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Nota editorului
REVISTA FAMOST FEBRUARIE 2023 marcheaza 
inceputul iernii din punct de vedere al precipitatilor 
intr-o luna care “gazduieste” doua sarbatori dedicate 
iubirii si odata cu acestea, nesfarsitele polemici legate de 
acest subiect din partea ambelor tabere si care ne fac sa 
simtim ca timpul sta pe loc. Noi propunem sa va iubiti 
si sa ii apreciati pe cei dragi voua, nu doar de sarbatori, 
ci tot timpul!

Trecand peste datele calendaristice, editia revistei 
Famost februarie 2023 este una frumoasa, diversa, cu 
multe subiecte utile si invitati foarte interesanti.

Frumoasa noastra colega Flori Stoian se afla pe 
coperta lunii februarie 2023, aducandu-ne in atentie 
noutati despre doua branduri deosebite si oferindu-
ne informatii interesante legate de cariera, colaborari, 
toate acestea fiind insotite de fotografiile unui frumos 
editorial. Scriitoarea Doina Roman ne face cunostinta 
cu interesanta ei cariera, vorbim despre cultura, scris 
si viata si aflam multe lucruri inedite despre literatura 
autohtona si nu numai. Daniela Sala il are invitat pe 
artistul Lucian Colareza, care ne povesteste despre 
cariera sa, despre viata si planurile de viitor. Fondatoare 
a Asociatiei Daruieste Fericire, Elena Pomana ne 
povesteste despre viata din alte perspective, despre 
activitatile sale zilnice in care aduce bucurie in vietile 
oamenilor, dar si despre si importanta iubirii in tot ceea 
ce facem.

Nu uitam sub nicio forma de moda si tendinte, 
sustinuti fiind de articolele oferite de Mirela Novak 
care oferii sugestii vestimentare pentru prima intalnire, 
Silvia Dragomir care da curaj femeilor  de peste 40 de 
ani sa indrazneasca mai mult si sa fie ele insele, Oana 
Enescu care ne vorbeste despre sustenabilitate in moda 
si fetele vazute ale acesteia, in timp ce Alin Temeliescu 
ne vorbeste despre culoarea anului 2023 si cum poate fi 
integrata in vestimentatia masculina; Daniela Sala ne 
prezinta ultima colectie semnata Anda Manescu, AM 
IA, purtand un dialog cu insasi creatoarea.

Ce ar trebui stiut cand vrei sa iti schimbi look-ul 
iti spune Nicoleta Chertif in articolul dedicat acestui 
subiect si continuam sectiunea beauty prezentandu-
va beneficiile luminii infrarosii, directiile in care se 
indreapta industria frumusetii din punct de vedere 
sustenabil, ne inspiram din cultura asiatica K-beauty si 
practicam yoga faciala.

Pentru ca suntem in februarie, Blog de zambit ne 
propune un frumos dialog in doi, pe care ar trebui sa il 
avem mai des ... Roxana Negut ne aduce in prim plan 
ultimele aparitii literare ale lunii ianuarie 2023, facem 
cunostinta cu interesanta carte scrisa de Rodica Bretin, 
“Ecouri din tenebre“ si ii spunem “Bine ai venit!“ Denizei 
Cristian care debuteaza cu rubrica “Cartea lunii“, 
prezentandu-ne “Maine, maine, poate maine“, scrisa de 
Gabrielle Zevin.

“Ce sa fac sau sa nu fac pentru a-mi gasi un partener 
de viata“ ne spune Marta Iozefina Bencze, in timp ce 
Irina Kuhlmann ne ajuta sa fim mai aproape de ceea ce 
ne dorim, prin intermediul rezolutiilor, a obiectivelor, 
a intentiilor. Probioticele si prebioticele, atat de 
importante pentru sanatatea noastra sunt aduse in prim 
plan de Toader Claudia. Si dupa ce devenim sanatosi si 
stim ce ne dorim de la viata, mergem la Oradea impreuna 
cu Beatrice Lianda Dinu.

Va invitam asadar sa parcurgeti frumoasa editie 
de februarie 2023 a revistei Famost, sa o cititi si sa 
descoperiti oameni valorosi si informatii utile!

Pana la urmatoarea reintalnire, va dorim multa 
sanatate alaturi de cele mai bune ganduri!



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

DANIELA SALA
In cadrul rubricii “Personalitati de top 
cu Daniela Sala” din luna februarie il 

aduc in atentia dumneavoastra pe artistul 
Lucian Colareza si ii descoperim reteta 

succesului! In cadrul rubricii “Totul despre 
moda cu Daniela Sala” din luna februarie 

descoperim cea mai noua colectie de ii 
semnata Anda Manescu.

pag 29, 82

MIRELA NOVAK 
In articolul de luna aceasta  iti explic ce 
inseamna tinuta pentru intalnirile de la 
inceputul relatiei, atunci cand cu fiecare 
intalnire, va simtiti cel mai bine unul in 
compania celuilalt. Nebunie curata! Asa 

este viata …

pag 22

ALIN TEMELIESCU
Editia de februarie a revistei Famost 

aduce, asa cum v-am obisnuit, un articol 
pentru iubitorii de moda. Va invit sa cititi 

despre culoarea anului 2023, unde veti 
putea afla ce nuanta trebuie sa purtati 

pentru a fi la moda! Pe langa asta, puteti 
vedea propunerea mea legata de piesele 

statement.

pag 38

SILVIA DRAGOMIR
Sunt femei care la 40 renunta sa mai 

poarte anumite piese vestimentare doar 
pentru ca “nu mai corespund cu varsta” - 
supunandu-se astfel prejudecatii conform 
careia, la acesti ani, nu mai ai dreptul sa fii 

femeie, ci doar sotie, mama sau bunica.
Si sa te imbraci pe cat posibil conform 
ultimei. Exista si reversul - femeile care 

au ramas blocate undeva intre 25 si 35, stil 
vestimentar inclus. Ca intotdeauna, in 

absolut orice - nu doar in moda, diferenta 
o fac femeile care se accepta asa cum sunt, 
alegand sa poarte piese vestimentare care 

le reprezinta. Fara sa se impiedice de reguli 
absurde, fara sa uite ca in primul rand sunt 

femei. Moda la 40 de ani este exact asa 
cum esti tu. 

pag 26

OANA ENESCU
In ultimii ani sustenabilitatea in moda 

a devenit un aspect din ce in ce mai 
important, industria textila fiind 

considerata una din cele mai mari surse 
de poluare la nivel global. Desi cel mai 
mare dusman al sustenabilitatii astazi 

pare sa fie poliesterul, comportamentul 
impulsiv al consumatorului din sfera mass 
market in special, a dus la un consumerism 

necontrolat. Cu ideea sustenabilitatii in 
minte, multi consumatori de fast fashion 
cauta produse din fibre naturale produse 

in conditii etice. Putini insa stiu sau vor sa 
accepte ca procesarea fibrelor naturale este 
ea insasi sub semnul intrebarii din punct 

de vedere al sustenabilitatii.

pag 36

NICOLETA CHERTIF 
In luna iubirii, vin cu sfaturi pretioase 

pentru parul vostru. Cand ne schimbam 
look-ul? Pe cine ajuta bretonul? Ce 

facem cu garderoba cand ne schimbam 
infatisarea? Sunt intrebari la care gasiti 

raspunsuri punctuale, in rubrica OH! My 
hair a lunii februarie.

pag 50



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

ROXANA NEGUT
Dragi prieteni,

in luna februarie  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 94

MARTA IOZEFINA BENCZE
In editia lunii februarie abordez o situatie 

intalnita din ce in ce mai des in viata 
noastra: gasirea unui partener. Ce trebuie 

sa faci sau sa nu faci daca iti doresti o viata 
de cuplu? Sper ca sfaturile si sugestiile 

mele sa iti fie de folos!

pag 116

IRINA KUHLMANN 
A avea abilitatea de a-ti fixa obiective bine 

gandite si lucrate poate fi o superputere 
pentru tine, deoarece ele te ajuta sa-ti 

pastrezi focusul si sa duci la indeplinire 
ceea ce vrei/iti propui. 

Cand le fixezi, este foarte important 
sa tii cont de 3 elemente: MINDSET, 

MOTIVATIE, METODE.”

pag 119

TOADER CLAUDIA
In luna februarie iti vorbesc despre 

importanta probioticelor si prebioticelor 
in viata noastra, mai ales ca vremea rece ne 
pune la incercare starea de sanatate. Cum 

actioneaza ele si care sunt cele cele mai 
bune, afli din articol.

pag 138

DENIZA CRISTIAN
Cititul este o pasiune care cere mult 
timp. Iar a alege cartile potrivite, din 

milioane de exemplare care mai de care 
mai atragatoare, iti ia si mai mult timp. De 
aceea, din dragoste pentru carti, am ales sa 
vin cu recomandari si recenzii a celor mai 
bune carti citite, astfel incat alegerea sa fie 
mai usoara si mai rapida, iar timpul ramas 
sa fie rezervat pentru a savura acea lectura.

pag 109

Daca iti doresti sa 
ajungi mai repede la 
articolul sau autorul 

preferat, apasa pe poza 
acestuia sau text si vei 

fi redirectionat
instant!



- Fa-ti bagajele, mi-a spus zambind. Nu prea multe, plecam intr-o vacanta cateva zile.
- Vacanta?! L-am intrebat cu ochii mari, simtind cum inima incepe sa bata fericita. Asa mare nevoie 
am de o vacanta. Bine, e de ajuns si doar o zi departe, cu liniste si ... cu tine. As vrea sa mergem 
undeva unde e multa zapada. Sa fie totul alb oriunde as privi, sa vedem copacii cum isi lasa in jos 
crengile incarcate. Mi-e dor de iernile din copilarie. De fapt, mi-e dor de copilarie cu totul.
- In loc sa lasi nostalgia sa iti schimbe ziua, mai bine ai incepe sa pui cate ceva in geanta. Asta o sa 
facem, mergem undeva unde iarna inca mai arata ca in copilarie. Pe langa hainele groase, sa pui in 
bagaj cateva visuri, multe sperante, cate un strop de iubire, fericire, incredere, sa nu iti uiti sinceritatea 
si mai ales, multe, multe zambete. Sa nu te prind ca nu lasi acasa grijile, tristetea si monotonia care 
ca te oboseste uneori.

M-am oprit si m-am uitat la el.
- Ce spui tu acolo, suflete?
- E prima oara dupa mult timp cand mergem doar noi doi undeva. Ai incercat sa fugi de mine, sa 
te ascunzi, sa ma ascunzi, cateodata sa ma minti. Ai incercat sa umpli timpul cu tot felul de activitati 
doar ca sa para ca nu iti e dor de mine. Sa nu crezi ca nu am observat cum eviti cand vreau sa vorbim. 
Imi spui ca esti bine, dar oboseala pe care o resimt poate ajunge la mine intr-un singur fel. Se naste 
din lacrimile pe care incerci sa le tii strans in spatele ochilor tai, ca nimeni sa nu ti le vada vreodata. 
Apoi se strecoara printre bataile inimii si ajunge fix la mine. 

Simteam cum obrajii mi se incalzisera si sigur aveau nuante rozalii. In ochi imi aparusera cateva 
lacrimi, dar nu de tristete. Ma intrebam cum de ma poate iubi atat cand ma cunoaste atat de bine. 
Cum reuseste de atatia ani sa imi fie cel mai bun prieten, confident, sfatuitor, desi de multe ori, cand 
timpul pare sa alerge, uit tocmai de el, de sufletul meu.
- Vezi ca aud tot ce gandesti, simt tot ce simti, imi spune zambind strengareste. In loc sa pierdem 
timpul de care spui tu ca alearga, mai bine l-am petrece unul cu celalalt. O fi luna asta luna iubirii, 
dar eu cred ca este mai ales luna legaturii dintre mine si tine. Fara o legatura puternica intre noi, nu 
se poate naste alta iubire.

Mi-am imbratisat sufletul cat am putut de tare si i-am soptit ca il iubesc. Am inchis geanta in care 
am pus tot ce mi-a spus si am plecat. Putin timp doar cu el ... uneori e tot ce avem nevoie.

Blog de zambit

februarie `23



“
- ELEANOR ROOSVELT

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

CAND OFERI BUCURIE ALTOR OAMENI,
PRIMESTI MAI MULTA BUCURIE IN SCHIMB.

AR TREBUI SA TE GANDESTI BINE
LA FERICIREA PE CARE O POTI OFERI.
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Sic este 
cuvantul care 
caracterizeaza 
cele mai 
importante 
tendinte pantofi 
primavara vara 
2023, dar daca 
nu vrei sa te 
desprinzi de 
platforme si 
mocasini, nu e 
nicio problema, 
ei rezista si in 
perioada calda, 
cu ajustarile 
de rigoare. 
Ce ne aduce 
sezonul 2023 in 
incaltaminte? 
Forme 
voluminoase, 
flatforme, tocuri 
bloc, modele 
inovative, sandale 
fisherman, 
balerini - toate 
sunt aici pentru 
tine, pentru 
a te inspira si 
ajuta sa oferi 
un aer proaspat 
garderobei.

DACA TE-AI GANDIT CA 
INCALTAMINTEA CU TALPA 

GROASA VA DISPAREA 
ODATA CU VENIREA 

ZILELOR CALDE, CELE MAI 
IMPORTANTE TENDINTE 

PANTOFI PRIMAVARA VARA 
2023 TE VOR CONTRAZICE. 
TOC PLAT, TIP PANA, TOC 

BLOC VOLUMINOS - ITI 
OFERA O SILUETA INALTA 

SI POTRIVITA FIECAREI 
ESTETICI SI NECESITATI, 

FIE CA STILUL ESTE UNUL 
REBEL, FEMININ SAU “GATA 

DE VACANTA”.

GROSIME
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TE

 20
23

1
P R O E N Z A  S C H O U L E R

F E N D I
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CHIAR DACA VIZUAL POATE 
PAREA CIUDAT, EXISTA UN 
FARMEC PARTE IN MODUL 
DE “ALCATUIRE” A UNOR 

PERECHI DE INCALTAMINTE 
VAZUTE PENTRU ACEST SEZON. 
TOCURILE INCLINATE, PENELE 
GEOMETRICE, PLATFORMELE 

CU TOCURI INCLINATE SI 
FRUMOS ARCUITE, DAU NASTERE 

UNEI TENDINTE MODERNE CU 
ACCENTE FUTURISTE CE MERITA 

SERIOS LUATA IN SEAMA.

VOLANASELE FAC DIN 
INCALTAMINTEA OBISNUITA 

UNA SPECTACULOASA, 
REMARCANDU-SE CREATIILE 

CU TALPA DIN CATIFEA 
CU VOLANASE SI FUNDITE, 

STRATURI DE SIFON IN 
COMBINATIE CU PANTOFII 

SLIP-ON. UNA DIN CELE 
MAI CREATIVE SI FEMININE 
TENDINTE PANTOFI 2023 IN 

SEZONUL PRIMAVARA VARA A 
INTRODUS SI LATEXUL, MIMAND 
O ANUMITA TESATURA - IDEALA 

PENTRU PODIUM.

POATE CA ACUM 5 ANI CAND AUZEAI DE SATIN NU TE 
GANDEAI LA INCALTAMINTE, DAR SEZONUL PANTOFI 

PRIMAVARA VARA 2023 NE SCHIMBA VIZIUNEA SI NE 
OFERA SABOTI, PANTOFI, CIZME IN TOATE CULORILE 

SI CARE MAI DE CARE MAI STRALUCITOARE. O 
OPTIUNE ELEGANTA SI MODERNA, PE CARE FIECARE 

IUBITOARE DE MODA SI PANTOFI TREBUIE SA O 
BIFEZE CEL PUTIN O DATA.

SATIN VOLANASE

UNGHIURI

2

3

4

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

L O E W E

D R I E S  VA N  N O T E N

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

J I L  S A N D E R P O R T S  1 9 6 1
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BALERINII PAR LA 
O PRIMA VEDERE 

CA SFIDEAZA 
TENDINTELE, 

DAR VARIANTELE 
DIVERSE VAZUTE 
IN PREZENTARI, 
TE FAC SA II IEI 

SERIOS IN CALCUL. 
CREAND UNA DIN 

CELE MAI DELICATE 
TENDINTE PANTOFI 

PRIMAVARA 
VARA 2023, S-AU 

REMARCAT 
VARIANTE 

DE BALERINI 
DIN SATIN, CU 

PANGLICI, ELASTIC, 
VARFURI PATRATE, 

CU TOCURI SAU 
PLATE.

CAND FACEM REFERIRE 
LA MINIMALISM IN 

SEZONUL PRIMAVARA 
VARA 2023 PENTRU 

PANTOFI, VORBIM DE 
O TENDINTA DUSA LA 

EXTREME. CU DOAR 
CATEVA BRETELE 

SUBTIRI, TALPI PLATE 
SAU VARIANTE CU TOC, 
ACEASTA TENDINTA DE 

VARA OFERA FEMINITATE 
SI SUPLETE INTREGULUI 

LOOK.

BALERINI

INFLUENTELE ANILOR 2000 ISI EXERCITA 
INFLUENTA SI IN TENDINTELE MODEI 

SEZONULUI PRIMAVARA VARA 2023, IAR DACA 
NE REFERIM LA PANTOFI, PUTEM SPUNE CA 

AVEM PARTE DE O RENASTERE. TOCURI KITTY, 
DECUPAJE LA NIVELUL DEGETELOR, TOCURI 
BLOC, DESTINATE LOCULUI DE MUNCA SAU 
GATA SA TE INSOTEASCA LA PARTY-URI, ELE 

ITI OFERA O NOSTALGIE INTR-O VIZIUNE 
MODERNA SI PRACTICA.

DELICATETE

MINIMALIST

5
6

7

C A R O L I N A  H E R R E R A

S I M O N E  R O C H A

S A N D Y  L I A N G

T O D ` S

K H A I T E

A LT U Z A R R A
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AVAND SUSTINERE SI DIN PARTEA 
PANDEMIEI CARE A TRECUT, 

CONFORTUL SE SIMTE LA EL ACASA 
PRINTRE CELE MAI IMPORTANTE 
TENDINTE PANTOFI PRIMAVARA 

VARA 2023. S-AU REMARCAT VARIANTE 
ORTOPEDICE SIC A TALPILOR MAI 
GROASE, SUPRAPUNERI GRAFICE, 

CATARAME, DECORATII CARE ATRAG 
PRIVIRILE, DETALII DIN PVC.

PLASA A JUCAT UN ROL 
ESENTIAL IN MULTE DIN 
PREZENTARILE ACESTUI 

SEZON, DAR S-A REMARCAT 
IN MOD DEOSEBIT IN 

PRIVINTA INCALTAMINTEI. 
AU FOST VAZUTE MODELE 
INSPIRATE DIN CIORAPI, 
PLASE DE PESTE, CIZME 

HIBRIDE, CU TOCURI KITTY, 
PANTOFI INALTI PANA 
LA COAPSA, FORMAND 
ASTFEL UNA DIN CELE 

MAI “AERISITE” TENDINTE 
PRIMAVARA VARA 2023.

METALICUL ESTE IARASI 
PE O PANTA ASCENDENTA, 

INCALTAMINTEA ESTE 
PURTABILA, ARGINTIUL ESTE 
FOARTE PLACUT VIZUAL, ASA 
CA DE CE NU AI PURTA SI TU 

ACEASTA TENDINTA PANTOFI 
IN SEZONUL PRIMAVARA 

VARA 2023 SAU CHIAR MAI 
MULT? INFLUENTELE ANILOR 

1970 SI-AU  FACUT SIMTITA 
PREZENTA, LA FEL CA SABOTII 
ELEGANTI DE ZI SI PANTOFII 

PEEP TOE DE SEARA.

CONFORT

PLASA

ARGINTIUL

8

9

10

J I L  S A N D E R

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

C H A N E L

C H L O E

M O N S E

B O T T E G A  V E N E TA
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GRIJA PENTRU MEDIU 
SI RECICLARE NU 

PUTEA SA TREACA 
NEOBSERVATA, DIVERSELE 

MODELE DE PANTOFI 
PENTRU 2023 VAZUTE IN 
PREZENTARI FACAND 

FURORI. S-AU REMARCAT 
MATERIALE CA DIN JELEU, 
INTERPRETARI MODERNE, 

VARIANTE IN CULORILE 
CURCUBEULUI, FACAND 
DIN ACEASTA TENDINTA 
UNA SI SPECTACULOASA 

SI DE DORIT.

DACA VORBIM DE PANTOFI CLASICI, 
SEZONUL PRIMAVARA VARA 2023 

NE OFERA MULTE VARIANTE 
MARY JANES, ANUMITE VARIANTE 
PASTRANDU-SI ASPECTUL, ALTELE 
OFERIND VARIANTE MAI DRAGUTE 

SAU COMBINATII CU SOSETE PENTRU 
UN LOOK ICONIC. IN ACELASI TIMP, 

SI-AU FACUT APARITIA IN ACEST 
SEZON SI VARIANTE WILD WEST, 

GRUNGE SI PUNK.

CATARAME

PLASTIC

REBELE
INDIFERENT CA 

AVEM INFLUENTE 
S&M, PUNK SAU 

ROCK, STILUL REBEL 
SE REGASESTE 
PRINTRE CELE 

MAI IMPORTANTE 
TENDINTE PANTOFI 

IN SEZONUL 
PRIMAVARA VARA 

2023, FACAND 
TRECEREA DE LA 
SEZONUL RECE 
LA CEL CALD. 
FIE CA OPTEZI 
PENTRU CIZME 
CU CATARAME, 
LANTURI SAU 
SIRETURI SAU 

PENTRU VARIANTE 
MAI USOARE, 

ACEASTA PERIOADA 
ITI PERMITE SA LE 
PORTI CU ROCHII 
SI FUSTE SI SA LE 

ADAPTEZI STILULUI 
PERSONAL.

12

13

11

S A N D Y  L I A N GC O A C H

C O A C H

L O E W E

G U C C I

PA C O  R A B A N N E
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Adevarat
Comparativ cu colantii obisnuiti, 

exista si colanti speciali conceputi 
pentru a ridica fesele. Este vorba de 
o cusatura speciala care dau nastere 
acestei magii, amplasata deasupra liniei 
mediane a fundului, creand acel efect de 
piersica cu doua emisfere perfecte. In 
engleza este cunoscut ca “scrunch effect”.

Se spune ca in colantii cu efect de 
ridicare a fundului nu transpiri, ceea ce 
este adevarat. Tesaturile sunt in general 
usoare si respirabile, stranse si elastice, 
purtarea fiind este o placere, iar daca 
esti o persoana activa, poti face sport 
ore intregi, te poti plimba, poti merge la 
intalniri, fara a avea frica ca vei fi plina 
de transpiratie.

Fals
Colantii care iti modeleaza fundul, 

nu fac acelasi lucru cu picioarele. 
Per total, colantii creeaza o silueta 
mai frumoasa si mai atragatoare, dar 
modelele care sunt concepute pentru 
fund, strang in acelasi timp si picioarele 
si micsoreaza stomacul. Acest lucru 
este aplicabil modelelor recente care au 
talia inalta. In producerea lor, se pune 
accentul deopotriva pe tesaturi dense si 
care se pot intinde, ce au in compozitia 
lor poliester, lycra, spandex.

Exista zvonuri ca acest colantii 
cu efect de lifting al feselor nu sunt 
confortabili, ceea ce este fals. Materialul 
elastic folosit are rezistenta ridicata 
pentru a face fata efortului fizic intens 
precum genuflexiunile. Pe langa rolul 
de a da aspectul de piersica, acesti 
colanti nu creeaza niciun disconfort, ci 
dimpotriva: ofera libertate de miscare 
indiferent de tipul activitatii!

Colantii &
EFECTUL de LIFTING
Colantii sunt achizitionati de majoritatea cu scopul de a strange cumva silueta, 

oferindu-i un efect vizual zvelt, doar ca majoritatea celor care ii cumpara o fac 
pentru efectul de ridicare al fundului. Pe langa cele care isi doresc o silueta per 

total care sa le avantajeze si cele care incearca diverse outfituri achizitionand un articol 
de imbracaminte, multe cumpara colantii pentru un fund mai ferm. Popularitatea 
acestei tendinte vine, evident, din retelele sociale. Efectul de lifting pe care il ofera 
este incantator si vizual si practic, dar cu toate acestea pot exista si anumite forme de 
indoiala. CE ESTE ADEVARAT SI CE NU?

Ca femeie, esti atractiva, seducatoare, sexy, iar colantii iti ofera posibilitatea de a fi 
frumoasa oricand, oriunde si de a atrage privirile celor din jur asupra ta, indiferent ca 
porti astfel de colanti sau alte outfit-uri care iti scot in evidenta feminitatea.

TESATURILE SUNT DESE, SE POT 
INTINDE SI AU IN COMPOZITIA LOR 
POLIESTER, LYCRA, SPANDEX.
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CUM TE IMBRACI LA INTALNIRILE DE LA 
INCEPUTUL RELATIEI? 

------ Pentru cei care inca nu sunt un cuplu ------

INTALNIRILE DE LA INCEPUT! 

Inainte sa deveniti un cuplu este o perioada 
de nepretuit, a emotiilor puternice. Atunci 
cand primesti un mesaj de la el, te trec toti 

fiorii, chiar daca ti-a scris doar “Buna”. 😊
Din punct de vedere vestimentar, aceasta 

etapa este foarte distractiva. Orice tinuta ai 
alege, pentru el este una noua. 

Cum creezi aceasta tensiune sexuala? Exista 
numeroase scenarii ... 🙃 aici ma limitez in a 
scrie ... 😊

ACEST SUBIECT DESCHIDE DISCUTII APRINSE PRINTRE PRIETENELE MELE. 

SFAT!
Combina piesele 
vestimentare in 
functie de ceea ce 
veti face impreuna, 

daca poti!
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INTALNIRE IN CLUB

Fii foarte indrazneata! Fii magnetul. Pentru o astfel de 
intalnire, alege :

Pantalonii spandex, daca posteriorul iti permite.
Cele care au forme si sunt plinute, ar trebui sa poarte orice 

straluceste si uimeste.
Tocuri inalte! Obligatoriu.

Moda & Stil

INTALNIRE LA CINA

Pentru o astfel de intalnire, alege o tinuta simpla si moderna!

O pereche de jeansi, care iti vin turnati.
Cizme sexy cu tocuri inalte. Traieste pe tocuri inalte!
Asigura-te ca porti pantofi si cizme in care poti merge, 

pentru a te bucura de o eventuala plimbare. 
Bluza cu umerii goi

Jacheta din piele. Pielea iti da un aspect senzual si 
indraznet. 

Lenjeria : jartiere si parfum.
Te simti obraznica ? Daca lasi sa ti se intrezareasca pentru o 

clipa jartiera va fi absolut ametitor! Alege un parfum sexy! 

SI NU UITA ...
NU TE DIZOLVA IN EL . . .

PENTRU CA TU NU ESTI ZAHAR,
IAR EL NU ESTE UN CEAI! 

PENTRU CA, 
VA IUBESC 💖
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ROCHIA 
cu GLUGA

ESTI PREGATITA SA PORTI ULTIMA TENDINTA IN ELEGANTA?

F E R R A G A M OPentru iubitoarele de moda 
indraznete care isi doresc sa fie 
mereu actualizate, in stilul lor 

intersectandu-se misterul si eleganta, 
sezonul primavara vara 2023 vine cu 
optiuni diverse, in care se pot regasi 
majoritatea. Rochia cu gluga se “desprinde” 
din tendintele actuale, ascensiunea sa fiind 
una cat se poate de justificata; indrazneata, 
feminina, plina de farmec, ea reprezinta 
urmatorul nivel al hanoracelor pe de o 
parte, al rochiilor pe de alta parte. Pe 
langa aspectul glam, misterul si intimitatea 
acestei combinatii - inovatii vazuta tot 
mai des pe catwalk, pot fi de ajuns pentru 
majoritatea iubitoarelor de moda.

Astfel de incercari si mixuri dintre gluga 
si rochie au mai existat de-a lungul timpului, 
dar fara pasi concreti ca in ultimul timp, 
asa cum e cazul modei sezonului 2023. Poate 
a fost nevoie de pandemie pentru a grabi 
acceptarea street style-ului si a confortului, 
pentru ca apoi simbioza dintre ele si moda 
de lux sa fie cat mai naturala si mai bine 
primita de toata lumea.

H A L P E R NA L A I A
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Daca vei purta si tu rochia cu gluga 
depinde de receptivitatea ta, de indrazneala 
de a te afisa, cel putin acum la inceput; cand 
si daca isi va castiga locul binemeritat in 
ceea ce intelegem normcore, ramane sa ne 
arate timpul, tendintele si cei ce le creeaza/ 
influenteaza.

V A L E N T I N O
A L B E R T A 

F E R R E T T I

V E R S A C E

Si cand nume ca ALAIA, VERSACE, 
VALENTINO, ALBERTA FERRETTI, 
FERRAGAMO, HALPERN promoveaza 
aceasta tendinta - bineinteles in propria 
viziune - acesta este un semn ca trebuie 
luata in serios. Un alt aspect important 
este diversitatea pe care ne-o poate oferi 
gluga, atat din punct de vedere al modului 
in care este “asezata” si integrata in rochie 
- simplu, ca o gluga, prin diverse infasurari 
care mai de care mai inovatoare, folosirea 
accesoriilor sau transformarea unui hanorac 
cu gluga intr-o rochie, fie ea si de lux.

Rochia cu gluga, asa cum a fost 
vazuta pe podiumurile de prezentare, ne 
ofera variante de lux, cu atingeri regale, 
stralucitoare, cu pietre, din materiale 
senzuale precum catifeaua, imprimeuri 
magice, tesaturi usoare, transparente, 
care curg si ofera o silueta fluida, optiuni 
mini, dar si variante practice cu care poti 
merge la cumparaturi, pentru ca apoi sa 
te poti afisa la un eveniment de seara fara 
probleme.



NU FARA MANECI DUPA 40,  NU 
MINI DUPA 35 ,  NU MULATE 
DUPA ACEIASI  40 ,  NU PAR 

LUNG, NU CULORI,  NU, 
NU,  NU . . .  O MULTIME DE 

INTERDICTII  CARE FAC 
FEMEILE SA SE TEAMA 
DE TRECEREA ANILOR, 

SA ISI  CUMPERE PIESE 
VESTIMENTARE 

NEPOTRIVITE, 
NEGANDU-SI  STILUL SI 

FEMINITATEA.

MODA
l a  4 0  d e  a n i

20 de ani inseamna multa 
expansivitate & placerea de a 

experimenta stiluri vestimentare, 
ultimele trends.

La 30 stii ceva mai mult despre tine, 
dar esti inca in cautarea a ceea ce ti se 

potriveste - linii, stiluri, piese.
La 40 te cunosti, stii ce iti place si iti 
vine bine, poate ai deja un stil propriu 

ori esti in cautarea/ definitivarea lui.
De la 50 incepi sa iti permiti 
extravagantele vestimentare pe 

care nu ai avut curajul sa le incerci 
pana acum.

Text : SILVIA DRAGOMIR
- Image Consultant & Style Specialist
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M
ai mult sau mai putin asa sunt - sau ar trebui sa fie - decadele “fashion” in viata 
femeii. De multe ori, de teama de a nu fi judecate de “societate” - colege, prietene 
si chiar rude, urmand sfaturi nepotrivite ori prinse fiind in tumultul unei vieti 
cu multe responsabilitati (job, copii si evident sot ...) femeile care graviteaza in 
jurul a patruzeci de ani (plus/ minus) ajung sa isi piarda identitatea stilistica. 

Devin invizibile cu un minim de piese vestimentare anoste dar care se asorteaza in peisaj si/ sau 
acelasi minim dar care sa fie in primul rand util/comod.

Daca esti prinsa in vreunul din blocajele vestimentare de mai sus, HAI SA VEDEM CE-AI 
PUTEA FACE ...

40 is the new 20 nu ar trebui sa ti se para gluma, dar nici sa o iei ad literam. Cand te apropii 
sau esti deja la 40 ai ajuns sa iti cunosti corpul, sa ai preferinte vestimentare si cu siguranta - 
daca ma citesti de obicei - inseamna ca vrei mai mult. Acum nu mai este despre experimentare la 
intamplare, ci strategica: incerci ceva ce stii ca in primul rand iti vine bine, dar care te solicita sa 
iesi din zona de confort obisnuita - porti rochia perfecta pentru tine, cu toate ca esti obisnuita 
in jeans.

Daca esti in linie dreapta sau ai depasit deja 40 nu uita ca exista si altceva in afara de negru 
pe care il porti pentru ca “te face sa arati mai subtire” ... Ca fiecare culoare (non culoare, 
dar trecem peste), negru are pro si contra. Stim despre ce sunt pro, dar pe tine, crede-ma, te 
intereseaza contra: exprima autoritate, este dificila ca si intretinere, scoate in evidenta griurile 
fetei, adanceste ridurile (nu este valabil pentru toate femeile, tie poate chiar iti sta bine), etc.

Gandeste-te cum ai arata in culoarea inchisa care iti sta cel mai bine si ce efect ar avea asupra 
ta si a celor din jurul tau!

Cumpara piesele vestimentare care-ti vin ca turnate (sau aproape), nu numarul de pe o 
eticheta: daca pe eticheta scrie 44 si tu clar porti 46 te ajuta sa arati mai bine? Nu e mai usor sa 
tai eticheta si sa te invidieze lumea “CE BINE ARAAAATI!!!!”.

Cand porti o rochie - de exemplu, care iti sta nemaipomenit, chiar daca nu este marimea pe 
care o visezi, este ceea ce iti trebuie ca sa arati frumoasa/ sexy/ chic si cum mai vrei tu.

Intotdeauna cumpara haine pentru cea care esti acum - nu cea care ai fost!
Daca ai o fiica, nu incerca sa ii faci concurenta imprumutandu-i stilul (vorba vine stil, e 

youngish si atat) - devine penibil pentru amandoua. Este posibil sa iti placa un anumit ansamblu 
pe care il poarta, sau anumite piese: nimic rau, e imbucurator ca esti atrasa de nou, tineresc si 
plin de viata. In loc sa porti insa outfit-ul sau piesa respectiva ca atare - adapteaz-o la tine: un 
top crop si fusta mini la fata? Un top pana in talie si o fusta deasupra genunchiului tau - ambele 
chestii sofisticate, pentru ca la urma urmei daca tu nu te apreciezi, atunci cine?!?!?!

Cand ai un suflet foarte tanar care cere inca Tshirts cu tot felul de sloganuri - asigura-te ca 
intelegi ceea ce scrie si iti asumi riscurile! De exemplu, un Tshirt cu personaje Disney atunci 
cand tii companie unor copii este perfect de inteles. Nu acelasi lucru este daca mergi la o 
plimbare cu alti adulti.

CUMPARA HAINE PENTRU CEA CARE ESTI ACUM -
NU CEA CARE AI FOST!
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T
ineretea sufletului in 
vestimentatie merge mana in 
mana cu evolutia ta de pana 
acum, pentru ca nu mai esti 
aceeasi persoana ca acum 20 

de ani, chiar daca iti plac aceleasi haine. 
Purtandu-le, vei realiza ca da fapt nu te mai 
reprezinta.

Esti fan mom jeans? Cauta sa fie hot 
mom jeans ... Jeans sunt pe primul loc in 
top - nu al preferintelor ci al comoditatii 
si versatilitatii. Daca iti plac incearca sa 
nu ramai fixata pe un singur model, ci 
probeaza mai multe, pana gasesti cel putin 
doua in care sa arati perfect si pe care sa le 
folosesti.

Nu te limita doar la banalul Tshirt, 
surprinde lumea cu dantela, mixeaza denim 
sus cu denim jos, adu tricotaje, fii creativa!

Cine ti-a spus ca transparentele si 
decolteurile sunt interzise dupa 40 de ani 
te-a mintit cu nerusinare. Este exact invers. 
Adica in loc sa semeni cu o puritana din 
epoca victoriana cu rochia incheiata pana 
la omusor, cu maneci atat de lungi incat 
lipsesc doar degetele (ca la manusi), lunga 
de sterge podelele - sa lasi putina piele la vedere e terapeutic. Cu un decolteu, cu maneci trei 
sferturi sau fara, cu picioarele lasate la vedere - se usureaza toata figura si esti tu cea in prim 
plan, iar nu outfit-ul.

In acelasi timp insa sa ai bine definita granita dintre sexy si vulgar - e subtila si foarte usor de 
incalcat. De aceea preferabil sa nu fie excese de piele la vedere (decolteuri, transparente si mini) 
- decat daca le faci pentru ca asa vrei tu, iti plac si stii cum sa te descurci cu ele.

Sa fii mandra ca ai in sifonier piese de acum 10-15 sau mai multi ani este de inteles din 
punctul de vedere al unui colectionar. SA LE PORTI, ESTE CU TOTUL ALTCEVA!

Daca le consideri piese vintage - fa-le un update, adu-le in prezent cu detalii actuale care 
sa scoata naftalina din ele. Ia din trend exact ce si cat iti place: nu “trebuie” sa porti ceva doar 
pentru este piesa momentului cand tie chiar nu iti spune nimic ...

Cumpara intotdeauna cea mai buna calitate pe care ti-o poti permite financiar: vor fi piesele 
tale prietene! Cele mai bune si de durata. Nu incerca sa porti fuste/ rochii lungi si lalai pentru 
ca ai impresia ca te-ai ingrasat, ai imbatranit si alte absurditati. Ei si ce?

Incercand sa ascunzi, atragi mai mult atentia. Sau devii invizibila. Doare si intr-un caz si in 
celalalt, iar tu chiar nu meriti asa ceva. Si lumea vorbeste oricum. Asa ca mai bine fii tu insati!

Accesorizeaza-te: de la incaltari, genti, esarfe, palarii, manusi, bijuterii - foloseste tot! Nu 
tot odata, dar tot. Joaca-te cu ele, amesteca-le, schimba ordinea, incearca ceva nou ... ai atatea 
posibilitati. Imbraca hainele pe care le iubesti, fii autentica si simte-te bine in ele, bucura-te de 
tine si de tot drumul pe care l-ai facut pana acum!

MAKE IT WORK!

CUMPARA INTOTDEAUNA CEA MAI BUNA 

CALITATE PE CARE TI-O POTI PERMITE 

FINANCIAR: VOR FI PIESELE TALE PRIETENE!
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A.M IA BY ANDA MANESCU - PREZENTA PE PODIUMUL DE SINGIDAVA FASHION DAYS
foto : CALIN TATAR EVENTS,  AKOS SZABO, HORNOI COSMIN,  MARA BORSA

TOTUL 
DESPRE 
MODA cu 
DANIELA 
SALA AM IA by ANDA MANESCU

Ai fost prezenta pe podiumul festivalului de moda de la 
Singidava. Ce colectie ai prezentat la acest eveniment? 

Colectia s-a numit A.M IA, este o colectie de suflet, o colectie 
care defineste personalitatea iei si ne arata versatilitatea cu care 
ea poate fi purtata si accesorizata. Am spus de multe ori ca IA 
se alege cu sufletul si sunt sigura ca in sufletul fiecarei romance 
exista o legatura cu strabunii, pe care IA o aduce in actualitate. 
Am vrut sa arat ca IA poate fi moderna, ea poate fi eleganta sau 
sport. Si mai presus de toate este o opera de arta care ne spune 
povesti. 
Cat timp a durat realizarea sa? 

Realizarea colectiei a durat mai bine de 6 luni, pentru ca 
fiecare ie, bluza gen ie, a fost lucrata manual. Fiecare model de 
bluza, a fost creat fir cu fir cu acul, ata si multa migala. Prin 
colectia asta am purtat IA in toate tonurile modei.
Ce materiale ai folosit pentru aceste ii?

Toate materialele folosite au fost premium, de la celebra 
panza topita, lucrata special pentru mine in tesatorii autohtone, 
la matasea fina, pana la denim de cea mai buna calitate din 
bumbac. Materialele de calitate fac orice piesa pretioasa si 
imbraca orice silueta foarte frumos. Materiale pretioase, 
asortate cu broderie manual si un design studiat, fac trecerea de 
la obiect vestimentar la obiect de arta.
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Realizarea colectiei a durat 
mai bine de 6 luni, pentru 

ca fiecare ie, bluza gen 
ie, a fost lucrata manual. 
Fiecare model de bluza, a 
fost creat fir cu fir cu acul, 

ata si multa migala.

“
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Cum a fost primita IA de Breaza de catre publicul spectator? 
Cu multe aplauze. Pot spune ca am fost ca pe vremuri, am 

coborat de pe scena si eram asteptata in backstage de cliente 
si admiratoare ale creatiilor mele. Au fost multe sentimente 
intense de bucurie si implinire. Pana la urma, orice designer isi 
doreste sa isi vada creatiile admirate, iubite si purtate.
Cum a venit invitatia de a prezenta pe acel podium?

Evenimentul a fost organizat de cea care da viata si farmec 
colectiilor mele, Miss Universe Carmina Cotfas. De-a lungul 
timpului am creat multe proiecte de suflet impreuna si ea 
este imaginea brandurilor II BREAZA DE ANDA MANESCU si 
ANDA MANESCU HANDMADE. A fost un eveniment de suflet 
pentru mine, mi s-a parut incredibila initiativa de a ajuta copiii 
orfani din Cugir si toata munca si profesionalismul cu care s-a 
organizat acest eveniment.
Care este povestea din spatele brandului Ii Breaza de Anda 
Manescu? 

Pasiunea pentru arta, istorie, simbolism si mistere aproape 
pierdute. Si pe langa astea, la un moment dat, am spus stop si 

de la capat. In acel moment am decis sa imi urmez pasiunea. 
Bine, atunci nu stiam ce inseamna business in Romania ... ce 
provocari poate impune o piata si o economie haotica. Dar ne-
am adaptat si am reusit sa crestem un brand frumos.
Ce alte surprize ne pregatesti? 

Mai  stilizam, mai adaptam, inca nu vreau sa vorbesc despre 
proiectele anului acesta. Dar dupa ce le pun la punct, promit ca 
voi reveni cu un articol. Oricum anul acesta va urma editia a 
doua Singidava Fashion Days la care habar nu am cu ce ma voi 
prezenta. Dar va veni si momentul de inspiratie.
De unde pot achizitiona doritorii creatiile tale?

Avem un magazin fizic in orasul Breaza, str. Republicii, 
nr. 57, judet Prahova, care este o adevarata experienta a 
autenticului. Avem ii vechi reconditionate, avem o gama 
variata de ii noi, plus creatii proprii. De asemenea, avem o 
pagina web bine pusa la punct www.iibreaza .ro si va invitam 
sa urmariti noutatile pe retelele de socializare Facebook Ii 
Breaza de Anda Manescu, Instagram Ii Breaza, Tik Tok Ii 
Breaza by Anda Manescu.

“... am fost ca pe vremuri, am coborat de pe scena si eram asteptata in 
backstage de cliente si admiratoare ale creatiilor mele. Au fost multe sentimente 

intense de bucurie si implinire. Pana la urma, orice designer isi doreste sa isi 
vada creatiile admirate, iubite si purtate.
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(RE)FRESH
GARDEROBA

Te-ai plictisit de articolele din dulap si iti doresti ceva nou. Ai investit ceva bani si 
parca nu ai vrea sa renunti la ele atat de usor ... le-ai oferi cuiva, dar parca ti-ai dori si 
sa recuperezi ceva din investitia intiala. Ce poti face? Ce solutii ai si ce ar trebui sa stii?
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f
ebruarie este poate cea mai potrivita luna sa iti faci 
listele de primavara pentru o garderoba fresh, asa 
cum ti-o doresti. Si nu, nu e gresit cand spunem 
liste, pentru ca vorbim de lista articolelor si a 
accesoriilor de care vrei sa te dispensezi si o a doua 
lista (speram doar una!) a ceea ce ne dorim de ceva 
timp sau ceva nou aparut. Ce facem cu prima lista 
a hainelor si accesoriilor pe care nu ni le mai dorim 
sau am constientizat in timp ca nu prea le purtam ...

In functie de valoarea lor te poti gandi sa le 
donezi, sa le oferi cuiva care si-ar dori asa ceva sau 
sa le vinzi. In toate cazurile, dar in mod deosebit 
cand te gandesti sa le revinzi, hainele si accesoriile 
trebuie sa fie in forma foarte foarte buna. CE 
INSEAMNA ASTA?  Sa fie intacte, sa fi fost 
purtate cu grija, fara pete sau semne ca sunt lasate 
in vreun fel, ca atarna .. . incaltamintea trebuie sa 
fie aproape ca noua - ca luata de raft daca se poate 
si sa nu aiba o vechime mai mare de 5 ani. Absolut 
orice trimiti spre revanzare fie ca e vorba de un 
retailer SH, fie ca le vinzi pe retele de socializare 
sau prin intermediul altor modalitati, trebuie 
sa fie proaspat curatat intr-un mod responsabil. 
Multi dintre revanzatori folosesc UV pentru 
dezinfectarea gentilor de mana si a bijuteriilor, 
aceste accesorii “descurcandu-se” mai bine in 
timpul transportului.

Timpul in care le vinzi este foarte important 
din multe puncte de vedere, a fi prezent cu mult 
timp inainte de inceperea unui sezon, oferindu-ti 
multe avantaje. Majoritatea cauta haine in aceasta 
perioada, reduceri, astfel ca fiind printre primii, ai 

mari sanse sa vinzi, daca tot ce ai, arata bine. In 
acelasi timp si pentru retaileri este mult mai bine 
pentru a avea timp sa pregateasca cat mai bine 
tot ce au spre vanzare. Pe de alta parte, exista 
branduri care se vand foarte bine, indiferent de 
perioada; trebuie doar sa le identifici in functie 
de zona in care te afli.

A fi la curent cu tendintele este foarte 
important pentru a sti cand se te “desprinzi” 
de anumite piese vestimentare sau a amana 
momentul; daca dai hainele si accesoriile cuiva 
specializat, ar fi bine sa intrebi ”ce se cauta”. 
Acum este o perioada in care este “riscant”  sa 
dai costumele office, atat din punct de vedere al 
perioadei, dar si al faptului ca moda s-a reinventat 
in aceasta directie si e posibil ca varianta noastra 
de “clasic”  sa nu fie cea mai cautata. Surprinzator 
este faptul ca sacourile si blazerele sunt destul 
de populare, ceea ce nu se poate spune si de 
incaltamintea cu tocurile inalte (deocamdata) 
care abia acum da semne sa isi revina, deci, ai mai 
putea astepta in aceasta privinta.

... exista branduri care se vand 
foarte bine, indiferent de perioada; 

trebuie doar sa le identifici in 
functie de zona in care te afli.



35  

Famost

Moda & Stil

DE CE ANUMITE PERSOANE VAND 
SI  ALTELE NU?  Cele din prima categorie au 
inteles cum functioneaza piata in zona si contextul 
respectiv, majoritatea numelor mari din moda 
vanzand aproape oricand. In piata sunt branduri 
adaptabile care discuta cu oamenii, le inteleg 
dorintele si necesitatile si isi indreapta atentia 
spre un public tinta, ceea ce le fac populare, multe 
persoane neavand nicio problema in a cumpara un 
articol SH (avantaj tu) si a-si crea outfitul dorit. 
In acelasi timp, exista si retaileri care ofera o 
diversitate impresionanta de branduri, astfel ca 
oricine poate gasi aproape orice.

Daca incerci sa “scapi” de anumite articole si 
accesorii din garderoba ta si faci acest lucru de ceva 
timp, cu siguranta ai o relatie cel putin decenta cu 
un anumit retailer. Dar pentru binele tau este bine 
sa faci si alte cercetari in piata, pentru ca poti gasi 
variante mai bune. Oricine isi deschide o afacere 
de revanzare, trebuie sa vina cu ceva nou pe piata 
si sa aiba mai multe avantaje comparativ cu cei 
deja existenti. Astfel ca un research din partea ta 
este mai mult decat binevenit! Vinde doar online? 
Cum este experienta celor ce intra fie in magazinul 
online, fie in cel fizic? Sunt hainele bine fotografiate, 
stilizate? Sunt prezentate intr-un mod atractiv? Cum 
se prezinta in retelele de socializare si in mediul 
online per ansamblu? Ce avantaje ai tu daca lucrezi 
cu ei? Cat de transparenti sunt in tot ceea ce fac? 
Acestea sunt o serie de intrebari la care este bine sa 
ai raspunsuri cat mai aproape de adevar.

Un lucru important pe care trebuie sa il ai 
in minte este vibe-ul pe care ti-l da magazinul 
- online sau fizic - cand il vizitezi: daca tu (si 
prietenii) ai cumpara de acolo, cu siguranta si 
altii ar actiona la fel. Mai putin conteaza marimea 
magazinului ci atmosfera gasita, lucru aplicabil 
si in cazul online. Bineinteles ca in cazul unui 
magazin fizic sunt importante locatia, spatiul, 
compartimentarea, amabilitatea personalului ce 
poate compensa anumite minusuri regasite peste 
tot.

Dorinta ta este sa vinzi hainele, accesoriile, 
bijuteriile cu care nu mai rezonezi si sa-ti 
eliberezi dulapul, dar asta nu inseamna ca 
trebuie sa faci totul pe graba si sa accepti orice 
conditii din partea celor ce le revand. Cota ta 
este bineinteles un procent din vanzare, iar a 
cunoaste aceasta piata si cele mentionate pana 
acum in articol sunt informatii care lucreaza in 
avantajul tau, te ajuta sa cunosti piata, sa intelegi 
cum functioneaza si sa poti negocia astfel incat 
sa fii avantajata. In cazul in care consideri ca nu 
este avantajos pentru tine, exista si alte variante 
de vanzare.

Daca esti o persoana care nu se ataseaza prea 
mult de haine, in momentul in care le cumperi, 
ar trebui sa pastrezi cutii, ambalaje, etichete, 
pentru a oferi o imagine impecabila; pantofii si 
bijuteriile trebuiesc tinute departe de praf. Moda 
este circulara, iar a tine articolele in conditie 
foarte buna iti creste sansele de a le vinde chiar si 
dupa ce anumite tendinte au trecut.

In piata sunt branduri adaptabile care discuta 
cu oamenii, le inteleg dorintele si necesitatile 
si isi indreapta atentia spre un public tinta, 
ceea ce le fac populare, ...



36  

Famost

Moda & Stil

CELE DOUA FETE ALE
SUSTENABILITATII

n ultimii ani sustenabilitatea in moda a devenit un aspect din ce in ce mai important, 
industria textila fiind considerata una din cele mai mari surse de poluare la nivel 
global. Inovatiile tehnologice ale secolului trecut au creat o alternativa a fibrelor 
naturale: fibrele sintetice din poliamida, nylon, poliester sau acetat. Durabilitatea, o 
intretinere usoara si pretul considerabil mai mic, au facut ca aceste fibre sa fie preferate 
atat de branduri indiferent de pozitionarea lor in piata, cat si de consumatori. Desi 
cel mai mare dusman al sustenabilitatii astazi pare sa fie poliesterul din cauza naturii 
sale nebiodegradabile, comportamentul impulsiv al consumatorului din sfera mass 
market in special, a dus la un consumerism necontrolat. Consecintele au fost mutarea 
productiei in tari mai slab dezvoltate si chiar exploatarea angajatilor din industria 
textila din dorinta de a oferi un produs final la un pret cat mai competitiv.

Astazi, cu ideea sustenabilitatii in minte, multi consumatori de fast fashion cauta 
produse din fibre naturale produse in conditii etice - la un pret comparativ cu cele 
sintetice produse sub sfera mass market.I

cu O A N A  E N E S C U

DINCOLO de MODA

FETE
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Putini insa stiu, sau vor sa accepte ca procesarea fibrelor naturale este ea insasi sub 
semnul intrebarii din punct de vedere al sustenabilitatii.

Cea mai folosita fibra naturala din lume, bumbacul - a dus la cererea foarte mare de 
fibre la preturi competitive ceea ce a rezultat deseori in exploatarea fermierilor care 
il produc. Exista totusi alternative care permit brandurilor sa achizitioneze bumbacul 
sau alte fibre naturale din surse de incredere, in conditii etice - evident la un pret 
considerabil mai mare, ce se transpune in produsul finit. Chiar daca este insa cultivat 
in conditii etice, pentru a produce un 1 kg de bumbac sunt necesari 10 000 de litri 
de apa, iar utilizarea pesticidelor si a insecticidelor care sunt daunatoare solului si 
ecosistemului pun alte probleme legate de sustenabilitate si durabilitate. Pe langa 
asta, mai mult de 30% din fibrele de bumbac sunt exportate intr-o alta tara pentru 
manufactura, ceea ce duce la cresterea amprentei de carbon aferenta acestuia.

Viitorul sustenabilitatii in moda se bazeaza pe inovatiile tehnologice si realizarea 
de fibre combinate, sintetice si naturale, fara consum mare de energie, apa sau sol, cu 
materie prima din surse regenerabile si reciclabile si cu o amprenta de carbon mult 
mai mica.

Cat despre sustenabilitatea 
lantului de productie, este 
nevoie mai intai de reeducarea 
comportamentului consumatorului 
catre achizitii mai putine, de 
calitate, aprecierea designerilor 
locali si cel mai important 
eliminarea achizitiilor impulsive. 
TU CATE ARTICOLE “CU 
ETICHETA” AI IN GARDEROBA?

Cea mai folosita fibra 
naturala din lume, 

bumbacul - a dus la 
cererea foarte mare 

de fibre la preturi 
competitive ceea ce 
a rezultat deseori in 

exploatarea fermierilor 
care il produc.
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VIVA MAGENTA
C U L OA R E A  A N U L U I  2 0 2 3

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

Nuanta universal magulitoare, botezata Viva Magenta, a fost declarata castigatoare, cea mai 
exuberanta si mai puternica nuanta de rosu care introduce un puternic amestec de noutate. 

Specialistii spun ca alegerea acestei culori a fost inspirata de dorinta unui an nou cu schimbari 
pozitive, de pandemie si de conflictul care predomina in Ucraina. Este pentru al 24-lea an 
consecutiv cand expertii companiei americane aleg culoarea anului, evenimentul fiind urmarit 
anual in toata lumea.

VIVA MAGENTA
este un ton rosu purpuriu nuantat, care prezinta un echilibru intre cald si rece, ceea ce numim o 

culoare hibrida. Este indraznet, plin de duh, are de toate . . . este o culoare usor de acceptat.

In era tehnologiei, incercam sa ne inspiram din natura si din ceea ce este real. PANTONE 
18-1750 Viva Magenta provine din familia culorilor rosii si este inspirat de rosul carmin, unul 
dintre cei mai valorosi si puternici coloranti naturali cunoscuti din lume. PANTONE 18-1750 
Viva Magenta ne reconecteaza la materia primara. Evocand fortele naturii, Viva Magenta ne 

energizeaza spiritul, ajutandu-ne sa ne construim puterea interioara.

spune LEATRICE EISEMAN, director executiv Pantone Color Institute.

ANUL TRECUT, LA INCEPUTUL LUNII DECEMBRIE, INSTITUTUL 
PANTONE - AUTORITATEA INTERNATIONALA IN MATERIE DE 

COLORISTICA - A ALES CULOAREA OFICIALA A ANULUI. 
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VIVA MAGENTA, desi este o nuanta curajoasa si foarte puternica, 
nu este deloc dificil de purtat. Cand vine vorba despre alegerile 
vestimentare, exista multe optiuni, iar daca vrei sa te inspiri, TE INVIT 
IN CONTINUARE SA VEZI PROPUNERILE MELE.

inspirati de nuanta 
castigatoare, multi 

designeri s-au adaptat, 
avand deja culoarea in 
noile colectii. Daca doresti 
sa testezi aceasta nuanta, 
poti gasi inspiratia de 
baza in colectiile DIOR si 
CRAIG GREEN pentru 
toamna 2022.

costumul este esential in 
garderoba unui barbat, in 

consecinta iti poti asuma un 
outfit in nuanta anului 2023, 
care va arata impresionant in 
special seara. JARED LETO a 
demonstrat ca nuanta arata 
atat de sic in varianta de 
costum din catifea. Desigur, se 
poate spune ca astfel de alegeri 
sunt mai mult pentru scena, 
dar nu se stie niciodata.

01.

02.

P O A RTA  N UA N T E 
D E  M A G E N TA 
C AT  D E  D E S  P OT I , 
D E O A R E C E  E S T E 
O  C U L O A R E 
P R E T I O A S A  S I 
D E O S E B I TA , 
C E  D E N OTA 
S I M P L I TAT E  S I 
R A F I N A M E N T,  D A R 
S I  E X P R I M A R E A 
S I N E L U I  FA R A 
L I M I T E !
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blazerul intr-o nuanta rezultata din 
combinatia de tonuri de albastru cu 

rosu-violet este alegerea excelenta fara a fi 
prea indraznet. Mixeaza acest blazer cu o 
camasa clasica alba si pantaloni bleumarin 
sau daca doresti sa pui in valoare blazerul, 
opteaza pentru o tinuta all black.

03.

celor care prefera o varianta mai cuminte, 
dar totusi vor sa incerce culoarea vibranta a 

anului sau cel putin intr-o nuanta apropiata, 
puloverul cu guler este item-ul potrivit 
pentru un outfit updatat in ton cu tendintele 
cromatice ale acestui an.

04.

P O A RTA  B L A Z E R E L E 
S T RU C T U R AT E  D O A R 

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

N E S T RU C T U R AT E  L A 
O C A Z I I  M A I  P U T I N 

F O R M A L E !
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01.

Poarta nuante de magenta cat de des poti, deoarece 
este o culoare pretioasa si deosebita, ce denota simplitate 
si rafinament, dar si exprimarea sinelui fara limite! Viva 
Magenta sugereaza incredere, forta si indrazneala, energia 
pentru a rezista evenimentelor perturbatoare pe termen 
lung, iar in 2023 oamenii trebuie sa aiba intocmai aceasta 
atitudine. Nuanta hibrida este acel rosu aprins, obtinut 
prin amestecul spectral al rosului cu albastrul, “o culoare 
neconventionala, pentru o perioada neconventionala” ce va arata 
bine in compania culorilor albicioase, naturale, blande. 

te indrepti spre birou sau la o intalnire? Poti face 
combinatii stylish cu ajutorul accesoriilor, cum 

ar fi esarfa intr-o nuanta vibranta, pe care sa o 
asortezi cu piese relativ simple. Aminteste-ti ca o 
esarfa poate face mai mult decat sa ofere o explozie 
vizuala energizanta si fresh! Este un accesoriu care 
va adauga stil tinutei tale.

05. 06.

daca nu esti adeptul culorilor puternice, 
dar ti-ar placea din cand in cand sa te joci 

cu ele si sa creezi diverse tinute fara a fi prea 
indraznet, poti incorpora o piesa in aceasta 
nuanta in outfiturile de zi.

RECOMANDARE

La fiecare sfarsit de an, Pantone dicteaza 
trendul, 2022 a fost definit de Albastrul 
brebenoc, o nuanta puternica si impunatoare 
pentru care cercetatorii au amestecat tonuri 
de albastru cu rosu-violet, iar 2021 s-a 
remarcat prin Ultimare Grey (nuanta de gri) 
si Illuminating (nuanta de galben) - mariajul 
a doua culori care au oferit siguranta, 
incredere si conexiunea pe care oamenii o 
cauta intr-un mediu global incert.
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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/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/
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CRESTE-TI
SANII!

FARA INTERVENTII CHIRURGICALE!
Sanii isi pierd din fermitate odata cu trecerea varstei, dar 

vestea buna este aceea ca exista modalitati usoare de a-i 
avea in forma.

Pe masura trecerii anilor, nu doar nivelurile noastre de 
energie au de suferit, ci si sanii, iar principalele cauze a ceea 
ce este cunoscut ca ptoza mamara sunt gravitatia si varsta. 
Tesuturile imbatranesc, colagenul se intinde, pielea pierzandu-
si din elasticitate si putere. Si cu cat sanii sunt mai mari, cu 
atat sunt mai supusi acestei situatii. Partea buna este aceea 
ca exista modalitati usoare de a obtine ce e mai bun pentru 
sani la varsta mijlocie.

GENELE
Pe langa sarcina, alaptare si alte fluctuatii extreme cu care 

se confrunta aproape orice femeie de-a lungul anilor, genele 
joaca si ele un rol important. Genetica are un rol determinant 
cand vorbim de pierderea estrogenului si colagenului si evolutia 
tesutului glandular. Si de obicei, mamele joaca un rol important: 
te poti uita la mama ta cum a evoluat, iei in calcul si stilul de viata 
pe care l-a avut si astfel, poti avea o imagine asemanatoare a 
evolutiei tale pe masura trecerii anilor.

TRECEREA ANILOR ISI PUNE AMPRENTA IN TOATE 

ASPECTELE VIETII NOASTRE, CORPUL FIINDU-NE 

SUPUS DE-A LUNGUL TIMPULUI MULTIPLELOR 

TRANSFORMARI. SANII SE NUMARA PRINTRE 

PARTILE CORPULUI CARE AU DE SUFERIT. CUM 

PUTEM AVEA GRIJA DE EI INTR-UN MOD CAT MAI 

NATURAL?
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AUTOEXAMINAREA SI 
EXAMINAREA SANILOR ESTE 
FOARTE IMPORTANTA PENTRU 
SANATATEA LOR, IAR DACA AI 
SESIZAT URMATOARELE, MERGI LA 
MEDIC IMEDIAT!

• Orice nod nou la san
• Noduli sub axila
• Incretirea pielii sau mamelonului
• Mamelonul inversat
• Dureri persistente de spate
•Schimbarea brusca a marimii unui san

DACA TE GANDESTI CA PURTAREA 
SUTIENULUI IN PAT POATE OPRI 
LASAREA SANILOR,  GRESESTI! 
Dimpotriva: este restrictionat sangele catre 
sani si zonele din jur. Mai mult, este limitat 
fluxul catre ganglionii limfatici din jurul 
sanilor si axilei, astfel ca este impiedicata 
eliminarea reziduurilor din corp.
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MENOPAUZA FACE 
LUCRURI RELE

Colagenul este parte esentiala a 
fermitatii sanilor oferindu-le acestora 
aspectul plin, ferm, partea neplacuta fiind 
aceea ca se pierd aproximativ 30% din 
productia de colagen in primii 5 ani ai 
menopauzei. Sanii se lasa, asta pe langa 
aparitia ridurilor sau accentuarea lor.

In acelasi timp, exista o intreaga 
polemica cu privire la colagenul oral 
si eficacitatea lor. Nu este o proteina 
completa, continand 8 din cei 9 aminoacizi 
esentiali, astfel ca trebuie acordata o 
atentie speciala si alimentatiei. Calitatea 
colagenului este importanta, la fel ca 
suplimentele care nu sunt mereu ieftine.

MODALITATI NATURALE DE A OFERI 
SANILOR FERMITATE

1. EVITA DIETELE EXTREME!
Nu trebuie sa pierzi din kilograme prea repede! Pielea 

nu poate raspunde la fel de repede ca pierderea brusca in 
greutate si sfarseste prin a avea un aspect lasat. Scopul tau 
in pierderea kilogramelor nu trebuie sa depaseasca 0,5 - 1 kg 
pe saptamana! Sau ai varianta de a urma un program de 
slabire sanatos, etapizat, care sa combine atat alimentatia cat 
si miscarea fizica.

2. GREUTATE EXTRA
Daca esti o femeie slaba, cresterea in greutate iti poate 

“umple” sanii, oferindu-le un aspect mai plin si mai tineresc.

3. VITAMINA C
Indreapta-ti atentia catre o alimentatie fara zahar si alcool, 

dar cu cantitati insemnate cu vitaminele A, D, E (legume cu 
frunze verzi, avocado, ciuperci) si acizi grasi (somon, sardine, 
nuci) ceea ce ajuta pielea sa aiba cu un aspect plin. Vitamina C 
este necesara pentru a absorbi colagenul si a proteja pielea de 
radiatiile daunatoare UV, citricele, rosiile, broccoli si ardeii fiind 
surse grozave.

4. EXERCITII FIZICE
Nu exista muschi in interiorul sanilor, astfel ca nu prea sunt 

multe de facut ... Dar putem construi muschii pectorali sub sani 
care pot umple partea superioara a pieptului, prese, flotari, 
ridicari, tot ce inseamna exercitii dedicate acestei zone fiind 
perfecte. Si gasesti destule tutoriale pe Internet daca nu te 
incanta vizita la sala.

5. POSTURA
A-ti crea o postura in care umerii stau drepti spre spate, 

coloana vertebrala dreapta, pot face sanii sa arate mai 
indrazneti.

6. LENJERIA INTIMA
Investeste intr-un sutien bun de sustinere, femeile avand 

parte de o crestere a increderii cand gasesc sutienul perfect 
care ofera sustinere sanilor. In acelasi timp, un sutien nu te tine 
o viata, asa ca, in momentul in care vezi ca si-a pierdut din 
calitati, schimba-l, piata actuala oferindu-ti multe alternative! 
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Lumina infrarosie care patrunde in profunzime ofera o multitudine de 
beneficii pielii si corpului. In ziua de astazi este din ce in ce mai usor sa avem 
acces la aceasta lumina vindecatoare, fie ca putem beneficia de ea acasa 
sau la salon, prin intermediul dispozitivelor complexe sau compacte. Iata 
cum functioneaza infrarosul si cum iti poate imbunatati starea de bine!

Lumina INFRAROSIE
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TTranspiratia in sauna este minunata pentru a te simti revitalizata 
si a avea o stare de bine per total, exceptie facand temperaturile 
extreme care pot limita timpul in care te simti confortabila si 
care elimina orice beneficiu adus starii de sanatate. Cu toate 
acestea, exista un alt tip de terapie pe baza de caldura care se 
afla intr-o tendinta ascendenta, care nu merge la extreme cu 
temperaturile si ajuta la ameliorarea durerilor, imbunatatirea 
circulatiei, un aspect mai proaspat al pielii, sau somn de calitate 
si o stare de bine per total.

Saunele pentru terapia cu infrarosu incalzesc corpul direct 
folosind lampi cu infrarosu, neincalzind aerul din jur. O sauna 
traditionala ofera temperaturi cuprinse intre 80-90 de grade 
Celsius, in timp ce cea cu infrarosu 55-60 grade Celsius, facand 
aceasta experienta mai putin intensa. Dar pana la urma,

CE ESTE LUMINA INFRAROSIE?

Lumina soarelui este o combinatie intre lumina vizibila si 
lumina invizibila si una din acestea este lumina infrarosie. Aceste 
lungimi de unda nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar cunoastem 
senzatia de a fi usor incalzit de soare. Aceasta caldura infrarosie 
este cea care patrunde adanc in corp, incalzindu-ne din interior 
spre exterior. Este o lumina 100% sigura, a fost folosita de ani 
buni de zile in medii clinice, inclusiv in maternitati, pentru a-i tine 
in conditii optime pe bebelusi. 

Pentru terapie sunt utilizate trei lungimi de unda de infrarosu 
diferite, apropiate, medii si indepartate, toate formand un 
spectru complet. Lungimile de unda indepartate sunt cele 
mai “lungi” lungimi de unda ce creeaza un efect de frecventa 
rezonanta; moleculele de apa din corp incep sa vibreze 
reducand legaturile ionice pentru eliberarea impuritatilor din 
celule. Infrarosiile apropiate reprezinta cea mai buna alegere 
pentru intinerirea pielii prin imbunatatirea tonusului si a 
elasticitatii pielii, ajutand si la stimularea productiei de colagen. 
Cresterea circulatiei sanguine amelioreaza anumite boli de 
piele cum ar fi acneea, eczema si psoriazisul. Infrarosul mediu 
patrunde in tesutul moale al corpului unde apare inflamatia. 
Ajuta de asemenea la dilatarea vaselor de sange, crescand 
circulatia, astfel ca mai mult oxigen poate ajunge la zonele 
ranite ale corpului. Acest lucru reduce durerea si accelereaza 
procesul de vindecare.

Beneficiile suplimentare pentru organism ale luminii rosii 
pot include o crestere a sentimentului starii de bine, un studiu 
aratand ca cei care folosesc sauna - inclusiv sauna cu infrarosu 
- de la 5 pana la 15 ori pe luna, au afirmat ca se simt mult 
mai bine, 83% din ei sustinand ca dorm mai bine dupa 
astfel de sesiuni. Alte studii arata ca sauna cu infrarosu ajuta 
la imbunatatirea functiei cardiace, reducerea simptomelor 
depresiei si ameliorarea durerii cronice.

In esenta, lumina infrarosie apropiata stimuleaza corpul 
prin grabirea proceselor celulare naturale si cresterea fluxului 
sanguin, ceea ce ajuta la tratarea ranilor si relaxarea muschilor, 
ceea ce este ideal pentru recuperarea dupa antrenament. Este 
redusa de asemenea inflamatia pielii si a tesuturilor pentru 
accelerarea vindecarii leziunilor, ranilor, cicatricilor. Lumina 
stimuleaza circulatia sangelui si oxigenarea celulara; mai mult, 
stimuleaza productia de colagen si elastina pentru o piele mai 
ferma, mai supla, cu un aspect mai tanar.

Rafinarea si revitalizarea impactului pe care il are infrarosul 
asupra pielii tale inseamna ca poate trata atat anumite zone 
de pe fata, dar poate folosit si pentru tratamente pentru 
intregul corp. Terapia cu lumina infrarosie ofera beneficiile 
regenerative ale razelor solare, fara efectele daunatoare 
specifice razelor UV. Ea patrunde profund in celulele pielii si 
stimuleaza activitatea fibroblastelor permitand specialistilor 
sa trateze ridurile, cicatricile si pielea aspra, precum si crearea 
noilor proteine pentru colagen si elastina, esentiale pentru 
a mentine o piele ferma, neteda si supla. Este o optiune 
excelenta pentru o reparare avansata a pielii, fara durere sau 
tratamente invazive.

La fel de bine poate ajuta si in problema pierderii parului 
si abordarea cauzelor principale ale acneei. Lumina infrarosie 
actioneaza prin promovarea cresterii parului din folicul, ceea ce 
face ca firele subtiri sa para mai groase si mai dense. In privinta 
acneei, patrunderea profunda a caldurii ajuta la eliminarea 
sebumului, a celulelor moarte ale pielii si altor impuritati care 
pot provoca puncte negre si pete, precum si prevenirea eruptiilor 
extirpand bacteriile care le provoaca.

Si fie ca vorbim despre vindecarea pielii la suprafata sau un 
sentiment mai profund de relaxare si bunastare, perioada rece 
reprezinta o buna oportunitate sa te bucuri si tu de actiunea 
benefica a luminii infrarosii.
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Dispozitivele cu lumina rosie sunt numite terapii cu laser de 
nivel scazut si difera de infrarosu deoarece nu produc caldura. 
In schimb, emit lumina la lungimi de unda diferite pentru 
promovarea vindecarii in corp. Cand pielea este expusa la 
lumina rosie la 650 nanometri si infrarosu apropiat la 850 
nanometri in acelasi timp, are loc fotobiomodularea - proces al 
corpului uman care foloseste lumina pentru a initia o modificare 
fotochimica (asemanatoare fotosintezei din plante). Acest lucru 
stimuleaza mitocondriile (celulele producatoare de energie) sa 
lucreze mai eficient, prin urmare este stimulata regenerarea 
celulara.

CLEARLIGHT INFRARED SAUNA
Creste-ti bunastarea acasa cu aceste cabine certificate eco 

din lemn de cedru, ce contin cea mai recenta tehnologie avand 
conectivitate Bluetooth si MP3, comenzi digitale, incalzitor 
hibrid din ceramica si carbon pentru cresterea intensitatii 
infrarosului, iluminare variabila pentru o buna stare de spirit 
si scaune ergonomice! Versiunea portabila Clearlight Saunas 
Dome este ideala daca nu ai spatiu pentru o cabina.

MIHIGH INFRARED SAUNA BLANKET
Relaxeaza-te si intinereste in timp ce stai ascunsa in aceasta 

patura portabila de sauna ce emite caldura in infrarosu pentru 
stimularea sangelui si cresterea ritmului cardiac intr-un mod 
similar cu al unui antrenament. Este imbunatatita starea de 
spirit prin declansarea eliberarii de substante chimice care 
stimuleaza starea de spirit, cum ar fi dopamina, oxitocina, 
serotonina, endorfinele. Aceasta patura este are la exterior piele 
PU de inalta calitate, are straturi impermeabile, toate protejate 
ignifug; este alegerea ideala pentru reducerea inflamatiilor si 
a durerilor.

MZ SKIN LIGHTMAX SUPERCHARGED LED MASK 2.0
Poti avea parte de o “reparare” a tenului, o imbunatatire 

a hiperpigmentarii si stimulare a colagenului si elastinei 
cu aceasta masca portabila. Are trei lungimi de unda: 
rosu, infrarosu apropiat si albastru. Rosul calmeaza pielea 
deteriorata, reducandu-i sensibilitatea si calmandu-i inflamatia. 
Setarea rosu + albastru calmeaza inflamatia acneei, a rosetei 
si echilibreaza pielea. Rezultatele sunt vizibile dupa patru 
saptamani in care ai folosit masca timp de doar 10 minute.

CURRENTBODY SKIN LED LIP PERFECTOR
Inmoaie-ti liniile buzelor si improspateaza aspectul gurii cu 

acest dispozitiv LED care patrunde profund in piele si sta foarte 
confortabil pe gura. Lungimile de unda rosu si rosu-profund 
patrund in straturile inferioare ale pielii , in timp ce lumina 
infrarosie si de chihlimbar stimuleaza reinnoirea celulara, 
imbunatatind circulatia si tonusul. Ai nevoie de 3 minute pe zi 
timp de opt saptamani pentru a vedea rezultatele.
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Cand deschidem nuanta parului si cand o 
inchidem? Tine de preferinta personala sau 
de sezon vara/ iarna?

Culoarea parului este deseori aleasa 
in functie de tendinte, pana la o anumita 
varsta. Cu trecerea anilor, alegem sa 
schimbam culoarea, pentru a evidentia sau 
a masca ceea ce consideram impreuna cu 
specialistul nostru. Este adevarat ca vara ne 
alegem culori mai deschise, mai luminoase, 
asa cum toamna spre exemplu, inspirati de 
natura, combinam cateva reflexe mai calde. 

 Cum stiu care este forma care ma 
avantajeaza?

Deseori suntem tentate sa alegem parul 
lung - poate de cele mai multe ori pentru 
ca reprezinta feminitatea, insa alegerea 
tipului de tunsoare se bazeaza pe multe 
caracteristici, printre care: tipul de par, 
forma fetei, cantitatea de par si chiar si 
nuanta acestuia. Tunsoarea trebuie sa fie 
in avantaj, iar un specialist stie sa analizeze 
toate aspectele de mai sus si sa gaseasca 
combinatia perfecta.

Cand imi schimb LOOK-ul?

OH! My hair!
cu Nicoleta Chertif
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Trend versus profesie. Spune-mi ce look 
ai ca sa iti spun in ce domeniu lucrezi. Se 
aplica? Recunosti profilul profesional al 
clientei dupa cerinte?

Trend vs profesie este de multe ori un 
subiect dezbatut mai ales atunci cand ne 
dorim o schimbare de look. Sunt profesii 
care nu permit orice fel de infatisare, mai 
ales in materie de culoare. De exemplu, in 
televiziune, se pune accent pe nuante cat 
mai deschise, cum de altfel nu o sa vedem 
profesoare in culori flash cum ar fi fucsia. 

Este bretonul o solutie? Pentru cine?

Da, bretonul poate fi o 
solutie pentru a corecta o 
imperfectiune pe zona de 
frunte, dar cu toate acestea, 
este absolut necesar sa fie 
efectuat in maniera in care 
da plus valoare, deoarece 
bretonul poate schimba mult 
linia fetei.

Cum recunoastem un look 
ingrijit, daca ne raportam la 
par?

Atunci cand parul este ingrijit este foarte 
evident, pentru ca este plin de vitalitate, are 
un aspect sanatos, luminos, isi pastreaza 
coafura pe o perioada de cateva zile, insa 
parul neingrijit corespunzator este lipsit de 
toate acestea ... este un par tern, adeseori 
foarte rebel. 

Daca imi schimb nuanta parului, schimb si 
garderoba?

Cand schimbam nuanta parului, nu 
schimbam garderoba, insa suntem atente la 
culorile pe care le putem purta cu mai multa 
usurinta.
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FRUMUSETEA SUSTENABILA

DE CE PASII IN ACEASTA DIRECTIE PAR ATAT DE MICI?
LA O PRIMA VEDERE, SE PARE CA MULTE BRANDURI BEAUTY SI FASHION AU INTELES NECESITATEA 
CONCEPTULUI DE “ZERO DESEURI”, MAXIMALISMUL FIIND PE O PANTA DESCENDENTA, ORICAT DE INCET 
AR PAREA ACEST PROCES. IAR FAPTUL CA TOT MAI MULTE BRANDURI SUNT MULT MAI CONSTIENTE DIN 
PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC, NE OFERA SPERANTELE UNUI VIITOR BUN.
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S
tilul de viata prietenos cu mediul inconjurator catre care aspiram nu este 
ceva nou, blogger-ul californian BEA JOHNSON (zerowastehome.com) 
luptand de mai bine de 10 ani pentru aceasta cauza si dovedind ca este 
posibil sa nu aducem daune naturii daca constientizam acest lucru. Partea 
buna este aceea ca multe companii au inceput si sunt in plin proces de 
schimbare, reinventare si adaptare, de la ambalaje, pana la cele mai 
amanuntite ingrediente folosite.

Din punct de vedere al ambalarii, impachetarea traditionala in plastic este in curs 
de a fi schimbata pentru a evita cantitatea enorma de deseuri care polueaza marile si 
oceanele. Conform statisticilor, doar 9% din deseurile de plastic produse vreodata au 
fost reciclate si asta pentru ca renuntarea la plastic este usor de spus, dar greu de facut. 
Pe langa daunele pe care le aduce, plasticul are insa si proprietati putin mai dificile de 
gasit, de la transport, durabilitate, costuri mici; este un material robust care impiedica 
contaminarea microbiana, deschiderea si inchiderea unui capac al unui produs beauty 
zilnic punand in pericol igiena produsului si a locului unde este folosit acesta (ten, ochi). 
A gasi materiale inlocuitoare cu aceleasi proprietati nu pare sa fie o sarcina atat de 
usoara, existand la momentul actual destul de putine variante, dar premizele sunt 
incurajatoare.

Si pana in momentul in care vor exista alternative care sa le permita brandurilor sa 
evite in totalitate plasticul, cei pro eco fac toate eforturile pentru reducerea impactului 
asupra mediului cu ajutorul reciclarii. Nume mari (L`OreaL, Garnier, GuerLain) din 
industria beauty iau masuri in aceasta privinta si incearca sa gaseasca alternative cat 
mai convenabile din toate punctele de vedere, aprovizionarea rara fiind un aspect 
dorit de toata lumea. Din nefericire, exista multe dezavantaje pentru acestea, plasticul 
reciclat devenind mai gri, cu un aspect neclar, ceea ce devine un dezavantaj pentru 
consumatorii ce isi doresc si apreciaza aspectul premium. Exista si branduri care 
afirma ca folosesc plastic reciclat, doar ca procentul nu depaseste 10%, ceea ce ajuta, 
dar nu semnificativ. 

Din nefericire, modul cum arata plasticul reciclat poate descuraja deopotriva si 
brandurile dar si clientii care pun accent pe aspectul vizual. Iar pentru brandurile care 
promit si fac tot posibilul sa fie cat mai prietenosi cu mediul, exista factorul pe care 
nu il pot controla: adaptabilitatea clientilor si dorinta lor de constientizare. Iar cu acest 
factor vine si impactul in privinta reciclarii: in cazul in care clientii nu se “conformeaza”, 
nu exista reciclare (a merge cu ambalajul reciclabil dupa ce a fost consumat produsul 
pentru o eventuala reumplere), eforturile venind doar dintr-o singura directie.

Iar termenul de sustenabilitate in privinta produselor beauty cuprinde totul, de la 
ambalaj, la formula, sursa ingredientelor, durata de viata, transportul. Si chiar daca 
anumite schimbari si decizii sunt grele si multe lucruri necesita imbunatatire, ca in cazul 
oricarui obiectiv maret, dorinta de schimbare poate fi considerata un inceput.

PENTRU BRANDURILE CARE PROMIT SI FAC TOT POSIBILUL SA FIE CAT MAI PRIETENOSI 
CU MEDIUL, EXISTA FACTORUL PE CARE NU IL POT CONTROLA:
ADAPTABILITATEA CLIENTILOR SI DORINTA LOR DE CONSTIENTIZARE.
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1 E posibil ca multe dintre voi sa 
nu agreeze pudra de machiaj, 

doar ca acest lucru se intampla 
deoarece nu ai gasit-o pe cea 
potrivita. Si da, anumite pudre, in 
momentul in care intra in contact 
cu apa, capat o textura ca de noroi, 
ceea ce nu iti doresti. Luminous 
Silk Glow Fusion Powder de la 
armani Beauty in contact cu apa 
capata o textura foarte fina, gratie 
tehnologiei de memorare a apei; 
astfel, umiditatea de la nivelurile 
pielii se amesteca cu aceasta 
pudra, dand nastere unei creme 
netede. Pudra acestui produs este 
versiunea deshidratata a bazei de 
machiaj Luminous Silk.

Noua pudra Luminous Silk 
Glow Fusion Powder este ambalata 
intr-un recipient reincarcabil si 
asta deoarece una din prioritatile 
brandului o reprezinta gasirea unor 
moduri de ambalare mai ecologice 
si indreptarea tuturor actiunilor 
catre viitorul planetei, adaugarea 
unui ingredient “curat” intr-un 
produs nefiind nici pe departe 
solutia optima.

2 Charlotte Tilbury creeaza 
sprancene de invidiat de foarte 

multi ani unor personalitati ca 
PeneLOPe Cruz, SaLma Hayek, 
amaL CLOOney. Charlotte Tilbury 
Brow Cheat este un creion de 
o mare precizie, disponibil in 8 
nuante si carui varf de ceara foarte 

fin creeaza cele mai fine linii fara 
prea mare efort. Si partea cea mai 
buna este aceea ca Brow Cheat 
este reincarcabil, astfel ca il poti 
reumple si poti reveni la rutina ta 
de infrumusetare.

3 MOB este un brand de 
cosmetice relativ nou, la baza 

caruia sta dorinta de a minimiza 
impactul industriei beauty 
asupra mediului inconjurator, 
o initiativa lansata de ViCtOr 
CaSaLe, veteranul chimist al maC. 
Directiile sunt indreptate atat 
inspre solutii de impachetare, cat 
si pe sustenabilitate si formulele 
produselor. Toate produsele 
sunt reincarcabile, paletele 
personalizabile de makeup oferind 
pudra de ochi, blush, bronzer, 
luminator si rimel; ambalajele sunt 
realizate din materiale reciclate 
post-consum si pot fi reciclate dupa 
folosinta.

4 Rose Hermes Silky Blush este 
un varf al machiajului de lux 

mai ales ca vizeaza si durabilitatea 
ce iti ofera 8 nuante de obraz 
in cele mai bune nuante de roz. 
Recipientul este elegant si compact, 
poarta semnatura HermeS si 
poate fi reincarcabil foarte usor, 
astfel incat sa ai parte de nuanta 
trandafirie dorita fara sa cauti si in 
alta parte sau sa te aglomerezi cu 
alte cutiute si recipiente.

PRODUSELE BEAUTY SUSTENABILE 

CASTIGA TOT MAI MULT TEREN IN ULTIMA 

PERIOADA SI INDIFERENT CA BRANDURILE 

PUN ACCENT PE AMBALAJE, INGREDIENTE, 

SEMNELE SUNT IMBUCURATOARE, ATAT 

PENTRU SANATATEA NOASTRA CAT SI A 

MEDIULUI IN CARE TRAIM.
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QWOQWO

Evolutia tehnologica si stiintifica ne pot face viata mai frumoasa, ajutandu-ne si sa solutionam 
anumite probleme care ne ofera un disconfort destul de apasator. Celulita intra in categoria 
acestor probleme, mai bine de 80% dintre femei facand tot posibilul sa â€žscapeâ€  de ea sau 
sa faca semnele prezentei acesteia cat mai putin vizibile.

QWO este primul injectabil aprobat de FDA pentru tratamente moderate spre severe. Qwo 
functioneaza prin descompunerea cordoanelor fibroase de sub piele numite septe, acestea legand 
pielea si muschii, ceea ce duce la â€žingramadireaâ€  grasimii ce se manifesta prin incretirea pielii. Din 
momentul in care enzima Qwo separa aceste cordoane, grasimea din zona se uniformizeaza, corpul 
incepand sa creeze din nou colagen. Este distrusa aceasta legatura, permitand tesutului de sub piele sa 
se (re)aseze in pozitia sa naturala.

Spre deosebire de alte tratamente anticelulita care lezeaza septurile folosind lame, ace, lasere, Qwo 
este o injectie minim invaziva care vine cu riscuri cu mult mai scazute. Preturile nu sunt chiar la indemana 
oricui, dar daca portofelul iti permite, iti doresti rezultate bune si nu agreezi alte tratamente, merita o 
sansa. In medie, sunt indicate 3 sedinte la un interval de 3 saptamani.

Insasi cei care lucreaza in acest domeniu sunt entuziasmati de Qwo si rezultatele oferite de acesta, 
mai ales ca multe alte tratamente au rezultate minime si sunt temporare. Si se pare ca exista multe 
femei care isi doresc acest tratament pentru ca vor un aspect tonifiat, mai ales cu ceea ce se vede pe 
retelele de socializare - majoritatea nerealiste. Iar daca iti doresti sa te pregatesti pentru vara si pentru 
a imbraca costumele de baie si outfit-uri care sa-ti arate pielea, sezonul rece este cel mai potrivit pentru 
acest tratament.

La ce sa te astepti din partea QWO?

Procedura poate dura intre 30 si 45 de minute, depinzand de la caz la caz, dar injectarea 
propriu zisa undeva la 10 minute. Ca nivel de durere este mai scazut comparativ cu Botox-ul si 
alte tratamente similare. A doua zi, poti vedea semne pe piele ca niste vanatai, semnalmente ce 
se manifesta la aproximativ 85% dintre pacienti; sunt vizibile pana la doua saptamani. Partea 
buna este ca dupa cele 3 sedinte, majoritatea ar trebui sa aiba pielea neteda, gata pentru plaja 
si selfie-uri.
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Kbeauty
Poate e mai putin important pentru un simplu consumator sa 

“contorizeze” noile ingrediente prezente pe piata, dar 2022 a fost un 
an in care si-au facut aparitia produse cu multe extracte de plante, 
care mai de care mai deosebite si surprinzatoare. Acest lucru poate fi 
si o consecinta a dezvoltarii industriei beauty in aceasta directie, dar 
poate si a tendintei catre o frumusete responsabila fata de mediul 
inconjurator. Cert este faptul ca K-beauty foloseste multe produse 
naturale, observandu-se o crestere a folosirii retinolului, ceea ce 
inseamna o dorinta de combatere a semnelor de imbatranire, cum 
ar fi ridurile si liniile fine.

Partea buna este aceea ca tot mai multe branduri introduc produse 
cu ingrediente vegetale neasteptate, de la castraveti, la ceapa rosie 
pentru ingrijirea pielii si atenuarea eruptiilor, datorita proprietatilor 
antiinflamatorii si antimicrobieme.

Brandurile k-beauty au avut o prezenta mai modesta in tot ce 
inseamna industria frumusetii deoarece s-au concentrat pe utilizarea 
ingredientelor fermentate - inclusiv ceaiul kombucha, care nu erau 
atat de populare. Doar ca produsele cu ingrediente fermentate au 
devenit in ultimul an din ce in ce mai populare, iar semnele sunt cat 
se poate de bune, oamenii devenind constienti de beneficiile ceaiului 
fermentat si kombucha.

Formulele fermentate de ingrijire a pielii pot avea efecte anti-
imbatranire si de stralucire, un motiv in plus pentru cei ce activeaza in 
industria frumusetii sa se implice si mai mult.

O tendinta ascendenta care se regaseste in k-beauty este cresterea 
in popularitate a mastilor integrale LED, tehnologia frumusetii 
cunoscand o dezvoltare tot mai mare in ultimii ani. In perioada de 
re-normalizare dupa pandemie, dispozitivele de infrumusetare pentru 
acasa au devenit din ce in ce mai populare pe piata globala de 
consum, oamenii continuand si acum sa se obisnuiasca cu noul stil de 
viata. Ramane sa avem rabdare si sa vedem ce aduce din punct de 
vedere tehnologic k-beauty si in 2023!

Ingrediente din 
plante exotice

Ingrediente 
fermentate

Tehnologii 
avansate

K-BEAUTY sau frumusetea 
coreeana se bucura de o 
popularitate deosebita in ultimii 
ani, stralucirea sanatoasa pe 
care ti-o ofera fiind ravnita 
de toata lumea. 2022 pentru 
K-beauty a insemnat o crestere 
in popularitate prin intermediul 
unor formule inovatoare si a 
unor elemente inedite aduse 
in atentie, iar intrebarea care 
se pune acum este : CE NE 
ASTEAPTA IN 2023?
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Intr-o anumita perioada, pielea perfecta era ultimul nivel al 
frumusetii ideale, acum atentia indreptandu-se spre mentinerea unei 
straluciri sanatoase. Si se pare ca k-beauty a fost una dintre cele 
mai receptive, indreptandu-si eforturile spre standardele realiste ale 
frumusetii.

Pielea stralucitoare nu e acelasi lucru cu pielea impecabila, ea 
reprezentand un ten stralucitor si sanatos, folosindu-se de obicei 
formule de ingrijire hidratante si stralucitoare. Brandurile k-beauty au 
pus accent pe produse cu propolis si acid hialuronic, primul avand 
efecte reparatoare si regeneratoare asupra acneei vulgare. Acidul 
hialuronic poate crea o piele stralucitoare cu ajutorul proprietatilor 
sale hidratante si anti-imbatranire.

In ultimii ani, consumatorii au inceput sa acorde o importanta 
majora produselor si serviciilor care le aduc confort. Pasii de utilizare 
sunt simplificati si daca in trecut erau mai multe stadii de ingrijire, iata 
ca astazi apreciem produsele beauty cu mai multe utilizari.
Majoritatea isi doreau produse care sa ofere functii multiple si nu isi 
mai doresc sa foloseasca produse diferite pentru orice. Iar formulele 
cu multiple utilizari iti ofera si multe beneficii, reducandu-ti si timpul 
petrecut cu rutina de infrumusetare; in anumite cazuri, mai bine de 
jumatate.

Piele 
stralucitoare

Formule 
multifunctionale
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Pentru inceput, trebuie sa realizezi ceea ce faci si unde actionezi, asa ca trebuie 
sa inchizi ochii, sa respiri profund si sa constientizezi cum se simte chipul tau 
- toata fata, inclusiv gatul. Cel mai probabil vei simti toata aceasta zona 
obosita si incordata!

Tonifierea fruntii se realizeaza prin plasarea degetelor index pe frunte, urmata de 
o miscare de tragere in jos, timp in care incerci sa ridici sprancenele si sa deschizi larg 
ochii. In realitate e mai complicat decat pare, de aceea, atunci cand faci exercitii de 
yoga faciala este bine sa o faci in fata oglinzii pentru ca miscarile sa fie perfecte. 
Rolul acestui exercitiu este de a intari muschiul principal de pe frunte; el este conceput 
pentru reducerea si prevenirea ridurilor. Aceasta prima etapa se termina prin folosirea 
varfurilor degetelor peste frunte prin miscari de “maturare”, ceea ce te va elibera de 
stresul de pe peste zi.

Acum este timpul sa ajungi la ochi, fluturatul genelor timp de 30 de secunde alaturi 
de miscari ale ochilor in sus si in jos, in lateral de o parte si de alta fara a-ti misca 
gatul, la care se adauga si o sesiune de tapare/ bataie usoara in jurul ochilor. Aceste 
exercitii au rolul de a te scapa de aspectul pufos si intunecat si de reducere a liniilor tip 
“laba gastei”, iar bataile usoare din zona ochilor elimina acumularea de fluide si ajuta 
sangele sa aduca oxigen si nutrienti in aceasta zona.

Ajungand la obraji, muta aerul dintr-o parte in alta umflandu-ti obrajii pe rand 
pe interior si bate-i usor cu palmele in exterior cand sunt plini cu aer. Apoi ciupeste-i 
usor si continua cu ciupirea maxilarului, un exercitiu excelent pentru tonifiere; intinde si 
intareste apoi gatul si termina exercitiul prin presopunctura pe tample pentru o relaxare 
finala. E posibil sa te simti cumva ridicola daca faci acest exercitiu in oglinda, dar nu 
te vede nimeni si atat timp cat ai parte de un ten mai stralucitor, mai tonifiat si cu mai 
putine riduri, asta e tot ce conteaza.

E posibil sa te simti cumva epuizata dupa acest exercitiu mai ales daca il faci cu 
simt de raspundere; e ca o sesiune facuta la sala! Obrajii ar trebui sa arate mai roz, 
iar tensiunea din maxilar si cea resimtita in interiorul capului, nu mai exista. Daca 
reusesti sa te tii de aceasta rutina macar 5 minute pe zi, specialistii afirma ca poti 
vedea rezultatele intineririi in aproximativ doua saptamani. Ce zici? Merita sa incerci?

este o combinatie de exercitii faciale, 
masaje, presopunctura si relaxare, 
care iti ofera un efect de lifting fara 
a fi necesare acele sau bisturiele. 
Sustinuta si de oamenii de stiinta, 
yoga faciala iti poate oferi un aspect 
cu pana la doi ani mai tanar, asa ca 
ai toate motivele sa o incerci!

Expertii gandesc astfel: daca facem 
exercitii cu intreg corpul, de ce nu am 
face si cu fata noastra, mai ales ca ne 
putem bucura de un ten proaspat cu 
mai putine linii si riduri?

yoga
FACIALA

Y O G A  F A C I A L A
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Fie ca ai sprancene pline sau ai nevoie doar 
de putina stimulare, aceste produse iti aduc 

echilibrul de care ai nevoie pentru a avea 
parte de un look echilibrat si a fi 

frumoasa in toata aceasta 
perioada!

wow
PENTRU 

SPRANCENE

ANASTASIA BEVERLY HILLS
FLUFFY & FULLER-
LOOKING BROW KIT

BENEFIT 24-HR BROW SETTER 
CLEAR BROW GEL

DIORSHOW 
CRAYON 

SOURCILS 
POUDRE 

WATERPROOF 
EYEBROW 

PENCIL

KISS COLORS & CARE 
EDGE FIXER

L’OREAL PARIS MICRO INK 
PEN BY BROW STYLIST

GLOSSIER BOY BROW 
GROOMING POMADE

NYX PROFESSIONAL 
MAKEUP TAME & FRAME 

BROW POMADE

REVITABROW 
ADVANCED 
EYEBROW 

CONDITIONER

TWEEZERMAN BLACK 
LEOPARD MINI SLANT 

TWEEZER
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RASFATA-TE ACASA!
Pregateste-te sa iesi din iarna - frumoasa si sanatoasa

prin introducerea unor mici obiceiuri in rutina de zi cu zi!

Cunosti beneficiile perierii corpului 
cand pielea este uscata chiar 

inainte de dus sau baie, peria Moo 
& Yoo Dry Body Brush fiind perfecta 
acestui rasfat. Foloseste miscari circulare 
de la glezne in sus si incearca sa acoperi 
orice zona. Aceasta este o forma a 
masajului destinata circulatiei, ce da un 
impuls sistemului limfatic, impiedicand 
acumularile, ceea ce va face ca pielea 
ta sa devina neteda si radianta.

Daca ai pete aspre si/ sau rosii pe 
brate sau picioare, poti folosi la fel 

de bine produse destinate tenului. Incepe 
cu FAACE: Dull Faace Creamy Cleanser 
+ 2-in-1 Mask pentru a profita la maxim 
de stralucirea si sanatatea oferita de 
acidul kojic si acidul hialuronic, apoi, 
cu ajutorul unui tampon de bumbac 
inmuiat in Thayers Natural Remedies 
Witch Hazel Toner treci peste zonele cu 
probleme pentru reducerea inflamatiei.
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Pielea ta este fericita cand este hidratata, 
iar unul din lucrurile bune pe care le poti 

face in aceasta privinta este sa aplici crema 
in baie intr-o atmosfera calda vaporoasa. 
Burt`s Bees Sensitive Body Lotion este 
minunata pentru calmarea pielii sensibile, 
predispusa eczemelor. Daca iti doresti sau 
ai nevoie de o hidratare mai complexa, 
Soap & Glory The Real Zing Body Serum 
este pentru tine!

La fel ca tenul si alte zone ale corpului, 
si mainile au nevoie de atentia ta si 

de o ingrijire adecvata, iar un aspect mai 
plin, fara linii, le ofera un aspect sanatos. 
Mii Cosmetics Care + Caress Hand 
Serum este ideala pentru ingrijirea 
mainilor, musetelul, vitamina E si aloe 
vera transformandu-le in adevarate 
podoabe.

Daca nu neglijam mainile, nu trebuie 
sa neglijam nici picioarele, mai ales 

in timpul iernii. Dr Organic Manuka 
Honey Foot & Heel Cream reprezinta 
o buna optiune pentru talpi crapate, 
aspre, fiind o crema care se simte foarte 
luxoasa. Aplica inainte de a te baga 
seara in pat, ia deasupra o pereche 
de sosete confortabile si bucura-te de 
picioare sanatoase cu un aspect tineresc.

Putina culoare pentru piele e oricand 
binevenita, bronzul fiind mereu o 

optiune preferata de majoritatea. Aplica 
crema hidratanta pe zonele uscate 
ca genunchi si coate in timp ce stai in 
fata unei oglinzi pentru a nu rata niciun 
punct. He-shi Hydra Luxe Lotion ofera 
o culoare potrivita pentru majoritatea, 
iar pentru a ascunde petele adauga un 
strat de Crazy Angel Body Foundation, 
care se spala foarte usor. Foloseste 
o manusa pentru a obtine culoarea 
perfecta.

Poti avea parte de o exfoliere-
tratament spa luxoasa cu ajutorul 

Eco Warrior Body Scrub Bar care 
elimina straturile aspre de la suprafata 
pielii. Apoi, rasfata-te cu o baie calda 
folosind Dove Renewing Care Peony 
and Rose Bath Salts, realizat cu creme 
hidratante naturale pentru inmuierea si 
netezirea corpului.

Dermatology.M Spot Treatment Gel 
trateaza petele din orice zona a 

corpului cu ajutorul Alfa-hidroxiacizilor 
care te pregateste pentru orice fel 
de intalnire, asigurandu-te ca arati 
impecabil!
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Bun gasit, Flori Stoian. Un interviu cu tine 
in revista noastra, dupa multa vreme.

Bine v-am gasit, ma bucur sa comunic, in 
exclusivitate pentru Famost, noutatile mele.
Despre ce noutati vorbim?

Inceputul de an vine cu doua mari proiecte 
pentru mine. Imaginea mea este asociata cu 
brandurile de lux, VirtÙ si Paradis Romania. 
Pe scurt, blanuri si diamante.
Blanuri si diamante ... visul oricarei femei, 
nu?

Superficial, da. Dar visul oricarei femei ar fi 
sa evolueze, sa se simta completa si sigura pe 
sine, sa lase ceva in urma. E un mix.
Cum s-a realizat colaborarea cu Paradis?

Foarte natural. Reprezentantii brandului 
ma asociaza cu “FEMEIA PARADIS”. Adica 
rafinament, eleganta si feminitate. Mi-au 
facut propunerea si am acceptat. Iar din luna 
martie, ma veti vedea in vitrinele magazinelor 
pe care le detine brandul in mall-uri.

Dar  vreau sa va spun povestea acestui 
brand care incepe cu un adevarat act de curaj 
si o dovada de viziune in perioada de tranzitie 
a Republicii Moldova: primul magazin de 
bijuterii deschis in centrul Chisinaului, pe 
Bd. Stefan cel Mare, in anul 1992. Fondat 
de o familie pasionata de bijuterii, calitate si 
frumusete, roadele implicarii si dedicarii lor 
s-au vazut rapid, iar in 2010 a urmat cel de-
al doilea magazin, moment in care colectia 

de inele de logodna PARADIS numara deja 
peste 200 de modele, de la producatori 
renumiti. Succesul bijuteriilor a marcat calea 
spre deschiderea a noi si noi magazine si 
diversificarea colectiilor comercializate, pentru 
a acoperi gusturi diferite si nevoi diferite.

Astazi, brandul este lider de piata in 
Republica Moldova cu 6 magazine PARADIS 
in zonele de maxim interes ale capitalei, cu 
cea mai mare gama de bijuterii din aur si 
argint din tara, cu diamante, pietre pretioase 
si semipretioase. Numele brandului este 
unul recunoscut deja de doua generatii de 
impatimiti ai frumosului si ai calitatii.

Incepand cu 2020, brandul a intrat pe piata 
din Romania cu primul magazin PARADIS 
Jewellery din Bucuresti la Parklake Center. 
Apoi, in 2021, cel de-al doilea pas, lansarea 
oficiala a celui de-al doilea magazin, in Palas 
Mall din Iasi. 

Diamantele care decoreaza bijuteriile 
PARADIS provin de la cei mai renumiti 
producatori de pe glob, cum sunt ALROSA 
si DE BEERS, dar si multi altii. Echipa de 
gemologi experimentati aleg cu grija si testeaza 
claritatea, culoarea si taietura diamantelor 
inainte de a ajunge in magazinele noastre. 
De asemenea, reprezentantii brandului si-au 
propus sa detina si bijuterii cu diamante de 
toate dimensiunile, pentru a satisface toate 
cerintele si dorintele clientilor.

... visul oricarei 
femei ar fi sa 

evolueze, sa se 
simta completa 

si sigura pe sine, 
sa lase ceva in 

urma.
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Stim ca iubesti blanurile. Cum ai ajuns sa 
colaborezi cu Virtù?

Da, blanurile si diamantele sunt accesoriile 
mele preferate. In primul rand, iubesc 
blanurile pentru ca sunt foarte calduroase si 
versatile. Eu le port cu bocanci, sepci, etc. 
Blana nu este o piesa de seara sau de covor 
rosu. Este tot o forma de bijuterie ... ceva mai 
pufoasa.

Virtù imi cunoaste pasiunea pentru 
blanuri din vremea in care eram ambasador 
pentru un brand similar care s-a retras din 
Romania. Am discutat, dar nu am acceptat 
colaborarea, pana cand respectivul brand 
nu s-a retras de pe piata locala. Cred foarte 
mult in loialitate, in tot ceea ce fac. Virtù 

are colectii impresionante si o retea in toata 
lumea, inclusiv la New York. Rezonez cu 
valorile companiei. Este un aspect foarte 
important pentru mine: daca oamenii care 
vin catre mine pentru proiecte de business nu 
au valorile mele, spun nu.
Ce inseamna luxul pentru tine?

Sunt convinsa ca pentru cei mai multi 
oameni, luxul inseamna o eticheta scumpa 
la care aspira. Pentru mine, e putin diferit. 
Luxul inseamna calitate, rafinament si 
asumare. Nu orice persoana poate fi asociata 
cu luxul. Pentru a purta obiecte de lux, nu ai 
nevoie doar de bani, ai nevoie de educatie si 
de atitudine. Ar trebui sanctionat luxul purtat 
fara discernamant.

Ar trebui sanctionat luxul purtat 
fara discernamant.
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Fug de eticheta de influencer ... Si DA, 
sunt foarte selectiva cu brandurile si cu 

oamenii cu care ma asociez.
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Petreci mult timp in mediul online? Asculti 
podcasturi?

Tot internetul ne invata cum sa traim, incat 
chiar ajungem sa credem ca avem o problema 
sau  chiar mai multe. Dar exista si specialistii 
pe care ii urmaresc si apreciez. In viata reala.

Sunt activa pe retelele e socializare, dar cu 
limita. Nu ma reprezinta filmuletele cu viata 
mea privata postate in fiecare ora.
Esti o femeie apreciata. Tu cum te vezi?

Sunt constienta de calitatile mele, dar vad 
dincolo de ele. Cred ca daca m-as fi axat doar 
pe ele, as fi concurat cu mediocritatea.
Cu ce sau cu cine n-ai vrea sa fii asociata?

Fug de eticheta de influencer. Obiectivul 
meu este mult mai solid. Si DA, sunt foarte 
selectiva cu brandurile si cu oamenii cu care 
ma asociez.
Brandul preferat?

Yves Saint Laurent. In tot: haine, pantofi, 
genti, campanii si prezentari de moda.
Parfumul preferat?

Combin doua parfumuri, dar daca ar fi sa 
aleg unul singur: Bottega Veneta, cel cu piele.
Rochie sau salopeta?

E o intrebare facuta special pentru mine. 
Salopeta, categoric. Oricand, oriunde.
Vacanta ideala?

Italia, oriunde si in orice sezon.

Top trei carti?
“Socul viitorului” si “Puterea in miScare” 

- Ambele scrise de Alvin Toffler si “lebada 
neagra” scrisa de Nassim Nicholas Taleb.
Ce n-ai putea sa ierti? 

Minciuna.
Ce apreciez cel mai mult la o femeie?

Independenta si asumarea.
Dar la un barbat? Ce remarci prima data?

Personalitatea.
Fara ce n-ai putea trai?

Fara apa, stiri si iubire.
Ce te implineste?

Sa vad oameni fericiti. Imi place sa descopar 
omul dincolo de aparente. Substratul este 
chiar interesant. Eu? Sunt experta in crearea 
de confuzie si imi place sa vad reactii diferite 
la oamenii care ma intalnesc. Sa creezi 
constient confuzie este un as in maneca.
Unde te putem urmari?

La televizor, in fiecare seara, de luni pana 
miercuri, de la ora 20:00. Actualitate si 
afaceri, asa cum bine stiti.
Ce mesaj ai pentru cititorii nostri?

Sa ne citeasca revista in fiecare zi si sa 
creada in ei. Atitudinea face diferenta.

Multumesc.

Sunt constienta de calitatile mele, dar vad 
dincolo de ele. Cred ca daca m-as fi axat doar 

pe ele, as fi concurat cu mediocritatea.
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Buna, Doina Roman, si “Bine ai venit!” in paginile 
revistei Famost! Ce crezi ca determina, in general, un 
iubitor de carte si cultura sa inceapa sa scrie?

Ma gandesc bine inainte sa raspund la o intrebare 
de acest gen, pentru ca ma feresc sa-mi extind punctul 
de vedere personal asupra unui fapt despre care nu stiu 
daca e corect ori nu sau cat la suta din afirmatia mea se 
potriveste unei multimi care s-ar apuca de scris fiindca 
este iubitoare de carte.

Fiecare om, scriitor, iubitor de carte, om de cultura 
are un anumit motiv pentru care s-a apucat sa scrie. Unii 
fiindca s-au indragostit de scris, altii pentru ca au crezut 
ca e simplu, unii pentru ca au crezut ca le stiu pe toate 
sau pentru ca au simtit scrisul ca pe o terapie, in fine, 
altii pentru ca au har si pentru ca nu pot trai fara asta.
Cat de mult sunt aceste motive aplicabile in ceea ce te 
priveste? Care este motivatia ta in a asterne randuri 
sau care a fost impulsul sa incepi sa faci acest lucru?

Ma muncea dorinta de a scrie de cand eram mica. Am 
fost un copil singuratic; acum pot sa spun ca si acesta e 
un soi de noroc, sa nu te bata nimeni la cap, dar e cu dus 
si intors, unii se apuca sa fie prea liberi si asta le ocupa 
timpul, altii se dezvolta in directii pe care nu le-ai banui, 
iar multi se pierd. Bunicii care m-au crescut nu m-au 
bagat prea mult in seama, asa ca mi-am gasit taramul 
care imi oferea tot ce visam, iar tot ce visam era in carti. 
Am citit toate cartile din podul bunicilor, tot ce mi-a 
picat in mana, chiar si carti care nu erau recomandate 
unui copil, dar cui ii pasa de asta?! Daca nu intelegeam 
ce se intampla intr-o carte sau alta, le abandonam in 
locuri pe care eu le credeam ascunzatori de taina, dar 
am fost prinsa ca puneam mana pe ce nu trebuia si am 
mancat o papara pe care o tin minte si acum, iar podul 
a fost inchis. Oricum, asa a inceput pasiunea mea de a 
scrie povestile proprii, intr-un fel am redeschis sala de 
lectura si scris din podul bunicii.

DOINA
ROMAN
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Se presupune ca nimic nu este intamplator. Am aflat 
ca ai iubit inca din copilarie cartile. Ai avut pe cineva 
din familie care sa-ti insufle dragostea pentru lectura 
si pentru scris? Sau totul a plecat din interior?

Bunica mea nu stia carte, bunicul a plecat din lumea 
asta prea devreme, iar eu am ramas singura cu fratii mei 
si ne-am descurcat greu, dar am avut noroc de oameni 
care s-au straduit sa scoata ceva din noi. Slava Domnului 
ca am urmat o scoala buna, am avut profesori minunati 
care m-au incurajat tot timpul si, fiindca au vazut cumva 
in mine o samanta buna, m-au indrumat si m-au vegheat. 
Bunica ma punea sa-i citesc compunerile si dadea din 
cap asa cum dai cand asculti o muzica buna. Am scris tot 
timpul si am citit, asta m-a salvat si m-a format ca om; in 
plus, asa comunicam cu mine si cu lumea din jur.
De ce ai ales genul SF, o realitate pe care o traim din 
ce in ce mai pronuntat de la o zi la alta?

In SF&F (Science Fiction & Fantasy) pot sa ma exprim 
cel mai bine, acolo totul este posibil. Ai dreptate cand 
spui ca am ajuns sa traim intr-o lume SF, dar uneori 
realitatea depaseste ceea ce-si pot imagina scriitorii. 
Alteori e invers, noi imaginam lumi, fapte, personaje si 
ele se nasc in realitatea pe care am descris-o noi. Aici e o 
alta teorie pe care o putem discuta cu alta ocazie.
Cat de greu sau cat de usor este pentru un autor roman 
sa se remarce si sa se desprinda de restul? Care sunt 
elementele care fac diferenta?

Sunt mai multe variante de discutat. Sa presupunem 
ca avem mai multi scriitori aproximativ egali, adica 
opera lor este variata, dar ca greutate si profunzime 
pot fi pusi unii langa altii, au un numar aproximativ 
egal de cititori; ma rog, criteriile sunt relative. Ei bine, 
desprinderea dintr-un asemenea grup aproximativ egal 
sau omogen se face atunci cand apare harul scriitorului 
sau marketingul. De cele mai multe ori pot sa fie toti 
geniali, daca nu sunt cunoscuti si popularizati, risca sa 
moara ca niste onorabile genii necunoscute. 

Un autor roman bun, poate mult mai bun decat un 
autor strain, daca nu are sprijinul unei campanii de 
popularizare, nu are sansa de a se face remarcat. La noi, 
din capul locului se cumpara autori straini si nu romani, 
pentru ca cei straini au parte de un marketing mai bun.

Recent am discutat cu elevii unui liceu de pe Dunare, 
tineri cu gusturi literare bune si foarte variate, si am 
remarcat imaginea inadecvarii absolute a manualelor de 

literatura, care li se adreseaza cu bibliografii anacronice, 
neinteresante, nestimulatoare. Am mai remarcat, pe de 
alta parte, putinatatea scriitorilor romani aflati pe listele 
lor si diversitatea literaturii straine, reprezentata in 
egala masura de autori de fictiune literara si de scriitori 
comerciali sau de gen, nume solide si notorii (inclusiv de 
non-fictiune), preponderent contemporane. Atunci ce 
sa mai zici? Se pleaca de pe bancile scolii cu o anumita 
orientare, iar eu nu mai comentez asta.
De unde isi ia Doina Roman inspiratia? Ai nevoie de 
un cadru adecvat, o muzica potrivita, o anumita stare 
de spirit sau poti sa scrii oriunde si oricum?

Inspiratia imi vine din viata, nu din filme sau din carti. 
Scriu cand pot si cand am timp, imi rup ore din ocupatia 
mea la firma si ma ascund in birou, cu un sentiment de 
vina, ca si cand as fura ceva, si scriu. De fapt recreez 
acelasi univers, acelasi ambient ca in copilarie, cand ma 
ascundeam in pod si citeam.

Exista o preconceptie populara cum ca artistii, inclusiv 
scriitorii, scriu atunci cand beau, iar starea lor de spirit 
este stimulata de alcool, de tutun sau de alte substante. 
E drept ca multi scriitori au fost mari bautori la viata lor, 
ca Bacovia sau Nichita Stanescu, dar nu toti beau atunci 
cand scriau (cazul lui Hemingway), iar cei care o faceau 
excesiv, ca Faulkner de exemplu, aveau un editor care le 
punea ordine in manuscrise. Eu spun ca nu poti scrie 
beat ceea ce nu poti scrie treaz. Cei mai multi scriitori 
contemporani scriu dimineata devreme si oricum nu se 
mai bea ca pe vremuri, acum se face jogging, pilates, 
spinning.
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Revii asupra textului pentru a schimba date, actiuni, 
pentru a contura personaje sau ce e scris e bun scris?

Tot timpul revin, tot timpul corectez, creez versiuni 
ale textului mai bune, foarte bune, profunde, sterg ceea 
ce este in plus, desi uneori nu ma lasa inima sa tai cate 
o descriere luxurianta sau una care oglindeste un regal 
al mintii, un vis de care nu te poti desparti, in fine, fac 
eforturi sa las cititorului ceea ce consider ca merita citit, 
ceea ce deschide ochiul meditatiei, al introspectiei, al 
cunoasterii.
Cum scrie Doina Roman: direct pe calculator sau pe 
hartie si apoi trece pe calculator?

Scriu direct pe calculator si numerotez versiunile. O 
carte scrisa de mine are cel putin 10-11 versiuni (cel mai 
mult am avut 14 versiuni).
Cum dai viata personajelor din carti? Cum le creezi 
profilul psihologic? Ai oameni in jurul tau sau cu care 
te intersectezi si care iti stimuleaza creativitatea?

Ma poate inspira orice si oricine atata timp cat pot 
fictionaliza acea informatie intr-o maniera interesanta, 
deci da, viata este insasi inspiratia si invers. 

Oamenii din jurul meu ma inspira intotdeauna, uneori 
ma gandesc ca s-au recunoscut in descrierile mele si ca 
pot intelege despre ei lucruri pe care altfel nu le-ar fi 
inteles. 

Imi construiesc propria lume pentru ca eu acolo 
traiesc cand scriu, acolo ma mut, locuiesc cu personajele, 
iubesc, urasc, pe unele le mai si omor, eu sunt creatorul, 
acolo trebuie sa lupt, sa fiu capabila sa inteleg si sa 
conduc taramul acela pana cand limba lui o va intelege 
oricine, pana cand fiintele care o populeaza vor putea 
sa fie vazute, iubite sau urate si se vor descurca singure. 
Lumile mele fantastice sunt copiii mei: cum ii cresc, asa 
ii am. Unii ies destepti, frumosi, inzestrati, altii sunt rai 
si periculosi pentru ca sunt puternici ... Am si prosti, dar 
pana si aceste personaje au farmecul si rolul lor, totul 
are o logica. 

Scriu fara sa ma preocup daca sunt in trend sau nu, 
scriu si despre ceea ce ma incanta, si despre ceea ce ma 
oripileaza, doar asa reusesc sa-mi hranesc creierul.
“Pragul” este cartea cu care Doina Roman a debutat 
in 2014. Care este povestea acestui debut, ce te-a 
determinat sa o scrii si cat de mari au fost emotiile 
cand ai tinut cartea in mana?

Uneori imi vine cate o idee care ma obsedeaza - 

cateodata mai si rad: nu e buna, dar e fixa! Daca e 
suficient de puternica si ma face sa visez, sa nu mai 
dorm bine, cand ajunge sa ma chinuie, ca atunci cand te 
indragostesti, inseamna ca mi-a picat cu tronc si trebuie 
sa-i fac ceva. Ca sa ma eliberez de acea idee trebuie sa 
scriu. Asa s-a nascut “Pragul”, din dragoste. 

Cand am vazut pentru prima data cartea tiparita, cu 
numele meu pe coperta si cu povestea aceea care ma 
chinuise dulce-amar mai mult de doi ani, mi-a venit 
sa chiui ca la nunta si, fiindca nu chiuisem niciodata, 
sunetul pe care l-am scos a avut ceva usor salbatic, de-
am speriat toti cainii din cartier.
Vorbind de emotii, sunt scriitorii mai sensibili 
comparativ cu ceilalti?

Nu stiu altii cum sunt si nici nu stiu daca raspund toti 
sincer la aceasta intrebare. Pot sa va spun doar ca pe 
mine ma induioseaza mai mult animalele decat oamenii, 
care au putere de munca si totusi se vaita. Daca vad un 
animalut sau un copil ca sufera, dau si camasa de pe 
mine! Of, dar asta n-are legatura cu intrebarea ... Ideea 
e ca daca nu simti ceea ce scrii, mai bine te apuci de 
altceva. Sunt unii care copiaza emotii si isi imagineaza 
ca asta este arta scrisului. Daca nu sunt sinceri in primul 
rand cu ei, nu pot sa scrie veridic, falsitatea in emotii 
se vede imediat in scris. Ar fi bine daca scriitorii care 
descriu anumite emotii ar fi trecut prin ele sau s-ar limita 
la cele pe care le-au simtit in viata lor, daca le-au simtit 
vreodata.
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Ne poti povesti cum a luat nastere fiecare carte, care 
este istoria din spatele ei? Care este ideea de baza, ce 
te-a determinat sa o scrii?

Trilogia “PRAGUL”  a luat nastere de la ideea ca 
undeva in timp oamenii nu vor mai avea bani sa-si 
plateasca datoriile, bogatii vor si mai bogati, saracii vor 
fi si mai saraci, iar bancherii se vor folosi de o specie de 
colectori care sa ia, la figurat, si pielea de pe ei, numai ca 
in acel univers colectorii vor lua, in loc de bani, darurile 
pe care umanitatea le are: sentimentele, amintirile, 
memoria si chiar anii din viata datornicilor. 

In calatoria in care se trece Pragul dintre cele trei 
lumi, care corespund fiecarui volum, oamenii pierd pe 
rand cate ceva pana la dezumanizare, indreptandu-se 
catre un destin care nu mai conteaza pentru nimeni, iar 
viata nu mai are nicio valoare, un fel de extinctie a rasei 
din cauza lipsei dorintei de autosalvare. Cartea te face sa 
analizezi tot ce ai ca fiinta, sa te gandesti la ce ai renunta 
de bunavoie ca sa-ti acoperi datoriile pentru a plati intr-
un fel viata pe care o traiesti si sa te intrebi daca in acele 
conditii viata mai merita traita.

“PREA MULTI ZEI PENTRU UN DESERT” este o 
carte la care tin foarte mult, iar ideea mi-a venit de la 
visul omenirii de a trai la nesfarsit. Dorinta umanitatii 
de a fi nemuritoare este zugravita in acest roman ca 
fiind posibila, credibila si deja realizata. Numai ca forma 
acestei nemuriri este inaccesibila fara ajutorul unei alte 
rase.

Daca ne gandim ca, dupa moarte, trupul omenesc, 
conform legilor actuale din Suedia si SUA, este 

transformat in compost, in pamant de flori, si este folosit 
in gradini sau pe camp, nu m-ar mira ca acest compost 
sa ne vorbeasca intr-o zi si sa ne povesteasca cum e sa 
traiesti intr-o alta forma de agregare. 

“FATA CEA MICA A TIMPULUI”, ultimul roman 
publicat, este, asa cum spune critica de specialitate, 
o saga pe mai multe planuri scrisa intr-o atmosfera 
hipnotica ce leaga multe povesti intre ele. In aceasta 
carte vorbesc despre bine si despre rau, despre iubire si 
tradare, despre putere si razboi. 

Fictiunea, de regula, oglindeste lumea reala, trecuta 
prin filtre si proiectii personale. Eu fictionalizez 
experienta mea de viata, oamenii si situatiile pe care le-
am intalnit. De aceea scrierea mea este credibila, la fel 
si lumile construite de mine. Imi place sa construiesc 
lumi, sa fiu arhitectul unor destine, sa traiesc impreuna 
cu personajele mele aventuri sau sa descopar lucruri 
ascunse. 
Te-ai gandit sau ai fost tentata sa scrii si poezii?

Da, am scris un volum de poezie impreuna cu poetul 
Gabriel Gherbaluta din Galati si am in pregatire un 
volum propriu care se va numi “INGER IN GARA DE 
NORD”.
Ai citit cel putin de doua ori o carte? Si, daca ai facut-o, 
care au fost motivele?

Da, cartile de povesti le-am citit de mai multe ori. Sunt 
indragostita de basme, legende si povesti nemuritoare 
fie ca sunt romanesti sau apartin altor popoare. Acum 
ascult audiobookuri, pesemne copilaria este teritoriul 
unde ma simt cel mai bine.
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Te-ai nascut in Ploiesti. Ce anume din orasul tau natal 
a contribuit la formarea ta ca scriitoare?

Copilaria intr-un Ploiesti pitoresc, cu mahala 
balcanica si limba ascutita, unica in felul ei, va fi lasat 
destule urme in formarea mea ca scriitoare. De altfel, 
geniul lui Caragiale sau al lui Nichita Stanescu cred ca 
inspira si la ora actuala tineri plini de talent care s-au 
nascut in acest oras sau in apropierea lui.
Care sunt autorii tai preferati si care este scriitorul cu 
care consideri ca te asemeni in privinta stilului?

Lista e lunga, asa cum banuiesc ca este pentru fiecare 
autor: Patrick White, Yasunari Kawabata, L. Frank 
Baum, Lewis Carroll, Arkadi si Boris Strugatki, Ilf si 
Petrov, Isaac Asimov si Gerard Klein sunt preferatii mei. 
Cred ca fiecare dintre ei m-a influentat intr-o anumita 
masura. De altfel, cu totii suntem colaje personalizate 
ale modelelor intalnite in drumul nostru prin viata. Daca 
ar trebui sa fac o ierarhie, probabil ca cel mai mult m-au 
inspirat scriitorii rusi. Pe Arkadi si Boris Strugatki ii 
iubesc, pur si simplu, pentru ca ma poarta in universuri 
pe cat de reale, pe atat de stranii. Cam asa imi place sa 
cred ca scriu si eu. Lumile mele sunt posibile, locuite 
de personaje puternice, care isi au logica lor si provin 
dintr-o realitate pe care o poarta apoi tot timpul cu 

ele. Sigur, destinele sau realizarea acestor destine pot 
fi uneori ciudate, stranii, alteori absurde, insa ele se 
potrivesc intotdeauna cu aceste locuri exotice.
Sunt lucruri in viata care ne marcheaza, ne raman in 
constiinta. Ai un pasaj, un citat, o carte care sa isi fi 
pus amprenta in vreun fel asupra ta? Sau sa-ti ramana 
acolo, undeva...

Am mai vorbit despre pasiunea mea pentru povesti. 
Poate parea curios, dar povestile mi-au ramas cei mai 
buni prieteni, iar dintre toate, “Fat-Frumos din lacrima”, 
scris de Eminescu, este basmul meu preferat. Textul este 
un amestec de proza cu poezie, cu un fantastic sclipitor 
si cu o naratiune de exceptie. Cand vreau sa ma relaxez 
citesc “Fat Frumos din lacrima”. Puteti incerca macar ca 
sa vedeti daca mai aveti in suflet copilul care ati fost.
Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit ca 
scriitoare?

N-am primit sfaturi, doar critica si laude. In rest am 
citit carti de teoria scrisului, mai bune sau mai rele.
Cum ar trebui scrise cartile sau ce elemente ar trebui 
sa contina pentru a capata statutul de atemporalitate? 
Exista vreun secret?

In teorie, o opera, ca sa fie atemporala, ar trebui mai 
intai sa fie clasica. Adica sa aiba capacitatea de a se 
reinventa astfel incat sa capete un sens valoros pentru 
fiecare generatie de cititori. Sensul operei se poate 
schimba citita intr-o cheie diferita de o noua generatie, 
astfel incat o carte devine atemporala fara sa-si schimbe 
esenta. Ca sa concluzionam, un clasic nu se demodeaza 
niciodata.

Secretul, chiar daca exista, de aceea e secret.
De ce crezi ca nu prea se citeste in Romania? Cum ai 
imbunatati tu aceasta situatie?

Totusi, din statistici si studii se cumpara carti, dar nu 
neaparat de literatura, ci de dezvoltare personala. Ca 
sa fiu sincera, nu m-as apuca de “resuscitarea” acestei 
situatii pentru ca nu vad nicio cale in care sa se faca 
cultura de masa. Dragoste cu sila nu se poate, asa ca nu 
poti sa obligi oamenii sa citeasca punandu-le un target 
sau acordandu-le un bonus. In Romania se spune ca se 
scrie mai mult decat se citeste, iar scriitorii mai au putin 
si striga in gura mare: ,,Hai, citeSte, citeSte-ma Pe mine!”  

Se pare ca vom avea mai putini literati, oameni de 
cultura si mai multi specialisti.
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Cum se descurca un autor roman din punct de vedere al 
promovarii imaginii unei carti scrise? Ofera editurile, 
librariile si restul institutiilor implicate sprijin 
suficient? Sau scriitorul face totul de unul singur?

Promovarea in Romania se face ca orice lucru in tara 
asta. Incet, incetinel sau deloc. Piata de carte si tirajele 
sunt mult sub cele din Ungaria sau Franta, de pilda, 
consumul de carte, potrivit unor statistici, se situeaza la 
o medie de 5 euro pe an, pretul unui pachet de tigarete. 
De aceea este o lupta acerba pentru conservare si 
supravietuire intr-o piata in care obiceiul pentru lectura 
nu este dezvoltat.

Transparenta nu exista, nu sunt publice date despre 
tiraje, iar demersul de a face ordine este intampinat cu 
zambete.

Daca vrei sa faci promovare, o faci singur cat te 
pricepi, pentru ca meseria de PR sau broker pentru un 
autor nu exista. Si cred ca nici nu va exista prea curand. 
La urma urmei e o chestiune de gust, talent, har cum 
ajungi la mintea si inimile cititorilor.

Exista zeci de concursuri, de festivaluri, de manifestari 
care conteaza sau nu, care se agita si care sunt luate ori 
nu in serios, grupuri, grupulete, medii de influenta etc. 
E un fel de carare in care trebuie sa iei cu tine o maceta 
si sa te descurci.

Peste tot exista risc, daca nu risti nu castigi. Editurile 
insa nu risca. Lasa autorul sa se zbata si daca scapa 
talentul si da pe dinafara ... mai vedem.

In fond, ce au de pierdut? Editurile mari au uneltele, 
pot sa mearga pe un plan de marketing pentru autorii 
buni, romanii sunt al naibii de buni si de talentati.
Cum vede Doina Roman online-ul? In ce masura te 
ajuta?

Online-ul este viitorul, asta e cert. Accesibilitatea si 
costul redus il fac imbatabil.
Care este relatia cu cititorii tai? Aveti o legatura 
apropiata? Exista comunicare?

Cateodata am cate o surpriza atat de frumoasa care 
sterge tot amarul in care vaslesc pentru a iesi la liman 
si care ma face sa cred ca n-am facut umbra pamantului 
degeaba. Ma intalnesc uneori cu cititori de-ai mei, in 
majoritate tineri, care imi spun ca sunt incantati de 
cartile mele. Atunci vad ca scrisul meu conteaza, ca 
schimb mentalitati si poate gusturi, iar creatia mea 
infloreste, face spic si da roade.

In rest imi e destul de greu si regret ca nu prea am 
timp sa comunic cu ei.
Cum ai descrie cititorul de carte al Doinei Roman?

Tanar, curios, satul de sabloane, inteligent, cautand 
provocari.
Ce ti-ar placea sa retina cititorul din cartile tale? 
Atmosfera, anumite personaje, actiunea, ideea de 
baza ...?

Mi-ar placea sa-si puna multe intrebari, sa fie suparat 
ca nu i-am dat destule detalii, sa-si puna inteligenta la 
lucru, ceea ce se si intampla.
Publici in mod constant proza scurta in tara si in 
strainatate. Cum sunt primite scrierile tale in Romania 
comparativ cu cele din afara granitelor?

Adevarul este ca nimeni nu e primit in strainatate cu 
bratele deschise. Este foarte greu sa publici ceva exact pe 
gustul de acolo, iar bariera limbii se va simti intotdeauna. 
Din cand in cand, totusi stilul, exotismul, ideile insolite, 
prospetimea textului conteaza si, cu un pic de noroc, esti 
publicat.

In Romania sigur ma simt acasa si imi place sa scriu 
in limba mea materna.
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Esti redactor-sef la Utopiqa.ro, un site despre 
“fantastic in toate formele sale de exprimare: proza, 
poezie, articole”. Care sunt directiile in care va 
indreptati, ce le oferiti iubitorilor de literatura?

Din 2023, UTOPIQA va imbraca haine noi, ma refer 
la vizual, la categorii si rubrici, va deveni mai activa in 
lumea literara si artistica si va promova autorii romani, 
desigur. Utopiqa are o deschidere frumoasa, are tinuta si 
isi mareste in fiecare an publicul cititor.
Ai obtinut numeroase premii literare inca de la debut. 
Sunt aceste premii o recunoastere a calitatii scrierilor? 
Este incurajat scriitorul cand le primeste?

Da, premiile inseamna recunoasterea calitatii scrierii 
si a muncii autorului. Scriitorul se bucura, desigur, cand 
premiile sunt acordate de entitati prestigioase, iar o 
parte din acest prestigiu se revarsa, evident, asupra lui 
si a operei sale.

Ce inseamna pentru cariera ta de scriitoare cartile 
traduse si publicate in alte tari?

Inseamna o recunoastere in plus a calitatii cartilor 
mele. Desigur, si o mare bucurie pentru mine.
Care este cea mai frumoasa experienta de cand scrii?

Pentru mine, frumosul se amesteca cu revelatia 
artistica. Cea mai frumoasa experienta de cand scriu 
este, fara indoiala, o mai buna cunoastere a mea ca 
om, pentru ca frumosul natural nu exista decat in 
noi. Ca sa filosofam putin, frumosul artistic este vazut 
ca o cristalizare a frumosului natural pentru ca arta 
confera forma si durabilitate frumusetii naturale, prin 
stabilitatea atemporala a artei, pentru ca tot vorbeam de 
atemporalitate. Prin urmare, cea mai frumoasa experienta 
de cand scriu este aceea ca mi-am dat seama ca arta 
scrisului nu este o evadare din realitate, ci o integrare in 
ea si, pentru mine, as continua, in realitatea mea.
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Daca ai fi fata in fata cu un posibil cititor, ce i-ai spune 
pentru a-l convinge sa citeasca cel putin o carte scrisa 
de tine?

I-as spune: ,,Daca nu gasesti in cartea asta nimic bun, 
iti garantez ca iti returnez inapoi dublul valorii acesteia. 
Conditia este sa-mi argumentezi de ce nu ti-a placut.”  
Macar pentru acest argument s-ar putea sa ia cartea si 
sa o citeasca.
Poti sa ne spui care sunt principiile tale? Sunt ele 
aplicabile si in viata literara si, mergand mai departe, 
se regasesc acestea in cartile scrise de tine? Ai un 
motto care te defineste?

Asta e o intrebare foarte grea, m-ai facut sa ma 
gandesc la ce motto mi-e foarte drag, dar nu ca ar fi al 
meu si dupa el ma ghidez. Exact ca acela care spune sa 
faci ce zice popa, nu ce face popa! 

Hai sa o luam mai bland, poate sa-mi analizez niste 
trasaturi si sa raspund partial la intrebare: oamenii se 
schimba, dar au valori morale pe care nu accepta sa 
le incalce cu una, cu doua; in consecinta, acestea sunt 
reflectate in tot ceea ce fac, ce spun, in familia lor, la 
slujba. Ma bucur ca ai pus aceasta intrebare, un prieten 
care mi-a citit toate cartile m-a pus in dificultate 
cerandu-mi sa definesc aceasta “morala cosmica” pe care 
o simte in scrisul meu.

Ma defineste si ma ghidez dupa un citat din Aristotel: 
,,NU VEI FACE NIMIC IN LUMEA ACEASTA FARA 
CURAJ. ESTE CEA MAI MARE CALITATE A MINTII, 
URMATA DE ONOARE.”
Ai o carte (sau mai multe) la care lucrezi acum?

Da, lucrez la o carte de proza scurta care se va numi 
“POARTA 156”.
Cum reuseste Doina Roman sa pastreze un echilibru 
intre evenimentele literare, scris si viata personala?

Greu, dar ma descurc.
Ce iti face viata frumoasa?

Natura, cerul senin, cainele meu, SOOKIE, o 
frumoasa femela de Akita american care si-ar da viata 
pentru mine, familia mea si oamenii inteligenti.
Ce pasiuni ai in afara scrisului?

Gatitul, drumetiile, calatoriile, cititul, shoppingul, 
organizarea de evenimente, afacerile in general si cea in 
care lucrez in special.
Cine este omul din spatele scriitoarei Doina Roman?

Chiar n-am pe nimeni in spate, dar mi-ar placea sa 

am un repiks (ca sa afli ce este un repiks va trebui sa 
citesti “Fata cea mica a timpului”).
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Nicio zi nu este obisnuita, dar cateodata am niste 
tipare cum ar fi: trezit la ora 7.30, facut cafea, dat apa 
la caine, mancare, pupat cainele, jucat cu el macar cinci 
minute, imbracat, pieptanat, condus intre 50 de minute 
si o ora si jumatate, lucrat la birou, sedinte etc., intors 
acasa seara, potolit caine care plange, mancat ceva 
in graba ... Si schimbul doi: citit stiri, lucrat la diverse 
materiale, proiecte personale sau vazut filme, citit, 
adormit la miezul noptii. Intre aceste activitati, incasat 
diverse de la sotul meu, cum ar fi: “Mai lasa-l naibii de 
computer, o sa ramai chioara!”, “Du-te la culcare ca si 
maine e o zi” sau “Nu mai manca toate prostiile din oras 
fiindca e mancare gatita in frigider”. 
Care iti sunt planurile si aspiratiile? Ai un proiect 
deosebit in viitorul apropiat?

Visez sa calatoresc in jurul lumii. O sa vina si vremea 
asta, sunt sigura.
Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta? 
Care sunt canalele media unde te pot gasi?

Pe Facebook, Instagram, Utopiqa. Cartile mele le 
pot gasi in librarii si online.
Multumim pentru prezenta, mult succes in continuare 
si inspiratie maxima!
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LUCIAN COLAREZA a participat in 2014 la “Vocea Romaniei” - Pro TV, unde a reusit sa intoarca 
scaunele juratilor si sa ajunga in finala. In 2019, Lucian Colareza si DYA au participat la Eurovision 
si au facut parte din primii 6 semifinalisti. In anul 2021 a mai bifat o competitie de succes participand 
la “Romanii au talent”, unde a obtinut 4 de DA si a fost foarte apreciat de catre jurati. 

Lucian Colareza a colaborat cu BUG Mafia la piesa ,,Cand trandafirii mor”. In prezent, Lucian 
Colareza si-a deschis o scoala de muzica in Constanta unde se ocupa de noi productii muzicale, 
alaturi de columbianul Danny Mazo si alti producatori din tara si din afara tarii. 

LUCIAN 
COLAREZA

interviu 
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest 
domeniu? 

Am inceput intr-un mod serios la 18 ani. Pana 
atunci era un hobby.
Cum ti-ai descoperit talentul muzical?

Il mostenesc de la mama mea si de mic 
transformam orice poezie sau poveste intr-un 
cantecel.
Ce studii ai finalizat? 

Colegiul National Mihai Eminescu si Pedagogia 
Muzicala.
Ai activat in domeniile in care ti-ai finalizat 
studiile?

Da, am activat ca profesor de canto.
Care a fost primul tau contact cu muzica? 

La 13 ani am fost la Scoala Populara de Arte 
din Constanta, incercand sa ma inscriu la Canto, 
dar din pacate mi se schimba vocea de la copil la 
adolescent, iar profesorul mi-a recomandat sa revin 
peste 2 ani. Asa am si facut ... la 15 ani am inceput 
cursurile de canto.
Care este prima melodie cantata de tine?

Cred ca ascultam pe vremea copilariei mele 
Animal X si le cantam mereu melodiile prin casa.
A fost greu sa te faci remarcat pe piata din 
Romania? Ce hopuri a trebuit sa depasesti pentru 
a ajunge unde esti azi?

A fost greu, dar si frumos. Am luptat pentru 
sansa mea, chiar daca nimeni nu a crezut in mine. 
Am participat la concursuri muzicale, am fost la 
zeci de emisiuni, am studiat cate 8 - 10 ore pe zi si 
intr-un final am primit si rezultatele muncii mele.
Ai participat la Eurovision, alaturi de DYA. Cum 
a fost aceasta experienta pentru tine?

A fost o experienta frumoasa, o provocare 
pentru mine si ne-am bucurat ca am ajuns in Finala 

Eurovision Romania. Din pacate, doar un singur 
artist a reprezentat Romania, dar pentru noi a fost 
o realizare sa ne numaram printre finalisti.
Ce consideri ca ti-a adus notorietatea de care te 
bucuri in prezent? 

Hmm ... Talentul, Visul si Munca. Aceasta cred 
ca este “Reteta”.
Ai colaborat cu BUG Mafia. Ce ne poti spune 
despre aceasta colaborare?

Au trecut 12 ani. Tin minte ca am avut mari 
emotii cand i-am vazut in studio si cand am 
inregistrat alaturi de ei, dar m-am acomodat 
repede. Colaborarea cu ei m-a ajutat foarte mult si 
cred ca melodia a ajuns la peste 30 de milioane de 
vizualizari.
Ce ne poti spune despre experienta ta la 
“Romanii au talent”?

Initial nu am dorit sa particip, dar am zis intr-un 
final “hai sa o incerc si pe asta!” :)) ... A fost frumos, 
Andra m-a apreciat mult si mi-a promis un duet 
impreuna.
Poti sa ne spui in care din proiectele profesionale 
te-ai regasit cel mai mult?

Vocea Romaniei.
Cum a fost pentru tine experienta traita la “Vocea 
Romaniei”?

Fiind primul concurs muzical televizat la care 
am participat, pentru mine ramane cea mai 
frumoasa amintire si cea mai emotionanta. Aceasta 
experienta mi-a deschis usile spre cariera pe care o 
am acum.
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Dar cel mai trist?

Cand am intors cele 4 scaune la Vocea Romaniei. 
Momente triste nu am avut. Am luat orice 

dezamagire ca pe un impuls spre un pas inainte.

“AM LUPTAT 
PENTRU SANSA 

MEA, chiar 
daca nimeni 

NU A CREZUT 
IN MINE

. O cariera de 16 ani! 
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Ce inseamna muzica pentru tine?
Muzica face parte din mine si din viata mea.

Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face 
fericit cu adevarat?

Tot ce inseamna fericire pentru mine vine din 
lucrurile simple.
Povesteste-ne o intamplare amuzanta din cariera 
ta!

Cele mai amuzante intamplari le am alaturi 
de colegii mei, mereu radem la evenimente si ne 
prostim.

Cand plecam in tara la evenimente, Starlin, 
colegul meu din Republica Dominicana, fost 
concurent Surviver Romania, adoarme mereu in 
masina si doarme mereu cu gura deschisa, iar eu 
ii fac tot felul de glume, il pozez, il filmez si ne 
amuzam mult pe tema asta si ii aratam si lui dupa 
ce se trezeste.
Care este cantaretul tau preferat?

David Bisbal. Este artistul meu preferat pentru 
ca atunci cand l-am descoperit in Spania, acum 18 
ani, in vacanta la unchii mei, m-am indragostit de 
vocea sa si de genul acesta muzical. Atunci am avut 
acest impuls de a incepe sa cant acest gen muzical 
si de atunci fac doar acest lucru. Il urmaresc, il 
admir foarte mult ca artist, dar nu pot spune ca este 
idolul meu.
Cum reusesti sa te imparti intre viata de familie 
si cea de artist? Reusesti sa pastrezi un echilibru?

Intotdeauna reusesti daca iti propui si stii sa faci 
diferenta intre cariera si familie.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la 
cariera ta?

Ganduri au fost, dar mereu am realizat ca muzica 
e tot ce stiu si tot ce imi place. Mereu cand cant, ma 
transpun intr-o alta lume.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Imi place mult Spania, dar activitatea mea 
profesionala este in Romania. In viitor, as vrea sa 

petrec toate iernile in Spania, in perioada in care 
nu am foarte multe evenimente.
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si 
stilul vestimentar pentru un artist?

Din pacate sau din fericire, este vorba de o reteta. 
Toate se leaga, imaginea, talentul, vestimentatia, 
iar in epoca pe care o traim, oamenii mananca mai 
mult cu ochii decat cu urechile ... deci ... imaginea 
inseamna mai mult de 50% pentru un artist.
Tu iti compui versurile melodiilor tale?

Eu, impreuna cu bunul meu prieten, columbianul 
Danny Mazo si Javy Campuzano, un alt columbian 
cu care colaborez online.

“Muzica face parte din mine si 
DIN VIATA MEA
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Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa 
paseasca in acest domeniu?

Sa creada in ei, sa munceasca si sa nu se dea 
batuti niciodata!
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai 
fi facut?

Cred ca ceva legat de sport sau fotografie.
Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera 
ta? Povesteste-ne cateva amanunte!

Cea mai frumoasa perioada cred ca a fost imediat 
dupa Vocea Romaniei. Mereu lumea ma oprea pe 
strada si oamenii ma strigau “corazon”.
Ti-ai deschis o scoala de muzica in Constanta. 
Spune-ne mai multe despre acest proiect? Care 
este genul muzical pe care il predai acolo?

Predau canto muzica usoara. Nu ma axez doar 
pe limba spaniola. Sustin tinerele talente sa faca ce 
simt si ce isi doresc.
Cine este Lucian Colareza, omul din spatele 
camerelor de filmat?

Un om simplu care isi traieste visul.
Care este cea mai mare teama a ta?

Nu o pot numi teama, dar mi-as dori ca anii sa 
nu se scurga atat de repede.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Nu am regrete ... toate greselile noastre ne ajuta 
sa devenim ceea ce suntem azi.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? 
Cum te-a transformat acea pierdere?

Ii multumesc lui Dumnezeu ca pana acum nu 
am trait o mare pierdere.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Alerg, fac sport, ma ocup zilnic de retelele de 
socializare, studiez, ma uit la un film, depinde cat 
de ocupat sunt.
Iti place sa gatesti? Ce stii sa prepari?

Imi place mai mult sa mananc decat sa gatesc, 
dar stiu sa fac clatite :)).
Care este mottoul tau in viata?

Daca tu esti fericit, si eu sunt fericit.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Lucrez la cateva proiecte cu un producator din 
Spania, iar in 2023 voi lansa piese noi, deci urmeaza 
multe, multe surprize si o lansare de Album.

... toate greselile noastre 
NE AJUTA SA DEVENIM 

ceea ce suntem azi“
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“Daca tu esti fericit, si 
EU SUNT FERICIT
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Buna, Elena si “Bine ai venit!” in paginile revistei 
Famost! Povesteste-ne putin despre tine ... cu ce te 
ocupi, care sunt principalele activitati in care esti 
implicata ...

Ma simt incantata ca anul 2023 incepe alaturi de 
Famost. Va urmaresc cu mult interes de cand v-am 
descoperit. Despre mine ador sa spun ca respir, traiesc 
si invat sa dau viata celor mai indraznete visuri. 
Iubirea fata de subtonurile credintei si sperantei 
m-au facut asemenea OMULUI care sunt azi. Ma 
dedic si imi gasesc sensul atunci cand simt ca am o 
contributie la imbunatatirea calitatii vietii umane. 
Mi-am urmat pasiunea si dorinta de a fi un ghid, 
un sprijin, un facilitator al drumului catre succes 
incepand sa insotesc oamenii in rescrierea povestilor 
de viata, armonizarea relatiilor, schimbarea unui 

sistem de credinte. Ma inspir, implementez, fac 
performanta si imi ascut abilitatile ce ma sustin in 
a crea oportunitati de crestere si perspective noi. Sa 
intelegi de ce faci ceea ce faci implica un act de curaj, 
sa intelegi de ce alegi ceea ce alegi implica o doza de 
curiozitate si sa inveti cum poti schimba ceea ce nu 
iti mai serveste implica o picatura de interes. Cred 
ca viata m-a antrenat sa ajung pe acest drum si ma 
slefuieste precum un diamant langa oameni care au 
aceeasi misiune de suflet ca a mea. Ma construiesc si 
sunt Coach in formare ICF (International Coaching 
Federation) pentru a asigura servicii efectuate la cele 
mai inalte standarde cu valori bine definite si aliniate 
la un cod de etica  profesional. Detin doua activitati 
principale: acea de a fi in echilibru si acea a fi acolo 
pentru oameni.

ELENA POMANA
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Esti fondatoarea asociatiei “Daruieste Fericire”. Ce 
te-a motivat sa faci acest pas, cum a fost parcursul 
si care este situatia in momentul de fata?

Mi-am dorit sa creez prin actiuni mici - intentii 
de schimbari majore. Sunt 7 ani de cand am fondat 
Asociatia Daruieste Fericire si totul a pornit din dorinta 
de a infiinta centre de tip respiro ce asigura sustinere 
si siguranta persoanelor cu dizabilitati si familiilor lor 
in situatii neprevazute. Pana la indeplinirea acestui 
obiectiv onorez scopul principal ADF si pregatesc 
diferite proiecte ce implica sprijinirea morala a 
persoanelor cu dizabilitati si a familiilor lor, prevenind 
sentimentul de neputinta. Cadoul meu in aceasta zi de 
sarbatoare este sa ofer in avans lansarea Programului 

US (Impreuna) - acesta se adreseaza persoanelor ce 
vor sa lucreze cu sine si care vor sa isi duca viata la un 
nivel mult mai calitativ. Programul contine pachetul 
META-health (echilibrare Minte - Trup - Suflet ) - 
o abordare revolutionara  de transformare ce creeaza 
bunastarea personala si un pachet de sesiuni coaching 
de 1:1. Sunt adepta incluziunii, diversitatii si echitatii. 
Voi oferi 10 burse in cadrul programului pentru 
persoanele cu dizabilitati si familiile acestora, iar 
schimbul de energie financiar al celorlalti participanti 
va sustine Asociatia Daruieste Fericire, astfel ca cei 
care vor alege sa isi faca un bine va fi un ecou de bine 
si catre ceilalti. DAR din DAR se face RAI.
Care este scopul concret al acestei asociatii?

Scopul principal al Asociatiei Daruieste Fericire 
il reprezinta promovarea si contribuirea financiara 
si morala a persoanelor cu dizabilitati pentru a 
preveni sentimentul de neputinta. Cei care aleg sa 
mi se alature pentru aceasta misiune le sunt profund 
recunoscatoare. Impreuna facem lumea mai buna!
Ce face concret Elena Pomana in cadrul asociatiei? 
Care iti sunt atributiile?

 Elena Pomana este si Presedintele ADF ca isi 

asuma in 2023 sa isi onoreze aceste 3 atributii:
- Continuarea demersurilor pentru imbunatatirea 

legislatiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati
- Dezvoltarea unor proiecte de constientizare a 

comunitatii asupra problemelor cu care se confrunta 
persoanele cu dizabilitati si programe de sustinere.

- Oferirea serviciile de coaching si NLP pro-bono 
pentru sustinerea morala a persoanelor cu dizabilitati.
Care au fost pana in momentul de fata cele mai 
frumoase si remarcabile realizari cu Asociatia 
Daruieste Fericire?

Acum aproximativ 7 ani de zile cand vocea mea 
a creat o puternica constientizare in randul celor 
care activeaza in acelasi domeniu, dar si in randul 

autoritatilor. Bucuria pentru mine a fost de neegalat, 
fiindca am reusit sa motivez o armata de oameni sa 
faca pasi spre a se uni si a lucra impreuna pentru o 
schimbare. Stiu ca am impactat la nivel macro, desi 
imi place sa fiu in mijlocul actiunii; la momentul acela 
viata m-a obligat sa privesc de pe margine si asta e cea 
mai buna veste pe care pot sa o impartasesc cu voi.

Campaniile de Craciun. Evenimentele marca ADF. 
Au fost despre cat de mult dintre zambetele oamenilor 
din jurul meu au prins viata, fiindca traiesc pentru 
bucuria ce o pricinuiesc in jur.

In prezent creez programe educationale in cadrul 
Asociatiei Daruieste Fericire si creionez proiecte ce 
vor aduce valoare in vietile celor care au nevoie.
Calitatea de a face lucruri bune si de a-i ajuta pe cei 
din jur poate fi nativa, poate fi cultivata sau poate fi 
o combinatie din cele doua ... Cum e in cazul tau?

In cazul meu vine de la sine. E naturala. 
Ai fost de mica astfel? Ti-a placut sa-i ajuti pe cei 
din jur? Erai o fetita grijulie, atenta la problemele 
celor din jur?

Pentru mine, a ajuta are in spate intentia verbului a 
iubi; restul sunt detalii.

Sunt 7 ani de cand am fondat Asociatia Daruieste Fericire si 
totul a pornit din dorinta de a infiinta centre de tip respiro 

ce asigura sustinere si siguranta persoanelor cu dizabilitati si 
familiilor lor in situatii neprevazute.



Interviuri



89  

Famost

Cum a fost copilaria ta? Ti-ai dori sa mai retraiesti 
acea perioada?

Poate ca e exagerat sau nu, dar simt ca am trait 
un basm. Imi port pe umeri inocenta si curiozitatea 
asemenea unui copil ce abia asteapta sa descopere 
lumea, in timp ce femeia din mine imi da curaj 
sa explorez si sa discern ce e potrivit sau nu sa 
construiesc. Am explorat labirintul neputintei de la 
o varsta frageda, iar rezilienta mi-a devenit talent. 
Copil fiind imi cantam la propriu fericirea, voiosia 
glasului meu facea sa rasara soarele in cartierul 9 Mai. 
Am avut alaturi o gasca intreaga de prieteni ce m-au 
purtat pe aripile lor. Chiar daca am cazut si am fost 
ranita, am ramas in picioare, am ridicat din umeri si 
am mers mai departe. Am invatat sa rad cu pofta si sa 
plang mai putin. Am daruit mai mult si am primit si 
mai mult. Am cerut totul si am vrut totul. Am fost cea 
care colora timpul si crea jocuri. Imi e dor intr-adevar 
de acele momente cand puteam sa fac lucrurile diferit 
si chiar daca experientele au lasat cicatrici adanci, 
lectia adaptabilitatii m-a invatat sa traiesc cu bucurie. 
Si daca ar fi un singur dor, atunci v-as spune ca imi e 
dor sa urc pe tocuri ... 
Ai o persoana care te-a ajutat si sustinut 
neconditionat de-a lungul timpului si careia ii esti 
recunoscatoare? Sau poate sunt mai multe ...

Am un trio fantastic alaturi de mine si cred cu 
ardoare ca cineva acolo sus ma iubeste, fiindca mi-a 
daruit langa mine cele mai puternice suflete precum 
parintii si sora mea. Sunt oamenii pentru care as 
renunta la mine, dar niciodata la ei. Binecuvantarea de 
a creste intr-un mediu in care iubirea neconditionata 
a fost prezenta continuu este rezultatul faptului ca vad 
mereu frumosul din orice sau oricine. 

Pretuiesc fiecare om care ce mi-a acordat si imi 
acorda un moment din timpul sau. Exista nenumarate 
persoane pe care le-as enumera si sa imi fie cu iertare 
ca nu se vor regasi si in randurile acestea, dar le asigur 
ca se vor regasi in cartea pe care o scriu cu multa 
iubire. Voi aduce in prim plan patru femei puternice 
si un barbat ce m-au imputernicit si m-au incurajat cu 
intelepciune si blandete:

Mama mea - comoara si nestemata intregii mele 
existente - cea care m-a invatat ca imposibilul devine 
posibil. Motivul pentru care privirea-mi straluceste 
se datoreaza unei singure potiuni magice: iubirea de 
mama si iubirea pentru mama. 

Tatal meu - smerenia, devotamentul sunt lectiile 
cele mai pretioase pe care mi le daruieste. Motivul 
pentru care stiu ca iubirea e mai puternica in doi.

Andreea, sora mea - este cadoul suprem pe care 
parintii mi l-au pregatit in avans. Stiu doar atat. Ca 
iubirea unei surori este cel mai frumos echilibru pe care 
il pot avea in viata. Este sustinatorul neconditionat al 
fiecarui vis pe care il am, dar si motivul ce sta la baza 
reusitelor mele. Ambitia, responsabilitatea, simplitatea 
sunt doar cateva elemente pe care le-a sadit in inima 
mea. Este femeia care inspira si ma inspira, cum sa fiu 
mai buna si cum sa daruiesc mai mult.

Mioara Soldan - MCC & Fondator Trainer Pleiade 
Coaching School & Past President ICF. Este omul ce 
ma insoteste pe acest drum si ma face sa fac nevazutul 
vazut contribuind la imbunatatirea calitatii vietii 
mele si ma sustine sa excelez in abilitatea de a extrage 
simplul din complex traind in mod constient si facand 
o arta din verbul “a fi”. 

Camelia Paduraru - Master Trainer NLP & 
Fondator Crafting Minds. Alaturi de ea am inceput 
calatoria dinspre mine, inspre mine. Certificarea 
de Master Practicant NLP, TLTâ„¢, HIPNOZA SI 
COACHING m-a imputernicit prin curajul de a-mi 
depasii limitele si a le explora invatand alfabetul 
corpului si constientizand cata putere am sa imi 
rescriu propria mea poveste.  
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Pe siteul daruiestefericire.ro afirmi ca “daruiesti 
fericire”. Ce inseamna pentru Elena Pomana 
fericirea?

Semnificatia fericirii o gasesc in lucrurile care ma 
fac sa simt, sa fiu si sa am. Fericirea are diferite forme 
si chipuri. Intalnirea unei priviri. Bratele mamei. 
Zambetul tatalui. Sustinerea surorii. Aprecierea 
prietenilor. Calatoria catre sine. Un buchet de 
trandafiri. Cartea Zero Limite. Maiestria unui peisaj 
de munte. Ritmurile melodiei Kaoma - Lambada. 
O vedere din Paris. Scrisul de mana. Voluntariatul. 
Povestile oamenilor. 

Acesta e universul fericirii mele si am incercat 
sa cuprind cate putin din fiecare facandu-l: despre 
oamenii dragi, despre activitati implinitoare si despre 
locuri unice. 

Daruiesc fericire e o invitatie la aceasta stare pe 
care o respir si o traiesc intens.

Precum zice si Betty Marcovici: “Exista oameni care 
daruiesc din aerul lor de fericire pentru ca si ceilalti sa 
poata respira. Respira.” 

Suntem diferiti si fiecare avem propria definitie a 
fericirii, mai bine sau mai putin bine conturata.
Cum identifici tu fericirea pentru fiecare in parte 
in momentul in care apeleaza la serviciile tale?

Reteta magica si unica pentru fericire o contine si 
o exprima fiecare in moduri si doze diferite. N-as vrea 
sa va ofer un raspuns standard asa ca o sa presupun 
totusi ca tema unuia dintre clienti este aceea de a 
trai fericirea. Moment in care si-ar face aparitia 
curiozitatea: Cand vorbesti despre aceasta fericire, ai 
trait-o vreodata? Din ce ai putea construi aceasta stare? 
Cum era ea?  Care era mediul? Trebuie sa specific ca 
rolul meu ca si Coach este sa facilitez crearea unui 
spatiu de reflexie, de siguranta, ce invita omul sa 
paseasca in interiorul sau. Abia apoi putem identifica 
intr-un proces ce anume vrea sa armonizeze aceasta 
dorinta a trai starea de fericire.
Iubesti verbele “a iubi” si “a ajuta”. Pot ele exista 
independent, fara a avea nevoie una de alta?

A iubi inseamna a-l ajuta pe celalalt sa se 
implineasca potrivit propriului sau ritm. In viziunea 
mea nu pot exista separat.
Elena Pomana are multe specializari. Ce ne poti 
spune despre ele si cum te ajuta in activitatile tale 
de zi cu zi? Ce au adus bun fiecare in parte in viata 
ta?

Vin cu lectiile invatate din experienta vietii. Fiecare 
specializare mi-a rafinat comportamentul, mi-a ascutit 
abilitatile si mi-a adus echilibru in sfera sanatatii. Pun 
foarte mare pret pe invatare continua si profunda. 
Evolutia mea, atat ca om cat si ca profesionist e 
intr-o continua si delicata transformare. Am vrut sa 
le ofer si sa le livrez celorlalti exact ceea ce as vrea 
sa primesc si eu la randul meu. Un om care ii sustine 
neconditionat, iar valorile precum umanitatea, 
colaborarea, profesionalismul si echitatea sunt legi 
nescrise respectate cu sfintenie.
Cum ii poti ajuta tu concret pe cei ce apeleaza la 
serviciile tale? Cui i te adresezi tu prin multiplele 
specializari?

De exemplu, sa zicem ca cineva vrea sa slabeasca.
Vine cu acest obiectiv setat catre mine. Concret l-as 
intreba daca vrea sa fie o persoana slaba. Creierul 
nostru e setat pe supravietuire asa ca niciodata nu 
va indeplini un obiectiv/ vis/ tel ce reprezinta un 
prejudiciu periculos pentru om, ci dimpotriva isi 
activeaza strategiile de fuga, lupta si inghet. Cat 
timp nu va fi formulat corespunzator nu se vor alinea 
planetele. Asa ca as continua cu: Ce isi doreste? Ce ar 
fi o crestere pentru el? Ceea ce ne-ar conduce: Cand 
vei avea greutatea dorita, ce din situatia actuala se va 
schimba si ai nevoie sa fii pregatit? Pentru ca de multe 
ori ne dorim multe, dar nu suntem dispusi sa platim si 
pretul schimbarii. Alegerea de a face lucrurile un pic 
diferit fata de cum le-ai facut pana acum este un must 
have in proces.

Prin multiplele mele specializari ma adresez 
celor care au nevoi si trec printr-un moment de 
tranzitie, printr-un moment de confuzie sau printr-o 
dificultate personala/profesionala cu o baza solida de 
profesionalism.

Semnificatia fericirii o gasesc in 
lucrurile care ma fac sa simt, sa 

fiu si sa am. Fericirea are diferite 
forme si chipuri.
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Afirmi ca sustii “Familia, incluziunea, diversitatea 
si echitatea”. Ce inseamna acest lucru pentru tine 
si ce ar trebui sa insemne pentru societate in mod 
real?

Sunt adepta incluziunii, diversitatii si echitatii. 
Intentia mea este sa contribui la dezvoltarea unei 
societati in care dizabilitatea grava locomotoare nu 
reprezinta un impediment. Inteleg ca n-o sa egalam 
niciodata forta fizica, dar sustin ca intelectualul 
fiecarei persoane aduce valoare. 

Familia este locul unde gasim intelegere, liniste 
si solutii la problemele care ne framanta prin 
comunicare, respect si iubire. ADF indeplineste 
aceste functii si isi asuma responsabilitatea oricui 
imbratiseaza aceasta notiune. 

Abilitatea de a reusi tine de integrarea dizabilitatii 
(fizice, emotionale, spirituale) in fiecare dintre noi. 
Sunt adepta prezentului ce construieste un viitor 
armonios presarat cu iubire. 

“Educatia este cea mai puternica arma pe care o puteti 
folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela. Si 
totul incepe Cu noi. Cu mine. Cu tine.

Cand vom intrerupe la unison pas cu pas acest cerc 
vicios de a rani si de a respinge o persoana doar pentru 
ca nu arata, nu gandeste si nu simte ca noi, vom invita 
abundenta si armonia in viata noastra.
Care este cel mai frumos lucru care ti s-a intamplat 
pana acum din momentul in care ai realizat care 
este misiunea ta?

Dintotdeauna am stiut misiunea mea. Uitandu-ma 
inapoi la calatoria mea de pana acum acum, vad cum 
un lucru a condus la celalalt si la planul mai mare 
al lui Dumnezeu care vine in prim-plan. Slujirea in 
folosul comunitatii a fost si este pasiunea ce imi vine 
profund din suflet.

Ce ar trebuie sa insemne pentru un om dezvoltarea 
personala? Pana unde merge aceasta notiune?

Dezvoltarea personala este un proces continuu si 
merge pana acolo unde vrem noi. Crearea si definirea 
propriei povesti de viata incepe cu: Cine sunt eu?  si 
de aici se genereaza schimbarea. Calatoria de sine 
vine la pachet cu abilitati noi, comportamente noi, 
obiceiuri noi. Cumva cuvantul reinventare contureaza 
aceasta notiune.
Daca nu te-ai fi indreptat in aceasta directie, ce 
altceva ti-ar fi placut sa faci?

Am vrut sa fiu medic 101% doar ca Dumnezeu mi-a 
depasit asteptarile. Timpul m-a invatat sa renunt la 
ce nu imi este destinat pentru a putea primii noul in 
viata mea. 
Te consideri o femeie de succes prin ceea ce ai 
realizat pana in momentul de fata?

Consider ca sunt intr-o calatorie fascinanta care 
imi ofera in momentul de fata combustibilul necesar 
pentru a inainta pe drumul succesului si a deveni o 
femeie implinita. 

Sunt adepta incluziunii, diversitatii si echitatii. Intentia 
mea este sa contribui la dezvoltarea unei societati in care 

dizabilitatea grava locomotoare nu reprezinta un impediment. 
Inteleg ca n-o sa egalam niciodata forta fizica, dar sustin ca 

intelectualul fiecarei persoane aduce valoare.



Interviuri
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Care este filosofia ta de viata? Care iti sunt 
principiile si daca sunt aplicabile deopotriva in 
viata personala si profesionala?

Filosofia mea de viata: Nu ma compar si nu 
concurez cu nimeni altcineva in afara de mine insumi 
sau pe scurt intr-o replica moderna: 0% din mine 
concureaza cu tine. 

Cand aducem in discutie principiile mele de viata 
acestea sunt aplicabile si interconectate intre ele: 

Daca nu stiu ce sa cer de la viata, viata nu stie ce 
sa imi ofere.

Sa ma respect si sa ofer respect. 
Limitele incep sa existe doar daca eu le creez. 
Sa iubesc pe aproapele meu ca pe mine insumi.
Fericirea nu are masura, ci doar dorinta de a o da 

mai departe. 
Sa fac un pas inapoi nu e ceva ce ma reprezinta. 
Indiferent cat de bune sunt lucrurile, ele se mai pot 

imbunatati. 
Demnitatea nu se negociaza. 
Daca stiu sa vad totul, sa simt totul, o sa incep sa 

schimb totul.
Ai un motto care te defineste foarte bine?

“Nu sunt un inger, dar mi-am desfacut aripile de 
multe ori ...” - Mae West
Cine este Elena Pomana - omul/ femeia din spatele 
a tot ceea ce face si se vede?

Sunt creatorul vietii mele ghidata divin.
Ai fost tentata de ideea de a te muta in alta tara?

Iubesc prea mult Romania; desi ador taramul 
parizian si drumurile care duc la Roma, niciodata nu 
as face aceasta schimbare. 
Ce face Elena Pomana in timpul liber? Care ii sunt 
pasiunile?

Timp liber? Ce inseamna timp liber? Iubesc sa 
profit de fiecare moment. Cam toate activitatile mele 
se invart in jurul coachingului. Voluntariat. Sesiuni. 
Podcasturi. Carti. Ma pasioneaza sa invat, sa observ, 
sa intreb, sa port conversatii si sa deslusesc micile 
secrete ce creeaza in mintea mea mai intai confuzie 
apoi claritate. Excelenta si performanta fac parte din 
repertoriul meu la ora actuala. In mica masura ma 
dedic fotografiei, puzzle-urilor, crosetatului, make-
upului si scrisului.
Care este cea mai mare dorinta a ta in momentul 
de fata?

Sa evoluez personal, profesional si spiritual.

Unde ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani?
Actiunile in care sunt implicata ma fac sa sper ca 

peste 5 ani sunt alaturi de o comunitate cu femei 
puternice ce au acelasi spirit de contributie pentru 
imbunatatirea vietii persoanelor cu dizabilitati grave.
Cum arata dimineata perfecta?

Hmm ... dimineata perfecta ... ca seninul cer si 
continua cu putina curiozitate, un croissant si o 
aroma de cafea.
Care iti sunt planurile de viitor? Ai proiecte in 
desfasurare, creionezi altele?

Intentionez sa public o carte. Ca va fi intr-un an, 
doi, trei asta nu stiu. Viata m-a invatat ca prezentul 
e cel mai important. Focusul meu este directionat 
catre procesul de learning  in care sunt implicata sub 
indrumarea mentorului meu si cu siguranta timpul 
imi va fi inspiratie pentru perioada urmatoare.  
Ce le transmite Elena Pomana cititorilor revistei 
Famost la inceput de 2023?

“DON’T DREAM IT, BE IT !”. Credeti in voi si 
nu lasati pe nimeni sa va opreasca din a manifesta 
fericirea cu iubire. 
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult 
succes in tot ceea ce faci!





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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D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna februarie! Si 
in aceasta luna descoperim impreuna cele mai noi 
aparitii editoriale, titluri aflate in precomanda, dar 

si alte carti interesante aparute in ultima perioada. Calatorim 
impreuna in universul lecturilor alese, prin fascinante lumi 
imaginare imbogatite cu personaje de neuitat.

Incepem cu sectiunea Science Fiction cu o epopee 
spatiala, in timp ce de al doilea titlu este un volum premiat 
din literatura romana contemporana. In zona de Fantasy 
intalnim fictiune mitologica, o fermecatoare repovestire a 
legendelor antice, dar si inceputul unei serii captivante.

Pentru iubitorii de Thriller si Mystery, aceeasi rubrica  
plina de povesti incarcate cu tensiune si suspans, intorsaturi 
socante de situatie si ritm alert iar in zona literaturii de 
dragoste, povesti fermecatoare de iubire, accente tragice, 
intrigi de familie si detalii emotionante.

Sectiunea Clasici  continua sa ne fascineze cu titluri 
celebre, comori literare ce au incantat milioane de cititori, 
iar romanele premiate sunt ca de fiecare data, de neratat.

Nu uitam nici de proza scurta, povestiri despre strainatate 
si povestiri emotionante despre iubire.

Zona de fictiune ne aduce un roman care exploreaza lumea 
misterioasa a colectionarilor si a negustorilor de antichitati 
si o poveste despre razbunare, iertare, cu un final ravasitor. 
La non fictiune, argumente despre o istorie falsa si eseuri 
despre adevar. In sectiunea Biografii aflam despre viata lui 
Carol cel Mare, istoria familiei scriitorului Philip Roth in 
marturisirile acestuia, dar si o carte document despre viata 
si opera marelui scriitor rus, Dostoievski si in acelasi timp, o 
fresca a epocii sale.

Continuam cu literatura Young Adult,  fantasy captivante, 
lumi de poveste si influente mitologice. Literatura pentru 
copiii  ne aduce de aceasta data lecturi educative: o calatorie 
pe fluviile lumii, un ghid simplu despre fericire si succes 
conceput pentru cei mici si basme romanesti, intr-o rescriere 
originala si amuzanta.

Incheiem cu poezie, o introducere in poezia altor vremuri, 
dar si o invitatie intr-o lume plina de emotie si sensibilitate.

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR

Material realizat de R O X A N A  N E G U T

A PA R I T I I L E  E D I T O R I A L E  A L E  L U N I I  I A N U A R I E  2 0 2 3

Ci t e s t e .  - E una d in t r e  c e l e  ma i  f rumoas e  av en tu r i  p e  car e  l e  po t i  t ra i .
LLOYD ALEXANDER
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EXPANSIUNEA 1. TREZIREA LEVIATANULUI - JAMES 
COREY, editura PALADIN
 
Descrierea cartii

Ce pericole ar mai putea pandi in spatiul cosmic dupa ce 
umanitatea reuseste sa colonizeze o mare parte din sistemul 
solar, iar lupta pentru apa, aer si hrana trebuie purtata in 
fiecare zi?

Cu milioane de ani in urma, fiinte necunoscute din Univers 
au lansat asupra Pamantului un virus cu o inteligenta 
superioara, menit sa reconfigureze planeta si pe locuitorii ei. 
Dar protomolecula isi rateaza tinta si calatoreste prin spatiu 
asteptand sa fie trezita la viata.

Cand virusul cade in mainile unor sociopati, sute de mii de 
oameni isi pierd viata, iar sistemul solar este amenintat de 
izbucnirea razboiului civil. In haosul care se starneste, doua 
personaje cu principii antagoniste - James Holden, ofiter 
pe un transportor de gheata, si detectivul Miller - vor porni 
impreuna intr-o cursa pentru salvarea omenirii. 
“Inteligent scris, amuzant si alert, romanul Trezirea 
Leviatanului este o epopee spatiala in adevaratul sens al 
cuvantului. Nu este Hard SF, ci un roman science-fiction care 
descrie atat de minutios lumea creata, incat ai sentimentul ca 
aceasta exista in realitate.” Fantasy Book Review
“Povestea se tese rapid, concentrandu-se in jurul a doua 
personaje principale cu viziuni diferite, care nu fac compromisuri 
de la valorile morale in care cred. Ceea ce este captivant la acest 
roman este sentimentul posibilului. Imperii galactice, Star Trek, 
Star Wars: nimic din tot ce exista acolo nu se va intampla. Acele 
lumi viitoare s-au stins. Dar cea descrisa cu atata acuratete in 
Trezirea Leviatanului este posibila, este inca acolo.” The Wall 
Street Journal
“Trezirea Leviatanului este un roman indraznet, cu multa 
actiune si extrem de amuzant, in care primeaza increderea ca 
valorile umane vor iesi invingatoare.” Kirkus Reviews

“Acest roman nu te va coplesi cu descrierea complicata a 
felului in care functioneaza guvernele si corporatiile si nici nu 
abuzeaza de nume criptice sau de cuvinte inventate. Lectura 
acestei carti este o placere.” Wired
“Romanul lui James S. A. Corey este o cursa incitanta, 
ingenioasa si captivanta.” Locus Online
“Paginile care deschid Trezirea Leviatanului, primul roman 
din seria Expansiunea a lui James S.A. Corey, iti dau senzatia 
ca vizionezi scena de deschidere dintr-un film SF. O mare 
parte din carte este dedicata construirii unei noi civilizatii si 
razboiului dur dintre statiile spatiale, specific mai degraba 
romanelor SF militare decat epopeilor spatiale.” io9
“Trezirea Leviatanului se distinge nu prin extraterestri sau 
prin vreo tehnologie uimitoare, ci mai degraba prin lipsa 
acestor sabloane ale literaturii SF. In loc sa sondeze adancurile 
universului si trilioanele de stele, James S.A. Corey exploreaza 
un viitor in care calatoriile interstelare sunt inca doar un vis.” 
tor.com

NOPTILE MEMORIEI - MIRCEA OPRITA, editura EAGLE
Premiul pentru proza al Uniunii Scriitorilor din Romania
 
Descrierea cartii

Deliciul multor generatii de pasionati, povestirile lui 
Mircea Oprita trec testul timpului, dovedind inca o data 
faptul ca literatura de calitate nu are gen. Iar exercitiile de 
imaginatie din Noptile memoriei sunt acelea care te mentin 
la cotele normale ale umanitatii.
“Cu toate ca aproape fiecare dintre cele douazeci de piese ale 
volumului se structureaza in jurul unui captivant subiect de 
specialitate, Mircea Oprita nu abuzeaza, deosebindu-se in aceasta 
privinta de unii dintre confratii sai, de «eruditia» bransei sale, ce 
poate deveni obositoare. Interesul sau se indreapta spre psihologia, 
mentalitatea, constiinta - uneori nelinistita si problemele - 
cateodata greu de solutionat ale omului”  Valeriu Cristea
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ELECTRA - JENNIFER SAINT, editura LITERA
Titlu in precomanda
Fictiune mitologica

Descrierea cartii
Cand Clitemnestra se casatoreste cu Agamemnon, ea 

alege sa ignore zvonurile despre trecutul sangeros al Casei 
lui Atreu, familia din care se trage sotul ei. Dar inainte de 
izbucnirea Razboiului Troian, cand Agamemnon o tradeaza 
in cel mai cumplit mod cu putinta, Clitemnestra se vede 
nevoita sa infrunte blestemul abatut de atata amar de vreme 
asupra neamului lor.

In Troia, printesa Casandra este inzestrata cu darul 
profetiei, dar poarta si ea propriul blestem: nimeni nu va 
crede vreodata in prevestirile ei. Cand i se arata ce se va 
alege de cetatea ei draga, odata cu sosirea lui Agamemnon 
in fruntea ostirilor sale, Casandra nu va reusi sa impiedice 
producerea tragediei.

Electra, fiica cea mica a Clitemnestrei si a lui Agamemnon, 
nu-si doreste nimic altceva decat ca preaiubitul ei tata sa se 
intoarca teafar acasa, de la razboi. Dar va putea ea oare sa 
eludeze istoria sangeroasa a familiei sale, sau si soarta ei va fi 
pecetluita de violenta?

Jennifer Saint, autoarea bestsellerului Ariadna, propune de 
aceasta data o fascinanta reinterpretare a legendei Electrei, 
una dintre cele mai faimoase antieroine din mitologia greaca.
“Electrizant... un roman pe care cu greu il poti lasa din mana... 
Cititorii pasionati de mitologia greaca, precum si cei care 
cunosc doar crampeie din legende vor savura aceasta noua 
si extraordinara repovestire, perfecta pentru fanii romanului 
Circe de Madeline Miller.” Booklist
“Electra readuce la viata lumea Greciei miceniene. In proza 
lui Jennifer Saint, auzi canturile poetilor, simti podelele sub 
talpi si mirosul lemnului arzand in vatra, si traiesti povestea 
acestor trei femei profund diferite, ca si cand te-ai afla si tu 
acolo. O fermecatoare repovestire a legendelor antice, marcate 
de tradari si capriciile zeilor.” Claire North
“Jennifer Saint ne demonstreaza ca, si dupa mii de ani, aceste 
povesti si-au pastrat nestirbite impactul si rezonanta. In Electra, 
personajele legendare dobandesc un caracter imediat si intim, 
lucru care nu ar fi fost posibil in mainile unui povestitor mai 
putin sigur si dibace. Saint confera deopotriva voce si umanitate 

unor femei care fusesera marginalizate in cadrul povestilor pe 
care credeam ca le cunoastem. Viziunea ei este limpede si clara, 
iar rezultatul este o carte captivanta si profund induiosatoare.” 
Katherine J. Chen
“Electra este un roman senzational. Jennifer Saint a creat 
propria versiune a unui mit antic, constituind o lectura 
palpitanta si insufland extrem de multa profunzime si vitalitate 
personajelor. O carte cu adevarat tulburatoare si plina de mici 
tuse minunate, ce confera povestii un aer proaspat si modern, 
fara a pierde nimic din magia cadrului clasic.”Elodie Harper
“Electra spune povestile a trei femei, in lupta lor pentru faurirea 
propriului destin. In acest roman fascinant, cu o scriitura 
minutioasa si evocatoare, Jennifer Saint exploreaza tema 
suferintei transmise din generatie in generatie. O lectura cu 
adevarat captivanta.” Elizabeth Lee

Fascinata dintotdeauna de mitologia Greciei antice, 
JENNIFER SAINT a urmat studii clasice la King`s College 
din Londra. Si-a petrecut urmatorii treisprezece ani lucrand 
ca profesoara de engleza, impartasindu-le elevilor sai 
dragostea pentru literatura si scriere creativa. A debutat cu 
romanul Ariadna (2021), care a devenit rapid bestseller si a 
fost urmat de Electra (2022), o alta reinterpretare moderna a 
unui mit antic.

FIICELE IMPARATULUI. VOL. 1 - AYARA SI LEA - RALUCA 
FLORESCU, editura CREATOR

Descrierea cartii
Imparatie, un Palat. Un Imparat, sapte printese. Iubire, 

loialitate, onoare, prietenie, bunatate, viata. Ura, razbunari, 
comploturi, lupte, moarte. O viata inchinata zeilor, ritualuri, 
rugaciuni, temple, preotese si preoti. Sabii, soldati, capitani, 
generali, luptatori, calareti. Asasini, sange. Pasiune, saruturi, 
dragoste, tot ceea ce e ascuns si vazut. Ziduri din piatra, 
siguranta, padurea imbietoare, dar infricosatoare, un lac plin 
de viata. Umbre care ascund. Torte care descopera. Dorinta, 
durere. Imbratisari, ingenuncheri, frunti lipite de podea, 
supus, niciodata invins, disperare, liniste, ne ridicam, ne 
inaltam. Transformare, schimbare, nu uita cine esti. Soare, 
Stele si Luna. Niciodata singur. Final, un alt inceput. O noua 
Imparateasa. Cine va fi?

Sabiile scoase si vom invinge, caci Zeii ne au in paza!
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DACA AM FI TICALOSI - M. L. RIO, editura ALICE 
BOOKS

Descrierea cartii
Oliver Marks tocmai a terminat de ispasit zece ani pentru 

uciderea unuia dintre prietenii sai cei mai apropiati - o 
crima pe care nu se stie daca el a comis-o. In ziua eliberarii, 
este intampinat de detectivul care l-a trimis dupa gratii. 
Detectivul Colborne iese la pensie, dar, inainte de asta, vrea 
sa stie ce s-a intamplat cu adevarat cu zece ani in urma.

Ca tanar actor care studiaza teatrul lui Shakespeare la un 
conservator de arta de elita, Oliver a observat ca talentatii 
sai colegi par sa joace aceleasi roluri atat pe scena, cat si 
in afara ei - ticalos, erou, tiran, seducatoare -, desi el s-a 
simtit condamnat sa fie intotdeauna un personaj secundar 
in povestea altcuiva. Dar, atunci cand profesorii schimba 
distributia, o rivalitate amicala ia o intorsatura urata, iar 
piesa se revarsa periculos in viata reala.

Cand loveste tragedia, unul dintre cei sapte prieteni este 
gasit mort. Ceilalti se confrunta cu cea mai mare provocare 
actoriceasca de pana atunci: sa convinga politia, si pe ei 
insisi, ca sunt nevinovati.

M.L. Rio a fost actrita, iar acum este profesoara. Are un 
masterat in Studii shakespeariene la King`s College, Londra, 
si Shakespeare`s Globe. Este doctoranda la Universitatea din 
Maryland si locuieste la Washington, D.C., cu multe carti, 
multe discuri si cainele ei loial, Marlowe.
“O poveste bogat stratificata de iubire, prietenie si obsesie.” 
Cynthia D`Aprix Sweeney, autoarea bestsellerului New York 
Times Mostenirea
“Un thriller literar plin de suspans, a carui intorsatura finala 
si socanta de situatie nu o veti uita curand.” Miranda Beverly-
Whittemore, autoarea bestsellerelor New York Times 
Vacanta in paradis si June

“Un roman rar si extraordinar. Un thriller care iti taie 
rasuflarea.” Emily St. John Mandel

NU VORBI CU STRAINII - NATALIE D. RICHARDS, 
editura BOOKZONE

Descrierea cartii
Mira trebuie sa ajunga acasa de sarbatori. Neaparat. Dar, 

cand zborul ei este anulat in ultimul moment din cauza 
viscolului, planurile sale se prabusesc, iar ea este blocata pe 
aeroport. 

Atunci cand Harper, tanara misterioasa langa care ar fi 
trebuit sa stea in avion, se ofera sa o duca cu masina, Mira 
nu ezita. Prietenii lui Harper pareau extrem de amabili, insa, 
in scurt timp, Mira descopera ca erau doar niste straini adusi 
impreuna de circumstante neobisnuite. Si fiecare dintre ei 
ascunde un secret.

Drumul, care se anunta alunecos din pricina frigului, 
devine, in scurt timp, terifiant. Obiectele pasagerilor incep 
sa dispara in mod misterios. Cineva minte si saboteaza 
calatoria, iar Mira trebuie sa descopere adevarul inainte ca 
totul sa se transforme intr-o aventura mortala. 

Va reusi oare Mira sa supravietuiasca sau va plati cu viata 
increderea pe care a avut-o in cei patru straini? 
Recenzii
“Richards este o maestra a tensiunii. Fanii suspansului vor trai 
toate suisurile si coborasurile unei naratiuni cu ritm alert, dar 
probabil nu-si vor mai dori niciodata sa porneasca la drum prin 
zapada.” BCCB
“Un carusel cu rasturnari de situatie care te lasa fara suflare. 
Am ramas treaza pana dupa miezul noptii pentru a vedea cum 
se termina totul.” April Henry, autoarea bestsellerului Girl, 
Stolen
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PICTORUL DE SUFLETE - ILDEFONSO FALCONES, 
editura RAO

Descrierea cartii
O puternica poveste de dragoste, pasiune pentru arta, 

tulburari sociale si razbunare in Barcelona modernista. 
O descriere a orasului de la sfarsitul secolului al XIX-lea, 
inceputul secolului XX, in care aparitia arhitecturii lui Gaudi 
a fost decisiva pentru unicitatea actualului oras al Spaniei.

Dalmau Sala, fiul unui anarhist, este un tanar pictor a carui 
viata se imparte intre doua lumi. Pe de-o parte, se afla familia 
lui si femeia iubita, Emma, sustinatori convinsi ai luptei 
impotriva inegalitatilor sociale. Pe de alta parte, munca 
in atelierul ceramistului don Manuel Bello, mentorul sau, 
colectionar avid de arta, il pune fata in fata cu un mediu in 
care domnesc pretiozitatea si inovatia creativa.

Autorul are capacitatea de a construi personaje, destine, 
evenimente si de a transforma tragedia intr-o opera de arta.

Ildefonso Falcones locuieste in Barcelona cu sotia si cei 
patru copii. Autorul este castigator a numeroase premii. 
Romanul sau de debut, Catedrala Marii, a avut un succes 
senzational in intreaga lume, iar astazi se mandreste cu peste 
un milion de cititori. Serialul de succes disponibil pe Netflix 
s-a bazat pe roman. Cu Pictorul de suflete se reconfirma 
ca un maestru al fictiunii istorice povestite prin ochii celor 
smeriti si de partea celor asupriti.

ANGELA - ALEXANDRA ALINA NICULESCU, editura 
NEVERLAND
Colectia Virgo

Descrierea cartii
Angela - o poveste care sigur va fi controversata. De ce? 

Pentru ca este imposibil ca in calitate de cititor sa nu te 
intrebi, la final: “Oare o fi adevarata toata aceasta poveste de 
dragoste atat de fabuloasa?”.

Traim un prezent care ne influenteaza, iar povestile de viata 
parca se scriu singure. Angela este o carte care imortalizeaza 

fara interes mai multe etape ale vietii. Imagini clare pe care 
la un moment dat o parte dintre noi le traim. Iubire, desfrau, 
actiune intensa si o poveste care sigur iti va da de gandit.

Citind aceasta carte, te vei regasi, iar daca nu ai trait inca 
acele intamplari, sigur autoarea va avea grija sa te transpuna 
in pielea personajelor deloc plictisitoare.

O viata acida si intamplari imprevizibile sigur te vor 
buimaci, poate chiar te vor nelinisti.

Iubirea este la orice pas, chiar si in locurile in care ne 
asteptam mai putin. Iubirea da fiori si dezgheata sufletul. Vor 
reusi, oare, personajele sa fie inmuiate de acest sentiment? 
Sirul evenimentelor care sunt aproape de limita mortii, 
uneori chiar acolo, vor trezi in inima celui care va citi 
sentimente unice? Ramane sa aflam impreuna si, poate, 
chiar sa dezbatem intamplarile descrise in aceasta carte.

CEALALTA SORA BENNET - JANICE HADLOW, editura 
NICULESCU 

Descrierea cartii
“Fanii lui Jane Austen sunt incantati ... O poveste exceptionala, 
o adevarata incantare!” Helen Simonson, autoarea romanelor 
bestseller New York Times, Major Pettigrew’s Last Stand si 
The Summer Before the War
“O noua versiune captivanta a unei lumi familiare. Vei fi 
innebunit sa afli daca lui Mary, la urma urmei, i se va permite 
- sau isi va permite - un final fericit.” Jo Baker, The Guardian
“Daca ai crezut ca Mary, sora tocilara din Mandrie si 
prejudecata, a fost prea plictisitoare pentru a-si justifica 
propriul roman, mai gandeste-te o data: in cartea lui Janice 
Hadlow, sora fara viitor primeste in sfarsit putin respect - si 
poate chiar iubire.” O, The Oprah Magazine
“Absolut magic! Este o minune ca Cealalta sora Bennet este 
primul roman al lui Janice Hadlow. Scrisul ei este elegant si 
ironic, iar povestea este captivanta ... Veti fi surprinsi ca nu o 
cititi, de fapt, pe Jane Austen.” BookPage
“Cealalta sora Bennet este o lectura fascinanta, prietenoasa si 
reconfortanta - perfecta intr-o noapte de iarna.”
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PROCESUL (VOL. 9) -  FRANZ KAFKA, editura LITERA
Colectia Mari Clasici ai literaturii

Descrierea cartii
Chiar in ziua in care implinea treizeci de ani, Josef K., 

prim-procurist bancar si celibatar, este arestat, fara sa i se 
aduca la cunostinta motivul arestarii, de doi agenti ai unei 
agentii nespecificate. Din acel moment, viata lui se schimba 
ireversibil. Judecat de un tribunal aflat intr-o cladire cu 
aspect deplorabil, lui K. nu i se aduce nici o invinuire, desi 
toata lumea il considera vinovat. Totul este halucinant si 
ireal, iar K. va incerca in mod disperat sa afle adevarul despre 
ceea ce i se intampla, pentru ca, in cele din urma, sa fie ucis 
“ca un caine”.

Cel mai cunoscut roman al lui Franz Kafka, Procesul 
a devenit faimos la scurt timp dupa publicarea postuma, 
influentand scriitori precum Jean-Paul Sartre, Albert Camus 
sau Gabriel Garcia Marquez si intrand in canonul literar 
major al modernitatii.

PADUREA SPANZURATILOR (VOL. 10) - LIVIU 
REBREANU, editura LITERA
Colectia Mari Clasici ai literaturii

Descrierea cartii
Romanul Padurea spanzuratilor prezinta dilema morala 

a lui Apostol Bologa, un tanar ofiter roman din armata 
austro-ungara, trimis sa lupte pe frontul romanesc impotriva 
conationalilor sai. Executia ofiterului ceh Svoboda la 

care este obligat sa asiste il face sa inteleaga nedreptatea 
razboiului si sa-si puna probleme de constiinta care vor duce 
la un final tragic. Padurea spanzuratilor se inscrie in linia 
romanelor realiste prin descrierile obiective, prin accentul 
pus pe analiza psihologica si prin impartialitatea si lipsa de 
sovinism a autorului. Romanul reia tema nuvelei anterioare 
“Catastrofa”, completand-o cu evenimente inspirate din 
tragedia reala a fratelui scriitorului, sublocotenentul Emil 
Rebreanu, care, in 1917, a fost condamnat si executat prin 
spanzurare pentru incercarea de a traversa frontul si a se 
alatura armatei romane.

PORTRETUL LUI DORIAN GRAY (VOL. 11) -  OSCAR 
WILDE, editura LITERA
Colectia Mari Clasici ai literaturii 

Descrierea cartii
Dupa ce Basil Hallward picteaza portretul in marime 

naturala al lui Dorian Gray, un tanar prieten al sau, acesta 
din urma isi exprima, in fata lordului Henry Wotton, dorinta 
de a ramane vesnic tanar. Astfel, Dorian ajunge sa duca o 
viata dubla, complacandu-se in placeri interzise si pastrand, 
pe de alta parte, o aparenta de respectabilitate. In acest timp, 
tanarul din tablou imbatraneste, pe cand modelul lui ramane 
neschimbat. Portretul lui Dorian Gray a starnit la aparitie 
un urias scandal. Combinand elementele unui roman gotic 
cu cele ale prozei franceze decadente, cartea este una dintre 
cele mai importante creatii ale lui Oscar Wilde si unul dintre 
romanele clasice ale lumii.
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GALAAD - MARILYNNE ROBINSON, editura LITERA
Premiul Pulitzer si National Book Critics Circle Award

Descrierea cartii
In anul 1956, catre sfarsitul vietii sale, pastorul John Ames 

incepe sa-i scrie o lunga scrisoare fiului sau, o scrisoare in 
care sa-i impartaseasca ganduri si intamplari din viata sa si a 
inaintasilor sai. Ames este fiul unui preot din Iowa si nepotul 
unui alt preot care, in tineretea sa din Maine, avusese o 
viziune a lui Hristos inlantuit, viziune care il determina 
sa plece in Kansas si sa lupte in Razboiul Civil, in armata 
unionista, pentru abolirea sclaviei.

Este o poveste despre legaturile sacre dintre fii si tati, 
legaturi puse la incercare in relatia delicata dintre el insusi si 
John Ames Boughton, fiul ratacitor al celui mai bun prieten 
al sau. Este, totodata, povestea unei alte remarcabile viziuni, 
aceea asupra vietii si a miraculoasei Creatii a lui Dumnezeu, 
o marturisire despre felul in care intelepciunea s-a calit 
in viata lui solitara si despre istoria care se transmite de-a 
lungul generatiilor, vie si prezenta, chiar si dupa ce tradarile 
au fost date uitarii.

Castigator al Premiului Pulitzer si al National Book Critics 
Circle Award, romanul Galaad este un imn de slava pentru 
intreaga existenta ca forma de manifestare a divinitatii, pe 
care pastorul Ames o iubeste cu pasiune si de care se va 
desparti in curand.
“Intr-o perioada a istoriei culturale dominata de superficialitate 
si solutii de moment, Marilynne Robinson este o miraculoasa 
anomalie: o scriitoare care, cu intelepciune, cu grija si 
tenacitate, exploreaza unele dintre cele mai profunde subiecte 
cu care se confrunta specia umana ... Patrunzator, captivant, 
liric ... Robinson reuseste sa surprinda miracolul existentei 
insesi.” Los Angeles Times Book Review
“Incandescent ... magnific ... un miracol literar.” Entertainment 
Weekly

ULTIMA CASA DE PE STRADA NEEDLESS - CATRIONA 
WARD, editura CORINT 
Distins cu British Fantasy Award 2022

Descrierea cartii
O poveste extraordinara care ii va captiva si emotiona pe 

cititori in egala masura, Ultima casa de pe strada Needless 
este un roman de o frumusete sfasietoare, in care scriitoarea 
face dovada nestavilitei sale imaginatii.

N-ai sa crezi ce se ascunde in ultima casa de pe strada 
Needless!

Aceasta este o poveste despre un criminal. Un copil furat. 
O razbunare. Aceasta este povestea lui Ted, care locuieste 
impreuna cu fiica sa, Lauren, si pisica lor, Olivia, intr-o casa 
obisnuita de la capatul unei strazi obisnuite.

Toate aceste lucruri sunt adevarate. Totusi, o parte dintre 
ele sunt minciuni.

Crezi ca stii ce se afla in ultima casa de pe strada Needless. 
Crezi ca ai mai citit povestea asta. In padurea intunecata de 
la capatul strazii e ingropat ceva. Dar nu este ceea ce crezi ...

Drepturile de ecranizare a romanului au fost achizitionate de 
actorul Andy Serkis si de compania sa, Imaginarium Productions.
“Un roman care iti pune cu adevarat la incercare stapanirea 
de sine si isi pastreaza tulburatoarele secrete pana la final!” 
Stephen King”
“As spune ca am citit cartea asta pe nerasuflate, dar cred ca 
am fost prea ocupata sa-mi tin respiratia tot timpul.” Joanne 
Harris
“O capodopera plina de suspans, deopotriva infricosatoare si 
frumoasa. Am fost cucerit!” Joe Hill
“Senzational! [ ... ] Nu imi amintesc de niciun alt roman din 
ultimii ani care sa indrazneasca atat de mult si sa reuseasca 
intr-un mod atat de desavarsit!” A. J. Finn
“Noua fata a fictiunii literare dark.” Sarah Pinborough
“O adevarata capodopera! Un roman tulburator, frumos, trist 
si plin de intelepciune care imi va ramane in suflet si minte mult 
timp de-acum incolo!” Kiran Millwood Hargrave
“O poveste uluitor de ambitioasa, minunat asternuta pe hartie!” 
Paul Tremblay
“Acest roman gotic modern si captivant se citeste asemenea unui 
clasic atemporal!” Essie Fox
“O carte-puzzle cruda si plina de rasturnari de situatie. M-a 
facut sa depasesc de multe ori ora de culcare.” T. Kingfisher
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STRAINATATE - AUGUSTIN CUPSA, editura 
HUMANITAS

Descrierea cartii
“Strainatatea din prozele lui Augustin Cupsa nu inseamna doar 
un spatiu geografic incadrat de alte granite. Fiecare personaj 
are propria lui raportare la strainatate, astfel ca prozele din 
acest volum imbogatesc termenul cu toate nuantele pe care le 
permite literatura, fara a-l explica insa pana la capat. Augustin 
Cupsa are marea calitate de a le lasa personajelor sale libertate 
totala, de unde imposibilitatea de a le anticipa evolutia si 
senzatia ca pasesti pe nisipuri miscatoare, care le reuseste 
numai marilor prozatori. Strainatate este o puternica pledoarie 
despre frumusetea literaturii ca literatura, eliberata de mode 
si ideologii, si unul dintre cele mai convingatoare volume de 
proza scurta din literatura romana.” Corina Sabau
“Strainatate si stranietate, doua cuvinte pe care am ajuns sa 
le asez cu usurinta unul langa celalalt. M-am nascut intr-o 
epoca totalitara, in care strainatatea - evident, Occidentul - 
era nu doar locul de scapare, ci si visul, proiectia, fantasma 
unei evadari. Dar era si o intrerupere, o despartire, dorul de 
cel plecat. Dincolo, afara, sus - cateva nume pentru imaginarul 

nostru care e si astazi la fel de viu. Un refugiu mental, o extragere 
de sub autoritatea faptului de a fi aici si acum. E un pic ironic, 
dar in anii din Franta am vazut cat de avantajati suntem noi 
fata de ei, pentru ca ei sunt parte reala din acest imaginar si nu 
mai au de ce sa viseze ca pot pleca in strainatate.”

DE MANA CU TINE - ANDREEA PARLEA, editura 
LITERPRESS PUBLISHING

Descrierea cartii
“De mana cu tine” e un volum al iubirilor care depasesc 

granitele spatio-temporale si piedicile unor lumi care se lupta 
sa inabuse tot ce naste iubirea. Personajele cartii au realizat 
ca o clipa de iubire e de ajuns pentru a iubi o eternitate.
“Cele sapte povesti de iubire au ca sursa de inspiratie mitologia 
si fantasticul care razbate din bratele ei, istoria si folclorul 
romanesc, dar abordeaza si probleme de actualitate. De 
asemenea, ecoul firului narativ razbate prin oniric, prin 
simbolism, prin religie si, la final, este oglindit cu lumina, prin 
inalte meditatii filosofice, de suflet. Prin introspectie, prin vis si 
prin dor, personajele se dezvolta si se descopera pe sine.”
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INVINGATORII -  FREDRIK BACKMAN, Grupul editorial 
Art

Descrierea cartii
Au trecut doi ani de la evenimentele care au ravasit micul 

oras Bjornstad, frangand destinele celor mai inocenti - 
dintre cei loviti puternic, unii au plecat sperand sa scape de 
amintirile dureroase, iar cei care au decis sa ramana nu si-au 
regasit niciodata linistea cu adevarat. Peter, fost director al 
echipei de hochei, este subiectul unei investigatii jurnalistice 
care l-ar putea arunca in inchisoare; aproape alcoolic, Amat, 
speranta echipei de hochei, refuza sa se mai antreneze si e 
pe cale sa piarda tot; iar Matteo, un pusti care iti pierde sora, 
vrea sa-si faca singur dreptate.

Reintorsi in oras pentru a conduce pe ultimul drum o fiinta 
iubita, Maya si Benji vor fi atrasi, vrand-nevrand, in vartejul 
vechilor probleme. Nu e nevoie de prea mult ca situatia sa 
explodeze, iar pretul platit de toti va fi mare. Continuand 
povestea din Scandalul si Noi contra voastra, noul roman al 
lui Backman ne propune un final ravasitor.
“In Invingatorii, Fredrik Backman aduce competitia, prietenia, 
politica si rivalitatea la proportii biblice.” The New York Times
“Trilogia despre locuitorii din Bjornstad este, fara indoiala, 
capodopera lui Backman.” New York Journal of Books
“Backman nu lasa nicio emotie nedisecata, iar cititorii sunt 
purtati prin drame atat de rascolitoare, incat depasesc granitele 
unor simple rivalitati.” Library Journal
“Fredrik Backman este cunoscut pentru povestile sale captivante, 
iar acest roman nu face exceptie... Invingatorii este o poveste 
despre razbunare, pierdere si iertare.” Woman’s World
“Invingatorii lui Fredrik Backman si-au facut loc in sufletul 
meu. De fapt, ar trebui sa spun ca aveau deja locul lor bine 
stabilit. Acum doar s-au asigurat ca vor ramane in coltul acesta 

special, ca si-au gravat fiecare initialele numelui si ca m-au 
cooptat pentru totdeauna in comunitatea lor.” Anca Rucareanu

Traducere din limba suedeza de Andreea Caleman.

NEGUSTORUL DE ANTICHITATI - STELIAN TANASE, 
editura CORINT

Descrierea cartii
Un roman care exploreaza lumea putin cunoscuta si plina 

de mistere a colectionarilor si negustorilor de antichitati, 
avand in centrul sau un personaj balzacian, Candid Itescu.

Povestea lui Candid Itescu, un negustor de antichitati care 
si-a agonisit colectia ca un avar, de-a lungul timpului, fie luand 
pe nimic obiecte de arta de la cei care fugeau in strainatate 
in vremea comunismului, fie de la nomenclaturistii care, 
dupa 1989, scapau de averi ca sa aiba din ce trai, cel putin in 
anii 1990. Un personaj caricatural, care isi doreste sa doneze 
statului colectia la sfarsitul vietii, dar este impiedicat de propriii 
copii, care ar fi astfel dezmosteniti - ca atare, platesc un medic 
si un avocat sa-l declare pe tatal lor nebun. In cele din urma, 
negustorul moare si agoniseala ii este risipita la licitatii.
“Ca sa scriu aceasta poveste, m-am facut anticar. In ultimii ani, 
m-am miscat printre obiecte de pret ca un adevarat negustor. 
Dar acest roman nu este nici autobiografic, nici documentar. 
Este o fictiune pe care o purtam de multi ani in gand, dar care 
refuza sa se nasca. Asa ca am vizitat galerii, am fost la licitatii, 
am participat la targuri, am mers in ateliere, dar mai ales am 
trait in mediul exclusivist al anticarilor. Am cunoscut sute de 
oameni, le-am ascultat povestile, i-am inteles. Lor le dedic 
aceasta carte.” Stelian Tanase
“Exista doua istorii. Una oficiala, mincinoasa, si alta secreta, 
unde gasim adevaratele cauze ale evenimentelor.” Honore De 
Balzac
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ISTORIE FALSA. ZECE MARI MINCIUNI SI CUM AU 
MODELAT LUMEA - OTTO ENGLISH, editura LITERA

Istorie alternativa a lumii care dezvaluie unele dintre cele 
mai mari minciuni spuse vreodata si cum au fost ele folosite 
in timp.

Lincoln nu credea ca toti oamenii sunt egali. Aztecii nu au 
fost macelariti de conchistadori, iar Churchill nu a fost omul 
pe care istoria ni-l prezinta.

Cate informatii pe care le credem adevarate sunt, de fapt, 
fictiuni? De la mituri despre cel de-al Doilea Razboi Mondial 
la aventurile lui Columb si de la legendele asa-zisilor 
“oameni mari” ai istoriei la originile condimentului curry - 
istoria falsa este peste tot si este folosita constant pentru a ne 
influenta lumea in care traim.

In aceasta carte fascinanta, Otto English deconstruieste 
zece mari minciuni ale istoriei si ne arata cum prezentul 
continua sa fie manipulat de povestile inventate ale trecutului. 
Dezvaluind minciunile promovate de politicieni, povestile 
incurajate de populisti si de media, povestile de care ne lovim 
pe Facebook sau pe care le-am auzit in copilarie, English 
scoate la lumina lucruri pe care nu le invatam la scoala, dar 
si motivul pentru care acestea nu sunt predate.
“O carte spectaculoasa si importanta!” Mark Dolan
Cele zece minciuni ale istoriei:
•Winston Churchill a fost cel mai mare prim - ministru 
britanic.
•Anticii credeau ca Pamantul este plat.
•Marea Britanie ar fi putut pierde razboiul.
•Familia regala este germana.
•Curry vine din India.
•Aztecii au fost macelariti de conchistadori.
•Abraham Lincoln credea ca “toti oamenii sunt creati egali”.
•Hitler a fost un artist ratat.
•Daca Napoleon ar fi castigat, am fi vorbit cu totii franceza.
•Genghis Han a fost un barbar nemilos.

OTTO ENGLISH este pseudonimul autorului si 
jurnalistului Andrew Scott. Din 2010, Scott a inceput sa 
scrie despre politica si istorie si a colaborat cu Politico, The 

Independent, New Statesman, Daily Mail si multe altele. A 
fost mereu fascinat de scrierea istoriei si de povestile politice 
create de-a lungul timpului si a vorbit despre aceste subiecte 
la BBC News, BBC Radio 4 si LBC. Locuieste in Londra cu 
sotia si cei doi copii.

LIMBAJE ALE ADEVARULUI. ESEURI 2003-2020 - 
SALMAN RUSHDIE, editura POLIROM

Descrierea cartii
Reunind texte scrise intre 2003 si 2020, Limbaje ale 

adevarului cuprinde reflectiile intelectualului Salman 
Rushdie in eforturile sale de a intelege epoca de imense 
schimbari culturale pe care o traieste. Captivandu-si cititorul 
pe o serie extrem de larga de subiecte, Rushdie scrie despre 
natura povestirii ca necesitate umana, asternand astfel, in 
nenumarate forme, o scrisoare de dragoste adresata insesi 
literaturii. Scriitorul exploreaza semnificatiile profund 
personale ale operelor sau vietilor reale ale unor autori ca 
Shakespeare, Cervantes, Samuel Beckett si Toni Morrison, 
mediteaza profund asupra naturii “adevarului”, se delecteaza 
cu plasticitatea inepuizabila a limbajului si a creativitatii 
umane si ofera o perspectiva proaspata asupra migratiei, 
multiculturalismului si cenzurii.
“O carte captivanta ... Rushdie scrie cu eruditie si multa 
empatie, cu putere de observatie si umor. “Literatura n-a 
pierdut niciodata din vedere ceea ce lumea noastra pusa pe 
cearta incearca sa ne faca sa uitam.” Admiratorii lui Rushdie 
vor fi incantati.” Publishers Weekly

O colectie de texte cat se poate de variate, sub semnatura 
distinsului romancier, unite prin devotamentul sau fata de 
libertatea artistului si respingerea vehementa a cenzurii in 
orice forma. Volumul ii pune in lumina spiritul generos, 
dedicat promovarii operei confratilor sai artisti si apararii 
dreptului acestora la exprimarea fara oprelisti a propriei 
creativitati. O carte plina de farmec si pasiune, o sursa 
inepuizabila de informatii - un festin literar. - Kirkus Reviews
“Salman Rushdie este unul dintre cei mai mari scriitori ai epocii 
noastre, un titan al literaturii.” Neil Gaiman
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REGE SI IMPARAT. VIATA LUI CAROL CEL MARE - JANET 
L NELSON, editura LITERA

Descrierea cartii
Carol, regele francilor, este una dintre figurile cele mai 

remarcabile care au condus vreodata un superstat european. 
De aceea este numit adesea Carol cel Mare: “Charlemagne” 
de catre francezi si “Karl der Grosse” de catre germani. 
Taria lui de caracter a fost considerata remarcabila inca de 
la inceputul lungii sale domnii. Razboaiele si accidentele, 
daunatorii si vremea au distrus o mare parte dintre dovezile 
domniei sale in cele 12 secole care au trecut de la moartea lui, 
dar inca au ramas remarcabil de multe.

Janet L. Nelson pune laolalta, in aceasta minunata carte, 
tot ceea ce stim despre Charlemagne si cerne dovezile pentru 
a ne ajuta cat se poate de mult sa intelegem cine a fost omul 
si motivele din spatele faptelor sale. Nelson se bucura de 
o intelegere extraordinara a izvoarelor si mare parte din 
acest volum este un fel de poveste cu detectivi, cercetand si 
interpretand resturi materiale si adesea greu de descifrat, de 
la carti de rugaciune la schelete, barfe si opere de arta.

Mai presus de orice, mostenirea lui Carol este vizibila in 
faptele sale si in rezonanta lor continua, formand ducate 
si comitate, reconstruind si intemeind orase si manastiri si 
declarandu-se nu doar rege al francilor, ci si nou imparat 
al Imperiului Roman. Succesorii lui - din unele puncte de 
vedere, pana in ziua de azi - s-au straduit sa interpreteze, sa 
copieze sau sa distruga mostenirea lui Charlemagne. Nelson 
ne aduce pe cat de aproape am putea spera sa ajungem de o 
figura reala, asa cum era ea inteleasa la vremea ei.
“Au existat numeroase studii despre Charlemagne in multe 
limbi... dar putine au fost atat de ambitios biografice precum 

cel al lui Nelson. Istoricii Europei Evului Mediu Timpuriu sunt 
invatati sa inteleaga indicii si fragmente razlete; Nelson se 
numara printre cei mai buni.” London Review of Books
“O realizare imensa - documentata genial si de o intelepciune 
profunda, este relevanta in privinta practicii istoriei, dar si a 
marelui om insusi.”History Extra
”Expertii ... vor saluta aceasta realizare importanta.” Sunday 
Telegraph
“Rege si imparat are ceva din suspansul unui bun roman cu 
detectivi, dar si din profunzimea unei lucrari de istorie... Janet 
L. Nelson se apropie cat se poate de mult de cunoasterea acestui 
om extraordinar.” Wall Street Journal
“Janet Nelson a reusit sa ii ofere «o noua viata» lui Carol. 
Biografia sa indelung asteptata ne invita sa intelegem omul in 
moduri care sunt originale si profunde.” Financial Times
“Nelson a produs un text erudit remarcabil, cum nu a facut-o 
nici un alt studiu dedicat lui Carol cel Mare din ultimii ani.” 
Sunday Times

PATRIMONIU. O POVESTE ADEVARATA - PHILIP ROTH, 
editura POLIROM

Descrierea cartii
Traducere din limba engleza de Bogdan-Alexandru 

Stanescu
Cu sinceritatea unui biograf experimentat si cu 

sensibilitatea unui fiu grijuliu, Philip Roth scrie cronica vietii 
tatalui sau, Herman, un om care, de-a lungul intregii sale 
existente, a ramas fidel principiilor sale si a incercat sa-i faca 
si pe cei apropiati sa adopte standardele lui riguroase. Roth 
isi incepe povestea in momentul in care tatalui sau, in varsta 
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de optzeci si sase de ani - celebru pentru vigoare, farmec 
si repertoriul sau inepuizabil de amintiri despre vechiul 
Newark, New Jersey - i se descopera o tumoare pe creier. 
Plin de dragoste, de anxietate si de groaza, fiul isi va insoti 
tatal prin fiecare stadiu al chinurilor pana in clipa mortii, 
dezvaluind astfel tenacitatea de supravietuitor a lui Herman 
Roth, care i-a caracterizat lunga si incapatanata inclestare cu 
existenta. Cartea este, totodata, o analiza minutioasa si unica 
a comunitatii evreiesti din New Jersey de-a lungul secolului 
XX, punctata pe alocuri de umorul muscator caracteristic lui 
Philip Roth.
“Nimeni nu scrie despre familia americana cu mai multa 
sensibilitate si onestitate.” The New Statesman
“Un portret profund rascolitor al unui tata si al unui fiu - Roth 
a privit dincolo de orice alinare si compatimire ca sa descopere 
adevarul - despre sine si despre tatal sau; despre moarte si teama 
de ea si despre vulnerabilitatea totala la care ne condamna pe 
toti iubirea.” Chicago Tribune
“Este absolut naucitoare consecventa lui Roth de a ramane 
acelasi privitor obiectiv, rapace al exteriorului, chiar si in acest 
teribil excurs autobiografic: moartea tatalui se transforma intr-
un documentar istoric, in solul arid al unei planete parasite. 
Totusi, in mod spectaculos si - horribile dictu - literar, pe 
suprafata acesteia apar cratere ce conduc spre miezul ei 
incandescent, unde clocotesc duiosia, iubirea neimpartasita, 
regretele si o durere de nepovestit.” Bogdan-Alexandru 
Stanescu

DOSTOIEVSKI - HENRI TROYAT, editura POLIROM

Descrierea cartii
Biografia lui F.M. Dostoievski scrisa de Henri Troyat 

imbina strans viata si opera marelui scriitor rus, punand in 
lumina legaturile subterane dintre cele doua. Fascinat in egala 
masura de figura complexa si controversata a lui Dostoievski 
si de universul romanelor sale, Troyat zugraveste o existenta 
care, prin zbuciumul si dramatismul ei, nu este cu nimic mai 
prejos de cea a eroilor dostoievskieni.

Proiectate pe fundalul transformarilor prin care trecea 
Rusia in secolul al XIX-lea, episoadele acestei vieti isi 
dezvaluie treptat implicatiile si semnificatiile profunde: 
copilaria si adolescenta scriitorului, a carui mama este rapusa 
de timpuriu de ftizie si al carui tata autoritar avea sa fie ucis 
de propriii iobagi; anii de tinerete, cand Feodor Mihailovici 
este arestat impreuna cu grupul Petrasevski, condamnat la 
moarte si iertat in fata plutonului de executie, apoi trimis la 
ocna in Siberia; maturitatea, marcata de cele doua casatorii, 
dar si de pasiunea pentru Apollinaria Suslova, de epilepsie si 
de patima jocului, cu scrierea romanelor care l-au consacrat 
si recunoasterea tarzie a geniului sau.

Portretul lui Dostoievski, realizat cu minutiozitate pe baza 
unui bogat material documentar, creste astfel pe nesimtite 
pana ajunge sa dobandeasca proportiile unei veritabile fresce 
a epocii.

Henri Troyat (1911-2007), scriitor francez de origine 
rusa, este autorul a numeroase romane de succes (cum ar 
fi Destine, Familia Eygletiere, Paingul, Sfarsit de vacanta), 
nuvele, piese de teatru, biografii (Puskin, Tolstoi, Petru cel 
Mare, Ivan cel Groaznic, Baudelaire, Balzac etc.). A fost 
distins cu mai multe premii literare, intre care si prestigiosul 
Premiu Goncourt (1938). In 1959 a fost ales membru al 
Academiei Franceze. De acelasi autor, la Editura Polirom 
au aparut romanul Sfarsit de vacanta (1999), precum si 
biografiile Cehov (2021) si Nicolae al II-lea.
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FIICA INTUNERICULUI - KATHARINE CORR, 
ELIZABETH CORR, editura CORINT
Colectia Corint Teens

Descrierea cartii
Deina este captiva. Fiind unul dintre Despartitorii de 

Suflete care il slujesc pe zeul Hades pe Pamant, viitorul ei 
este legat de sarcina de a-i conduce pe cei care se sting de 
pe taramul muritorilor in Lumea de Dincolo - asta daca nu 
cumva reuseste sa castige sau sa fure suficient timp pentru a 
scapa mai iute de sclavia in care se zbate.

Apoi vine vestea cea mare: regele-tiran Orfeu ofera atat 
avere, cat si libertate oricui i-o poate aduce inapoi pe sotia 
sa moarta, Euridice, din Lumea de Dincolo. Deina hotaraste 
sa profite de aceasta sansa, dar, pentru a castiga, trebuie 
sa faca o alianta nu tocmai comoda cu un grup de colegi 
Despartitori pe care nici nu ii place si in care nici nu are 
incredere.

Astfel incepe calatoria lor plina de primejdii pe taramul 
lui Hades. Deina nu scapa din ochi premiul mult ravnit - 
libertatea -, dar oare ce sacrificii va trebui sa faca pentru a-l 
capata?

Lectura perfecta pentru cei care au indragit Lore de 
Alexandra Bracken!

HAIDUCUL DIN CETATE - ALEXANDRA DRESTARU, 
editura PETALE SCRISE 

Descrierea cartii
Se poate iubirea transforma in blestem?
In ducatul Galatornia, moartea Ducelui aduce nesiguranta 

zilei de maine. Olga, noua Ducesa, incearca sa-si asume 
rolul de viitoare conducatoare, insa piedicile par sa vina 
de pretutindeni: secrete bine ascunse ameninta sa zguduie 
intreaga lume, profetii stravechi aduc la viata cele mai 
groaznice cosmaruri si un blestem se pregateste sa transforme 
totul in cenusa.

Din adancul padurii, haiducii batatoresc un nou drum spre 
Cetate, nimicind in calea lor atat trecutul, cat si inima tinerei 
mostenitoare. Toate variantele de viitor indica un singur 
final: pieirea. Si totusi, Olga refuza sa accepte ca moartea 
este singurul lucru care i-a mai ramas.

Sa traiesti inseamna sa lupti. Dar este atat de greu sa o faci, 
atunci cand ai sute de motive sa te lasi invaluita de intuneric ...
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MARILE FLUVII ALE LUMII - VOLKER MEHNERT, 
MARTIN HAAKE, editura NICULESCU 
De la Amazon la Volga

Descrierea cartii
O calatorie pe cele mai mari fluvii de pe Pamant
Care dintre fluvii este cel mai lung din lume: Nilul sau 

Amazonul? Ce tari traverseaza Dunarea? Cum si-a sapat 
fluviul Colorado drumul printre stancile din Marele 
Canion? Ce face din fluviul Nil artera vitala a Egiptului? 
Fie ca sunt granite culturale sau politice, artere comerciale 
sau simboluri religioase, fluviile au avut dintotdeauna o 
insemnatate deosebita pentru noi, oamenii. In aceasta carte, 
plina de ilustratii extraordinare si de informatii complexe, 
sunt prezentate 18 fluvii faimoase, de pe toate continentele 
lumii, precum si cele mai cunoscute obiective turistice din 
zona si obiceiurile locuitorilor de pe malurile lor. Cititi-o si 
veti fi bucurosi sa le descoperiti!
“O carte ilustrata, excelenta deopotriva pentru cei mici si cei 
mari. Este cu adevarat educativa!” Borsenblatt Magazin
“Aceasta lucrare este plina de surprize, prezentand fiecare 
fluviu intr-o serie de imagini minunate, insotite de povestioare 
captivante.” GEOlino Magazin
“Prin intermediul acestei carti am putea calatori la nesfarsit. 
Sa o rasfoiesti este extrem de interesant si de distractiv.” Heide 
Germann, in Darmstadter Echo

Traducere de Miruna Popescu

PE DRUMUL MEU SPRE O VIATA FERICITA - DEEPAK 
CHOPRA, KRISTINA TRACY, editura PRESTIGE

Descrierea cartii
Cel mai bine vanduti autori ai  New York Times, Deepak 

Chopra si Kristina Tracy, ofera un ghid simplu pentru 
un viitor fericit si de succes. Cand copiii inteleg cum 
functioneaza lumea din punct de vedere spiritual, le este mai 
usor sa navigheze prin viata cu bucurie si dragoste.

Ilustratiile vibrante de Rosemary Woods si rimele simple ii 

ajuta pe cititorii de toate varstele sa se implice in cele sapte 
lectii despre fericire, dragoste, karma, dharma, acceptare si 
multe altele!

Ilustratii color de Rosemary Woods.

SI V-AM SPUS POVESTEA ASA. AVENTURILE CAILOR 
NAZDRAVANI REMEMORATE DE EI INSISI - FLORIN 
BICAN, Grupul editorial Art

Descrierea cartii
“Basmul acesta pe care Florin Bican il coase are foarte multe 
trimiteri in realitate, in imediat. Si aici e paradoxul si, de fapt, 
clenciul povestii, pentru ca de obicei basmele ne decupleaza de 
la realitate si ne muta pe un taram fantastic. Nu si aici. [...] 
La Florin Bican se vede si se simte dorinta de a impleti povesti. 
Citindu-i paginile, ii citesti cumva si zambetul de pe chip. 
E prima data cand mi se intampla lucrul asta in cazul unui 
scriitor.” Radu Paraschivescu 

Si v-am spus povestea asa aduce laolalta basme clasice 
romanesti (cele cu Aleodor Imparat, Harap Alb, alaturi de 
intreaga cohorta de feti-frumosi, cai nazdravani, imparati si 
fete de imparati) si uneste ingenios povestile lor intr-una mai 
mare, un basm la superlativ, care pastreaza din cele vechi, 
intregindu-le, firescul, umorul si vraja povestirii. 

Cine iubeste basmele romanesti le va regasi aici, “aduse la 
zi” printr-o rescriere originala si amuzanta - din care vom 
afla ca toate povestile faimoase ale literaturii romane sunt, de 
fapt, una singura, si ca drumurile eroilor lor s-au intretaiat 
adesea in chipuri neasteptate.
“Asta am incercat sa fac in Si v-am spus povestea asa - sa 
repar nedreptatea rolului secundar atribuit cailor, aducandu-i 
in prim-plan, punand pe ei lumina reflectoarelor, dandu-le 
microfonul si lasandu-i sa spuna povestea din perspectiva lor, 
facand astfel dezvaluiri asupra episoadelor pe care naratiunea 
fixata pe erou tinde sa le treaca cu vederea. Alaturi de cai, am 
incercat in aceasta carte sa aduc in prim-plan si personajul 
feminin, la randul sau condamnat sa figureze in planul secund 
al basmelor. Am incercat, deci, sa fiu un justitiar pana la capat.“ 
Florin Bican
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CARTEA CANTECELOR. EDITIE BILINGVA ROMANA - 
CHINEZA - CONFUCIUS, Traducator - Xu Wende, editura 
IDEEA IDEEA EUROPEANA

“M-am straduit sa deslusesc sensul fiecarei poezii si s-o 
transpun in dulcea limba romaneasca a lui Eminescu. Cartea 
cantecelor a fost intocmita in indepartata Antichitate si e 
nevoie de munca si un strop de noroc pentru a patrunde 
sensurile originale ale poeziilor si cuvintelor arhaice. Este 
lesne de inteles de ce anticii se plangeau de faptul ca nu ai 
cum sa accezi la un deplin inteles al textelor si cuvintelor 
din Cartea cantecelor. De aceea traducerile mele reprezinta, 

previzibil, interpretarea mea personala.
Imi doresc ca cititorii romani, prin aceste traduceri, sa 
cunoasca cat de cat frumusetea Cartii cantecelor. Si anume: 
frumusetea uniformitatii (randuirea versurilor cu cate 
4 ideograme chineze), frumusetea ritmului, frumusetea 
muzicalitatii, frumusetea simetriei si frumusetea conciziei in 
exprimare.
Cartea cantecelor, cristalizata intr-un stil poetic de o mare 
frumusete, reprezinta o perla nestemata din comoara valorilor 
culturale chinezesti. Si se cuvine sa marturisesc cu sinceritate ca 
traducerile mele sunt inca departe de a ajunge in culmea acestor 
frumuseti.” Xu Wende

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

lectura placuta si sper sa gasiti ceva pe gustul vostru! Pana data viitoare,
va transmit ca de fiecare data, MULTE GANDURI BUNE!
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cu D E N I Z A  C R I S T I A N

MAINE, MAINE, POATE MAINE
Gabrielle Zevin
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GABRIELLE ZEVIN A CREAT O CARTE-CULT care te transpune din trecut in prezent si din prezent in trecut, 
pe care o citesti, dar in acelasi timp o vizualizezi si o simti, ca intr-un joc video. Maine, maine, poate maine 
este o carte despre iubire, dar nu e de dragoste. E o carte despre jocuri video, dar nu e doar pentru cei carora le 
plac si care le joaca. Este genul acela de carte care jongleaza cu mai multe planuri, te tine captiv de la primele 
pagini si cand o termini ramai debusolat, ca si cum te-ai trezit dintr-un somn de amiaza si nu mai stii in ce 
zi si unde te afli. 

Poate asa se explica succesul acestei povesti care a fost desemnata Cea mai buna carte de fictiune de 
Goodreads si Cartea anului 2022 de catre Amazon. 

O poveste de iubire, dar nu de dragoste...
Este povestea lui Sam si Sadie, doi protagonisti atipici care se intalnesc pentru prima data in camera cu 

jocuri a unui spital pentru copii. Sadie era in vizita la sora ei, Sam, in convalescenta dupa accidentul de 
masina care ii ucisese  mama si ii rupsese  piciorul in 27 de locuri. Acea camera devine locul unde impreuna 
gasesc evadare, competitie, si, mai ales, prietenie. Acel tip pretios de prietenie care creste si descreste, dar nu 
slabeste niciodata, chiar daca, aparent, ea dureaza exact 609 ore.

Sa-ti permiti sa te joci cu o alta persoana nu este un risc mic. Inseamna sa-ti permiti sa te 
deschizi, sa te expui, sa fii ranit ... Multi ani mai tarziu, dupa cum avea sa spuna Sam intr-

un interviu controversat pentru un site de jocuri ... Nu exista un act mai intim decat jocul, 
nici macar sexul.

Pana in studentie, nu au mai stiu nimic unul de celalalt, dar viata ii aduce din nou impreuna, intamplator, 
intr-o gara. Cand Sam ii propune lui Sadie sa conceapa impreuna un joc video, toti anii care ii desparteau 
se sterg intr-o clipa. Astfel, ajung sa construiasca, pe parcursul a trei decenii, un imperiu al jocurilor video. 
Primul lor joc de succes ii face faimosi peste noapte, ceea ce ii tine impreuna, dar ii si separa. Intre ei se 
creeaza o dinamica tensionata, succesul aducandu-le faima, bucurie, tragedie si duplicitate. Se iubesc, dar nu 
in acelasi timp, nu in acelasi mod, legatura dintre ei fiind mai mult la nivel creativ si mental.

Iubitii sunt ceva banal ... in viata asta colaboratorii adevarati reprezinta o raritate.

 “Maine si maine si maine”  ar fi traducerea mot-a-mot a titlului original (en. Tomorrow, and tomorrow, 
and tomorrow), care, de altfel, trimite la una dintre cele mai faimoase solilocvii in tragedia Macbeth de 
William Shakespeare. Gabrielle Zevin ofera o alta semnificatie acestor cuvinte care pentru personajele lui 
Shakespeare evocau inutilitatea vietii, aceea de “posibilitate a unei renasteri infinite, a unei salvari infinite”. 
In lumea virtuala, moartea nu reprezinta sfarsitul, iar pierderea nu este altceva decat sansa de a incerca din 
nou. Sanse nesfarsite, inceputuri nesfarsite. Mesajul din spatele acestui titlu este pe cat de simplu, pe atat de 
complex: indiferent de cate ori esuam, de cate ori iubim si suferim, de tot atatea ori putem sa o luam de la 
capat si in viata reala. 

Incantatoare si captivanta!- New York Times

“

“

“Cultura

IN LUMEA VIRTUALA, MOARTEA NU REPREZINTA SFARSITUL, IAR PIERDEREA 
NU ESTE ALTCEVA DECAT SANSA DE A INCERCA DIN NOU.
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MAINE, MAINE, POATE MAINE este un roman care a primit numeroase 
premii, atat datorita scriiturii captivante si personajelor realiste, imperfecte 
si fragile, care reflecta sute de nuante diferite ale iubirii, cat si povestii in 
sine, care este cu totul altfel fata de orice ai mai citit vreodata. Mai mult 
decat atat, asa cum scrie The Guardian:

este o opera de arta echilibrata - fermecatoare, dar niciodata 
sacadata. Lumea pe care Zevin a creat-o este texturata, 
expansiva si, la fel ce cele construite de personajele sale, 

jucausa.

De asemenea, cartea a fost mentionata in cele mai mari publicatii globale si a fost desemnata: #1 Bestseller 
New York Times, Sunday Times, Indie National; Cartea anului 2022 - Amazon, Book of the Month; 
Top 10 carti ale anului - Slate; Una dintre cele mai bune carti 2022 - Barnes&Nobles, NPR, 
Entertainment Weekly; Cea mai buna fictiune internationala - The Globe; 100 de carti memorabile 
din 2022 - New York Times; Cea mai buna fictiune - Premiile Goodreads, Time. 

Nu trebuie sa fii un gamer pentru a aprecia inima vibranta a acestui bestseller: intr-o 
fictiune care se intinde pe parcursul a trei decenii, cu referinte de la Oregon Trail la Macbeth, 

Gabrielle Zevin a scris o poveste moderna si definitorie despre munca, dragoste si prieteni 
pentru care ai face si ai risca totul. - People

Maine, maine, poate maine, un roman care crede in destin, dar intr-un destin ancorat in realitate. Cu 
personaje complexe, adorabile, uneori dezordonate, care se cearta si se compatimesc, care cunosc mari 
succese si esecuri devastatoare. Ca-n viata. Dar Sam si Sadie sunt atat de frumos zugraviti si atat de profund 
umani, incat nu poti sa nu-i incurajezi sa traiasca o viata cat mai abundenta. Pentru ca, in cele din urma, vei 
incepe sa tii la ei de parca ar fi reali. 

Este imposibil de prezis cum anume sau in ce moment te vei indragosti de aceasta carte, dar este inevitabil. 
Lumea artistica a lui Gabrielle Zevin, felul in care scrie despre iubire in toate formele ei, fara a-i da insa acest 
nume si fara a o concretiza, te va captiva si te va rascoli pana in cele mai profunde parti ale sufletului. Vei trai 
emotii atat de puternice incat va trebui sa-ti reamintesti constant ca nu este o poveste adevarata. 

Aparut la editura Bookzone in 2022, Maine, maine, poate maine de Gabrielle Zevin este acel gen de roman 
unic care reuseste imposibilul: sa fie in acelasi timp arta si divertisment, serios si amuzant, premiat de critici 
si adulat de cititori. In final, cititorii sunt cei mai importanti critici, iar cartea aceasta satisface toate gusturile 
si-i surprinde placut chiar si pe cei mai greu de multumit. Cel putin asa putem deduce din cele 4,5 stele de pe 
Amazon care inglobeaza opinia a 15.846 de recenzii si 4.35 pe Goodreads, din 19.862 de recenzii. Destul de 
bine pentru o carte lansata acum aproape jumatate de an, nu-i asa? 

In incheiere, NU LASATI PE MAINE CE PUTETI IUBI AZI! Sau, DACA NU V-A IESIT AZI, MAINE 
LUATI-O DE LA CAPAT!

“

“

Cultura

MAINE, MAINE, POATE MAINE DE GABRIELLE ZEVIN ESTE ACEL GEN DE 
ROMAN UNIC CARE REUSESTE IMPOSIBILUL: SA FIE IN ACELASI TIMP ARTA SI 
DIVERTISMENT, SERIOS SI AMUZANT. 



112  

Famost

Cultura

“NU EXISTA MOARTE - SI NICI MORTI”
anunta o piatra funerara din Hydesville, unde surorile 
Catherine si Margaretta Fox sustineau, in 1848, ca 
primesc mesaje din lumea spiritelor. Si au fost crezute 
- de milioane de oameni din Statele Unite, apoi din 
intreaga lume. 

“Sufletul este o forma a existentei independenta de 
spatiu si timp”, afirma Carl Gustav Jung (1875-1961), 
unul dintre promotorii psihanalizei moderne.

Ne nastem fara sa o fi cerut, traim asa cum ne spun 
altii si murim intotdeauna prea devreme, inainte sa 
intelegem de ce, care este sensul, finalitatea existentei. 
Si mai departe? Anihilarea constiintei, dizolvarea in 
neant? Clipa in care tot ce reprezinta o personalitate 
umana va fi sters, anulat odata cu incetarea 
functionarii creierului, cu ultima bataie de inima? Sa 
fie acesta sfarsitul absolut, sau moartea nu este decat o 
borna pe drumul devenirii, marcand trecerea spre un 
alt nivel existential?
SE AFLA CEVA DINCOLO DE MOARTE?

“Ecouri din tenebre”, aparuta in 2022 la Editura 
Creator, este o carte ancorata in stiintele de frontiera, 
segment al cunoasterii uneori criticat, contestat, 
alteori impins in derizoriu, dar ramanand la fel de 
actual. La intrebarea “Exista viata dupa moarte?” au 
incercat sa raspunda, de-a lungul timpului, teologi, 
filosofi, istorici, oameni de stiinta. Ipotezele, cazuistica 
si explicatiile la care s-a ajuns umplu sute, poate mii de 
volume. Rodica Bretin a reusit sa le sintetizeze, intr-o 
prezentare completa si atractiva, in primele 50 de 

pagini ale cartii. Mai departe sunt povesti despre viata 
si moarte, despre iubire, ura si razbunari nestinse de 
trecerea timpului. Le puteti citi pe nerasuflate, sarind 
peste istoria fenomenului - desi ar fi pacat.

Cat adevar si cata fictiune contine aceasta carte? 
Adevarul este in fapte. Imaginatia autoarei, in 
interpretarea lor si, acolo unde a fost nevoie, in 
umplerea hiatusurilor narative. Intamplarile relatate 
sunt socante, adesea incredibile prin ele insele. Insa 
mai interesanta chiar decat insolitul cazurilor ramane 
reactia celor implicati direct.

Intamplarile din ultimul capitol, Pacate eterne, s-au 
petrecut, cronologic, aproape de zilele noastre, iar o 
mare parte dintre martori sau protagonisti sunt inca 
in viata. Pentru a le proteja identitatea, Rodica Bretin 
le-a schimbat numele si, uneori, datele biografice.

StaPanul muntelui, galeria ororilor, 
colectionarul de Suflete, a cincea Porunca, 
vrajitoarea din StoneHaven si doamna neagra sunt 
rezultatul unor cercetari proprii ale autoarei, iar in 
fiecare exista un procent variabil de fictiune, atat in 
desfasurarea actiunii, cat si in descrierea gandurilor, 
sentimentelor, trairilor celor care au trecut prin niste 
experiente dramatice, ce aveau sa le schimbe viata.

Ecouri din tenebre nu isi propune sa convinga 
cititorul despre existenta inexplicabilului in viata 
noastra, a tuturor, ci sa ii tina treaz interesul, sa ii 
hraneasca imaginatia. Fiindca multe dintre lucrurile 
despre care va afla in continuare trebuie intelese cu 
inima, nu doar cu mintea ...

www.libris.ro/ecouri-din-tenebre-rodica-bretin

R O D I C A  B R E T I N

ecouri din tenebre

editura Creator, 2022

Cartea
AICI

https://www.libris.ro/ecouri-din-tenebre-rodica-bretin-LIB978-606-029-538-9--p28155211.html#descriptionHead
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Rodica Bretin este membra a Uniunii Scriitorilor din 
Romania, filiala Brasov si a Fantasia Art Association 
din Cornwall (Marea Britanie), fiind autoarea a peste 
30 de volume din domeniile main-stream, fantastic-
realist, istorie si paranormal.

 Volume de povestiri: EFECT HOLOGRAFIC 
(1985); SOIMUL ALB (1987); URIASUL CEL BUN 
(1989); DRUMUL FARA SFARSIT (1991); CEL 
CARE VINE DIN URMA (1993); LUMEA LUI 
HIND (1998); OMUL DE NISIP (2000); CETATEA 
FARA TRECUT (2015); FORTAREATA (2016); 
CASA FARA CARTI (2020); AMURGUL ELKILOR 
(2021).

Romane: FECIOARA DE FIER (2002; 2006; 
2014; 2017); OAMENI SI ZEI (2017), POARTA 
STELARA (2018) SI ELYSIUM (2019), DIN SERIA 
PROTECTORII.

Publica proza, eseuri, articole in reviste literare din 
Romania (Viata romaneasca, Convorbiri literare, 
Opt motive, Curtea de la Arges, Egophobia, Libris, 
Utopiqa, Tribuna, Ateneu, Spatii culturale, Timpul, 
Vatra, Caiete silvane, Helion, Planeta Babel, Hyperion, 
Paradox, Vatra Veche, Banchetul) si din strainatate: 
The Historian (Marea Britanie), Antares (Franta), 
Cirsova Magazine, Four Star Stories, Aphelion, 
Gracious Light (SUA), Teoria Omicron, Maquina 
Combinatoria (Ecuador).

A primit numeroase premii literare, printre care 
Premiul COLIN, “categoria volum de proza scurta 
fantastica” pentru Cetatea fara trecut, Editura Nemira, 
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CE SA FAC sau SA NU FAC
P E N T R U  A - M I  G A S I  U N  P A R T E N E R  D E  V I A T A ?

text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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I
n ultimul timp, foarte multi oameni 
se plang ca sunt singuri si ca a 
devenit din ce in ce mai greu sa 
gaseasca persoana potrivita pentru 
o relatie sau intemeierea unei 

familii si mereu ii intreb: DAR CAUTI 
PERSOANA POTRIVITA? CUM TE 
PREGATESTI? CUM ITI DORESTI 
SA FIE PERSOANA POTRIVITA?

Raspunsul lor este ca asteapta ca soarta 
sa le scoata in cale jumatatea de care au 
nevoie pentru a se simti impliniti. Multi 
oameni fac aceeasi mare greseala cand 
sunt in cautarea dragostei si sper ca in 
acest articol sa gasiti raspunsuri pentru 
a remedia aceasta situatie.

Majoritatea oamenilor pornesc de 
la ideea ca o relatie ii va completa. 
Ce inseamna acest lucru? Crezi ca iti 
lipseste ceva in viata si cealalta persoana 
va face acest sentiment sa dispara. In 
acest fel ajungi sa fii ferm convins ca 
fericirea ta nu este in mainile tale, ci 
a altora. “Daca tu nu ma iubesti, atunci 
cine?”; “Daca nici tu nu ma faci fericit, 
atunci cine sa ma faca?”.

Consideri relatia sansa ta la fericire. 
Daca asta crezi (fie si putin), cu regret 
trebuie sa afli ca nu este deloc asa. De 
fapt, acest mod de a gandi iti saboteaza 
propria experienta de dragoste. SI IATA 
DE CE:

1. Ceilalti simt cand esti disperat sa gasesti 
iubirea.

Ori de cate ori abordezi o relatie cu sentimentul 
ca ceva iti lipseste - ai senzatia ca trebuie sa umpli 
un gol - acest lucru va fi simtit de persoanele cu 
care te intalnesti. Si nu-i va face sa se simta bine.

Cand esti plin de incredere, energia pe care o 
transmiti spune 
ceva de genul 
acesta: “Ma bucur 
sa te cunosc, 
vom vedea daca 
vom continua 
sa ne intalnim.” 
Increzator, calm, 
stapan pe sine si 
probabil extrem de 
atragator.

Dar cand intri 
intr-o relatie cu 
acel sentiment 
de nevoie de 
cineva, campul 
tau energetic 
transmite acest 
lucru. Este ca si 
cum ai spune: “Iti 
place de mine?”. 
Din punct de 
vedere energetic, 
nu este atragator. 
De fapt, are chiar 
efectul contrar; 
ii respinge pe 
oameni. Si asta 
poate fi o problema 
daca esti in 
cautarea dragostei.

2. Atragi 
e x p e r i e n t e 
care raspund 
sentimentelor din 
interiorul tau.

Daca simti ca-ti lipseste ceva in viata, atunci 
experienta ta iti va dovedi ca aceasta perceptie 
este adevarata. De exemplu, daca iti doresti foarte 
mult sa cunosti pe cineva si te preocupa extrem 
de mult ideea ca nu reusesti, atunci exact asta vei 

atrage, negasirea unui partener. Experienta se va 
manifesta in doua feluri: fie ramai singur, fie intri 
in relatii in care nu te simti implinit.

Cu siguranta nu acesta este rezultatul pe care 
ti-l doresti atunci cand esti in cautarea unui 
partener. Cunoscand aceste lucruri, ce poti face? 
Cum te poti schimba pentru a te simti mai sigur, 
mai in largul tau si mai plin de incredere atunci 
cand cauti persoana potrivita?

Incepi prin a identifica acele sentimente pe 
care crezi ca o relatie le va aduce, dar in sufletul 
tau. Probabil la inceput vei fi sceptic - te gandesti 
ca nu este posibil sa te simti aproape de tine 
insuti, iubit si protejat fara un partener. Dar fii 
sigur ca se poate. Lucrul cel mai minunat din 
tot acest proces este ca odata ce identifici aceste 
sentimente in tine insuti, cu siguranta le vei gasi 
si intr-o relatie.

Oamenii au tendinta de a complica aceasta 
experienta, denumita iubirea de sine. Si, desi 
mintea probabil nu-i va gasi logica, daca vei 
cobori la nivelul inimii, ea va intelege imediat 
despre ce e vorba.
Iubirea de sine este pur si simplu gasirea 
sentimentului de pace, fericire, multumire, 
acceptare si dragoste in interiorul tau. Iata cateva 
strategii de a gasi iubirea de sine:
Ai nevoie de o minte deschisa si o inima curata 
si trebuie sa te conectezi la vocea ta interioara.
Poti dezvolta dragostea de sine la un curs de 
dans sau un curs de vorbit in public. Poti dezvolta 
dragostea de sine cand meditezi sau te rogi.
Poti dezvolta dragostea de sine cand tii un 
jurnal, mergi la consiliere psihologica si te cunosti 
mai bine pe tine insuti.
Poti dezvolta dragostea de sine cand iti faci 
timp si stai cu tine insuti.
De asemenea, aud destul de des: “As vrea sa ma 
casatoresc dar nu am cu cine. Mi-as dori sa am si 
eu pe cineva, sa iubesc si sa fiu iubit(a) la randul 
meu ...”
De cate ori nu ati auzit tineri sau tinere ca sunt 
in cautarea unui partener care nu mai apare? 
Poate ati fost si voi in situatia asta la un moment 
dat si acum puteti da chiar lectii despre cum ar 
putea gasi altii un partener ...
Unii ar spune ca e simplu sa gasesti un partener 
de viata, altii ca este foarte greu sau chiar 
imposibil ...

Iubirea de sine este pur si simplu gasirea sentimentului de pace, fericire, 
multumire, acceptare si dragoste in interiorul tau. 
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Izolarea sau slaba socializare - in drum de 
acasa la serviciu ai posibilitatea sa intalnesti pe 
cineva, dar destul de dificil sa si intri in vorba cu 
acea persoana asa, pur si simplu, mai ales daca 
iti lipseste curajul sa deschizi o discutie cu cineva 
necunoscut.

Rigiditatea in cautarea unui partener anume 
care sa se incadreze in anumite standarde 
foarte bine structurate sau intr-o imagine ideala 
construita in minte cine stie de cand - de exemplu, 

“Caut o femeie 
bruneta, cu ochi 
albastri, buze 
groase, inaltime 
care sa depaseasca 
1,70, slaba, 
inteligenta, stapana 
pe sine, care sa 
lucreze in domeniul 
medical si sa 
locuiasca in acelasi 
oras cu mine.” Un 
astfel de barbat 
hotarat sa gaseasca 
o femeie care sa 
nu iasa nicicum 
din standardele 
dinainte stabilite 
risca sa ramana 
singur si nu va sti 
poate niciodata ca 
partenera potrivita 
pentru el era una a 
carei caracteristici 
ii incalcau toate 
visele.

S u g e r e z 
persoanelor care 
nu stiu exact 
ce isi doresc 

de la viitorul partener sa treaca pe o coala de 
hartie, timp de o saptamana, aproximativ 30 de 
trasaturi, caracteristici, calitati pe care si le doresc 
de la viitorul partener. In urmatoarea saptamana, 
in fiecare zi sa stearga cate 3-4 trasaturi, 
caracteristici, calitati pe care nu le considera 
prioritare. La sfarsitul saptamanii cand ai ramas 
cu 3 caracteristici, inseamna ca exact asa trebuie 
sa fie partenerul tau.

Tendinta de a fi critic cu sine sau cu ceilalti 
- “Nimeni nu e bun pentru mine. Ala este ... celalalt 

e prea ...”, “Nu am calitatile necesare pentru a fi 
iubit(a).” In acest caz, slaba cunoastere de sine 
a celui care doreste sa isi gaseasca perechea este 
cea care il tine la distanta de potentialii parteneri, 
dar care, la randul ei, poate indeparta potentialii 
parteneri de el.

Fuga - “Vreau foarte mult, dar imi este frica.” Nu 
de putine ori se intampla ca cel aflat in cautarea 
unui partener, dupa ce l-a gasit, sa dea bir cu 
fugitii de frica responsabilitatii pe care o implica 
o relatie serioasa. Aici apar o serie de intrebari 
pe care fiecare persoana ce isi doreste sa aiba un 
partener de viata ar trebui sa si le puna inainte 
de a incepe cautarile: “De ce imi doresc sa am pe 
cineva? Cum as arata eu intr-o relatie? Care ar fi 
responsabilitatea mea intr-o relatie? Ce asteptari 
voi avea de la partener?”.

Jena - negarea ideii de a avea o intalnire 
planificata cu una dintre cunostintele prietenilor 
si chiar ascunderea fata de acestia a faptului ca 
sunteti in cautarea unui partener.

Obsesia gasirii unui partener - concentrarea 
pe subiectul “Sunt in cautarea unui partener!” 
poate fi atat de prezenta si presanta incat poate 
ajunge sa “sufoce” potentialii parteneri si sa-i 
indeparteze inca dinainte de a face cu adevarat 
cunostinta cu ei.

Atractia fata de persoane nepotrivite - 
tendinta de a cauta un partener sub sau deasupra 
nivelului intelectual si social.

Aceste posibile cauze ale dificultatii de a gasi un 
partener de viata pot aduce unele raspunsuri la 
intrebarea “Ce sa fac sau sa nu fac pentru a-mi gasi 
un partener de viata? “.

O alta sugestie de care trebuie sa tineti cont 
este cum va pregatiti spatiul pentru a primi un 
partener in viata si in casa voastra. Lasa-ti un 
loc liber in sifonier, pe masa sa aveti mereu doua 
tacamuri, incercati sa scapati de lucrurile inutile 
din casa, care va aglomereaza spatiul de locuit. 
Trebuie sa te simti bine in propria casa si sa arati 
ca ai spatiul necesar pentru a primi jumatatea. 
De asemenea, trebuie sa te simti bine inainte sa 
gasesti un partener daca vrei sa te simti bine in 
cadrul relatiei.

Cand dezvolti aceste sentimente de pace, 
stapanire de sine, fericire si implinire in interiorul 
tau, sentimentul ca ai nevoie de cineva din exterior 
ca sa te simti bine va disparea treptat. Si cand 
acest lucru se intampla, in mod ironic, vei atrage 
tot ceea ce ti-ai dorit, inclusiv o relatie minunata.

DE CE AR FI GREU PENTRU UNII SA 
GASEASCA PARTENERUL DORIT? 
IATA CATEVA POSIBILE CAUZE:

Trebuie sa te simti bine inainte sa gasesti un partener daca vrei sa te simti 
bine in cadrul relatiei.
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text : I R I N A  K U H L M A N N

In multitudinea de informatii de care suntem inconjurati, cred ca a devenit dificil 
pentru multi oameni sa selecteze ceea ce ii ajuta cu adevarat. 

REZOLUTII, OBIECTIVE, INTENTII?
C E  N E  A J U TA  C E L  M A I  B I N E  S A  O B T I N E M  C E E A  C E  V R E M ?

REZOLUTII, OBIECTIVE, INTENTII?
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a sfarsit si inceput de an se practica stabilirea 
rezolutiilor, obiectivelor sau intentiilor. 
Fiecare cu ce rezoneaza si in ce crede. In orice 
caz, ca multe alte idei ce tin de dezvoltare 
personala si profesionala sunt tot felul de 
pareri contradictorii, unii aparandu-si punctul 
de vedere ca si cum ar fi adevarul absolut.

Studii de tot felul ne pot ajuta sa ne 
indreptam spre cele ce functioneaza pentru 
noi. Cat despre adevarul absolut, cei mai mari 
oameni de stiinta si spirituali in acelasi timp 
vorbesc despre faptul ca nu cunoastem nici 
macar 40% din ce se intampla. 

Cei familiarizati cu conceptul de “nivele de 
constiinta” intelegem cat de diferit poate fi 
adevarul fiecaruia.

In acest articol impartasesc cu tine punctul 
meu de vedere legat de atingerea celor 
propuse, indiferent de marimea si natura lor. 
L-am capatat din studiu, experienta proprie 
si cele aplicate in sesiunile de coaching cu 
oamenii si care au dat rezultate bune. 

Poate rezonezi cu el sau nu...
Aminteste-ti ca noi oamenii suntem foarte 

diferiti unii de ceilalti, chiar daca avem si multe 
puncte prin care ne asemanam. Fiecare dintre 
noi avem un adevar propriu la care putem 
ajunge printr-o aliniere cu autenticitatea si 
esenta noastra.

Din cate am aflat, rezolutiile traditionale 
nu sunt altceva decat niste liste de dorinte. 
Studiile arata ca mai mult de 90% nu se 
indeplinesc. In schimb, un obiectiv bine 
gandit si stabilit da cu adevarat roade. La fel si 
intentiile, practicate intr-un mod corect.

Ma voi opri asupra obiectivelor, deoarece 
cu ele lucram foarte mult in sesiunile de 
coaching. 

Pentru unii oameni, a-ti fixa obiective pare 
nonsens, in ideea ca esti “incorsetat” de ele 
si nu mai ai libertatea de a percepe si alte 
posibilitati/ oportunitati ce apar.

Pentru mine obiectivul inseamna ceva ce iti 
da directie, care te poate duce unde iti propui. 
Dupa cum vezi scriu poate, deoarece uneori 
te duce la ceva si mai bun, evident in functie 
de obiectiv, ceva la care nu ai fi ajuns daca nu 
porneai in acea directie.

Cred ca a avea abilitatea de a-ti fixa obiective 
bine gandite si lucrate poate fi o superpower 
pentru fiecare.  

Iti voi prezenta cateva elemente care, pe de o 
parte te ajuta sa vezi daca obiectivul pe care ti-l 
propui este ceea ce vrei/ ai nevoie cu adevarat 
si daca da, cum il poti duce la indeplinire.

Este foarte important sa tii cont de 3 lucruri:
M I N D S E T,  M O T I VAT I E ,  M E T O D E .

Sa presupunem ca ti-ai fixat obiectul “SA-
MI GASESC JOBUL X”.

In primul rand analizezi partea de 
MINDSET in legatura cu asta si anume, iti vei 
pune 3 intrebari importante:
· Ce cred ca este posibil sau nu pentru mine in 
legatura cu acest job?
· In ce consta capabilitatea mea in legatura cu 
acest job/ ce sunt capabil sa fac?
· Ce/ cat cred ca merit?
Gandeste-te la tine dintr-o stare detasata ... ca 
si cum ai fi alta persoana care se uita la tine.

In general, oamenii se gandesc la ceva ce 
vor sa realizeze si imediat le apar tot felul de 
credinte limitatoare de genul “nu sunt destul 
de capabil pentru asta”, “momentan este greu sa 
gasesti un job in bransa asta”, “nu voi face fata 
la interviu”, “eu nu merit un astfel de job”, etc.

Care crezi ca este mindsetul unui om care 
reuseste sa obtina jobul pe care si-l propune? 
Ce credinte si dialog interior are?

Creierul nostru este ca un computer. Daca 
ii spui: “nu sunt bun sa fac asta”, ghici ce se 
intampla? Te “ajuta” sa nu obtii acel ceva.

Acum cativa ani lucram cu o persoana 
care isi alesese un program de coaching 
transformational si holistic pentru toate ariile 
de viata, asadar am abordat si cariera. Voia tare 
mult sa-si gaseasca un job, insa gandul ca ne 
aflam in perioada pandemica si angajarile erau 
reduse maxim in acea industrie in care voia 
jobul, ii redusese foarte mult increderea ca va 

L
REZOLUTIILE 

TRADITIONALE 
NU SUNT 

ALTCEVA DECAT 
NISTE LISTE 

DE DORINTE. 
STUDIILE ARATA 

CA MAI MULT 
DE 90% NU SE 
INDEPLINESC.

CREIERUL 
NOSTRU 

ESTE CA UN 
COMPUTER. 

DACA II SPUI: 
“NU SUNT BUN 
SA FAC ASTA”, 

GHICI CE SE 
INTAMPLA? TE 

“AJUTA” SA 
NU OBTII ACEL 

CEVA.
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gasi ceva. In plus, alte credinte ii sabotau acea 
dorinta mare. Am lucrat cateva sesiuni in care 
am abordat subiectul din toate unghiurile. La 
cateva luni dupa aceea, am primit un mesaj de 
la ea in care ma anunta ca si-a gasit jobul. Mai 
mult de atat, ii depasea cu mult asteptarile.

Terminasem deja programul cu acea 
persoana, insa stiam ca acele ore de coaching 
petrecute impreuna o ajutasera sa realizeze 
ceea ce i se parea imposibil. Lucrasem cu toate 
cele 3 etape/ elemente mentionate mai sus.

Asadar, revenind la mindset, descopera ce 
ganduri iti trec prin minte legat de obiectivul 
tau si scrie-le. Apoi ia-l pe fiecare in parte si 
analizeaza-l daca chiar este relevant si ce ai de 
facut pentru a ajunge la un mindset care sa te 
ajute si nu sa te saboteze. 

Viata noastra se intampla in mare masura in 
functie de ceea ce gandim. In plus, gandurile 
ne genereaza emotii si in functie de ele ne 
comportam intr-un fel sau altul. Evident, in 
functie de asta obtinem si rezultatele.

Totusi, avand doar un mindset bun nu este 
suficient sa duci obiectivul propus la capat. Ai 
nevoie si de MOTIVATIE si aici ma gandesc 
la motivatia ta interioara, acel sentiment 
special care te trage catre realizarea pe care 
ti-ai propus-o. 

Asadar, treci de la cap si minte la inima. 
Dar cum ne cream motivatia pentru ceva? 

Sesizezi ca am scris ”cum ne cream”, pentru ca 
motivatia nu o avem de la sine, ci o producem. 

Stim ca inspiratia pe care o luam din 
podcasturi si carti sau seminarii ne ajuta, insa 
nu destul pentru a crea o motivatie interioara 
puternica. In plus ea poate disparea in cateva 
ore. Exista insa 3 elemente care te ajuta cu 
adevarat si anume: S C O P U L +  E N E R G I A 
+  P A S I I  M I C I .

Daca nu ai un scop, un motiv puternic, nu 
poti avea motivatie. De ce vrei ceea ce vrei? 
Ce iti aduce acel lucru? Aici te invit din nou 
sa scrii cat mai multe idei/ argumente pentru 
care vrei acel ceva. Cum va fi viata ta cand vei 
avea acel ceva? Cum vei fi tu? 

Ai nevoie sa te duci si in viitor, chiar daca 
momentan este doar la nivel virtual si nu iti 
aduce nici o satisfactie.

Stim foarte bine ca realizarile incep de la un 
gand. Imi place sa dau exemplul construirii 
unei case. Intai te gandesti la ea ... cum ai vrea 
sa fie, ce ar contine, cum te-ar face sa te simti 
daca ai instala anumite lucruri in ea, etc. Apoi 

faci schitele, faci rost de finantare si mai tarziu 
treci la constructia ei. Chiar daca intampini 
greutati, tu te gandesti ca vrei casa terminata, 
vrei sa te simti bine in ea, poate impreuna cu 
familia, daca ai una. Uneori te mai gandesti: 
“ce bine era sa fie gata! Acum as fi facut asta 
...”. Asadar deja te duci in viitor. Gandul 
la cum o sa fie cand este gata iti da din nou 
energie si forta sa mergi mai departe.

Acest SCOP/ motiv nu poate fi cognitiv ... 
el trebuie sa fie EMOTIONAL. Trebuie sa-l 
simti. Noi suntem fiinte emotionale si nimic nu 
ne propulseaza mai mult intr-o directie sau alta 
decat emotia pe care o simtim legata de ceva.

De asemenea ai nevoie de ENERGIE, pe care 
o obtii - pe langa gandurile optimiste - din 
miscare si sport, nutritie si alte activitati cu 
care rezonezi.

Referitor la al treilea element - PASI MICI - 
din momentul in care ti-ai propus ceva treci 
la actiune. Poate ca dai un telefon, vorbesti 
cu cineva, cauti informatii, etc., insa nu stai 
pe loc. Fiecare reusita, indiferent de marimea 
ei iti transmite “victorie/ realizare” si iti 
alimenteaza motivatia. Asadar intreaba-te 
“care este cea mai mica actiune pe care o pot 
face acum sa progresez in obiectivul meu/ce 
mi-am propus?”. 

NOI SUNTEM 
FIINTE 

EMOTIONALE 
SI NIMIC NU NE 
PROPULSEAZA 

MAI MULT 
INTR-O 

DIRECTIE SAU 
ALTA DECAT 

EMOTIA PE 
CARE O SIMTIM 

LEGATA DE 
CEVA.
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Mare atentie la focus! Provocari apar tot 
mereu, insa nu te lasa hipnotizat total de 
contextul prezent, ci ai in vedere in acelasi 
timp unde vrei sa ajungi si ce ai realizat deja. 
Motivatia ta creste sau scade in functie de 
emotia pe care o simti.

Creierul nostru se elibereaza in mod constant 
de informatii, pentru a nu deveni coplesit si 
le pastreaza doar pe cele asupra carora le dai 
atentie, lucru ce il determina sa le considere 
importante pentru tine si sa le mentina, in 
timp ce le elimina pe celelalte.

Ceea ce retine oamenii in a fi motivati este 
deseori faptul ca sunt coplesiti, de aceea 
trebuie avut in vedere acest lucru si actionat 
asupra lui.

Am trecut de la Cap/ Minte, la Inima si acum 
la Maini, mai exact la METODE. In functie de 
ceea ce vrei sa obtii te orientezi catre cele mai 
bune metode si strategii.

A cunoaste nu este suficient daca nu crezi 
si nu te simti motivat. Nu este de ajuns sa 
invatam doar metodologia. La fel si daca ai un 
mindset potrivit si motivatie, dar nu ai metode 
potrivite nu ai cum sa atingi obiectivul. Cand 
ai aceste 3 elemente poti trece la partea de 
INTEGRARE. Acolo esti aliniat. Capul/
Mintea ta, Inima ta si Mainile tale sunt 
aliniate.

In concluzie, lipsa unui element te opreste 
sa atingi ce vrei. Daca nu crezi posibil, daca nu 
ai un motiv sau energie suficienta, daca nu ai 
o metoda/strategie, chiar daca le ai pe celelalte 
doua nu poti reusi.

Dupa cum ai realizat, toate cele 3 elemente 
sunt in controlul tau, pentru ca fac parte din 
lumea ta interioara, pe care o poti controla 
total, daca vrei si depui efort suficient pentru 
asta. Ele te ajuta ori de cate ori vrei sa obtii 
ceva si optimizeaza tot ce tine de asta. Cu cat 
esti mai constient de ele cu atat ajungi mai 
repede la ce ti-ai propus sau iti dai seama ca 
nu vrei ceea ce credeai ca vrei.

Daca te gandesti de exemplu la copilul tau, 
cand ii propui sa-si faca curat in camera, el are 
nevoie de cele 3 elemente ca sa nu i se para o 
corvoada.

Dragilor, in incheiere simt sa va transmit 
cateva idei si anume, amintiti-va in fiecare 
moment cine sunteti si claditi pe asta! 

Ideea de “UN NOU AN, UN NOU TU” este 
o eroare. Tu esti acelasi, doar ca evoluezi, in 
sensul ca te descoperi si mai mult si aplici 

din abilitatile pe care nici nu stiai ca le ai. Te 
apropii si mai mult de autenticitatea ta, de 
esenta ta, de ceea ce esti cu adevarat. Nu mai 
tii cont de parerile altora daca nu rezonezi cu 
ele. Nu mai urmezi drumul propus de altii, 
precum ca ar fi mai bun pentru tine ...

Cu drag ,
IRINA

CREIERUL 
NOSTRU SE 

ELIBEREAZA 
IN MOD 

CONSTANT DE 
INFORMATII, 

PENTRU A 
NU DEVENI 

COPLESIT SI 
LE PASTREAZA 

DOAR PE 
CELE ASUPRA 

CARORA LE DAI 
ATENTIE, ...

IDEEA DE “UN 
NOU AN, UN 

NOU TU” ESTE O 
EROARE. TU ESTI 

ACELASI, DOAR 
CA EVOLUEZI, 
IN SENSUL CA 

TE DESCOPERI 
SI MAI MULT 

SI APLICI DIN 
ABILITATILE PE 

CARE NICI NU 
STIAI CA LE AI.
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Construieste-ti cariera 
pe care ti-o doresti!

TTE-AI INTERSECTAT sau ai cunoscut 
oameni carora chiar le place ce fac din punct 
de vedere profesional, in timp ce tu muncesti 
doar pentru bani si sa te intretii. Detesti zilele 
de luni, ii admiri pe cei ce iti povestesc cu atata 
pasiune despre ceea ce fac, te bucuri pentru 
fiecare reusita profesionala pe care acestia o 
duc la capat. Si ti-ar placea si tie sa fii ca ei: sa 
iti placa cu adevarat ceea ce faci! Sa iti traiesti 
visul!

Bineinteles ca banii sunt importanti in viata 

de zi cu zi, iar daca exista persoane carora 
le place sa castige multi bani si reusesc asta 
- avand scopul de a strange cat mai multi, 
exista si alte persoane care isi doresc doar sa 
evolueze intr-un mod frumos in cariera, sa 
devina cei mai buni, sa isi lase amprenta in 
domeniul respectiv. Anumite femei ar investi 
in pantofi, bijuterii, genti de mana, altele ar 
visa sa isi achizitioneze un aparat /dispozitiv 
care sa le ajute in profesia lor, indiferent care 
este domeniul in care activeaza.

DACA TE SIMTI PRINSA INTR-UN CERC VICIOS IN CEEA CE PRIVESTE CARIERA SI EVOLUTIA EI, 
PARCURGE URMATOARELE RANDURI PENTRU A GASI CE E MAI POTRIVIT PENTRU TINE!
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IDENTIFICA-TI VISUL!
Pentru acest lucru este necesar sa fii sincera 

cu tine si sa identifici ce iti place si care este 
viziunea ta reala. Si poti incepe imaginandu-te 
fericita la locul de munca. Cum arata acesta? 
Cum iti petreci timpul acolo si ce iti place sa 
faci? Cat de mult ti-ar placea sa lucrezi in zile 
pe saptamana, in ore pe zi? Care sunt si cum 
arata clientii? Unde iti iei pranzul si cu cine? 
Esti intr-un restaurant elegant sau intr-un 
parc? Esti imbracata office sau casual?

In acelasi timp, trebuie sa incerci sa vezi 
lucrurile si din alta perspectiva ... Intreaba-te: 
pentru ce ai vrea sa fii recunoscuta? Cum iti 
doresti sa isi aminteasca oamenii de tine? Cu 
ce anume ti-ai dori sa te mandresti? Ce ti-ai 
dori sa impartasesti cu alte persoane? De ce 
este important si al doilea set de intrebari? 
Oamenii isi fixeaza in minte un anumit titlu 
regasit pe lista locurilor de munca si odata 
atins acest “titlu”, sunt blocati. Nu mai stiu 
ce sa faca, nu mai stiu cum sa continue. 
Majoritatea abordeaza anumite dorinte ca un 
lucru, ca o eticheta, insa nu constientizeaza pe 
deplin scopul lor, care ar trebuie sa vina din 
interior.

Vrei sa fii multumita de locul de munca? 
Vrei sa fii fericita? Priveste dincolo de aceasta 
eticheta si constientizeaza ce te face cu 
adevarat sa te simti implinita. Cu scopul tau 
actual, proiecteaza-te in viitor peste 10 ani ... 
Unde traiesti? Care este stilul tau de viata?

IDENTIFICA-TI PUNCTELE FORTE!
A vizualiza este minunat si iti poate oferi o 

perspectiva mai mult sau mai putin realista 
a ceea ce ai putea fi daca iti urmezi visele, 
dar ceva in interior iti spune ca parca e prea 
frumos sa fie asa, ca nu esti tu persoana cea 
mai potrivita. Crezi ca doar tu ai auzit aceste 
voci? Persoanele de succes pe care le admiri 
s-au aflat in aceeasi situatie, dar au trecut 
peste aceste piedici psihologice ...

Trebuie sa depasesti aceste bariere si unul 

din cele mai bune lucruri pe care le poti face 
este sa iti identifici punctele forte. Un bun 
start este acela de a realiza o lista cu tot ceea 
ce faci la locul de munca actual, tot ce ai facut 
la alte locuri de munca si sa le transformi in 
seturi de abilitati. Dupa realizarea acestui 
inventar, revino la viziunea ta ideala in ceea ce 
priveste locul de munca si pune-o in balanta 
cu aptitudinile tale! Acolo unde ai minusuri, 
trebuie sa compensezi, iar aceasta inseamna 
sa faci poate si lucruri care nu prea iti plac; dar 
ai un scop bine conturat si trebuiesc depasite 
si aceste bariere. Acolo unde decalajele sunt 
mari, daca iti doresti sa incepi tu o afacere, va 
trebui sa te asociezi sau sa angajezi oameni 
care sunt peste nivelul tau de pregatire.

Sunt mari sanse chiar sa ajungi in momente 
in care sa te simti blocata, un bun moment 
sa te intrebi: ce cred eu ca fac bine? Cand ma 
simt cel mai fericita? Cand sunt cu adevarat 
autentica? E posibil sa simti ca stii totul in 
ceea ce te priveste, mai ales cand vine vorba 
de aptitudini, acestea fiind identificate doar 
in contextul a aceea ce are legatura cu locul 
de munca. Doar ca trebuie sa indraznesti sa 
mergi dincolo de asta ...

Poate tie ca persoana iti place sa fii 
independenta, dar acest lucru te determina 
intr-un fel sau altul sa lucrezi singura, sa 
gandesti independent. Acest lucru, dus putin 
spre extrem, te impiedica sa ceri ajutorul, ceea 
ce, bineinteles, nu este prea este indicat. Un alt 
lucru intalnit in multe cazuri este bunatatea ce 
se manifesta si ca grija fata de cei din jur, doar 
ca acest lucru, daca nu esti atenta, iti creeaza 
niste slabiciuni si ii fac pe cei din jur sa profite 
de tine. Anumite puncte tari ale noastre sunt 
bune, dar exagerate nu neaparat ca sunt 
periculoase pentru noi, dar ne aduc intr-
un punct pe care nu ni l-am dorit niciodata. 
In acelasi timp, acoperite de timiditate pot 
exista persoane cu adevarat capabile, care nu 
au nevoie decat de doar putin curaj pentru a 
reusi.

SI INDIFERENT CA VEI DORI SA LUCREZI 
PE CONT PROPRIU SAU TE VEI ANGAJA, 
IMPORTANT ESTE SA ITI PLACA CEEA 
CE FACI, SA TE TREZESTI DIMINEATA 
CU PLACERE SI CU GANDURI POZITIVE 
LEGATE DE ZIUA RESPECTIVA.
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MENTALITATEA CORECTA!
Ai nevoie de incredere si optimism pentru 

ca schimbarea pe care ti-o doresti sa fie 
semnificativa, astfel ca pozitivitatea este o 
necesitate. Si unul din lucrurile care iti pot 
pune bariere este acela de a avea tot timpul 
in minte ca tot ce ai facut pana in momentul 
prezent referitor la cariera este gresit. Trebuie 
sa iti spui ca aspectele vietii actuale nu te mai 
multumesc si ca vrei si altceva, vrei mai mult. 
A avea mentalitatea ca intreaga cariera pana 
acum a fost o greseala imensa, nu te ajuta ci 
dimpotriva: te poate bloca.

Un alt lucru care din nefericire se intampla 
des este acela ca oamenii trec la o actiune 
mecanica: din dorinta de schimbare cauta un 
loc de munca, incearca altceva, doar ca sa aiba 
parte de schimbarea respectiva. Si sa devina 
fericita! Sau asa crede! Nu asa functioneaza 
fericirea si/ sau implinirea! Intreaba-te cum te 
simti in momentul de fata, cum ti-ai dori sa 
te simti, ce poti face pentru a te simti diferit? 
Cand te concentrezi pe sentimente, ajungi la 
starea dorita repede; in schimb, cand toata 
atentia este indreptata spre “a realiza” la locul 
de munca, multumirile vin cu intarziere si 
poate nu asa cum ti le doresti.

CREIONEAZA-TI PLANUL!
Entuziasmul este o necesitate cand te 

gandesti la schimbarea dorita, cand stii deja 
ce vrei, iar crearea unui plan, a unei strategii 
pe termen lung este cheia tuturor viitoarelor 
actiuni. Si exista destule cazuri cu cei care si-
au parasit locul de munca, au inceput o facere 
pe cont propriu, doar ca prima intrebare a 
fost: “cum ajung la primul client?”.

In primul rand, trebuie sa actionezi si sa te 
“expui” in sensul bun, pentru ca oamenii sa 
afle de tine, iar in perioada digitala de astazi 

este esential acest lucru din foarte multe 
puncte de vedere. A testa piata, a pregati piata 
pentru produsul tau/ serviciile tale este esential 
in ceea ce urmeaza sa faci. A oferi gratuitati, 
a te implica in actiuni voluntare, a discuta cu 
oamenii, toate te vor ajuta in crearea unui 
plan echilibrat. Tu esti cheia in tot ceea ce faci 
sau mai bine spus: actiunile tale te vor aduce 
mai aproape de visul tau intr-un mod real!

Ai putea incepe cu o inversare a actiunilor 
tale. Ce inseamna asta? Intreaba-te unde vrei 
sa ajungi peste 12 luni! Dar, pentru a ajunge 
acolo, unde ar trebui sa fii peste 6 luni, peste 3 
luni, peste 4 saptamani? Ce trebuie concret sa 
faci acum? Care sunt pasii si actiunile? Ca nu 
totul va merge perfect sau asa cum iti doresti e 
un lucru real la care trebuie sa te astepti; fiecare 
persoana multumita de cariera sa actuala a 
trecut prin aproximativ aceleasi etape.

MULT CURAJ!
Poti face si crea mult cu vizualizarea 

planului, a discutiilor, a diverselor forme 
de pregatire, doar ca trebuie sa te pregatesti 
pentru momentele in care trebuie sa risti. Orice 
ai citi despre confortul interior si alte lucruri 
menite sa te motiveze, nu te ajuta cu nimic 
daca nu schimbi nimic si nu treci concret la 
actiune! Poti ajunge in situatia in care tot ai 
amanat momentul, dar, pentru a ajunge acolo 
unde iti doresti, trebuie sa faci un pas! Poate 
trebuie sa te muti in alt oras sau ai nevoie de 
alte schimbari ... o astfel de schimbare are 
nevoie de o sansa (sau mai multe) din partea 
ta! Esti dispusa sa i-o oferi acum sau vrei ca 
peste 10 ani inca sa te gandesti la visul tau? 
Oricum ar fi situatia pentru tine in momentul 
de fata si orice schimbare ti-ai dori, trebuie sa 
constientizezi ca nu ai atat de mult timp pe 
cat crezi!
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1 Daca ai putea obtine o forma de sprijin, ce ai 
alege?
Un asistent care sa te scuteasca de sarcinile banale A
Un antrenor care sa te ajute sa te concentrezi si sa-ti 
asumi riscuri B
Un mentor care a realizat ce iti doresti tu sa faci C
Un terapeut cu care sa lucrezi la increderea in sine D

2 Uneori, succesul pare ca este:
Un drum plin de riscuri B
Ceva ce se intampla altor persoane D
Un secret pe care inca nu l-ai deslusit C
Intotdeauna greu de atins A

3 Cel mai probabil faci o mare schimbare cand
Esti sigura ca nu poti da gres B
Cineva te-a convinsa sa o faci D
Este clar cum se vor desfasura lucrurile C
Ai avut timp sa te gandesti A

4 Ce calitate ti-ar fi placut sa o ai mai mult?
Incredere in sine A
Rezilienta D
Deschidere C
Putere de decizie B

5 Increderea ta in tine este cel mai sanatos lucru 
cand
Ai fost laudata pentru ce ai facut B
Ai petrecut timp cu cineva care chiar te-a inteles C
Ai riscat si a dat roade D
Ai ajuns la capatul listei “de facut”  A

6 Esti cel mai mult ingrijorata de
Tot ce este de facut in prezent A
Ceva ce ar putea merge in viitor B
Ce ar putea gandi cei din jur despre tine C
Ce vei face bine in mod real D

7 Cea mai grea parte in stabilirea obiectivelor este
Sa te simti pregatita de la planificare la a incepe B
Muncesti la logistica C
Sa stai concentrata din moment ce ai inceput D
Gasirea momentului ideal pentru a incepe A

8 Cea mai grea parte in luarea deciziilor este
Sa nu ai timp sa te gandesti bine A
Sa nu stii daca vei regreta B
Sa ii faci pe altii sa fii de acord C
Sa te intrebi daca esti pregatita D

9 Cand muncesti, esti cel mai bine cand te simti
Apreciat D
De succes B
Productiv A
In control C

10 Imagineaza-ti ca ai atins un vis. Ce trebuia 
schimbat pentru a se intampla?
Ti-ai calmat temerile ca toate vor merge prost B
A lasat oamenii sa te ajute C
Ai avut un impuls de incredere si consideri ca meriti 
asta D
In sfarsit, muncesti la ceea ce este important pentru 
tine A

ANUMITE CONVINGERI TE POT LIMITA SA AI PARTE SI SA TE BUCURI DE CARIERA PE 
CARE TI-O DORESTI. CE TIP DE GANDIRE NEGATIVA TE SABOTEAZA PE TINE?

Ce te opreste sa imbratisezi 
cariera dorita?
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“Succesul nu este 
cheia fericirii. 

Fericirea este cheia 
succesului. Daca iti 
place ceea ce faci, 
vei avea succes.”

ALBERT SCHWEITZER
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MAJORITATEA A
Ai credinta ca “Nu pot face fata!”.
Mentalitatea ta implicita este una care te face 

sa te simti coplesita si simti ca nu e nimic care sa-
ti atraga atentia. A te simti mereu ocupata este o 
modalitate destul de confortabila de a amana chestii 
infricosatoare, astfel ca mergi in cercuri care iti 
convin. Iar a-ti spune in mod constant ca nu poti face 
fata schimbarii acum sau ca trebuie sa mai astepti un 
timp pana atunci, poate fi destul de confortabil, o 
mentalitate care te tine in zona de confort. Doar ca 
revii la starea de frustrare cand pare ca parcursul si 
cariera iti sunt blocate.

De cele mai multe ori, cel mai eficient mod de a simti 
mai mult ca esti in control este sa iti observi tiparele 
de gandire. Parcurgand in mod constant lista unor 
sarcini imediate te poate convinge ca nu ai capacitatea 
unor noi posibilitati. Si daca tot esti cu telefonul in 
mana aproape toate ziua, seteaza-ti sa iti aminteasca 
in mod constant aceste lucruri, poate de cateva ori pe 
zi. Si avand aceasta constientizare in minte, incearca 
sa iti faci timp pentru ceea ce conteaza cu adevarat 
pentru tine!

MAJORITATEA B
Crezi ca trebuie “Sa inteleg bine, sa fac corect, asa 

cum trebuie”.
In aceasta situatie, tu tot astepti clipa perfecta 

pentru a face o miscare in ceea ce priveste cariera 
ta, acel moment care sa-ti ofere 100% garantii ca 
vei reusi. In acelasi timp, esti intelegatoare cu altii, 
le ierti anumite greseli, dar nu aplici aceasta filosofie 
in cazul tau. In general, planifici orice, ceea ce este 
extraordinar mai ales cand lucrezi in echipa, putand 
aduce astfel un echilibru de invidiat, dar cand vine 
vorba de interesele personale, cei ce exagereaza cu 
planificarile au un nivel exagerat de ingrijorare.

Tot analizand si gandind mai mult decat trebuie, 
alimentezi o anumita anxietate, ceea ce te va face 
sa te simti din ce in ce mai inconfortabil cu tine. In 
realitate, tu deja stii ca asteptand acel moment perfect 
nu e altceva decat o amanare frumos ambalata.

Ce trebuie sa faci? Sa intelegi ca trebuie sa fii 
curajoasa si deschisa riscurilor! Nu putem niciodata 
sa eliminam incertitudinile, dar tot amanand acel 
moment, pierdem o experienta minunata din care 
putem invata multe pe parcurs si putem elimina 
(tot pe parcurs) diversele incertitudini. Aminteste-ti 
de asemenea ca poate ai mai fost in situatii in care 
lucrurile nu au mers asa cum ti-ai dorit si totusi, te-ai 
descurcat admirabil. De ce ar fi acum altfel?

MAJORITATEA C
Autosuficienta poate fi si o calitate dar si o slabiciune 

- depinde cum o abordezi. Conform acestui test, nu 
astepti ajutor din partea nimanui si nici nu cauti asta, 
chiar daca esti o persoana dispusa sa ajuti pe oricine, 
mai ales cand vine vorba de visurile lor. A avea credinta 
ca “totul depinde de mine” dateaza inca din copilarie, 
experientele negative ale relatiilor de grup ca adult 
avand si ele un cuvant de spus. Cand ai indoieli cu 
privire la propriile abilitati de a atrage oameni cu 
ideile tale, pare mai usor sa le pastrezi pentru tine. 
Cateodata insa, a nu povesti nimanui despre ideile tale 
poate fi si o modalitate de a pastra controlul si de a 
avea siguranta ca lucrurile vor merge exact in directa 
dorita de tine, exact asa cum vrei tu.

Pe de alta parte, cand tii visele pentru tine, 
pierzi anumite idei practice si creativitate pentru 
a transforma planurile in realitate. Intreaba-te in 
schimb, ce modalitati de colaborare poti avea? Iar daca 
crezi ca suportul nu vine din zona celor cu care poti 
avea colaborari, incerca sa cauti o retea a anumitor 
persoane care au interese similare. Pregateste-te si sa 
primesti, nu doar sa oferi!

MAJORITATEA D
Ai convingerea de multe ori ca nu esti suficient de 

buna si in anumite situatii se poate simti ca o despartire 
de personalitate. O parte din tine este ambitioasa, plina 
de curiozitate si gata oricand de noi proiecte; pe de alta 
parte, poti fi afectata si de sindromul impostorului, care 
vine cu indoieli ca nu esti suficient de buna. Credinta 
ca “nu sunt suficient de bun” este una toxica, o voce 
critica de care nu ai nevoie, care compara realizarile 
tale cu ale altora si care te poate alimenta cu ganduri 
negative care sustin acesta credinta a ta.

Avand acest mod de gandire, de multe te 
autocenzurezi si nu faci ce iti doresti, ceea ce este corect 
de facut. Trebuie in acelasi timp sa constientizezi 
faptul ca si cei mai increzatori si de succes oameni au 
indoieli si anxietati, asa ca a le avea este ceva normal 
de care nu vei scapa niciodata.

Ceea ce poti controla insa este relatia ta cu aceste 
ganduri si atentia pe care le-o acorzi. Cu cat esti mai 
atenta la ele si la ce spun ele, cu atat iti vor acapara 
mintea mai mult si vor adanci acele sentimente 
negative. In schimb, daca le ignori sau iti vezi de treaba 
ta, ele vor deveni insignifiante comparativ cu actiunile 
si realizarile tale de succes, ceea ce le va scadea in timp 
importanta. Si partea buna este aceea ca in demersurile 
viitoare, astfel de ganduri vor fi si mai mici si nimic nu 
te va mai putea opri sa iti urmezi visurile.



REINVENTEAZA-TE!
E S T I  P R E G A T I T A  D E  N O I  I N C E P U T U R I ?
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aca tot esti la inceput 
de an si iti pui multe 
sperante intr-un nou 
inceput, schimbarea 
carierei poate fi 

unul din punctele importante pe 
care ai vrea sa le abordezi. Si toate 
evenimentele mai putin placute 
din ultimii 2-3 ani ne-au facut sa 
ne reevaluam modul in care ne 
putem castiga existenta; si chiar 
daca din anumite puncte de vedere 
poate fi coplesitor, solutii exista. Tu 
doar trebuie sa le identifici pe cele 
adecvate tie, sa vezi oportunitatile si 
sa te adaptezi sau sa ti le adaptezi.

Si cel mai important factor care 
ne-a determinat sa ne schimbam 
si sa ne regandim stilul de viata 
a fost pandemia, care ne-o oferit 
incertitudine indiferent de modul 
in care a facut-o. Prioritatile ni s-au 
schimbat, fiecare dintre noi fiind 
pus in fata unor situatii neasteptate 
si modificari in stilul de viata pe 
care nu le-am fi luat in calcul in 
mod obisnuit.

Si fiecare inceput are temerile 
lui, indiferent cat de sigura esti 
pe planul tau si pe calitatile tale; 
situatii si momente neasteptate pot 
aparea oricand, independent de de 
noi. Si fiecare noua “imbunatatire” 
a noastra, a serviciilor si produselor 
noastre se bazeaza de multe ori 
pe o anumita forma de teama, un 
sentiment care ajuta la progres in 
astfel de circumstante. Si foarte 
important este de stiut faptul ca 
anumite calitati pe care le ai pot fi 
folosite in diverse domenii si arii 
de activitate; important este ca tu 
sa ai deschiderea potrivita si sa fii o 
persona adaptabila.

1. Identifica-ti calitatile 
“transferabile”!

Aceste calitati vor forma nucleul 
noii tale identitati in campul 
muncii, te vor ajuta sa iti definesti 
noua identitate profesionala. Un 
bun start este sa iti iei CV-ul tau si o 
pagina alba si sa incepi sa enumeri 
fiecare loc de munca, experienta 
de voluntariat, realizari in diverse 
forme, impreuna cu abilitatile 
care te-au ajutat sa te dezvolti. Si 
indiferent ce ai facut ca activitate 
profesionala, identifica intr-un 
mod corect abilitatile tale, fie ca 
ai planificat ceva, ai organizat, 
ai avut de facut rapoarte, ai 
gestionat bani ... pastreaza-ti toate 
aceste abilitati si nu sari niciuna! 
Aminteste-ti proiectele de succes 
livrate, aprecierile reale, pentru 
ca totul este relevant! Oricat de 
neinsemnata ar fi o abilitate/ 
calitate profesionala a ta, ea te 
poate ajuta in viitor, chiar mai mult 
decat ai anticipa.

Si tot ceea ce notezi acum, tot ceea 
ce faci, trebuie realizat si conceput 
avand o mentalitate pozitiva! Poate 
fi o sarcina dificila, dar trebuie 
facuta si nu este momentul pentru 
abordari modeste, iar daca eu-
ul interior este unul foarte critic, 
cere ajutorul unui prieten care te 
cunoaste sau de ce nu, chiar si unui 
trainer.

Dupa ce lista este completa, 
noteaza-ti cele mai importante 
5 calitati transferabile care s-au 
dovedit a fi eficiente in tot ce ai 
realizat si care iti si plac - lucru 
determinant in noul drum - si 
ordoneaza-le conform importantei. 
Acestea sunt atuurile tale care pot 
fi folosite cand incepi sa cauti si sa 
identifici oportunitati.

2. Cerceteaza!
Ai inceput cautarile unui nou loc 

de munca si se pare ca parca nu 
exista nimic pentru tine, ceea ce te 
poate face foarte usor sa te indoiesti 
de tine, sa intri in panica ca nu 
exista nimic pentru tine acolo. Doar 
ca trebuie sa examinezi optiunile cu 
atentie, sa fii o persoana constienta 
de propriile abilitati si calitati si 
cu siguranta vei descoperi multe 
oportunitati! Intra pe siteurile care se 
ocupa de plasarea fortei de munca, 
citeste despre domeniile de activitate 
care corespund primelor 5 abilitati, 
exploateaza la maxim orice pare ca 
intra putin in aria ta de interes!

In acelasi timp, trebuie sa iti setezi 
mentalitatea in asa fel incat sa te 
ajute si nu sa te saboteze! Vorbeste cu 
prietenii apropiati, familia, oameni 
de specialitate si gandeste-te ca ai 
aceeasi sansa ca oricine altcineva! 
Intreaba-te “De ce sa nu fiu eu 
acolo?”. Pune-te in locul de munca 
dorit si gandeste-te daca ai putea 
face ceea ce se cere, imagineaza-
te ca lucrezi deja acolo! Gandeste-
te care sunt atributiile locului de 
munca respectiv si intreaba-te “Eu 
cum as face asta?”. Orienteaza-te in 
acelasi timp spre domeniile active 
si ascendente specifice timpurilor 
pe care le traim sau identifica 
posibilitati de a te alinia cu ele! Tot 
ce inseamna digitalizare, tehnologie 
digitala, mediul online, coaching, 
surse regenerabile sunt ACUM 
in tendinte. Cauta companii care 
sunt in crestere si vezi ce cer, in ce 
directii se indrepta! Inainte de a fi un 
bun profesionist, trebuie sa fii si o 
persoana bine informata. Dezvolta-
ti creativitatea - indiferent cum o 
faci si fa-ti o lista cu companiile cu 
care ti-ai dori sa lucrezi!

D
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3. Reinventeaza-ti abilitatile!
Pune-ti imaginatia la munca! 

Avand cele 5 abilitati si rolurile/ 
locurile unde s-ar putea ele incadra, 
incearca sa le combini si sa le 
aplici, si tine minte ca in astfel de 
situatii nu exista raspunsuri gresite, 
pentru ca avem doar imaginatie si 
creativitate. Daca de exemplu esti o 
persoana creativa si ai avut mereu 
de castigat datorita acestei calitati, 
ai putea merge pe dezvoltarea unor 
proiecte. Conectarea cu anumite 
persoane din domenii asemanatoare 
este iarasi un plus din multe puncte 
de vedere.

La fel de importanta este si 
gestionarea increderii in propria 
persoana, un lucru destul de dificil 
dar care este o piesa cheie in tot 
acest demers al tau. Si chiar daca 
teama joaca in rol important in 
castigarea increderii in propria 
persoana, concentreaza-te doar pe 
lucruri realizabile fara a incerca 
sa elimini frica, deoarece nici 
nu vei reusi acest lucru 100% si 
vei pierde din atentie ce este mai 
important. Increderea vine chiar 
de la infruntarea cu teama, de la 
constientizarea ca ce ai crezut rau 
de fapt nu era asa si ai luat masuri 
care sa te ajute concret.

4. Umple golurile!
Te poti simti foarte dezamagita 

daca locul de munca pe care ti-l 
doresti cere anumite calificari 
pe care nu le ai, iar lacunele in 
abilitatile fiecaruia dintre noi sunt 
inevitabile. Mai mult decat atat, 
statistic, ai nevoie de doar 70% din 

atributii sau abilitatile enumerate 
pentru a aplica pentru acel loc de 
munca; sau chiar si un procent mai 
mic.

Si pentru a compensa aceste 
minusuri, concentreaza-te pe ceea 
ce poti oferi! Un potential angajator 
poate privi dincolo de CV si 
calificarile de acolo daca ai abilitati 
si calitati pe care el le considera utile 
afacerii. O alta varianta este aceea 
de a negocia cursuri de formare la 
locul de munca din care pot castiga 
ambele parti.

Un alt lucru de luat in considerare 
sunt anumite cursuri ale diversilor 
experti care te pot invata cum sa-ti 
atingi potentialul maxim, indiferent 
ca sunt cursuri de dezvoltare 
personala sau cursuri calificate si 
adaptate domeniului in care activezi.

5. Alegerile
Alegerile trebuiesc facute 

inteligent, organizarea fiind o 
necesitate. Avand o coala alba in 
fata, imparte-o in trei coloane 
scriind la inceputul fiecareia, Plan 
A, Plan B, Plan C. In prima coloana 
noteaza-ti rolul ideal, un rol de vis, 
greu realizabil dar nu imposibil; 
important este ca el sa poate fi atins. 
La planul B scrie “destul de bun”, 
iar la planul C scrie ce vei face daca 
nu vei reusi.

Chir daca ai scris si planul C, tu 
intentionezi sa te indrepti spre A sau 
B ceea ce este absolut normal. Dar 
ce vei face in aceasta privinta? Vei 
urma cursuri de specializare? Vrei sa 
fii angajat pe o anumita pozitie sau 
vrei sa incepi tu ca freelancer?

AFLA DE CE!

A intelege exact de ce vrei sau 
de ce ai nevoie de schimbare este 
cheia in ceea ce vei face. Si pentru 
a face din aceasta misiune una 
mai usoara, enumera cinci valori 
care conteaza pentru tine, fie 
ca te gandesti la independenta, 
aventura, bani, creativitate, 
distractie, calatorii, influenta, 
echilibru intre viata de familie si 
cea profesionala.

EXPLOREAZA!

Pentru a avea o plaja cat mai 
larga de oportunitati, adopta 
mentalitatea unui explorator: 
curiozitate si entuziasm! Cu cat 
vei avea la dispozitie mai multe 
tipuri de locuri de munca cu 
cerinte diferite, cu atat vei avea 
o imagine mai clara a ceea ce iti 
doresti si unde te poti incadra.

EXPERIMENTEAZA!

Extinde-ti abilitatile la locul 
de munca prin intermediul 
experientei asimilate sau cu 
ajutorul unor abilitati pe care le 
ai in viata personala. E posibil sa 
ti se deschida alte oportunitati si 
sa fii exact in pozitia pe care ti-o 
doresti sau sa faci ce iti place. In 
acelasi timp, adaugi experienta 
si iti dezvolti abilitatile deja 
existente.

Cum poti avea parte de 
o schimbare a carierei 

tinand cont de mentalitate, 
experienta si abilitati.

... FIECARE INCEPUT ARE TEMERILE LUI, INDIFERENT CAT DE SIGURA ESTI 
PE PLANUL TAU SI PE CALITATILE TALE ...
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Suntem diferiti unii de ceilalti, iar doza de 
incredere in propria persoana variaza de 
la o persoana la alta. Daca te afli in tabara 

celor ce nu au incredere in propria persoana, 
parcurge urmatoarele sugestii!

Comportamentul asertiv este atunci cand faci 
ceva pentru tine fara a-i deranja pe ceilalti, fara 
a incalca drepturile altei persoane.

•Evita EU CASTIG/ TU PIERZI! Acest punct 
de vedere presupune ca traim intr-un loc ostil 
si singura sansa pentru a supravietui inseamna 
sa fii puternic - loveste primul si cea mai buna 
aparare este atacul!

•Evita eU PIERD/ TU CASTIGI! Acest punct 
de vedere presupune ca nevoile tale nu sunt la fel 
de importante ca a celor din jur. Esti o persoana 
anxioasa cand vine vorba sa sustii ceea ce vrei si 
ii faci pe cei din jur sa se simta vinovati sau sa le 
para rau pentru tine.

•Adopta EU CASTIG/ TU CASTIGI! Acest 
mod de a gandi arata faptul ca viziunea ta in 
privinta drepturilor tale este aceeasi cu drepturile 
celor din jur, fiecare in parte fiind la fel de 
importante. Esti  o persoana responsabila pentru 
comportamentul tau si consecintele acestuia.

cum sa iti dezvolti 
INCREDEREA

CUM ITI TRANSMITI 
PUNCTELE DE VEDERE

•Pastreaza-ti propriile idei, 
viziuni si sentimente! “Asa vad 
eu situatia ...”.
•Spune ce iti doresti! “Ce as 

prefera eu este ...” .
•Indreapta-ti atentia pe fapte si 

comportament in detrimentul 
opiniilor! “Cand am vazut ce 
faci ...”.
•Distinge opiniile de fapte! 

“Din punctul meu de vedere 
...”.
•Fii clar! “Nu am o preferinta in 

aceasta problema ...”.
•Concentreaza-te in primul 

rand pe ceea ce se poate face! 
“Stiu ca poate fi dificil, dar ai 
putea lua asta in considerare ...”.
•Adreseaza-le celor din jur 

intrebari deschise pentru 
a-i ajuta si pe ei sa isi faca 
cunoscute parerile.
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NE POATE AJUTA MEDITATIA sa fim in forma?
Foarte multe persoane cu mentalitati si atitudini diferite 

apeleaza la meditatie pentru a fi in forma din punct de vedere 
fizic. Iar daca esti in situatia in care vrei sa faci ceva cu corpul 
tau, fie ca vorbim de o pierdere a kilogramelor, o alimentatie 
sanatoasa, o combinatie intre cele doua, trebuie sa stii ca 
meditatia poate ajuta. Iar aceasta schimbare vine de la faptul 
ca ea te ajuta sa constientizezi realitatea, iar daca vei avea 
parte de schimbarile dorite, acest lucru ti se va datora doar 
tie. Schimbarea mentalitatii poate veni doar din partea ta!

Iar in privinta schimbarilor fizice, femeile sunt cele mai 
expuse diferitelor emotii/ stari cand vine vorba de astfel de 
subiecte delicate. Istoria fiecarei femei in parte de la evolutia 
alimentatiei in viata fiecareia, pana la succesele si esecurile 
in aceasta privinta - la care se pot adauga si altele din afara 
subiectului, comentarii si situatii neplacute experimentate 
pana in momentul de fata isi pun amprenta pe ceea ce 
reprezinta fiecare astazi.

Partea buna este aceea ca a te concentra in fiecare zi si doar 
10 minute, te poate ajuta sa schimbi gandurile negative in 
pozitive, meditatia oferindu-ti posibilitatea de a-ti controla 
alimentatia pe baza de stres. De imbunatatiri considerabile 
se pot bucura si stima si acceptarea de sine, multe din femei 
fiind victime a evenimentelor uitate din trecut, care “reusesc”  
sa distruga planurile actuale. Meditatia ofera spatiu si timp 
pentru fiecare dintre cei ce o practica, oricine avand nevoie 
de un loc linistit, rabdare, respiratie constienta. Totul este 
despre a constientiza ceea ce esti tu aici, acum, fara a cadea 
prada nemultumirilor si regretelor din trecut.

Meditatia este o modalitate de a 
planta semintele constientizarii si a le 

uda pentru ca ele sa creasca.

Gaseste un loc linistit (oriunde) timp de 15 minute! 
Avertizeaza-i pe cei din jur ca vrei sa stai linistita o perioada 
de timp sau mai bine spus - ca vrei sa dormi, asa incat sa 
ai linistea necesara! Stai confortabila si concentreaza-te 
pe respiratie! Monitorizeaza cum mintea ta rataceste rapid 
si adu-o la respiratie! Nu te judeca daca mintea ta mintea 
ta rataceste! Este important sa fii amabila cu tine!

MEDITATIA
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calatorind prin lume

ORADEA

O
text : BEATRICE LIANDA DINU | sursa : GOOGLE

ORADEA ESTE UN ORAS CE POATE PAREA SIMPLU pentru multi 
dintre cei care locuiesc in el, dar de fapt este o locatie plina de magie, 
liniste, eleganta si frumusete. Curatenia domneste peste tot si putem vorbi 
cu adevarat de un oras european la standarde internationale.

Daca vizitezi Oradea si ai de gand sa te cazezi in centru, este bine de stiut 
ca nu exista locuri de parcare decat in locuri special amenajate pentru care 
taxa difera in functie de orar si zona. Asadar, peste costul unei cazari, nu 
uita sa iei in calcul si parcarea care poate ajunge si la 30 lei pe zi. 

Atat ziua cat si noaptea, orasul are un farmec deosebit, arhitectura si 
cladirile istorice avand un rol important in imaginea totala a orasului. 
Linistea si ordinea fac sa ai impresia ca esti in alta tara! 

A fost pentru prima data cand am vizitat Oradea si ma bucur mult sa pot 
impartasi cu voi, calatoriile mele prin tara. In ultimii doi ani si jumatate 
v-am adus in atentie destinatii turistice dar si orase ce merita trecute pe 
lista voastra de calatorie.

Ceea ce il face si mai special este Crisul, acest element oradean ce 
oglindeste orasul in apele sale uneori limpezi, alteori tulburi, intocmai 
ca si framantata istorie a Oradei. Desi imaginea orasului s-a schimbat 
in ultimele decenii, Crisul Repede isi pastreaza imaginea pitoreasca ce 
contribuie la nota de originalitate a orasului Oradea. Asadar, nu uita 
sa treci pe lista ta cu locuri de vizitat din Romania si acest oras! Vei 
ramane surprins!
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Oradea, municipiul resedinta de judet al Bihorului, este unul dintre 
importantele centre economice, sociale si culturale din nord-vestul 
Romaniei, pastrandu-si aceste caracteristici de-a lungul istoriei.

Orasul este amplasat intre dealurile care despart si unifica intr-un 
armonios mod Campia Crisanei si terminatiile cu aspect deluros ale 
Muntilor Apuseni. Situat pe malurile raului Crisul Repede care desparte 
orasul in aproape doua jumatati egale, el este poarta de legatura cu lumea 
central si vest europeana.

Oradea este mentionata pentru prima data la 1113 intr-o diploma a abatiei 
benedictine din Zobor, in care apare numele episcopului Sixtus Varadiensis 
si al comitelui Saul de Bychar, insa radacinile sale sunt de origine romano-
dacica, descoperirile arheologice atestand ca in zona Salca din oras si zona 
Bailor Felix erau stabiliti romani si daci. De-a lungul Evului Mediu, cetatea 
a devenit loc de convietuire pentru un mozaic etnic care a contribuit 
la stabilirea componentei etnice de astazi a orasului Oradea: romani, 
maghiari, austrieci, slovaci, evrei, ucraineni si turci.

Asadar, Oradea iti poate cuceri inima ca orice alt oras impresionant, dar 
faptul ca esti in Romania in calendarul povestilor de calatorie este uimitor!

Te astept cu drag si in numarul viitor, cu o noua destinatie! Drumuri 
bune sa aveti!
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Sanatate

PROBIOTICE
& PREBIOTICE

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

CE SUNT PROBIOTICELE SI PREBIOTICELE
Exista o legatura intre sanatatea sistemului digestiv si 

sanatatea mentala a psihicului uman, iar aceasta porneste de la 
microbiomul uman. Sistemul digestiv este considerat al doilea 
creier in corpul uman.

CE ESTE MICROBIOMUL UMAN SI CUM FUNCTIONEAZA 
ACESTA?

Microbiomul  uman reprezinta genomul tuturor microbilor 
nostrii, el fiind format din 100 de trilioane de microbi, 
majoritatea acestora traind in tractul digestiv. Microbiomul 
uman este un organ in sine, el fiind structurat din comunitati de 
bacterii, virusuri si  ciuperci (fungi) care au o complexitate mai 
mare decat genomul uman in sine.

Microbiomul detine 3,3 milioane de gene unice (care codifica 
proteinele) in timp ce genomul uman contine aproape 23.000 
de gene.

Microbiomul uman detine functii pentru dezvoltarea 
imunitatii, apararea organismului de agentii patogeni, fiind gazda 
pentru productia de acizi grasi importanti pentru organism! Este 
dinamic, se modifica in dezvoltarea precoce in functie de factorii 
de mediu - alimentatia si folosirea antibioticelor in raspuns cu 
boala.

Un tract intestinal sanatos poate gazdui 1000 de specii diferite 
de bacterii. Pentru a ne sustine flora intestinala, microbiomul, 
microbiota, trebuie sa avem nevoie de o alimentatie sanatoasa.
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PROBIOTICELE

CE SUNT PROBIOTICELE SI CUM FUNCTIONEAZA IN 
SISTEMUL DIGESTIV?

Probioticele sunt bacteriile bune, care provin din materiile 
lactice precum Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, 
Saccharomyces. Ele sunt microorganisme care ajuta la 
mentinerea sanatatii si formarea sistemului imunitar rezistent 
la virusuri si bacterii.

Ajuta la asimilarea substantelor nutritive in organism, ele se 
gasesc la nivelul pielii, tractului uro-genital, cailor respiratorii 
superioare si cavitatii bucale si la nivel intestinal.

Rolul probioticelor este de a crea un filtru intestinal protector 
impotriva microbilor si de a tine infectiile organismului la 
distanta. Regleaza tranzitul intestinal si diminueaza simptomele 
colonului iritabil.

Probioticele contin vitaminele: B1, B2, B6, B12, acid folic si 
biotina care ajuta la detoxifierea organismului de substantele 
nocive precum amoniac, colesterol sau excesul de hormoni.

Printre factorii perturbatori ai florei perturbatori  se mai 
afla: antibioticele, corticosteroizii, pilulele anticonceptionale, 
ibuprofen, aspirina, apa clorinata, indometacinul, dar si 
alimente precum zaharul rafinat si grasimi hidrogenate.

Persoanele care sufera de sindromul colonului iritabil sau 
constipatie, trebuie sa consume probiotice. Este recomandat 
consumul de probiotice in timpul calatoriilor, acestea protejand 
flora intestinala de posibile indigestii; sustine in acelasi timp 
sistemul imunitar.

CUM ACTIONEAZA ASUPRA ORGANISMULUI ?
Probioticele au actiune dubla, stimuleaza productie de 

peptide, substante cu cu rol antiinfectios produse de organismul 
pe care probioticele il colonizeaza.

Bacteriile probiotice au devenit celebre in ultimele decenii ca 
urmare a studiilor stiintifice si efectelor benefice asupra sanatatii 
digestive, ameliorand simptomele intolerantei la lactoza, diaree 
asociata cu antibiotice, diaree infectioasa si reducerea riscului de 
aparitie diferitelor boli.
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IN CE ALIMENTE PUTEM GASIM PROBIOTICELE?
Probioticele sunt microorganisme vii pe care le putem gasi 

in alimente fermentate sau suplimente cu scopul de a asigura 
un echilibru sanatos al microbiotei intestinale. Termenul de 
probiotice vine din limba greaca si inseamna “pentru viata”.

Probioticele se pot gasi in alimente precum:
 produse lactate fermentate (chefir, branzeturi);
 varza murata, castraveti murati;
 tempehul (preparat din soia fermentata)
 miso (amestec de boabe de soia si cereale fermentate);
 kimchi (legume picante, sarate si fermentate);
 kombucha (bautura fermentata carbogazoasa);
 ciocolata neagra.
 Probioticele se pot gasi si sub forma de suplimente alimentare: 

tablete, capsule sau pudre.

PREBIOTICELE

CE  SUNT PREBIOTICELE SI CUM FUNCTIONEAZA IN 
SISTEMUL DIGESTIV?

Prebioticele sunt hrana probioticelor, iar aceste bacterii 
odata ce se hranesc, produc bacterii numite acizi grasi cu lant 
scurt (SCFA - Short Chain Fatty Acids). Prebioticele sunt 
fibre nedigerabile care ajung in intestinul gros si devin hrana 
pentru bacteriile de aici. Sunt utilizate cu scopul de a imbunatati 
echilibrul acestor microorganisme.

Printre aceste bacterii se afla si butiratul. Butiratul este hrana 
principala a celulelor care captusesc intestinul gros si care are 
proprietati anticancerigene. 

IN CE ALIMENTE GASIM PREBIOTICE ?
Prebioticele se gasesc in alimente precum: 
cereale integrale (ovaz);
banane;
legume cu frunze verzi (frunze proaspete de papadie);
sparanghel;
ceapa;
usturoi;
boabe de soia;
anghinare de Ierusalim;
leguminoase (linte, mazare, naut, fasole, soia, arahide).

PROBIOTIC + PREBIOTIC = SIMBIOTIC
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CONFORM STUDIILOR
aproximativ 70% dintre 
oameni au dureri de burta si 
oricare ar fi motivul, senzatia 
de burtica umflata nu este 
cea mai placuta, nici vizual 
si nici al modului in care 
te simti. Care ar fi cele mai 
intalnite motive?

Daca ai parte de balonare la 
stomac, citeste urmatoarele pentru 
a scapa de senzatia de disconfort!

SPUNE
LA REVEDERE 
BALONARII!

” ”
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ALIMENTE CARE DEZUMFLA

 Bananele previn retentia de apa, contin fibre solubile, ceea 
ce previne ameliorarea constipatiei, implicit a balonarii.
 Ghimbirul este un antiinflamator natural care calmeaza 
muschii tractului digestiv, ajutand la ameliorarea balonarii.
 Iaurtul (cu culturi vii) creste cantitatea de bacterii vii 
din intestin, ceea ce promoveaza digestia si previne balonarea 
abdomenului.
 Papaia contine enzima papaina despre care se crede ca 
descompune proteinele, usurand digestia.
 Castravetii contin un antioxidant flavonoid despre care se 
crede ca reduce umflarea din intestin.

FODMAP reprezinta carbohidrati mici gasiti in 
anumite alimente si care nu pot fi digerati, in mod special 
de cei ce sufera de sindromul intestinului iritabil. Ei 
ajung in capatul indepartat al intestinului unde locuiesc 
bacteriile intestinale. Bacteriile din intestin folosesc acesti 
carbohidrati pentru combustibil, ceea ce duce la producerea 
gazelor, provocand in acelasi timp probleme digestive.

UNDE SE GASESC ACESTI CARBOHIDRATI CUNOSCUTI CA 
FODMAPS?

 Fructoza este un zahar simplu care se gaseste in fructe, 
legume, zaharuri adaugate.
 Lactoza este un carbohidrat care se gaseste in produsele 
lactate.
 Fructanii se gasesc in multe alimente, inclusiv cereale cu 
gluten ca graul, spelta, secara, orzul.
 Galactanii se gasesc intr-o cantitate mare de leguminoase 
(naut, fasole, linte).
 Polioli sunt alcooli din zahar, cum ar fi xilitol, sorbitol, 
maltitol, manitol.

In mod normal, ar trebui sa le tai pe toate din alimentatie 
pentru cateva saptamani, dupa care, ar trebui sa reintroduci 
treptat cate un aliment. Daca nu ai vreo reactie adversa, adauga 
alimentul definitiv in meniu. Daca iti provoca probleme la burta, 
renunta la el si dupa aproximativ 3 zile, incearca alt aliment!

MANANCI PREA REPEDE

Sunt mari sanse ca tu sa mananci cu o viteza 
foarte mare, sa nu realizezi acest lucru si sa te intrebi 
de ce este burtica umflata dupa ce te-ai ridicat de 
la masa, chiar daca cantitatea de alimente ingerata 
a fost una ponderata. A manca cu viteza nu ii 
permite organismului sa trimita semnalele corecte 
la creier, ceea ce iti lasa senzatia ca esti supra satula. 
In plus, sunt mari sanse sa inghiti si mai mult aer 
decat e cazul, ceea ce duce iarasi la balonare, asa ca 
incearca sa reduci viteza cand mananci.

IMBRACAMINTE STRAMTA

Daca iti place sa porti blugi stramti pe tine cu 
talie inalta sunt sanse crescute ca ei sa fie cauza 
balonarii tale. Este pusa presiune inutila pe 
abdomen, ceea ce restrictioneaza digestia, gazul 
este “prins” in interior, ceea ce in final duce la 
umflarea stomacului. Incearca sa porti pantaloni 
elastici si/ sau largi cand mananci si incearca sa 
constientizezi cum te simti dupa masa!

INTOLERANTA LA ALIMENTE

Oamenii pot avea parte de intoleranta la anumite 
alimente, fie ca e din cauza glutenului de la cereale 
sau a glucozei din produsele lactate. Dintre 
alimentele de baza care pot provoca balonarea 
se pot enumera merele, ceapa, fasolea, legumele 
crucifere (varza).

ESTI DESHIDRATATA

Fara sa vrei poti intra in modul de foame datorita 
unei alimentatii necorespunzatoare. Cand nu 
bem destula apa, corpul o retine, ceea ce duce la 
balonare. Incearca sa consumi 1,5 - 2 litri apa zilnic!

ESTI CONSTIPATA

Daca nu mergi o zi intreaga la toaleta, burta 
incepe sa se umfle. Acest lucru se intampla cand 
corpului ii lipsesc fibrele, apa si miscarea de orice 
forma. Consuma apa zilnic, consuma fibre in 
cantitate suficienta si incerca sa faci miscare - cel 
putin prin casa - daca stilul de viata este sedentar!

Sistemul digestiv are multiple functii, astfel ca 
este esential sa il mentii sanatos. Trebuie sa mananci 
constient, consumand o varietate de alimente si 
adaugandu-le in mod special pe cele fermentate, care 
imbunatatesc digestia si introduc bacterii bune in tractul 
digestiv, pastrand o burtica sanatoasa si fericita.





143  

Famost

Sanatate

Cat de sanatoasa este
SALATA TA?
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CUM ARATA PORTIA PERFECTA 
INDIFERENT CA ITI PROPUI ZILNIC 

SA AI PARTE DE 5 SAU DE 10 
PORTII DE LEGUME SAU FRUCTE?

Putem beneficia zilnic 
de portii corespunzatoare si 
necesare sanatatii noastre 
- indiferent de anotimp, 
chiar daca varietatea este 
mai redusa pe timpul iernii 
sau sunt greu accesibile din 
punct de vedere financiar.

Nu exista o limita minima 
sau maxima de a fi consumata 
zilnic, mai ales ca multi 
nu ajung nici la 5 portii de 
fructe sau legume zilnic, dar 
e mai bine sa reducem riscul 
cancerului si a problemelor 
cardiovasculare. Daca ai 
probleme gastro-intestinale, 
trebuie sa vorbesti cu medicul 
si/ sau dieteticianul, in 
aceasta situatie fiind indicat 
sa limitezi fructele proaspete 
la trei portii pe zi, iar daca 
simptomele includ balonari, 
trebuie sa eviti fasolea, alte 
boabe, varza de Bruxelles si 
conopida.

SI DE CE AR TREBUI SA TE INTERESEZE ACEST 
LUCRU? SI PENTRU SANATATE DAR SI PENTRU CA 
ITI INFLUENTEAZA ... TALIA!

In principiu este foarte usor sa “distrugi” o 
salata proaspata cu un dressing plin cu zahar 
si grasimi. Si cum in perioada rece este mai 

dificil din multe puncte de vedere sa avem fructe si 
legume proaspete, atentia noastra trebuie sa fie si 
mai mare in privinta modului cum ne facem salata.

Ingredientele
De obicei, primele ingrediente de pe un ambalaj 

iti ofera un indiciu real a ceea ce se gaseste in 
interior, lista lor fiind in ordine descrescatoare a 
greutatii, a concentratiei. Daca de exemplu, ai un 
ulei de masline de buna calitate, acesta va avea 
grasimi calitative in ingredientele de top, dar daca 
in fruntea listei se afla apa, acesta este un produs 
mai usor, cu un continut mai redus de grasimi.
Zahar si sare

Indiferent de alimente, daca ele au continut 
redus de grasimi, producatorii “compenseaza” prin 
sare si zahar. Zaharul - si aici includem si mierea 
- trebuie taiat din alimentatie, asa ca atentia ta nu 
trebuie sa se indrepte doar spre grasimi si calorii.
Varietati de grasimi

Daca alegi un dressing mai cremos pentru salata, 
incearca sa reduci caloriile prin alegerea celui ce are 
cat mai putine calorii. Astfel, ingredientul numarul 
1 va fi apa, ceea ce te va scapa de multele calorii pe 
care le-ai putea ingera.
Marimea portiei

Multe din dressing-urile cunoscute sunt foarte 
bune si tentante, de aici si tendinta de a exagera 
cu cantitatea adaugata. In principiu, doar o lingura 
de dressing pentru o portie obisnuita ar fi de ajuns, 
doua linguri fiind, se pare, destul de mult.

Ai nevoie de putina grasime pentru a absorbi vitaminele liposolubile, adica vitaminele A, D, E, K cu 
alimentele, cum ar fi carotenoizii din morcovi, din portocale sau ardei rosii.
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CE INSEAMNA O PORTIE? 
CE TREBUIE SA TAI? CE 
TREBUIE SA PASTREZI?

Jumatate de ardei gras
3 linguri de mazare
O ceapa medie
Un mar mediu
O gramajoara de varza 
rosie cat trei linguri
1 banana
3 linguri boabe de 
porumb
Jumatate de dovlecel
1 cartof mare dulce
7 capsuni
2 clementine
O felie mare de ananas
Jumatate de avocado
2 linguri de spanac 
gatit
2 capete inflorite de 
broccoli
3 linguri fasole/ alte 
boabe
O mana de struguri
4 linguri afine

Uleiul de masline 
contine grasimi 

monosaturate care ajuta 
mecanismele de ardere 

a grasimilor din corp, 
facandu-l ideal pentru 

dressing-uri.

Condimentele, otetul 
si uleiurile sanatoase 

te pot ajuta sa slabesti 
mai repede!

Otetul mentine glicemia 
stabila si mancarea 

in stomac pentru mai 
mult timp, suprimand 

depozitarea grasimilor.

Scortisoara echilibreaza 
nivelul zaharului, astfel 
ca mai putina glucoza 

ajunge sa se transforme 
in grasime.

Gustul ghimbirului ajuta 
organismul sa arda mai 

multe calorii.
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In cazul acesta, afla ca acizii grasi omega au 
o influenta destul de mare in privinta acestor 
aspecte si chiar mai mult, astfel ca merita o 
atentie maxima din partea ta.

Si chiar daca omega-urile nu fac parte din 
alimentatia de baza, incearca sa introduci cel putin 
gradual alimente care sa le contina, un echilibru sanatos 
din partea lor in aceasta privinta fiind determinant 
starii tale de sanatate si fericire.

Conform evolutiei noastre de-a lungul timpului, 
alimentatia de baza s-a schimbat semnificativ in 
favoarea Omega-6 si in mod normal, stim ca aceste 
grasimi (impreuna cu Omega-3) sunt benefice sanatatii 
noastre. Ele sunt necesare functiilor din organism 
avand influenta in ceea ce priveste sanatatea ochilor, 
a inimii, a hormonilor care au legatura cu odihna de 
noapte, crearea legaturilor de comunicare a celulelor 
nervoase din creier, la care se adauga si proprietatile 
antiinflamatorii.

Neavand posibilitatea sintetizarii lor in organism 
este important sa obtinem acesti acizi grasi din 
alimentatie si daca in trecut raportul acestora era de 
1:1, astazi este de 16:1, Omega-6 fiind in rolul principal 
si provocand probleme serioase! Acest raport s-a 
schimbat drastic datorita revolutiilor post-agricole si 
industriale, majoritatea fiind dependenti de alimentele 
procesate ce contin o abundenta de omega-6 in diverse 
forme, provenite din uleiurile vegetale. In timp ce 
Omega-6 se gaseste in mod natural in nuci, seminte si 
avocado in alimentele sanatoase, societatea moderna 
foloseste acest acid gras in alimentele procesate de zi 
cu zi destinate majoritatii.

Acum te intrebi probabil daca e ceva rau cu omega-6, 
mai ales ca specialistii in sanatate il recomanda ca fiind 
parte dintr-o alimentatie sanatoasa ... Acizii grasi si in 

special Omega-6 au origine animala si sunt considerati 
proinflamatorii, putand favoriza dezvoltarea unor boli 
cronice precum cele de inima, stari inflamatorii precum 
artrita, inflamatia cu balonarile la stomac. Prea mult 
Omega-6 poate impiedica scaderea in greutate daca 
iti doresti acest lucru si chiar cresterea apetitului. La 
polul opus, daca ai parte de o alimentatie echilibrata 
cu Omega-3, acest lucru te ajuta sa reduci cantitatea de 
grasime pe care corpul o depoziteaza, astfel ca vei fi si 
mai sanatoasa interior, dar vei avea si un abdomen plat.

Parcurgand randurile pana aici, ai ajuns la concluzia 
ca alimentatia ta trebuie sa includa Omega-3 si nu 
gresesti! Pestele gras ca sardinele, macroul, somonul 
reprezinta cele mai bune si sanatoase surse de 
Omega-3. Alegerile trebuie sa fie facute inteligent, mai 
ales ca multe fructe de mare contin niveluri ridicate de 
metale grele si poluanti. Trebuie sa te interesezi inainte 
de a cumpara ceva, care este nivelul poluarii apelor 
de unde provin - daca gasesti astfel de informatii sau 
mergi pe suplimente de la o companie serioasa care iti 
ofera uleiuri pure.

Partea buna este aceea ca sursele vegetale de 
Omega-3 sunt la indemana oricui, regasindu-se 
in nuci, seminte chia, nuci pecan, seminte de in, 
schimbarea uleiurilor bogate in omega-6 cu ulei de 
canola sau din seminte de in, putand face diferenta si 
aduce echilibrul in corp.

Specialistii afirma ca organismul uman este capabil 
sa aiba parte de o cantitate limitata de Omega-3 fara a 
manca peste, dar trebuie sa existe un echilibru pentru 
o stare de sanatate optima. Si ce poate inhiba aceasta 
enzima sunt obiceiurile nesanatoase ca fumatul sau 
excesul de alcool, la care se adauga stresul, mediul 
inconjurator poluant, radiatiile, obezitatea, bolile 
cronice.

VREI O INIMA SANATOASA, MAI PUTINA BALONARE SI 
UN SOMN DE CALITATE? BINEINTELES CA DA!

AI PARTE DE OMEGA
IN MOD CORECT?
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Schimba alunele de padure cu 
nucile! Ambele sunt sanatoase, dar 
un sfert de cana de nuci sanatoase 
iti ofera 66% din cantitatea 
recomandata de Omega-3!

Schimba afinele cu Acai berry, 
un super-aliment sub forma de 
pulbere, bogat in Omega-3 si o 
sursa minunata de antioxidanti!

Schimba codul cu somonul, 
pestele alb fiind foarte bun, dar 
peste gras dandu-ti cu adevarat un 
impuls cu omega!

SEMNE CA AI DEFICIT DE OMEGA-3

Daca ai probleme dintre cele din continuare, exista posibilitatea sa ai deficit de Omega-3
• Eczeme si tulburari ale pielii ca pielea uscata, “denivelata”, un scalp uscat;
• Memorie si perceptie slabe;
• Semne care au legatura cu starea de spirit, cum ar fi depresia, anxietatea, tulburarile de somn;
• Semne hormonale ca cicluri menstruale neregulate, perioade dureroase, sindrom premenstrual;
• Dureri generale;
• Dificultati in pierderea greutatii, mai ales in zona de mijloc.

SCHIMBARI INTELIGENTE IN ALIMENTATIE
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DE LA A STA IN PAT 
PANA LA A MANCA 

CEVA ANUME, EXISTA 
MULTE CAUZE 

NEOBISNUITE CARE 
POT DECLANSA 

DURERILE DE CAP.
CE REMEDII AVEM?
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PRANZUL
Anumite alimente contin din 

nefericire substante chimice care 
pot provoca dureri de cap, cele mai 
intalnite fiind carnea procesata, 
branzeturile invechite, bauturile 
carbogazoase dietetice, ciocolata 
neagra. Sunca poate declansa durerile 
de cap deoarece contine tiramina dar 
si conservanti (nitrati sau nitriti) care 
par sa mareasca fluxul de sange catre 
creier, declansand durerile de cap. 
Tiramina se gaseste in alimente care 
au fost conservate, murate, afumate, 
marinate, fermentate.

Ce poti face. Scrie intr-o agenda ce 
mananci pentru a identifica vinovatii 
si a elimina alimentele suspecte care 
pot declansa durerile de cap. Iar daca 
te ingrijorezi din cauza durerilor 
de cap care ti se par a fi frecvente, 
consulta un medic sau un dietetician.

A TE ENERVA
Furia si supararile pot face ca 

muschii gatului si cei din spatele 
capului sa se incordeze, ceea ce duce la 
migrene. Cand esti anxios, ai tendinta 
de a avea respiratii scurte si cu cat iei 
mai putin oxigen, vasele de sange se 
strang, provocand dureri de cap.

Ce poti face. Cand incepi sa 
simti furie, inspira incet si profund 
prin nas si expira prin gura pentru a 
relaxa muschii capului si a umerilor. 
Invata strategii de coping, cum ar fi 
renuntarea la anumite lucruri care 
sunt dincolo de controlul tau.

ALIMENTATIA
Doua din cele mai comune cauze 

care declanseaza durerile de cap sunt 
deshidratarea si glicemia scazuta - 
cauzata de obicei de mersul prea mult 
fara a manca.

Ce poti face. Bea mai multa apa! Un 
studiu publicat in European Journal 
of Neurology, cei care sufereau de 
dureri de cap au baut 1,5 litri apa pe 
zi in plus timp de 12 saptamani si au 
avut parte de scaderi semnificative 

a durerilor de cap. In acelasi timp, 
trebuie sa ai parte de mese regulate 
pentru a evita glicemia scazuta. Iar 
daca incerci sa pierzi greutatea prin 
post intermitent, asigura-te ca nu ai 
parte de doua zile consecutive in care 
consumi doar 500 de calorii!

VREMEA
Daca esti o persona predispusa 

durerilor de cap, poti identifica 
cerul gri, umiditatea ridicata, 
temperaturile in crestere si furtunile 
ca fiind principalele responsabile. 
Schimbarile de presiune care vin odata 
cu schimbarile climatice pot declansa 
anumite substante chimice in creier, 
iritand nervii si ducand la dureri 
de cap pentru anumite persoane. 
Vanturile de primavara si schimbarea 
vremii au declansat durere in peste 
80% din cazurile celor ce sufera de 
migrene, conform unui studiu.

Ce poti face. In ceea ce priveste 
schimbarea vremii, nu o poti influenta 
cu nimic, dar poti acorda atentie 
prognozei pentru evitarea durerilor de 
cap, luand preventiv un analgezic.

SEX
Chiar daca durerile de cap sunt 

folosite ca scuza traditionala pentru 
evitarea sexului, se pare ca ele pot fi 
un efect secundar al acestui act intim. 
Intr-un sondaj, aproape 50% dintre cei 
care sufera de dureri de cap au sustinut 
ca sexul a fost factor declansator. 
Acesta se pare ca este o durere surda 
in spatele capului care se intensifica 
treptat pe masura cresterii excitatiei 
sexuale si doar cateva persoane pot 
experimenta dureri puternice in 
timpul orgasmului, dureri ce pot dura 
pana la o ora.

Ce poti face. Poti lua Paracetamol 
cu 30 de minute inaintea actului 
sexual, iar astfel de dureri de cap, chiar 
daca sunt in general inofensive, pot 
duce la sangerare in creier. De aceea 
este indicat sa mergi la o consultatie 
serioasa daca te afli in aceasta situatie.

COAFURA
Daca ai parul strans in coada de cal 

sau alte aranjari ale parului, folosesti 
accesorii (benzi) pentru prins parul, 
toate pot provoca dureri de cap, mai 
ales cand este implicat tesutul din 
scalp. Astfel de dureri se regasesc de 
obicei si in randul barbatilor sikh avand 
legatura cu turbanul si fiind cunoscute 
ca “dureri de cap de turban”.

Ce poti face. Nu iti strange parul 
prea tare si evita accesoriile care pun 
presiune inutila pe scalp!

SFARSITUL DE SAPTAMANA
A dormi in week-end si doar 

jumatate de ora in plus poate 
declansa o durere de cap, in special 
dependentilor de cafea. Cofeina 
afecteaza vasele de sange din creier 
exacerbata de glicemia scazuta din 
cauza unui mic dejun mai tarziu, ceea 
ce poate provoca durere.

Ce poti face. Limiteaza-ti aportul 
de cafea la 4 cani pe zi si incerca sa 
pastrezi orele la care le bei de obicei!

Tumorile cerebrale 
reprezinta mai putin de 0,1% din 
randul celor cu dureri de cap. Cu 
toate acestea, durerile de cap 
severe insotite de rigiditatea 
gatului si febra, poate si de 
confuzie mentala, tulburari 
de vorbire sau orice forma de 
ameteala sau paralizie, pot 
fi semne de meningita. Daca 
o durere de cap este insotita 
de o schimbare brusca de 
personalitate, convulsii, 
confuzii, somnolenta, ar putea 
fi encefalita, o alta infectie 
virala a creierului. In astfel de 
cazuri, consulta imediat un 
medic!
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slabiciune, ci doar o modalitate de a-ti schimba 

starea de spirit intr-una mai buna.

SOMNUL de DUPA AMIAZA
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Daca te simti sub 
presiune, trebuie sa stii 
ca ai nevoie de doar 5 
minute de somn dupa 

amiaza pentru a reduce 
tensiunea arteriala, 

ce poate fi consecinta 
a unui eveniment 
stresant, conform 
studiilor efectuate 
de cercetatorii de 

Allegheny College - 
Pennsylvania.

Ascultatul unor sunete 
ca o apa curgatoare, 
pasari sau ambientul 

unei naturi linistite, te 
poate ajuta sa adormi 

mai repede.

Formula unui somn 
bun: o camera 

intunecoasa si linistita 
+ temperatura 16-18 
grade Celsius + fara 

distractii (animale de 
companie, telefoane) + 
pozitia ta confortabila 

= somn de calitate.

54% este procentul de 
vigilenta care poate 
fi stimulat cu 26 de 
minute de somn de 

dupa amiaza, conform 
cercetarilor asupra 

pilotilor efectuate de 
NASA.

Doar 15 minute 
sunt necesare unui 

automobilist sa 
doarma dupa ce a baut 

doua cafele, ceea ce 
relaxeaza creierul si 
permite cofeinei sa 
ajunga acolo unde 

trebuie. 

Cum poti dormi mai bine?
Afla de aici! 

Daca ai in minte ca somnul 
de dupa amiaza este pentru 
persoanele lenese sau care nu 

intra intr-un anumit ritm, ar trebui sa 
iti schimbi perceptia, aceasta forma 
de relaxare fiind din ce in ce mai 
acceptata si promovata si asta datorita 
beneficiilor. Asa ca, atunci cand ai 
posibilitatea sa dormi in cursul dupa 
amiezii, fa-o fara niciun regret si 
culege beneficiile!

Calmeaza anxietatea
Lipsa somnului duce la un exces 

al hormonului de stres in corp, 
cortizolul, ceea ce creste intoleranta 
la glucoza, grasime abdominala si 
chiar slabirea muschilor. Daca dormi 
dupa amiaza, poti ajuta la eliberarea 
hormonului de crestere care este un 
antidot al cortizolului, ceea ce iti va 
intari imunitatea, reduce stresul si 
anxietatea.
Ajuta inima

Oamenii de stiinta au constatat ca 
somnul reduce tensiunea arteriala 
si ajuta al evitarea atacurilor de 
cord. Somnul de dupa amiaza pare 
sa reduca tensiunea arteriala, dar si 
sa scada numarul medicamentelor 
antihipertensive.
Iti da stare de fericire

Daca nu esti intr-o dispozitie prea 
grozava, somnul de dupa amiaza 
iti poate elimina aceasta stare, doar 
20 - 30 de minute de odihna in 
decursul dupa amiezii fiind necesare 
pentru cresterea hormonului fericit, 
serotonina.

CAT TREBUIE SA DORMI DUPA 
AMIAZA?

Bataile inimii si respiratia sunt 
calme si se linistesc pe masura ce 
creierul trece la undele alfa, apoi 
revine la ritmul initial, ceea ce ajuta la 
imbunatatirea circulatiei care reduce 
oboseala. 

Mai mult somn inseamna si o 
rezistenta mai sporita, alaturi de 
abilitati de atentie si invatare. Un somn 
de 20 de minute iti va elibera memoria 
pana ajungi la somnul de noapte.

Deja esti in fazele mai profunde 
ale somnului cand undele creierului 
incetinesc si corpul se reface singur.

Prea mult somn iti poate face rau, 
cercetatorii japonezi gasind o legatura 
intre somnul de peste 40 de minute 
si sindromul metabolic, o combinatie 
de diabet, tensiune arteriala mare, 
obezitate.

Cine it i  poate 
induce somnul : 

branza, biscuiti, 
nuci braziliene, ceai 
musetel, lapte cald.

Cine it i 
indeparteaza 

somnul :  proteine, 
citrice, cereale 

integrale, ciocolata, 
ceaiul verde.

2-5 minute

10-20 minute

20-25 minute

peste 45 minute

+

-
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