
Arh. ANDRA RALUCA TAUTU
O LOCUINTA ECHILIBRATA AR TREBUI SA FIE UN EXERCITIU DE SIMBIOZA

FAMOST
www.famost.ro

Nu
m

ar
ul

 10
8,

 m
ar

tie
 2

02
3

DANIEL NUTA
ACTORIA, PRODUCTIA, FILMUL INSEAMNA 

TOTUL PENTRU MINE. UN MOD DE A FI.
UN MOD DE A TRAI. UN MOD DE A FI FERICIT.



16

44
80 102

126

16/ Tendinte  genti de mana 

primavara vara 2023

20/ Moda in 2023

22/ Tinuta dupa care barbatii 

se dau in vant! cu MIRELA 

NOVAK

24/ Layering parfumat cu 

SILVIA DRAGOMIR

27/ Model de succes in 2023

30/ Modelingul in 2023

32/ Ghid de tesaturi. Partea 

1 : Fibrele animale cu OANA 

ENESCU

40/ Premiile Grammy 2023. Ce 

au purtat barbatii pe covorul 

rosu cu ALIN TEMELIESCU

44/ Tendinte hairstyle 
primavara vara 2023

49/ Tratamentele care 
lucreaza parul din interior cu 
NICOLETA CHERTIF

51/ Top 10 produse beauty in 
2023

52/ Tendinte 2023 beauty

54/ Arati bine, dar se poate si 
mai bine

57/ Tretinoina

58 Imbaieri care vindeca

60/ Pielea in timpul 
menopauzei

102/ Tu ai o prietena cu care sa 
bei sau sa plangi? cu MARTA 
IOZEFINA BENCZE
106/ Iubirea de sine cu IRINA 
KUHLMANN
110/ Cat de flexibil este locul 
tau de munca?
113/ Esueaza inteligent!
114/ Ce te lasa fara energie?
116 Fiecare zi conteaza
118 Fii fericita prin modalitati 
simple

80/ Cronica unui eveniment 
literar - aparitiile editoriale 
ale lunii februarie 2023 cu 
ROXANA NEGUT

97/ Cartea lunii cu DENIZA 
CRISTIAN

126/ Bolile cu transmite 
sexuala cu ANDREEA TOADER

128/ Dormi prea mult?

131/ Probleme de somn - 
solutionate

132/ Inchide-ti creirul seara!

134/ Accidentata?

136/ Metabolismul

137 Cum poti fi in forma fara a 
cheltui multi bani

139 Miscare inteligenta

141/ Extra beneficii pentru 
genuflexiuni

Splendida

Cultura Stil de viata

Sanatate

Moda & Stil

Cuprins MARTIE 2023 - Nr. 108

35

62

120

122

12



ANDRA RALUCA TAUTU64

DANIEL NUTA71

Coperta
MARTIE 2023

Pentru colaborari, interviuri, foto, aparitii, ne puteti 
contacta la adresa de email: redactia@famost.ro, pe 

pagina de Facebook sau Instagram!

Colaboratorii nostri isi asuma TOTAL responsabilitatea 
si veridicitatea articolelor publicate in revista FAMOST.

Andra Raluca Tautu, Victoria Ungureanu 

Photography, Daniel Nuta, Kinga Varga, 

Alexandra Andreea Poienar

REDACTIA & COLABORATORI

COLABORATORI MARTIE 2023

FAMOST
DANIELA SALA, ALIN 
TEMELIESCU, MIRELA 
NOVAK, SILVIA DRAGOMIR, 
OANA ENESCU

ROXANA TOMESCU, 
NICOLETA CHERTIF

ROXANA NEGUT, BLOG DE 
ZAMBIT, DENIZA CRISTIAN

MARTA IOZEFINA BENCZE, 
IRINA KUHLMANN, 
BEATRICE LIANDA DINU

TOADER CLAUDIA

FAMOST

FAMOST

Moda

Splendida

Cultura

Stil de 
viata

Sanatate

Foto

Grafica

Interviuri



VREI SA APARI
IN REVISTA FAMOST?

Trimite-ne un mesaj pe 
Facebook/ Instagram
sau pe adresa de email 

redactia@famost.ro

+ 2 cele mai bune 
fotografii ale tale!

www.famost.ro

mailto:redactia@famost.ro


Strada Plantelor nr. 3 / Telefon: 0741 564 524

 VISAGE CLINIQUE by ROXANA TOMESCU



AROTI
w w w . a r o t i - l e n j e r i e . r o



MODA? TENDINTE? REVISTA FAMOST
FRUMUSETE? SFATURI? REVISTA FAMOST
CULTURA? INTERVIURI? REVISTA FAMOST
STIL DE VIATA? SANATATE? REVISTA FAMOST
VEDETE? EDITORIALE? REVISTA FAMOST

w w w . f a m o s t . r o

office@famost.ro

https://famost.ro/


R evista Famost martie 2023 intampina 
primavara cu o frumoasa editie printr-o 
prezenta deosebita pe coperta, prin 

intermediul invitatilor deosebiti si a informatiilor 
oferite.

Arhitect ANDRA RALUCA TAUTU se afla pe 
coperta acestei editii, iar din interviul de la interior 
aflam lucruri utile despre aceasta frumoasa meserie, 
despre cariera invitatei, cine este persoana din spatele 
omului de business, ne actualizam cu tendintele din 
domeniul amenajarilor. DANIEL NUTA, unul dintre 
cei mai valorosi actori romani la momentul actual, este 
invitatul special al DANIELEI SALA prin intermediul 
unui frumos interviu; aflam detalii interesante despre 
cariera sa, despre rolurile in care a jucat, ce inseamna 
sa fii actor si producator astazi. Creatoarea de moda 
KINGA VARGA sta de vorba cu DANIELA SALA si 
ne povesteste despre pasiunea sa pentru moda, cum au 
fost inceputurile carierei si cum arata filosofia creativa 
a acestui frumos brand.

Ramanem in zona modei pentru a vedea ce genti 
de mana vom purta in acest an, ce inseamna moda si 
modelingul in 2023 si care sunt directiile in care ne 
indreptam. In aceasta privinta ne sustine si OANA 
ENESCU care ne ofera un util "Ghid de tesaturi", care 
ne imbie prin intermediul aromelor stratificate aduse 
de SILVIA DRAGOMIR. Aceasta este reteta perfecta 
pentru ca MIRELA NOVAK  sa ne dezvaluie tinutele 
femeilor care ii atrag pe barbati, acestia gasindu-
si sursele de inspiratie vestimentara de la premiile 
Grammy 2023 prezentate de ALIN TEMELIESCU.

Pentru ca odata cu martie incepe primavara, BLOG 
DE ZAMBIT marcheaza venirea acestui anotimp 
intr-o maniera simpla, frumoasa, curata.

Dupa ce aflam cum vom purta parul in sezonul 
calduros 2023, NICOLETA CHERTIF ne ofera 
tratamentele care lucreaza parul din interior. In 
acelasi timp, ne actualizam cu tendintele beauty ale 
anului 2023, ne infrumusetam cu tretinoina si ne 
imbaiem pentru a avea parte de relaxare si o stare de 
sanatate robusta.

Daca tot ne relaxam, sa o facem asa cum trebuie prin 
intermediul cititului, parcurgand cele mai bune titluri 
ale cartilor aparute in luna februarie 2023 si aduse 
in atentia noastra de ROXANA NEGUT. Daca ne 
dorim sa ne vindecam interior, o putem face tot prin 
intermediul unei carti deosebite de care ne vorbeste 
DENIZA CRISTIAN.

Ca reusim sau nu sa ne vindecam in interior, fiecare 
dintre noi avem nevoie de cineva apropiat si sincer cu 
care sa vorbim si care sa ne inteleaga fara sa ne judece. 
Dar cum alegem acel prieten? MARTA IOZEFINA 
BENCZE iti ofera toate informatiile. In plus fata de 
ajutorul primit de la prieteni este iubirea de sine, 
unul din cei mai importanti pasi catre fericire. Cum 
putem face cat mai bine acest lucru ne spune IRINA 
KUHLMANN in articolul dedicat acestui subiect.

ALEXANDRA ANDREEA POIENAR este 
invitata de ANDREEA TOADER pentru a ne povesti 
despre bolile cu transmitere sexuala, care sunt cele mai 
intalnite si cum ne putem proteja de acestea.

Revista Famost martie 2023 iti ofera multe 
articole interesante, de actualitate, cu informatii 
utile si aplicabile in viata de zi cu zi, oameni care te 
pot inspira. Ramane ca tu sa alegi ceea ce este bine 
pentru tine si te ajuta intr-un mod sau altul, si pana la 
urmatoarea intalnire va dorim o primavara minunata, 
multa sanatate, alaturi de cele mai bune ganduri!

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

DANIELA SALA

In rubrica "Totul despre moda 
cu Daniela Sala" din luna martie 

descoperim universul creatoarei 
de moda Kinga Varga, in timp  
ce in rubrica "Personalitati de top cu 
Daniela Sala" din luna martie il aduc in 
prim plan pe celebrul actor Daniel Nuta.

pag 35

SILVIA DRAGOMIR

Asa cum exista layering de piese 
vestimentare, de bijuterii, asa 

exista layering-ul de parfumuri.
Un cocktail de mirosuri care se imbina 
intre ele creand acea aroma speciala care 
te defineste si iti apartine doar tie - cine 
nu isi doreste asa ceva? Nu este vorba 
despre ceea ce realizeaza un parfumier, 
ci de ceea ce poti face tu acasa - mai 
simplu sau mai complicat - exact asa ca 
tine.
Merita sa incerci mai ales atunci cand 
esti o pasionata de parfumuri si ai o 
adevarata colectie cu care sa testezi, dar 
si daca ai un singur parfum si o multime 
de alte nimicuri parfumate.

pag 24

MIRELA NOVAK 

Savureaza experienta intalnirilor 
cu un barbat, aruncandu-te in 

necunoscut! In articolul de luna aceasta 
din rubrica “Tu, ideala”, vorbesc despre 
tinuta vestimentara si tipul de femeie 
dupa care barbatii se dau in vant.

pag 22

OANA ENESCU

In alegerea produselor vestimentare 
tinem cont de multiple aspecte 

precum stil, pret, brand, unde urmeaza 
sa il purtam, insa din ce este realizat 
si unde a fost produs sunt aspecte 
deseori neglijate sau incorect intelese. 
Lana, fibrele naturale de lux si matasea 
detin proprietati naturale uimitoare 
care in ciuda inovatiilor tehnologice 
nu au reusit sa fie egalate de nicio alta 
tesatura artificiala. Diferitele tehnici 
de prelucrare ale acestora ofera o 
imensa versatilitate si pot transforma 
produsul final intr-unul fin si luxos sau 
dimpotriva dur si functional.

pag 32

ALIN TEMELIESCU

Primavara soseste, vremea se 
incalzeste, luna martie este aici 

si cu ea aduce cele mai cool tendinte 
ale sezonului cald. Vei gasi in paginile 
revistei Famost un articol despre 
barbatii care au dat tonul unei noi 
tendinte la Premiile Grammy 2023. Fii 
stylish in aceasta primavara!

pag 40

NICOLETA CHERTIF 

In aceasta editie a rubricii “Oh! my 
hair” vorbesc despre tratamentele de 

insanatosire a parului. Este importanta 
estetica sau rezistanta parului? Pentru 
cine este recomanadata indreptarea 
permanenta? Ce presupun tratamentele 
organice? Cum se poate repara un 
par distrus? Aflati din acest numar al 
revistei!

pag 49



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

ROXANA NEGUT

Dragi prieteni, in luna martie 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. 
Intimpinam  primavara citind si 
recomandand carti bune din literatura 
clasica si contemporana! O primavara 
cu multe povesti frumoase!

pag 80

TOADER CLAUDIA

In luna martie o am invitata pe 
Alexandra Andreea Poienar - medic 

specializat in obstretico ginecologie, 
care ne vorbeste despre bolile cu 
transmitere sexuala, care sunt cele mai 
frecvente, cum le putem evita, alaturi 
de multe alte informatii interesante pe 
aceasta tema.

pag 126

MARTA IOZEFINA 
BENCZE

In editia primei luni de primavara a 
revistei Famost vin si te intreb daca tu 

ai o prietena cu care sa bei sau sa plangi  
... De ce este importanta prietenia 
sincera, cum ne ajuta si cum ar trebui sa 
arate asteptarile noastre, gasesti in acest 
articol.

pag 102

DENIZA CRISTIAN

Toate starile pe care le traiesti, 
toate comportamentele tale de 

evitare, de retragere in carapace atunci 
cand te confrunti cu o situatie care 
te dezechilibreaza emotional, toate 
dezamagirile pe care le traiesti in 
relatiile de dragoste in care te arunci 
orbeste si in care iti pui increderea si 
speranta absoluta, toate acestea sunt 
semne ca, undeva adanc in interiorul 
fiintei tale, se afla un copil care nu a fost 
auzit, nu a fost vazut sau inteles asa cum 
avea nevoie.

pag 97

IRINA KUHLMANN 

Cel mai important pas catre fericire 
este sa te iubesti. Ca sa te poti iubi, 

trebuie in primul rand sa descoperi si sa 
accepti cine esti cu adevarat, ca apoi sa 
faci ajustarile de care crezi ca ai nevoie. 
Ele vor fi in acord cu ce vrei tu si nu 
altcineva pentru tine.

pag 107

Daca iti doresti sa 

ajungi mai repede la 

articolul sau autorul 

preferat, apasa pe poza 

acestuia sau text si vei 

fi redirectionat

INSTANT!



M erg grabita catre statia de autobuz si mai arunc din cand in cand ochii la 
ceas. Mai am destul timp la dispozitie pana la plecare, dar nu imi place 
sa ajung in ultimele minute. Simt pulsul marit, un amestec intre incantare, 

dor si pas alergator. Imi place vremea de afara. A inceput sa fie mai cald, soarele 
are din ce in ce mai multa incredere, oamenii nu se mai ascund in case, ori sub 
atat de multe haine. Are luna martie magia ei. E totul un zumzet, un freamat, 
toate inimile si toate lucrurile se trezesc la viata. 

"Luna micilor atentii" mi-a spus Dragos zilele trecute. "E luna in care parem 
toti emotionati, incantati. Cumperi martisoare, flori, e ziua mamei, ziua femeii". 
Pupilele i se dilatasera si in ochi ii citeam emotia. Ochii lui verzi sunt primavara 
mea. 

La intersectia dintre Strada Sperantei colt cu Fericirii, sta mereu o batranica, 
tanti Maria. In fiecare anotimp vinde altceva. Mi-a spus intr-o zi ca nu o face 
pentru bani, ci pentru oameni. Ii place sa ii vada, sa stea de vorba cu ei, sa le 
citeasca bucuria din ochi cand aduce visine proaspete din gradina ei. Cu cat 

ma apropii de ea, cu atat imi incetinesc pasii, pentru 
ca simt de la distanta parfumul care o inconjoara. 
Merg incet si incerc sa imi umplu plamanii cu tot 
aerul din jur care miroase a zambile. Are langa ea 
doua galetuse galbene, pline cu zambile albe si 
mov. Le-a sadit, ingrijit, cu mainile ei batrane, in 
care incape toata dragostea din lume, iar acum ni 
le ofera pentru cativa lei. Cand intoarce privirea spre 
mine, vad cum se formeaza drumurile adanci ale 
vietii din jurul ochilor si fata ii e toata un zambet. 
- Pleci acasa la parinti, maica? 
Nu stiu ce m-a dat de gol de data asta. Cred ca are 
ea un fel aparte de a vedea dincolo de om, pana in 
adancul inimii si gandurilor lui. 

Dau din cap ca da, in timp ce incerc sa ma 
hotarasc daca sa ii duc mamei o zambila mov sau 
una alba.
- Atunci ia una din asta cu bulb, imi spune ea scurt, 
in timp ce scoate de sub scaunel, din spatele sortului, 
un ghiveci mic in care sta mandra o zambila roz. Sa 
o puneti in pamant la voi in curte si sa va aduceti 
aminte de tanti Mariuta cand nu o sa mai fiu. Asa, 
maica, luati flori femeilor dragi inimii, cat le aveti!
Ii intind o bancnota pe care o ia fara sa se uite, ii 
multumesc in timp ce ii strang mana, iau zambila si 
fug sa prind autobuzul spre gara.
O vad cu coada ochiului cum intoarce capul dupa 
mine si striga:
- A venit primavara, maica!
- A venit primavara, repet usor, in timp ce inspir 
adanc aerul plin de parfum de zambila. Ma duc sa 
dau o floare femeii mele dragi, cat timp o mai am, 
imi spun in gand.

Blog de zambit

martie `23



“
- OCTAVIAN PALER

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

O VIATA FARA DRAGOSTE
ESTE CA UN AN FARA PRIMAVARA.
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genti
de
mana
2023

tendinteC e l e  m a i  i m p o r t a n t e  t e n d i n t e  g e n t i  d e  m a n a  2 0 2 3  d i n  s e z o n u l  p r i m a v a r a  v a r a 

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

p r a c t i c e  c a r e  s a  n e  a j u t e  i n d i f e r e n t  d e  v r e m u r i l e  c a r e  v o r  v e n i ,  i n t r - o  n o t a 

v e s e l a  s i  p o z i t i v a .  L a  c e  s a  n e  a s t e p t a m  i n  2 0 2 3 ?  S e z o n u l  p r i m a v a r a  v a r a  n e 

a d u c e  m u l t a  c r e a t i v i t a t e  c e  s e  r e f l e c t a  i n  g e n t i  d e  m a n a  d i n  t e s a t u r i  m e t a l i c e , 

l a  c a r e  p o t i  a d a u g a  e x t r a  s t r a l u c i r e  c u  a j u t o r u l  b i j u t e r i i l o r ,  f r a n j u r i  d e s t u l 

d e  l u n g i  p e n t r u  a  a t r a g e  a t e n t i a ,  t e x t u r i  d e o s e b i t e ,  d e t a l i i  c i u d a t e  p e n t r u  u n 

p l u s  d e  e n e r g i e ,  d e n i m  i n s p i r a t  d i n  a n i i  2 0 0 0 ,  g e n t i  s t r u c t u r a t e ,  t o a t e  a d u c a n d 

p l u s u r i  o r i c a r u i  o u t f i t .  A s a  c a ,  d a c a  i t i  d o r e s t i  o  a c t u a l i z a r e  a  g a r d e r o b e i , 

p a s t r e a z a  b a n i i  s a u  e c o n o m i s e s t e - i  p e n t r u  a - i  i n v e s t i  i n t e l i g e n t !
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Una din cele mai remarcabile tendinte genti de mana 
2023 sunt cele care ne sustin emotional la fel ca orice 

animal de companie, fie ca vorbim de personaje celebre 
(Gremlin, SpongeBob) sau obisnuite. Multe din aceste genti 
sunt adresate segmentului de lux, facandu-le perfecte pentru 
Instagram in sezonul calduros.

Au trecut zilele cand gentile de mana aveau doar 
rol de depozitare si transport, ele transformandu-

se astazi in bijuterii si accesorii de relaxare. Iar daca nu 
iti achizitionezi o geanta de mana cu personaj indragit 
sau un animalut de companie, poate vrei doar ceva 
pufos si dragut pe care sa-l simti in mana si sa-l mangai.

Practice, avand dimensiuni medii si spatiu pentru 
lucrurile elementare ale unei femei, aceasta este 

una din cele mai populare tendinte genti de mana din 
sezonul primavara vara 2023. Cu buzunare, bretele late 
sau din lant, aceasta optiune este una practica, ideala 
daca ai multe drumuri si o zi aglomerata. Daca denimul este atat de practic cand este 

integrat in blugi si geci, de ce nu ar fi si in cazul 
gentilor de mana? Sezonul primavara vara 2023 ne 
aduce multe astfel de variante, rebele, cu aspect 
invechit, facand contrast cu alte versiuni elegante; 
astfel, exista cate o geanta adecvata fiecarui stil.

VARIANTE 
JUCAUSE TEXTURA PUFOASA

SUB BRAT

DENIM

Moda & Stil

Gucci J.W. Anderson

Fendi

Khaite

Courreges Diesel

Diesel
Altuzarra
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Anumite genti de mana 
sunt apreciate pentru 

spatiul de depozitare, altele 
pentru design, in timp ce altele 
devin adevarate bijuterii sau 
accesorii care completeaza sau 
ofera plusuri tinutei. Una din 
cele mai apreciate tendinte 
genti de mana 2023 are spatiu 
exact pentru un ruj si un card, 
complimentandu-ti look-ul si 
creand dependenta daca vrei sa 
ramai la anumite standarde.

Purtarea unei genti 
de mana este o 

necesitate atat din 
punct de vedere vizual 
dar si practic, iar cand 
vorbim de doua genti 
de mana, fie ne dorim 
sa accentuam ceva 
in tinuta noastra, o 
pata de culoare sau sa 
"spargem" o anumita 
monotonie. Una din 
cele mai versatile 
tendinte genti de mana 
2023 aduce creativitate 
si accentueaza imaginea 
brandului pe care il 
reprezinta.

Ge n t i l e 
de mana 

supradimensionate 
din sezonul 
primavara vara 
2023 reprezinta una 
din acele tendinte 
care depasesc parca 
limitele, fiind 
create pentru a 
cheltui cati mai 
multi bani cand 
intri in magazin. 
Cu toate acestea, 
au fost vazute la 
anumite case de 
moda si optiuni 
mai elegante 
care iti permit sa 
calatoresti dintr-
un oras in altul.

Reintoarcerea la normalitate este o 
reintoarcere la munca, fapt ce este 

marcat si de cele mai importante tendinte 
genti de mana 2023 prin aspectul structurat 
al acestor accesorii. O geanta functionala 
care iti ofera putere cand o tii in mana prin 
designul arhitectural si textura.

GENTILE MINI

SUPRA

LA DUBLU

STRUCTURATE

Moda & Stil

Jonathan Simkhai

Alexander McQueen

Burberry

Louis Vuitton

Off White

Prada

Dolce & GabannaChanel
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Daca e sa vorbim de o culoare dominanta printre 
cele mai importante tendinte 2023 genti de mana, 

verdele s-a regasit cel mai mult, o nuanta a renasterii si a 
prospetimii, specifica primaverii. Fie ca mergi pe menta 
sau smarald, verdele poate fi purtat pentru a "sparge" 
un look monocrom sau neutru dar si mixat cu nuante 
complementare.

Una din cele mai deosebite tendinte genti de mana 
pentru primavara vara 2023 evoca creativitatea 

imbinand feminitatea, traditionalul si elementele 
decorative intr-un mod soft, diferit de sezoanele 
precedente. Si indiferent ca vorbim de croset, franjuri, 
volanase, elemente traditionale sau de primele genti 
din miceliu (piele de ciuperca), daca te caracterizeaza 
creativitatea, acum e momentul sa iesi in evidenta.

Una din cele mai 
enigmatice tendinte 

genti de mana 2023 care ne 
indeamna sa ne petrecem 
serile de primavara si 
vara sunt cele in forma 
de semiluna. Vazute 
pe podiumurile celor 4 
capitale ale modei, foma 
de semiluna a gentilor 
este tentanta si indeamna 
la socializare si petreceri 
in aer liber.

Anumite genti 
nu parasesc 

prim planul si una 
din cele mai "vizibile" 
tendinte genti de mana 
primavara vara sunt 
cele metalice, 2023 
aducandu-ne culori 
diverse, chiar daca 
multe branduri au 
preferat aurul. Variante 
elegante si minimaliste 
pentru un look de 24 
karate!

CREATIVITATE

SEMILUNA

METALIC

VERDE

Moda & Stil

Gabriela Hearst
Bally

Marine Serre

Chloe

GivenchyIssey Miyake

Matty Bovan

Tom Ford
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MODA IN 2023MODAMODA
SUSTENABILITATE,  CULORI INDRAZNETE,  CONFORT, NEUTRALITATE DE GEN

EVOLUTIE •  MEDIU INCONJURATOR •  INCLUZIUNE
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SUSTENABILITATEA

Una din cele mai importante tendinte in 
moda in 2023 este sustenabilitatea. Pe masura ce 
consumatorii devin din ce in ce mai constienti 
de impactul industriei modei asupra mediului, 
brandurile sunt sub presiune pentru a-si reduce 
amprenta de carbon si pentru adoptarea 
practicilor durabile. Aceasta include utilizarea 
materialelor ecologice, reducerea deseurilor si 
implementarea unor practici de munca etice. 
Consumatorii cauta din ce in ce mai mult 
branduri care acorda prioritate durabilitatii, iar 
aceasta tendinta - aflata la inceput - cu siguranta 
va avea un cuvant mai greu de spus in viitor.

IMBRACAMINTEA DE STRADA

Imbracamintea de strada este in crestere de 
cativa ani si nu da niciun semn de incetinire. Moda 
in 2023 ne aduce prin intermediul streetwear-ului 
o imbinare intre elemente de stil urban cu moda 
de inalta clasa, creand un aspect atat casual, cat 
si sofisticat. Aceasta tendinta include siluete 
supradimensionate, grafica indrazneata si un 
amestec de marci high si low-end. Imbracamintea 
de strada este populara in mod deosebit in randul 
consumatorilor mai tineri, dar castiga teren si in 
randul persoanelor mai in varsta, indiferent de 
zona.

IMBRACAMINTEA FARA GEN

Moda in 2023 este caracterizata si de 
neutralitatea de gen, un curent in plina ascensiune 
in aceasta perioada. Pe masura ce societatea 
accepta din ce in ce mai multe identitati de 
gen, industria modei tine pasul, o tendinta 
caracterizata de haine care sunt concepute 
pentru a fi purtate de oricine, indiferent de 
sex. Acestea includ stiluri unisex, colectii fara 
gen si imbracaminte care provoaca normele 
traditionale de gen. Pe masura ce tot mai multi 
consumatori cauta sa-si exprime individualitatea, 
imbracamintea fara gen are cele mai mari sanse sa 
devina si mai populara.

INCLUSIVITATEA

Inclusivitatea este o tendinta care a luat 
amploare in ultimii ani si care continua si in 
2023 ca urmare a faptului ca brandurile recunosc 
importanta diversitatii si a reprezentarii acesteia 
in moda. Astfel, eforturile sunt diversificate 
pentru a include in campaniile publicitare si 
de marketing diversitatea si reprezentarea, 
incluzand tipuri diverse de rase, tipuri de corp, 
abilitati specifice. Mai mult, constientizarea 
consumatorilor ii face pe acestia sa aleaga 
brandurile inclusive care reprezinta toate 
categoriile de oameni, fara exclusivitati.

ATLETIC

Confortul de zi cu zi in imbracaminte s-a 
bucurat de asemenea de o crestere in ultimii ani, 
fiind accelerat in mod deosebit de pandemie. 
Imbracamintea atletica imbina elementele din 
imbracaminte sport cu cele de zi cu zi, oferind 
un mix de confort si eleganta care nu prea poate 
fi refuzat. Aceasta tendinta este caracterizata 
de colanti, pantaloni de jogging, pantofi sport, 
alaturi de alte piese elementare specifice. Si 
cum versatilitatea si confortul sunt tot mai 
mult adoptate de majoritatea, acest gen de 
vestimentatie va ramane in continuare la fel de 
popular sau chiar va castiga teren.

CULORI INDRAZNETE

Chiar daca culorile neutre si nuantele 
decolorate au caracterizat ultima perioada 
ca o consecinta a diverselor probleme la 
nivel international, prezentarile de moda ne 
arata ca in 2023 si mai departe vom reveni la 
culorile indraznete si stralucitoare. Brandurile 
experimenteaza si aduc in prim plan culori ca 
roz aprins, albastru electric, verde neon, pentru 
a crea look-uri care sa iasa in evidenta si sa atraga 
toate privirile catre purtator. O tendinta care 
aduce energie si distractie in garderoba si in viata 
de zi cu zi si care, prin filosofia adoptata ne duce 
cu un pas inainte spre viitor.

MODA IN 2023 ESTE 

CARACTERIZATA DE 

EVOLUTIE, TENDINTELE 

CARE APAR DESCHIZAND 

NOI DRUMURI SI 

PERSPECTIVE PRIN 

VIZIUNE SI TEHNOLOGIE 

SI FIIND DIN CE IN CE MAI 

APROAPE DE DORINTELE 

C O N S U M A T O R I L O R . 

REVENIM LA CULORI 

INDRAZNETE, ACORDAM 

PRIORITATE MEDIULUI 

SI DIVERSITATII, 

I M B R A T I S A M 

INDIVIDUALITATEA SI 

EVOLUTIA. CUM ARATA 

MODA IN GENERAL IN 2023 

SI CE INSEAMNA ACEASTA 

PENTRU CONSUMATORI, 

VEDEM IN CONTINUARE.

M



T i p u r i  d e  f e m e i  d u p a  c a r e  b a r b a t i i  s e  d a u  i n  v a n t

TINUTA DUPA CARE BARBATII SE DAU IN VANT!

Intalnirile cu un barbat 
nu sunt decat un mod 
de a socializa ... Lasa-te 

cucerita de gandul ca exista 
posibilitatea sa intalnesti 
barbatul visurilor tale! 
Totusi, ramai intotdeauna cu 
picioarele pe pamant mai ales 
ca multe dintre noi imbraca 
ochelarii roz si primul venit 
este barbatul mult visat 😊! 
Ramai relaxata si constienta!

TU, IDEALA!

1

2

TIPURI DE FEMEI DUPA CARE SE DAU 
BARBATII IN VANT ...

De exemplu : 
S C A R L E T T 
J O H A N S S O N , 
este bomba sexy 
care isi pune in 
valoare formele si 
feminitatea.

Bomba SEXY

Femeia ELEGANTA
Frapanta, dar delicata si sic. 

Arata spectaculos si sigura pe ea in bikini! 

cu M I R E L A  N O V A K
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3 4Exotica si puternica.

Femeia FATALA

ANGELINA JOLIE: puternica si independenta.
Daca isi doreste un barbat, pune mana pe el. 

CAMERON DIAZ: genul de femeie cu 
care barbatii adora sa-si petreaca timpul. 

Superba, plina de viata si are curaj.

Femeia BAIETOASA

De obicei , intalnirile au loc intr-un mediu relaxat, la cina sau intr-un bar, asa ca nu ai de ce sa iti faci griji referitor la tinuta. 

TINUTA DUPA CARE BARBATII SE DAU IN VANT...

Pantaloni : negri si mulati pe corp. 
Jacheta : sport, deosebita si ajustata pe corp
Pantofi : cu toc sau cizme lungi cu toc.

ACCESORIUL 
care va cuceri 
orice barbat: 
bratara tip catusa. 
Bratara tip catusa 
transmite mesajul 
ca esti puternica 
si ca ai multe de 
oferit 😊.

SFAT: Important nu este ce cred ei despre tine, ci ceea ce crezi tu despre ei. 

Pentru ca, VA IUBESC 💖

Calea ZEN pentru o intalnire relaxata
•Linistea va cuceri intotdeauna.
•Suna-ti cea mai buna prietena ca sa te 
incurajeze inainte de intalnire!
•Nu te stradui prea mult!
•Zambeste tot timpul! 23  
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LAYERINGLAYERING 
parfumat

DESPRE PARFUM S-A SCRIS SI SE VA MAI SCRIE 
- PENTRU CA ESTE UN SUBIECT INTERESANT ATAT 
PENTRU FEMEI CAT SI PENTRU BARBATI, DAR POATE 
SI PENTRU CA FIECARE VREA SA AFLE CUM SE AJUNGE 

LA ACEL MIROS CARE SA IL/ O REPREZINTE.
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P
oate ca ti s-a intamplat 
sa simti undeva/
candva o aroma 
diferita de tot ceea 
ce stiai, care ti s-a 
intiparit in memoria 
olfactiva si pe care 
ti-ai dori mult sa o 
ai si tu. Poate chiar 
ai reusit sa depistezi 
despre ce este vorba, 
sa incerci - sau, direct 

sa cumperi - parfumul visat, dar care pe tine - dezamagire 
totala, nu vine deloc bine.

Si este normal asa - pentru ca suntem DIFERITI si UNICI.

Parfumul trebuie sa se aseze perfect pe pielea ta - exact asa 
cum ar face-o cel mai reusit outfit al tau.

Stii ca in alegerea parfumului tii seama de de mai multi 
factori - incepi de la ce iti place si vezi cum se simte pe tine, 
cat dureaza, daca toate notele care il compun vin bine pe 
tine, daca cele care persista - de baza, sunt intr-adevar in 
sintonie cu tine etc, etc.

Se intampla de multe ori ca tu sa folosesti, pe langa 
parfum, si alte nimicuri care au si ele mirosul lor - sampon, 
gel de dus, sapun, creme de fata, de corp, make up si cine mai 

stie ce ... Toate aceste mirosuri pot sa se combine agreabil, 
excelent sau deplorabil. Pe de alta parte, se poate intampla 
ca, cine stie, o data sa porti o bluza/ rochie pe care ai mai 
purtat-o si altadata, dar folosind de fiecare data alt parfum, 
iar combinatia sa fie ceva neasteptat de wow. Si asa ajungem 
la subiectul din aceasta editie: layering de parfum.

Sau cocktail de fragrante, ori mix de parfumuri, ori cum 
vrei tu sa il numesti si poate fi de doua feluri: o combinatie 
de mai multe mirosuri de sampon, gel dus, lotiune corp si 
parfum (EDT; EDP; EDC etc) sau un mix de doua, trei sau 
cate parfumuri te simti in stare sa gestionezi care impreuna 
creeaza o aroma deosebita, ceva care iti apartine doar tie, 
pentru ca se pliaza perfect pe pielea ta si face casa buna cu 
personalitatea ta. Mixul lotiunii de corp, sampon, gel dus, 
etc si parfum poate fi si el de doua feluri: fie apartin toate 
aceleiasi familii si sunt folosite cu scopul de a face mirosul 
parfumului cat mai rezistent si mai persistent in timp, fie 
sunt note diferite, dar care combinate creeaza ceva unic - ca 
si tine.

Layering-ul de parfumuri este varianta personala care o 
inlocuieste pe cea personalizata a parfumierului si la care 
fie ai ajuns din intamplare - cum este cazul celor mai multe 
femei, ori intentionat - prin diverse si variate experimente.

POATE DEVENI EFECTIV AROMATERAPIA 
TA SAU PARFUMUL TAU!

Discutia despre layering-ul de parfumuri este extrem 
de interesanta, dar mult prea ampla pentru acest moment, 
astfel ca ma rezum la cateva tips & tricks pe care sa le ai in 
vedere daca vrei sa incerci.

In layering-ul de parfumuri nu este ceva gresit sau ceva 
obligatoriu - ca dealtfel nicaieri atunci cand este vorba 
despre o persoana, nu? Se prea poate ca incercand mai multe 
parfumuri intr-un magazin pe acele mici benzi de carton 
sa ajungi la un mix care pare extraordinar de reusit, dar 
odata pus pe piele e departe de a fi asa. Sau viceversa, de 
unde concluzia ca testerul perfect este pielea ta. Layering nu 
inseamna ca arunci niste arome la intamplare asteptand sa 
formeze cel mai cel parfum, ci pornesti de la ce iti place - ca 
si la piesele vestimentare, accesorii, etc.

Poate iti plac parfumurile din familia florala, sau lemnoasa, 
ori proaspata, poate orientala sau, cine stie - fructata?

SILVIA DRAGOMIR
Image Consultant & Style Specialist

Text :
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F
iecare parfum are trei 
note: de varf - sunt 
aromele degajate dupa 
primul puf, care trec 
si cel mai repede; cele 
de mijloc - care sunt 
fundatia parfumului, 
apar imediat dupa 
evaporarea notelor de 
varf si le influenteaza 
pe cele de baza; si notele 
de baza - care apar 

dupa ce au trecut primele doua, si sunt cele care dureaza si 
impresioneaza intr-un parfum.

In layering, incepe cu ceva simplu - doua arome care sa 
mearga bine intre ele, in functie, bineinteles, de preferintele 
tale. Ca exemplu - vanilia si citrice merg perfect impreuna - 
unul dulce, celalalt proaspat.

Fragrantele fructate merg bine cu cele florale, cele 
florale in general merg bine mixate impreuna intre ele, 
vanilia sporeste exoticul in cele orientale, lemnoasele fac 
parfumurile proaspete mai persistente etc. Sunt doar sugestii 
pentru ca tu esti cea care decide - si cu cat mai improbabila 
combinatia, cu atat mai wow rezultatul!

Tot pentru inceput - rezuma-te la mirosuri usoare, poate 
chiar din aceeasi familie, ori familii care sa mearga bine 
impreuna - dar usoare! Cu cat mirosul unui parfum este mai 
greu, cu atat este mai dificil de combinat, iar un mix cu un 
altul la fel de greu devine ceva greu de sustinut si mirosit. 
Doar daca nu te hotarasti sa usurezi densitatea unui astfel de 
parfum cu o EDC apropiata, care ii scade si din dramatism!

Cauta parfumuri care au aceeasi piramida olfactiva - de 
exemplu varf proaspat, mijloc floral si baza oriental fara sa fie 
insa vorba de aceleasi arome. Daca preferi uleiurile esentiale 
parfumate - cu siguranta ai facut deja cateva cocktailuri 
reusite, nu?

Foloseste parfumurile in zone diferite ale corpului, astfel 
incat mirosul sa te infasoare si sa te urmeze ca o trena! 
Cunoscandu-te, trebuie sa stii unde dureaza cel mai mult si 
mai bine mirosul pe tine: in par, pe gat, antebrat, etc si incepe 
mereu de la cel mai puternic si termina cu cel mai usor - in 
ideea ca acesta din urma sa nu fie acoperit de primul.

Ideea layering-ului nu este sa ai pe tine un haos de 
mirosuri, ci sa creezi o unica fragranta speciala care sa 
persiste fara sa fie sufocanta pentru ceilalti.

In locul parfumurilor te poti exercita cu o gama de 
produse parfumate din aceeasi familie - citrice de exemplu 
sau din familii care se inteleg bine intre ele. Incepi de la 
sampon, balsam, gel de dus/ crema/ ulei pentru baie, lotiune 
de corp - care sustin toate parfumul tau si il fac sa se mentina 
cu aceeasi intensitate si puritate.

Important este sa fii curioasa, sa experimentezi jucandu-
te, pentru ca daca iei totul prea in serios - zero distractie si 
vei renunta repede la ceva ce pare mai mult obligatie, nu?

HAVE FUN!

FOLOSESTE PARFUMURILE IN ZONE 
DIFERITE ALE CORPULUI, ASTFEL 
INCAT MIROSUL SA TE INFASOARE SI 

SA TE URMEZE CA O TRENA!
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MODEL DE SUCCES
in 2023

ASPECT DISTINCT • PERSONALITATE • VIZIBILITATE • IMPLICARE SOCIALA • VERSATILITATE
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CARACTERISTICI FIZICE, PROFESIONALISM

Unul din cele mai importante aspecte cand vorbim de succesul 
in modeling este fara indoiala aspectul fizic. In 2023 se asteapta ca 
modelele sa aiba un aspect aparte, unic daca e posibil si care sa le 
scoata din multime. Ce inseamna concret asta? Ori trasaturi faciale 
izbitoare, ori o forma a corpului distincta. Atributele cheie pentru 
succes sunt aspectul unic combinat cu capacitatea de a transmite 
diverse stari si emotii prin intermediul limbajului corporal, alaturi de 
emotiile faciale, toate pentru un model memorabil.

Pe langa aspect, profesionalismul este iarasi un factor cheie, 
modelele de succes trebuind sa fie punctuale, fiabile; trebuie sa se 
poata lucra cu usurinta cu ele, indiferent de succes sau notorietate. 
Un model trebuie sa fie deschis noilor perspective si directii primite 
din partea designerilor, a fotografilor si a celor implicati; trebuie sa 
aiba capacitatea de a se adapta cerintelor si situatiilor. A fi un model 
profesionist inseamna a avea grija de sanatatea si starea fizica, a fi la 
curent cu stirile din moda si din industrie.

RETELELE SOCIALE

Retelele sociale joaca un rol esential in vietile noastre si 2023 nu 
face exceptie. O prezenta puternica in retelele sociale poate ajuta un 
model sa castige expunere, sa isi construiasca o baza de fani si sa isi 
mareasca sansele de a fi descoperit de designeri, branduri, agentii, 
fotografi.

Modele de succes trebuie sa fie prezente pe toate platformele 
sociale (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok) si sa le foloseasca 
pentru promovarea muncii. Postarea imaginilor si videoclipurilor 
de inalta calitate, interactiunea cu fanii, colaborarea cu alti 
influenceri, toate pot ajuta la cresterea numarului de urmaritori si 
la cresterea gradului de expunere. In acelasi timp, trebuie specificat 
faptul ca prezenta in retelele sociale trebuie sa se identifice cu 
profesionalismul, confidentialitatea si siguranta. Modelele de succes 
trebuie sa mentina o imagine profesionala in social media, sa evite 
subiecte controversate, sa-si pastreze confidentialitatea si siguranta, 
sa fie atente la ce posteaza si cu cine interactioneaza.

VERSATILITATEA

Industria modei astazi este mai diversa si mai inclusiva asa cum 
nu a fost niciodata. Modelele care sunt versatile si adaptabile au cel 

Modelingul a fost intotdeauna caracterizat 
de competitivitate, iar in 2023 standardele 
sunt mai ridicate ca niciodata. Odata cu 
cresterea importantei retelelor sociale si a 
culturii prin influenta, modelele aspirante 
nu doar ca trebuie sa aiba un look unic, ci 
si atitudinea si abordarea potrivite pentru 
a castiga tractiune in industrie. CE ARE 
NEVOIE ASTAZI UN MODEL PENTRU A 
AVEA SUCCES? CAT DE IMPORTANTE 
SUNT RETELELE SOCIALE? CE ALTI 
FACTORI CHEIE POT CONTRIBUI 
SEMNIFICATIV?

M
Moda & Stil
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mai mult de castigat din toate punctele 
de vedere, fiind cele mai cautate. Un 
model versatil lucreaza cu diverse stiluri 
de moda, fie ca vorbim de street style 
sau moda de inalta clasa, este adaptabil 
diverselor culturi, locatii, medii; abilitatea 
de a vorbi mai multe limbi straine este 
iarasi un avantaj esential.

Un model trebuie sa se adapteze 
diverselor tehnologii aparute (3D, 
realitatea virtuala) si imbratisate tot mai 
mult de majoritatea brandurilor, tot mai 
prezente in viata de zi cu zi.

RETELE SI AUTOPROMOVAREA

Retelele si autopromovarea sunt 
factori esentiali in industria modei, 
modelele care pot stabili relatii puternice 
cu profesionistii din industrie, fotografi, 
designeri, agentii, pot avea parte de 
oportunitati si pot castiga expunere. Este 
esential pentru un model sa participe la 
evenimente, la casting-uri, sa construiasca 
conexiuni prin intermediul retelelor 
sociale si a altor platforme.

Autopromovarea pe de alta parte 
trebuie sa existe in viata oricarui model, 
portofoliul online fiind o necesitate astazi, 
cu tot ce inseamna acesta: fotografii, 
videoclipuri, biografie. Un model trebuie 
sa fie proactiv pentru a ajunge la branduri 
si pentru a se promova pe diverse retele 
de socializare si alte platforme.

Un model de succes in 2023 trebuie 
sa imbine profesionalismul cu aspectul 
fizic, versatilitatea, adaptabilitatea, 
prezenta in retelele de socializare, si desi 
este o industrie competitiva, o abordare 
profesionala si o atitudine corecta fac 
mereu diferenta.

Moda & Stil
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MODELINGUL ESTE O INDUSTRIE INTR-O CONTINUA TRANSFORMARE ce aduce noi stiluri, 
noi tendinte, noi modele de la an la an si 2023 cu siguranta este de luat in calcul. In acest an se 
prefigureaza cateva evolutii interesante, de la noi tehnici si tehnologii in lumea modei, care se vor 
regasi implicit si in modeling, pana la ascensiunea unor modele de top si a anumitor tipuri de corp.

Cea mai semnificativa tendinta in modeling in 2023 dar si a ultimilor ani este cresterea continua 
a diversitatii in industrie. O foarte lunga perioada de timp, moda si modelingul au fost criticate 
pentru ca promoveaza standarde de frumusete nerealiste care exclud de cele mai multe ori persoane 
cu diferite tipuri de corp, tonuri ale pielii, o anumita istorie ... Partea buna este aceea ca ultimii ani au 
inregistrat o schimbare semnificativa catre o mai mare diversitate in modeling, cu mai multe modele 
de diverse etnii si forme, care apar deopotriva in campanii publicitare dar si pe pistele de defilare.

2023 este un an care ofera continuitate acestor tendinte din modeling printr-o prezenta pe 
catwalk si campanii a unor modele care trec de limitele stabilite de standardele trecute, care au 
diverse abilitati, identitati de gen. Aceasta trecere catre o mai mare diversitate este de bun augur, 
o dezvoltare intr-o directie pozitiva, ajutand la promovarea unei reprezentari realiste si incluzive a 
frumusetii in mass media.

O alta tendinta pe care ne asteptam sa o vedem in modelingul din 2023 este utilizarea tot mai 
crescuta a tehnologiei. Odata cu cresterea prezentarilor de moda virtuale si a cumparaturilor online, 
grabite putin si de perioada pandemica, multi designeri si multe branduri cauta noi modalitati de a-si 
prezenta colectiile, folosind tehnologie de ultima ora. Ce inseamna asta? Prezentari 3D, includerea 
realitatii augumentate si a realitatii virtuale ajuta la crearea unor experiente de moda captivante, care 
angreneaza si mai mult consumatorul.

Pe langa tendintele pe care ni le ofera moda in ansamblul ei, ne putem astepta ca noi fete din 
modeling sa se faca remarcate in 2023. Cele mai cunoscute modele din ultimii ani sunt in continuare 
la mare cautare, dar se preconizeaza ca noi chipuri vor atrage toate privirile si luminile, persoane care 
intruchipeaza valorile actuale ale industriei: diversiune, incluziune, individualitate.

modelingul in 2023i

Care sunt cele mai interesante tendinte in modeling in 2023 si ce modele se "desprind" de masa in aceasta perioada?
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Modelingul in 2023 este caracterizat de diversitate, incluziune, tehnologie, tendinte si evolutii 
interesante, alaturi de modele care au demonstrat si alte calitati pe langa cele fizice si care, prin ceea 
ce sunt, ofera diversitatea care caracterizeaza societatea actuala.

Un alt model care face valuri in ultima perioada este JILL 
(Megan) KORTLEVE (n. 5 noiembrie 1993), un model de origine 
olandeza care a atras privirile asupra sa datorita formelor curbate 
si a atitudinii de incredere in sine. Este cunoscuta pentru actiunile 
sale PRO de sustinere a pozitivitatii corpului si sanatatii mintale. 
Jill Kortleve a defilat pentru nume ca Fendi, Versace, Alexander 
McQueen, Coperni, Michael Kors, Valentino.

Un model care se afla pe o panta ascendenta in aceasta 
perioada este ADUT AKECH (n. 25 decembrie 1999); ea a ajuns 
sa aiba rapid succes datorita aspectului sau deosebit si a atitudinii 
increzatoare. Adut Akech este un model de origine sudaneza-
australiana, a prezentat pentru nume mari din moda - Chanel, 
Valentino, Givenchy, Lanvin, Prada, remarcandu-se in acelasi timp 
pentru munca sa de sustinere in ceea ce priveste problemele de 
justitie rasiala si sociala.

Adut Akech

Jill Kortleve

Precious Lee

PRECIOUS LEE este un model de urmarit 
in 2023. Precious Lee este un model de origine 
americana care a devenit un sustinator vocal al 
diversitatii si incluziunii in modeling. Ea a fost 
primul model plus size de culoare care a aparut 
intr-o editie Sports Illustrated Swimsuit Issue, 
ceea ce a propulsat-o in campanii publicitare 
pentru Savage X Fenty si Versace si in defilari 
pentru nume ca Christian Siriano, Versace, 
Moschino, Fendi. Avand un look unic si un 
puternic angajament vizavi de justitia sociala, 
Precious Lee cu siguranta este o personalitate 
de urmarit in acest an si pe viitor.
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D i n c o l o  d e  m o d a  c u  O A N A  E N E S C U

I
n alegerea produselor vestimentare tinem cont de multiple aspecte precum stil, 
pret, brand, unde urmeaza sa il purtam, insa din ce este realizat si unde a fost 
produs sunt aspecte deseori neglijate sau incorect intelese. Fibrele se impart in 
doua categorii importante: naturale si sintetice, atat aspectul cat si proprietatile 
lor difera si este important ca acestea sa fie cunoscute pentru a face achizitii 
responsabile si constiente.

GHID de TESATURI
PARTEA 1 : F I B R E L E  A N I M A L E

Lana

Cea mai cameleonica 
fibra: rezistenta, 

absorbanta, izolatoare si 
igienica; aceste proprietati 
au facut ca lana sa ramana 
la fel de relevanta din epoca 
medievala pana astazi. 
Exteriorul acesteia este 
hidrofobic, respinge apa, 
iar interiorul absoarbe apa 
si vaporii, ceea ce confera 
un important grad de 
confort. Capacitatile ei 
antibacteriene tin departe 
mirosurile neplacute iar 
structura ei o face rezistenta 
la foc - nu se dezintegreaza 
decat la 90 de grade.

Din punct de vedere 
ecologic, fibrele de lana 
sunt un produs 100% 
biodegradabil - un pulover 
din lana se poate dezintegra 
pana la 99% in 9 luni - pot 
fi reciclate in diferite 
amestecuri: cu fibre noi de 
lana, sau cu alte tipuri de 
fibre, atat naturale cat si 
artificiale, insa trebuie avute 
in vedere si aspectele care 
privesc tratarea animalelor 
in procesul de colectare 
a fibrelor si mai apoi de 
vopsire si prelucrare, pentru 
a considera tot lantul a fi 
ecologic si sustenabil.

CEL MAI MARE 
PRODUCATOR SI 
EXPORTATOR DE 
FIBRE DE LANA 

ESTE AUSTRALIA, 
CARE ASIGURA 

APROXIMATIV 25% 
DIN NECESARUL 

DE FIBRE 
INDUSTRIILOR DE 

PROFIL

OFF WHITE TOAMNA-IARNA `21 WOMENSWEAR
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Cel mai mare producator 
si exportator de fibre de 
lana este Australia, care 
asigura aproximativ 25% 
din necesarul de fibre 
industriilor de profil, 
majoritatea acestora 
provenind de la rasa 
merino. Diferitele tehnici de 
prelucrare a acesteia ofera o 
imensa versatilitate si pot 

transforma produsul final 
intr-unul fin si luxos sau 
dimpotriva dur si functional. 
Cele mai cunoscute tipuri 
de tesaturi care au la baza 
aceasta fibra animala si care 
sunt adesea reinterpretate 
sezon de sezon de designerii 
celebri sunt: Prince of Wales, 
Herringbone, Tartan si 
Houndstooth.

VALENTINO PRIMAVARA-VARA `15
MENSWEAR TARTAN SUIT 

In anumite regiuni din 
AMERICA DE SUD, 

MONGOLIA, IRAN si 
AFGHANISTAN conditiile 
extreme de caldura sau frig 
au dus la dezvoltarea unor 
rase de animale precum: 
alpaca, llama, camile, capre 
sau iepuri angora, care 
produc fibre cu proprietati 
uimitoare.

Acestea sunt considerate 
nobile prin raritatea si 
capacitatile lor exceptionale 
si sunt destinate exclusiv 
sectorului de lux al 
industriei de fashion, 
exprimand rafinament si 

eleganta. Exemple ale acestor 
fibre sunt: lana alpaca, 
fibre de camila, casmirul, 
mohairul, fibrele de angora, 
alegerea lor fiind supusa 
unor conditii stricte. Spre 
exemplu, pentru ca o fibra 
sa fie considerata casmir 
natural, trebuie ca aceasta sa 
aiba un diametru mai mic de 
18.5 microni si sa masoare cel 
putin 3.175 cm lungime.

Fibre animale de lux

CA O FIBRA 
SA FIE 

CONSIDERATA 
CASMIR 
NATURAL, 
TREBUIE 

SA AIBA UN 
DIAMETRU MAI 

MIC DE 18.5 
MICRONI SI SA 
MASOARE CEL 
PUTIN 3.175 CM 

LUNGIME

CASHMERE GOAT
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Aceasta fibra naturala 
exceptionala poate fi 
prelucrata in diverse 
moduri ducand la realizarea 
unor tipuri de tesaturi cu 
caracteristici diferite. Spre 
exemplu brocardul, catifeaua, 
jacardul sau damascul 
sunt tesaturi cu aspect 
tridimensional si o greutate 
medie care dau structura 
si volum produselor. 
Shantungul, taffeta sau 
satinul sunt tesaturi 
maleabile si arhitecturale. 
Chiffonul, organza, georgette 
sau tulle-ul sunt extra 
usoare, semi-transparente, 
maleabile sau rigide, pe cand 
crepe-ul sau jeresey-ul sunt 
tesaturi senzuale, tactile, care 
drapeaza si capteaza lumina 
in miscare, dand un aspect 
sculptural.

Matasea

Seducator, luxos si atat 
de dorit, incat uneori 

pretul acestei fibre a depasit 
pretul aurului. Poseda un 
aspect magnific, bogat si 
fin, cu o usoara stralucire 
fiind considerat cea mai 
eleganta tesatura naturala. 
Este mult mai rezistenta 
decat lana sau bumbacul si 
chiar mai puternica decat 
otelul, iar proprietatile sale 
izotermice fac ca produsele 
realizate din matase sa se 
simte vara racoroase iar 
iarna calduroase. Chiar dupa 
secole de inovatii tehnologice 
nicio alta tesatura realizata 
in mod artificial de catre om 
nu a reusit sa se apropie de 
calitatile ei.

Din punct de vedere 
ecologic desi matasea este un 
material 100% biodegradabil, 
exploatarea viermilor de 
matase care o produc a dus 
la controverse si chiar la 
interzicerea utilizarii ei in 
religiile budiste, iar siguranta 
procesului de prelucrare din 
fabrici pune alte probleme 
legate de sustenabilitate. 
Principalii producatori si 
exportatori de matase au 

fost dintodeauna: CHINA, 
JAPONIA si INDIA, secretele 
productiei de matase fiind 
foarte bine pastrate de catre 
civilizatiile estice. Exportul 
acestei tesaturi a dus la 
dezvoltarea lumii moderne 
prin comertul dintre 
civilizatiile din Est si din Vest, 
Drumul Matasii reprezentand 
un itinerariu de aproximativ 
un an care lega coasta 
Mediteranei cu Beijingul.

ACEASTA FIBRA 
NATURALA 

EXCEPTIONALA 
POATE FI 

PRELUCRATA 
IN DIVERSE 

MODURI DUCAND 
LA REALIZAREA 

UNOR TIPURI DE 
TESATURI CU 

CARACTERISTICI 
DIFERITE.

SILK TAFETTA
CAROLINA HERRERA
TOAMNA-IARNA `22

SILK SATIN
CUSHNIE ET OCHS
TOAMNA-IARNA `18



INTERVIU CU
CREATOAREA DE MODA 

ToTul despre MODA
cu DANIELA SALA

Kinga Varga
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Iti mai amintesti ce ai creat prima data?
Primul produs a fost o gentuta din material pentru 

invatatoarea mea, apoi a urmat un maieu pe care am brodat 
logoul Dirty Dancing. Eram o fana mare a acelui film, apoi rand 
pe rand fusta, pantaloni, rochii. De sacouri, trench si paltoane 
se ocupa tata, eu le cream, el le executa identic dupa schita mea, 
fabulos.

In timp ce TALENTUL este 

o abilitate innascuta sau 

o aptitudine naturala, 

PRICEPEREA este o abilitate 

invatata si poate fi dezvoltata 

daca persoana respectiva isi 
pune timpul si eforturile la 

bataie.

Cum ti-ai descoperit talentul pentru aceasta meserie?
Cand la varsta de 6 ani m-am asezat la masina de cusut 

industriala din dorinta de a coase un accesoriu pentru 
invatatoarea mea.

Fara frica si cu dorinta de a crea ceva frumos, am inceput sa 
ma joc cu materialele, sa "fur" tehnici de croit. Mi-am dat seama 
repede ca am talent cand in liceu reuseam sa croiesc si sa execut 
o pereche de pantaloni in doua ore si care sa se aseze perfect 
pe corpul uman. Bineinteles mi-am umplut garderoba cu toate 
culorile de pantaloni si mi-am imbracat toti prietenii.

Am iubit si iubesc tot ce tine de aceasta meserie frumoasa si 
plina de provocari mereu.

Fiecare persoana poseda anumite abilitati si talent, ceea ce ne 
face sa fim unici. In timp ce talentul este o abilitate innascuta 
sau o aptitudine naturala, priceperea este o abilitate invatata si 
poate fi dezvoltata daca persoana respectiva isi pune timpul si 
eforturile la bataie. Talentul face ca lucrurile sa fie mai simple, 
insa, daca nu il intretii, nu ai facut nimic!

Talentul m-a ajutat sa invat rapid tehnici de executie, insa 
bineinteles m-a ajutat mult faptul ca am crescut intr-o familie 
in care creatia si realizarea vesmantului a fost meseria de baza a 
familiei, facuta cu drag si iubire.
Cand ai inceput sa creezi?

Prin clasa intai am inceput, insa asa din joaca, mai apoi prin 
clasa a VIII-a deja gandeam modele serioase pe care le dadeam 
tatei sa mi le execute. Toate vacantele le petreceam in atelierul 
tatalui meu unde am invatat meserie.
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Tesuta din fire de matase, 
cashmir, organza, mohair sau 

piele, povestea KINGA VARGA 

se impleteste cu fire de 

traditie inceputa intr-un sat 
din Ardeal de catre bunicul 

pantofar si dusa mai departe 
la oras de catre tatal ce avea 

un atelier de croitorie.

Care este povestea brandului creat de tine?
Brandul care imi poarta numele a luat nastere acum 17 ani 

cand m-am lansat pe piata ca primul designer in domeniul 
tricotajului, ca apoi sa continui calatoria mea in zona confectiei 
pentru femei.

Tesuta din fire de matase, cashmir, organza, mohair sau 
piele, povestea KINGA VARGA se impleteste cu fire de traditie 
inceputa intr-un sat din Ardeal de catre bunicul pantofar 
si dusa mai departe la oras de catre tatal ce avea un atelier 
de croitorie. Kinga Varga da aripi traditiei si dupa premii si 
distinctii obtinute ca tanara designer, deschide in 2005 alaturi 
de Rifil, primul atelier de creatie.

Colectiile Kinga Varga spun o poveste despre candoare si 
senzualitate, despre feminitate si joc. De la piese care pot fi 
purtate zi de zi in combinatii ingenioase, pana la creatii unicat 
realizate manual cu o deosebita atentie la detaliu, Kinga Varga 
s-a impus pe piata de fashion din Romania prin inovatie, stil si 
eleganta.
Ce materiale se afla in topul preferintelor tale?

Materiale preponderent naturale pe baza de bumbac, in, 
matase, lana, catifea, tafta, vascoza, materiale cu tuseu placut, 
usor plina cu tinuta nobila. Imi place sa ma joc cu contraste 
mat-lucios, subtire-gros si sa creez tinute cu personalitate, piese 
versatile care sunt gata oricand sa treaca testul timpului si sa 
devina elemente nemuritoare in garderoba ta.
Cum arata un styling perfect pentru o seara la teatru?

Pentru o seara de teatru as alege o tinuta eleganta in stil 
minimalist in care accentul sa cada pe un accesoriu.
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Care sunt cele mai dificile provocari din cariera unui creator 
de moda?

De a gasi acel echilibru subtil intre produsele de podium si 
cele de serie. De a crea modele vandabile insa creative la preturi 
corecte.
Care este ultima colectie realizata de tine?

Cea mai recenta colectie prezentata a fost lansarea noilor 
Aripi de ingeri din care ies flori de maci ca simbol al evolutiei 
sufletului si poeziile de iubire care au fost transpuse pe piese 
statement.
Carui public te adresezi cu articolele vestimentare realizate de 
tine?

Femeia care imbraca produsele Kinga Varga este activa, 
feminina, sensibila, dar puternica, desteapta, creativa, plina 
de viata, provocatoare fara sa fie frivola, rafinata, moderna, 
independenta, indrazneata. Ma adresez mai multor tipologii de 
femei si anume:
• Femeia copil, jucausa
• Femeia senzuala, feminina
• Femeia puternica, de business, eleganta
• Femeia spirituala, independenta.

Ce alte surprize ne pregatesti?
Avem in plan proiecte frumoase, lansari de colectie si 

produse noi. Voi vorbi mai in detaliu la momentul potrivit.
De unde pot achizitiona doritorii creatiile tale?

Colectiile mele sunt disponibile in magazinul KINGA 
VARGA din Promenada, primul magazin pe care l-am 
deschis in mijlocul pandemiei, de asemenea pe siteul nostru 
www.kingavarga.ro.

AM IUBIT SI 

IUBESC tot ce 

tine de aceasta 

meserie frumoasa 
si plina de 

provocari mereu.

Moda & Stil
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Femeia care imbraca 

produsele KINGA VARGA 

este activa, feminina, 
sensibila, dar puternica, 

desteapta, creativa, plina 

de viata, provocatoare 

fara sa fie frivola, rafinata, 
moderna, independenta, 

indrazneata. 
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Text : ALIN TEMELIESCU / Foto : GETTY IMAGES

PREMIILE GRAMMY 2023
C E  A U  P U R TAT  B A R B AT I I  P E  C O V O R U L  R O S U

L
a decernarea premiilor GRAMMY se vorbeste 
despre noaptea cea mare a muzicii, asa ca nu 
este o surpriza sa vezi ca cele mai mari nume din 
muzica s-au prezentat sa faca o declaratie, doar 
ca de data asta in stilul normcore, descris intre 

vintage si minimalism. A 65-a editie anuala a galei GRAMMY 
AWARDS 2023 din Los Angeles s-a desfasurat luna trecuta. 
Multi dintre nominalizati si laureati la gala premiilor Grammy 
au impresionat prin alegerile vestimentare.

Cel care a deschis seara premiilor Grammy cu 
un microrecital plin de energie, sustinut pe ritmuri 
latine, este nimeni altul decat starul portocarian 
BAD BUNNY, care se pare ca s-a autodepasit 
purtand o tinuta extrem de basic. Cantaretul a 
purtat un tricou alb simplu oversize, bagat in 
pantalonii (fara curea), blugi cu talie inalta dad fit 
combinati cu pantofi sport albi si sapca intoarsa cu 
cozorocul la spate. Mai tarziu, in acea seara, Bad 
Bunny s-a impus tinandu-si buclele ascunse sub 
sapca verde inchis, intr-un costum potrivit pentru 
a-si accepta trofeul pentru categoria Best Musica 
Urbana Album cu materialul discografic "Un Verano 
Sin Ti", un mare succes comercial al anului 2022.

BAD BUNNY
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Benito nu a fost singurul 
care a purtat 2 dintre sepcile 
din noua era a sepcilor Dodgers 
cu care s-a si evidentiat pe 
scena. Castigatorul categoriei 
Best Rap Album, KENDRICK 
LAMAR si-a reprezentat 
echipa din orasul natal 
printr-o sapca personalizata 
accesorizata cu brose argintii, 
pe care a combinat-o cu o 
jacheta de la Marine Rose, 
pantaloni gri si pantofi sport 
din colectia Nike x Martine 
Rose Shox.

KENDRICK LAMAR STEVE LACY

HARRY STYLES

Cu siguranta STEVE LACY, in costumul 
Saint Laurent cu pantofii cu varful ascutit, 
ar fi fost probabil cel mai bine imbracat 
barbat al noptii, dar tonul predominant in 
vestimentatie este cel basic, relaxat - ceea 
ce spune ca nici un spectacol de premii 
cu bilete mari precum Grammy nu este 
imun la realitatea ca hainele comode si 
basic au devenit cel mai important lucru in 
garderoba barbatilor.

Chiar si fostul membru al trupei One Direction, castigatorul trofeului Album of 
the Year, HARRY STYLES, care s-a prezentat pe covorul rosu intr-o salopeta cu motiv 
arlechin (o piesa de rezistenta din cadrul vestimentatiei pentru noul turneu) s-a schimbat 
intr-o jacheta scurta Gucci si o pereche de pantaloni largi.
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HITKIDD

Intre timp, HITKIDD, colaboratorul GloRilla, a ales sa 
duca lucrurile mai departe in stilul normcore, aproape cosplay: 
blugi albastri, jacheta bej, cravata cu dungi rosii si sapca de 
camionagiu cu titlul albumului lansat in 2020 "Hitkidd for 
President". Se pare ca producatorul a purtat o tinuta similara 
cu cea de la premiile BET Hip Hop din septembrie, anul trecut.

Trupa hardcore-punk TURNSTILE din 
Baltimore, formata din patru membri, si-au facut 
simtita prezenta prin alegerea revolutionara de a 
arata ca si cum ar putea purta orice doresc: pantaloni 
culottes Bottega, saboti din lemn Brain Dead, vesta 
Our Legacy si un tricou Bad Brains.

TURNSTILE
Unii barbati au urmat calea "luxului ceva mai 

cuminte"; printre ei se afla si cantaretul OMAR 
APOLLO, nominalizat la Best New Artist, care a 
ales pentru covorul rosu, un blazer din piele, purtat 
deschis peste o camasa cu dungi descheiata si un 
tricou alb, cu blugi albastri si pantofi negri, o tinuta 
destul de luxoasa doar daca stii ca este Bottega Veneta 
din cap pana in picioare, iar tricoul si blugii sunt de 
fapt din piele imprimata.

OMAR APOLLO

C hiar daca vestimentatia pentru 
celebritati a devenit un joc fara 
reguli, purtarea pieselor aparent 
normale si mai aproape de basic la 
un eveniment de mare anvergura 

fac totusi o declaratie - cu atat mai mult cu cat acel 
eveniment sunt chiar Grammy-urile, un spectacol 
de premiere adesea depasit in mod hilar de cultura 
muzicii pop. E ceva in legatura cu purtarea blugilor 
si a tricoului alb care, pe langa faptul ca arata cool si 
casual, spune multe despre ideea ca atunci cand faci 
"numere a la Bad Bunny", exista realizari in cariera 
mai de impact ca strangerea de trofee.



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

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

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

FAMOST

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


CELE MAI IMPORTANTE TENDINTE HAIRSTYLE PRIMAVARA VARA 2023 ITI OFERA LIBERTATE DE 
EXPRIMARE PRIN CULORILE ABORDATE, O REINTOARCERE IN ANII 2000 CU TENDINTE CLASICE 
REINTERPRETATE SI ADAPTATE PERIOADEI ACTUALE, MODALITATI INTERESANTE DE A-TI PRINDE 
PARUL. CE VEI PURTA TU SI CUM LE VEI INTEGRA, RAMANE DE VAZUT, DAR IN PRINCIPIU NU AR TREBUI 
SA AI MARI DILEME, AVAND IN VEDERE CA DINAMICA TENDINTELOR HAIRSTYLE FIE CA VORBIM DE 
2023 SAU ALT AN NU TINE PASUL CU MACHIAJUL SAU UNGHIILE.

hairstyle

2023

tendinte
primavara vara

hairstyle
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Una din cele mai importante tendinte hairstyle primavara vara 2023 
este bretonul, un mod de aranjare atat de simplu, dar care transforma 

complet un aspect. Designerii ne ofera diverse optiuni, ei jucandu-se cu 
lungimea si adaptand-o in functie de ceea ce a purtat modelul pe catwalk.

BOBUL

BRETON

PIXIE

Chiar daca a fost vazuta in alte 
variante in ultimele sezoane, 

pixie este prezenta acum intr-o 
varianta "curata". Una din cele 
mai elegante tendinte hairstyle 
primavara vara 2023 iti ofera un 
look elevat, doar printr-o singura 
despartitura sustinuta si ajutata de 
gel ... mult gel.

Una din cele mai dominante tendinte 
hairstyle primavara vara 2023 este 

far indoiala bobul, acesta regasindu-se sub 
diverse forme si interpretari in prezentarile 
fiecarui designer. Un clasic cu care nu poti 
da gres niciodata si care are calitatea de a 
avantaja orice look, indiferent ca lungimea 
este pana la maxilar sau mai scurta. Splendida

V
A

L
E

N
T

IN
O

V
E

R
S

A
C

E

C H A N E LF E R R A G A M O

G I V E N C H Y

L O E W E
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Aceasta tendinta s-a remarcat in acest sezon in prezentarile multor case de 
moda, iar pentru a avea parte de acest aspect, aplica pomada pentru a 

trage parul in jos si foloseste un accesoriu/ o brosa pentru a actualiza aspectul.

COADA de CAL JOASA

DAT 
pe 

SPATE

Parul dat/ prins 
pe spate, neted, 

structurat este un 
mod de aranjare 
a parului recurent 
care isi are locul bine 
meritat intre cele mai 
importante tendinte 
hairstyle primavara 
vara 2023. Un clasic 
de nezdruncinat 
care atrage privirile 
daca este bine pus in 
evidenta.

Chiar daca nu s-a ajuns la o concluzie 
unanima in ceea ce priveste 

despartitura din mijloc sau lateral a 
parului, se pare ca asimetria a avut 
castig de cauza. Una din acele tendinte 
hairstyle 2023 care intra fara discutie la 
clasic si care a dominat rivalitatea mijloc 
- lateral.

LATERALA

PA
R

T
EA

Splendida

L
O

U
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 V
U
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T
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N
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E
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L

B A L M A I N

B O T T E G A  V E N E T A
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Indiferent de unde te inspiri, acest mod rebel de aranjare a parului poate fi una 
din cele mai inspirate tendinte hairstyle pentru sezonul primavara vara 2023. 

Daca esti o persoana indrazneata, ai imaginatie si mult fixativ, aceasta tendinta 
ce ne trimite usor in anii 1990 este pentru tine.

Multi designeri s-au inspirat din trecut, volumul 
revenind printre cele mai importante 

tendinte hairstyle 2023 in sezonul primavara 
vara. Fie ca volumul a fost dat de instrumentele 
beauty sau de parul incretit si fixativ, acest mod 
de aranjare a parului vine in 2023 ca o optiune 
de luat serios in calcul.

LIBER & 
CIUFULIT

O tendinta care ii ofera libertate 
si indrazneala parului si care se 

reflecta in look-ul pe care il afiseaza 
fiecare. Chiar daca acest mod de 
aranjare a parului poate avantaja la 
o prima vedere parul afro, daca iti 
doresti asa ceva, cu siguranta vei gasi 
alternativa ideala si pentru tine.

COC 
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Variatiile de teal, roz si verde au dominat pistele de prezentare, 
formand una din cele mai importante tendinte si care cu siguranta 

va patrunde in preferintele multor fete indraznete in scurt timp. Care 
este culoarea ta preferata?

CULORI INDRAZNETE

Influentele anilor 1980 si chiar 1970 formeaza 
una din cele mai indraznete tendinte hairstyle 

2023, deloc surprinzatoare pana la urma, pentru 
ca daca nu surprinzi in Saptamanile Modei, cand 
sa o mai faci? Tunsorile si diversele moduri de 
aranjare a parului sunt aici pentru tine, oferindu-ti 
o alternativa ecletica, daca asta iti doresti.

VINTAGE
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Purtate in mod special la nunti, anumite tipuri de accesorii de par isi 
castiga locul si pe podiumul celor mai importante tendinte hairstyle 

primavara vara 2023. Au atras atentia elemente inspirate din cultura 
Americii de Sud, trimiteri subtile catre epoca romana, dar si obisnuitele 
agrafe de par si bentite cu margele.

ACCESORII
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Tratamentele care lucreaza
parul din interior

cu Nicoleta Chertif

Au inteles femeile din Romania ca tratamentul 
parului este mai important decat stilizarea lui?

De cele mai multe ori se ajunge la intelegerea 
acestei necesitati in momentul in care este 
nevoie urgenta de tratament, insa nu putem 
generaliza. Da, pot spune ca pe o scara de la 
1-10 la capitolul grija pentru par, femeia din Romania se pozitioneaza undeva pe locul 
8, ceea ce nu este rau.

Ce solutii are SONIKO pentru parul care cade din abundenta?
Dupa ce am analizat foarte bine situatia, recomandam tratamente locale. Ele pot 

fi diversificate, de la cele pe baza de plante micronizate pure cum sunt produsele de la 
Oway care ne ajuta sa reglam disfunctiile gasite la nivel de scalp, pana la sampoane 
si tratamente locale aplicabile atat in salon cat si acasa. In a doua categorie includem 
gama Insight, unde aplicabilitatea este la indemana tuturor. Ne ajutam foarte mult 
de un microscop digital care ne indica precis tipul de tratament necesar. In plus, eu 
recomand colagenul pe care deja l-am testat si de la care am avut rezultate uimitoare. 
CE FACE ACEST COLAGEN? Repara parul din interior.

Indreptarea permanenta a parului se poate face fara a-l afecta?
Indreptarea este acum facila, prin produse care nu doar ca nu mai distrug parul dar 

il si trateaza, in timp ce ii ofera forma dorita. Vorbim de linia de produse de indreptare 
de la Insight, unde ingredientele sunt compatibile cu structura naturala a parului.

... pot spune ca pe o scara de la 1-10 la capitolul grija 
pentru par, FEMEIA din ROMANIA se pozitioneaza 
undeva pe locul 8, ...
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Exista tratamente care repara greselile de care o 
clienta a avut parte la un alt salon? Spre exemplu: 
cheratina braziliana care a distrus parul sau o 
decolorare nefericita care a lasat o doamna cu un par 
aspru si subtiat.

Din fericire, pentru noi, cei care pun bazele 
produselor de coafor sunt atat de rigurosi, incat gandesc 
si personalizeaza produse pentru toate situatiile critice 
care pot aparea din varii motive. Da, avem solutii la 
toate problemele grave ale parului. 

Care sunt tratamentele de reconstructie pe care le faci 
chiar tu in salonul tau?

Eu utilizez doua linii separate de tratamente de reconstructie capilara, in functie de 
nevoia clientei. Tratamentul Rebuilding de la Insight care readuce parul la starea initiala 
prin doi pasi de reumplere si revitalizare. Si cel de la Oway care se personalizeaza in 
functie de nevoile parului la fiecare tratament, realizat cu o placa speciala cu ultra 
sunete si infrarosu si are la baza vestitul acid hialuronic, vitamine si ceramide, toate 
ingredientele pe care parul le recunoaste si le asimileaza usor in structura lui.

Exista tratamente ale parului si scalpului pe care orice femeie ar trebui sa le utilizeze 
pentru intretinerea sanatatii parului, chiar daca nu exista probleme majore?

Pe principiul mai bine prevenim decat sa tratam, avem solutii care se fac periodic 
pentru a pastra in echilibru toata sanatatea parului si aspectul cat mai ingrijit. Regula 
de baza este ca pe langa tot ce facem noi in salon sa existe o folosire corespunzatoare 
a produselor de ingrijire si styling si acasa.

Regula de baza este ca pe langa tot ce facem noi in 
salon SA EXISTE O FOLOSIRE CORESPUNZATOARE a 

produselor de ingrijire si styling SI ACASA.
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SER CU VITAMINA C

Vitamina C este un antioxidant puternic care ajuta la protejarea 
pielii de daunele mediului si la promovarea productiei de colagen, 
ramanand un ingredient cheie in multe seruri noi care apar pe piata. 
Aceste seruri sunt usoare, cu absorbtie rapida si perfecte pentru 
stralucirea si intinerirea pielii.

SER CU ACID HIALURONIC

Acidul hialuronic este un ingredient natural hidratant care ajuta 
la hidratarea si fermitatea pielii. Noile seruri cu acid hialuronic au in 
formula lor greutati moleculare diferite cu scopul de a patrunde in 
diferite straturi ale pielii, asigurand hidratare si umiditate maxima.

TONER ILUMINATOR

Un toner revigorant care contine ingrediente de stralucire precum 
niacinamida si vitamina C poate ajuta la uniformizarea tonului pielii 
si la reducerea aparitiei petelor intunecate si a pigmentarii.

TONER EXFOLIANT

Un toner exfoliant poate ajuta la indepartarea celulelor moarte 
ale pielii, la desfundarea porilor, lasand pielea neteda si radianta, 
grabind in acelasi timp reinnoirea stratului celular. Aceste tonere sunt 
formulate cu acizi blanzi precum acidul glicolic si acidul lactic, cu 
scopul de a preveni iritatia.

CREMA HIDRATANTA USOARA

Pe masura ce intram in perioada in care temperaturi cresc, multe 
persoane cauta o crema hidratanta usoara, care sa ofere hidratare 
fara a se simti pe piele grea sau grasa. Noile creme hidratante 
usoare contin ingrediente ca acid hialuronic, aloe vera si ceai verde 
pentru a calma si hidrata pielea.

CREMA CU PROTECTIE SOLARA

Crema cu protectie solara este un produs esential de ingrijire 
a frumusetii in general, regasind-o in primavara 2023 ca produs 
esential. Cauta formule usoare, care nu lasa pielea grasa si care 
ofera protectie cu spectru larg impotriva razelor UVA si UVB - 
principalii inamici ai pielii.

CREMA PENTRU OCHI

Cremele pentru ochi sunt o parte importanta a oricarei rutine de 
ingrijire a pielii, iar noile formule pe care le gasim in primavara 2023 
contin ingrediente precum cofeina si acidul hialuronic cu scopul de a 
reduce umflarea, cearcanele si liniile fine din jurul ochilor.

BALSAM DE BUZE

Buzele pot deveni uscate si crapate in primavara ca urmare a 
diferentelor de temperatura, astfel ca un balsam de buze bun este 
esential. Cauta balsamuri care contin ingrediente hranitoare precum 
untul de shea, uleiul de jojoba si vitamina E.

SPRAY PENTRU FATA

O pulverizare pentru fata poate fi un mare plus revigorant si 
hidratant pentru orice rutina de ingrijire a pielii. Noile formule contin 
ingrediente precum apa de trandafiri, extract de castraveti si aloe 
vera pentru a calma si hidrata pielea.

SCRUB DE CORP

Pe masura ce aratam mai multa piele in primavara, un scrub bun 
de corp este esential pentru exfolierea si netezirea pielii. Noile scrub-
uri pentru corp contin ingrediente naturale, cum ar fi sarea de mare, 
zaharul si cafeaua, pentru indepartarea celulelor moarte ale pielii si 
pentru a lasa pielea moale si neteda.

P
e masura ce intram in zilele calde ale anului 2023, produsele de ingrijire devin din ce in ce mai 
inovatoare si atractive, cu formule si ingrediente noi care promit sa ne imbunatateasca si revitalizeze 
pielea. De la seruri noi pana la creme hidratante usoare si tonere revitalizante, exista multe produse 
beauty noi care apar pe piata, astfel ca in continuare, vom explora primele 10 produse de ingrijire a 
frumusetii pentru primavara - vara 2023, evidentiind caracteristicile si beneficiile lor cheie.

T
oate aceste 10 produse de ingrijire pentru primavara 2023 sunt caracterizate de formule inovatoare, 
ingrediente naturale si super beneficii. De la creme hidratante usoare pana la seruri cu vitamina C, 
ele sunt concepute pentru a hidrata, intineri si proteja pielea atat in mod obisnuit, dar si cand exista 
diferente mari de temperatura. Fie ca esti in cautarea unui tonic revigorant, a unui ser hidratant sau 
a unui produs linistitor, exista un produs de ingrijire pentru fiecare.

TOP 10
produse beauty in 2023
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INDUSTRIA FRUMUSETII A FOST INTOTDEAUNA UN SPATIU DINAMIC INTR-O CONTINUA 

EVOLUTIE SI CU FIECARE AN CARE TRECE, NOI TENDINTE SI INOVATII ISI FAC APARITIA, IAR 

ANUL IN CURS NU FACE EXCEPTIE. CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE TENDINTE BEAUTY IN 

2023 SI MAI DEPARTE DE ACEST AN, VEDEM IN CONTINUARE ...

BEAUTY
tendinte 2023
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DURABILITATEA SI RESPECTAREA MEDIULUI

Sustenabilitatea si respectarea mediului devin o prioritate 
tot mai mare atat pentru consumatori cat si pentru branduri, 
odata cu constientizarea impactului pe care il au anumite 
industrii asupra mediului inconjurator, una din cele mai 
responsabile tendinte beauty in 2023. Exista multe persoane 
care cauta produse beauty atat eficiente, cat si sustenabile 
si fara cruzime, utilizarea ambalajelor reciclate, dezvoltarea 
produselor biodegradabile si aprovizionarea cu ingrediente 
din surse durabile si etice, fiind raspunsul brandurilor vizavi de 
aceste cereri si tendinte, aflate pe o panta ascendenta.

INGRIJIREA PERSONALIZATA A PIELII

Aceasta expresie este folosita de mult timp in industria 
frumusetii si este de asteptat ca ea sa prinda contur si mai mult in 
aceasta perioada. Atat din partea cumparatorilor cat si a multor 
branduri exista tendinte de a folosi, respectiv a crea, produse 
personalizate, adaptate propriilor nevoi, mai ales cand exista 
situatii delicate. Cele mai cautate produse vizeaza probleme ca 
acneea, petele intunecate si ridurile, in solutionarea acestora 
fiind angrenate inteligenta artificiala si invatarea automata 
pentru a dezvolta algoritmi ce pot analiza pielea unei persoane, 
pentru ca ulterior sa recomande rutine si produse de ingrijire a 
pielii adaptate nevoilor fiecaruia. Aceasta tendinta va continua 
sa se dezvolte pe masura ce oamenii constientizeaza tot mai 
mult ca nu exista o solutie aplicabila pentru toti.

DIVERSITATE & INCLUSIVITATE

Aceste doua tendinte au castigat si ele mult teren in ultimii 
si pe buna dreptate, brandurile trebuind sa creeze produse 
care sa raspunda unei game mai largi de tonuri de piele, par, 
varste, etnii, tipuri de corp. In acelasi timp, clientii isi doresc ca 
in campaniile de marketing si publicitate sa apara oameni cat 
mai diversi din toate punctele de vedere si care sa ii reprezinte.

FRUMUSETEA CURATA

Frumusetea curata in industria frumusetii este o expresie 
care descrie produsele ce nu contin ingrediente daunatoare ca 
parabeni, sulfati, ftalati si reprezinta una din cele mai ascendente 
tendinte beauty a ultimei perioade. Se cauta alternative din ce 
in ce mai "curate", iar brandurile incearca sa raspunda acestor 
solicitari prin intermediul masurilor pe care le iau. Nu este un 

proces usor pentru branduri, dar evolutia si tendintele in aceasta 
directie fac din acest proces o necesitate.

PRODUSE WELLNESS

Accentul tot mai mare pus pe produse beauty care vizeaza 
sanatatea, atrage cu sine si dorinta starii de bine. Astfel, apar 
tot mai multe suplimente ca adaptogenii si produsele infuzate cu 
CBD, care castiga in popularitate si care ofera consumatorului 
sanatatea interioara si starea de bine, alaturi de scopul initial: o 
piele impecabila si tanara, un par sanatos si stralucitor.

REALITATEA AUGUMENTATA SI INCERCARILE VIRTUALE

Tehnologia este peste tot, suntem intr-un plin proces 
"revolutionar" tehnologic, una din cele mai importante tendinte 
beauty care isi pun amprenta in 2023 si care e pe cale sa 
schimbe si modul in care consumatorii cumpara produsele 
de infrumusetare. Realitatea augumentata si instrumentele 
virtuale care te ajuta sa incerci produsele devin din ce in ce mai 
populare, permitand consumatorilor sa cunoasca mai multe 
despre ele inainte de a le achizitiona. In acelasi timp, scade si 
probabilitatea retururilor, o tendinta in crestere odata cu evolutia 
tehnologica, din ce in ce mai imbunatatita si performanta.

MARKETINGUL BAZAT PE RETELELE SOCIALE

Retelele sociale au schimbat foarte multe in ultimii ani, 
industria beauty beneficiind din plin de acestea. Este cunoscut 
faptul ca multe branduri folosesc retelele sociale in mod 
direct pentru promovarea serviciilor si produselor, dar si prin 
intermediul influencerilor si/ sau o vedetelor. Indiferent ca vorbim 
de Instagram, Youtube, tIktok, retelele sociale vor ramane un 
instrument important de promovare atat acum cat si in viitor.

Durabilitatea, ingrijirea personalizata, incluziunea si marketingul bazat pe social media, evolutia 
tehnologica, toate sunt elemente care contribuie la dezvoltarea industriei beauty in mod transparent, 
curat si cat mai aproape de cerintele actualizate ale consumatorilor.
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ARATI BINE,
dar SE POATE
SI MAI BINE!

P entru a-ti atinge potentialul maxim pe 
termen lung, trebuie sa incepi de la baza, sa 
ai parte de o rutina de ingrijire elementara 
si sa nu te indrepti spre ascunderea unor 
probleme sau corectarea lor, cum ar fi 

folosirea rujului si a machiajului. Ele nu trebuiesc eliminate 
pentru ca te ajuta enorm in look-ul final, dar tu trebuie 
sa te indrepti catre ingrijirea de baza. Partea buna este 
aceea ca ingrijirea sanatoasa acasa a castigat teren in 
ultimii ani datorita pandemiei, chiar daca pentru anumite 
proceduri trebuie sa ajungi in saloanele de infrumusetare.

De ce ar trebui sa ne bucure tendinta ingrijirii la 
domiciliu? Brandurile beauty au inteles aceasta dorinta 
si au investit in dispozitive si produse care sa ne usureze 
aceste sarcini, dar depinde de noi ce alegem si catre ce 
vrem sa ne indreptam cu ingrijirea. Ce si cat vom folosi 
ramane la latitudinea fiecaruia dintre noi si de modul in 
care vede si isi doreste sa abordeze rutina beauty.

DACA ITI PLACE CUM ARATI, CITIND 
URMATOARELE SUGESTII SI TINAND 
CONT DE ELE, POTI FI MAI FRUMOASA SI 
TE POTI SIMTI SI MAI BINE!

Folosirea mai multor produse poate face mai mult 
rau decat bine, ceea ce poate fi la fel de daunator ca 
atunci cand folosesti produsele gresite sau chiar niciun 
produs. Anumite persoane considera ca folosirea mai 
multor produse le ajuta, dar efectul poate fi exact 
invers, ea putand dezvolta iritabilitate, roseata, lucruri 
vazute in mod special in cazul celor ce sufera de acnee. 
Acestia simt ca pielea lor nu este "curata"  si din acest 
motiv fac exces in ceea ce priveste curatarea ei, folosind 
multe produse. Doar ca pielea poate reactiona acestor 
"atacuri"  externe producand mai mult ulei.

Acidul glicolic este ideal pentru rutina de ingrijire a 
pielii, fiind un AHA simplu ca structura si cel mai mic, 

iar faptul ca are cea mai mica greutate moleculara inseamna ca poate 
patrunde cu usurinta in piele. Solubil in apa, acidul glicolic exfoliaza stratul 
extern al pielii, crescand luminozitatea pielii prin imbunatatirea reflectarii 
luminii pe piele. El poate fi folosit pentru tratarea cicatricilor, decolorarea 
pielii si solutionarea semnelor de imbatranire prematura ca liniile fine si 
ridurile. Folosirea serurilor care contin acid glicolic pe o perioada lunga 
de timp, poate avea un impact vizibil asupra sanatatii generale a pielii.

Mastile trebuiesc folosite doar o data pe saptamana, o modalitate 
excelenta de reparare si restaurare a umiditatii in piele pentru tratarea 
acneei si pielii congestionate. Amestecand argila Fuller cu bicarbonat si 
apa fiarta racita, obtii o pasta pe care o aplici pe piele; dupa 10 minute, te 
clatesti. Sunt create bule de oxigen care ajung in pori, ceea ce limpezeste si 
vindeca, oferind in final o piele stralucitoare realizata acasa.
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Uleiul de macese este arma secreta multifunctionala 
care te ajuta daca ai pielea uscata, plictisitoare, cu 
pete. Uleiul de macese contine multi acizi grasi care 
hidrateaza si hraneste pielea, estompeaza cicatricile 
si uniformizeaza tonul pielii, recastigandu-ti in acelasi 
timp si elasticitatea pielii, ceea ce incetineste si semnele 
ridurilor. Adauga cateva picaturi sub crema hidratanta 
de dimineata si noapte pentru o piele radianta!

Factorul de protectie nu trebuie sub nicio forma 
neglijat, cifra 30 fiind obligatorie indiferent de zi, 
anotimp, soare sau nori. Daca te machiezi zilnic sau 
folosesti creme hidratante obisnuite, SPF-ul are de 
obicei factorul 15, ceea ce nu este suficient. Astfel ca, 

SERVETELELE DE FATA NU 
TREBUIE SA EXISTE IN RUTINA 

DE INGRIJIRE A PIELII, IAR DACA 
LE ACHIZITIONEZI, FA-O PENTRU 

A STERGE PENSULELE DE 
MACHIAJ DUPA FOLOSIREA LOR! 
ACESTE SERVETELE SUNT PLINE 
DE CHIMICALE, CEEA CE VA DUCE 
LA USCAREA SI IRITAREA PIELII.

data urmatoare cand mergi la cumparaturi, ai grija ca SPF-ul sa fie unul 
adaptat necesitatilor tale!

Nu incerca sa scoti punctele negre prin metode traditionale, deoarece 
poti avea parte de raniri sau alte complicatii! Ele pot fi tinute sub control 
cu ajutorul unor demachiante si produse beauty care contin exfolianti 
chimici tacuti, cum ar fi ingredientele AHA si BHA. Un exfoliant mecanic 
sau scrub fizic reprezinta o optiune buna pentru curatarea pielii dupa 
demachiant.
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Foloseste vitamina C pe maini, antioxidanti ca 
vitaminele C si E putand atenua daunele pe termen lung 
cauzate de agresorii obisnuiti ca radiatiile ultraviolete, 
ozonul, poluarea urbana, ceea ce inseamna o piele mai 
sanatoasa pe masura trecerii timpului. Este esential sa 
gasesti si sa folosesti un produs adecvat manilor tale, 
deoarece poate hidrata pielea uscata si crapata, poate 
furniza vitamina C care promoveaza productia de 
colagen si are potentialul de a ingrosa dermul si a reduce 
aspectul liniilor fine.

Exfoliaza regulat dar nu des, o procedura beauty care 
te ajuta sa eviti pielea uscata ce se formeaza datorita 
temperaturilor extreme rece - cald. Exfolierea este 
importanta in acelasi timp si pentru indepartarea pielii 
moarte, a murdariei si poluarii acumulate in pori, ceea ce 
permite ulterior o regenerare mai rapida a pielii, un proces 
natural care iti va lasa pielea radianta si tanara. In acelasi 
timp nu trebuie sa exagerezi cu aceasta procedura, maxim 
de doua ori pe saptamana fiind mai mult decat suficient.

PIELEA NU SE HIDRATEAZA 
SINGURA ORICAT DE MULTA 
APA BEI, UN ROL ESENTIAL 

IN ACEASTA PROBLEMA FIIND 
ACIDUL HIALURONIC CU 

ROLUL DE RETINERE A APEI 
IN PIELE. EL NU VA REPARA 

PIELEA DESHIDRATATA, 
PENTRU ACEST LUCRU FIIND 
NECESARE CERAMIDELE SI 
ACIZII GRASI CARE REPARA 

BARIERA LIPIDELOR SI SCADE 
CANTITATEA DE APA PIERDUTA 

PRIN PIELE.

BAZELE DE MACHIAJ POT 
CAUZA PROBLEME, ELE 

FIIND PRINTRE CELE MAI 
REZISTENTE SI DURABILE 

PRODUSE DE MACHIAJ SI FIIND 
RESPONSABILE PENTRU MULTE 

PROBLEME ALE PIELII. ELE 
SUNT CREATE PE BAZA DE ULEI 

SI COMEDOGENICE, PUTAND 
BLOCA PORII, CEEA CE POATE 

DUCE LA ERUPTII.

Ochii sunt printre primii care iti arata varsta, astfel ca necesita o atentie 
speciala. Pielea subtire din jurul lor este mai sensibila la alimente si produse, 
servetelele demachiante provocand uscaciune si iritatii cand sunt folosite 
mai mult. In functie de compozitia lor, anumite servetele contin si lauril 
sulfat de sodiu, ceea ce provoaca mancarime, deshidratare, fiind grabita 
astfel aparitia ridurilor, din cauza lipsei de lipide. Opteaza mereu pentru 
ulei organic natural, cum ar fi nuca de cocos, uleiul de masline sau de 
migdale, fiind astfel topite orice urme de machiaj greu, inclusiv rimel si fara 
a-ti stresa pielea. Astfel, vei avea ochiul si genele hidratate, doar ca va 
trebui sa clatesti bine zona, pana nu va mai ramane vreo urma de ulei. 
Foloseste apoi o crema speciala pentru ochi si nu pentru fata sau corp, cele 
din urma fiind prea grele pentru zona oculara, provocand umflare si dand 
nastere depozitelor de grasime.

Schimba produsele din cand in cand, deoarece pielea deja s-a obisnuit 
cu produsele pe care le folosesti de mult timp si nu mai raspunde asa cum 
iti doresti la ele. O data la trei luni poti introduce in rutina beauty un produs 
nou, dar fara a exagera si fara a folosi foarte multe produse! A folosi si alte 
produse adecvate necesitatii pielii tale, iti poate stimula pielea si procesele 
naturale care au loc.
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CComparativ cu anumite tendinte de intinerire ale pielii care apar in fiecare sezon, retinoizii chiar 
pot reduce liniile fine si ridurile. Dermatologii considera tretinoina ca fiind "aur" in ceea ce priveste 
standardele care pot mentine pielea radianta si neteda. Tretinoina este un derivat al vitaminei A numit 
retinoid, fiind studiata pentru prima data in 1960 pentru tratarea keratozelor, afectiuni ce fac pielea 
sa devina groasa si dureroasa.

Tretinoina a avut un rol benefic si in privinta acneei, lucru certificat si de oamenii de stiinta, ceea ce 
a dus treptat la prescrierea ei in solutionarea acestei probleme in 1970. In 1980, acest derivat a fost 
folosit pentru tratarea ridurilor, a liniilor fine, a petelor provocate de soare. Tretinoina este disponibila 
pe baza prescriptiilor medicale in creme topice si geluri vandute sub nume de brand ca Retin-A, 
Renova, Avita.

Tretinoina lucreaza ca exfoliant iritand pielea pentru accelerarea procesului de reinnoire a celulelor 
vechi cu altele noi. In acelasi timp, poate aduce echilibru in randul genelor implicate in productia de 
colagen, acesta fiind esential in ceea ce priveste elasticitatea si fermitatea pielii. Tretinoina poate 
patrunde in celulele pielii si poate "porni" genele responsabile pentru producerea colagenului.

Retinolul este un retinoid mai putin puternic regasit in multe creme si seruri anti-imbatranire fara 
prescriptie medicala, dar este mai putin eficient in activarea genelor responsabile de productia 
colagenului.

Specialistii spun ca oamenii ar putea utiliza tretinoina cu mult inainte de aparitia ridurilor, doar ca 
nu este recomandata femeilor insarcinate sau celor cu pielea foarte sensibila. Sunt necesare cateva 
luni de utilizare pentru a vedea rezultatele. Splendida

TRETINOINA
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IMBAIERI

CARE VINDECA

DE LA MANCARIMI ALE PIELII PANA LA BURTICA UMFLATA, ACEASTA PERIOADA 
ESTE DESTUL DE NEPRIETENOASA CU NOI, IAR DACA VREI SA ITI IMBUNATATESTI 
CALITATEA VIETII FARA PREA MARI BATAI DE CAP, ALEGE SA FACI O BAIE CARE SA ITI 
OFERE CELE MAI BUNE REMEDII!
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incearca!
Incalzeste-ti picioarele cu o pereche 

de incaltaminte speciala care 
stimuleaza circulatia si le da viata 
picioarelor! Incerca marshmallow 

lavender warmIes boots!

Foloseste o capa termica ce iti 
incalzeste scalpul, care, cu ajutorul 

ingredientelor adaugate iti hraneste 
parul prin patrunderea profunda 
a acestora! Incearca kItsch eco-

FrIendlY deep-condItIonIng 
Flaxseed heat cap set!

Un halat pufos de greutate medie, 
purtata dupa o baie calda iti tine si 
de cald in timp ce presiunea usoara 
ajuta la calmarea stresului. Incearca 

gravItY Fleece weIghted robe!

Calmeaza pielea iritata cu miere si lavanda!

Proprietatile antiinflamatoare si antioxidantii lavandei calmeaza 
pielea iritata, in timp ce proprietatile unice ale mierii atrag umezeala in 
piele pentru reducerea rosetii si pentru a o hidrata.

Ce poti face? Adauga 10 picaturi de ulei esential de lavanda si 2 
linguri de miere in cada umpluta cu apa calda. Stai timp de 15-20 de 
minute, apoi usuca-ti pielea cu un prosop cat mai moale si pufos!

Usureaza eczema cu fulgi de ovaz si lapte de cocos!

Beta-glucanii din fulgii de ovaz hidrateaza si repara pielea uscata care 
provoaca mancarimi, in timp ce laptele de nuca de cocos prin antioxidantii 
sai fortifica stratul exterior al pielii, prevenind viitoarele probleme.

Ce poti face? "Sacrifica" si taie un dres, adauga in el jumatate de 
cana de ovaz, fa-i un nod pentru a-l inchide! Pune-l intr-o cada in care 
adaugi si o cana cu lapte de cocos si stai la inmuiat timp de 15 minute!

Opreste subtierea parului cu cafea!

Cofeina din cafea impreuna cu miscari circulare usoare sub forma de 
masaj asupra scalpului, incurajeaza cresterea parului. In plus, flavonoidele 
sunt absorbite in piele, stimuland producerea de colagen pentru a oferi 
fermitate zonelor lasate.

Ce poti face? Toarna doua cesti de cafea in apa de la baie. Maseaza 
scalpul cu apa timp de 1 minut, lasa 15 minute sa actioneze, apoi clateste!

Inmoaie calcaiele uscate si crapate!

Acidul citric din lamaie indeparteaza celulele uscate si moarte pentru 
a netezi pielea aspra de-a lungul picioarelor. Adauga ulei de masline 
pentru hidratare care patrunde profund si reuseste sa repare fisurile, 
astfel ca te poti bucura de calcaie moi si frumoase ca de bebelus!

Ce poti face? Umple un lighean cu apa calda la care adaugi sucul 
unei lamai alaturi de felii de lamaie, inmoaie picioarele timp de 15 minute 
apoi usuca-le! Maseaza apoi cu o lotiune pentru a pastra umezeala 
interioara!

Ceai de ghimbir impotriva balonarii

Compusii din ceaiul de ghimbir inmoaie pielea, stimuland sistemul 
limfatic care elimina toxinele si excesul de lichide care iti umfla burtica.

Ce poti face? Pune 4 plicuri de ceai de ghimbir in apa calda de la baie 
si stai la inmuiat timp de 20 de minute!
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AFLA LUCRURI ESENTIALE DESPRE PIELEA TA IN TIMPUL MENOPAUZEI,
CELE MAI INDICATE PRODUSE, ALATURI DE CELE MAI UTILE SFATURI!

D
aca pielea ta si-a pierdut aproape brusc 
din fermitate si din aspectul radiant iar 
uscaciunea, mancarimea, sensibilitatea 
si acneea au aparut in viata ta, afla ca 
nu esti singura! Toate aceste simptome 

sunt specifice perioadei de menopauza si chiar daca 
majoritatea femeilor se confrunta cu astfel de manifestari, 
doar aproximativ 55% constientizeaza ca pielea sufera 
modificari din aceasta cauza.

Exista 10 simptome ale menopauzei care afecteaza 
pielea, in tot acest timp fiind important sa te concentrezi 
pe grija de sine pentru a afla cat mai multe despre pielea 
ta, a-i intelege textura, tonul si necesitatile. Ingrijirea pielii 
trebuie sa fie ciclica si sa corespunda fiecarei perioade 
a anului - pe langa particularitatile proprii, asa ca daca 
crema ta hidratanta nu corespunde asteptarilor tale, 
acesta este un semn ca trebuie sa iti schimbi rutina de 
ingrijire.

ACNEE

Daca ai parte de acnee in mod brusc acesta este un 
semn clar ca menopauza iti afecteaza pielea, ea trecand 
prin stadii similare ca atunci cand esti in perioada de 
pubertate, fiind afectate gura, barbia, linia maxilarului. 
Foloseste Super Facialist Spot Clarifying Gel, iar daca 
vrei o masca zilnica sau primer, incearca Menopause 
Faace Mask, care contine zinc ce lupta impotriva acneei 
fara sa iti usuce pielea.

RIDURI

In primii 5 ani de menopauza, pielea isi pierde 30% 
din cantitatea de colagen, ea devenind astfel mai 
putin elastica si plina. Liniile fine si ridurile se vad din 
ce in ce mai profund, retinoizii si peptidele reusind sa 
stimuleze productia de colagen si sa imbunatateasca 
refacerea celulelor noi ale pielii. PS Retinol Booster 
Serum inmoaie ridurile si revitalizeaza pielea, iar 

PIELEA
IN  T IMPUL  MENOPAUZE I
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The Ordinary Multi-Peptide + HA Serum este un ser 
ce foloseste peptide ce stimuleaza celulele pielii sa 
produca mai mult colagen pentru ca stratul exterior al 
corpului sa capete fermitate.

PIELE USCATA

Scaderea estrogenului are un efect nedorit asupra 
productiei de acid hialuronic, molecula hidratanta care 
ajuta pielea sa ramana tanara si cu un aspect fresh. In 
aceasta situatie, pielea devine mai aspra, mai sensibila 
si isi pierde din aspectul radiant. Weleda Skin Food face 
pielea sa se simta mai matasoasa. Pe timpul noptii sunt 
indicate creme cu acid hialuronic care contracareaza 
pierderea umiditatii cand dormi, cauzata de transpiratiile 
nocturne. Boots Ingredients Hyaluronic Acid Sleep Mask 
este ideal pentru hidratare.

BARIERA DE HIDRATARE

Sanatatea pielii este conditionata de bariera de 

umiditate care poate mentine hidratarea in piele. 
Cantitatea scazuta de estrogen are un efect direct asupra 
acestei bariere, provocand uscaciune si sensibilitate. 
Ceramidele sunt acizi grasi care ajuta la "sigilarea" 
anumitor pete din bariera de umezeala. Spala-te cu 
un demachiant cu ceramide ca Revolution Skincare 
Ceramides Hydrating Cleanser, apoi usuca-ti pielea 
si evita frecarea agresiva! Apoi, foloseste Face Facts 
Ceramide Repairing Serum Cream pentru a usura 
senzatia de strangere a pielii uscate!

RACIRE

Mai mult de 80% din femeile aflate in menopauza 
experimenteaza bufeuri. No7 Menopause Skincare 
Instant Cooling Mist reimprospateaza pielea fierbinte, 
iar inainte de culcare foloseste Vichy Neovadiol 
Perimenopause Revitalizing Night Cream pentru a-ti 
raci pielea, oferindu-i confort si calm pe timpul noptii!

SUPER FACIALIST 
SPOT CLARIFYING 

GEL

MENOPAUSE 
FAACE MASK

PS RETINOL 
BOOSTER SERUM

THE ORDINARY 
MULTI-PEPTIDE + HA 

SERUM

WELEDA SKIN 
FOOD

BOOTS INGREDIENTS 
HYALURONIC ACID 

SLEEP MASK 

REVOLUTION 
SKINCARE CERAMIDES 
HYDRATING CLEANSER

NO7 MENOPAUSE 
SKINCARE INSTANT 

COOLING MIST

FACE FACTS 
CERAMIDE 

REPAIRING SERUM 
CREAM

VICHY NEOVADIOL 
PERIMENOPAUSE 

REVITALIZING NIGHT 
CREAM
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Aplicarea 
cremei 
cu protectie 
solara

C
rema cu protectie 
solara este importanta 
deopotriva in zilele reci 
si calde, pielea trebuind 

sa fie protejata de razele UVA si 
UVB. UVA cauzeaza cancer de 
piele indiferent cum sunt zilele, iar 
protejarea pielii este cu atat mai 
importanta in aceasta perioada, 
cand diferentele de temperatura 
sunt mai mari, iar stresul la care este 
supus este pe masura.

Pe frunte

Este recomandata o cantitate 
cat o lingura, stratificata, aplicata 
cu generozitate pe fata. Niciodata 
nu este prea mult si fiecare zona a 
fetei are nevoie de protectie.

Sub ochi

Protectia solara in zilele cand 
exista diferente de temperatura 
mari este la fel de importanta ca in 
zilele reci sau toride. Si cum pielea 
de sub ochi si din aceasta zona este 
mai subtire, ea necesita o protectie 
pe masura, o zona a fetei care nu 
trebuie neglijata!

Obraji

Zonele cu risc ridicat sunt obrajii 
si nasul, aceasta vulnerabilitate 
venind de la faptul ca absorb cea 
mai mare cantitate de lumina 
solara. Multe pete de piele - 
indiferent de natura lor - au aparut 
de la soare pe obraji.

NYX Professional 

Makeup California 

Beamin` Face And Body 

Bronzer

Acest bronzer are o textura cremoasa 
aplicabila pe toata fata. Ofera o 
stralucire calda cu aspect satinat, 

fiecare nuanta aplicata dandu-ti un 
aspect aerat, ca o a doua piele.

Max Factor Creme 

Bronzer

Acest mineral deosebit cu un frumos 
aspect de bronz natural iti ofera 

definitie si structura. Poti folosi acest 
minunat produs singur pentru a avea 
o piele stralucitoare ca dupa revenirea 

din vacanta sau il poti aplica dupa 
baza de machiaj pentru un finisaj 

impecabil cu aspect de bronz
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Arh. ANDRA 
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O LOCUINTA ECHILIBRATA AR TREBUI SA FIE
UN EXERCITIU DE SIMBIOZA

Interviu
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Bun gasit, Andra Raluca Tautu! 
Ne bucuram sa te cunoasca si sa te 
admire cititorii revistei noastre.

Cand spunem Andra Raluca Tautu, 
ne gandim imediat la arhitectura. 
De cat timp este in viata aceasta 
profesie?

Arhitectura ca modalitate de 
exprimare a culturii a aparut inca 
din preistorie - practic, de la primul 
adapost, de la prima dorinta de a 
crea o cladire sub forma materiala. 
Cladirile au avut dintotdeauna rolul de 
simboluri culturale, opere de arta, au 
marcat transformarile care au avut loc 
in noi si in afara noastra, si au evoluat 
odata cu omenirea. 

Daca stam sa analizam, civilizatiile 
antice si nu numai, sunt adesea 
identificate in prezent prin intermediul 
realizarilor lor arhitecturale, cele 
care au supravietuit, bineinteles. Sa 
ne gandim la Piramide, la castele, la 
cetati, temple si amfiteatre. Fiecare 
spune povestea unei epoci, a unei 
culturi care ne fascineaza. 

Arhitectura (latina architectura, 
din grecescul ἀρχιτέκτων arkhitekton 
„arhitect”, din ἀρχι- „sef” si τέκτων 
„creator”) este atat procesul, cat 
si produsul planificarii, proiectarii 
si construirii cladirilor sau a altor 
structuri. In perioada antica, arhitectul 
era cel mai adesea artizanul. 

Cel mai vechi text care a 
supravietuit despre teoria arhitecturii 
este tratatul de arhitectura din 
secolul I d.Hr., al arhitectului roman 
Vitruviu, conform caruia o cladire 
buna intruchipeaza firmitas, utilitas 
si venustas (durabilitate, utilitate si 
frumusete).

Meseria de arhitect, cel putin in 
Europa, a aparut posterior descoperirii 
hartiei. Hartia nu a fost folosita in 
Europa pentru a desena pana in 

secolul al XV-lea, dar a devenit din ce in ce mai disponibila 
dupa anii 1500. Disponibilitatea hartiei si creioanele au permis 
ca desenele pentru constructie sa fie facute de profesionisti si 
astfel s-a facut tranzitia de la artizani la arhitecti.
Arkia Creative Home este brandul pe care il detii alaturi 
de asociatul tau. Implineste 24 de ani anul acesta. De la ce 
vine Arkia?

ARKIA este un cuvant de suflet pentru noi si inseamna atat 
in Hebrew cat si in araba - "a te inalta". Am ales acest nume 
deoarece suntem mereu pregatiti pentru o noua provocare si 
incercam sa ne inaltam si sa fim deasupra acesteia pentru a o 
rezolva cu succes, impreuna.
Care este sloganul vostru?

Simplu, clar, si la obiect: "Case fericite pentru oameni fericiti!".
Unde aveti biroul in Bucuresti?

Suntem incantati sa va spunem ca ne-am mutat intr-un 
spatiu nou - o casa cu multa istorie si o gradina minunata, pe 
str. Grigore Ipatescu nr. 10.
Mergeti doar voi la clienti sau mai vin si ei la intalnirile de 
la biroul vostru?

Spatiul unde lucram este tratat ca un Showroom by 
Appointment si imbinam cele doua metode de lucru si intalniri 
- mergem la client pentru a vedea spatiul si pentru a intelege 
mai bine cine este si ce isi doreste, dar il incurajam pe client sa 
ne treaca pragul, sa bea o cafea in biroul nostru si sa se inspire 
din ceea ce noi am creat pentru noi.
Care parte iti place mai mult in profesia ta? Amenajarea 
interioara sau supervizarea exterioara a proiectelor?

Ceea ce imi place cel mai tare este sa descopar fiecare client 
asa cum este si sa ii pot crea o ambianta si un spatiu perfect 
pentru el. Uneori asta inseamna sa ne implicam pana la ultimul 
detaliu atat in proiectare cat si in executie, alteori doar sa il 
ajutam sa duca la bun sfarsit ceea ce viseaza. E o munca in 
care sunt si consultant, si psiholog, si prietena de iesit la bere, 
si profesionist, si Gica contra, daca asta ajuta sa ajungem la 
rezultate excelente.

O locuinta cu bun gust este una 
ECHILIBRATA, care nu EPATEAZA si are 

elemente care se completeaza, se pun in 
valoare. 
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Dar intre rezidential si comercial - ce ai alege?

Recunosc ca partea de rezidential imi aduce cea mai mare 
bucurie. Sa vezi uimirea si bucuria in ochii clientului la final de 
proiect e ceea ce ne hraneste si ne face sa continuam in acest 
domeniu. A ti se spune - "Multumesc, mi-ai creat spatiul la care 
nici nu speram sa visez!" e cea mai buna recompensa pentru noi.
Cum recunoastem o locuinta cu bun gust?

O locuinta cu bun gust este una echilibrata, care nu epateaza 
si are elemente care se completeaza, se pun in valoare. O casa 
reusita te face sa zambesti si care, de la inceput, te imbie sa 
stai in ea. 
Ar trebui sa urmarim tendintele cand ne decoram locuinta?

Nu cred ca tendintele primeaza inaintea personalitatii: 
locuinta este un loc intim, trebuie sa reflecte si sa sustina pe cel 
care o utilizeaza. Eu cred ca trebuie sa fie ca un passepartout 
- sa aiba o baza solida si aliniata cu cine este cel care locuieste 
in ea, si, daca dorim sa o adaptam unor tendinte, sa o putem 
face fara investitii majore. Este in regula sa urmam tendintele 
doar atunci cand acestea se aliniaza cu cine suntem noi cu 
adevarat.
Cum arata locuinta ta? Dar biroul?

Locuinta mea este un apartament in centrul orasului - este 
in primul rand functionala si adaptata nevoilor familiei mele: o 
adolescenta creativa, un preadolescent pasionat de tehnica, un 

sot care pentru a se putea relaxa are 
nevoie de spatiu pentru manufactura. 
Iar pentru mine, linistea inseamna 
o bucatarie in care sa pot crea, un 
balcon transformat in gradina, un 
spatiu pe care il pot modifica si adapta 
rapid starii mele si a celor dragi.

Biroul Arkia este un loc de intalnire 
si cooperare, in care avem camere si 
zone dedicate partenerilor, este un hub 
unde acei arhitecti tineri care doresc sa 
afle de la noi informatii si sa invatam 
impreuna sunt bineveniti. Avem o 
gradina in care pe perioada verii o 
sa facem prezentari si evenimente 
pentru a populariza aceasta meserie 
minunata, pentru a aduce impreuna 
creativii si pentru a sustine diferite 
cauze: copii care exceleaza in diverse 
domenii, ONG-uri care au grija de 
copii defavorizati sau cu diferite 
afectiuni. La noi in birou exista un 
coltisor pentru cei de la Incotera, care 
sustin parintii copiilor cu sindrom 
down.   
Care a fost cea mai amuzanta 
experienta in lucrul cu un client?

Hmmm ... sunt multe momente 
amuzante in domeniul lucrului cu 
oamenii, insa cred ca unul notabil a 
fost atunci cand a trebuit sa discut cu 
cei doi soti separat deoarece credeau 
ca isi doresc lucruri diferite si ... la 
final, cand le-am aratat solutia mea 
au realizat ca isi doreau acelasi lucru 
dar nu stiau sa-l comunice. Am ras cu 
pofta!

NU CRED ca tendintele primeaza inaintea 
personalitatii: locuinta este un loc intim, 
trebuie sa reflecte si sa sustina pe cel care 
o utilizeaza.
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Cum este piata in care activeaza 
Arkia Creative Home?

Piata de arhitectura & design 
interior din Romania este una 
foarte dinamica, ce ne arunca multe 
provocari, atat din partea statului 
cat si din partea clientilor, a pietei 
materialelor si furnizorilor. Din acest 
punct de vedere, consider ca ramane 
in picioare cel ce se poate adapta, 
metamorfoza, cel care pastreaza o 
minte deschisa in toate si care reuseste 
sa ramana actual, pe parcursul a mai 
multor generatii. 
Care este cel mai important obiect 
de decor dintr-o locuinta?

Locuinta nu este despre un singur 
obiect, care sa devina REGE in acel 
spatiu. La fel ca intr-o familie, locuinta 
este o sinteza a nevoilor, placerilor, 
durerilor, bucuriilor, atitudinilor si 
doleantelor fiecarui membru care se 
desfasoara acolo. O locuinta echilibrata 
ar trebui sa fie un exercitiu de simbioza. 
Cum se simte Andra Raluca Tautu? 
Mai mult antreprenor sau mai mult 
arhitect? Cum iti imparti timpul de 
lucru?

In majoritatea zilelor sunt mama, 
sotie, prietena, colega cu care mergi la 
bere. Dar in munca mea de zi cu zi ma 
transform in magicianul care foloseste 
tot felul de secrete si experiente pentru 
a aduce magie intr-un spatiu. 

Partea simpatica a acestui bussines 
este ca a fi arhitect este foarte similar 
cu a fi antreprenor. Cred ca imparitatea 
e asa: 30% arhitect, 30% antreprenor, 
30% mama si sotie si 10% sfatuitor. 
Cum este viata de familie? Iti ramane 
timp sa petreci cu sotul si copiii? 
Cum se impaca profesiile de medic 
si arhitect? 😊

Aceasta este probabil o tema 
sensibila pentru fiecare femeie care 

jongleaza cu o cariera si o familie si care isi doreste sa exceleze 
la amandoua. Adevarul este ca viata mea de familie este un 
pic haotica, cu putine momente in timpul saptamanii in care 
reusim sa ne strangem impreuna. Aceasta parte vine si cu 
remuscari, dar exista si beneficii. In weekend-uri sau cand 
plecam in vacante, sunt 100% acolo si savurez orice moment 
alaturi de ei. Copiii mei au o independenta si o autonomie pe 
care putini o au la varsta lor, care vine cu o maturitate in a lua 
decizii pe care si eu o invidiez in anumite momente.
Ce pasiuni ai? Ce faci dincolo de arhitectura?

Pentru mine terapie pura este gatitul si gradinaritul. Primul 
imi place printre familie si prieteni. Al doilea se desfasoara in 
liniste si singuratate. Asa reusesc sa-mi pastrez echilibrul si sa-
mi regenerez sursele de inspiratie interioara. 
Din ce domenii vin clientii vostri? 

De-a lungul celor iata aproape 24 de ani de activitate, am 
avut clienti de la cel mai mic la cel mai mare. Astazi, ma 
mandresc cu un portofoliu de clienti nationali si internationali, 
de lanturi si francize, de orice tip de proprietate de la barca la 
cartier rezidential sau birouri pentru corporatii. 

Printre proiectele noastre recente pot spune ca am avut 
parteneriate foarte frumoase cu SII Romania, Euromaterna, 
Rehau si Superbet.
Ce se poarta in acest an in materie de mobilier?

Sunt multe tendinte interesante in 2023 dar aleg sa va 
povestesc despre una care ne va schimba total modul de a vedea 
designul interior: SUREALISMUL. Daca pana acum s-a mers 
pe uniform, minimalist, scandinav, estetica geometrica sau 
liniara, acum vom iesi total din aceasta zona de confort.  

Da, este surealismul lui Dali, aplicat pe locuintele noastre. 
Desi raman in continuare foarte in voga piesele de mobilier in 
stilul anilor 70-80, adaugam acest vibe surealist peste acestea. 

Cum? Gandeste-te la un tablou neobisnuit care sa ocupe 
un perete intreg dintr-o casa, mobila cu elemente artistice 
(picioare?), nori suspendati deasupra unei cazi, o canapea in 
forma de buze, o masa din sticla ca o picatura care curge. Nu, nu 
este kitsch daca este facut cu gust, doar ne permitem noua insine 
sa visam mai mult, sa ne jucam mai mult, sa riscam mai mult.

Daca pana acum s-a mers pe uniform, 
minimalist, scandinav, estetica geometrica sau 

liniara, acum VOM IESI TOTAL din aceasta 
zona de confort.
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Ce vis profesional ai?

Visul meu a fost sa ajung unde sunt 
astazi, iar astazi visez sa continui cel 
putin cu aceeasi energie, in acelasi 
ritm, si sa ajung mentor si consultant, 
pentru a transmite mai departe tot 
ceea ce am invatat pana acum.
Cum arata stilul tau vestimentar? Il 
adaptezi jobului?

Stilul meu vestimentar este foarte 
dual, spune multe despre stilul meu 
de viata si as putea sa-l definesc in 
3 cuvine: stiletto sau bocanci. Ma 
transform din blugi si bocanci pe 
santier la doamna in power suit si 
stilettos la un eveniment sau un client 
meeting important. Sunt tot eu, si 
acolo si acolo, ma adaptez asa cum e 
nevoie in acel moment. 
Parfumul preferat?

St. Dupont.
Rochie sau pantaloni?

60% pantaloni 40% rochii - bine ca 
nu m-ai intrebat de fuste! 😊
Momentul zilei preferat?

Dimineata intre 5 si 7.
Vacanta ideala?

Cu velierul pe mare. Eu si sotul meu 
avem ambii permis de skipper.
Ce te implineste?

Zambetul: atat al familiei cat si al 
clientilor mei.
Petreci mult timp in mediul online?

Din pacate sau din fericire, destul 
de mult.
Aveti animale de companie?

Da, o minunatie de jack russel, 
Skipper, fara de care nu as numi viata 
asta implinita.
 Cartea care ti-a schimbat viziunea 
despre viata este?

"Micul Print", recitit la maturitate 
pentru copii mei, vazut din alt unghi 
... unul plin de intelepciune.

Ce admiri la o femeie?  

Admir femeile care reusesc sa-si arate puterea printr-o 
viziune in care nu lipseste feminitatea. 
Dar la un barbat? 

Admir barbatii care au capacitatea de a aprecia un om pe 
baza aptitudinilor sale, nu pe baza sexului. 
Care este motto-ul tau de viata?

Cate o problema o data! Viata este despre calatorie, drum, 
nu neaparat despre final. 
Ce mesaj ai pentru cititorii care te admira pe coperta Famost?

Se spune ca suntem suma celor 5 oameni cu care ne 
petrecem cel mai mult timp. Aveti grija sa va inconjurati de 
oameni care sa va invete lucruri valoroase, sa va faca sa radeti, 
sa construiasca ceva si sa aprecieze tot ce este mai frumos in 
lumea asta. Timpul nostru este prea scurt pentru a ne inconjura 
de oameni care nu ne inspira, doar pentru ca nu vrem sa 
suparam pe nimeni!
Multumim.





D A N I E L  N U TA  este unul dintre cei mai buni actori ai momentului. 
El a avut primul sau rol in 2016, in serialul TV de productie FX numit 
Tyrant. Daniel Nuta a fost premiat la mai multe festivaluri de film nationale 
si internationale pentru abilitatile sale de actor. A obtinut premiul special 
"Ovidiu Bose Pastina" la festivalul international de film Anonimul.

A avut selectii cu 3 scurtmetraje la TIFF 2022 si 2 scurtmetraje 
la Sarajevo Film Festival 2022. Daniel Nuta a jucat in filme precum: 
Sacrificiul (2020), Adela (2021), Filmul Dragonheart Vengeance 
(2020), High Strung Free Dance (2016), Eroii de la podul Jiului (2020), 
Watcher (2021). Daniel este si producator si regizor de film. In calitate de 
producator a lucrat la mai multe scurtmetraje romanesti independente, 
precum Matilda si Mihail si Achim.

Cel mai recent proiect al lui este interpretarea lui Vlad Tepes, in sezonul 
doi al serialului istoric "Rise of Empires: Ottoman". Acesta a avut premiera 
pe 29 (2022) decembrie pe Netflix.

interviu

PERSONALITATI de TOP 

cu DANIELA SALA

DANIEL NUTA
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu?
La nivel profesionist, am inceput sa fac lucruri undeva 

pe la 20 de ani, eram deja in anul doi de facultate. Mi-as 
fi dorit poate sa am sansa mai devreme, dar niciodata nu 
e prea tarziu. Lucrurile au timpul lor foarte bine definit.
Ce iti doreai sa devii cand ai fost mic?

Toata lumea imi spunea domnul doctor, eu avand 6-7 
ani. Prin casa faceam tot felul de scheme ca Bruce Lee. 
Visam sa am firma mea cu multi angajati, nu stiam pe 
atunci ce inseamna lucrul asta. E funny cand ma gandesc 
acum. 
Cum ti-ai descoperit talentul actoricesc? 

E un cuvant prea mare: talentul. Eu am descoperit de 
fapt o pasiune, restul au descoperit altii care mi-au acordat 
credit si care m-au distribuit in productiile lor de-a lungul 
timpului. 
A fost greu sa te faci remarcat pe piata din Romania? 

E greu sa te faci remarcat oriunde in lume. Daca in 
piata din Romania nu-i foarte simplu, atat timp cat iti 
pastrezi o coloana vertebrala si un bun simt, sunt foarte 
importante cele doua lucruri, sa ne imaginam cum stau 
lucrurile in Los Angeles sau Londra unde chiar exista o 
industrie. 
Care rol consideri ca te-a facut celebru si de ce?

A inceput sa-mi fie apreciata munca de-a lungul 
timpului, am inceput sa fiu mult mai prezent pe buzele 
oamenilor si sa fiu recunoscut pe strada odata cu serialele 
de la Antena 1. Am inceput sa primesc mesaje din toata 
lumea odata cu Rise of Empires: Ottoman. 
Cum ai defini meseria de actor? 

Nervi tari, munca multa, libertare, rabdare, dorinta, 
determinare. 
Povesteste-ne o amintire placuta din cariera ta.

Cand am aflat ca am luat rolul pentru "Rise of empiRes: 
ottoman", probabil am avut cel mai exploziv moment 
din viata mea. A fost bucurie pura, zburam chiar daca 
nu zburam. Pentru 5 minute. Mi-am sunat persoanele 
importante din viata mea sa le spun si gata. Apoi mi-am 
revenit si am plecat de acasa pentru ca aveam filmare in 
noaptea respectiva. 

Care rol a fost cel mai important pentru tine si ai simtit 
ca rezoneaza cel mai mult cu tine? 

Din punctul meu de vedere, rolurile mari pe care le-am 
facut pana acum, fie ca au fost in serialele din Romania, 
fie ca e serialul de pe Netflix, fie ca sunt rolurile din teatru, 
toate au avut ceva special pentru mine si am gasit in 
sufletul meu ceva de spus. Rolurile de antagonist imi plac, 
mi se par mult mai complexe decat cele de protagonist, 
erou. In schimb, astept ofertele pentru eroi. 
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericit cu 
adevarat?

Sa pot sa imi fac meseria, sa pot sa fac film, sa pot sa joc 
in spectacole si sa am ocazia sa fiu alaturi de oameni de la 
care am ce sa invat. Ca mai apoi, sa ajung acasa, in locul 
meu, langa persoana de langa mine si sa fiu linistit acolo. 
Ce-ti place cel mai mult la meseria ta?

Faptul ca e vie, nicio zi nu seamana cu cealalta, tot 
timpul sunt personaje noi cu provocari noi si intelegi 
despre tine ceva nou prin fiecare dintre aceste personaje. 
Azi esti criminal, maine fraierul de serviciu, poimaine 
domnitorul Tarii Romanesti. E fascinanta cu tot ce ofera 
ea. Bine, ce spun eu acum e doar varful de iceberg.

Din punctul meu de vedere, ROLURILE MARI PE CARE LE-AM 
FACUT PANA ACUM ... toate au avut ceva special pentru mine si am 

gasit in sufletul meu ceva de spus.
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Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta?
Anxietatea si dorinta de renuntare apar des in viata 

unui actor. Recomand tuturor copiilor cu care lucrez 
la Academia Studiourile Buftea sa faca sport, ajuta 
la dezvoltarea fizica, dar contribuie foarte mult si la 
dezvoltarea neuronala, mai mult decat am crede. In plus, 
creeaza o disciplina si o rigoare de fier; poate faptul ca am 
facut sport m-a facut sa nu le las sa ma afecteze si implicit 
sa nu renunt.  
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?

Am vrut sa plec la un moment dat, inainte de a da 
admitere la UNATC, la Actorie. Nu am mai plecat. Am 
decis sa raman. Nu stiu daca a fost sau nu cea mai buna 
decizie. Pana acum mi-a fost bine. Vedem pe viitor. 
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru un artist?

Ele reflecta sau ar trebui sa reflecte personalitatea 
artistului. Sa nu fie in contrapunct sau impotriva firii lui. 
Atunci tradeaza si artistul devine fals. 

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

Doar daca e o pasiune acolo care arde, sa se apuce, altfel, 
daca mai exista si un plan B, pentru orice eventualitate ... 
mmm, din punctul meu de vedere, nu functioneaza. 
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, ce altceva ai fi facut?

Medicina, cibernetica, banking, Academia de Politie. 
Am terminat matematica-informatica M1, posibilitatile 
erau multe.  
Cine este Daniel Nuta, omul din spatele camerelor de 
filmat?

Un om simplu, un actor tanar, producator de film la 
inceput de drum, prieten, iubit, copil uneori, foarte serios 
alteori, un om cu credinta in Dumnezeu, in fortele proprii 
si in visele lui.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Vedeam foarte multe filme, mergeam la spectacole de 
teatru, dar imi era foarte frica de orice. Imi doream sa iau 
proiecte, sa iau roluri, dar apoi mi-era frica de echipele 
de filmare, mi-era frica de spectatorii din sala de teatru. 
Groaznic. Inca nu am depasit 100% acea stare, acum am 
mai castigat doar experienta. 
Ce amintiri ai de la primul tau rol?

Aveam un rol intr-o reclama, eram pe un acoperis in 
Bucuresti si trebuia sa dansez pe o piesa. Cred ca am tras 
peste 40 de duble pentru ca nu functionau lucrurile, ba 
nu ma coordonam cu operatorul, ba nu aveam scharf, ba 
celor de la agentie nu le placea. Am schimbat si vreo 3 
tricouri pentru ca era vara.
Ai avut un idol? Cine a fost acela?

Nu am avut idoli, am avut actori pe care i-am vazut 
in toate filmele lor si care m-au motivat sa vreau si eu sa 
ajung sa fac filme ca ei sau poate chiar sa joc cu ei intr-o zi. 
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

Am suferit mult cand a murit calul pe care il incalecam 
la toate filmarile. Aramis. Era o minune de calut.
Dintre productie si actorie ce ai alege? De ce?

Nu voi alege niciodata una sau alta, ma completeaza 
pe mine ca om de film si ma tin activ si intr-o continua 
invatare. Ador sa le fac pe amandoua. 
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Esti si producator de film. Ce proiecte ai produs si ce 
premii ai obtinut? 

Premiile sunt importante, intr-adevar, o echipa de 
experti dintr-un anumit domeniu confirma valoarea 
actului artistic, al filmului, al unui spectacol, etc., dar nu 
am alergat niciodata dupa ele. Mai ales ca producator 
tanar. Ma intereseaza mai mult networking-ul cu oamenii 
din industrie, intalnirile pe care le pot avea. Ele deschid 
alte colaborari si discutii pentru viitoare proiecte. Un film 
produs de mine a luat intr-adevar Premiul Special "ovidiu 
Bose-pastina" la Anonimul 2021. Am mai avut selectii cu 
filmele produse la Sarajevo Film Festival 2022 si TIFF 2022. 
Cu ce consideri ca se diferentiaza productia de film cu 
actoria de film?

Productia e in spatele camerei, actoria e in fata ei. Ca 
producator faci toata munca grea din spate, ca actor vii 
la cadru si te bucuri de tot ceea ce a muncit o armata 
de oameni. Fiecare dintre cele doua are elementele ei 
specifice si sunt foarte complexe amandoua. 
Ce parere ai despre piata artistica din Romania? Cu ce 
se diferentiaza fata de perioada in care tu te-ai lansat?

Industria de film din Romania este intr-o continua 
crestere, una curajoasa, productiva si prospera. Filmul 
de arta a avut mare succes peste hotare incepand cu anii 
2000, iar creatorii surprind de fiecare data intreaga lumea. 
Filmul romanesc e bine plasat pe harta internationala 
datorita unor regizori si producatori cu viziune. Mai nou, 
exista aceasta pofta de a produce si film comercial de care 
nu pot decat sa ma bucur si sa sper ca lucrurile sa schimbe 
perspectiva spectatorului roman despre film. Putem face 
film si in Romania. Film pentru toata lumea, de toate 
genurile. Incurajez cu mare drag romanii sa mearga la 
productiile autohtone.

Crezi ca actorii devin un model pentru publicul 
spectator?

O sa ne mai ia ceva timp pana vom putea spune acest 
lucru, dar sper ca la un moment dat sa ajung sa raspund 
pozitiv la intrebarea asta. Exista valori foarte mari si in 
Romania, valori pe care publicul spectator ar putea sa le 
ia ca modele de lifestyle, atitudine, caracter, personalitate, 
dar pentru acest lucru, in primul rand, trebuie sa ajunga 
sa-i vada, sa-i cunoasca. 
Ce inseamna actoria pentru tine?

Actoria, productia, filmul inseamna totul pentru mine. 
Un mod de a fi. Un mod de a trai. Un mod de a fi fericit.
Care sunt ingredientele succesului in acest domeniu? 

Nu exista ingrediente clare, pentru toata lumea. Nu 
exista si nu cred ca vor exista vreodata. Pentru fiecare 
dintre noi e diferit si se manifesta diferit. Munca, munca, 
munca. 
Ai jucat in Sacrificiul (2020). Care a fost fisa personajului 
tau? Ce a insemnat pentru tine acest proiect?

"sacRificiul" era primul proiect major pe TV pentru 
mine. Am pretuit mult tot ceea ce am facut acolo. Imi era 
foarte mare teama.

EXISTA VALORI FOARTE MARI si in Romania, valori 
pe care publicul spectator ar putea sa le ia CA MODELE 

de lifestyle, atitudine, caracter, personalitate, ...
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Ai jucat in Adela (2021). Ce probleme a intampinat 
personajul tau de-a lungul filmarilor?

Personajul meu nu a avut probleme, a avut piedici in 
planul lui pe care le-a rezolvat de fiecare data cu mare 
finete ... si cu pistolul in mana. Am iubit foarte tare 
personajul meu de acolo. Ma luptam pentru el, imi 
doream sa fie bine, sa isi atinga scopul. 
Ai jucat in filmul Dragonheart Vengeance (2020). Ce 
amintiri ai de la filmari?

Imi era foarte frig. Am filmat undeva pe la finalul lui 
Noiembrie in munti si batea vantul foarte tare, era mult 
noroi peste tot. Am experimentat anduranta foarte mult 
la acele filmari.
Ai jucat in High Strung Free Dance (2016). Ce ne poti 
spune despre personajul pe care il interpretat?

A fost un rol micut, inca eram in facultate, dar eram 
printre niste actori americani foarte talentati care m-au 
motivat foarte tare. Am avut sa ajung si eu la acel nivel de 
performanta. 
Ai jucat in Eroii de la podul Jiului (2020). Cum era 
personajul tau?

Un nebun, de aici vine si numele lui: Fane Nebunul, 
un extrovertit, mercenar, hot, uns cu toate alifiile, ironic, 
un om pentru care mandria e mai presus de toate. O 
incantare sa joc un astfel de rol. 
Ai jucat in Watcher (2021). Ne poti povesti o intamplare 
frumoasa de la filmari?

Nu am avut timp, neaparat, de intamplari speciale. 
Echipa a fost una profesionista, ritmul de filmare era unul 
destul de alert, dar m-am inteles exceptional de bine cu 
regizoarea Chloe Okuno. Generozitatea ei si increderea pe 
care o oferea actorilor sunt foarte rare si cand un artist se 
intalneste cu o astfel de situatie, e aur pentru el. Lucrurile 
functioneaza de la sine si totul pare foarte simplu. 
L-ai interpretat pe Vlad Tepes in sezonul doi al 
serialului istoric "Rise of Empires: Ottoman". 
Povesteste-ne despre personajul tau! Cum a fost sa 
lucrezi direct pentru Netflix si sa interpretezi un rol 
atat de important din istoria Romaniei?

Am avut emotii foarte mari. Presiunea din mintea mea 

era destul de mare. Foarte putini oameni stiau, in acel 
moment, ca filmez pentru proiectul asta si il interpretez 
pe Vlad Tepes. Dar ma gandeam mereu cum va fi primit 
in Romania. Cu totii stiam, cu totii am invatat despre el 
la orele de istorie, cu totii avem o parere. Mi-a luat ceva 
timp sa nu ma mai gandesc la acest lucru si sa trec la 
treaba serios, sa il construiesc pe Vlad fix asa cum il vad 
eu, cu toate resursele mele. Se pare ca viziunea regizorului 
impreuna cu a mea a dat roade si a fost foarte apreciat in 
intreaga lume.
Ce te face fericit cu adevarat?

Sa duc la bun sfarsit un proiect, sa fac o treaba buna si 
sa bucur oamenii care il vad. 

AM MULTE PLANURI, MULTE VISE. Vom vedea 
cum se vor transforma IN REALITATE.
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Te simti un barbat implinit?
Da, pentru ceea ce am facut pana acum, sunt. 

Multumesc lui Dumnezeu, Universului pentru tot ceea 
am primit pana acum si sper sa raman la fel de determinat 
pe viitor. Am multe planuri, multe vise. Vom vedea cum 
se vor transforma in realitate.
Cum este relatia ta cu familia ta? 

Vorbim des, ne vedem rar, dar ne iubim si respectam 
foarte tare. 
Cine esti tu, persoana din spatele camerelor de filmat? 
Ce pasiuni ai si ce ii place sa faci?

Pai toata viata mea se invarte in jurul camerelor, fie 
ca sunt in spate sau in fata. Sunt si trainer la Academia 
Studiourile Buftea, lucrez mult cu copiii. Am putini 
prieteni dar de valoare. De cate ori am putin timp liber, 
plec din oras. Beau prosecco, mananc Nutella.
Care este cea mai mare teama a ta?

Sa nu pot sa-mi mai fac meseria, din varii motive. 
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Nu am regrete. 
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a 
transformat acea pierdere?

Nu am pierdut pe nimeni din familie, in schimb, am 

pierdut cativa prieteni de care chiar imi pare rau. Asa a 
fost sa fie. Mi-ar placea sa se schimbe ceva in sensul asta. 
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc, mananc ceva, imi beau cafeaua, plec la 
treaba. Daca am timp, merg si la sala. Seara ma intorc 
inapoi acasa si dorm lat sau mai lucrez si apoi dorm. 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Fac cele mai bune paste din lume, imi place mie sa 
spun. Gatesc rar si imi place sa improvizez mult. 
Care este motto-ul tau in viata?

Nu pierde timpul!
Unde te vom putea vedea in perioada urmatoare? 

Pe scena pot spune in mod cert. Am un spectacol in 
turneu prin tara "caRe pe caRe", joc la Teatrul Bulandra 
in spectacolul "de ce sa fii fRumos?", la Teatrul Tony 
Bulandra in spectacolele "othello" si "cRima si pedeapsa" 
dar si la Teatrul Elisabeta din Bucuresti sau Teatrul Sica 
Alexandrescu din Brasov. 
Ce alte surprize ne pregatesti?

Un festival de teatru dar si alte proiecte de film 
despre care nu pot vorbi momentan, dar le vom afla la 
momentul oportun. Pana atunci, ne auzim pe Instagram 
pe imdanielnuta sau pe Tiktok pe imdanielnutaoficial.

... TOATA VIATA MEA SE 
INVARTE in jurul camerelor, fie 
ca sunt in spate sau in fata.



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

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

FAMOST



MODA? TENDINTE? REVISTA FAMOST
FRUMUSETE? SFATURI? REVISTA FAMOST
CULTURA? INTERVIURI? REVISTA FAMOST
STIL DE VIATA? SANATATE? REVISTA FAMOST
VEDETE? EDITORIALE? REVISTA FAMOST

w w w . f a m o s t . r o

office@famost.ro

https://famost.ro/


80  

Famost

" "


Cultura

D ragi prieteni, bine v-am regasit in luna martie! 
Incepem primavara cu o serie noua de lecturi alese, 
descoperind impreuna noi aparitii editoriale, titluri 

aflate in precomanda dar si alte carti captivante aparute in 
ultima perioada. Universul lecturilor alese va asteapta ca 
de fiecare data sa il descoperiti si sa va bucurati de lecturi 
fermecatoare, indiferent de genul literar ales. 

Incepem cu categoria Science Fiction unde intalnim un 
nou roman science fiction istoric, o reusita reinterpretare 
a unui roman clasic dar si  un roman tulburator despre 
reintoarcerea omului pe un Pamant pustiu si distrus.

Cartile sunt avutia 
tezaurizata a lumii si 
mostenirea potrivita 

pentru generatii si natii.

In zona literaturii  fantastice descoperim o carte 
impresionanta din realismul magic latino-american a 
unui autor distins cu Premiul Nobel pentru Literatura  si 
continuam cu povestiri fantastice inspirate din miturile, 
legendele si folclorul poporului roman.

La categoria Thriller si Mystery, povesti intunecate, 
psihologice si pline de suspans, cu accente fantasy, 
deznodamant socant si ritm alert.

Literatura de dragoste, locul unde de aceasta data, 
iubirea se impleteste cu drama si emotiile la cel mai inalt 
nivel intr-o fictiune alternativa uimitoare si cel de-al doilea 
titlu, descoperim o poveste despre demonii trecutului si 
infruntarea lor. Sectiunea de Historical Romance ne incanta 
cu emotia si parfumul unei epoci uitate.

Sectiunea Clasici si Romane Premiate, ca de fiecare data, 
bijuterii literare pe rafturile bibliotecii si povesti a caror 
frumusete si maiestrie vor incanta cititorii.

In sectiunea de proza scurta si volume de povestiri 
descoperim patru titluri, care acopera o gama larga de 
genuri: povestiri clasice despre dragoste intr-un stil dulce - 
amar, povesti fermecatoare la granita dintre real si fantastic 
si iubiri imposibile  in decorul unui Bucuresti pitoresc, un 
roman scurt insotit de povestiri si scrisori si iscusite povestiri 
marinaresti.

Urmeaza Fictiunea si Non-Fictiunea, titluri pe care nu 
trebuie sa le ratezi si sectiunea Biografii si Jurnale, marturii 
cutremuratoare din alte vremuri.

Literatura Young Adult, ne incanta cu un roman science 
fiction pentru adolescenti dar si cu un roman premiat din 
literatura romana, un regal de intamplari cu iz fantastic.
Literatura pentru copii le aduce celor mici lecturi 
incantatoare si captivante iar poezia, clipe de emotie, 
frumusete si sensibilitate la inceputul unei noi primaveri.

CRONICA 
UNUI 

EVENIMENT 
LITERAR

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

APARITIILE EDITORIALE ALE 
LUNII FEBRUARIE 2023

H e n r y  D a v i d  T h o r e a u
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FIICA DOCTORULUI MOREAU -  SILVIA MORENO-
GARCIA, editura NEMIRA
BESTSELLER THE NEW YORK TIMES

Descrierea cartii
Autoarea bestsellerului international Mexican Gothic ne 

ofera un fabulos roman istoric, plasat in Mexicul secolului 
al XIX-lea, o reinterpretare a celebrului SF clasic Insula 
doctorului Moreau, de H.G. Wells.

Carlota Moreau este o tanara care creste pe o mosie retrasa, 
intr-un conac luxos, ferita de conflictele si problemele din 
Mexic. Este fiica unui cercetator atat de indraznet, incat e ori 
un geniu, ori un nebun.

Montgomery Laughton e un proscris, un melancolic 
incurabil si asistentul doctorului Moreau, pe care il ajuta 
sa-si duca la indeplinire experimentele finantate de bogata 
familie Lizaldes.

Hibrizii sunt rezultatele muncii doctorului Moreau, fiinte 
monstruoase, pe jumatate oameni, pe jumatate, animale, 
predestinate sa i se supuna orbeste creatorului lor.

Toti par sa traiasca in armonie pana la sosirea 
fermecatorului si nepasatorului Eduardo Lizalde, care 
declanseaza o periculoasa reactie in lant.
"Imaginatia de care da dovada Silvia Moreno - Garcia 
este absolut fantastica, nelinistita si romantica, neinfricata 
si capabila sa se reverse in orice gen literar, mereu gata sa 
imbratiseze cu o deplina stapanire de sine polaritatile naratiunii: 
bizareria si dragalasenia, pasiunea nebuneasca si ura profunda 
..." The New York Times
"Un science-fiction istoric. O reinterpretare a unui roman 
clasic. Una dintre cele mai interesante si mai puternice voci ale 

noului val de autori SF&F. Da, Fiica doctorului Moreau este un 
cocktail perfect dozat." Marian Coman, redactor - sef Armada

IARBA CERULUI - CONSTANTIN CUBLESAN, editura 
EAGLE

Descrierea cartii
Iarba cerului este unul din cele mai reusite si tulburatoare 

romane science fiction romanesti.
"Pamantul, secatuit si muribund, a fost abandonat de omenire, 
care s-a risipit in spatiul cosmic. Dar oamenii au luat in exodul 
lor nelinistile si dilemele speciei. Pus in fata unei neasteptate 
provocari interioare si urmarit de obsedante temeri, Personajul 
principal, decide sa revina pe Pamantul parasit de oameni, dar 
pe care viata salbatica inca isi urmeaza cursul, incercand cu 
incapatanare sa se adapteze noilor conditii induse de Soarele 
muribund. Si, odata intors, isi descopera adevaratul chip. Iarba 
cerului este un roman metafora, plin de melancolie si inundat de 
nostalgia unui trecut greu si dens." Marian Truta
"Am inaintat in lungul despicaturii, din loc in loc oprindu-ne 
sa privim inauntru, sa descifram in amestecul de roci sfasiate 
urmele lumii noastre, prabusite sub convulsiile haotice, 
nesupuse, ale materiei. Oare era civilizatia noastra inca atat 
de neputincioasa in fata naturii oarbe?! Oare supercivilizatia 
in care traiam nu putea impiedica un asemenea dezechilibru al 
naturii in miscare?! Oare, noi ... Atatea intrebari imi veneau 
cu iuteala fulgerului in minte, fara ca vreunul din raspunsurile 
posibile pe care le stiam sau le inventam spontan sa ma satisfaca. 
Si iarasi simteam cum spaima aceea, care imi terorizase 
copilaria, viata de pana atunci, obsesia calamitatii ucigase, se 
filtra in toata fiinta mea, coplesindu-ma irezistibil." Constantin 
Cublesan, Iarba cerului
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OAMENI DE PORUMB - MIGUEL ANGEL ASTURIAS, 
editura CURTEA VECHE PUBLISHING

Descrierea cartii
Publicat initial in 1949, Oameni de porumb ramane unul 

dintre cele mai provocatoare romane latino - americane ale 
secolului XX, cel mai cunoscut si in acelasi timp cel mai 
ermetic al lui Miguel Angel Asturias.

In zorii lumii, spun legendele mayase din care se inspira 
Asturias, zeii au esuat de mai multe ori in eforturile de a crea 
omul, pana cand au descoperit substanta potrivita pentru a 
forma creatura definitiva: porumbul. Romanul aduce laolalta 
plamadirea omului de porumb cu denuntarea incisiva a 
efectelor devastatoare pe care le-a avut capitalismul asupra 
obiceiurilor si credintelor ancestrale ale populatiilor rurale. 
Printre sunete, simboluri si metafore, penduland necontenit 
intre real si oniric, povestea duce, in cele din urma, la 
deznadejde, depersonalizare si dezumanizare.
"Naratiunea se construieste mitic, la baza ei aflandu-se magia: 
oamenii de porumb vor renaste prin interventia zeilor. Intregul 
roman contine referinte la legendele si miturile mayase, ceea ce 
ofera nu doar o tema unificatoare, ci si complexitate povestii." 
The Modern Novel
"Oameni de porumb este un fel de Ulise al Guatemalei." LA 
Times
"Pana si expertii intr-ale avangardelor au fost surprinsi de 
uluitoarea capacitate a lui Asturias de a recrea mituri, de a 
repovesti legende stravechi cu extraordinare intuitii poetice, 
demonstrand nu doar o arta a imaginatiei cum de putine ori 
literatura epocii mai vazuse, ci si o tehnica a muzicalizarii 
textului arareori practicata in acei ani." Revista Transilvania
"Cu frazele sale sinuoase, epic-poetice, si cu logica populara 
pe alocuri incoerenta [...], polenizarea incrucisata a culturilor 
practicata de Asturias aduce o contributie impresionanta 
la intelegerea pe care o avem asupra populatiilor celeilalte 
Americi, unde tranzitia sociala de la primitiv la modern e 
continua si devastatoare - sursa unora dintre cele mai puternice 
romane sociale scrise acum, de cand Asturias a deschis calea." 
Kirkus Reviews
"Protest social si poezie; realitate si mit; nostalgie pentru un 
trecut de aur, nealterat; trairea clipei cu toate simturile omenesti; 
"magie" mai degraba decat timp cronologic si, mai presus de 

toate, o iubire duioasa, plina de compasiune, pentru minunatul 
pamant fertil si plin de viata, si pentru oamenii Guatemalei, 
care se lupta plini de speranta." Saturday Review
"Asturias a inventat un limbaj literar cu totul nou, inspirat din 
miscarile de avangarda europene ale anilor `20, care combinau 
realitatea politica, mitul, poezia, teatrul, cinematograful mut, 
culturile indigene si visele." The New Yorker

MISTERELE DIN MAIR CANA - LILIOARA MACOVEI, 
editura CRISTIAN PLUS ART | Colectia Fantastica

Descrierea cartii
Misterele din Mair Cana este un volum de povestiri din 

vremea in care, asa cum marturiseste chiar Lilioara Macovei 
in cuvantul autorului (Din misterele rurale), "pe pamant 
umblau diavolii cu chip de oameni sau animale" si "aveau 
loc tot felul de intamplari ciudate, care starneau teama sau, 
dimpotriva, curiozitate." Nefiind insa nici pe departe povesti, 
ele nu incep cu "a fost odata ca niciodata", ci cu o marturisire 
clara despre o lume in care au trait bunicii si strabunicii 
autoarei, despre un loc a carui identitate povestitorul o 
ascunde cu delicatete sub un nume de imprumut.

Am putea spune astfel ca, asemeni volumului de povestiri 
fantastice "Dincolo", aparut la Cristian Plusart, cartea de 
fata este de fapt o culegere de folclor. Caci cum altfel am 
putea categorisi istorisirile ce se spuneau la gura sobei sau la 
sezatori, cu mai putin de un secol in urma, altfel decat ca fiind 
parte a unui anumit tip de folclor? Pana la Lilioara Macovei 
si a altor iubitori ai vremurilor de odinioara, acest gen de 
istorisiri au fost transmise doar din gura in gura, uneori ca 
patanii, alteori ca pilde, dar de cele mai multe ori ca dovezi 
ca atunci cand cerurile se deschid - cum se spune in popor 
- (de Sanziene, in noaptea Sfantului Andrei, de Boboteaza, 
sau oricand altcandva) lucruri stranii se pot intampla.

Parcurgand "Misterele din Mair Cana", cititorul va afla 
despre locuri bantuite, vrajitoare, femei care pot lua mana 
de la vaci, disparitii misterioase, comori ascunse, uriasi si 
taramuri in care daca ajungi risti sa iti traiesti intreaga viata 
in doar cateva zile.

Altfel spus, pentru toti amatorii de mister si povestiri cu 
suspans - si nu doar pentru ei - "Misterele din Mair Cana" 
este o carte de neratat.
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SCANTEIE IN BEZNA - STACY WILLINGHAM, editura 
NEMIRA, imprint Armada
"O carte exceptional de inteligenta si de captivanta!" The 
Washington Post
Finalist GOODREADS CHOICE AWARD pentru BEST 
MYSTERY & THRILLER si pentru BEST DEBUT NOVEL
Unul dintre cele mai asteptate romane politiste ale anului 
2022 pentru GOODREADS-NERD DAILY-CRIME BY 
THE BOOK

Descrierea cartii
Cand Chloe Davis avea numai doisprezece ani, din oraselul 

ei natal din Louisiana au disparut sase adolescente. Pana la 
sfarsitul verii, tatal ei a marturisit ca le ucisese pe toate si 
a fost condamnat la inchisoare pe viata, lasand-o pe Chloe 
si pe ceilalti membri ai familiei sale sa faca singuri fata 
cumplitului adevar si sa incerce sa isi continue existenta.

Au trecut de atunci douazeci de ani, iar Chloe a devenit 
psihologa, are un cabinet in Baton Rouge si se pregateste 
pentru propria nunta. Se pare ca, in sfarsit, va avea parte de 
fericirea pentru care s-a luptat din greu, desi uneori simte ca, 
asemenea adolescentilor cu probleme pe care ii consiliaza, 
nu detine deloc controlul asupra vietii sale. Asadar, cand, una 
dupa alta, pustoaicele din vecini incep sa dispara, amintirea 
cumplitei veri din copilaria ei revine si o doboara.

Oare Chloe e paranoica pentru ca descopera nenumarate 
asemanari intre crimele din trecut si cele din prezent? Dar 
daca, pentru a doua oara in viata ei, tanara e pe punctul de a 
demasca un criminal in serie?
"Stacy Willingham ne prezinta o poveste impecabil scrisa si o 
protagonista a carei vulnerabilitate ne va face sa o indragim 
imediat. Acesta este un roman de debut extraordinar de 
puternic, perfect pentru toti cei care vor sa citeasca un thriller 
plin de suspans." Booklist
"Un thriller psihologic despre fiica unui ucigas in serie. Intens. 
Intunecat. Infiorator." Marian Coman, redactor-sef Armada

MENAJERA - FREIDA MCFADDEN, editura 
BOOKZONE

Descrierea cartii
Descopera un thriller - fenomen, nominalizat la Premiile 

2022 Goodreads Choice, in categoria "Cel mai bun thriller & 
mystery al anului"!

"Bine ai venit in familie!", imi spune Nina Winchester, 
in timp ce imi strange mana. Acest job este ultima mea 

sansa de a incepe o noua viata. Sansa de a ma reinventa, 
de a fi altcineva. Dar in curand voi afla ca secretele familiei 
Winchester sunt mult mai intunecate decat ale mele ...

In fiecare zi, fac curatenie in casa familiei Winchester. O 
iau pe fiica lor de la scoala. Le gatesc o cina delicioasa si ma 
retrag in camaruta mea de la mansarda. Incerc sa ignor faptul 
ca Nina face mizerie doar ca sa ma priveasca cum curat. Trec 
cu vederea toate minciunile absurde pe care le spune si imi 
musc buza de jos de fiecare data cand ma acuza pe nedrept.

 Imi este mult mai greu sa-l ignor pe sotul ei perfect, 
Andrew, cu sarmul lui bland si zambetul frumos. Visez 
uneori sa fiu in locul Ninei, sa am viata ei, hainele scumpe, 
bratele sotului ei in jurul meu.

Ce nu ar fi trebuit sa ignor insa este faptul ca usa 
dormitorului meu se incuie doar din exterior. Nu-i nimic, 
sotii Winchester nu stiu cu adevarat cine sunt. Nu au nicio 
idee de ce sunt in stare.
"Un thriller psihologic plin de suspans, intorsaturi dramatice 
si amenintatoare. Personajele sunt conturate excelent, pur si 
simplu le vizualizezi in mintea ta, pe parcurs ce le descoperi 
trasaturile fizice si psihice. Atmosfera, casa plina de secrete, 
camarutele intunecate sunt descrise perfect, iar autorul reuseste 
sa te faca sa te simti ca si cum ai fi parte din poveste. Ca si cum 
tu ai trai dramele personajelor." Paul

 Un thriller psihologic care iti da complet lumea peste cap
"Din cand in cand, apare cate o carte care iti da complet lumea 
peste cap. Exact asa este si aceasta. Are cam tot ce iti doresti 
de la un thriller psihologic: o actiune plina de mister, personaje 
bune, personaje rele, personaje pe care nu stii daca sa le iubesti 
sau nu. Dai pagina dupa pagina, sperand sa gasesti raspunsuri 
la intrebarile tale." Kate
"Este cea de a doua carte a autorului pe care o citesc si sunt 
impresionata! Are un stil inconfundabil, prin care reuseste sa 
te tina cu sufletul la gura, sa continui sa citesti, sa ghicesti si sa 
te temi ca se va sfarsi. Daca reuseste sa ma faca sa simt toate 
aceste lucruri, inseamna ca este o carte excelenta." Krise

MORBID - VLAD CIURESCU, editura LITERAGRAF

Descrierea cartii
NEBUNIA NE DOMINA MINTILE

O lume inchipuita in care orice este posibil, orice gand 
poate deveni real. Actiunea se petrece intr-un mediu haotic si 
ostil ce ascunde o realitate macabra si dureroasa. Personajele 
isi istorisesc propria viata alienata si terifianta incercand sa 
rupa legatura cu monotonia vietii obisnuite. (…)
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CATRE PARADIS - HANYA YANAGIHARA, editura 
LITERA

Titlu in precomanda

Descrierea cartii
Intr-o versiune alternativa a Americii din 1893, New 

Yorkul face parte din Statele Libere, unde cetatenii pot trai 
si iubi cum le place (sau cel putin asa pare). Fragilul vlastar 
al unei familii de vaza se opune logodnei cu un pretendent 
bogat, fiind atras de un profesor de muzica fermecator, dar 
sarac lipit pamantului. In 1993, in Manhattanul asediat de 
epidemia de SIDA, un tanar hawaiian traieste cu partenerul 
sau mult mai in varsta si mai instarit fara sa sufle o vorba 
despre problemele sale din copilarie sau despre soarta pe 
care a avut-o tatal sau. Iar in 2093, intr-o lume macinata de 
pandemii si supusa unui regim totalitar, nepoata unui om 
de stiinta celebru incearca sa-si continue viata fara el - si sa 
rezolve misterul disparitiilor sotului sau.

Reunite intr-o simfonie ingenioasa si incantatoare, cele 
trei parti ale romanului trateaza teme precum: boala si 
tratamentele cu un pret teribil; avutia si mizeria; lipsa 
drepturilor si puterea; problemele rasiale; definitia familiei si 
a nationalitatii; justificarile periculoase ale celor puternici si 
ale revolutionarilor; dorinta de a gasi un loc intr-un paradis 
terestru si constientizarea treptata a faptului ca existenta lui 
e imposibila.

Catre paradis este un roman de fin de siecle de o calitate 
literara exceptionala, dar mai presus de orice este opera 
unui geniu in privinta cunoasterii emotiilor. Forta motrice 
a acestui roman remarcabil este faptul ca Hanya Yanagihara 
ne intelege atat dorinta fierbinte de a-i proteja pe cei pe 
care-i iubim - parteneri, iubiti, copii, prieteni, rude si chiar 
concetateni -, cat si durerea cumplita din momentul in care 
dam gres.
"Cu o indrazneala stupefianta, Yanagihara rescrie America... 
Autoarea aloca semnificatii noi diverselor teme, situatii si 
motive ... Acest roman ambitios ataca probleme de prim rang ale 
Americii si le raspunde intr-o maniera originala si captivanta. 
Impresia generala este coplesitoare, dar momentele minore sunt 
cele in care Yanagihara isi manifesta talentul urias." The New 
York Times Book Review
"Remarcabil ... Catre paradis demonstreaza ingeniozitatea 
inepuizabila a unei romanciere care nu inceteaza sa depaseasca 
spectaculos asteptarile ... Exploreaza visul de libertate care 
ademeneste personajele sa riste totul pentru un paradis pe 
care-l doresc, fara a si-l putea imagina limpede. Indiferent de 
cadrul temporal - trecut, prezent sau viitor -, Catre paradis se 

hraneste din confluenta hipnotica a talentelor lui Yanagihara. 
Prozatoarea vorbeste incet, intr-o soapta insistenta. Ne atrage 
intr-o relatie intima, de empatie cu personajele, in timp ce le 
pune in situatii de criza pe care le resimtim acut la randul 
nostru." The Washington Post

Autoarea bestsellerului devenit clasic O viata marunta 
revine cu un roman indraznet, sclipitor, intins pe trei secole 
si cuprinzand trei versiuni diferite ale experimentului 
american, despre iubiti, familie, pierdere si promisiunea 
intangibila a utopiei.
"Catre paradis rescrie cu indrazneala trecutul, prezentul si 
viitorul Americii. Alegand trei perioade de sfarsit de secol - 
1893, 1993 si 2093 -, autoarea creeaza un triptic narativ de 
mare efect. Ni se prezinta o tara alternativa in care chestiunile 
profunde legate de familie, mostenire, suveranitate si, mai 
presus de orice, sensul libertatii sunt scaldate intr-o lumina 
orbitoare... Catre paradis descrie, la fel ca O viata marunta, o 
intretesere complexa de relatii umane, oferind o experienta de 
lectura minunata... Deznodamantul, palpitant si totodata foarte 
emotionant, este o lovitura de maestru." The Financial Times
"Catre paradis este un roman de cel mai inalt nivel. Proza 
eleganta a lui Yanagihara trezeste emotie si da credibilitate 
personajelor care anima intriga. Ochiul ei patrunzator se 
manifesta in trei cadre separate, in care cititorul este condus 
prin fire narative multiple orchestrate cu mare acuratete. 
Temele iubirii si apartenentei sunt predominante in Cartea I si 
Cartea a II-a. In Cartea a III-a, teama biruie dragostea intr-o 
imitare a realitatii care ne atinge tuturor coarda sensibila in 
aceasta perioada." USA Today
"Colosal, straniu, extrem de fin, inspaimantator si plin de 
mister." Kirkus Reviews
"Atotcuprinzator, luxuriant si scris cu un talent fenomenal." 
NPR

CHEMAREA SANGELUI - OLGA MENAI, editura 
PETALE SCRISE

Descrierea cartii
Chiar daca este doar o copila, Catrina se confrunta cu o 

boala teribila, ce o duce intr-un punct in care singura ei 
speranta de viata este un transplant de inima.

Pentru Isabella, mama Catrinei, noua inima de printesa a 
fetitei vine odata cu o iubire confuza si patimasa, zguduita 
din temelii de o descoperire halucinanta.

Prinsa intr-un triunghi amoros, Isabella trebuie sa lupte, 
deopotriva, cu demonii prezentului si ai trecutului, pentru a 
fi din nou fericita.
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NOAPTE DE POMINA - ADA TUDOR, editura LITERPRESS 
PUBLISHING

Descrierea cartii
In urma cu sase ani, o intalnire intamplatoare, urmata 

de o noapte de pasiune, i-a dat viata peste cap lui Valerie 
Camden. Acum, tanara a revenit in Londra ca vaduva a 
contelui DuBouillard, si se simte, in sfarsit, pregatita sa faca 
parte din inalta societate londoneza. Dar amintirea acelei 
nopti o bantuie inca, iar reintalnirea cu barbatul misterios 

care o salvase nu face decat sa ii intoarca lumea pe dos inca 
o data.

Nicholas Haven este burlac convins si nimeni si nimic nu il 
poate determina sa se insoare. Dar, cand o anumita contesa 
intra in viata lui, Nick se vede obligat sa-si reconsidere 
parerea despre casatorie. Insa fericirea lor este umbrita de un 
secret din trecut si de un barbat care nu vrea sa renunte cu 
usurinta la Valerie si, mai ales, la averea ei. Vor reusi cei doi sa 
treaca peste toate secretele si sa infrunte toate amenintarile, 
fara sa se aleaga cu inimile frante?
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ULISE - JAMES JOYCE, editura POLIROM

Traducere noua de Rares Moldovan/ Editie ingrijita, cuvant 
- inainte si note de Erika Mihalycsa si Rares Moldovan

Descrierea cartii
"Cele mai frumoase cuvinte despre marele roman joycean le-a 
spus, probabil, celalalt protagonist de superclasa al prozei 
anglo-saxone din secolul XX, William Faulkner: «De Ulise 
trebuie sa te apropii asa cum se apropie predicatorul baptist 
analfabet de Vechiul Testament: cu credinta». Si, desigur, cu 
o rabdare si o atentie avertizate ca vor fi subminate de fiecare 
cuvant si de fiecare fraza. Pentru ca putine carti sunt mai 
fascinante si mai geloase pe propria lor existenta, pe cat de 
improbabila, pe atat de stralucitoare, decat Ulise. James Joyce a 
propus un portret al omului si al istoriei sub specie aeternitatis, 
de la intruchiparile nobile, inaltatoare, pana la cele abjecte si 
repugnante. Deasupra lor, dominand o galerie de umbre pline de 
energie, sublime si grotesti totodata, omul absolut, chintesenta 
a banalitatii si fatalului plictis existential. Ulise cartografiaza, 
aproape maniacal, o lume (cea a orasului Dublin si a Irlandei) si 
plonjeaza in adancimile insondabile ale constiintei personajelor 
in care palpita, liric si melancolic, extravagant si frematator, 
eternul omenesc, prea omenesc: Leopold Bloom, Molly Bloom 
si Stephen Dedalus.
Cine face efortul de a citi Ulise dobandeste dreptul la o viata 
suplimentara, de desfatari literare paradiziace la capatul unei 
colosale aventuri initiatice. Traducerea lui Rares Moldovan este 
un minunat ghid pentru a descoperi cele de mai sus."  Mircea 
Mihaies
"Ulise este fara indoiala o opera de arta divina si va dainui 
in ciuda nulitatilor din universitati, care o transforma intr-o 
colectie de simboluri sau de mituri grecesti." Vladimir Nabokov
"Ma gandesc mereu la Joyce, il port cu mine peste tot." Salman 
Rushdie
"De ce nu scrii si tu carti pe care sa le poata citi lumea?" Nora 
Joyce, scrisoare catre James Joyce

 
MARILE SPERANTE - CHARLES DICKENS, editura 
CARTEX 2000
Descrierea cartii

Spre deosebire de unele scrieri anterioare marcate de senti-
mentalism si melodrama, in Marile sperante perspectiva 
lui Charles Dickens asupra universului infantil nu e una 
edulcorata. Pentru Pip, copilasul, sau pentru Pip. tanarul, 
prima intelegere a lumii e, daca nu dureroasa, cel putin 
suparatoare: personajul descopera in ochii celorlalti ca e 
necioplit. ca e imbracat saracacios etc.

In Marile sperante stau impreuna multe dintre 
temele specifice secolului al XIX-lea: exotismul social, 
comportamentele psihice bizare, inocenta si generozitatea 
declasatilor societatii, slabiciunile naturii umane si 
capacitatea individului de a-si modifica fundamental 
conditia, hazardul transformat in destin.

TANDRA E NOAPTEA - F. SCOTT FITZGERALD, editura 
CORINT 

Descrierea cartii
Romanul Tandra e noaptea (Tender is the night), cel 

de-al patrulea si ultimul dintre antumele cronicarului asa-
numitei epoci a jazzului, F. Scott Fitzgerald, a fost publicat 
in 1934 si, desi initial intampinat de cronici destul de reci in 
comparatie cu precedentele proze, in timp, a devenit cea mai 
apreciata scriere a autorului. Fitzgerald insusi vedea volumul 
drept opera sa de capatai, iar critica l-a numit “marele roman 
american”.

 Adeseori sunt remarcate similitudinile dintre cuplul 
format de personajele Nicole si Dick Diver si cel alcatuit din 
autor si sotia sa, Zelda Fitzgerald, precum si asemanarile 
dintre anii petrecuti de sotii Fitzgerald ca expati americani 
pe Riviera franceza si viata carismaticului psihiatru si a sotiei 
sale, fosta pacienta, suferinda de tulburari psihice. Dincolo, 
totusi, de inspiratia oferita de propria existenta zbuciumata, 
Fitzgerald a reusit sa creeze cu Tandra e noaptea una dintre 
capodoperele secolului al XX-lea, ce figureaza in toate 
topurile celor mai bune romane.

 Nicole si Dick Diver, irezistibili, eleganti, fascinanti 
atat individual, cat si in ipostaza de cuplu de aur pe care il 
formeaza, au nenumarati admiratori, printre care se numara 
si cea mai noua membra a grupului lor, actrita Rosemary 
Hoyt. Prin ochii tinerei de saptesprezece ani, indragostita 
patimas de Dick si hotarata sa il cucereasca, insa, in egala 
masura, captivata si de Nicole, sunt devoalate secretele care 
macina perechea Diver si care le ameninta viitorul impreuna.

 Acum intr-o noua traducere, insotita de prefata si tabel 
cronologic, toate sub semnatura lui Mihnea Gafita, romanul 
Tandra e noaptea completeaza colectia Clasici ai literaturii.
 "Dintre toate romanele lui Fitzgerald, Tandra e noaptea este 
cel mai tulburator, mai pasionant si mai infricosator." James 
Dickey, Poet laureat al SUA
 "O tragedie ce iradiaza frumusete." Daily Express
 "Nimeni nu a scris cu mai multa nostalgie despre America decat 
F. Scott Fitzgerald." The Guardian
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PRIN CELALALT CAPAT AL TELESCOPULUI - RABIH 
ALAMEDDINE, editura POLIROM
Pen/Faulkner Award for Fiction 2022 / Autorul 
bestsellerului "Femeia de hartie"

Descrierea cartii
Romanul Prin celalalt capat al telescopului este in acelasi 

timp o cronica a crizei refugiatilor sirieni ajunsi in 2016 pe 
insula greceasca Lesbos si povestea vietii Minei Simpson, 
o doctorita trans de origine libanezo-siriana care vine pe 
insula pentru a-i ajuta pe imigranti si pentru a se revedea 
cu fratele ei. Dar este si o meditatie asupra limitelor cu 
care se confrunta scriitorii si asupra incapacitatii lor de a 
spune povestea catastrofelor prin care trec oamenii altfel 
decat in mod fragmentar. Rabih Alameddine reuseste sa 
traseze contururile unei lumi in care se regasesc deopotriva 
suferinta, injosirea, sacrificiul, perfidia, iubirea, fidelitatea, 
indiferenta, superficialitatea si profunzimea, ale unei 
lumi complexe la care de regula nu avem acces decat prin 
medierea falsificatoare, lipsita de intelegere a articolelor de 
presa. Prin celalalt capat al telescopului prezinta experientele 
traumatizante ale refugiatilor in paralel cu cele ale 
persoanelor LGBTQ - un proiect literar pe care Alameddine 
mizeaza mai mult decat pe construirea unei structuri clasice 
de roman.
"Mana este o naratoare captivanta, care se lupta sa-si gaseasca 
echilibrul chiar si atunci cand povara propriei identitati se 
dovedeste strivitoare ... O perspectiva caleidoscopica asupra 
multelor fatete ale crizei refugiatilor." Booklist
"Marea forta a celui mai recent roman publicat de Alameddine 
sta in iscusinta cu care autorul imbina detaliul biografic si cel 
istoric; aspectele marunte, extrem de personale cantaresc cel 
mai greu. O poveste remarcabila, surprinzator de intima, despre 
legaturile care se creeaza intre oameni in mijlocul dezastrului." 
Library Journal

"Nimeni nu scrie o opera de fictiune care sa fie, in modul cel 
mai firesc, o extensie a vietii traite mai bine decat acest mare 
povestitor ... Un roman in egala masura antrenant si rascolitor." 
Kirkus Reviews

TOT ALBASTRUL CERULUI - MELISSA DA COSTA, 
editura TREI
Prix Alain-Fournier 2020
Prix du roman Cezam 2020

Descrierea cartii 
"Un roman extraordinar." Elle

Tanar de 26 de ani, diagnosticat cu Alzheimer precoce, 
doresc sa plec intr-o ultima calatorie. Caut tovaras(a) de 
aventura pentru aceasta ultima expeditie.

Emile a hotarat sa fuga de spital si de privirile pline de 
compasiune ale familiei si prietenilor. Nu vrea mila nimanui. 
Spre mirarea sa, in scurt timp primeste raspuns la anuntul 
pe care l-a dat in ziar. Trei zile mai tarziu, in fata rulotei 
cumparate in secret, o vede pe Joanne, o tanara femeie care 
poarta o palarie neagra cu boruri largi si un rucsac in spate 
si care nu-i ofera nicio explicatie pentru faptul ca vrea sa-l 
insoteasca.

Incepe astfel o calatorie uluitor de frumoasa, pe parcursul 
careia, odata cu descoperirea unor adevaruri profunde 
despre sine insusi, Emile va cunoaste bucuria, frica, prietenia 
si iubirea - virtuti omenesti care ii vor strapunge, putin cate 
putin, carapacea dureroasa sub care s-a ascuns.
"O carte cu dialoguri memorabile si cu personaje de care te 
atasezi pe loc.” Psychologies
"O poveste de o frumusete iesita din comun.” L`Obs
"In cartile mele, vorbesc despre timpul care sta in loc, despre cat 
este de important sa ne luam cate un ragaz. Personajelor mele 
nu le este frica sa lase totul in urma si sa deschida noi capitole 
in viata lor.” Melissa Da Costa
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DRAGOSTEA. 12 POVESTIRI - A.P. CEHOV, editura 
HUMANITAS FICTION

Descrierea cartii
In aceste 12 povestiri, Cehov se dovedeste, cu inefabilul 

sau amestec de luciditate trista si umor lipsit de sarcasm, 
un maestru al nuantelor si subtilitatilor dulci - amare ale 
sufletului, fara a scrie propriu-zis proza psihologica sau de 
idei. 

Pentru Cehov, dragostea adevarata e departe de a fi ideala 
si lipsita de contradictii, desi inevitabil idealizeaza. In mod 
esential, ea se intemeiaza pe o comuniune - fie si iluzorie, 
in cazul celor amagiti - de simtire si valori, pe sinceritate, 
constanta si devotament. Scriitorul are un ochi ager si 
infailibil pentru diferitele ipostaze ale iubirii - de la dragostea 
impartasita la cea dispretuita, la neputinta sau lipsa 
curajului de a iubi, la dragostea frustrata ori care nu rezista 
incercarilor vietii, dar si la dragostea platonica, admiratoare 
- si pentru diferitele surogate ale iubirii - simpla atractie 
fizica, senzualitatea rece, mila, condescendenta, rutina, 
nevoia egoista de a placea, de siguranta ori statut. Nimic din 
ceea ce e omenesc nu scapa observatiei sale chirurgicale, si 
totusi profund intelegatoare. In cele din urma, in spiritul lui 
umanist, dragostea intre un barbat si o femeie este legata de 
un caracter bun si de credinta in arta, stiinta ori in profesie - 
cu alte cuvinte, in latura nobila a naturii umane.

Traducere din limba rusa de Adriana Liciu.

DEPRAVATUL DIN GORGANI. ALTE 52 DE CIUDATENII - 
DOINA RUSTI, editura LITERA

Descrierea cartii
"Doar ochiul introspectiv al autoarei si talentul sau scriitoricesc 
fac ca bucati de hartie ingalbenita de trecerea timpului sa fie 
capabile sa transpuna chipuri si vesminte, moravuri si bizarerii 
amoroase din peisajul bucurestean fanariot." Claudiu Turcitu
"Un fir epic impletit cu mana sigura a unui povestitor care stie 
cum sa te ademeneasca, o atmosfera atat de puternica, incat te 
urmareste multa vreme dupa ce ai inchis cartea. La limita dintre 
magic si fantastic - in decorul unui Bucuresti pitoresc." Bianca 
Burta-Cernat
"Iubiri imposibile, scrise cu talentu-i bine cunoscut, ridica 
perdeaua de pe o lume surprinzatoare." Eugen Negrici

 52 de povestiri dintr-o lume halucinanta, cu o geografie 
insolita, pe care doina rusti a plasat-o in secolul al xviii-lea, 
dand nastere unui adevarat fanariot-cult in literatura de azi. 
Povestirile sunt insotite de ilustratii.
"Tocmai se hotarase sa plece, cand o umbra, o persoana de 
fum, fara fata, i-a spus in soapta ca intalnirea s-a anulat. 
Domnita mea, a zis servitorul cetos, stapanul nu mai poate sa 
va primeasca. De ce? - s-a indignat Eleni, ridicand putin vocea, 
iar ceata de servitor i-a raspuns ca barbatul faimos, Depravatul 
care crease atatea femei si-o legenda, acel barbat pentru care 
Eleni se pregatise opt saptamani si cheltuise un galben, ei bine, 
patronul placerilor era mort."
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"Depravatul din Gorgani vine in continuarea volumului 
de povestiri Ciudatenii amoroase din Bucurestiul fanariot, 
aducand alte intamplari despre excese si pasiuni duse la 
extrem, plasate in zonele obscure ale dorintelor omenesti. 
Fiecare povestire porneste de la faptele stiute la cele intamplate 
in teritoriile tenebroase, acolo unde incepe depravarea." Doina 
Rusti
"O lume pestrita a unui Bucuresti fanariot, unde strazile fosnesc 
de fuste matasoase si se bat pe la raspantii de fesuri colorate, 
islice si taclituri, un oras in care nimeni nu-si permite sa stea 
ascuns." Voicu Bojan

COCOSUL DE AUR SI ALTE POVESTIRI - JUAN RULFO, 
editura CURTEA VECHE PUBLISHING

Descrierea cartii
Un scurt roman plin de culoare, in buna traditie a lui Juan 

Rulfo, insotit de cateva povestiri, scrisori si poeme, precum 
si de povestea nasterii lor.

Viata lui Dionisio Pinzon e guvernata de hazardul care-l 
arunca ba in bratele saraciei si disperarii, ba intr-ale 
abundentei si fericirii: din crainic al satului si muritor de 
foame, devine cocosar de succes si jucator de carti. Din targ 
in targ, il insoteste, fara voia ei, La Caponera, frumoasa 
cantareata, cu vocea si melodiile ei vrajite. Sarbatorile si 

veselia satelor mexicane, libertatea si puterea magnetica a 
femeilor, dar si coruptia si lacomia, toate acestea se afla in 
Cocosul de aur.

Aparitia romanului pierdut al lui Juan Rulfo, alaturat unei 
serii de povestiri, scrisori si poeme traduse acum pentru 
intaia data in romana, este un eveniment in lumea literara.
“O evocare superba a acelui el otro Mexico - "celalalt Mexic", 
realizata de scriitorul care a inspirat Un veac de singuratate al 
lui Gabriel Garcia Marquez.” Kirkus Reviews
“Cufundarea adanca in opera lui Juan Rulfo a fost cea care 
mi-a aratat in sfarsit calea pentru a continua sa scriu.” Gabriel 
Garcia Marquez
“Inca de la primele fraze [...] stim ca ne-am lasat pe mainile 
unui maestru al povestirii.” Susan Sontag

RAZVRATITII MARILOR - MARINA COSTA, editura 
CASSIUS BOOKS

Descrierea cartii
"Marina Costa ne aduce mostre de proza scurta, fanteziste, 
consistente si captivante. Ele dovedesc cu prisosinta ca au fost 
scrise de un condei sigur, o mana care nu se lasa infiorata 
in asteptarea muzei si nu face deloc rabat de la constructia 
metaforica si temeinica a frazei." Petre Rau
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STARUL - YUKIO MISHIMA, editura HUMANITAS 
FICTION

Colectia raftul Denisei
Traducere de Andreea Sion

Descrierea cartii
Starul, care de la publicarea in revista literara japoneza 

Gunzo, in 1960, pana la traducerea sa in engleza, in 2019, a 
fost greu accesibil publicului cititor si aproape uitat, poate fi 
considerat, in primul rand, un microroman psihologic, care 
isi are punctul de plecare in analiza faimei si a destramarii ei.

La numai 23 de ani, Yutaka Mizuno este un actor iubit de 
toata lumea. Rolurile sale de yakuza violent, insa principial, 
dar mai cu seama mastile sub care apare in lume, construite 
minutios de specialistii in comunicare din lumea filmului, 
dar si de el insusi, l-au facut un adevarat star, a carui viata se 
desfasoara clipa de clipa in fata publicului. Numai alaturi de 
Kayo, asistenta sa urata, trecuta de 30 de ani, Yutaka se simte 
in largul sau. Cei doi se oglindesc unul in celalalt, uratenia 
fizica a lui Kayo fiind un fel de pandant la tumultul interior 
al tanarului. Iar in acest joc stratificat de oglinzi, uneori si 
iubirea, oricat de inimaginabila pare, isi poate face loc.

RECENZII
"Mishima este un maestru al psihologiei: estompeaza diferentele 
dintre identitatea lui Yutaka Mizuno si personajele pe care 
acesta le joaca prin tranzitii naucitoare, insa niciodata 
disonante, intre scenele de film si realitate. Zeci de ani de la 
publicare, aceasta poveste dinamica despre pierderile si orbirea 
induse de atentia nesfarsita a publicului va rezona cu multi 
cititori." Publishers Weekly

"Starul nu este doar o carte pentru cei care vor sa citeasca 
integral un autor, ci este o fericita reintalnire cu un geniu." The 
Japan Times
"Povestea atat de complexa psihologic a lui Yutaka Mizuno, 
un tanar actor de filme cu gangsteri, se bazeaza, in parte, pe 
propriile experiente actoricesti ale lui Mishima. Este o opera 
literara reper pentru Japonia secolului XX." Barnes and Noble
"O contemplare rafinata a existentei si a mortii, iar proza lui 
Mishima este extrem de puternica." Los Angeles Review of 
Books

SPECII - CRISTIAN FULAS, editura POLIROM

Descrierea cartii
"Noul roman al lui Cristian Fulas, Specii, nu seamana cu nici 
una dintre cartile publicate anterior de acest autor versatil si 
imprevizibil, care reconstituie minutios - inclusiv la nivel de 
limbaj - lumea de azi, degradata, corupta si haotica. «Lasati 
orice speranta, voi ce intrati ...» in universul fictional populat 
de personaje precum Miron, politicianul ajuns din mare 
sef de partid un biet puscarias parasit de toti, Victor, omul 
lui de incredere care viseaza sa devina imparat intr-o lume 
de slugi, Corina, aceasta Madame Bovary contemporana 
care nu stie cum sa-si umple timpul (al ei si al copilului) fara 
ecrane si internet, sau Gelu, cel care, desi apare sporadic 
in paginile cartii, sintetizeaza perfect tupeul netarmurit al 
canaliei absolute. Prozator pursange, Cristian Fulas ne ofera o 
radiografie bine calibrata a desertaciunii, intr-o naratiune care 
surprinde tensiunea destramarii realului in conditiile absentei 
totale a sensului." Carmen Musat
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DIAVOLII DIN LOUDUN - ALDOUS HUXLEY, editura 
POLIROM

Descrierea cartii
1632, intr-o comunitate de ursuline din oraselul Loudun 

incep sa apara cazuri de pretinsa posedare demonica. 
Exorcizarile publice practicate asupra calugaritelor starnesc 
valva si atrag o sumedenie de curiosi din Franta si din 
strainatate. Denuntat de stareta Jeanne des Anges, care 
nu-i putuse ierta refuzul de a deveni duhovnicul manastirii, 
chipesul preot Urbain Grandier e acuzat ca, in intelegere cu 
diavolul, le-ar fi sedus spiritual si sexual pe calugarite. Spre 
nenorocul lui, Grandier, ambitios si lipsit de scrupule, isi 
facuse deja dusmani puternici, printre care insusi cardinalul 
Richelieu. Drept urmare, va fi condamnat, supus torturilor si 
ars pe rug pentru vrajitorie. Desi mai putin cunoscuta decat 
alte carti ale sale, Diavolii din Loudun, remarcabila analiza a 
acestui scandal faimos in epoca, este considerata una dintre 
cele mai bune lucrari non-fictionale ale lui Aldous Huxley.

COPIII FRASINULUI SI AI ULMULUI - NEIL PRICE, 
editura LEBADA NEAGRA
Declarata in 2020 Cartea de Istorie a Anului de Times & 
Sunday Times Marea Britanie
Inclusa in selectiile New Yorker si History Today "Cele mai 
bune carti de citit in 2020"

Neil Price ne invita intr-o calatorie printre povesti, atestari si 
descoperiri arheologice, pe meandrele unei analize culturale, 
sociale si politice. Tinand cont de dovezile incomplete, 
imbinand istoria consacrata si cea netraditionala, autorul 
introduce cititorul in literatura nordica veche si incurajeaza 
cu entuziasm lectura acesteia, oferind comentarii (cu 
elemente speculative si controversate) legate de lumea 
pre-vikingilor, vikingilor si a diasporei, atat in jurul Marii 
Nordului, cat si dincolo de ea.
"Copiii Frasinului si ai Ulmului. O istorie a vikingilor de Neil 
Price este o relatare cuprinzatoare si captivanta a Epocii 
vikingilor. Fara a se eschiva niciun moment de faptele violente 
ale vikingilor, Price are talentul de a intelege detalii prozaice, 
astfel incat spune o poveste indrazneata a unei societati total 
diferita de a noastra." Johanna Katri n Frioriksdottir, History 
Today

VRAJA LUMII. REDESCOPERIREA MIRACULOSULUI 
INTR-O EPOCA TULBURE - KATHERINE MAY, editura 

NEMIRA
Titlu in precomanda. Livrare din data de 1 martie

Descrierea cartii
Multi dintre noi suntem coplesiti de schimbarile care ne 

asalteaza in fiecare zi. Ne simtim obositi si iritati, de multe 
ori fara sa stim de ce. Fundalul vietii noastre este dominat de 
o teama apasatoare si de o neliniste epuizanta. Oare exista 
un mod de a ne raporta la lumea din jur care sa ne ajute sa 
fim mai relaxati si mai increzatori in viitor? Cum ne putem 
recupera curiozitatea, bucuria de a trai si fascinatia fata de 
frumusetea lumii?

Vraja lumii iti propune o calatorie in care vei redescoperi 
pas cu pas splendoarea ascunsa in detaliile cotidiene. Cu 
sensibilitate, candoare si umor, Katherine May isi descrie 
lupta cu sentimentul ca este coplesita de greutati si incercarea 
de a descoperi un nou mod de a trai, prin explorarea 
proprietatilor vindecatoare ale naturii.

In pagini pline de lirism si empatie, autoarea bestsellerului 
Iernile sufletului dezvaluie misterele ascunse in cele patru 
elemente - pamant, aer, apa, foc -, ajutandu-te sa descoperi 
in tine insuti puterea de a te bucura de frumusetea lumii si de 
a merge mai departe cu zambetul pe buze.
"O extraordinara sursa de inspiratie pentru cei care se simt 
epuizati si lipsiti de speranta. Katherine May ne arata ca, 
uitandu-ne cu atentie in jur, ne putem reconecta cu natura, cea 
mai importanta sursa de vitalitate si bucurie." The Washington 
Post
"O carte minunata, care ne ajuta sa descoperim magia din tot 
ce ne inconjoara si din noi insine. O lectura absolut necesara." 
Martha Beck
"Chiar nu stiu ce problema am. Nu e nimic, dar este si ceva 
atotcuprinzator. Ma simt pustie intr-un mod ciudat, lipsita de 
ganduri si de energie. Nu mi-e clar unde mi se duc zilele, dar 
sigur se duc. Orice lucru pe care trebuie sa-l fac - orice aluzie 
la o cerinta - ma macina. Nimic nu-mi convine. Vreau sa fiu 
lasata in pace, in liniste. Nu stiu ce as face cu acel timp, daca 
vreodata as obtine acea stare de izolare perfecta. Imi place sa 
cred ca as citi, dar adevarul e ca probabil as dormi. Nu am 
atentia necesara pentru citit - de fapt, nu am atentia necesara 
pentru nimic. Creierul meu pare complet separat de mine. Este 
gol, dar in acelasi timp nu mai poate asimila nimic. Pare un 
organ inutil, refuzand mereu sa sesizeze ce-mi doresc eu sa 
observe. Nu se lasa implicat. Pur si simplu respinge tot, ca o 
strafulgerare palida." Katherine May
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JURNALUL ANNEI FRANK - ANNE FRANK, editura 
HUMANITAS 

Versiune definitiva a Jurnalului Annei Frank tradusa dupa 
originalul neerlandez

Descrierea cartii 
Anne Frank este un nume familiar chiar si pentru cei 

care nu au citit Jurnalul. Il poarta strazi, scoli de pe toate 
meridianele. Il poarta mult vizitatul muzeu din Amsterdam 
si fundatia care l-a organizat in imobilul unde se afla Anexa 
secreta.

 Anne Frank si jurnalul ei figureaza pe mai toate listele de 
excelenta ale veacului XX privitoare la personalitati si la carti 
- Cei mai importanti oameni ai secolului, Cele mai bune carti 
publicate in secolul XX, Operele literare definitorii pentru 
acelasi secol, ca sa numim doar cateva din multele topuri 
stabilite de specialisti, de ziaristi ori chiar de marele public.

Din 1947, cand s-a publicat pentru prima oara in Tarile 
de Jos, Jurnalul Annei Frank a fost tradus in peste 70 de 
limbi. S-a vandut in intreaga lume in peste 30 de milioane 
de exemplare.

La celebritatea Jurnalului au contribuit neindoielnic 
adaptarile sale teatrale si cinematografice, faptul ca a devenit 
materie de studiu in multe scoli din lume, ca a fost obiectul 
unor analize subtile, dar si tinta unor vehemente atacuri.

Anne Frank a lasat cea mai frapanta marturie umana din 
timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Mai mult, a dat 
un chip, o voce, un nume milioanelor de victime inocente - 
fara chip, fara voce, fara nume - ale barbariei naziste. Anne 
Frank nu e o simpla autoare; impreuna cu cartea ei, a devenit 
un simbol.

Anne Frank s-a nascut in 12 iunie 1929 la Frankfurt pe 
Main (Germania), ca fiica a lui Edith (n. Hollander) si Otto 
Frank. Familia Frank, de origine evreiasca, mai avea o fata, 
Margot, nascuta in 1926. Dupa venirea la putere a lui Hitler 
(ianuarie 1933) si instaurarea persecutiilor antisemite, Otto 
Frank decide sa emigreze impreuna cu familia in Tarile de 
Jos, la Amsterdam, unde avea relatii de afaceri; fondeaza 
aici o societate specializata in comertul cu pectina (produs 
folosit la prepararea dulceturilor) si, ulterior, in vanzarea 
de condimente. Cele doua surori invata repede la scoala 
neerlandeza, limba in care Anne isi va scrie jurnalul. Dupa 
invadarea Tarilor de Jos de catre Germania nazista si 
capitularea lor (1940), soarta evreilor de aici devine similara 
cu a celor din Germania sau Polonia. O vreme, Otto Frank 
reuseste sa-si mentina din umbra afacerea gratie ajutorului 
prietenilor si angajatilor sai neerlandezi; totusi isi da seama 
ca, pentru a scapa de deportare, intreaga familie trebuie 
sa se ascunda, astfel ca amenajeaza in secret in acest scop 
(aducand mobila, alimente etc.) o parte din cladirea in care 
functiona intreprinderea sa (pe Prinsengracht 263), asa-
numita Anexa. Cand Margot primeste o convocare de la SS, 
Otto Frank hotareste ca a venit momentul sa se ascunda: in 
6 iulie 1942, familia Frank se instaleaza in Anexa secreta; 
nu dupa multa vreme, i se alatura inca patru persoane. Cei 
opt locatari ai Anexei vor reusi sa supravietuiasca datorita 
ajutorului “protectorilor” lor neerlandezi, curajosii prieteni 
si colaboratori ai lui Otto Frank. Anne scrie in cei doi ani 
de clandestinitate mici povestiri si, mai ales, consemneaza 
tot ce i se intampla intr-un jurnal - care incepe in 12 iunie 
1942, ziua cand implinise 13 ani, si se sfarseste la 1 august 
1944, deci dupa debarcarea Aliatilor in Normandia, intr-un 
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moment cand victoria asupra Germaniei parea iminenta. 
La un moment dat, in primavara lui 1944, il asculta la radio 
pe ministrul Educatiei din guvernul neerlandez aflat in exil 
la Londra, care spune ca dupa razboi vor trebui adunate si 
publicate toate marturiile scrise ale suferintelor locuitorilor 
tarii ocupate de germani, de pilda jurnalele intime; ca 
urmare, Anne isi reface, completandu-l, jurnalul deja scris 
(viitoarea “varianta b”), dar continua sa-si tina jurnalul 
initial (“varianta a”). In 4 august 1944, clandestinii din Anexa 
impreuna cu doi dintre protectori sunt arestati de serviciul 
de informatii si spionaj al SS, probabil in urma unui denunt. 
Jurnalul Annei scapa de confiscare; va fi luat si pus la loc 
sigur de Miep Gies, secretara lui Otto Frank si unul dintre 
protectori, care, printr-un miracol, nu a fost arestata. Cand 
avea sa afle ca, fara dubiu, Anne a murit, ea ii va incredinta 
tatalui ei jurnalul. Cei opt locatari ai Anexei sunt deportati 
in lagarul Westerbork de pe teritoriul Tarilor de Jos, dupa 
care sunt urcati in ultimul tren care a plecat de aici spre 
Auschwitz, unde ajung in 5 septembrie 1944. Cu exceptia 
lui Otto Frank, toti vor muri. Transferate in lagarul Bergen-
Belsen, Anne si sora ei au murit, se crede, de tifos candva 
in februarie sau martie 1945. Tatal lor, ramas la Auschwitz, 
a fost eliberat de trupele sovietice la sfarsitul lui ianuarie 
1945. Reintors la Amsterdam, a publicat prima varianta a 
Jurnalului Annei Frank in 1947.
"Era o tanara scriitoare minunata. Era cineva la cei treisprezece 
ani ai ei ... Ardoarea, spiritul care o anima - mereu activ, 
punand mereu lucrurile in miscare... E ca o surioara pasionala 
a lui Kafka, este fetita lui pierduta." Philip Roth

LUCIAN BOIA - UN ISTORIC INCOMOD, editura 
HUMANITAS

32 de interviuri cu Lucian Boia
Ca sa intelegem cat de importanta este opera lui Lucian 

Boia, este suficient sa ne imaginam istoria post - decembrista 
in lipsa ei. Cartile sale au insemnat un demers necesar 
de descifrare si explicare a evenimentelor, proceselor si 
conceptelor; fara ele, domeniul istoriei, mostenitor de fapt 
al propagandei comuniste si al instrumentarului ideologic 
nationalist, ar fi fost tributar si astazi neadevarului. Lucian 
Boia are meritul de a fi scos de la naftalina asa-zisul "dat" 
istoric, predat in manuale si vehiculat in scop propagandistic, 
pentru a-l pune sub semnul indoielii si pentru a-l cerceta 
temeinic, pornind de la insusi fundamentul sau.

 De-a lungul timpului, Lucian Boia a deschis orizontul 
cititorilor din Romania si a educat prin cartile sale si prin 
dialogul pe care l-au declansat acestea in spatiul public. 
Cele 32 de interviuri selectate in acest volum fac radiografia 
ultimului sfert de veac, pe parcursul caruia un istoric incomod 
a reusit sa-si puna amprenta asupra unei intregi generatii, 
care a invatat astfel sa gandeasca dincolo de sabloane.
 "Cred intr-o istorie deschisa si diversa. Desi exista o singura 
istorie, reprezentarile si interpretarile noastre asupra ei 
sunt numeroase, si asa e normal sa fie. Numai regimurile 
totalitare impun o istorie unica. Eu cred intr-o istorie studiata 
cu inteligenta si cu imaginatie, fara a obosi vreodata sa 
pui intrebari si sa incerci sa cauti raspunsuri. Si, mai presus 
de toate, cred in libertate - conditia esentiala a oricarui act 
intelectual autentic." Lucian Boia



94  

Famost

Cultura



literatura young adultge
n


ETERNII - CHRIS WHITAKER, editura TREI

Descrierea cartii
De la autorul romanului Incepem cu sfarsitul, bestseller 

New York Times si castigator al CWA Gold Dagger Award 
pentru cel mai bun roman crime.

Ce ai face daca ai sti ca lumea va fi distrusa de un asteroid 
urias peste exact o luna?

In urma cu zece ani, s-a anuntat ca asteroidul Selena 
urmeaza sa loveasca Pamantul.

Zece ani mai tarziu, toata lumea asteapta sfarsitul lumii. 
In timp ce Selena se apropie de Pamant cu repeziciune, 
profesorii nu-si mai pot stapanii elevii si incep sa-si piarda 
ei insisi cumpatul. Realitatea a devenit una in care faptele si 
consecintele lor nu mai sunt legate. Una in care cei populari 
sunt totodata trofee si tinte. Iar resentimentele marunte 
devin tot mai inversunate cu fiecare zi.

Si atunci cand Abi Manton, prietena lui Mae, este gasita 
fara suflare la poalele unei stanci, oamenii incep sa se intrebe 
daca a sarit sau a fost impinsa. Pe masura ce numaratoarea 
inversa a celor 30 de zile ramase pana la sosirea asteroidului 
continua, secrete teribile ies la suprafata, iar mastile tuturor 
cad rand pe rand.
"Stilul lui Chris Whitaker este frust si induiosator, dar in acelasi 
timp plin de profunzime." Readings.com
"Eternii este, in fond, o poveste emotionanta si meditativa 
despre acceptarea de sine si despre cat e de important sa simti 
ca apartii unui loc si unui timp." SwirlandThread.com

"Pentru mine, scrisul e la fel de vital ca oxigenul. E singura 
constanta din viata mea, singurul lucru care ma tine cu 
picioarele pe pamant." Chris Whitaker

TEODOSIE CEL MIC - RAZVAN RADULESCU, editura 
YOUNGART
Roman castigator al Premiului Uniunii Europene pentru 
Literatura

Descrierea cartii
Un regal de intamplari cu iz fantastic si multe aluzii la 

realitate
Noi eroi autohtoni de basm // O poveste care-ti va frange 

inima
Razvan Radulescu, care, pe langa faptul ca scrie carti, este 

si un scenarist bine-cunoscut, creeaza in romanul sau o lume 
fabuloasa, cu personaje savuroase si dialoguri spumoase, toate 
numai bune de transpus intr-un film de actiune cu suspans.

Teodosie cel Mic, Pisicainele, Bufnita Kaliopi, Fantoma 
Otilia, Minotaurul Samoil si Somnul Protector sunt 
protagonistii unor intamplari cum nu te-ai gandi ca se pot 
petrece in Bucuresti sau in Filiasi, un orasel de prin Oltenia. 
Teodosie cel Mic este mostenitorul de drept al Bucurestiului, 
dar, pentru ca deocamdata e prea mic, are nevoie de tot 
ajutorul prietenilor sai ca sa  scoata capitala din ghearele 
celor care vor sa preia puterea.

Intrigile politice si uneltirile de tot felul sunt la ele acasa, 
iar aventurile se lasa cu multe victime de ambele tabere.
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CHEITA DE AUR SAU MINUNATELE PATANII ALE LUI 
BURATINO - ALEXEI TOLSTOI,  Grupul Editorial ART

Descrierea cartii
Descopera aventurile lui Buratino.

“Pe cand eram copil - e mult, foarte mult de atunci -, am citit o 
carte: se numea Pinocchio sau Aventurile unei papusi de lemn 
(in limba italiana, papusa de lemn se numeste buratino). Mai 
tarziu, le povesteam adesea prietenilor mei, fetite si baieti, 
minunatele patanii ale lui Buratino si, deoarece pierdusem 
cartea, de fiecare data le spuneam povestea intr-alt fel, 
nascoceam tot soiul de patanii care nici macar nu erau cuprinse 
acolo. Acum, dupa multi ani, mi-am amintit de vechiul meu 
prieten Buratino si m-am gandit sa va spun si voua - fetite si 
baieti - minunata poveste a acestui omulet de lemn.” - Alexei 
Tolstoi 

Traducere din  limba rusa de Dan Faur, R. Velt., Ilustratii 
color de A. Canevschi

CAND ERAU DRAGONII MICI - DIANA GEACAR, editura  
POLIROM

O carte despre puterea prieteniei si increderea in sine.
O poveste care are loc inaintea aventurilor din Ce vad 

dragonii.

Descrierea cartii
Bruma viseaza sa ajunga pictorita si se trezeste deodata 

intr-un tablou cu un oras unde iarba e albastra, borcanele 
de dulceata cresc in copaci, iar mesele pregatesc singure de 
mancare. Acolo ii intalneste pentru prima data pe dragonul 
Smoc-galbui si pe fratii Izma si Omat, care o invata sa 
zboare. Impreuna cu ei si cu misteriosul lor prieten, Mugur, 
Bruma porneste intr-o misiune de salvare a locuitorilor, ale 
caror Vise au fost puse pe fuga de Spaime.
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POEZII - (editia 2023) - JORGE LUIS BORGES, editura 
POLIROM 

Editie revazuta si adaugita
Traducere din limba spaniola si prefata de Andrei Ionescu
Ilustratii de Tudor Patrascu

"A fost fascinat de mitologiile orientale si de cele nordice, dar 
ideea lui de perfectiune literara a fost forma limitata si clara. 
Borges a considerat ca eternitatile si infiniturile incap intr-o 
pagina." Octavio Paz
"Borges este unul dintre cei zece sau chiar cinci scriitori moderni 
pe care avem obligatia sa-i citim. Dupa ce ne-am apropiat de 
el, nu mai suntem aceiasi. Viziunea noastra despre oameni si 
lucruri s-a schimbat. Mai mult, si inima noastra e alta." Claude 
Mauriac
"Ne-a dat exemplul unei austeritati responsabile in meseria 
cuvantului scris, ne-a conferit eminenta in viata spiritului." Roy 
Bartholomew
"Borges e singurul scriitor ce inaugureaza, dupa Kafka, un mod 
diferit de a scrie si de a imagina." Dario Puccini
"Este semnificativ faptul ca activitatea literara a lui Jorge Luis 
Borges a inceput si s-a incheiat cu poezia. Mai mult, se poate 
spune ca opera lui literara este in mod esential poezie." Andrei 
Ionescu

 MADAME, DE ANUL ACESTA, SA MARTURISIM 
LUMINA! - MARIA ALEXANDRA ILIESCU,  editura ART 
CREATIV

Descrierea cartii
Un  volum in care  tineretea si iubirea se inscriu in spatiul 

ocupat de frumusetea cuvantului, destinul lor este acela de 
eternizare prin cuvant, se infatiseaza insotite de lumina, de 
propria esenta si de sens, se transforma fara ezitare in stari 
de gratie, in limpeziri, in revelatii chiar, "mana timpului isi 
cauta alte scene, alte ore, alte inimi ... " 

Momente de mare intensitate se rotesc in tacere, se 
desfasoara si trec fara tensiune de la unele la altele, dezvaluind 
trairi, emotii, dorinta de cunoastere si de intelegere a fiintei 
aflate in deplina libertate de exprimare. Absolut toate acestea 
exista doar prin poezie, trec prin timp si dincolo de el, ca 
un dar pretios, parte din lume si din univers "si toamna 
spune tot/tot ce se mai poate spune ... /in casa unde focul ce 
arde, da vietii, mereu sens/si ca doamna fara varste, sopteste 
aducerilor-aminte: Madame, de anul acesta, sa marturisim 
lumina!"

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 SI O PRIMAVARA FRUMOASA!
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Terapia 
copilului 
interior
ROBERT JACKMAN

TERAPIA COPILULUI INTERIOR, DE 
ROBERT JACKMAN, TRADUSA LA 
EDITURA BOOKZONE, ESTE CEEA CE AI 
NEVOIE PENTRU A TE VINDECA SI A-TI 
RESCRIE POVESTEA DE VIATA. 

ROBERT JACKMAN, psihoterapeut cu 
o experienta de peste 20 de ani si maestru 
Reiki, si-a propus sa ajunga la cat mai 
multe suflete cu intelepciunea si sfaturile 
lui pentru o viata armonioasa, si a reusit, 
prin intermediul cartii "Terapia copilului 
interior. Vindeca-ti traumele emotionale". 
O carte insotita de un caiet cu exercitii, 
prin care poti porni intr-o calatorie 
interioara, ghidat si atent indrumat, cu 
compasiune si intelegere, astfel incat sa 
ajungi la copilul interior si sa-i asculti 
glasul tremurat. 
NU ESTI SINGUR... 

Acesta te insoteste pe tot parcursul 
procesului tau de explorare a ranilor 
nerezolvate din primii ani de viata, prin 
povestiri si exercitii, printr-un ton bland 
si incurajator care te va sustine si te va 
invata sa nu mai cedezi durerii emotionale 
a copilului interior ranit, inghetat intr-un 
glob de sticla, ci sa o recunosti cu adevarat 
si sa o vindeci. Astfel, treci de la a fi un 
reactor impulsiv, la un creator autentic si 
constient, creandu-ti o viata autentica si 
implinita.

Devenind adulti, credem ca ne lasam 
comportamentele copilaresti in urma. 

Interactionam cu alti adulti, luam decizii 
adulte si avem mai multe responsabilitati. 
Dar copiii raniti emotional devin adulti 

raniti emotional.

- ROBERT JACKMAN

Toate starile pe care le traiesti, toate comportamentele 
tale de evitare, de retragere in carapace atunci cand te 
confrunti cu o situatie care te dezechilibreaza emotional, 
toate dezamagirile pe care le traiesti in relatiile de 
dragoste in care te arunci orbeste si in care iti pui 
increderea si speranta absoluta, toate acestea sunt semne 
ca, undeva adanc in interiorul fiintei tale, se afla un copil 
care nu a fost auzit, nu a fost vazut sau inteles asa cum 
avea nevoie. 

Se vorbeste foarte mult despre felul in care copilaria 
ne afecteaza viata de adult. Atat de mult incat trecem 
pe langa aceste informatii razant, cu impresia ca nu mai 
putem afla nimic nou, dar nici nu facem ceva concret sa 
ne rescriem copilaria. Si, cu siguranta nu putem face asta 
la propriu, nu putem sa dam restart vietii si sa o luam de 
la capat, insa, putem sa ne adunam curajul de a accesa 
acele amintiri, de a reflecta asupra lor, de a trai durerea 
pana nu ne mai doare, iar in final, sa reinterpretam cu 
mintea de adult, tot ce ne-a fost dat sa traim. 

Se vorbeste 
foarte mult 
despre felul in 
care copilaria ne 
afecteaza viata 
de adult. Atat 
de mult incat 
trecem pe langa 
aceste informatii 
razant, cu 
impresia ca nu 
mai putem afla 
nimic nou, dar 
nici nu facem 
ceva concret 
sa ne rescriem 
copilaria.

Text : D E N I Z A  C R I S T I A N

C
AR

TE
A LUNII • CARTEA LUNII • CARTEA LUNI

I •
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Asta ne propune si Robert Jackman 
in "Terapia copilului interior". Sa 
schimbam paradigma si unghiul din care 
privim lucrurile. Sa spargem tiparele de 
gandire distructive, care pornesc de la 
acea parte din noi care se teme de nou, 
de iubire, de tot ce are viata mai bun de 
oferit, si sa preluam controlul asupra 
destinului nostru. Sa ne rescriem povestea 
prezentului si a viitorului, imbratisand, 
acceptand si iertandu-ne trecutul.

 

Cititorii vor fi schimbati pentru 
totdeauna de modul in care 
Jackman intelege trauma si 
de metoda sa de vindecare a 

acesteia. Aceasta carte sclipitoare 
iti da curajul si optimismul de 

care ai nevoie pentru a patrunde 
in adancimea acelor parti ale 

vietii tale patate de rusine, astfel 
incat sa le poti vindeca.

- ROSS ROSENBERG, MEd, LCPC, 
CADC, CSAT Psihoterapeut, autor al 
cartii The Human Magnet Syndrome: 
The Codependent Narcissist

RANILE INTERIOARE SE REFLECTA IN 
CEEA CE TRAIESTI

Ranile interioare nu se vad, nu lasa 
cicatrici, nu le poti pansa. Dar ele se 
reflecta in ceea ce traiesti, in ceea ce faci, 
in felul in care te comporti. Mai mult decat 
atat, din cauza lor gandurile tale creeaza o 
realitate pe care nu ti-o doresti si te trezesti 
in situatii repetitive, in scenarii cu final pe 
care-l poti anticipa, in care niciodata nu 
esti tu cel invingator. Pentru a schimba 
toate aceste aspecte, trebuie sa te intorci 
la cauza, sa cauti radacina problemei, 
sa sapi adanc sub piele si dincolo de 
straturile de protectie ale sufletului si sa 
gasesti trauma care te impinge, in mod 
inconstient, sa alegi in detrimentul tau. 
Odata ajuns acolo, cu ajutorul lui Robert 
Jackman si al studiilor de caz, al povestilor 
si al exercitiilor simple, dar eficiente, vei 
reusi sa te imprietenesti cu versiunea ta 
lipsita de incredere si tematoare, si vei face 
pace cu ziua de ieri, orice ar insemna asta 
pentru tine. 

 Calatoria ta tamaduitoare o sa aiba un 
efect in lant de-a lungul tuturor relatiilor 
tale. Patrunzand in adevarul tau autentic, 

le vei arata celorlalti ca te iubesti, ca ai 
incredere si ca te respecti pe tine insuti. Cei 
care cauta acest lucru pentru ei insisi vor 
fi atrasi de tine, deoarece posezi ceva dupa 

care ei tanjesc.

 - ROBERT JACKMAN

MAI MULT DECAT O CARTE DE SELF-HELP
Titlul original al cartii este "Healing Your Lost Inner 

Child: How to Stop Impulsive Reactions, Set Healthy 
Boundaries and Embrace an Authentic Life"  - cu alte 
cuvinte, aceasta este mai mult decat o carte de self-help, 
si mai mult decat o lucrare teoretica si motivationala. 
Este o carte care te ajuta sa te regasesti, sa iti recunosti 
si sa iti observi reactiile impulsive, necontrolate, dar si sa 
intelegi de unde pornesc, pentru ca apoi, cunoscandu-te 
cu adevarat, sa inveti sa pui limite in relatia cu ceilalti, 
chiar si cu tine insuti, si sa traiesti in acord cu nevoile 
tale autentice. 

Este greu de 
descris cum 
te simti atunci 
cand incepi sa 
te vindeci si 
sa te simti din 
nou tu insuti, 
cand renunti la 
reactiile ranite si 
preiei controlul, 
stabilesti limite 
sanatoase si 
incepi sa faci 
alegeri cu sinele 
tau autentic 
aliniat.

Ranile interioare 
nu se vad, nu 
lasa cicatrici, nu 
le poti pansa. Dar 
ele se reflecta in 
ceea ce traiesti, 
in ceea ce faci, 
in felul in care te 
comporti.



99  

Famost

Cultura

 Robert Jackman motiveaza scrierea 
acestei carti, astfel: 

Am vrut sa impartasesc cu 
ceilalti ceea ce am invatat in 
cautarea mea de vindecare a 

copilului meu interior pierdut, 
care a fost inghetat emotional 
in jurul varstei de zece ani. 

Am vrut ca si altii sa stie cum 
e sa te “intorci acasa” la tine 

insuti, sa te simti liber, deschis, 
autentic si ancorat. Pentru a 

vindeca partile ranite sau falsele 
naratiuni care ne impiedica 
sa traim cea mai buna viata 

posibila. La fel ca multi dintre 
noi, cand eram un tanar adult nu 

mi-am dat seama ca aveam un 
copil interior in mine care purta 
aceasta rana emotionala, care 

regiza spectacolul si facea alegeri 
impulsive pe care sinele meu 

adult va trebui mai tarziu sa le 
curete. Traiam pe pilot automat, 

reactionand din obisnuinta. Ma simteam 
nefericit si neimplinit. Ajungeam mereu in 
aceleasi tipare, interactionand cu aceleasi 
tipuri de persoane sau situatii care erau 

toxice din punct de vedere emotional. 
Este greu de descris cum te simti atunci 

cand incepi sa te vindeci si sa te simti din 
nou tu insuti, cand renunti la reactiile 

ranite si preiei controlul, stabilesti limite 
sanatoase si incepi sa faci alegeri cu sinele 
tau autentic aliniat. Pe masura ce timpul 
trecea, nu mai eram confuz cu privire la 
mine insumi sau la alegerile pe care le 
faceam. In calitate de psihoterapeut, am 

ajutat multi oameni sa isi descopere copilul 
interior ranit care continua sa apara si 
care isi doreste recunoasterea. Am vazut 
la pacientii mei ceea ce am vazut si eu la 

mine; partea ranita care nu s-a maturizat 
emotional. 

Am vrut sa creez o carte si un caiet de lucru 
care sa combine toate tipurile de abordari 
terapeutice prin care am trecut eu insumi 
si cele pe care le folosesc in cabinetul meu, 
pentru a te ajuta sa explorezi numeroasele 
dimensiuni ale fiintei tale intr-un proces 
foarte clar si bine gandit. Sa stii ca citesti 

aceasta carte cu un motiv si ca esti pregatit 
sa explorezi aceste parti din tine. Sa stii 

ca raspunsurile se afla in tine. Tot ce 
trebuie sa faci este sa gasesti curajul de a fi 
vulnerabil si sa incepi procesul de explorare 

a copilului tau interior pierdut.

Am vrut sa creez 
o carte si un 
caiet de lucru 
care sa combine 
toate tipurile 
de abordari 
terapeutice prin 
care am trecut 
eu insumi si 
cele pe care 
le folosesc in 
cabinetul meu, ...
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Sunt sigura ca ati citit sau auzit despre “WOMEN SUPPORT SISTEM”, 
iar in aceasta editie am ales sa va vorbesc de ce este necesar sa faci parte 
dintr-un astfel de sistem de suport.

Cercetarile sugereaza ca un sistem de sprijin puternic este cheia pentru 
mentinerea sanatatii noastre mintale. A avea oameni pe care sa ne bazam 
ofera factori de protectie impotriva depresiei, ne sporeste sentimentul de 
incredere si stima, ne protejeaza impotriva stresului, ne face sa ne simtim mai 
putin izolati si ne ajuta sa fim responsabili atunci cand ne stabilim obiective. 

Cu toate acestea, pentru ca noi sa “profitam” de aceste beneficii, sistemul 
nostru de suport trebuie sa fie functional. Un sistem de suport nu este doar o 
gramada de femei care se suna atunci cand au nevoie de o calatorie sau care 
isi impartasesc cele mai recente barfe de la birou. 

Sistemul nostru de suport ar trebui sa fie alcatuit din femei care chiar sa 
apara atunci cand spun ca o vor face, sa ne permita sa aratam toate partile 
noastre si care ne ofera ceea ce avem nevoie si in modurile in care avem 
nevoie. Acest lucru nu se intampla peste noapte si poate dura ceva timp 
pentru a face parte dintr-un grup de suport, dar merita efortul. 

Pentru a intelege la ce ma refer, am sa iti dau cateva exemple: daca la 2 
dimineata ma suna o prietena si ma intreaba daca vreau sa vedem rasaritul 
impreuna la mare, in 30 de minute sunt deja pregatita pentru aventura. Sau 
daca am nevoie ca intr-o seara sa plang pe umarul unei prietene, care sa nu 
ma judece, sa nu ma apostrofeze, atunci apelez la grupul meu de suport. Dar 
pentru ca grupul de suport sa functioneze, ai nevoie de timp si sentimente, ce 
trebuie investite pentru a avea rezultate.

O PRIETENA CU 
CARE SA BEI 

SAU SA PLANGI?

TU AI
Text : M A R T A  I O Z E F I N A  B E N C Z E
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A AVEA OAMENI PE CARE SA NE BAZAM OFERA FACTORI DE PROTECTIE 
IMPOTRIVA DEPRESIEI, NE SPORESTE SENTIMENTUL DE INCREDERE SI STIMA, 

NE PROTEJEAZA IMPOTRIVA STRESULUI, NE FACE SA NE SIMTIM MAI PUTIN 
IZOLATI SI NE AJUTA SA FIM RESPONSABILI ...



104  

Stil de viata

Famost

IATA IN CONTINUARE CATEVA SFATURI CARE VA POT AJUTA SA VA 
CREATI PROPRIUL SISTEM DE SUPORT/DE SPRIJIN EMOTIONAL ...

1 Include in grup femei care nu judeca! Nu veti putea sa faceti parte dintr-un 
grup de suport daca veti simti ca sunteti judecate. Acest lucru nu inseamna 

ca sistemul tau de suport va fi intotdeauna de acord cu ceea ce spui sau cu 
alegerile pe care le faci, dar inseamna ca ele vor fi respectoase si te vor sustine 
atunci cand te simti cel mai vulnerabila.

2 Include in grup femei care spun adevarul! Toate avem nevoie de acei 
oameni din cercurile noastre care ne vor apreciaza pentru ceea ce suntem! 

Prietena care va fi cea mai mare suportera a ta cand vei reusi, dar care te va 
provoca cu blandete atunci cand te ratacesti. Toate facem greseli, este ceea ce 
ne face oameni, dar avem si potentialul de a creste si invata din aceste greseli. 

3 Fii clara cu asteptarile tale! Sanatatea relatiilor noastre depinde in mare 
masura de cat de bine comunicam ceea ce avem nevoie de la prietenele 

noastre. Nu putem fi suparate pe prietenele noastre pentru ca nu ne-au aratat 
sprijin, daca nu am fost clare cum avem nevoie ca ele sa ne sustina.

Trebuie sa stii exact de ceea ce ai nevoie. Esti femeia care are nevoie de 
imbratisari pentru a te simti sprijinita sau ai prefera ca prietena ta sa vina cu 
o sticla de vin si cateva filme bune?

Iti place sa procesezi probleme pana cand nu mai ramane nimic de spus 
sau ai nevoie doar de cineva care sa stea cu tine in timp ce tipi sau plangi? 
Oricare ar fi varianta, trebuie sa fim clare in a comunica ceea ce avem nevoie 
din partea sistemului nostru de suport.

4 Fii sincera cu tine si cu celelalte! cine este pRietena caRe suna constant 
pentRu a pRimi sfatuRi, daR nu se oBoseste sa intReBe despRe tine 

si despRe viata ta? 
Intr-adevar, de multe ori prieteniile noastre trec prin faze si tranzitii, 

aceasta este doar o parte fireasca a procesului. Cu toate acestea, trebuie sa 
recunoastem, de asemenea, cand o prietenie pur si simplu nu mai este spre 
binele nostru si este de fapt un detriment pentru sanatatea noastra mintala.

Dupa cum bine a zis Madeleine Albright: “Exista un loc special in Iad 
pentru femeile care nu ajuta alte femei”. Daca ai un grup suport de prietene 
care sunt langa tine neconditionat, atunci norocul tau se va extinde si in viata 
profesionala, conform studiilor.

Harvard Business Review a publicat un studiu care face legatura intre 
prieteniile femeilor si pozitiile de conducere pe care acestea le pot accesa 
mai usor daca au  in spate niste sustinatoare infocate ce cred in ele. “Femeile 
care sunt in posturi de conducere si au un cerc de prietene alcatuit din 1-3 femei 
puternice sunt de 2,5 ori mai sus in ierarhie si remunerare decat cele care nu au 
parte de aceasta combinatie castigatoare”.

... UN GRUP DE PRIETENE ITI IMBUNATATESTE CALITATEA VIETII. TIMPUL 
PETRECUT ALATURI DE PRIETENE NE UMPLE VIATA CU MINUNATE 

CONVERSATII, STABILITATE, DESCHIDERE SI MULTA ENERGIE BUNA.
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Eu nu stiu cum ar arata viata mea fara grupul meu de “razboinice” care mi-au 
fost alaturi la majoritatea examenelor vietii. Au plans cu mine, au ras cu gura 
pana la urechi, m-au motivat sa iau decizii bune, mi-au ascultat temerile, au 
dormit cu mine cand sufletul ma durea, mi-au adus medicamente, mancare 
si fericire la pachet. Uneori, ele au vazut mai mult in mine decat eram eu 
dispusa sa arat si nu m-au judecat niciodata.

Grupul meu de suport, este format din cateva prietene care m-au ajutat 
sa vad bine cand imi era foarte greu, m-au inteles chiar si atunci cand ma 
incapatanam sa dau cu capul fix de acelasi perete. Prietenele mele au fost 
acolo la orice reusita a mea: terminarea facultatii, primul job, inceperea 
fiecarui proiect nou si groaznic de inspaimantator, mutarea intr-un alt oras, 
promovari sau reorientari in cariera riscante.

Cred ca o femeie cand are nevoie de un sfat, se intoarce tot la grupul de 
prietene deoarece, cine te poate intelege mai bine?

Un studiu din 2006 a confirmat faptul ca prietenia e cel mai bun 
medicament. Femeile care aveau 10 sau mai multi prieteni treceau mai bine 
si peste un diagnostic crunt, sansele lor de supravietuire sau recuperare fiind 
mult mai mari decat cele care nu au un asemenea sistem de sprijin. Studiul 
confirma ca femeile izolate de alti oameni au cu 64% mai multe sanse de 
deces din cauza cancerului, iar in cazul celor care se lupta cu cancerul la san 
riscul de recidiva creste cu 43% daca pacientele trec prin asta singure.

Vorbind din propria mea experienta, un grup de prietene iti imbunatateste 
calitatea vietii. Timpul petrecut alaturi de prietene ne umple viata cu minunate 
conversatii, stabilitate, deschidere si multa energie buna. Prin relatii pozitive 
si altruiste in viata noastra, devenim mai atenti in a ne exprima recunostinta 
si a face gesturi pentru cei din jurul nostru. Studiile arata cum legatura 
cu persoanele dragi poate reduce efectiv tensiunea arteriala si nivelul de 
colesterol. Nu traim doar atunci cand avem prietenii sanatoase sau un grup 
de suport, dar cu siguranta inflorim!

PRIN RELATII POZITIVE SI ALTRUISTE IN VIATA NOASTRA, DEVENIM MAI ATENTI 
IN A NE EXPRIMA RECUNOSTINTA SI A FACE GESTURI PENTRU CEI DIN JURUL 

NOSTRU ... NU TRAIM DOAR ATUNCI CAND AVEM PRIETENII SANATOASE SAU UN 
GRUP DE SUPORT, DAR CU SIGURANTA INFLORIM!
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C E L  M A I  I M P O R T A N T  P A S  C A T R E  F E R I C I R E  E S T E  S A  T E  I U B E S T I 

- Maya Angelou

I
ncep articolul cu acest citat, pentru ca unul dintre 
cei mai mari sabotori ai iubirii de sine este faptul 
ca nu ne simtim suficienti. Ne gandim la tot ceea 
ce interpretam ca am gresit si nu ne iertam pentru 
asta. Dupa cum vezi, am scris interpretam pentru 
ca nu tot ce percem ca greseala este greseala.

Te-ai intrebat vreodata cat de mult te iubesti?
Poate ca nici nu stii ce inseamna asta, pentru ca ceea 

ce am invatat de mici era doar sa fim buni cu altii, sa 
ne purtam frumos, sa nu ii suparam, etc., chiar daca 
deseori asta se intampla negandu-ne pe noi. Putini 
sunt cei carora li s-a  explicat cat este de importanta 
iubirea de sine si odata cu ea acceptul faptului ca esti 
de ajuns si meriti sa ai ce-ti doresti.

In plus, iubirea de sine a fost si este deseori confundata 
cu o forma de egoism, lucru care ii determina inca 
pe multi oameni sa renunte la ei pentru a face bine 
altcuiva si a nu altera diverse relatii. Aici exclud copiii 
nostri, pentru care ne dam viata daca este cazul. 

Acest mare neajuns s-a perpetuat din generatie in 
generatie. Din fericire, am inceput sa ne indreptam 
atentia tot mai mult asupra iubirii de sine si sa-i 
intelegem importanta majora pe care o are pentru a 
avea o viata fericita. Realizam tot mai mult, ca fara ea 
riscam sa ne irosim viata in ciuda eforturilor pe care 
le depunem. 

Ca sa te poti iubi, trebuie sa descoperi si sa accepti 
cine esti cu adevarat.Iubirea de sine se bazeaza pe 
tot ceea ce crezi tu despre tine - la nivel constient si 
subconstient - si ce faci pentru tine. Fiecare om are 
credinte despre sine, despre abilitatile si valoarea 

sa, care nu sunt adevarate. Multe dintre ele le sunt 
transmise de cei din jur, sub diferite forme.

Inainte de a ma ocupa de dezvoltarea mea personala, 
nu intelegeam de ce reusita omului nu depindea 
doar de efortul depus si scolile pe care le face. Stiam 
ca intelepciunea si buna crestere aveau si ele un rol, 
insa tot nu imi puteam explica cum functioneaza. 
Dupa mult studiu si practica in domeniu, am reusit 
sa descopar si ceilalti factori determinati, printre care 
credintele, ce ne pot da putere sau ne pot sabota in tot 
ceea ce tine de viata noastra, inclusiv iubirea de sine. 

Mi-am descoperit o multime de credinte limitative, 
care, pe de o parte imi sabotau succesul si pe de alta 
parte ma impiedicau sa ma iubesc, sa ma pretuiesc, 
sa cred ca sunt de ajuns si merit sa obtin ceea ce imi 
doresc. Ele alimentau lipsa de incredere si stima de 
sine. Acest “mix toxic” m-a determinat sa fac multe 
alegeri care mi-au adus frustrare si amaraciune. Din 
fericire, am invata din asta. 

Mi-a luat mult timp sa inteleg ce este iubirea de sine 
si cat de important este sa ma pretuiesc si sa ma iubesc. 
As spune ca este crucial, pentru ca indiferent cat de 
bine gestionezi ariile vietii, daca nu te iubesti suficient, 
mergi mereu in pierdere.

Mi-am propus sa impartasesc cu tine cateva dintre 
principiile si metodele care m-au ajutat foarte mult sa-
mi intensific iubirea de sine si nu numai. Ele vor avea 
un mare impact asupra dezvoltarii tale personale.

Una dintre cele mai mari surse de inspiratie a fost 
binecunoscuta autoare Byron Katie, care a creat 
metoda “The Work”.

Forgive yourself for not knowing what you didn`t know before you learned it.

iubirea de sine

Text : I R I N A  K U H L M A N N
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▌ANALIZEAZA -TI GANDURILE SI SCHIMBA 
DIALOGUL CU TINE INSUTI!

Intalnesc deseori persoane de succes, dar care nu 
simt prea multa implinire sufleteasca si care sunt 
foarte critice asupra lor (am fost si eu odata asa!!!). Isi 
spun mereu cuvinte de genul: “asa imi trebuie, pentru 
ca sunt o proasta”, “pentru ca sunt fraiera intotdeauna”, 
“nu merit mai mult pentru ca nu sunt destul de ...”, etc. 
Este asa de gresit! 

Modul in care iti vorbesti/ vorbesti despre tine, 
afecteaza starea pe care o ai si modul in care actionezi. 
In plus, nu poti sa-ti vorbesti sau sa vorbesti cu 
altcineva urat despre tine si in acelasi timp sa ai 
incredere in tine. 

Aceste ganduri, verbalizate sau nu, devin profetii 
care se indeplinesc.

Un gand repetat devine credinta si trebuie sa ne 
amintim mereu faptul ca credintele noastre ne creeaza 
lumea - mai mult decat faptele, evenimentele prezente 
si experientele trecute. Asa cum spune Tony Robbins: 
“credintele au puterea de a crea si puterea de a distruge”. 

Este ok sa simti uneori emotii negative insa nu 
ramane blocat intr-un ciclu de negativitate spunandu-
ti tot felul de lucruri teribile despre tine! Surprinde-te 
cand intri intr-un dialog negativ cu tine insuti si fa un 
efort constient sa inlocuiesti cuvintele cu unele neutre 
sau pozitive. Pana la urma, cu totii avem experiente in 
care puteam face lucrurile mai bine.

Practicarea iubirii de sine incepe cu autoreflectia/ 
reflectia de sine, pentru ca doar in felul acesta poti 
descoperi credintele limitative ce te opresc sa-ti 
fii credincios tie si sa te iubesti cu adevarat. Iata un 
exercitiu ce te va ajuta:
La gandurile negative, pune-ti 4 intrebari:
• Este adevarat?
• Stiu eu in mod absolut ca este adevarat?
• Cum reactionez cand cred acest gand?
• Cine as fi fara acest gand?

▌REDEFINESTE-TI IMAGINEA DE SINE!
Multa lume traieste cu o imagine de sine 

distorsionata, fara sa realizeaza cat de mare influenta 

are ea asupra vietii pe care o traieste.
In programele mele de coaching pun mare accent pe 

acest subiect, deoarece totul depinde de imbunatatirea 
imaginii de sine, de descoperirea adevaratei tale 
personalitati, pe care o poti ajusta schimbandu-ti 
modul in care gandesti.
Cum faci redefinirea ei? 

De mare ajutor este ultima dintre cele 4 intrebari de 
care am scris anterior si anume: “cum as fi fara acel 
gand?”, pentru ca te elibereaza de trecut si te face 
sa te gandesti la cum ti-ar placea sa fii. Viitorul este 
intotdeauna plin de posibilitati. Important este sa crezi 
ca iti poti schimba viata. In cazul acesta sa inveti cum 
sa practici iubirea de sine.

Cand te iubesti, imaginea de sine va capata o cu totul 
alta forma si multe dintre credintele care ti-au sabotat 
fericirea vor fi inlocuite cu altele ce iti vor da putere 
interioara si mai multa incredere si stima de sine.

▌NU TE PIERDE IN RELATII!
Daca nu te iubesti suficient, vei avea tendinta sa te 

pierzi intr-o relatie. In plus, nu ai cum sa iubesti cu 
adevarat o alta persoana, indiferent cat de mult crezi si 
afirmi asta. Iti voi explica de ce.

Iti vei lua in mod artificial calitati si insusiri pe care 
partenerul le doreste de la tine, in loc sa-ti ramai 
credincios tie. Nu vei fi in stare sa trasezi limite 
sau devii foarte needy voind intotdeauna sa fii in 
preajma partenerului tau, deseori cersindu-i atentia 
exagerata.

Nu numai ca te minti pe tine, insa minti si omul pe 
care pretinzi ca-l iubesti. 

Poate ca va functiona la inceput, insa cu timpul asta 
va alunga partenerul de langa tine. Va veni o zi in 
care vei obosi “sa joci teatru” si veti regreta amandoi 
timpul pierdut pentru a face relatia sa mearga pe un 
fundament fals.

O parte din faptul de a te iubi pe tine insuti fiind 
intr-o relatie, este de a fi in stare sa identifici si sa 
comunici propriile nevoi, sa poti petrece uneori si 
timp doar cu tine. In plus, sa ai propriile hobby-uri si 
prieteni, permitandu-i celuilalt sa le aiba pe ale sale. 
Asta iti va face relatia si mai frumoasa. 

CAND TE IUBESTI, IMAGINEA DE SINE VA CAPATA O CU TOTUL ALTA FORMA SI MULTE 
DINTRE CREDINTELE CARE TI-AU SABOTAT FERICIREA VOR FI INLOCUITE CU ALTELE CE ITI 

VOR DA PUTERE INTERIOARA SI MAI MULTA INCREDERE SI STIMA DE SINE.
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▌PRACTICA INGRIJIREA DE SINE SI INCLUDE 
CAT MAI MULTE MOMENTE DE BUCURIE IN 
VIATA TA!

Uneori, confundam ingrijirea de sine si momentele 
de fun cu iubirea de sine. Ele merg mana in mana, insa 
nu se suprapun. Cand te iubesti esti bun cu tine, atat 
fizic cat si emotional. Oare ti-ar placea ca persoana 
pe care o iubesti sa traiasca in stres continuu, sa nege 
lucruri pe care le doreste sau sa devina sclava unei 
relatii toxice?

Negativitate si stresul sunt dusmanii iubirii de sine. 
Cand ele pun stapanire pe viata ta nu poti altceva decat 
sa simti o stare de burn-out si singuratate. Aminteste-
ti ca nu ti-ar placea ca persoana iubita sa se simta 
astfel. Ai face orice sa o vezi ca se simte bine.

Asadar, fa tot posibilul sa ai grija de tine pe toate 
planurile ca si cum ai avea de copilul tau! Creeaza-
ti obiceiuri, cum ar fi o alimentatie sanatoasa, sport, 
antrenamentul creierului ca sa gandeasca pozitiv. 
Asculta muzica si danseaza, joaca-te cu copiii, citeste 
o carte care te captiveaza. Mergi in natura, la teatru 

... Cu alte cuvinte, fa lucruri care iti umplu inima 
de bucurie. Creeaza-ti o viata pe care o iubesti si 
inconjoara-te cu iubire!

▌IESI DIN ZONA DE CONFORT!
Cand facem doar lucruri usoare fara sa depunem nici 

un efort, indiferent in ce arie de viata, nu ne putem 
astepta la crestere si evolutie. Este crucial sa-ti extinzi 
limitele.

Fa un curs de public speaking, invata o limba straina, 
fa sport! Asta te va ajuta sa devii mai puternic, mai 
plin de energie si vitalitate si capabil sa faci lucruri de 
care nu te credeai in stare. Doar astfel vei capata noi 
abilitati care sa te ajute si in alte arii de viata, cum ar fi 
cariera si relatiile de tot felul. 

In plus, te vei mentine mai tanar si mai frumos si iti 
va creste increderea si stima de sine. 

▌CALIBREAZA-TE MEREU LA STAREA DE BINE!
Chiar daca inveti iubirea de sine, asta nu inseamna 

ca vei fi fericit tot timpul. Totusi, vei reusi sa mentii 
o stare de bine, pentru ca vei reactiona intotdeauna 
printr-un filtru de acceptare si iertare. 

Cand te simti tulburat opreste-te din ceea ce faci - 
daca este posibil inchide ochii, inspira pe doi, expira 
profund si apoi spune-ti: “sunt exact unde trebuie sa fiu 
in acest moment”. Repeta de cateva ori! Asta te va ajuta 
sa intrerupi sirul de ganduri si emotiile generate de ele 
si sa te linistesti.

Chiar daca cele prezentate mai sus sunt doar o parte 
din principiile si metodele pe care le poti aplica pentru 
a-ti cultiva iubirea de sine, odata ce le practici, vei 
realiza schimbari extraordinare in viata ta, pentru ca 
iti vei simti cu adevarat valoarea.

Voi incheia cu un alt citat preluat de la Maya 
Angelou, care spunea asa de frumos:

Cand stii ca esti de valoare - nu intreband 
asta, ci stiind asta - vei intra in orice incapere 

cu o putere speciala.

Cu drag si pe curand,
IRINA

Cu drag si pe curand,
IRINA
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locul tau de munca?
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Sectorul muncii a suferit schimbari 

serioase si e posibil ca el sa se fi 

schimbat definitiv in anumite 

privinte. Tu te-ai adaptat neavand 

alternativa, asta daca nu ti-ai 

pierdut locul de munca ... Dar, cat 

de flexibili sunt angajatorii?
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locul tau de munca?

De ce ar trebui sa fie sefii flexibili?

Noua normalitate impusa de pandemie, aceea de a lucra 
de acasa si care vine cu schimbarea tiparelor de lucru, ne-a 
dezvaluit multe beneficii in mentinerea unui echilibru intre 
viata personala si profesionala. A cheltui mai putin bani pe 
drumul pana la munca, mai mult timp petrecut acasa, o 
noua libertate a rutinei de zi cu zi, alaturi de multe altele, 
reprezinta beneficii ale calitatii vietii in general, o noua 
viata bazata pe alte perspective si principii. Dar, oare, a 
reusit fiecare dintre noi sa ia cel putin pana in momentul de 
fata, tot ce este mai bun din acestea?

Un loc de munca flexibil care sa imparta cel putin 
jumatate din timpul petrecut la locul de munca initial cu 
cel de acasa, iti ofera multe beneficii legate de bunastarea 
ta. Insasi statisticile arata ca mai mereu a existat o cerere 
pentru munca flexibila comparativ cu ceea ce este sau 
era disponibil pe piata, pentru toate categoriile de varsta. 
Si daca in urma cu cel putin 2-3 ani doar 15% dintre 
locurile de munca includeau si flexibilitatea sau forme 
asemanatoare, acum, procentual, lucrurile s-au schimbat 
sau sunt in proces de actualizare. Si din nefericire, firmele 
sau organizatiile care nu pot fi flexibile in aceasta privinta, 
pot avea mari probleme in gasirea persoanelor calificate.

Cum se pot negocia termeni mai buni?

Indiferent ca lucrezi tot timpul de acasa sau programul 
de lucru este unul flexibil, daca iti indeplinesti sarcinile cu 
succes sau chiar si mai bine, acesta este cel mai bun raspuns 
in ceea ce priveste capacitatea ta de lucru, abilitatile tale 
personale. Si daca, din nefericire, inca exista firme care isi 
vor angajatii neaparat la locul de munca initial, cu toate ca 
prezenta lor nu este obligatorie acolo - ci doar o modalitate 
de a-i tine sub control, in timp, acestia vor avea de pierdut.

Iar daca tu, ca angajat, ai dovedit si ti-ai dovedit 
capacitatea de lucru extraordinara, adaptabilitatea dictata 
de situatia generala - acestea fiind sustinute de rezultate, 
cu siguranta poti convinge un angajator ca lucrul flexibil 
sau lucratul 100% de acasa este cel mai potrivit pentru tine. 
Mai mult decat atat, anumite cheltuieli pe care angajatorul 
le avea cu prezenta ta la vechiul loc de munca, se pot 
transforma in beneficii pentru tine, indiferent de forma lor. 
Iar tu, performand in orice situatie, te afli in pozitia in care 
poti negocia cele mai bune conditii pentru tine.

Ce mai poti face?

Unul din termenii des intalniti in perioada pandemica 
si post pandemica este "rezilienta" ce face trimitere la 
capacitatea de a te mentine concentrata si de a da dovada 
de flexibilitate in situatii limita. Aceasta calitate nu doar 
ca te face sa fii constienta de valoarea ta ca angajat in fata 
angajatorului, dar te ajuta sa navighezi mai bine in situatii 
in care munca are parte de incertitudini. O mentalitate 
sanatoasa recunoaste ca anumite incertitudini nu sunt 
"atacuri personale", ci reprezinta o stare generala care 
ne afecteaza pe toti, aici facand diferenta adaptabilitatea 
fiecaruia.

Au de castigat cei care nu se lasa angrenati in trairile 
emotionale, ci gandesc logic, iar daca piata muncii nu te 
avantajeaza, poti arata deschidere situatiilor care vin, de la a 
accepta reducerea orelor de munca, la reducerea salariului, 
masuri, care, bineinteles nu sunt agreate. Poti sa nu fii tu in 
aceasta situatie, poate fi cineva din familie si din nefericire, 
poti avea parte de un sentiment de vinovatie cand ii vezi 
pe cei din jur cum sufera. Chiar si aici apare rezilienta si 
capacitatea ta de schimbare, pentru a face fata cu succes 
schimbarilor cu care te confrunti.

... daca tu, ca angajat, ai dovedit si ti-ai dovedit capacitatea de lucru extraordinara, 
adaptabilitatea dictata de situatia generala - acestea fiind sustinute de rezultate, cu 
siguranta poti convinge un angajator ca lucrul flexibil sau lucratul 100% de acasa 

este cel mai potrivit pentru tine. 
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Care este nivelul tau de flexibilitate?
Ai studiat mult timp, ai urmat multe cursuri de specialitate 

pentru a deveni mai buna in ceea ce faci si ti-ai sacrificat 
ani din viata pentru a excela in meseria aleasa, doar ca 
specialistii recomanda recalificarea in urmatorii 10 ani a 
90% dintre noi ... Cum construim calificarea potrivita, mai 
ales ca aceasta situatie ne ofera un disconfort deprimant 
in anumite momente? A te "debarasa" de anumite calificari 
este esential pentru a progresa si a merge inainte in acesta 
noua etapa de super tehnologizare. Aceasta perioada 
tampon ne testeaza "coeficientul de adaptabilitate", iar 
noi trebuie sa lucram la capacitatea noastra de a reevalua 
procesele, comportamentele si actiunile care acum nu mai 
au aplicabilitate. Trebuie sa acceptam ca anumite lucruri 
nu ne vor mai servi de acum incolo si la cum arata lucrurile 
astazi, aceasta capacitate a noastra de adaptare trebuie de 
acum inainte sa fie intr-o continua dinamica.

Si da, aceasta este o situatie incomoda, dar daca vrei sa te 
ajuti (pentru ca nimeni nu o va face in locul tau!), trebuie 
sa incepi sa te respecializezi, recalifici, sa abordezi un nou 
domeniu de activitate, pentru a fi in control in tot ce ce 
inseamna destinul tau.

Schimbari 
durabile 

pe termen 
lung

▫ Ramai concentrata!
Multe persoane au ramas productive indiferent 

de circumstante, altele trebuie sa lucreze mai 
mult la acest aspect. Tehnica Pomodoro poate 
fi un raspuns al obiceiurilor care iti dau batai de 
cap. Cum functioneaza? Fiecare "pomodoro"  este 
o explozie de concentrare (25 de minute pentru 
inceput), urmata de o pauza de 5 minute; dupa 
patru pomodoro, poti lua o pauza intre 15 si 30 
de minute.

▫ Ramai conectata
Acum este foarte usor sa colaborezi si sa tii 

legatura de la distanta cu colegii, dar in acelasi 
timp trebuie si sa imbunatatesti calitatea 
comunicatiilor. Fie ca o faci prin intermediul 
mesajelor atunci cand este cazul sau folosind 
programe ca Zoom, comunicarea trebuie sa fie 
una eficienta si adaptate nevoilor tale. In acelasi 
timp,  trebuie sa iti stabilesti anumite limite in 
ceea ce priveste comunicarea ... poti fi gasita 
doar in anumite zile, la anumite ore, poti stabili 
de comun acord cand puteti intra in legatura.

▫ Ramai rezonabila!
Incearca in ceea ce faci sa iti aloci orele de lucru 

intr-un spatiu dedicat acestui scop, oricat de mic 
ar fi. Un birou anume intr-un colt al camerei, la 
anumite ore in care ai liniste sau poti "organiza" 
tu linistea in functie de stilul tau de viata. Tot 
ce este important trebuie facut in liniste, pentru 
ca ulterior sa continui cu o relaxare ascultand o 
muzica dedicata acestui scop.
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ESUEAZA 
INTELIGENT!
E

secul este un fapt, existenta lui fiind 
intocmai ca oxigenul: nu-l poti 
evita, nu poti trai fara el. Oxigenul 
este parte integranta a supravietuirii 
noastre si esecul la fel, cel din urma 
oferindu-ne posibilitatea de a invata 

din greseli, daca le constientizam. Trebuie sa 
gresesti pentru a rezolva anumite probleme. Toti 
am avut parte de esecuri si acestea vor continua 
sa existe in diferite momente ale vietii si nu exista 
nimic care sa ne poata izola de esec. A-ti dori ca 
ca acesta sa nu existe e ca si cum ai fugi de oxigen 
... practic, e imposibil.

Esecul este un fapt, o emotie separata, care se 
manifesta diferit in interiorul fiecaruia atat cat 
ii permitem si cat reusim sa il gestionam. Mai 
mult, esecul nu este ceea ce iti spun altii ca este; 
experienta ta in aceasta privinta este personala si 
ar trebui sa existe separat de judecata altora.

Perceptiile celorlalti in privinta unui esec sunt 
denaturate si acest lucru se intampla deoarece 
acest fapt trece prin propriile filtre afective, 
culturale, familiale, experienta profesionala, 
samd si nu sunt intotdeauna un bun indicator 
al modului in care ar trebui sa-ti traiesti viata. 
Incearca pe cat de mult posibil sa-ti descurci 
si intelegi sentimentele despre esec, invatand 
eventual de la altcineva care are o opinie neutra 
despre esec, o atitudine relaxata.

I
ntr-o perioada de criza, emotiile nu sunt 
indicate a fi atasate faptelor, deoarece aceste 
sentimente negative ne vor "sfatui" gresit, 
nerealist, ele in sine fiind reflexe autonome, 
conectate in noi din experientele trecute 
si care nu sunt relevante pentru situatia 

actuala. De multe ori suntem in situatia cand 
simtim ca trebuie sa rezistam la ceea ce se 
intampla, sa ne impotrivim si sa ne prefacem ca 
nu este asa. Implicit, cu cat ne impotrivim mai 
mult, cu atat vom fi mai nefericiti.

Meditatia poate juca un rol pozitiv in aceasta 
privinta, deoarece te ajuta sa fii constienta de 
ceea ce se petrece in mintea ta si de a avea parte 
de o liniste interioara. Si este foarte important sa 
nu atasezi emotii in ceea ce tu simti, deoarece 
vei avea asteptari ca ceva minunat sa se intample, 
dar nu se va intampla. Trebuie sa te vezi intr-un 
mod obiectiv, fara frica si fara a te judeca; este 
despre a cugeta faptul inainte dar fara sa adaugi 
emotii si sentimente, care pot fi deformate si 
nefolositoare, o consecinta a panicii, durerii, 
dezamagirii, a criticii interne.

In anumite situatii, esecul este inevitabil si ideea 
este sa invatam din acea experienta. A observa 
pur si simplu fara a fi torturata de sentimente 
este cea mai buna si sanatoasa solutie. A observa 
emotiile fara a fi consumata de ele te ajuta sa detii 
controlul asupra a ceea ce urmeaza.
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CUM DESCRII STAREA DE SPIRIT DIN ULTIMA 
VREME?
A Vesela si cu buna dispozitie
B Scazuta si fara sa ma bucur de lucruri asa cum fac de 

obicei
C Ok, am urcusuri si coborasuri pe parcursul unei 

saptamani
CUM ITI DESCRII NIVELUL DE STRES?
A Ma simt in general calma si relaxata
B Ma simt anxioasa si coplesita pe parcursul zilei in 

mod regulat
C Am cateva momente de anxietate pe parcursul unei 

saptamani
CUM TI-AI DESCRIE NIVELURILE DE ENERGIE?
A Ma simt activa si viguroasa
B Ma simt obosita tot timpul si ma lupt pentru a ramane 

plina de energie pe tot parcursul zilei
C Am suisuri si coborasuri pe parcursul intregii 

saptamani
CUM ITI DESCRII SOMNUL?
A Ma trezesc odihnita si fresh
B Ma trezesc obosita si lenta
C Undeva la mijloc

CUM TI-AI DESCRIE VIATA DE ZI CU ZI?
A Plina de lucruri care ma intereseaza
B Mi se pare neinteresanta viata de zi cu zi
C Imi plac anumite lucruri si sunt neinteresata in 

privinta celorlalti

CUM DESCRII IMPACTUL EVENIMENTELOR DIN 
LUME?
A Iau totul cu usurinta si ma adaptez dupa cum este 

necesar
B Ma simt ingrijorat si coplesit de evenimentele globale
C In anumite zile e mai usor, in altele mai greu

CUM ITI DESCRII TIMPUL LIBER?
A Imi folosesc timpul liber pentru ingrijirea de sine si 

activitati care imi dau sens
B Timp liber? Ce e ala?
C Gasesc timp liber pe ici pe colo, dar mi-as dori mai 

mult.
CUM TI-AI DESCRIE MUNCA?
A Munca mea ma implineste si inseamna ceva
B Munca ma lasa epuizata si demotivata
C Munca are suisuri si coborasuri

CUM ITI DESCRII STILUL DE VIATA?
A In general dorm suficient, am activitate fizica si 

alimentatie sanatoasa
B Sunt multe lucruri care ma impiedica sa am parte de 

somn suficient, activitate fizica si alimentatie
C Somnul, miscarea fizica si alimentatia sunt ok, dar se 

poate si mai bine
CUM ITI DESCRII RETEAUA SOCIALA CARE AR 
TREBUI SA TE SUSTINA?
A Am o retea puternica formata din familie si prieteni 

care ma sustin
B Nu am o retea puternica si imi este greu sa cer sprijin
C Am anumite persoane pe care le-as putea contacta, 

dar astept pana am cu adevarat nevoie de ei

DACA TE SIMTI COPLESITA, EPUIZATA SI OBOSITA IN MOD CONSTANT, PARCURGE URMATORUL 
TEST, DESCOPERA CE TE LASA FARA ENERGIE SI AFLA CUM SA TE REVIGOREZI!

Ce te lasa fara energie?
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Ai bifat mai mult  A

Se pare ca in general esti bine si ai 
totul sub control ca sanatate mintala 
pozitiva, inclusiv o retea sociala de 
sustinere, un timp liber de calitate, 
munca care te implineste si o ingrijire 
de sine sanatoasa. Este important sa te 
asiguri ca aceasta continua sa ramana 
o prioritate indiferent de anotimp, 
perioada din an sau saptamana. 
Incearca sa adaugi varietate in viata 
ta pe toate planurile, pentru a te ajuta 
sa ramai motivata, un curs de yoga 
sau meditatie avand un rol benefic si 
binevenit.

Ai bifat mai mult  B

Se pare ca te simti coplesita si 
secatuita ... Nu esti singura in situatia 
asta si ca tine mai sunt multe alte 
persoane. Timpurile de la pandemie 
pana astazi au devenit incerte, iar 
corpul in timpul stresului psihologic 
actioneaza in acelasi mod ca atunci 
cand suntem sub pericol fizic. Tocmai 
de aceea ingrijirea de sine este foarte 
importanta sub toate aspectele ei: 
limitarea stresului, alimentatie, 
exercitii fizice, odihna. Iar daca vrei sa 
iei masuri in aceasta privinta, fa-o cu 
pasi mici pentru a nu te simti coplesita, 
o scurta plimbare sau exercitii de 
respiratie fiind ideale. Incearca sa te 
implici in activitati de care te bucuri 
luand o pauza astfel de la stres, iesi in 
oras cu prietenii sau colegii, gateste 
ceva, vizioneaza un film, citeste. Ia 
in considerare si sustinerea celor din 
jur, fie ca vorbim de prieteni sau un 
terapeut.

Ai bifat mai mult  C

Se pare ca te afli undeva intre 
situatiile de mai sus. E posibil sa nu 
te simti coplesita acum, dar sunt 
mari sanse ca pericolul sa creasca. 
Daca constientizezi acest lucru, poti 
considera ca o oportunitate de a 
deveni proactiv si de a te concentra 
pe sanatatea mintala, asta insemnand 
inceperea punerii unei baze solide 
in ceea ce priveste o retea de sprijin, 
o implicare in ingrijirea de sine, o 
evaluare a modului in care iti gestionezi 
timpul. Fa-ti un plan pentru adoptarea 
unor obiceiuri sanatoase si pentru 
introducerea lor in rutina zilnica. Si in 
viteza specifica vremurilor pe care le 
traim, asigura-te ca iei piciorul putin 
de pe acceleratie si acorzi prioritate 
sanatatii mintale!
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FIECARE ZI 
CONTEAZA
STII DEJA ACEST LUCRU. DAR CE FACI PENTRU ASTA? 
MERGI IN DIRECTIA CORECTA?
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FFiecare zi conteaza la fel ca fiecare clipa 
si cu siguranta stii acest lucru, iar daca 
ai dimineti in care esti mai trista sau 
nu ai chef de nimic, constientizeaza 
ca nu ai niciun motiv pentru a nu-ti 
face acea zi mai frumoasa si mai buna. 
Fiecare zi si fiecare moment reprezinta 
o sansa sa o iei de la capat si cu toate ca 
de obicei inceputul de an sau inceputul 
primaverii sunt perioadele adoptate 
de majoritatea ca punct de reper 
pentru noi planuri si noi inceputuri, 
nu exista nicio lege sau bariera care sa 
te impiedice sa dai startul unei emotii 
pozitive cand vrei tu. Aceste decizii 
depind 100% de noi si fie ca avem de 
facut alegeri usoare sau dificile, orice 
nou inceput reprezinta ceea ce ne 
dorim, ceea ce pleaca din interior, 
asa ca, ar fi bine sa le dam ascultare, 
sa ne mobilizam si sa incercam sa 
le ducem la bun sfarsit! Iar daca te 
gandesti ca poti fi dezamagita sau poti 
deveni anxioasa din cauza unor situatii 
neprevazute, incearca sa treci peste 
ele si un bun inceput este sa citesti 
urmatoarele sugestii care cu siguranta 
iti vor prinde bine.

ELIBEREAZA-TE DE ASTEPTARI!

Tendinta in general este sa ai 
asteptari mai putine pentru a nu fi 
dezamagita, dar o mai buna abordare 
este sa te eliberezi complet de asteptari. 
Asteptand ca lucrurile sa se intample 
exact cum iti doresti, nerealizarile se 
vor transforma mereu in dezamagiri. 
Nu poti prezice viitorul iar a te lasa 
angrenata de fanteziile proprii intr-o 
lume imprevizibila si o realitate haotica 
nu face altceva decat sa-ti aduca mai 
multe deceptii. Si cum fiecare suntem 
autorii propriilor povesti, de ce sa 
cream fictiuni care vor diferi aproape 

mereu de realitate, lasandu-ne singuri 
cu frustrarile?

OPRESTE-TI GANDIREA CATASTROFALA!

Recunoastem sau nu, gandirea 
noastra de multe ori fabuleaza si 
creeaza realitati alternative care nu 
se sfarsesc prea bine, scenarii care nu 
au de-a face cu realitatea si care sunt 
adaptate de la o persoana la alta. Daca 
apelezi telefonic un prieten bun si nu iti 
raspunde in jumatate de ora, o ora, o zi, 
doua zile ... deja mintea ta merge mult 
mai departe. Te gandesti ca i-ai zis ceva 
rau, iti amintesti lucruri pe care in alte 
situatii nu le-ai fi luat in considerare 
sub nicio forma, iti framanti mintea 
gandindu-te ce gandeste el, etc ... 
Ajungi pana la urma sa ai parte de o 
senzatie de sufocare doar gandindu-te 
si presupunand ... Peste doua zile el iti 
spune ca a scapat telefonul in apa si a 
fost nefunctional in aceasta perioada 
... Acesta este momentul in care toate 
presupunerile si scenariile tale sunt in 
cadere libera. Nu mai exista. Ce facem 
cu toate gandurile si framantarile?

Iata de ce este bine sa fim rationali, 
sa luam piciorul de pe acceleratie 
cand avem parte de situatii similare 
si sa nu lasam gandurile negative si 
nejustificate sa ne conduca. Si daca, 
pana la urma vrei sa iti spui o poveste, 
cel putin sa fie una buna si fericita!

FUGA SPRE PERFECTIUNE

Multe din sentimentele de anxietate 
si depresie sunt o consecinta a nevoii 
de a fi 100% in tot ceea ce dicteaza 
societatea ca fiind bine, formula "ar 
trebui" fiind numitorul comun. "Ar fi 
trebuit sa stiu mai bine", "Ar fi trebuit 
sa anticipez", "Ar fi trebuit sa fi muncit 

mai mult", "Ar fi trebuit sa ma straduiesc 
mai mult", "Ar fi trebuit sa ma casatoresc 
pana acum", "Ar fi trebuit sa am copii 
pana la aceasta varsta" - iar lista poate 
continua. Cine sta in spatele acestui "ar 
trebui" din moment ce putem gandi si 
singuri ce e mai bine pentru noi?

Trebuie sa invatam sa acceptam 
viata asa cum este, cu imperfectiunile 
ei si lucrurile frumoase nu vor intarzia 
sa apara. Viata trebuie sa fie pentru 
fiecare asa cum si-o face, in functie de 
context si situatia sociala, o anumita 
reteta neavand aplicabilitate pentru 
toata lumea. Nu exista o formula care 
sa garanteze fericirea sau succesul, 
tu poti face orice, termenul de 
"normal" avand interpretare pentru 
fiecare in parte. TU ESTI PROPRIA 
VERSIUNE A PERFECTIUNII!

STABILIREA OBIECTIVELOR

In anumite situatii, insasi gandul 
de a stabili obiective este epuizant 
si coplesitor, cel putin pana cand 
te apuci de aceasta sarcina. Daca ai 
si experientele anterioare a caror 
rezultate nu au fost pe masura 
asteptarilor, a-ti stabili noi obiective 
intr-adevar este ceva neplacut. Fiecare 
am fost entuziasti in privinta unor 
promisiuni entuziaste la inceput, 
pentru ca apoi sa devina o corvoada 
autoimpusa, ajungandu-se in scurt 
timp la uitare definitiva. Acest lucru 
se intampla cand iti stabilesti obiective 
nerealiste, fara un plan sau directii 
clare, fara a sti prea multe, fara a sti cu 
adevarat ce vrei. Important este sa iti 
stabilesti obiective realiste si sa urmezi 
un plan bine ancorat in realitate, 
adaptat conditiei tale, nu impus de 
societate sau cei care ofera reteta 
succesului aplicabila oricui.

VIATA TREBUIE SA FIE PENTRU FIECARE ASA CUM SI-O FACE, 
IN FUNCTIE DE CONTEXT SI SITUATIA SOCIALA, O ANUMITA 
RETETA NEAVAND APLICABILITATE PENTRU TOATA LUMEA. 
NU EXISTA O FORMULA CARE SA GARANTEZE FERICIREA SAU 
SUCCESUL, ...
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1. MERGI LA O PLIMBARE URMATA DE UN SPRINT

O plimbare de cel putin 10 minute poate creste stima de sine in timp ce sunt reduse 
stresul si anxietatea conform Mental Health Foundation. Exercitiile fizice reduc 
hormonii de stres in timp ce este imbunatatita starea de spirit. Si daca la final, adaugi 
cel putin 30 de secunde de alergat, acest lucru dubleaza endorfinele si imbunatateste 
starea de spirit pana la 90 de minute.
2. UITA-TE PE FOTOGRAFII!

Indiferent ca te uiti pe un album foto fizic (preferabil) sau la fotografiile din telefon, 
starea de dispozitie are de castigat cu cel putin 11% conform unui studiu. Uitandu-te la 
fotografiile care iti amintesc de vremurile bune si de cei apropiati tie - familie, prieteni, 
colegi, iti aduce in prim plan sentimente de confort si fericire.
3. CEVA SPONTAN

Rezerva-ti o vacanta de ultima ora sau mergi intr-o noapte neplanificata cu prietenii! 
Schimbarea rutinei normale ne aminteste ca putem fi fericiti in acele momente si cel 
mai important: avem libertatea si puterea de a face orice ne place.
4. SARUTA!

In afara de a fi bun in ceea ce priveste relatia ta amoroasa, sarutandu-ti jumatatea, te 
face sa te simti mai fericit. Sunt eliberati hormonii starii de bine dopamina si serotonina, 
cea din urma ajutandu-ne la echilibrarea emotiilor.
5. MIROASE!

Mirosul de vanilie stimuleaza starea de spirit, studiile aratand ca respirandu-l, ai 
parte de o crestere a sentimentelor de bucurie si relaxare. Alege lumanari si difuzoare 
cu uleiuri esentiale si respira profund!
6. SAVUREAZA CIOCOLATA!

Consumul de ciocolata, sau mai bine spus starea de bine pe care ti-o da, este sustina 
de stiinta, feniletilamina fiind o substanta chimica naturala continuta de acest delicios 
dulce, care, se pare ca creeaza un sentiment bland de euforie, asemanator cu experienta 
de a fi indragostit.
7. EXCURSIE DE O ZI

Conform psihologilor, experientele noi ne fac mult mai fericiti decat obiectele 
noi si asta deoarece entuziasmul de a cumpara ceva nou se opreste mai repede decat 
amintirile. Asa ca, sari peste cumparaturi si fa o pauza!
8. ZAMBET FALS

Sunt mari sanse ca a schita un zambet fals sa fie ultimul lucru pe care ti-l doresti sa-l 
faci, mai ales daca ai un anumit tip de personalitate, doar ca el iti poate ridica starea 
de spirit. Expertii cred ca, actionand fizic, ne poate afecta modul in care ne simtim 
din punct de vedere emotional. Actul de a zambi ne poate indrepta emotiile catre cele 
fericite si cel mai probabil poate atrage un zambet real.
9. ATINGE UN SCOP!

Indiferent de ceea ce faci, daca duci la bun sfarsit o anumita misiune, te vei simti mai 
bine, succesele de orice fel avand un impact mare asupra starii de spirit. Oricat de mare 
sau mic este obiectivul tau, incearca sa il duci la bun sfarsit pentru fericire in viata ta.

TE SIMTI 
MELANCOLICA? 
SAU PUTIN 
DEPRIMATA? 
CITESTE IN 
CONTINUARE 
PENTRU A GASI 
SOLUTIILE 
PERFECTE 
PENTRU 
TINE CARE 
SA ITI REDEA 
ZAMBETUL 
SI ENERGIA 
POZITIVA!
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Cu siguranta te-ai intersectat in mediul online cu diverse cursuri si seminarii care te 
invata cum sa respiri corect, fie ca era implicata si yoga sau nu; partea buna este 
aceea ca respiratia este un act cat se poate de natural. In acelasi timp, majoritatea 
oamenilor sunt blocati intr-o stare de hipervigilenta din cauza stresului si a vietii 
moderne, o stare constanta de nivel scazut al modului "lupta sau zbori", ca raspuns 

al termenelor limita, a mancatului din mers, a dormitului ineficient, al traficului, iar lista poate 
continua.

Cand suntem intr-o astfel de stare/ situatie orice in corp se constrange, inclusiv respiratia, 
ceea ce ne poate face si mai stresati, afectandu-ne bineinteles si respiratia.

Inspiratia si expiratia corecte duc la scaderea adrenalinei si cortizolului dezactivand ciclul 
stresului. In acelasi timp, ne este simulat sistemul nervos parasimpatic care permite corpului 
sa se odihneasca, sa digere, sa incetineasca ritmul cardiac, sa scada presiunea sangelui spre 
sistemele digestive si reproductive. Astfel, corpul functioneaza mai eficient, tu esti o persoana 
mai calma si in deplin control. Se poate spune fara nicio exagerare ca o respiratie corecta iti 
poate schimba viata.
Respiratia yoghina versus respiratie

Oricine a participat la cursuri de yoga este familiarizat cu tehnica de respiratie profunda 
in abdomen, permitand corpului sa se umple cu aer si promovand relaxarea. Si e posibil sa fi 
incercat si alte tehnici yoghine cum ar fi respiratia alternativa prin nara. Cele mai noi tehnici 
de respiratie tehnica ofera ceva diferit, o respiratie cunoscuta ca respiratie constienta conectata 
sau respiratie transformationala sau respiratie holotropa. Este incurajata o respiratie constanta, 
curgatoare, cu gura deschisa.

In general, respiratia yoghina te ajuta sa iti controlezi sentimente ca stresul, in timp ce 
respiratia constienta te ajuta sa intri in contact cu emotiile si sa le eliberezi. Respiratia holotropa 
se pare ca are o influenta asupra nervului vagal, care se deplaseaza de la creier in jos prin corp, 
eliberand serotonina si dopamina care stimuleaza starea de spirit. Un studiu chinezesc, nu de 
mare amploare, a descoperit ca respirand prin diafragma, ca in yoga, scade nivelul de stres al 
hormonului cortizol in saliva, fiind imbunatatita atentia.

Respiratia poate ajuta 
la depresie, anxietate, 
dependente, dureri fizice, 
provocari emotionale. Este 
minunata pentru stimularea 
creativitatii, dezvoltarea 
constientizarii, restabilirea 
pacii interioare si obtinerea 
unor noi perspective.

Iti place ideea de 
meditatie dar te lupti sa iti 
linistesti mintea si sa ramai 
concentrata? Respiratia te 
poate ajuta sa ajungi mai 
repede acolo unde iti doresti, 
doar ca ai nevoie de ceva 
timp sa practici cu succes 
meditatia.

Practica aceasta respiratie, 
dar inca nu acasa, pentru 
ca in toate workshop-urile 
se acorda o atentie maxima 
acesteia. Vei invata ce trebuie 
sa faci, cum sa folosesti aceste 
tehnici si dupa ce te vei simti 
confortabila, vei putea sa te 
conectezi cu respiratia si acasa.

Respira adanc!
A STI CUM SA RESPIRI CORECT ESTE CEA MAI NOUA SI USOARA 
MODALITATE CATRE STAREA DE BINE.
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Inspira prin nas timp 
de 4 secunde, tine-ti 
respiratia timp de 7 

secunde si expira timp 
de 8 secunde! Acest 

lucru ajuta la incetinirea 
ritmului cardiac si 
activeaza sistemul 

nervos parasimpatic 
care ne aduce intr-o 

stare de relaxare.
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Text : B E A T R I C E  L I A N D A  D I N U 

MALTA

I
ti faci planuri de vacanta sa gasesti sejururi early booking 
la preturi bune, o destinatie exotica sau un city break 
romantic? Iata care sunt cele mai bune destinatii de vacanta 
la care sa te gandesti pentru perioada urmatoare, mai ales 
ca luna martie trebuie sa vina cu multe cadouri. VENETIA, 
MILANO sau PARIS? Prea comun! 

Va recomand MALTA - comoara ascunsa a Europei! 
Mergi intr-un sejur in Malta, insula europeana situata in Marea 

Mediterana, aproape de continent, dar atat de diferita prin peisaje, 
obiceiuri si atractii turistice. Vei petrece o vacanta interesanta si 
vei cunoaste comorile de cultura si arhitectura malteza.

Cum este vremea in Malta pentru luna martie? Este timpul bun 
pentru a vizita Valletta si Sannat. Vremea este acceptabila, soarele 
nu este prezent mereu si riscati ca ploaia sa va strice planurile. Cu 
toate acestea, daca nu planuiti o vacanta doar in piscina, ci mai 
degraba va doriti drumetii si vizitarea orasului, aceasta perioada 
poate fi potrivita mai ales ca sunt mai putini turisti.

Daca vreti sa inotati in mare, la Valletta va asteapta dar este 
bine de stiut ca apa marii nu are mai mult de 16 grade, asadar in 
functie de preferinte poate fi considerata propice sau nu. 
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Malta are o suprafata de 246 km patrati, o insula situata in 
mijlocul Marii Mediterane. Reprezinta un arhipelag alcatuit 
din 6 insule; Malta, Gozo, Comino, Cominotto, Filfla si St. Paul 
ultimele 3 fiind nelocuite. Situat in centrul Marii Mediterane, 
arhipelagul maltez imbina frumusetea naturala cu cei 7000 de 
ani de istorie.

Inca din cele mai vechi timpuri, frumusetea insulei si porturile 
au fost cele care au contribuit la influenta si reputatia cunoscuta 
in intreaga lume. 

Asadar, Malta poate fi destinatia ideala pentru luna martie, asta 
daca preferi mai mult frumusetea locului decat plaja.

Valletta, descrisa pe site-ul UNESCO drept "una dintre cele mai 
concentrate zone istorice din lume", este capitala Maltei, unde 
totul este intr-un amestec fascinant de restaurante, galerii de arta, 
monumente, balcoane traditionale, magazine, muzee, fortarete si 
bastioane, piete de vechituri, peisajul fiind intregit de catedrala Sf. 
Ioan si de teatrul Manoel, vechi de 300 de ani.

Mdina este bijuteria medievala a Maltei. Stradutele inguste 
si serpuite te imbie la plimbare. Semnele dezvoltarii moderne 
sunt putin vizibile, iar serile aici sunt ireale. In Mdina exista 
numeroase locatii incarcate de istorie si tot de aici poti admira 
cele mai frumoase privelisti din Malta.

Gozo este o mica insula rurala, aflata in nordul Maltei, la 30 
de minute distanta cu feribotul. Locul iti ofera sansa de a afla 
cum era Malta acum cateva zeci de ani. Viata linistita, localnici 
primitori, peisaje rurale cat vezi cu ochii, zone salbatice de coasta, 
asezari aparte si mestesuguri. Printre atractiile obligatoriu de 
vazut in Gozo se numara Citadella, templele Ggantija, sanctuarul 
Ta` Pinu si zona Dwejra.

Primavara, toamna si cea mai mare parte a iernii iti ofera 
climatul perfect pentru a colinda zona rurala a Maltei, cu 
stanci dramatice, golfuri izolate si poteci ascunse te asteapta sa 
le explorezi. Turnurile de pe coasta, capelele, fauna salbatica 
indigena, la care se adauga peisajele care iti taie rasuflarea, toate 
merita vazute. Nu trebuie ratat nici satul lui Popeye, un veritabil 
parc de distractii. 

Comino este o insula minuscula, aflata la jumatatea distantei 
dintre Malta si Gozo. Intr-o zona cu o suprafata putin peste 2,5 
kilometri patrati, se afla o mica capela incantatoare, un castel 
pitoresc si stanci dramatice, la care se adauga un hotel de patru 
stele si incredibila Laguna Albastra. Apele de culoarea turcoazului 
de aici reprezinta fara indoiala cea mai incantatoare locatie pentru 
inot si scufundari din Marea Mediterana.

Gratie climatului ideal, scufundarile in Malta sunt un sport 
ce poate fi practicat tot timpul anului. Apele Mediteranei care 
inconjoara insulele malteze sunt unele dintre cele mai curate si 
limpezi din lume. Cu peisaje subacvatice de vis, grote, recifuri 
naturale si artificiale, o viata marina abundenta si scoli de gen, 
cu adevarat profesioniste, scufundarile in Malta sunt de nota 10.

Toate motivele pentru care sa alegi Malta ca urmatoarea ta 
destinatie de vacanta!
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Despre sanatatea si viata sexuala
BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALA

Ce sunt bolile cu transmitere sexuala si cum 
se manifesta?

Numim boli cu transmitere sexuale acele 
afectiuni care pot sa  treaca de la o persoana 
la alta, in urma unui contact sexual neprotejat 
(fara prezervativ). Exista boli cu transmitere 
sexuala care se manifesta local, adica persoana 
infectata  prezinta simptome in sfera organelor 
genitale, cum ar fi:  disconfort, mancarime, 
usturimi, scurgeri modificate. 

Exista si boli care se manifesta sistemic, 

adica cu rasunet la nivelul intregului organism, 
printre acestea numarandu-se hepatitele sau 
HIV. Unele infectii pot sa nu dea simptome 
clare si sa treaca neobservate, cum ar fi 
Gonoreea care rareori da vreun semn la femei 
dar este/ are o manifestare zgomotoasa la 
barbati.

Infectia cu Chlamydia da simptome minore 
sau deloc la barbati, dar la femei poate sa 
produca o infectie pelviana severa care, in 
unele cazuri, poate sa provoace infertilitate.

Interviu cu medic
obstretico ginecologie
ALEXANDRA
ANDREEA POIENAR

Material realizat de ANDREEA TOADER
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Care sunt cele mai periculoase boli cu 
transmitere sexuala care ar putea duce la 
deces?

Infectiile cu afectare sistemica sunt printre 
cele mai periculoase deoarece ele pot trece si 
nediagnosticate o perioada lunga de timp. 
Uneori, infectii ca hepatita pot sa nu se 
manifeste initial, la fel si infectia cu HIV. 
Orice boala nediagnosticata poate sa provoace 
complicatii severe pe termen lung. Printre cele 
mai comune infectii cu transmitere sexuala se 
afla cea cu virusul HPV care este responsabil 
de un procent mare dintre cazurile de cancer 
de col uterin.

Acesta infectie nu da simptome in momentul 
aparitiei si poate fi depistata in urma 
screeningului cervico-vaginal prin examen 
Babes-Papanicolau si tipizare HPV. Cea mai 
buna forma de protectie impotriva acestei boli 
este vaccinarea impotriva HPV.
Care este diferenta intre o boala si un virus 
cu transmitere prin intermediul sexului?

Boala este rezultatul infectiei cu  virusuri, 
paraziti sau bacterii. Cele mai comune infectii 
virale sunt hepatitele, HIV, infectiile herpetic, 
infectiile HPV; cele mai frecvente infectii 
bacteriene sunt cele cu Chlamydia si Gonoree, 
iar dintre paraziti cel mai comun intalnit este 
Trichomonasul.
Cum putem preveni aceste boli/ virusuri ?

Cea mai sigura metoda este vaccinarea 
impotriva virusurilor pentru care avem 
disponibil vaccin, cum ar fi pentru  hepatita B 
si HPV. Urmatoarea masura care trebuie luata 
este utilizarea prezervativului la orice contact 
sexual, mai ales cu un partener nou.
Exista tratamente ?

Pentru unele infectii exista tratamente. 
Spre exemplu pentru Chlamydia, Gonoreea, 

infectia cu Trichomonal exista tratament 
curativ, adica scapam definitv de boala; din 

pacate, pentru  infectiile virale nu exista 
tratament.

Daca apare o infectie virala (Hepatita, HIV, 
HPV, Herpes) nu avem posibilitatea de a face 
sa dispara agentul patogen din organism, ci 
doar sa limitam actiunea acestuia.
Ce ar trebui sa facem pentru a preveni un 
eventual contact cu un om infectat ?

Sa evitam contactul sexual neprotejat cu 
parteneri multipli.
Exista anumite semnalmente care pot 
atentiona prezenta unui virus sau un inceput 
de boala in corpul uman?

Unele boli pot da semne si simptome, dar 
altele pot ramane nediagnosticate o perioada 
lunga de timp!
Cum se manifesta acestea?

Spre exemplu, infectia cu Trichomonas da o 
scurgere vaginala verzuie, cu miros modificat, 
puternic; infectia cu Chlamydia poate sa dea 
dureri pelvine, scurgeri modificate; infectia 
herpetica poate sa dea o eruptie genitala 
dureroasa, infectia cu sifilis este responsabila de 
aparitia unor leziuni in zona genitala.

Totusi, unele infectii virale nu prezinta 
simptome; infectia cu firul HPV este complet 
asimptomatica si o putem depista doar prin 
screening specializat!
Ce recomandari aveti pentru tinerii din ziua 
de azi pentru a evita astfel de situatii?

Vaccinarea completa contra HPV si Hepatita 
B si folosirea prezervativului la orice contact 
sexual. In prezent este o campanie nationala 
de vaccinare gratuita contra HPV a fetelor cu 
varsta cuprinsa intre 11 si 18 ani. Accesul la 
vaccin se face prin medicul de familie. Este un 
vaccin sigur, scos pe piata de foarte mult ani si 
intens utilizat in alte tari europene.

De asemenea este foarte important 
screeningul cervico-vaginal al tuturor femeilor 
care si-au inceput viata sexuala.
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Somnul de fiecare zi iti influenteaza durata de viata, fie ca ai parte de el prea putin sau 
in exces si, conform unui studiu, s-a constatat ca cei care dorm mai mult de 8 ore pe 
noapte au un risc al mortalitatii mai mare comparativ cu cei ce au parte de mai putin 

de 7 ore. Somnul in exces duce la miscare mai putina, implicit o crestere a atacului de cord; 
prea putine ore de odihna iarasi te predispune diverselor probleme de sanatate ca depresia si 
anxietatea, asa ca, cum stii daca ai parte de cantitatea necesara de somn?

Dormi prea mult?
STIAI CA DACA DORMI PREA MULT NU ESTE BINE PENTRU SANATATE? AFLA IN 
CONTINUARE DACA DORMI PREA MULT SAU NU, SI DACA TREBUIE SA IEI MASURI!
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Cum este energia ta pe timpul zilei?
A Oscilanta, cand sus, cand jos;
B Normala, dar si cu momente ciudate;
C Scazuta spre moderata;
D Ridicata in mod constant;
E Saraca, cu memorie in ceata.

Cum iti dai un impuls de energie?
A O cafea tare si ciocolata;
B Un ceai de plante;
C Ceai si un biscuit;
D O plimbare in aer liber;
E Un somn de dupa amiaza.

Folosesti smartphone-ul sau tableta in pat?
A Da, cand ma culc e chiar langa mine;
B Da, dar opresc tot la ora 10 seara;
C Da, dar cu “setarile” de noapte;
D Nu, cand e de dormit, dorm;
E Da, dar nu e nicio problema, pentru ca dorm pana a doua zi la 11.

Cat dureaza sa adormi din momentul in care inchizi ochii?
A 2 ore;
B 45 de minute;
C 1 ora;
D 30 de minute;
E 5 minute.

Cat de des te trezesti pe timpul noptii?
A Constant si stau si cu ochii deschisi pentru mult timp;
B Uneori, dar revin la somn foarte usor;
C Adesea si am nevoie de ceva timp pentru a adormi;
D Rar;
E Nu imi amintesc daca m-am trezit.

Cum te simti dimineata?
A Am o stare de ameteala si letargie;
B Destul de bine odihnit;
C Neasteptat de obosit;
D Gata de actiune;
E In stare de panica pentru ca nu am auzit alarma.

Care din urmatoarele reprezinta modul in care te simti ziua?
A Ai emailuri multe, deadline-uri in mod constant, agitatie;
B Planificare, gestionare proiecte, crearea planurilor pentru altii;
C Lucrez si bifez din lista “de facut”;
D Brainstorming si solutionare a problemelor;
E Rutina este mereu in ceata. ET

A
PE

LE
 S

O
M

N
U

LU
I

1
NREM 1 sau adormitul 

dureaza cam 10 
minute; este alert si 

usor de trezit.

2
NREM 2 sau somnul 

usor dureaza 20 
de minute; undele 

creierului incepand sa 
incetineasca.

3
NREM 3 sau somnul 

profund cu 50 de 
minute in primul ciclu 
si scade treptat. Incepe 

somnul profund, te 
trezesti foarte greu, 
neexistand activitate 

a muschilor sau 
miscari ale ochilor. 

Corpul repara muschii 
si tesuturile, este 

stimulata cresterea 
si dezvoltarea si sunt 
impulsionate energia 
si functia imunitara.

4
REM dureaza 10 
minute in primul 

ciclu si creste 
treptat, creierul este 
mai activ si incepe 

visarea. Ritmul 
cardiac si tensiunea 
arteriala au parte de 
crestere, respiratia 
accelerandu-se si 

devenind neregulata 
si superficiala. Acest 

stadiu ajuta la invatare 
si memorare.
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Majoritatea A

Din cauza stresului zilnic si a 
supra stimularii nu ai parte de un 
somn usor, profund sau REM.

Solutii
Redu cafeaua si nu o mai bea 

deloc dupa ora 15!
Daca te simti fara viata, iesi la 

o plimbare in aer liber, ceea ce va 
produce adenozina care declanseaza 
somnul!

Foloseste la minim telefonul 
sau tableta seara, iar daca lucrezi 
pana tarziu, nu face din obiceiurile 
nocive ceva normal in fiecare seara!

VEZI UNDE 
TE SITUEZI IN 
FUNCTIE DE 

RASPUNSURI!

Majoritatea C

Somn profund, dar ti-ai putea 
imbunatati somnul REM.

Solutii
Incearca sa dormi in timpul zilei 

20-30 de minute, astfel incat sa 
eliberezi creierul ca acesta sa nu fie 
atat de activ pe timpul noptii!

Mergi la culcare cu o carte pentru 
a te relaxa si foloseste o masca de 
dormit pentru ca lumina diminetii 
sa nu te deranjeze!

Acorda-i micului dejun 30-40 
de minute dimineata, astfel incat 
corpul sa inteleaga ca ai alimente 
suficiente si nu e nevoie sa fie in stare 
de alerta cu modul de supravietuire.

Majoritatea B

Dormi usor dar nu profund, pe 
masura ce creierul inca lucreaza sa 
se elibereze de ziua in curs.

Solutii
Mergi la culcare si trezeste-te in 

fiecare zi la aceleasi ore, chiar si in 
weekend!

Fa-ti temperatura in dormitor 
placuta si foloseste un spray de 
lavanda pentru relaxare!

Daca te trezesti din cauza 
zgomotelor, foloseste dopuri de 
urechi sau “zgomot alb” pentru 
blocarea altor sunete!

Ai nevoie la baie? Ramai in starea 
in care te-ai trezit si mergi la toaleta 
fara sa aprinzi luminile!

Majoritatea E

Dormi prea mult, ceea ce 
inseamna ca poti avea parte de 
probleme de sanatate.

Solutii
Seteaza-ti alarma si aseaz-o in 

coltul opus al camerei, ceea ce te 
va obliga sa ajungi acolo si nu apesi 
butonul OFF si sa adormi la loc!

Dormi cu draperiile trase pentru 
ca organismul tau sa inteleaga ca e 
ziua si ca trebuie sa intre in ritmul 
normal!

Incearca sa ai un stil de viata 
ordonat si planificat! Somnul 
excesiv denota o viata fara structura, 
asa ca, fa-ti ordine in viata!

Majoritatea D

Ai parte de un somn suficient 
REM, iar somnul in sine este unul 
profund, dar ii poti imbunatati 
calitatea.

Solutii
Invata sa respiri prin diafragma/ 

stomac, ceea ce iti va creste calitatea 
somnului! Practica Yoga sau Pilates!

Creste-ti aportul de magneziu 
care se gaseste in cereale integrale, 
nuci, seminte si peste, ceea ce va 
duce la scaderea hormonilor de 
stres si relaxarea muschilor astfel 
incat te vei simti mai somnoroasa!
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ITI IA DESTUL DE MULT TIMP PANA SA DORMI
20 de minute e un interval de timp normal pentru a 

adormi, dar daca iti ia mult mai mult, inseamna ca nu 
mergi la ora potrivita. Unul din cele mai comune motive 
pentru care nu poti dormi este faptul ca nu avem parte 
de suficienta relaxare si nu ne oprim gandurile. Daca 
ai ceva care te framanta, scrie-le undeva pentru a te 
elibera, incearca sa inveti anumite tehnici de respiratie 
pentru a te relaxa. Nu face eforturi foarte mari pentru 
a adormi, deoarece somnul trebuie sa ajunga la tine. 
Stai cu ochii deschisi si rezista usor somnului, iar daca 
nu adormi in 15-20 de minute, mergi in alta camera si 
relaxeaza-te!

AI TRANSPIRATII NOCTURNE
Daca te afli in perioada menopauzei, bufeurile din 

timpul zilei si transpiratiile pe timp de noapte sunt de 
obicei rezultatul fluctuatiilor hormonale. Extractul de 
salvie introdus seara in cina poate da rezultate minunate, 
masa de seara trebuie servita mai devreme compensand 
la pranz. Evita cofeina in a doua parte a zilei, evita 
alcoolul seara, nu manca sarat sau dulce inainte de 
culcare! Toate acestea sunt declansatoarele unor nopti 
mai fierbinti insotite de transpiratie, dar si palpitatii care 
au legatura cu refluxul gastro-esofagian. Bea multa apa 
in timpul zilei pentru a compensa lichidul pierdut in 
transpiratii. Daca problemele nu isi gasesc solutionarea 
dupa ce ai luat aceste masuri, ia in calcul o vizita la 
medic, glanda tiroida putand avea si ea un rol important 
in astfel de manifestari.

TE TREZESTI NOAPTEA
Trezirea in timpul noptii este de obicei consecinta 

stresului si anxietatii, a avea parte de o rutina inainte 
de culcare fiind esential. Relaxeaza-te pe deplin, evita 
cofeina si alcoolul, creeaza un mediu propice somnului 
in dormitor, asigura-te ca patul este confortabil si iti ofera 
odihna de care ai nevoie. Noteaza-ti intr-un jurnal cand 
te trezesti noaptea, de cate ori o faci, alaturi de activitatile 
din timpul zilei si alimentatie. Astfel, vei putea identifica 
cu usurinta ce anume te priveaza de un somn odihnitor. 
Daca te trezesti noaptea si nu poti dormi, solutia nu este 
sa stai cu ochii in tavan, ci dimpotriva: ridica-te din pat, 
mergi in alta camera (eventual slab iluminata) unde poti 
citi ceva, asculta o muzica calmanta sau fa-ti un ceai de 
musetel care sa te relaxeze!

OBOSITA DIMINEATA DAR NU NOAPTEA TARZIU
Exista doua categorii de persoane: una in care persoanele 

sunt mai alerte in cursul diminetii si cealalta care au 
dificultati dimineata, dar noaptea sunt in forma maxima. 
Daca esti o persoana activa pana noaptea tarziu, sunt 
cele mai mari sanse sa fii neproductiv dimineata. Iar daca 
vrei sa dormi mai devreme seara, incearca sa dezvolti si 
sa intretii o rutina de culcare la ore “normale”, ceasul tau 
biologic regland somnul de veghe; dar uneori se poate si 
desincroniza. Ai grija ca noaptea sa fie intuneric la tine 
in camera: trage jaluzelele, draperiile, foloseste masca 
pentru ochi! Diminueaza luminozitatea seara in casa, 
lucru ce va ajuta la cresterea producerii de melatonina, 
hormonul care ne face sa ne simtim somnorosi!

Problemele de somn
- solutionate -

DACA SOMNUL TAU NU ESTE ODIHNITOR SI NU ESTE CEEA CE TI-AI DORI, TREBUIE SA IDENTIFICI 

INAINTE DE TOATE CAUZELE, PENTRU A PUTEA LUA MASURILE NECESARE. GASESTI SOLUTIILE MAI 

JOS DACA TE AFLI IN UNA DIN CELE 4 SITUATII PREZENTATE.
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A jungi seara in pat cu gandul de a adormi cat mai repede, dar 
creierul se pare ca nu e de acord cu asta: iti reaminteste ce ai 
facut in cursul zilei, ce trebuie sa faci maine, dar si situatiile 

care te streseaza. Si daca nu adormi, a doua zi are cele mai mari 
sanse sa devina una esuata. Somnul este esential pentru refacerea 
organelor vitale, a muschilor si tesuturilor, previne riscul aparitiei 
bolilor de inima, cancer si chiar dementa. Ce poti face pentru a avea 
un creier linistit cand te pui seara in pat?

Planifica dinainte!

Daca inchizi televizorul si imediat te pui in pat cu gandul sa adormi, 
faci o mare greseala. Cu cel putin 30-40 de minute inainte trebuie sa 
te detasezi de tot ce inseamna dispozitive electrice si ce emite lumina 
albastra si sa faci ceva mai relaxant, o baie calda sau citirea unei carti 
fiind printre cele mai indicate. Programele de la televizor iti supra 
stimuleaza creierul si poate perturba productia melatoninei, hormonul 
somnului.
Rezolva ceva placut!

Cand esti in pat si gandurile negative iti dau batai de cap si nu poti 
adormi din cauza lor, gandeste-te la ceva care iti place si cufunda-te in 
acele ganduri! Astfel, vei reusi sa te detasezi de tot ce e stresant, te vei 
linisti si vei adormi. Ai putea sa te gandesti cum ti-ar placea casa sau 
masina visurilor tale si cum le-ai putea imbunati, o buna modalitate de 
a intra in lumea visurilor.

Inchide-ti 
creierul seara!
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Rezolva-ti problemele!

A-ti nota problemele intr-o agenda inainte de culcare face foarte bine, 
o practica incurajata de specialisti si foarte populara, insa, se pare ca mai 
eficient de atat este sa le scrii si sa gasesti si solutii la ele. Cercetatorii 
au studiat un grup de insomniaci, impartindu-i in doua grupuri; cei din 
primul grup si-au notat grijile si au completat chestionarele aferente, 
iar cei din al doilea grup au gasit posibile solutii la problemele avute. 
Interesant este faptul ca cei din al doilea grup, aveau mai putina excitare 
cognitiva inainte de somn.
Respiratie profunda

Viteza cu care respiri are legatura directa cu lungimile de unda 
ale creierului! respiratia profunda incetineste activitatea creierului, 
pregatindu-l pentru somn. Incearca sa inspiri timp de 4 secunde, tine 
respiratie 2 secunde si expir-o pana cand numeri la 4. Incearca sa faci 
acest lucru intre 4 si 6 minute pentru a-ti calma mintea.
Maseaza-te dupa ureche!

Locul din spatele urechilor unde se afla adancituri evidente sunt 
locurile unde muschii gatului se conecteaza cu linia maxilarului. Acelea 
sunt unele din punctele de relaxare din corp. Activarea punctelor de 
presiune se pare ca ajuta la cresterea raspunsului tau natural de relaxare.
Exercitiu din pat

Urmatorul exercitiu este unul stiintific foarte eficient! Aseaza-te in pat 
si fixeaza-ti ochii pe tavan ca si cum ai incerca sa te uiti prin sprancene. 
Tine-ti ochii atintiti pe loc timp de cateva minute si rezista tentatiei de 
a-i inchide sau clipi! Rezista pana cand nu-i mai poti tine deschisi!
Branza

Chiar daca au reputatia de a provoca cosmaruri, branza si biscuitii 
sunt ideali inainte de culcare. Proteinele din branza ajuta la crearea 
aminoacidului triptofan, in timp ce carbohidratii din biscuiti il 
accelereaza la creier. A manca kiwi inanite de culcare este iarasi bine, 
vitamina C continuta combatand stresul si ajutand la calmarea mintii 
ocupate.
Ora 21

Aceasta este ora la care trebuie sa opresti contactul vizual cu lumina 
albastra de la smartphone pentru a nu interfera cu melatonina, care 
induce somnul. Incearca sa folosesti modul “noapte” pe telefon cu 
intensitatea luminii cat mai scazuta, iar daca trebuie neaparat sa verifici 
vreun email, tine telefonul la 30 cm distanta de ochi!

AI NEVOIE DE 
DOAR 6 MINUTE 
DE CITIT PENTRU 

A TE RELAXA - 
CONFORM UNUI 

STUDIU REALIZAT 
DE UNIVERSITATEA 

DIN EXETER.

18 GRADE 
CELSIUS ESTE 
TEMPERATURA 

IDEALA DIN 
DORMITOR PENTRU 

A DORMI.
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FIZIOTERAPIE
Aceasta ajuta la restabilirea miscarilor si 

functioneaza prin atingere fizica si exercitii, ajutand 
in acelasi timp si in prevenirea accidentarilor 
ulterioare.
Ce trebuie sa stii

Expertii in fizioterapie isi folosesc mainile pentru 
ameliorarea durerilor si a rigiditatii, incurajand o 
miscare mai buna. Ei pot sugera exercitii pentru o 
mai buna mobilitate si pentru imbunatatirea fortei. 
Iti ofera sfaturi despre postura, stilul de viata pe 
care trebuie sa il adopti, cum sa te antrenezi in 
continuare.

Poti apela la fizioterapie daca ai oase, articulatii 
sau tesuturi deteriorate, dureri de spate, gat, umeri.
Ce spune stiinta

Practicantii trebuie sa foloseasca tratamente care 
au fost dovedite stiintific ca sunt eficiente.

CHIROPRACTURA
Aceasta este o terapie complementara care 

manipuleaza articulatiile nealiniate din jurul 
coloanei vertebrale pentru restabilirea mobilitatii.
Ce trebuie sa stii

Chiropracticianul va evalua simptomele pentru 
a determina ce tehnici sunt mai eficiente, ei 
putand manipula coloana vertebrala folosindu-si 
mainile si aplicand forta asupra muschilor, oaselor 

si articulatiilor. Ei pot misca, trage sau intinde 
articulatii in pozitii diferite.

Te poti indrepta catre chiropractura daca suferi 
de dureri de articulatii, muschi, spate, gat, cot sau 
ai osteoartrita.
Ce spune stiinta

Chiropractura este eficienta in zona cand ai dureri 
in zona spatelui inferior, “singura zona” sustinuta de 
dovezile stiintifice.

OSTEOPATIE
Aceasta practica se bazeaza pe principiul ca 

starea noastra de bine depinde de oasele noastre, 
de ligamente, muschi, tesuturi si functionarea lor 
impreuna. Scopul este de a restabili functionarea 
normala a articulatiilor si ajuta la functionarea 
singura a corpului.
Ce trebuie sa stii

Specialistii vor folosi mainile sa gaseasca zonele 
de slabiciune, sensibilitate sau incordare in zona 
coloanei vertebrale, vor folosi manipularea fizica, 
intinderea si masajul pentru cresterea mobilitatii 
si ameliorarea tensiunii musculare. Daca ai 
dureri in zona inferioara a spatelui, bazinului, 
soldului, picioarelor, umerilor, coturilor sau dureri 
necomplicate de gat sau artrita.
Ce spune stiinta

Exista dovezi stiintifice ale eficientei sale in 
tratamentul zonei lombare.

ACCIDENTATA?
AI DURERI DAR NU STII LA CINE SA APELEZI? DACA EXPERIMENTEZI DURERI RECURENTE 

SAU AI AVUT O ACCIDENTARE DATORITA EXERCITIILOR FIZICE, ITI DORESTI O PERSOANA 

EXPERIMENTATA CARE SA TE AJUTE PRIN INTERMEDIUL ANUMITOR PROCEDURI SA TRECI 

CAT MAI REPEDE PESTE ACEST MOMENT. CUM GASESTI CEEA CE ITI ESTE POTRIVIT?
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Despre metabolism se pot spune multe, cert este 
faptul ca pe masura trecerii anilor, grija fata de el 
trebuie sa creasca, timp in care trebuie sa ne luam 

si ramas bun de la anumite alimente, respectiv obiceiuri 
alimentare. Daca ai trecut de 40 de ani si faci miscare 
in mod regulat, cu siguranta ai observat ca reducerea 
caloriilor se face mai greu, eforturile trebuind sa fie cat 
mai mari daca dorim sa scapam de ceea ce asimilam 
mancand. Dar, adoptand anumite obiceiuri alimentare 
si un stil de viata sanatos, poti stimula metabolismul sa 
functioneze la cei mai ridicati parametri.

Ar trebui inainte de toate sa intelegem cum functioneaza 
ceea ce numim metabolism, sa intelegem procesul prin 
care corpul arde caloriile cand nu facem miscare sau 
exercitii fizice. Termenul de metabolism este unul care 
cuprinde toate procesele chimice care au loc in interiorul 
corpului pentru a ne mentine in viata si a asigura o buna 
functionare a organelor noastre: respiratie, digestie, 
reinnoire celulara. Rata metabolismului bazal reprezinta 
cantitatea minima a energiei necesare pentru realizarea 
acestora; orice facem in plus fata de functiile de baza - 
fie ca este vorba de exercitii fizice, urcarea scarilor sau 
curatenie in casa, necesita mai multa energie. Nu este 
vorba doar de arderea caloriilor si pierderea in greutate! 
Metabolismul lucreaza 24 de ore din 24, 7 zile pe 
saptamana si este ceva de care trebuie sa avem grija.

Cel mai probabil ai auzit ca anumite persoane au parte 
de un metabolism mai rapid, reactiile chimice fiind mai 
alerte comparativ cu media celor din jur. Genele, marimea 
corpului, stilul de viata, varsta, sexul, toate joaca un rol 
important in viteza metabolismului. Un metabolism 
rapid inseamna ca persoana respectiva foloseste mai 
multe calorii in timpul activitatii dar si in timpul odihnei 
si prin urmare, are nevoie de mai multe calorii pentru 
sustinerea greutatii. De ce devine metabolismul mai incet 
pe masura ce imbatranim? El face parte din procesul 
fiziologic normal si incetineste odata cu trecerea anilor; 
muschii ard mai repede energia, dar cum masa musculara 
se pierde odata cu imbatranirea si metabolismul tinde sa 

incetineasca. Mai mult, cand ajungi la o anumita varsta, 
nu prea mai ai chef sa faci miscare fizica, ceea ce iarasi isi 
pune amprenta in viteza metabolismului.

Toti am avut si avem colegi, prieteni, care, oricat ar 
manca, raman slabi; poti fi sau nu invidios pe ei, dar ceea 
ce trebui sa stii este faptul ca acest lucru nu este controlat 
de ei. Genele sunt implicate partial in metabolism si viteza 
cu care acesta lucreaza si daca unii sunt mai norocosi, 
despre altii nu se poate spune acelasi lucru. Semnele 
unui metabolism lent sunt balonarea, schimbarile de 
dispozitie, oboseala. Pentru accelerarea metabolismului, 
evita bauturile zaharoase, produsele lactate, alimentele 
procesate si carnea de calitate scazuta.

Accelerarea metabolismului vine cu numeroase 
beneficii, inclusiv o buna curatare a organismului de 
toxine, abilitatea de a arde mai multa grasime si o stare 
de spirit mult mai buna. Daca te gandesti la o modalitate 
anume de a arde caloriile, trebuie sa stii ca aceasta nu 
exista; ce este sigur este faptul ca adoptarea unui stil de 
viata sanatos sustinut de o alimentatie echilibrata ofera 
numeroase beneficii nutritionale. Aceasta va include 
carbohidrati complecsi ca cereale integrale, suc de fructe, 
grasimi sanatoase ca uleiul de masline, avocado, nuci, 
seminte, proteine slabe sau din plante.

Pe de alta parte, o alimentatie restrictiva caloric poate 
avea un efect advers, existand diverse persoane care 
se subalimenteaza pentru a slabi; corpul se activeaza 
intrand in modul de foame, astfel ca organismul 
raspunde prin stocarea energiei ca mancare. Un nivel 
ridicat al activitatii fizice, o combinatie intre aerobic si 
ridicarea greutatilor este ideala, greutatile ajutand la la 
construirea muschilor. Acestia sunt activi metabolic, 
necesitand energie pentru a functiona, in timp ce 
grasimile inmagazinate sunt in mare parte inactive din 
punct de vedere metabolic.

Ce putem face in acest caz este sa dedicam cel putin 
doua zile pe saptamana antrenamentelor cu greutati 
care angreneaza grupele musculare majore ca picioarele, 
soldurile, spatele, abdomenul, pieptul, umerii, bratele.

M E T A B O L I S M U L
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IMBRACAMINTEA SPORTIVA MAI SCUMPA SI ABONAMENTELE MAI PRETENTIOASE LA SALA 
POT SA ASTEPTE SI NU SUNT O NECESITATE DACA ITI DORESTI SA FII IN FORMA FARA A 
CHELTUI MULTI BANI. EXISTA SOLUTII ACASA CARE POT FACE DIFERENTA DESTUL DE BINE 
DACA DORINTA TA NU INCLUDE PERFORMANTA.

Cum 
poti 
fi in 
forma 
fara a 
cheltui 
multi 
bani
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Gimnastica din natura

A merge la o plimbare sau a alerga dupa ce ai 
terminat serviciul e destul de incomod la o prima 
vedere, dar folosind spatiul exterior pentru sanatatea 
ta, iti ofera beneficii de nepretuit, sanatatea mintala 
avand cel mai mult de castigat. Acesta este un fapt 
dovedit ca natura stimuleaza starea de spirit si este 
si un lucru gratuit. Daca vrei sa alergi si deja traseul 
este usor, cauta ceva in panta, mareste viteza, gaseste 
combinatii inedite care sa te solicite si sa te ajute sa 
fii in forma.

Aplicatie

Gratie internetului, exista multe multe aplicatii 
care te ajuta sa fii in forma, Strava fiind una 
dintre ele. Te bucuri de medalii si insigne daca faci 
performanta, iti ofera diverse obiective si te tine 
mentine inspirat. Strava vine din limba suedeza 
si inseamna “straduinta”, el adresandu-se tuturor 
persoanelor; in plus, Youtube-ul si alte platforme 
sunt pline cu videoclipuri care iti prezinta diverse 
exercitii, asa ca daca iti doresti sa fii in forma, ai un 
ajutor real si din aceasta directie.

Incepe sa-ti pregatesti mancarea!

Daca nu prea ai facut acest lucru, trebuie sa stii ca, 
daca incepi tu sa gatesti sunt sanse mari sa ai parte 
de o masa mai sanatoasa, mai ales cand unul din 
scopuri este o viata sanatoasa. Mai mult decat atat, 
poti iesi si mai bine cu banii si in functie de ce gatesti, 
poti avea parte de mai multe portii pentru 2-3 zile. 
Mai mult, a face mancare sau a prepara ceva, oricat 
de simplu este, te relaxeaza, fiind o forma de terapie 
cu beneficii unice. In acelasi timp, cand mergi la 
cumparaturi mergi cu lista exacta a ingredientelor 
de care ai nevoie, astfel ca nu vei cheltui bani pe alte 
lucruri care nu iti trebuiesc imediat sau chiar deloc.

Greutatea ta ca antrenament

Te-ai putea gandi sa mergi la o sala de antrenament 
doar atunci cand corpul sau mai bine spus - greutatea 
lui, nu mai opune nicio forma de rezistenta. Astfel, 
poti folosi corpul in avantajul tau: acolo unde el 
opune rezistenta, sa mergi pe anumite exercitii 

fizice solicitante, internetul cu toate canalele sale, 
oferindu-ti o varietate mare de miscari/  ridicari/ 
exercitii care sa lucreze in avantajul tau. La acestea 
poti adauga diverse accesorii (banda de rezistenta) 
care sa iti ofere intensitate mai ridicata si exercitii 
mai variate; iar astfel de accesorii sunt si usor de 
depozitat.

Treburi casnice

Poate ca iti place (sau nu) sa faci curatenie in 
casa ... partea buna este aceea ca iti arde calorii, 
mareste ritmul cardiac si in final, ai si o casa curata 
si ordonata si dupa cum stii, camerele ordonate iti 
ofera o stare de spirit mult mai buna. Pe partea de 
miscare, aceasta poate veni din diverse surse, unele 
nebanuite, din bucatarie, pana in baie sau camerele 
de dormit, in functie de activitatile facute. A folosi 
de exemplu, carpe pentru a sterge pe jos cu mainile 
si picioarele, reprezinta un foarte bun exercitiu fizic, 
care tonifica si te mentine in forma.

Mersul

Oricat de banal ar fi, mersul reprezinta o foarte 
buna modalitate de a fi in forma, este gratuit si 
iti ofera certitudinea ca ziua este activa in toate 
momentele sale. Folosind poate si cea mai banala 
aplicatie, poti sti cati pasi ai facut zilnic si te poate 
stimula sa faci miscare intr-un mod regulat. Iti poti 
stabili un traseu personalizat si dupa ce intri in rutina 
cu el, il poti modifica fie ca ruta, fie ca intensitate. In 
acelasi timp trebuie sa realizezi faptul ca a sta mai 
mult intr-o anumita pozitie este un lucru daunator 
sanatatii, a te misca oricat de putin o data la 30-45 
de minute fiind ca o gura de oxigen.

Profita de promotii!

Daca ai bine inradacinata ideea ca miscarea care 
conteaza se face in salile specializate, pentru a 
scuti ceva bani, fii atenta la promotii! Pot fi cursuri 
promotionale, pot fi abonamente care nu necesita 
mult timp dar care pot fi mai mult decat eficiente. 
In acelasi timp, anumite antrenamente de grup 
sunt excelente modalitati de a socializa, de a-ti face 
prieteni noi, lucruri esentiale pentru o stare de spirit 
buna.
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miscare inteligenta
FIE CA ALERGI, MERGI LA CUMPARATURI CU FAMILIA, FACI UN CURS DE YOGA 
SAU TE JOCI CU COPIII, ORICE MODALITATE DE MISCARE FIZICA ESTE BENEFICA 
SANATATII FIZICE SI MINTALE.
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ELIPTIC

Bicicleta eliptica este la fel de eficienta 
precum banda de alergare cand vine vorba 
de transpiratie, chiar daca la o prima 
vedere nu ar parea asa si asta din cauza ca 
pare putin mai intensa. Totul depinde de 
intensitatea si ritmul tau, dar 10 minute in 
general, te pot lasa fara 100 de calorii. Un 
truc pe care il poti folosi este acela de a 
creste rezistenta si inclinarea pentru a-l face 
cat mai provocator.
SPINING

O bicicleta spinning iti ofera transpiratie, 
timp in care te scapa si de 99 de calorii in 
doar 10 minute, arderea caloriilor fiind mai 
intensa cand pastrezi o mai mare intensitate. 
Daca nu esti un mare fan al acestui exercitiu 
de interior si ai o bicicleta, a pedala timp de 
15 minute 20-22 km te va ajuta sa scapi de 
aproape 150 calorii, conform cercetarilor 
efectuate de Universitatea Harvard.
MERS PE NISIP

Daca ai mers pe nisip, ai observat ca exista 
diferenta intre acesta si mersul normal. 
Partea buna este aceea ca mersul pe nisip 
este eficient pentru a scapa de calorii, astfel 
ca poti scapa de mai bine de 100 de calorii 
daca mergi aproape 2 kilometri. Si daca faci 
asta in zilele insorite, ai un bun motiv (si 
justificat) sa mananci si o inghetata la final, 
drept rasplata.
INOT

Foarte multe persoane s-au indreptat 
spre inot atunci cand scopul era sa piarda 
calorii, asta pe langa beneficiile aduse inimii, 

plamanilor, starii de sanatate per total. A inota 
cateva ture de bazin timp de 10 minute te 
lasa mai usoara cu 100 de calorii si indiferent 
care este stilul de inot, fiecare are intensitatea 
medie spre mare, astfel ca oricum ar fi, esti 
castigata. Un alt beneficiu este acela ca are 
un impact bun si asupra articulatiilor, asa ca, 
avand atat de multe avantaje, poti face din 
inot, cel mai bun prieten al tau.
CASTIGA VERDE!

Daca stai la casa si ai o gradina, mai ales 
acum in timpul primaverii sau chiar si daca 
stai la bloc si ai un loc unde sa cresti cateva 
flori sau legume, poti beneficia de multe 
avantaje. A le uda nu necesita un mare efort 
si nu isi pune amprenta asupra greutatii 
tale, dar a le plivi, a le taia, a sapa si tot ce 
inseamna o activitate zilnica de gradinarit, te 
poate “scuti” de aproape 110 calorii in 25-30 
de minute. In acest mod, ambele parti au de 
castigat.
AEROBIC

Daca iti place sa dansezi si faci asta 
zilnic intr-o forma sau alta prin casa, esti o 
persoana castigata din punct de vedere al 
faptului ca vei fi in forma fizica buna si vei 
avea de castigat si pe partea starii de bine. 
Dar, daca vrei sa slabesti prin dans, trebuie 
sa te bazezi pe dansuri care au intensitate mai 
mare si te solicita mai mult. Daca vrei ceva 
asemanator care sa te scape de calorii, afla 
ca doar 15 minute de aerobic inseamna ca tu 
vei avea lipsa aproximativ 100 de calorii! Iar 
daca vrei bonus, foloseste doua gantere care 
sa cantareasca impreuna 5 kg pentru a-ti 
antrena si tonifia si bratele.

Daca vrei sa 
arzi grasimea, 
exista trei 

lucruri de care trebuie 
sa tii cont cand vine 
vorba de exercitii 
fizice: intensitate, 
consecventa, stabilirea 
obiectivelor. Partea 
buna este aceea ca 
ai o multitudine de 
moduri prin care poti 
face miscare, iar daca 
si transpiri inseamna 
ca esti mai aproape 
de obiectivele tale. 
Conform Journal of 
the American College 
of Cardiology, cateva 
minute de exercitii 
fizice riguroase ar putea 
reduce riscul mortii 
premature, la care 
se adauga reducerea 
probabilitatii de 
dezvoltare a unor boli 
comune asociate cu 
imbatranirea. Cele 
mai bune exercitii 
pentru aceste 
beneficii? VEDEM IN 
CONTINUARE ...

A rade sau a chicoti, arde calorii, 
un studiu apartinand Universitatii 
Vanderbilt din SUA aratand faptul ca 
rata metabolica a crescut in cazul a 45 
de cupluri care s-au uitat la comedii. Si 
chiar daca nu este indicat sa faceti doar 
asta tot timpul, a urmari saptamanal 
comedii impreuna este un lucru 
binevenit din multe puncte de vedere.

Daca esti o persoana care nu are 

stare cand sta in picioare, bucura-te si 
asta deoarece, cercetarile au aratat ca 
astfel de agitatii duc la arderea zilnica 
a caloriilor. Cei care se agita sunt 
predispusi sa piarda in medie de 5-6 
ori mai multe calorii comparativ cu cei 
nemiscati.

Preferi sa faci miscare doar cand 
ai parte de temperaturi ridicate? Ar 
trebui sa faci asta cand temperaturile 

sunt scazute pentru a pierde calorii. 
Studiile indica ca expunerea la 
temperaturi scazute pot creste 
semnificativ scaderea caloriilor in 
functie de cantitatea de grasime bruna 
din corp. Asta nu inseamna ca trebuie 
sa mergi sau sa alergi afara doar cand 
sunt geruri, ci poti face dusuri reci la 
tine in casa sau mergand pur si simplu 
pe jos cand temperaturile sunt scazute.
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In afara de tonifiere, genuflexiunile ajuta la intarirea 
ligamentelor, sporesc flexibilitatea, maresc capacitatea 
de miscare a soldurilor si a gleznelor, imbunatatesc 
echilibrul. Asa ca, ori faci aceste exercitii acasa urmarind 
cursuri online sau la faci intr-o sala specializata sub 
indrumarea unui antrenor personal, astfel de miscari sunt 
mai mult decat bine venite.

Daca te gandesti la genuflexiuni, iti imaginezi fese 
tonifiate si picioare mai zvelte, doar ca aceste exercitii 

fizice atat de populare te ajuta mai mult. Genuflexiunile 
angreneaza prin miscarea lor intreg piciorul, iar specialistii 
recomanda pentru rezultate mai bune sa folosesti o banda 
de rezistenta sau plasarea degetelor de la picioare pe o 
suprafata mai inalta.

EXTRA beneficii pentru genuflexiuni



Descopera FAMOST!

S T I L  D E  V I A T A

M O D E L L I N G

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

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

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

B E A U T Y

www.famost.ro


instagram.com/famostmag


twitter.com/Famost_Ro


facebook.com/famost.ro

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