam 
si miscarea de balansare a bratului opus 

piciorului.

Doar 30 de minute de mers ...
- imbunatateste circulatia sanguina
- atenueaza depresia si oboseala
- reduce cu 50% riscul Alzheimer
- creste vigilenta si luarea deciziilor
- scade riscul aparitiei durerilor de 

spate

- scade riscul bolilor de inima
- tonifiaza bratele si umerii
- reduce riscul cancerului 

intestinal cu 50%
- intareste soldurile, tendoanele, 

muschii
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Stai intins pe podea cu picioarele 
unite, genunchii separati 
si incepi sa le misti ca un 

tremurat. Este un exercitiu ciudat, 
mai ales ca perceptia noastra vizavi 
de exercitiile fizice are alte puncte 
de reper. Doar ca, in momentul in 
care te ridici in picioare iar durerea 
de spate pe care o simteai nu mai 
exista sau nu mai este atat de 
pronuntata, ai o senzatie ciudata, 
un amestec de uimire si bucurie ... 
Cum de a disparut durerea? Chiar sa 
se datoreze acestor miscari?

Vibratiile picioarelor pe care 
le faci in timpul Trauma Release 
Exercices sunt cunoscute oficial 
ca tremuraturi neurogenice si 
potentialul rol de a ajuta sanatatea 
oamenilor a fost propus pentru 
prima oara cam cu aproximativ 10 
ani in urma de Dr. David Berceli. 
Asistent social care a lucrat in zone 
de razboi si tabere de refugiati, 
acesta a observat ca in momentul 
in care erau expusi traumelor, copiii 
tremurau in timp ce adultii suprimau 
acest raspuns. Dar mai interesant 
este faptul ca ulterior, copiii nu erau 
atat de traumatizati comparativ cu 
parintii. Astfel, Dr. David Berceli a 
inceput sa se intrebe daca miscarea 
de tremurat a corpului nostru in 
mod natural este generata nu ca 
raspuns la frica asa cum credem in 
mod normal, ci ca o modalitate de a 
face fata situatiei.

El a dezvoltat o rutina care 
implica sase exercitii de miscare, 
exercitii simple - cum ar fi atingeri 
ale degetelor de la picioare si o 
pozitie finala de odihna cunoscuta ca 
pozitia fluturelui sau a broastei - asta 
a activat raspunsul prin tremurat, 
ce a fost testat cu cei care sufera de 
stres post traumatic (PTSD) pentru 
a vedea daca i-a ajutat sa elibereze 
stresul si sa-si revina din trauma. 
Raspunsul este afirmativ, mai ales ca 
este folosit in zilele noastre in cadrul 
anumitor regimente militare pentru 
a ajuta soldatii sa reduca traumele 
din lupta.

Bineinteles ca este o diferenta in 
a intelege traumele de pe campul 
de lupta si abordarea ingrijorarilor 
si a durerilor de spate, dar din 
momentul in care intelegi cum 
sunt generate in organism durerea 
cronica, stresul si anxietatea, totul 
incepe sa aiba sens. Si RETINE 
faptul ca organismul nu defineste 
trauma cum o face dictionarul! 
Definitia traumei este cea care 
are amenintari legate de viata si 
moarte, dar corpul vede trauma 
ca orice situatie in care el se auto-
mobilizeaza pentru a supravietui 
unei amenintari percepute. Acest 
lucru se poate intampla in anumite 
conditii.

De exemplu durerea ... Durerea 
acuta reprezinta a senzatie creata 
pentru a te stimula sa te misti; esti 

prea aproape de ceva fierbinte si 
trebuie sa te misti inainte de a fi ars. 
Durerea cronica evolueaza cand 
corpul isi aminteste o leziune acuta 
trecuta si incearca sa te protejeze 
pentru a nu avea parte iarasi de asa 
ceva, declansand chiar mai multa 
durere pentru a te opri daca te misti 
intr-un mod pe care il considera 
periculos - imobilizare.

Un lucru similar se intampla 
cu stresul sau anxietatea; cand 
esti stresat, muschii se incordeaza 
si pupilele se fixeaza: corpul se 
imobilizeaza. In mod normal, 
acest lucru dispare cand stresul nu 
mai exista, dar in situatia in care 
stresul este acut, cand sistemul 
organismului “lupta sau zbori”  este 

E POSIBIL SA STAI INTINS PE PODEA CLATINANDU-TI PICIOARELE SI SA NU 
MAI SIMTI DURERE, SA AI PARTE DE MAI PUTIN STRES SI ANXIETATE? SE PARE 
CA DA, MULTI OAMENI DE STIINTA FIIND DE ACORD CU ACEASTA, LA FEL CA 
IMPRESIONANTUL NUMAR DE 1,5 MILIOANE DE OAMENI DIN INTREAGA LUME 
CARE PRACTICA TRAUMA RELEASE EXERCICES (TRE).

TRAUMA RELEASE EXERCICES

ORGANISMUL 
NU DEFINESTE 

TRAUMA 
CUM O FACE 

DICTIONARUL
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activat constant, acesta reactioneaza 
imediat si in exces cand este 
amenintat.

Trauma Release Exercices iti 
ajuta corpul sa elibereze tensiunea 
si din momentul in care aceasta este 
eliberata, sunt eliberate si emotiile si 
simptomele fizice asociate.

Suna destul de simplu si poate 
si este, tremuratul fiind un raspuns 
folosit de alte mamifere, doar ca 
oamenii il suprima in general. Daca 
corpul uman a evoluat cu reflexe 
inconstiente pentru a crea excitare 
si tensiuni musculare ca raspuns 
la traume, are sens sa evolueze cu 
reflexe inconstiente de a se elibera 
dupa. Partea buna este aceea ca 
exercitiile TRE activeaza acel 

raspuns intr-un mod care ocoleste 
controlul constient.

Creierul nostru este conectat 
pentru a se proteja de traume 
printr-o varietate de sisteme, 
inclusiv reteaua musculara. Si 
exista o serie de tratamente pentru 
traume care cer corpului nostru sa 
reactioneze intr-un mod opus a ceea 
ce ar fi in mod natural, inainte de 
a-l elibera. In terapia EMDR, care 
este eficienta in abordarea stresului 
post traumatic, ochii se misca cand 
creierul i-ar face in mod normal sa 
stea si se pare ca Trauma Release 
Exercices functioneaza in acelasi 
mod.

Partea buna este aceea ca Trauma 
Release Exercices poate fi practicata 

de multi vizionand gratuit cursuri 
online si din momentul in care le-ai 
invatat, ar trebui sa fie foarte usor. 
Cu toate acestea, nu toate cazurile 
celor ce practica Trauma Release 
Exercices sunt fericite. Pentru 
cei care au fost expusi traumelor 
puternice in trecut, aceste exercitii 
pot declansa emotii dramatice 
care au nevoie de un profesor sau 
o persoana specializata pentru a fi 
gestionate in mod echilibrat.

Pentru a incerca TRE in 
siguranta, alege un curs online care 
incepe cu un proces de screening ce 
poate depista daca astfel de exercitii 
sunt sigure pentru tine sau mergi pe 
varianta ajutorului unei persoane 
specializate.

MISCAREA DE TREMURAT A CORPULUI 
NOSTRU IN MOD NATURAL ESTE GENERATA 

NU CA RASPUNS LA FRICA ASA CUM 
CREDEM IN MOD NORMAL, CI CA O 

MODALITATE DE A FACE FATA SITUATIEI.
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